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CUVÂNTUL
MITROPOLITULUI

iosif
FĂRĂ CRUCE  

NU ESTE ÎNVIERE

T aina Patimilor, a Suferinței și 
a Răstignirii Domnului nos‑
tru Iisus Hristos o trăim și o 
înțelegem doar în taina morții 

pe Cruce și apoi în cea a ridicării Sale din 
mormânt, adică a Învierii Sale din morți. 

Darul pe care Iisus Hristos Domnul ni‑l 
face prin Învierea Sa din morți este de ne‑
grăit, pentru că nu ne dăruiește ceea ce 
aparține vieții trecătoare, ci ceea ce este 
veșnic și netrecător, nepământesc și ceresc, 
și de aceea Îl primim în puterea nopții cu 
mâinile pline de lumină, cu inimile pregă‑
tite și cu porțile sufletului larg deschise, 
bine știind că El a învins întunericul cel mai 
de temut pentru noi oamenii: moartea.

Pentru a ne face părtași lucrării Lui, Îl 
primim prin post și rugăciune, știind că prin 

suferințele și Patimile Sale a ajuns până la 
noi mila Cerului și dragostea Tatălui ceresc. 

Îl primim însetați de viață, neputând 
să ne împăcăm cu moartea, care ne‑a de‑
venit cea mai mare povară. Această pova‑
ră a venit să o ridice El de pe umerii noștri, 
să moară moartea noastră și să ne deschi‑
dă ușa sufletului spre El. Omul lăuntric nu 
își găsește liniștea și pacea desăvârșite fără 
Dumnezeu. De aceea spune Fericitul Au‑
gustin: „ne‑ai făcut pentru Tine Doamne 
și neodihnit este sufletul nostru până ce se 
va odihni întru Tine”.1

Îl așteptăm și Îl primim răstigniți de 
patimile și păcatele noastre, de dependențele 
noastre, precum El ne îndeamnă: „veniți la 
Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă 
1. PL 32, 662.
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voi odihni pe voi”2 (…), bine știind că ni‑
meni și nimic din lumea aceasta nu ne poa‑
te aduce slobozire de ele, decât El, Cel Înviat. 

Îl primim deznădăjduiți, pentru că 
moartea nu pare a ne lăsa din mrejele ei, 
nici pe noi, nici pe copiii noștri, nici pe 
cei dragi nouă, dar care iată, astăzi, este 
constrânsă să lase afară prada ei cea mult 
râvnită: viața noastră.

Îl primim și Îl așteptăm plini de grijile 
vieții, îngrămădite de‑a valma în inimile 
noastre, pe care El ne cere să le punem la 
picioarele Crucii Sale, apoi, ca în fiecare 
Liturghie, „toată grija cea lumească să o 
lepădăm”, să o lăsăm în grija Lui, căci le va 
purta și El împreună cu noi, pe toate. 

Îl primim plini de îndoieli asupra a 
ceea ce suntem și asupra a ceea ce deve‑
nim în lumea aceasta, dar și asupra a ceea 
ce devine lumea aceasta în care trăim. El 
însă ne încredințează să Îl primim, să ne 
apropiem de El și să ne lăsăm în voia Lui, 
să îndrăznim, „căci Eu am biruit lumea”3. 

Îl primim plini de suferințe, care fac să 
crească în noi teama de moarte și de sin‑
gurătate, dar și pe acestea le ia pe umerii 
Lui, împreună cu Crucea. „Dumnezeul 
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M‑ai 
părăsit?4” (…) De la acest strigăt al Lui 
pe Cruce nu mai este singurătate pentru 
cel care Îl cheamă pe nume, precum El, 
chemându‑L în fața morții pe Tatăl, L‑a 
apropiat pentru veșnicie de noi, cei care 
de fapt L‑am părăsit. Cuvântul Întrupat a 
gustat omenește împreună cu noi singu‑
2. Matei 11, 28.
3. In 16, 33.
4. Mt 27, 46 și Mc 15, 34.

rătatea în fața răului și a morții, pe care nu 
El le‑a creat.5

Îl așteptăm și Îl primim pe Hristos Cel 
Răstignit și Înviat plini de noi înșine, ne‑
văzându‑l pe cel de lângă noi, care zace în 
uitare. Însă El ne deschide ochii și urechi‑
le să îl vedem și să îl auzim pe aproapele ca 
pe fratele nostru. „În trecut se spunea des‑
pre un sclav că este omul aprosopos, «fără 
chip». Și iată că «Cel mai frumos dintre 
fiii oamenilor» devine unul dintre sclavi, 
torturat, pe care Îl vedem cu atât mai puțin 
cu cât Îl torturăm mai mult, pe care Îl tor‑
turăm cu atât mai mult cu cât Îl vedem mai 
puțin. Astfel, El (Hristos), pentru a ne forța 
să îi vedem, se identifică cu toți cei fără chip 
din lumea aceasta, cu toți cei care sunt 
bătuți pentru a li se fura sufletul, cu cei siliți 
la munci istovitoare, cu cei pe care‑i dorim 
sau îi poftim fără să îi iubim.»6

Îl primim pe Hristos cu mintea plină de 
lumea aceasta muritoare, însă El o înalță 
spre frumusețea pe care El a ascuns‑o în ele 
prin creație, care se oglindește încă – dacă 
nu le vom distruge prin propria noastră li‑
bertate – în toate cele din jurul nostru: cer, 
pământ, soare și lună, stele și nori, flori și 
copaci, păsări și animale, gâze și toate cele 
din ape și mări, copleșite toate de frumusețea 
omului, făcut după chipul și asemănarea Sa.

Îl așteptăm și Îl primim cu ochii plini 
de judecata aproapelui, încărcându‑l pe cel 
de lângă noi cu toată vina lumii acesteia. 
Hristos Domnul ne face, luând toată vina 
noastră asupra Lui, să vedem adevărul și 

5. Cf. Olivier Clément, Christ est ressuscité, Desclée 
de Brouwer, Paris 2000, pp. 39‑40.

6. Ibid. p. 40.
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să luăm și noi povara celui de lângă noi, iar 
vinele lui să le purtăm ca și cum ar fi ale 
noastre, precum El face cu noi. 

Îl așteptăm și Îl primim îngropați în 
gânduri și incertitudini și temeri. El ne ri‑
dică și ne învie cu dragostea Sa și cu încre‑
derea Sa în om, în noi, îmbrăţişându‑ne cu 
dragoste la sânul Său, precum o mamă 
pruncul abia născut, căruia îi dă toată căl‑
dura spre al ține viu și încrezător că poate 
crește și el în dragoste, chiar dacă în afara 
brațelor părintești totul îi este potrivnic. 

Dar în același timp, iubiți frați și surori, 
Îl primim plini de nădejde, zicând și noi ca 
Apostolii, pe care i‑a întrebat Domnul de 
ce nu pleacă de la El – precum au plecat 
mulți alții din jurul Său după ce s‑au smin‑
tit, pentru că le‑a făgăduit ca mâncare și 

băutură spre viața veșnică Trupul și Sângele 
Său: „…Doamne, la cine ne vom duce? Tu 
ai cuvintele vieții celei veșnice. Și noi am 
crezut și am cunoscut că Tu ești Hristosul, 
Fiul Dumnezeului Celui viu.”7.

Rog pe Hristos Domnul Cel care ne‑a ri‑
dicat din moarte la viață și care ne încredințează 
că nu de Cruce trebuie să ne fie teamă, ci de 
păcat – căci fără Cruce nu este Înviere –, să vă 
poarte pașii pe căile vieții spre toate faptele 
cele bune și să vă binecuvânteze! 

Hristos a înviat!
Al dumneavoastră, de tot binele doritor,

† Mitropolitul Iosif 
(Fragment din Scrisoarea Pastorală  

la Sfintele Paști 2018)
7. In 6, 68‑69.
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Î
nvierea Domnului, pe care o sărbăto‑
rim cu entuziasm și cu bucurie în cân‑
tări de laudă și de biruinţă, este pia‑
tra de temelie a credinţei creștine. 

Sfântul Apostol Pavel le scrie credincioșilor 
din Corint: „dacă Hristos n‑a înviat, zadar‑
nică este credinţa voastră, sunteţi încă în pă‑
catele voastre” (I Corinteni 15, 17). Prin în‑
vierea Sa, Mântuitorul pecetluiește pentru 
totdeauna adevărul propovăduit timp de trei 
ani și jumătate, precum și minunile săvârși‑
te, care altfel ar fi fost cu totul uitate de ge‑
neraţiile următoare. 

Răstignirea și moartea pe cruce a Mân‑
tuitorului Iisus Hristos n‑au însemnat nici 
pe departe o înfrângere, cum se așteptau 

cei care l‑au răstignit. Dimpotrivă, moar‑
tea pe cruce a Domnului, din dragoste 
nesfârșită faţă de oameni, a devenit cea mai 
mare biruinţă, pentru că El n‑a rămas în 
mormânt ca un simplu om, ci a înviat ca 
Dumnezeu! După moartea Sa, Mântuito‑
rul S‑a pogorât cu sufletul la iad ca să ves‑
tească și celor adormiţi mântuirea, iar o 
dată cu învierea Sa i‑a înviat pe toţi cei morţi 
întru credinţă, de la începutul lumii și până 
atunci. Icoana Învierii Domnului reprezintă 
tocmai coborârea Sa la iad și învierea lui 
Adam, cu tot neamul lui.

Viaţa pământească a Mântuitorului Iisus 
Hristos, care a readus și a unit în firea Sa 
omenească întrega omenire, este exemplară 
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pentru fiecare creștin, pentru fiecare om. 
Nu există om în lume care să nu întâmpine, 
de‑a lungul vieţii, încercări, suferinţe sau 
nereușite de tot felul. Acestea ţin de condi‑
ţia noastră umană, supusă păcatului, și fac 
parte din crucea pe care trebuie să o pur‑
tăm zi de zi. Mântuitorul spune: „De voiește 
cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, 
să‑și ia crucea în fiecare zi și să‑Mi urmeze 
Mie.” (Luca 9, 23). Oamenii credincioși își 
dau seama că suferinţele și pătimirile lor au 
un sens mântuitor, de aceea își încredin‑
ţează viaţa lui Dumnezeu și se roagă stăru‑
itor și cu nădejde ca Dumnezeu să le ierte 
păcatele, să‑i întărească în suferinţe, să le 
dea curaj și răbdare până ce, cu ajutorul Lui, 
vor birui. Astfel, în crucea suferinţelor noas‑
tre se ascunde și puterea învierii, adică biru‑
inţa. Sfântul Apostol Pavel ne încredinţează 
zicând: „Nu v‑a cuprins ispită care să fi fost 
peste puterea voastră.”. Și de asemenea: „Cre‑
dincios este Dumnezeu care nu va îngădui să 
fiţi ispitiţi mai mult decât puteţi, ci o dată cu 
ispita va aduce și scăparea din ea, ca să puteţi 
răbda.” (I Corinteni 10, 13). Aceste cuvinte, 
inspirate de Duhul Sfânt, ne încredinţează 
că Dumnezeu știe necazul nostru și este ală‑
turi de noi, dacă strigăm din inimă după 
ajutorul Lui. Dacă privim cu ochii credin‑
ţei ispitele și necazurile vieţii, ne dăm seama 
că ele sunt o adevărată binecuvântare, pen‑
tru că în necazuri și greutăţi ne rugăm cu 
mai multă smerenie și cu lacrimi de pocă‑
inţă, și simţim ajutorul lui Dumnezeu. Sfân‑
tul Antonie cel Mare zice: „lucrarea cea mare 
a omului este să‑și arunce păcatul înaintea lui 
Dumnezeu și să se aștepte la ispită până la 

ultima suflare”. Totuși, trebuie să fim cu luare 
aminte, ca să nu ne provocăm noi înșine 
ispite și greutăţi, trăind nepăsători în păcat, 
muncind peste măsură sau exagerând în 
mâncare sau băutură, fiind nemulţumiţi cu 
ceea ce avem ori supărându‑ne prea ușor și 
nerespectând legile firii (ale naturii) și legile 
lui Dumnezeu. O vorbă înţeleaptă spune: 
„Dumnezeu iartă întotdeauna, omul iartă 
câteodată, natura însă nu iartă niciodată”. 
Să respectăm deci legile care guvernează 
natura umană, sufletul și trupul, și ne vom 
bucura de mai multă sănătate sufletească și 
trupească.

Așa cum, în viaţa fiecărui om, crucea și 
învierea sunt realităţi de zi cu zi, tot așa și 
în viaţa popoarelor crucea și învierea sunt 
prezente de‑a lungul istoriei. Ca multe alte 
popoare, poporul român a avut o istorie 
dureroasă, o cruce grea, pe care a purtat‑o 
însă cu multă credinţă și cu nădejde în izbă‑
vire. De aceea Dumnezeu ne‑a salvat fiinţa, 
unitatea de limbă și de credinţă. Astăzi, asu‑
pra poporului nostru apasă cea mai mare 
cruce din istoria lui, care‑l ameninţă cu piei‑
rea prin aceea că milioane de români și‑au 
părăsit ţara. Din păcate, exodul românilor 
în străinătate nu încetează, dimpotrivă, creș‑
te de la an la an. Desigur, fiecare poate da 
vina pe ceilalţi, în primul rând pe conducă‑
tori. Totuși, nu numai conducătorii au par‑
tea lor de vină, dar și noi, cei care am pără‑
sit prea ușor ţara, în căutarea unei vieţi mai 
bune sau a unei cruci mai ușoare. Se întâm‑
plă însă că, vrând să ne ușurăm crucea, dăm 
peste o cruce și mai grea. Căutând, depar‑
te de ţară, o viaţă mai bună din punct de 
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vedere material, am dat peste suferinţe sufle‑
tești mult mai mari decât cele pe care le‑am 
îndurat la casa părintească.

Aici intervine rolul de neînlocuit al Bi‑
sericii care singură ne poate alina, prin ru‑
găciunea ei, suferinţele sufletești și trupești. 
Dacă suntem încadraţi conștient în paro‑
hiile de care aparţinem, participând cu ev‑
lavie în fiecare duminică la Sfânta și Dum‑
nezeiasca Liturghie, dacă ne spovedim și 
ne împărtășim des cu Trupul și Sângele 
Domnului, dacă ne rugăm mult și ne ferim 
de păcate, Dumnezeu ne binecuvântează 
viaţa și ne dă o inimă bună și compătimi‑
toare faţă de suferinţa neamului și a oame‑
nilor, în general.

Fiecare dintre noi, oricât de 
mici și neînsemnaţi am fi, 
putem contribui la renașterea 
poporului nostru, la învierea 
lui. În primul rând, prin rugă‑
ciunea noastră smerită și stăru‑
itoare. În fiecare zi să ne rugăm 
lui Dumnezeu pentru poporul 
nostru, pentru conducătorii lui, 
pentru toţi cei ce suferă în dife‑
rite feluri. Apoi, să încercăm 
să‑i ajutăm fiecare, cât de puţin, 
pe cei de acasă, să ne ducem cât 
mai des în ţară și să‑i îndem‑
năm și pe alţii să v iziteze 
România. Să încercăm, de ase‑
menea, să fim mai uniţi și să 
constituim asociaţii profesio‑
nale care să sprijine efectiv ţara 
noastră. Și mai ales, să insuflăm 
copiilor noștri dragostea faţă 

de Biserica și față de ţara părinţilor și a buni‑
cilor lor, dar și față de limba română.

Chemând binecuvântarea lui Dumne‑
zeu peste toţi credincioșii noștri, părinţi, 
copii, tineri și vârstnici, vă îmbrăţișez în 
Hristos Domnul, Cel înviat, și vă adresez, 
încă o dată, salutul pascal „Hristos a în‑
viat” și urarea „Sărbători fericite”. Să fiţi 
cu toţii sănătoși și bucuroși de marele praz‑
nic al Învierii Domnului!

Al vostru, de tot binele voitor și rugător 
smerit către Domnul,

Mitropolitul Serafim
(Fragment din Scrisoarea Pastorală  

la Sfintele Paști 2018)
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Î
n noaptea întunecoasă a acestei lumi 
se ivește iarăși o licărire de lumină, iar 
de la ea, mulțime de alte luminițe se 
răspândesc și se înmulțesc, făcând pă‑

mântul să devină asemenea cerului, înstelat. 
Iar o dată cu lumina ce risipește întunericul 
nopții, răsună din nou vestirea: „Hristos a 
înviat!”, la care tot sufletul creștinesc și de 
Hristos iubitor răspunde într‑un glas: „Ade-
vărat a înviat!”

Dar Hristos Domnul a înviat nu „pentru 
Sine”, ci pentru noi, căci nu „pentru Sine” 
avea nevoie să guste pătimirea, suferința și 
moartea, El fiind fără de păcat, ci pentru noi 
și pentru a noastră mântuire le‑a gustat, după 
cum și mărturisim în Crez. Aceasta înseam‑
nă că moartea și învierea Domnului ne pri‑
vesc pe noi, pe fiecare, în mod direct și per‑

sonal și aidoma propria noastră moarte și 
înviere. Tot astfel, pătimirea și suferința Dom‑
nului privesc pătimirea și suferința noastră. 
Căci, prin pătimirea și suferința Domnului, 
El ia asupră‑Și patimile și suferințele noas‑
tre, prefăcându‑le în rai, iar în Rai nu este du‑
rere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de 
sfârșit. Prin moartea lui Hristos se omoară 
păcatul și moartea din om, iar prin învierea 
Lui i se redă omului stricăcios și muritor ne‑
stricăciunea și viața veșnică.

O dată cu întruparea și cu înomenirea Fi‑
ului Celui veșnic al Tatălui Ceresc (și al nos‑
tru), toată plinătatea dumnezeirii sălășluiește 
trupește (Cf. Col. 2, 9) în unul dintre oa‑
meni – Iisus Hristos, plinătate ce înseamnă, 
de fapt, deplina unire dintre firea Sa (ființarea) 
dumnezeiască și firea noastră omenească, în 
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mod neîmpărțit, nedespărțit, neamestecat și ne‑
schimbat (conform definiției dogmatice a Si‑
nodului 4 Ecumenic, de la Calcedon, din anul 
451). Iar pentru a ne putea face părtași cu 
toții la această plinătate, Fiul Cel veșnic al Ta‑
tălui Ceresc a binevoit să‑Și însușească toate 
cele proprii omului, afară de păcat (Cf. Evr. 
4, 15): S‑a deșertat (golit) pe Sine, chip de rob 
luând, făcându‑Se asemenea oamenilor și, la 
înfățișare aflându‑Se ca un om, S‑a smerit pe 
Sine, ascultător făcându‑Se până la moarte, și 
încă moarte pe cruce (Cf. Filip. 2, 7‑8), pentru 
ca, celor care Îl primesc și cred în Numele Lui, 
să le dăruiască puterea de a deveni (și ei) fii ai 
lui Dumnezeu (Cf. In. 1, 12).

Hristos Cel înviat devine, pentru tot 
omul care‑L primește și crede în Numele 
Lui, Noul Adam din care Se ridică fiii lui 
Dumnezeu, prin Botez. Noi toți cei botezați 
am gustat moartea, împreună cu Hristos, prin 
afundarea în apa Botezului, și am înviat, 
împreună cu El, spre viață nouă. Și fiecare 

Dumnezeiască Liturghie ne face părtași, în 
mod concentrat și real, la toată lucrarea cea 
mântuitoare împlinită de Hristos Domnul 
pentru noi, la toate cele pentru noi făcute, inimă 
curată zidind întru noi și Duh drept înnoind 
întru cele dinlăuntru ale noastre (Cf. Ps. 50, 
11). Deci, cu atât mai mult, Liturghia ce 
prăznuiește Învierea Domnului Hristos 
înnoiește întreaga noastră fire, extinzând 
această înnoire, prin Harul lui Dumnezeu, la 
întreaga făptură (creație), la întregul Cosmos.

Dar cum se face, atunci, că ceea ce pre‑
domină în viața noastră și, cu atât mai mult, 
în lumea înconjurătoare, este suferința, 
violența și moartea? Cum se face că, în lume, 
predomină urâtul, răutatea și ura? Oare 
Dumnezeu e neputincios să stăvilească răul 
și moartea? Oare răul și moartea sunt mai 
puternice decât Dumnezeu și L‑au biruit? 
Cel ce privește „din afară” ar putea să crea‑
dă acest lucru…

Dar oare Crucea nu ar putea părea unei 
priviri lumești ca fiind „eșecul binelui”? Oare 
Hristos Cel răstignit nu avea puterea să Se co‑
boare de pe cruce la cei care‑L huleau (Cf. Mt. 
27, 40)? Nu este oare „mort” pentru lumea 
aceasta Iisus Nazarineanul? Și pentru Ana, 
Caiafa sau Pilat, Iisus Cel condamnat de că‑
tre ei la răstignire nu a fost oare furat de către 
ucenicii Săi (Cf. Mt. 28, 13) din mormânt?...  
Hristos Cel înviat din morți nu putea oare să 
Se arate și celor care l‑au condamnat la moar‑
te, și să‑i mustre pentru ce au făcut? 

Dacă Domul nu a făcut toate acestea, de 
bună seamă este un rost ascuns înțelegerii 
noastre omenești. Este vorba de Taina lui 
Dumnezeu (Cf. 1 Cor. 2, 1) Care Și‑a ales 
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pe cele nebune ale lumii, ca să‑i rușineze pe cei 
înțelepți (…); le‑a ales pe cele slabe ale lumii, 
ca să‑i rușineze pe cei tari (1 Cor. 1, 27); Care 
nu a biruit lumea (Cf. In. 16, 33) cerând Ta‑
tălui Său douăsprezece legiuni de îngeri (Cf. 
Mt. 26, 53), ci a biruit‑o cu blândețea și 
cu smerenia Sa (Cf. Mt. 11, 29).

Dumnezeul nostru ne‑a arătat, chiar de 
la căderea în păcat a lui Adam și a Evei, că nu 
se impune în fața omului pe care l‑a creat 
după Chipul Său și după asemănare; El nu‑l 
înfruntă, de pildă, pe Adam, care Îi răspun‑
sese cu obrăznicie și‑L acuzase că El i‑a dat 
femeia care l‑a dus la păcat (Cf. Fac. 3, 
12). Dumnezeu se smerește în fața lui 
Adam. El nu‑Și reneagă propriul Chip în om, 
respectând, în fiecare persoană, trăsătura cea 
mai importantă a acestuia: libertatea.

Sfântul Apostol Pavel ne vorbește des‑
pre taina fărădelegii, care deja lucrează (Cf. 
2 Tes. 2, 7). Aceasta lucrează în lume încă de 
la căderea din Rai a lui Adam și a Evei, ducând 
la vărsare de sânge și la uciderea lui Abel de 
către fratele său, Cain. Ea s‑a amplificat, de 
atunci, și s‑a răspândit în lume, ducând până 
la vinderea Mântuitorului de către Iuda și la 
răstignirea Sa. Taina fărădelegii continuă să 
lucreze în lume și în oameni și în ziua de astăzi, 
prin faptele trupului, care sunt, cum ne spune 
același apostol: adulter, desfrânare, necurăție, 
destrăbălare, închinare la idoli, fermecătorie, 
vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbi‑
nări, erezii, pizmuiri, ucideri, beții, chefuri și cele 
asemenea acestora (Gal. 5, 19‑21).

E bine de observat că toate fărădelegile 
pomenite mai sus și altele nepomenite, ale 
căror nume nici nu se cuvine a se rosti, nu 

numai că nu se mai săvârșesc astăzi „în tai‑
nă”, ci se împlinesc și se promovează în chip 
vădit, căutând să se impună cu nerușinare 
până și copiilor de grădiniță, în totală 
contradicție cu principiul de respectare a 
libertății persoanei, pe care până și Dumne‑
zeu îl respectă, neimpunând nimănui nici 
măcar propria‑I iubire sau sfințenie. De ace‑
ea, Sfântul Apostol Pavel ne spune foarte lim‑
pede că cei ce fac unele ca acestea nu vor moșteni 
Împărăția lui Dumnezeu (Idem 5, 21). 

Vremea este, frați și surori întru Dom‑
nul, a căuta să plăcem mai mult lui Dumne‑
zeu decât oamenilor și lumii, și a îmbrățișa 
mai degrabă calea evlaviei, a smereniei și a 
fricii lui Dumnezeu, decât a ne potrivi cu acest 
veac (Cf. Rom. 12, 2) și cu năravurile și obi‑
ceiurile lui pustiitoare și stricătoare de suflet, 
știind că, în măsura în care dorim după cele 
de Sus, Hristos Cel Înviat ia chip în noi (Cf. 
Gal. 4, 19) și, în măsura plinirii poruncilor 
iubirii Lui, vom deveni fiii Celui Preaînalt (Cf. 
Lc. 6, 35). Astfel, Chipul lui Hristos Cel în‑
viat va străluci pe chipurile noastre; și întrea‑
ga noastră ființă și viața noastră se vor um‑
ple de Harul Său și se vor înnoi nu doar la 
Paști, ci la fiecare Dumnezeiască Liturghie 
la care ne împărtășim cu Sfântul Lui Trup și 
cu Scumpul Său Sânge, spre iertarea păcate‑
lor și spre tămăduirea trupurilor și a sufletelor 
noastre. Trăind în acest fel, vom deveni cu 
toții fii ai luminii, fii ai zilei (Cf. 1 Tes. 5, 5), 
fii ai Învierii (Cf. Lc 20, 36).

† Episcopul Siluan al Italiei 
(Fragment din Scrisoarea Pastorală  

la Sfintele Paști 2018)
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L a Buna Vestire, Hristos S‑a sălășluit 
în pântecele Fecioarei, a luat trup 
omenesc, S‑a făcut asemenea nouă, 

ca pe noi să ne facă asemenea Lui. Pentru ca 
noi să putem ajunge la asemănarea cu Dum‑
nezeu, Hristos Domnul a trebuit să treacă 
prin moarte, prin asumarea crucii, să se co‑
boare în mormânt, să învieze a treia zi, să se 
înalțe la ceruri, să șadă de‑a dreapta Tatălui 
și să ne trimită pe Duhul Sfânt Care purce‑
de de la Dumnezeu Tatăl, toate acestea pen‑
tru a‑l mântui pe Adam și a‑i aduce Evei, în 
locul întristării, bucurie.

Dacă cercetăm Sfintele Scripturi, pu‑
tem observa că, aproape de fiecare dată 
când găsim îndemnul „Bucură‑te!”, acesta 
este strâns legat de Mântuitorul nostru Ii‑
sus Hristos și de venirea Lui în mijlocul 
nostru: „Bucură‑te, ceea ce ești plină de har, 

Domnul este cu tine” (Lc. 1, 28); „Bucu‑
ră‑te, fiica Sionului, saltă de veselie, Israe‑
le; veselește‑te și te bucură din toată inima, 
fiică a Ierusalimului! (…) Domnul, Împă‑
ratul lui Israel, este în mijlocul tău;” (Sofo‑
nie 3, 14‑15);  „Bucură‑te foarte, fiica Sio‑
nului, veselește‑te, fiica Ierusalimului, căci 
iată Împăratul tău vine la tine drept și biru‑
itor.” (Zaharia 9, 9).

Dacă prezența lui Hristos în lume a adus 
bucurie, cu atât mai mult a adus bucurie 
prezența lui Hristos în iad, acolo unde Adam 
aștepta cu multă tristețe, dar cu la fel de 
multă nădejde, cercetarea lui Dumnezeu, 
omorârea iadului și eliberarea omenirii din 
robia păcatului. „Bucuria cea veche a lui 
Adam s‑a înnoit o dată cu reîntâlnirea lui 
cu Hristos și bucuria lui s‑a făcut bucurie 
de obște la tot neamul omenesc”, după cum 

CUVÂNTUL
EPISCOPULUI

TIMOTEI
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frumos a spus părintele Ilie Cleopa. Aceas‑
tă lucrare a lui Dumnezeu, greu se poate 
explica în cuvinte omenești. Noi, oamenii, 
în fața acestei taine, nu putem face altceva 
decât să contemplăm cele cerești și să ne 
minunăm, bucurându‑ne că nu am fost 
uitați de Domnul, ci a venit să ni se dăru‑
iască mâncare duhovnicească, așa cum fru‑
mos spune textul Heruvicului din sfânta și 
mare zi de sâmbătă, din săptămâna patimi‑
lor: „Să tacă tot trupul omenesc și nimic 
pământesc întru sine să nu cugete, căci îm‑
păratul împăraților și Domnul Domnilor 
vine să se junghie și să se ofere mâncare 
credincioșilor spre viața veșnică.”.

Este foarte important să intrăm în co‑
muniune cu Hristos și să ne străduim să ră‑
mânem în această comuniune. La fiecare 
Sfântă Liturghie trăim aducerea aminte de 
tot ce a făcut Domnul pentru mântuirea 
noastră. Însă de multe ori, deși suntem 
îndemnați să rememorăm toată lucrarea de 
mântuire a lui Dumnezeu pentru întregul 
neam omenesc, conștienți sau inconștienți, 
nu transpunem în practica de zi cu zi po‑
runca mântuitoare a lui Hristos. Intenționat, 
în prima parte a pastoralei, după ce am enu‑
merat tot ce a făcut Domnul pentru noi, nu 
am pomenit și de acest îndemn‑poruncă a 
Mântuitorului, ci am trecut direct la cruce, 
la mormânt, la înviere, la înălțare și la 
șederea Sa cea de‑a dreapta Tatălui.

Oare care este acea poruncă ce mântu‑
iește? Este porunca dată nouă de Mântui‑
torul înainte de patima Sa: „Domnul Iisus”, 
spune Sfântul Apostol Pavel, „în noaptea în 
care a fost vândut, a luat pâine și, mulțumind, 

a frânt și a zis: «Luați, mâncați; acesta este 
trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceas‑
ta să faceți spre pomenirea Mea. Asemenea 
și paharul după Cină, zicând: Acest pahar 
este Legea cea nouă întru sângele Meu. 
Aceasta să faceți ori de câte ori veți bea, spre 
pomenirea Mea. Căci de câte ori veți mân‑
ca această pâine și veți bea acest pahar, moar‑
tea Domnului vestiți până când va veni.»” 
(I Corinteni 11, 24‑26). Accentuăm porun‑
ca: „Aceasta să o faceți spre pomenirea mea.”. 
Aceste cuvinte suntem datori să le primim 
în inimile noastre și să le plinim în faptă, 
pentru că „cine mănâncă din pâinea aceas‑
ta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o 
voi da pentru viața lumii este trupul Meu. 
(…) Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sân‑
gele Meu are viață veșnică, și Eu îl voi învia 
în ziua cea de apoi.”.

Sfântul Ioan Gură de Aur, în Sfânta Li‑
turghie pe care o slujim cel mai des în de‑
cursul anului, ne îndeamnă pe toți cei ce par‑
ticipăm la liturghie să ne aducem aminte de 
această poruncă mântuitoare, pentru a pri‑
mi Duhul Cel ceresc și lumina cea adevăra‑
tă, care izvorăște din mormântul lui Hristos 
și care strălucește în inimile noastre, lumina 
cea preacurată a cunoașterii Dumnezeirii 
Lui, care pentru om este o înviere.

Mâncând trupul Mântuitorului și bând 
sângele Lui, Hristos Domnul coboară în mor‑
mântul trupului nostru și acolo se unește cu 
sufletul nostru, pentru a ne mântui. Prin 
împărtășire nu ne unim doar cu Hristos, ci 
cu toți aceia care mărturisesc aceeași credință 
cu noi. Hristos este cel care ne unește pe unul 
cu altul. El este liantul nostru. În Liturghia 
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Sfântului Vasile cel Mare găsim următoarele cuvinte: „Iar pe noi, pe toți, care ne împărtășim 
dintr‑o pâine și dintr‑un potir, să ne unești unul cu altul prin împărtășirea Aceluiași Sfânt 
Duh.”. Deci, doar comuniunea cu Hristos ne ține uniți în cuget și simțire și face ca în piep‑
turile noastre să bată o singură inimă, o inimă însetată după sfințenie și după har.

Să nu uităm, dreptslăvitori creștini, că Împărăția lui Dumnezeu este dragoste, har, bu‑
curie și comuniune cu toți sfinții și cu Hristos Domnul nostru, a Cărui Înviere din morți 
o prăznuim astăzi!

Vă doresc tuturor ca Paștile Domnului  
să vă unească pe unii cu alții, să vă umple de har și de bucurie veșnică! Hristos a înviat!

Al vostru către Hristos‑Domnul rugător,

† Episcopul Timotei
(Fragment din Scrisoarea Pastorală la Sfintele Paști 2018)
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T
oma era un tânăr râvnitor, cu un 
temperament hotărât. Era credin‑
cios. Mergea la biserică, se ruga ade‑

sea și îi plăcea mult dreptatea. În toate lu‑
crurile vedea dreptatea lui Dumnezeu și asta 
îl ajuta mult în viață.

Într‑o zi, Toma trecu printr‑un sat sărac. 
Trebuia să ajungă într‑o localitate îndepăr‑
tată și singurul mod de a ajunge acolo era să 
străbată acel sat uitat de lume. Era negustor 
și adeseori își ducea marfa în localități unde 
se ajungea greu. Pentru asta era foarte apre‑
ciat de oameni: era punctual, avea prețuri 
corecte și chiar făcea milostenie din cele ce‑i 
prisoseau. Cumva, Toma era mulțumit în 
fața Lui Dumnezeu, își făcea datoria de bun 
creștin. Dar în inimă parcă îi lipsea ceva...

Ajungând deci în sat, a rămas uimit de 
sărăcia dimprejur: garduri căzute, pămân‑
turi nelucrate, pomi uscați, case dărăpănate 
de ploi și de grindină, de zăpezi și de viscol. 
Bătrâni cu fețe posomorâte, bolnavi cu ochi 
îndurerați. Oameni cu tristețe în suflet, pur‑
tată de un car de ani.

Se opri din drum. Nu trecea prima oară 
prin acel sat și nici nu era prima dată când 

se grăbea să ajungă mai repede la destinație. 
Însă niciodată nu văzuse acest peisaj sum‑
bru și dureros. 

Oi fi fost eu orb, Doamne, de nu am văzut 
necazul oamenilor de aici? se întrebă el, după 
care își mai zise: Dar oare Tu, Doamne, Care 
ai făcut cerul și pământul, marea și stelele, toa‑
te cele văzute și nevăzute, Tu, Doamne, Care 
faci minuni mari, vindeci pe cei bolnavi, cureți 

TE‑AM GĂSIT PE TINE!
„Natanael I‑a zis: De unde mă cunoști? A răspuns Iisus și i‑a zis: 

Mai înainte de a te chema Filip, te‑am văzut când erai sub smochin.
Răspunsu‑I‑a Natanael: Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești regele lui Israel.” 

(Ioan 1, 48 ‑ 49)
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pe cei leproși, orbilor dai vedere, pe văduvă și 
pe sărac nu îi uiți, Oare Tu, Doamne, nu ai 
găsit nici măcar un singur om pe lumea 
aceasta să trimiți în satul ăsta amărât, ca să 
aibă grijă de oamenii aceștia necăjiți și 
împovărați de atâtea greutăți?

Oftă adânc... Un glas în inimă îi zise: Pe 
unul, totuși, se pare că l‑am găsit... Te‑am gă‑
sit pe tine!

De multe ori avea obiceiul să vorbească 
cu Domnul în rugăciune. Nu avea însă răb‑
dare și atenție să afle răspunsul. Acum însă 
totul păra altfel. Pentru prima dată Domnul 
i‑a grăit în inimă. Iar Toma a căzut în ge‑
nunchi și a început să plângă... A înțeles cât 
de aproape e Domnul de inima lui, de ini‑
mile celor care acum îl priveau, neînțelegând. 
De atâta timp trecea prin sat și nu s‑a oprit 
niciodată... Ce l‑o fi apucat acum?

 A fost ziua în care Toma nu a mai ajuns 
la destinație. Tot ce avea în desagă a împăr‑

țit la bătrâni și la săraci. A stat acolo ceva 
vreme, ajutând pe tot necăjitul și întrista‑
tul. Apoi, hotărât, a ales să‑și închine viața 
Domnului, mergând la mănăstire. De 
atunci viața lui s‑a schimbat. Pe nimeni 
nu a mai trecut vreodată cu vederea. 
Privirea îi era mereu către aproapele, la 
durerea, suferința și suspinul său, căci 
Domnul i le arătase cu un rost. Și acel rost 
i‑a umplut golul din inimă și l‑a vindecat. 
Aproapele meu este mântuirea mea! Căci 
„lipsa iubirii este o boală, în timp ce sănăta‑
tea este iubirea”.

Toma cel vechi a murit și a înviat, deve‑
nind părintele milostiv și iubitor care și as‑
tăzi aude acea voce spunându‑i: Te‑am gă‑
sit pe tine!

† Atanasie de Bogdania
Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe 

Române a Italiei
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A
devărata sâmbătă a odihnei, 
pe care Dumnezeu a binecu‑
vântat‑o și în care S‑a odihnit 
de toate lucrurile Sale, lăsân‑

du‑Se pentru mântuirea lumii în neclin‑
tirea morţii, se apropie de sfârșit. Ziua 
aceasta și‑a arătat ochilor noștri, urechi‑
lor noastre, inimii noastre tot harul, căci 
în felul acesta am sărbătorit‑o: am văzut, 
am auzit, am primit bucuria în inimi. Ochii 
noștri au văzut lumina cea limpede pe care 
făcliile litaniei ne‑au dăruit‑o în noapte ca 
pe un văzduh de foc. Noaptea întreagă ră‑
sunetul psalmilor, al imnelor și al cântă‑
rilor duhovnicești ne‑a înţesat auzul, cur‑
gând spre sufletele noastre ca un râu de 
bucurie și umplându‑ne de nădejdea cea 
bună. Înveselite de cuvânt și de priveliș‑
tile lui, inimile din noi au primit semnul 
fericirii de nespus care ne poartă, văzân‑
du‑o, către ce nu poate fi văzut cu ochii. 
Astfel se arată în lumina binefacerilor zi‑
lei acesteia de odihnă cele ce „ochiul n‑a 
văzut și urechea n‑a auzit și la inima omu‑
lui nu s‑au suit” (1 Co. 2, 9), prin ele în‑
sele chezășuind nădejdea negrăită întru 
cele ce ne sunt vestite.

Și pentru că noaptea aceasta de lumi‑
nă a ţinut împreună făcliile și razele soa‑

OMILIE LA SFINTELE 
ŞI MÂNTUITOARELE PAŞTI

relui de dimineaţă și a făcut din ele o sin‑
gură zi fără sfârșit, căci întunericul nu se 
mai arată, să luăm aminte, fraţilor, la pro‑
orocia asta, care zice: „aceasta e ziua pe 
care a făcut‑o Domnul” (Ps 117, 24). 
Făptuirea nu ne este, în ziua aceasta, nici 
apăsătoare, nici cu greutate, căci e desfă‑
tare, bucurie, slavă. Însăși Scriptura o 
zice: „să ne bucurăm și să ne veselim în‑
tru ea” (Ps 117, 24). Ce poruncă frumoa‑
să! Ce lege blândă! Cine se face îndărăt‑
nic la o asemenea poruncă? Lucrarea 
noastră e bucuria, iar porunca ne e des‑
fătarea.

Un om ne‑a deschis în vechime por‑
ţile morţii, un om ne aduce astăzi înapoi 
la viaţă. Ieri ne‑am pierdut viaţa din pri‑
cina morţii, azi Viaţa a răpus moartea. Ieri 
ne ascundeam sub smochin din pricina 
rușinii, azi slava ne cheamă sub copacul 
vieţii. Ieri neascultarea ne alunga din Rai, 
astăzi credinţa ne aduce înapoi. Rodul 
vieţii ne este iarăși dăruit, ca să ne bucu‑
răm de el din belșug. Râul care udă Raiul, 
și care curge peste noi cu toate patru bra‑
ţe ale lui (Facerea 2, 10), vine iarăși să 
răcorească chipul Bisericii... Ce altceva 
mai avem de făcut acum, dacă nu să fim 
ca munţii și văile din prorocii, săltând de 
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bucurie: „Munţii au săltat ca berbecii și dealurile ca mieii oilor.” (Ps 113, 5) „Veniţi 
să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu!” (Ps 94, 1) Căci Domnul a 
sfărâmat puterea vrăjmașului și a înălţat biruinţa crucii. Să zicem, dar: „Că Dumnezeu 
mare este Domnul și Împărat mare peste tot pământul.” (Ps 94, 3; 46, 3) Căci El bine‑
cuvântează cununa anului cu bunătăţile Sale (Ps 64, 12) și tot El ne strânge pe toţi 
împreună, să fim cor duhovnicesc întru Iisus Hristos, Domnul nostru, căruia I se cuvi‑
ne toată slava, în vecii vecilor. Amin!

Sfântul Grigorie de Nyssa, 
Cinci cuvântări la Paşti. Omilie la Înălţare: „Când la Fiul toate vor veni” 
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A
uziţi ce vorbă înţeleaptă: „În ziua 
bunătăţilor este uitarea răutăţilor” 
(Si 11, 27). Uitată e azi cea dintâi 

judecată care ni s‑a făcut, ba mai mult, ștear‑
să e, nu uitată! Ziua de azi a înlăturat pe 
de‑a‑ntregul pomenirea osândirii noastre. 
Odinioară nașterea ni se petrecea în durere, 
azi nașterea noastră e fără întristare. Odini‑
oară nu eram decât trup, căci ne nășteam 
din carne, astăzi ceea ce naște e duh născut 
din Duhul Sfânt. Ieri ne nășteam sărmani 
copii ai omului, astăzi ne naștem copii ai 
Domnului. Ieri eram azvârliţi din ceruri pe 
pământ, azi Cela ce împărăţește peste ceruri 
face din noi sălășluitori în cer. Ieri moartea 
domnea prin păcat, astăzi prin harul Vieţii 
dreptatea stăpânește iarăși peste toate.

Un om ne‑a deschis în vechime porţile 
morţii, un om ne aduce astăzi înapoi la via‑
ţă. Ieri ne‑am pierdut viaţa din pricina mor‑
ţii, azi Viaţa a răpus 
moartea. Ieri ne ascun‑
deam sub smochin din 
pricina rușinii, azi slava 
ne cheamă sub copacul 
vieţii. Ieri neascultarea 
ne alunga din Rai, astăzi 
credinţa ne aduce îna‑
poi. Rodul vieţii ne este 
iarăși dăruit, ca să ne bu‑
curăm de el din belșug. 
Râul care udă Raiul, și 
care curge peste noi cu 

ZIUA DINTÂI A VIEŢII CELEI NOI

toate patru braţe ale lui (Facerea 2, 10), vine 
iarăși să răcorească chipul Bisericii...

Ce altceva mai avem de făcut acum, dacă 
nu să fim ca munţii și văile din prorocii, săl‑
tând de bucurie: „Munţii au săltat ca berbe‑
cii și dealurile ca mieii oilor.” (Ps 113, 5) 
„Veniţi să ne bucurăm de Domnul și să stri‑
găm lui Dumnezeu!” (Ps 94, 1) Căci Domnul 
a sfărâmat puterea vrăjmașului și a înălţat 
biruinţa crucii. Să zicem, dar: „Că Dumnezeu 
mare este Domnul și Împărat mare peste tot 
pământul.” (Ps 94, 3; 46, 3) Căci El binecu‑
vântează cununa anului cu bunătăţile Sale 
(Ps 64, 12) și tot El ne strânge pe toţi îm‑
preună, să fim cor duhovnicesc întru Iisus 
Hristos, Domnul nostru, căruia toată slava 
I se cuvine, în vecii vecilor. Amin!

Sfântul Grigorie de Nyssa, 
Cuvântare la Sfintele Paşti,  PG 46, 581
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„Preoții sunt niște hoți!” 
Cu aceste cuvinte a luat lumină în 

Noaptea Învierii un bărbat ca la treizeci de 
ani, nemulțumit că a trebuit să scoată din 
buzunar câteva monede ca să își cumpere 
lumânarea pe care voia să o ducă aprinsă 
acasă. 

Preotul îl privi în ochii tulburați de mâ‑
nie și cântă mai departe, cu glas de bucurie, 
„Hristos a înviat”. Nimic nu îi putea fura pa‑
cea și bucuria pe care i le dăruia Hristos în 
clipele acelea. 

Anii au trecut. Părul părintelui strălu‑
cea alb și frumos ca sufletul său. Tocmai se 
pregătea de Sfânta Liturghie în Noaptea 
Învierii, când la ușa din stânga a altarului 
un om cu inima frântă de durere aștepta să 
ofere dar de jertfă pentru slujba care toc‑
mai avea să înceapă. Oferi lumânarea, pres‑
cura și pomelnicul, cu mâinile tremurând, 
și dispăru în mulțimea de oameni îmbrăcați 
în straie de sărbătoare.

Sfânta Liturghie începu. Glasul de ru‑
găciune al părintelui umplea nu doar bise‑
rica, ci și sufletele oamenilor. La finalul sluj‑
bei, fiecare credincios se apropie să sărute 
Sfânta Evanghelie și să ia binecuvântarea 
părintelui. Printre aceștia se afla și omul 
nostru, căruia îi tremurau încă mâinile și ai 

PREOȚII 
SUNT NIȘTE HOȚI

cărui ochi umeziți de lacrimi păreau să se 
ferească de privirea părintelui.

Părintele îi strânse cu putere mâna și îi 
șopti: 

„Rămâneți să vorbim câteva clipe.”
Omul îi mulțumi și se retrase într‑un 

colț din biserică. După ce termină de salu‑
tat și de binecuvântat oamenii adunaţi îm‑
preună să împărtășească bucuria Învierii, se 
apropie de om și‑l întrebă cu blândețe: 

„Care îți este necazul, om drag?”
Hohote de plâns izbucniră la auzul cuvin‑

telor acestea, pe care omul le primi ca o lovi‑
tură într‑o rană. Îl durea bunătatea cu care fu‑
sese întâmpinat. Îl dureau imaginile pe care 
le avea, atât de vii, în minte, din acea Noapte 
a Învierii. Îngână cu glasul gâtuit de emoție: 

„Părinte, cu mulți ani în urmă am venit 
în această biserică și am vrut să vă stric săr‑
bătoarea. V‑am jignit, v‑am numit hoț, min‑
cinos, viclean și în multe alte feluri. Acele 
clipe mi‑au rămas în minte și în inimă de 
atunci, însă astăzi m‑au durut mai mult de‑
cât oricând.”

„De ce astăzi?” întrebă părintele cu 
discreție.

„Pentru că astăzi, părinte, am venit să 
aprind o lumânare nu pentru o aduce acasă, 
ci pentru a o duce la mormântul soției mele.”
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Părintele îl îmbrățișă și îi zise: 
„În noaptea aceasta nu mai există moar‑

te și nici morți. Există doar lumina Învierii 
lui Hristos.”

Apoi îi oferi omului un ou roșu și îl în‑
demnă să ciocnească împreună.

„Hristos a înviat!”
„Adevărat a înviat!” răspunse omul în‑

cercând să schițeze un zâmbet. Zâmbet care, 
încet, încet, prindea contur. Pentru el înce‑
puse să se nască din nou speranța reîntâlni‑
rii cu iubita lui soție, pe care o simțea acum 
bucurându‑se de lumina Învierii mult mai 
mult decât de lumina lumânării ținută cu 
grijă, ca să nu se stingă.

Se despărți recunoscător părintelui și 
cu pași repezi ieși din biserică. După puțină 
vreme pătrunse în cimitirul plin de lumina 
lumânărilor și ajunse în fața mormântului 
plin de trandafiri albi, înconjurând crucea 
pe care scria „Aici odihnește roaba lui 
Dumnezeu Anastasia”. Aseză cu sfială lumâ‑

narea pe care o adusese de la biserică, apoi 
îngenunche. Inima îi bătea cu putere și do‑
rul i se revărsa șuvoi peste piatra care părea 
că prinde viață. 

„Anastasia, abia în această noapte sfân‑
tă am înțeles de ce preoții sunt niște hoți. 
În noaptea asta părintele mi‑a furat inima 
și a ascuns‑o în bucuria Învierii”, spuse Petru 
în șoaptă, de parcă ar fi vrut să îl audă doar 
Anastasia.

Se ridică după o îndelungată rugăciu‑
ne și observă că în jurul său câteva mor‑
minte zăceau tăcute în întunericul nopții. 
Scoase din buzunar un mănunchi de lu‑
mânări și începu să le aprindă, una câte 
una, pe fiecare mormânt, rostind cu bucu‑
rie de fiecare dată „Hristos a înviat!” și 
așteptând parcă un răspuns de la sufletele 
cărora tocmai le dăruia lumină din lumi‑
na lui.

Pr. Iosif Cristian Rădulescu



A P O S T O L I A   •   N R .  1 3 3   •   A P R I L I E  2 0 1 920

D
e veacuri Biserica prăznuiește cel 
mai mare eveniment al omenirii: 
Învierea lui Hristos. Este zenitul 

sărbătorilor, praznic al praznicelor și bucu‑
ria cea de necuprins, căci Paștile cele Mari 
nouă s‑au arătat. Pentru acest eveniment de 
o adâncime de necuprins trăim o lungă pe‑
rioadă de pregătire progresivă: Postul cel 
Mare, numit astfel atât pentru lungimea sa, 
cât și pentru importanța lui teologică. Cu 
fiecare săptămână ce trece din Post suntem 
mai aproape de Înviere. Iar ultimele zile, de 
maximă intensitate, pregătesc fiecare mă‑
dular al trupului tainic, Biserica, să‑și facă 
sieși moartea lui Hristos, spre a învia îm‑
preună cu El. Este ca un Botez în care ne 
dezbrăcăm de omul cel vechi pentru îmbră‑
carea în haina de lumină. 

Această lepădare a ceea ce este vechi doa‑
re. Ne doare când pierdem ceea ce ne 
aparține. Ne doare când pierdem pe cineva 
drag. Pe cei care au deja o legătură mai strân‑
să cu Hristos îi doare când văd ce îi despar‑
te de El. Dar la moartea lui Hristos durerea 
cea mai profundă a simțit‑o Maica Domnului. 
Înaintea ultimei evanghelii de la Denia de Joi 
seara cântăm „Fecioara s‑a rănit la inimă cu 

MORMÂNTUL
IZVORUL ÎNVIERII NOASTRE

amar și, suspinând cu durere din adâncul su‑
fletului, zgâriindu‑și obrazul, se chinuia”. 
Există un canon întreg dedicat acestei tân‑
guiri a Născătoarei de Dumnezeu. Este vor‑
ba despre canonul de la Pavecernița din 
Vinerea Mare, alcătuit de un anume Simeon 
Logofătul, imnograf cu activitate restrânsă. 
Iar aceasta dramă a sufletului sfâșiat de du‑
rere la moartea Fiului lui Dumnezeu, texte‑
le liturgice o îmbărbătează insitent: „Cu 
moartea Ta viață lumii dăruiești”, „Răsari 
Hristoase‑al meu mai strălucit”, „Înviază‑n 
grabă, alungând durerea Curatei Tale Maici”, 
cântăm la slujba de prohodire a lui Hristos. 
Domnul Iisus nu a murit doar atunci, moa‑
re mereu și mereu. Imnografia abundă de 
texte care fac prezente toate evenimentele 
mântuirii. În cazul nostru, referindu‑ne la 
Pătimirile și la Învierea lui Hristos, sfinți pre‑
cum Cosma Melodul, Andrei Criteanul, Ioan 
Damaschin, Iosif Imnograful, toți din seco‑
lele VII‑VIII, arată că „Astăzi Iuda vinde pe 
Învățătorul”, „Astăzi au pironit pe Cruce iu‑
deii pe Domnul”, „Astăzi catapeteasma 
Templului se rupe”, „Astăzi ... cu sulița a fost 
împuns Fiul Fecioarei”, „Astăzi Stăpânul făp‑
turii a stătut de față înaintea lui Pilat”, „Astăzi 
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cuprinde mormântul Cel ce 
cuprinde făptura cu palma” 
etc. Acest „astăzi”, repetat ob‑
sesiv în stihiri cântate pe toa‑
te glasurile, nu arată altceva 
decât realitatea prezenței lui 
Hristos în lumea în care tră‑
im și faptul că fiecare dintre 
noi Îl vindem, Îl batjocorim, 
Îl răstignim, cu păcatele noas‑
tre, pe Domnul, iar El „rabdă 
îndelung ca să mântuiască pe 
cel pe care l‑a zidit”. 

Prohodirea Mântuitoru‑
lui este asemeni un cântec de 
leagăn, de vreme ce toată su‑
flare cântă cu atâta înflăcărare, căci știe, fără 
preget, că Hristos va învia. În ceea ce privește 
vechimea compoziției lui liturgice, Proho‑
dul este plasat undeva prin secolele XIII, 
poate chiar XIV. Trebuie subliniat faptul ce 
acest Prohod nu a apărut dintr‑o dată, ca 
efect spontan al unei revelații pe care a avut‑o 
cineva, el este sedimentarea unei întregi 
evoluții a tradiției liturgice. Cert este că pen‑
tru Prohod avem niște texte liturgice origi‑
nale, considerate drept propotipuri, de la 
care s‑a plecat. Practic, există acest caz tipic 
al imnografiei: texte patristice sau alte texte 
liturgice servesc drept surse de inspirație 
pentru troparele Prohodului. Uneori, texte 
sau idei precreștine sunt o sursă de inspirație 
pentru compozitorul Prohodului, de exem‑
plu imaginea de „primăvară dulce” prezen‑
tă în textul Prohodului.

La moartea cuiva plângem. Cum nu vom 
plânge la îngroparea lui Hristos?! Iată însă 

că acest plâns nu se arată, pentru că mor‑
mântul devine „purtător de viață, mai 
înfrumusețat decât Raiul și decât orice că‑
mară împărătească”. Lacrima de durere de 
la ușa mormântului este ștearsă mai repede 
chiar decât Învierea, căci el, mormântul, 
este începutul, „izvorul învierii noastre”. 
După cele 186 de strofe ale Prohodului, in‑
tercalate de versetele psalmului 118, dispu‑
se în trei stări, Triodul menționează că „în‑
dată se cântă Binecuvântările Învierii pe 
larg, glas 5 de Petru Lampadarie”. Este un 
caz singular să se precizeze cu exactitate 
într‑o carte de texte, cum e triodul, aceste 
date legate de melos și de autor. Petru Lam‑
padarie, sau Peloponezul (†1777), a fost un 
mare psalt și dascăl al psaltichiei, care a 
desfășurat o bogată activitate la București, 
dar și în alte locuri. Este supranumit și „Be‑
ethoven‑ul” muzicii psaltice, iar creația sa 
este un reper sonor pentru noi cei de azi, 
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care am pierdut contactul cu vechile scri‑
eri. Așadar, Binecuvântările Învierii com‑
puse de Petru Peloponisiu au un impact pu‑
ternic pentru cei veniți la îngroparea 
Domnului. Glasul V sau plagalul glasului I 
aduc un aer care sugerează milostenia și 
bunăvoința, iar tactul potrivit, așezat, în care 
se cântă acum aceste strofe ale Învierii, al‑
ternate de refrenul „Bine ești cuvântat 
Doamne, învață‑ne îndreptările Tale”, adu‑
ce mireasma sărbătorii în sfânta și lumina‑
ta zi a Paștilor. Începând de acum, imno‑
grafia se schimbă; toate troparele și textele 
vor fi bilaterale, dedublate de omniprezența 
lui Hristos în cele mai de jos ale pământu‑
lui (știm, deci, că în Sâmbăta Mare prăznu‑
im pogorârea la iad) și în Cer. Biruința lui 
Hristos asupra morții este cântată în cano‑
nul ce urmează deja Prohodului. Acest ca‑
non a fost alcătuit de trei sfinți: doi episcopi 
(Marcu al Idruntului și Cosma al Maiumei) 

și o monahie (Casia imno‑
grafa). Ideea acestui canon 
alcătuit din nouă ode, cân‑
tate în glasul VI, se poate re‑
strânge într‑un tropar pe 
care îl auzim la fiecare Li‑
turghie deplină: „În mor‑
mânt cu trupul, în iad cu su‑
fletul ca un Dumnezeu, în 
Rai cu tâlharul și pe scaun 
șezător cu Tatăl ai fost Hris‑
toase Dumnezeule, pe toa‑
te umplându‑le, Cel ce ești 
necuprins”. Aceasta este 
dumnezeirea Fiului Care 
S‑a făcut Om pentru ca pe 

om să‑l aducă la starea cea dintâi. 
Sâmbăta cea Mare este o zi de isihie, în 

întreg înțelesul cuvântului. Este o stare de 
liniștire, de tăcere și de așteptare. Strămoșii 
noștri petreceau această zi în biserică, ascul‑
tând cu evlavie cuvintele Evangheliei și 
profețiile vetero‑testamentare. Astăzi ne‑au 
rămas aceste lecturi biblice în Liturghia Sfân‑
tului Vasile cel Mare unită cu vecernia, sub 
forma paremiilor, 17 la număr. Este ziua în 
care primim îndemnul în imnul heruvic: „Să 
tacă tot trupul omenesc și să stea cu frică și 
cutremur și nimic pământesc întru sine să 
nu cugete”. Nici măcar plânsul sau durerea 
nu își mai găsesc locul. Hristos Se adrezează 
Maicii Domnului și prin ea fiecăruia dintre 
noi: „Nu te tângui pentru mine, Maică, vă‑
zându‑Mă în groapă, căci Mă voi scula și Mă 
voi proslăvi și voi înălța întru slavă, ca un 
Dumnezeu, pe cei ce cu dragoste pe tine ne‑
încetat te slăvesc”. Acesta este irmosul pe 
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care îl auzim cântat în locul axionului la Li‑
turghia Sfântului Vasile din această zi. Fap‑
tul că în această zi de liniștire Sfinții Părinți 
au așezat în Biserică o Liturghie ca cea a 
Sfântului Vasile este mai elocvent decât orice 
explicaţie: această zi nu este de întristare, ci 
de bucurie. Este plinătatea harului care co‑
boară și înviorează sufletele arzând de do‑
rul lui Hristos, Care „S‑a sculat din somn ca 
să ne mântuiască pe noi”, așa cum cântăm 
la Chinonic, la aceeași Liturghie.

Și iată mântuirea noastră: la miezul 
nopții biserica forfotește de credincioși; 
câtă frunză și iarbă, cu mic, cu mare, se adu‑
nă la îndemnul „Veniți de luați lumină din 
Lumina lui Hristos”. Îndată se aude tropa‑
rul „Învierea Ta Hristoase, Mântuitorule, 
îngerii o laudă în ceruri, iar noi pe pământ, 
cu inimă curată învrednicește‑ne să Te slă‑
vim”. Pentru curățirea inimii apelăm iarăși 
la Cuvântul lui Dumnezeu; deci urmează 
Evanghelia Învierii, după care vine explo‑
zia de bucurie a omenirii: „Hristos a înviat 
din morți, cu moartea pe moarte călcând, 
și celor din mormânturi, viață dăruindu‑le”. 
Troparul Învierii se va cânta de acum de 
multe ori, pe melosuri diverse, începând cu 
cele tradiționale, păstrătoare ale ifosului ar‑
hetipal, până la inovațiile recente, ușor de 
asimilat și de mulți acceptate. 

Sărbătoarea Învierii este universală. Toți 
creștinii o îmbrățișează cu evlavie. Univer‑
salitatea este susținută în Biserică și prin 
faptul că avem acea rânduilă numită „a doua 
Înviere”, care nu este altceva decât vecernia 
din prima zi de Paști. Este momentul în care 
orice credincios, în orice țară s‑ar afla, poa‑

te avea acces la cuvântul evanghelic prin 
aceea că pericopa descoperirii lui Hristos 
faţă de Toma se citește în 12 limbi străine. 
Noi, cei din diaspora, fiecare în țara în care 
ne‑a adus Dumnezeu pentru a‑L propovă‑
dui, în această perioadă pascală, cu mai mul‑
tă ușurință putem să ne apropiem de frații 
noștri, și ei sensibilizați de această sărbătoa‑
re; căci prin cântările noastre atât de varia‑
te și de bogate în înțelesuri putem face „gaz‑
dele” să vibreze fie și numai pentru câteva 
fragmente din limba în care s‑au născut

Întreaga săptămână ce urmează Dumi‑
nicii Paștilor însumează un întreg ciclu oc‑
toehic. Dacă până acum, în restul anului, fi‑
ecărui glas bisericesc îi corespundea o 
săptămână întreagă, în Săptămâna Lumina‑
tă fiecărui glas îi corespunde o zi. Astfel, ci‑
clul de opt săptămâni este comprimat în opt 
zile. Coloana vertebrală a întregii perioade 
rămâne Canonul Învierii, alcătuit de către 
Sfântul Ioan Damaschin (secolul VIII), su‑
pranumit și „Canonul de Aur”, singurul din‑
tre canoane care se cântă astăzi în unanimi‑
tate. Alcătuit în glasul I al muzicii bizantine, 
acest canon exprimă sobrietate și profun‑
zime, dar aduce și un ton maiestuos, ase‑
meni unei mantii de lumină. 

Sărbătoarea pascală este deschiderea 
umanității spre Izvor, ca să ne adăpăm cu 
„băutura cea nouă”, care este Hristos, dar și 
deschiderea spre ceilalți, cărora „să iertăm 
toate pentru Înviere” și „unii pe alții să ne 
îmbrățișăm”.

Monahia Timoteia, 
Mănăstirea Sfânta Cuvioasă Parascheva, 

Vilaller
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AM FOST MORT 
ȘI IATĂ CĂ SUNT VIU 

ÎN VECII VECILOR
(Apoc. 1, 18)

„Dacă prin credința în Hristos cineva nu află nemurirea 
și biruința asupra morții, la ce slujește credința noastră? 

Dacă Hristos nu a înviat, aceasta înseamnă că păcatul și 
moartea nu au fost învinse. Și dacă acestea două nu au fost 
biruite, de ce să credem în Hristos? (…) Dar Hristos a înviat 
și ne‑a dăruit nemurirea. Fără acest adevăr, lumea nu este 
decât o înșiruire haotică de inepții detestabile. Numai 
triumfătoarea Înviere a minunatului nostru Domn și 
Dumnezeu ne‑a eliberat de absurditate și de deznădejde. Căci 
fără Înviere nu există, nici în cer nici sub cer, un lucru mai 
absurd decât această lume și această viață lipsită de nemurire. 
(...) Pentru noi, creștinii, această viață pe pământ este o școală 
unde învățăm cum să dobândim viața veșnică.” 

Sf. Iustin Popovici
Omul şi Dumnezeul‑Om
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D upă căderea în păcat a lui Adam, 
omul poartă în el însuși propria 
sa distrugere, ca o parte consti‑

tutivă a ființei sale, pe care o transmite 
urmașilor lui. Așa încât părinții noștri 
pământești ne dau în același timp viața și 
moartea: „Omul începe să moară când în‑
cepe să trăiască.” (Sf. Nicodim Aghioritul – 
Paza celor cinci simțuri) 

În fața puterii nelimitate și invincibi‑
le a morții, cu atât mai înspăimântătoare 
cu cât este absurdă și arbitrară, neascul‑
tând de nicio logică, de nicio lege, în afa‑
ră de distrugerea tuturor ființelor vii, în 
fața acestui tiran sângeros și inuman, care 
stăpânește peste întreaga lume, omul fără 
Dumnezeu se află cu desăvârșire dezar‑
mat și neputincios, lipsit de orice ajutor 
și de orice scăpare, astfel încât soarta lui 
pe pământ se aseamănă cu a unui condam‑
nat la moarte: „Să ne închipuim un anume 
număr de oameni în lanțuri, cu toții 
condamnați la moarte, dintre care unii sunt 
înjunghiați în fiecare zi sub ochii celorlați; 
cei care rămân își văd propria lor soartă în 
soarta semenilor lor, și privindu‑se unii pe 
alții cu durere și fără nădejde își așteaptă 
rândul. Aceasta este imaginea condiției 
omenești.” (Pascal – Cugetări)

O viață care se autodistruge pe măsu‑
ră ce o trăim, și care ne duce în mod ine‑
vitabil la moarte, seamănă cu o boală in‑
curabilă și nu merită numele de viață. De 
aceea toate ființele omenești resimt lipsa 
adevăratei vieți, ca o sete și o foame pe care 
niciun lucru din această lume nu le poate 
satisface: „Setea și foamea, aceste cuvinte 

care revin atât de des în Evanghelii, (...) în‑
truchipează viața pieritoare; viața unui trup 
de carne ca al nostru, care nu se poate menține 
numai prin el însuși (...), fără încetare măci‑
nat de nevoi, dorințe și suferințe (...), o viață 
care nu este propriul ei fundament. În opoziție 
cu aceasta este viața infinită a lui Dumnezeu.” 
(Michel Henry – Cuvintele lui Hristos)

Iisus Hristos s‑a coborât pe pământ 
pentru a zdrobi tirania milenară a morții 
și a ne aduce viața infinită care vine de la 
Dumnezeu. Această viață, primul om a 
primit‑o de la Creatorul lui – „i‑a suflat în 
nări suflare de viață, și omul s‑a făcut astfel 
un suflet viu” (Fac. 2, 7) – și a pierdut‑o as‑
cultând de duhul potrivnic lui Dumnezeu, 
care în loc să‑i dea viață i‑a dat moartea, 
readucându‑l  în starea de materie 
neînsuflețită, așa cum era înainte de a pri‑
mi suflarea lui Dumnezeu: omul se va re‑
întoarce în pământul din care a fost luat, 
căci el nu este decât țărână și se va întoar‑
ce în țărână ( Cf. Fac. 3, 19). 

De acum înainte omul va cădea sub 
stăpânirea morții, care nu este decât un alt 
nume al diavolului, vrăjmașul lui Dumne‑
zeu și al Vieții, care „de la început a fost 
ucigaș” (In. 8, 44) și „poate să piardă și su‑
fletul și trupul în gheenă” (Mt. 10, 28). 

Învierea lui Hristos eliberează omeni‑
rea căzută în păcat de sub stăpânirea dia‑
volului și a morții, căci ea are puterea să 
readucă la viață sufletul și trupul tuturor 
oamenilor în împărăția cerurilor: „pe toți 
ne‑a înviat prin Învierea Lui” (Mitropolitul 
Iosif – Pe drumul crucii împreună cu Hristos, 
spre Înviere).
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Astfel încât, tot așa cum moartea este 
un alt nume al diavolului, Viața est un alt 
nume al lui Hristos: „Eu sunt învierea și 
viața” (In. 11, 25). Prin urmare, „a fi creștin, 
a crede în Hristos, înseamnă a ști (...) că 
Hristos este Viața oricărei vieți, că el este 
Viața și deci viața mea” (Părintele Alexandre 
Schmemann – Pentru viața lumii).

Cei care nu cred în Hristos și în Înviere 
nu cred în Viață și se supun vrăjmașului 
vieții, căci „cine nu este cu mine este împo‑
triva mea” (Luca 11, 23). 

Astfel încât societățile moderne, în care 
predomină necredința sau indiferența re‑
ligioasă și o viziune materialistă a vieții, se 
situează în tabăra vrăjmașilor lui Hristos și 
ai Vieții. Științele materialiste au devenit 
divinitățile lumii moderne, ai căror mari 
preoți predică atotputerea neantului și a 
morții, încredințându‑ne că nu suntem de‑
cât o țărână făcută din celule și atomi, care 
se  va  î ntoarce  î n  țărâna  mater i e i 
neînsuflețite: „În trecut exista supoziția evi‑
dentă că tot ce se află în lume își datorează 

viața Duhului lui Dumnezeu. 
(...) În ziua de astăzi nu forța 
sufletului produce un trup, ci 
dimpotrivă, materia este cea 
care, prin chimia ei, zămislește 
un suflet. (...) Ce este în fond 
această materie atotputernică? 
Este iarăși un Dumnezeu crea‑
tor, dar lipsit de caracterul lui 
antropomorfic.” (C.‑G. Jung – 
Omul în căutarea sufletului său)

Așa încât o lume fără 
Dumnezeu este o lume fără 

om și fără suflet, în care „lucrurile sunt în 
întregime ceea ce par a fi – iar îndărătul lor 
nu se află nimic” ( J.‑P. Sartre – Greața). 

Lumea devine astfel „un spațiu de pură 
exterioritate”, dat fiind că „tot ce se se arată 
și devine vizibil în ea se arată ca fiind exte‑
rior nouă, altceva decât noi, diferit de noi” și 
„cu totul indiferent (...), într‑o neutralitate 
înspăimântătoare. Sunt numai fapte, iar în 
obiectivitatea lor – obiectivitate pe care mo‑
dernitatea și științele ei o prețuiesc atât de 
mult – toate aceste fapte sunt echivalente. (...) 
Redusă la dimensiunea ei exterioară, lumea 
nu mai este decât un spațiu gol, un orizont 
lipsit de conținut ”. Omul devine astfel „ase‑
menea unui călător care privește pe fereastra 
unui tren și nu poate face altceva decât să ob‑
serve neputincios ceea ce se perindă prin fața 
ochilor lui” (Michel Henry, op. cit.). 

Dacă trenul călătoriei noastre pe acest 
pământ ia o altă direcție decât calea lui 
Hristos, ne va duce în mod sigur – cu o 
precizie științifică! – la moarte. Căci fără 
Învierea lui Hristos pământul întreg nu ar 
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fi decât un lagăr de exterminare, un Aus‑
chwitz la scară planetară. O lume fără 
Dumnezeu este aidoma unei camere de 
gazare în care sufletul omenesc nu poate 
respira și trăi: „Fără credință nu putem 
trăi.” (L.‑N. Tolstoi – Spovedanie)

Căci „harul lui Dumnezeu este pen‑
tru suflet ceea ce este sufletul pentru trup. 
Deci, precum trupul este mort când nu‑i 
în el suflet, și sufletul este mort când nu‑i 
în el harul lui Dumnezeu, care îi dă viață.” 
(Sf. Tihon din Zadonsk – Despre înda‑
toririle creștinului față de el însuși). De 
aceea „religia constituie o atitudine instinc‑
tivă specific omenească” (C.‑G. Jung – Pre‑
zent și viitor), aidoma instinctului biolo‑
gic care, în caz de primejdie, ne dictează 
să ne salvăm viața. 

Căci sufletul omenesc, care înainte de 
căderea lui Adam cunoscuse pe Dumne‑
zeu și adevărata viață care vine de la El, 
resimte în mod instinctiv – în pofida cer‑
titudinii științifice a morții trupești – că 
„scopul vieții noastre nu este moartea, ci viața 
pe care am primit‑o de la Cel ce este Viața 
însăși” (Mitropolitul Iosif – Învierea lui 
Hristos, lumina dragostei dumnezeiești).

Învierea lui Hristos nu este numai un 
fapt istoric care a deschis o nouă eră în isto‑
ria omenirii, ci în același timp o Înviere 
veșnică, pe care fiecare din noi trebuie să 
o săvârșească în ființa lui și care constituie 
scopul suprem al existenței noastre, astfel 
încât trecerea noastră pe acest pământ să 
fie o cale de viață și nu de moarte, căci 
„Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor 
morți ci al celor vii” (Mt. 22, 32). 

Astfel, Învierea lui Hristos va fi chiar 
de acum un izvor de viață veșnică și ne va 
da puterea, curajul să înfruntăm încercă‑
rile și suferințele existenței pământești, 
moartea însăși, căci „prin Hristos, toate 
lucrurile din această lume (…) devin o 
înălțare, o intrare către și în această nouă 
viață (…); înfrângerea omului, și chiar și 
moartea sa, devin o cale către Viață” (Părin‑
tele Alexandre Schmemann, op. cit.).

Cel care crede în Învierea lui Hristos, 
și o primește în inima și în cugetul lui, 
cunoaște tot ce omul poate cunoaște pen‑
tru a se mântui, cunoaștere pe care numai 
credința ne‑o poate da: „Știu că în Hristos 
această mare trecere, Paștele lumii, a înce‑
put, știu că lumina lumii viitoare ne vine în 
bucuria și pacea Sfrântului Duh, căci Hris‑
tos a înviat și a adus domnia Vieții pe 
pământ.” (Părintele Alexandre Schme‑
mann, op. cit.)

Viorel Ștefăneanu, Paris
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Î
nvierea Domnului este reper pentru 
întreaga noastră viață bisericească. 
Creștinul este fiu al Învierii (I Cor. 15, 

20), născut spre Veșnicie ca persoană împli‑
nită prin comuniunea cu Dumnezeu. Cei 
încreștinați au puterea de a lepăda viața cea 
veche fiind „morţi păcatului, dar vii pentru 
Dumnezeu, în Hristos Iisus, Domnul nostru” 
(Romani 6, 1), marcați de răstignirea împre‑
ună cu Hristos și de sălășluirea Fiului lui 
Dumnezeu în Omul cel Nou (Gal. 2, 20).

Toate rânduielile bisericești au vocația 
de a exprima perceptibil, prin gesturi și ati‑
tudini, această perspectivă. Este un timp 
pentru asumarea morții păcatului, prin 
pocăință, îngenunchere și asceză, și un alt 
timp pentru vădirea participării la Bucu‑
ria Învierii, prin Împărtășirea de cele Înal‑
te. Astfel, în timpul Postului Mare trăim 
prima stare, pregătind vremea bucuriei În‑
vierii, în care, de la Praznicul Paștilor și 
până la Pogorârea Duhului Sfânt nu mai 

TIMPUL PASCAL, 
o împărtășire din roadele Învierii dincolo  

de vremea tânguirii pentru păcate

„Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din mormânt iertare a răsărit” 
(Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvânt de învățătură pentru Sfânta și dumnezeiasca Înviere  

a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos)

facem gesturi de pocăință penitențială : nu 
îngenunchem, nu facem metanii mari, iar 
în loc de expresia liturgică a pocăinței, 
„Dumnezeule curățește‑mă pe mine păcă‑
tosul!”, rostim „Hristos a înviat!” și primim 
răspunsul de confirmare a credinței în În‑
viere: „Adevărat a Înviat!”. 

Întreagă Tradiția Bisericii arată că 
vremea Învierii este timpul încredințării 
că Dumnezeu, în milostivirea sa, a tămă‑
duit rănile păcatelor și toate pe câte le‑am 
mărturisit la vremea cuvenită, și de care 
ne‑am lepădat, sunt iertate. Timpul Învi‑
erii trebuie să fie înțeles așadar ca o urma‑
re firească timpului pocăinței.

Tradiția Bisericii a subliniat importanța 
acestei înțelegeri prin așezarea în calenda‑
rul bisericesc a unor perioade specifice, fie‑
care cu încărcătura și mesajul ei. Timpul de 
pocăință este marcat prin imne specifice, 
plecări ale genunchilor, metanii mari, asce‑
ză mai aspră, iar timpul învierii este sărbă‑
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torit prin bucuria comuniunii izvorâte din 
prezența lui Hristos în mijlocul nostru. 

Canonul 1 al Sfântului Dionisie al Ale‑
xandriei ne arată că smerirea sufletului se 
face prin ajunări, până la momentul prăznu‑
irii Învierii. Canonul 15 al Sfântului Petru 
al Alexandriei, Canonul 20 al Sinodului I 
Ecumenic, canonul 91 al Sfântului Vasile cel 
Mare și canonul 90 Trulan ne arată că în vre‑
mea Învierii nu se îngenunchează, trupul 
participând și el, prin poziționarea orienta‑
tă spre cer, la bucuria Praznicului. 

În același timp, nu doar neîngenunche‑
rea este specifică acestei perioade, ci și înlo‑
cuirea pocăinței cu starea de conștientizare 
a participării personale la Învierea lui Hristos 
și valorizarea iertării. 

Ca mădular al Bisericii, Trup al lui 
Hristos, fiecare creștin participă nemijlocit 
la Înviere și se face părtaș Împărăției, redo‑
bândind starea de om înălțat la frumusețea 
cea dintâi1. Sfântul Vasile cel Mare ne spu‑
ne în acest sens: „În ziua învierii prin poziția 
de rugăciune (ne îngenuncherea ‑n.n.) nu 
numai că ne aducem aminte de harul care 
s‑a dat pentru noi, ca unii care înviem îm‑
preună cu Hristos și care suntem datori să 
căutăm cele de sus, ci și pentru că se pare că 

1. În cuvântul adresat de către Părinții Sinodali 
în 691, la Sinodul V‑VI ecumenic, din timpul 
Împăratului Iustinian al II‑lea, se arată preocu‑
parea păstorilor ca lucrarea Bisericii să fie așe‑
zată în rânduială pentru regăsirea „frumuseții 
strălucirii celei dintâi”, care se realizează prin 
primirea Trupului și a Sângelui Mântuitorului 
Hristos. Vezi Georg NEDUNGATT, Michael 
FEATHERSTONE, The Council in Trullo re‑
visited, Kanonika 6, Roma, 1995, p. 46.

este într‑un fel imaginea veacului așteptat.” 
Așadar ridicarea, privirea spre cele înalte, 
cântările de slavă sunt semnul participării 
nemijlocite la Înviere, lucrarea care cuprin‑
de Întreg trupul eclezial și fiecare mădular 
în parte. Din acest motiv, în perioada Învierii 
nu se cântă în Biserică nici un imn de 
pocăință și în locul acestora este proclama‑
tă biruința Vieții asupra morții. 

În continuitatea logică a acestei practici, 
pornind de la cuvintele Sfântului Ioan Gură 
de Aur, pe care le ascultăm în noaptea 
Învierii, pricepem că timpul pascal nu este 
unul de pocăință: „Nimeni să nu se tângu-
iască pentru păcate, că din mormânt ier‑
tare a răsărit. Nimeni să nu se teamă de 
moarte, că ne‑a slobozit pe noi moartea 
Mântuitorului; a stins‑o pe ea cel ce a fost 
ţinut de ea.”2.  

Pe de altă parte, este important să nu fa‑
cem o asociere forțată a postului cu pocăința 
și întristarea pentru păcat, și a nepostirii cu 
interzicerea absoluta a preocupării pentru 
consolidarea restaurării noastre în Hristos. 
Mântuitorul arată că asocierea pocăinței cu 
întristarea, jelirea păcatului, nu se situează 
în coerența Noului Legământ: „Când pos‑
tiţi, nu fiţi triști ca făţarnicii; că ei îşi smo‑
lesc feţele, ca să se arate oamenilor că pos‑
tesc.” (Matei 6, 16). Înfrânarea este o stare 
de echilibru firesc a omului ce‑și stăpânește 
pornirile instinctuale, dar se îngrijește de 

2. Vezi Sfântul Ioan Gură de Aur, „Cuvânt de 
învățătură pentru Sfânta și Dumnezeiasca în‑
vierea a Domnului și Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos”, în Slujba Învierii, EIBMBOR, 
București 2010, p. 35. 
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nevoile zilnice, în cumpătare: „Tu însă, când 
postești, unge capul tău şi faţa ta o spală...” 
(Matei 6, 17).

Chiar dacă vremea învierii nu este un 
timp de pocăință, Canonul 66 Trulan ne 
lămurește: „Se cuvine creștinilor ca, de la 
sfânta zi a Învierii lui Hristos, Dumnezeul 
nostru, și până la duminica următoare, să 
petreacă neîncetat întreaga săptămână în sfin‑
tele bisericii, cu psalmi, imne și cântări 
duhovnicești, bucurându‑se și sărbătorind 
în Hristos, dedicându‑se citirii dumneze‑
ieștilor Scripturi și desfătându‑se de sfintele 
Taine. Căci așa vom fi înviați și înălțați împre‑
ună cu Hristos...”. Tradiția Bisericii a prelun‑
git această trăire până la Duminica Rusalii‑
lor, când, după vecernie asumăm din nou 
îngenuncherea printr‑o rânduială specifică. 

Vremea Învierii este așadar una de ma‑
nifestare explicită a comuniunii cu Hristos 
cel Înviat, ca participare personală la Înviere. 

Cum poate fi conciliată această recoman‑
dare de stăruință în împărtășire cu porunca 
de a nu ne tângui pentru păcate? 

Pregătirea pentru Sfânta Împăr‑
tășanie nu se împlinește doar prin 
spovedanie ca act penitențial, ci și prin 
stăruința în creșterea duhovniceas‑
că, binecuvântată de Biserică, în di‑
alogul cu părintele duhovnicesc, 
dialog asumat ca o spovedanie conti‑
ună. Astfel, chiar dacă nu este un timp 
de tânguire, perioada Învierii nu este 
una de abandonare a preocupării pen‑
tru creșterea spirituală. Ea este o vre‑
me de îmbogățire prin împărtășirea 
de luminile călăuzitoare izvorâte din 

viețile celor ce trăiesc în mod roditor 
credința. Acesta este sensul canonului 66 
Trulan, ne îndeamnă ca în timpul pascal să 
ne împărtășim de înțelegerea celor înalte, 
în comuniunea Bisericii. 

În acest sens, în perioada Învierii, de la 
Sfintele Paști până la Pogorârea Duhului 
Sfânt, este potrivit ca omul, preocupat de 
creșterea spirituală, să se pregătească pen‑
tru împărtășanie hrănindu‑se din Cuvân‑
tul Scriptuirii și al Sfinților Părinți, din înțe‑
lepciunea tradiției liturgice, din cuvântul 
păstorilor, din sfatul duhovnicesc, trăind 
astfel o pregătire pentru Împărtășanie din‑
colo de tânguirea pentru păcat și de pleca‑
rea genunchilor. 

În această perioadă putem să punem în 
aplicare gândul că dezlegarea și binecuvân‑
tarea pentru Împărtășanie, date de duhov‑
nic, pot fi și rodul sfătuirii duhovnicești lu‑
minate de Bucuria Învierii, o spovedanie 
continuă, luminată în duhul uceniciei.

Pr. Patriciu VLAICU, Bruxelles
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Dicţionar

LITURGIC

B iserica s‑a rugat întotdeauna 
pentru cei adormiți la fel ca 
pentru cei vii, având conștiința 
faptului că „Dumnezeu nu este 

al morților, ci al viilor”, așa cum Însuși 
Hristos a spus (Cf. Mt. 22, 32). Într‑un 
fel anume, pentru că Dumnezeu așa a bi‑
nevoit, din momentul în care ne‑am năs‑
cut Dumnezeu ne‑a dat în dar veșnicia, 
viața veșnică.

De ce ne rugăm pentru cei adormiți, 
dacă Dumnezeu ne‑a dăruit încă de la în‑
ceput veșnicia? Pentru că este libertatea 
omului să aleagă felul în care va intra în 
veșnicie și dacă veșnicia lui va fi în comu‑
niune cu Dumnezeu și cu sfinții Săi (deci 
bună) sau în comuniune cu diavolul (cel 
golit de orice bine, deci rea). Pentru toți 
(atât cei care au avut parte de Dumnezeu, 
cât și cei care nu au avut parte de El) ne 
rugăm ca Dumnezeu să se milostivească: 
pe unii să‑i ridice la o și mai mare slavă, 
bucurie și cunoaștere, în Împărăția 
Cerurilor, iar pe ceilalți să‑i ridice din în‑
tuneric și să‑i scoată din Iad. Mai ales pen‑

POMENIRILE DE OBȘTE PENTRU CEI ADORMIȚI

tru cei din urmă ne rugăm și facem milos‑
tenie, conștienți fiind că Iadul, până la 
Judecata de Apoi, nu este o stare absolu‑
tă, iar situația sufletelor de acolo este în 
continuă schimbare, în funcție de conse‑
cințele pe care le aduc în lume faptele pe 
care le‑au făcut în viață1, dar și de faptele 
de milostenie pe care le facem noi în nu‑
mele lor2. 

În virtutea acestor lucruri, Biserica a 
rânduit să se pomenească cei adormiți la 

1. Spre exemplu, cu cât lucrările unui scriitor 
aduc, după moartea lui, schimbări în rău la ni‑
velul colectiv sau personal, dar mai ales la ni‑
velul societății, cu atât mai mult sufletul celui 
condamnat se afundă în întuneric. De aseme‑
nea, cu cât consecințele faptelor lui în istorie 
sunt mai bune, cu atât se ridică dintr‑o stare 
mai rea într‑o alta mai ușoară (dacă este în Iad) 
și dintr‑o stare de slavă într‑o alta și mai înaltă 
(dacă este în Rai).

2. A se citi Sinaxarul din Sâmbăta de dinain-
tea Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți, unde 
sunt amintite situații în care unii sfinți s‑au ru‑
gat pentru scoaterea din Iad a unor suflete (chiar 
și a unor suflete de păgâni).
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fiecare Liturghie, la Proscomidie3. Acesta 
este momentul cel mai important, pentru 
că se află în strânsă legătură cu Sfânta Jertfă 
și, mai precis, cu momentul în care, după 
ce toți credincioșii se vor împărtăși cu 
Trupul și Sângele Domnului, preotul va 
pune în Sfântul Potir toate miridele și păr‑
ticelele pentru cei adormiți (spre a se îm‑
biba de Sfântul Sânge), spunând la sfâr‑
șit: „Spală, Doamne, păcatele celor care s‑au 
pomenit aici, cu Cinstitul Tău Sânge, pen‑
tru rugăciunile sfinților Tăi”.  

De asemenea, Biserica a rânduit și anu‑
mite zile în cursul anului bisericesc în care 
să se facă pomenire de obște a tuturor celor 
adormiți. Cea dintâi este Sâmbăta dina-
intea Duminicii lăsatului sec de carne 
(Duminica Înfricoșătoarei Judecăți), „când 
Biserica se roagă pentru toți cei adormiți și 
mai ales pentru cei care în timpul vieții nu 
s‑au putut pregăti cum se cuvine pentru 
obștescul sfârșit. Tot acum se roagă pentru 
cei cuprinși de moarte năpraznică (neaștep‑
tată): cei mâncați de fiare sălbatice, otrăviți, 
înecați, arși de foc, înghețați de ger sau morți 
din cauza ciumei sau holerei etc. Și deoarece 

3. Parte pregătitoare a Sfintei Liturghii, care se 
săvârșește în taină de către preot, și care con‑
stă în pregătirea Agnețului (bucata de pâine, 
sub formă cubică, extrasă din prescură), care 
va fi prefăcut în Trupul Domnului, a miridelor 
(un triunghi care o simbolizează pe Maica 
Domnului și alte nouă triunghiuri mai mici, 
care simbolizează cetele sfinților), a altor trei 
miride (pentru episcopul locului, pentru con‑
ducătorii țării și pentru ctitori) și a părticele‑
lor (grupate în două grămăjoare, una pentru 
cei vii și alta pentru cei adormiți).

în Duminica lăsatului sec de carne Biserica 
ne amintește de Înfricoșătoarea Judecată, 
face în ajun pomenirea morților, mijlocind 
ca și ei să se poată înfățișa cu îndrăzneală 
înaintea Dreptului Judecător.”4.

O altă sâmbătă rânduită pentru po‑
menirea generală a celor adormiți este 
Sâmbăta Rusaliilor (Sâmbăta moșilor), 
pentru că a doua zi, fiind Pogorârea 
Sfântului Duh, „ne rugăm ca harul dum‑
nezeiesc să se răsfrângă și asupra suflete‑
lor celor răposați cu păcate neiertate și să 
li se ușureze starea de după moarte”5. Se 
mai numește și Sâmbăta moșilor, pen‑
tru că s‑ar fi suprapus unei străvechi 
sărbători romane care cinstea aminti‑
rea părinților și a înaintașilor decedați 
(Parentalia).  

O altă zi dedicată celor adormiți s‑a 
stabilit, mai de curând, într‑una din sâm-
betele de dinaintea Postului Nașterii 
Domnului (Moșii de toamnă), spre a‑i 
da creștinului posibilitatea să facă milos‑
tenie pentru cei adormiți, la sfârșitul 
toamnei, din roadele bogate ale pămân‑
tului. Nici această sâmbătă nu e aleasă 
întâmplător, căci este așezată înaintea 
Duminicii bogatului nemilostiv și a săra‑
cului Lazăr, duminică în care învățăm că 
fără milostenie „nu ni se vor deschide porți‑
le Raiului”. 

În unele locuri există obiceiul de a se 
face pomenire de obște și lunea, pentru 
cei adormiți, după Duminica Tomii, 

4. Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Liturgica Teoretică, 
EIBMBOR, București, 2002, p. 89.

5. Idem.
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ținându‑se cont că în cele două săptămâni precedente nu se fac astfel de pomeniri. 
Această zi se numește în popor Paştele Blajinilor (adică al celor adormiți, care nu mai 
pot vătăma pe nimeni cu nimic).

O altă zi specială este Joia Înălțării Domnului, când se face Pomenirea genera-
lă a eroilor care s‑au jertfit pentru apărarea Patriei și a credinței strămoșești (în une‑
le locuri se face și la 6 August). 

Chiar dacă inițial nu a fost așa, și sâmbetele din Postul Mare au devenit zile în care 
se pot face pomeniri de obște pentru cei adormiți, în unele sărbătorindu‑se sfinți care 
au avut legătură cu cele rânduite pentru cei morți sau cu învierea morților (Sâmbăta 
Sf. Teodor Tiron și Sâmbăta lui Lazăr).  

Practic, se pot face pomeniri în fiecare sâmbătă din an și în orice zi de peste săptă‑
mână, excepție făcând duminicile de peste an, Praznicele Împărătești, zilele de rând 
din Postul Mare (de luni până vineri, pentru că Panahida mare este strâns legată de 
Liturghie), de la Duminica Floriilor până la Duminica lui Toma și în perioada de la 
Crăciun până la Bobotează. 

 
Pr. Daniel Stîngă
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Dragi copii, Învierea Domnului nostru Iisus Hristos 
este Sărbătoarea Sărbătorilor și fundamentul 
credinței noastre. 
Ne-am pregătit pentru Sfintele Paști prin rugăciu-
ne, fapte bune și iertare.
Iisus a înviat din morți învingând moartea și păca-
tul. Clopotele bisericilor sună iar noi suntem plini 
de bucurie pentru că Hristos a înviat din morți. 
Să nu uităm niciodată: așa cum a înviat Hristos, așa 
și noi vom învia!

SFINTELE PAȘTI
Învierea Domnului MAMI,

TATI,
CUM E

LA PAȘTI?

1. La miezul nopții mer-
gem la biserică și luminile 
se sting. Preotul iese cu o 
lumânare și spune: „Veniți 
de luați lumină!”, iar lumi-
na trece de la o persoană 
la alta și de la o lumânare 
la alta.

2. Apoi mergem toți afa-
ră iar preotul citește Sfânta 
Evanghelie. Auzim despre 
femeile purtătoare de mir 
care au venit la mormân-
tul lui Iisus cu uleiuri, dar 
Iisus nu era acolo. Li se spu-
ne că Iisus a înviat!

3. Acum putem cânta im-
nul nostru de bucurie: 
„Hristos a înviat din morți, 
cu moartea pe moarte căl-
când, și celor din mormân-
turi viață dăruindu-le.” 
Toată lumea se duce îna-
poi în biserică pentru 
Sfânta Liturghie.

4. Duminica după-amia-
za sărbătorim „Duminica 
Iubirii”. În această zi se 
citește Sfânta Evanghelie 
în mai multe limbi, pentru 
ca toate națiunile să poa-
t ă  a u z i  m e s a j u l  l u i 
Dumnezeu. „Pace vouă!″ 
(Ioan 20:19).

34
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TRADIŢII
DE PAȘTI             

Tradițiile populare ale ro-
mânilor, încă din cele mai 
vechi timpuri, sunt depar-
te de tradiția iudaică, ce 
presupunea o sărbătoare 
a durerii, la care alimente-
le rituale, pasca și mielul, 
se consumau în grabă, în-
soțite de ierburi amare, 
după cum amară fusese și 
robia din țara Egiptului. 
Pasca primilor creștini era 
o pâine dulce, care se sfin-
țea de către preoți, apoi se 
î m p ă r ț e a  s ă r a c i l o r. 
Amintirea acesteia este 
pasca de astăzi.

La biserică pasca este 
dusă într-un coș anume 
pregătit pentru Paște. După 
sfințirea din dimineața pri-
mei zile de Paște, pasca do-
bândeste puteri purifica-
toare, asemeni anafurei. 
Ea este sfințită și se consu-
mă imediat după anafură. 
Tot în coșul care se duce la 
sfințit, femeile pun cârnați, 
ouă roșii, colaci, brânză, 
slănină, drob, usturoi, sare, 
prăjituri și alte alimente. 
Acestor alimente, sfințite, 
li se atribuie puteri vinde-
cătoare.

JOC:
Găsiți cele 10 diferențe dintre cele două desene  
aparent identice! SUCCES!

35

P A G I N A  C O P I I L O R
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A
cest sfânt părinte s‑a născut 
într‑o familie nobilă, dar pă‑
gână, din Sicilia. După con‑
vertirea la creștinism, tatăl 
său i se opune cu violență, 

astfel încât Urs fuge la Ravenna, unde se 
face plăcut localnicilor prin sfințenia sa. 
Astfel, ajunge al șaisprezecelea episcop al 
Ravennei timp de 26 de ani, revigorând 
viața duhovnicească a localnicilor. Cea 
mai veche sursă despre biografia Sfântu‑
lui Urs este lucrarea Liber pontificalis eccle‑
siae ravennatis sau Cronica episcopală a Ra‑
vennei, scrisă de Andrea Agnello, preot și 
istoric din secolul al IX‑lea. Această lucra‑
re are o importanță deosebită pentru epi‑
scopia Ravennei, fiindcă pune la un loc 
informații de pe parcursul a opt secole 
despre monumentele și episcopii Rave‑
nei, dar și omiliile către cler și popor, strân‑
se de Agnello. 

În anul 402, Sfântul Urs transferă de‑
finitiv sediul episcopal de la Classe la 
Ravena, în același an Ravenna devenind 
și capitala Imperiului Roman de Apus, 
sub împăratul Onoriu. 

SFÂNTUL URS 
EPISCOPUL RAVENNEI

13 aprilie †426
La Ravena, Sfântul Ierarh ridică reșe‑

dința episcopală (unde și locuiește) și ca‑
tedrala episcopală, înfrumusețându‑le cu 
stucaturi aurite și mozaicuri. Catedrala a 
primit hramul Sfintei Învieri, fiind sfințită 
chiar de praznicul Învierii Domnului, în 
anul 407, la 3 aprilie. Biserica, în stil 
paleocreștin, măsura 60 m lungime și 35 
m lățime, având plan navat cu cinci nave, 
dintre care cele două nave laterale erau 
egale, iar nava centrală lată cât cele două 
nave laterale. Mai târziu, această catedra‑
lă este denumită „bazilica Ursiana”, în 
onoarea ctitorului ei, Sfântul Ierarh Urs. 
Provenind dintr‑o familie nobilă cu mul‑
te bunuri materiale, Sfântul Urs își donea‑
ză toată averea bisericii din Ravenna, con‑
stituind un patrimoniu bogat, cunoscut 
la mijlocul secolului al V‑lea din scrierile 
Sfântului Grigorie cel Mare. De aseme‑
nea, o dată cu păstorirea sa este răspândit 
în Ravenna și cultul sfinților sicilieni. În 
lista ierarhilor Ravennei, Sfântul Urs este 
precedat de Liberiu al III‑lea, succesor fi‑
indu‑i Sfântul Petru Hrisologul (2 dec.), 
important scriitor bisericesc. De la unii 
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istorici aflăm că Sfântul Urs era 
văr cu Sfântul Vasanie, episcop 
de Lodi (19 ian.). 

Pomenirea Sfântul Ierarh 
Urs se face încă din secolul al 
VI‑lea, mărturie fiind mozai‑
cul din bazilica Sant’Apollinare 
in Classe, unde este reprezen‑
tat, printre alți Sfinți Ierarhi ai 
Ravenei, în veșminte arhierești, 
ținând Evanghelia în mână și 
binecuvântând. 

Nu se cunoaște locul unde 
a fost înmormântat, dar, după 
istoricul Agnello, mormântul 
Sfântului ar fi fost între altar și 
tronul arhieresc, în catedrala 
pe care a ctitorit‑o, ipoteză care 
nu este veridică, o dată pentru 
că în secolul al V‑lea era inter‑
zisă înmormântarea în interi‑
orul spațiului sacru, apoi pen‑
tru că în urma unor săpături 
făcute în anul 1517 nu s‑a des‑
coperit niciun mormânt în 
zona indicată. 

Sfântul Ierarh Urs a trecut 
la Domnul în ziua de 13 apri‑
lie a anului 426, la praznicul 
Învierii Domnului. 

Pentru rugăciunile Sfântu‑
lui Ierarh Urs, Doamne Iisus 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluiește‑ne pe noi!

 
Presbitera 

Andreea Tatiana Stîngă
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Cititorule, te îndemn să îți 
găsești o clipă de liniște. Înde‑
părtează‑te, când poți, de zgo‑
motul și de graba obișnuită a 

zilei și aruncă o privire atentă asupra lu‑
mii înconjurătoare. Chiar dacă nu ai do‑
bândit încă prețioasa obișnuință a 
contemplației, cunoscută mai ales celor 
despătimiți, cu puțin răgaz și efort vei des‑
coperi, chiar în lucrurile banale, aspecte 
de‑a dreptul uimitoare. 

Totuși, o astfel de întreprindere nu va 
fi ușoară. În multe privințe viața pe care o 
alegem ne împiedică să trăim bucuria au‑
tentică, cel mai adesea gratuită, de pe urma 
acestor minuni. Suprastimularea senzori‑
ală, supraîncărcarea cognitivă sau multi‑
plicarea artificială a dorințelor, situații în‑
tâlnite în decorul obișnuit al societății de 
consum, modifică nu doar tiparele de viață, 
ci și dispozițiile interioare, modul în care 
gândim și receptăm lumea, influenţân‑
du‑ne semnificativ acțiunile și idealurile. 

Însă nu putem trece cu vederea faptul 
că, dincolo de toate aceste provocări care 
ne amenință echilibrele cele mai adânci 
ale ființei, trăim totuși ani binecuvântați, 

cel puțin în câteva privințe. Unul din as‑
pectele care ne‑ar încuraja să ne bucurăm 
de epoca în care trăim ar fi acela că avem 
parte, în forme tot mai accesibile, de ba‑
gajul imens de cultură adunat de‑a lungul 
secolelor de către înaintași. Putem purta 
cu noi astăzi, pe oriunde am merge, câte‑
va mii de titluri esențiale, cărți neprețuite 
care ne pot instrui spiritul, într‑un mic 
stick, la brelocul de la chei. O altă bine‑
cuvântare, tot mai evidentă în ultimii ani, 
o reprezintă volumul imens de informații 
strânse cu grijă din întreaga osteneală a 
cercetătorilor de pe întreg pământul. Un 
depozit imens de date și rezultate, care 
crește considerabil cu fiecare zi ce trece, 
ne stă astăzi la dispoziție. Găsim în el nu‑
meroase ocazii de uimire privind univer‑
sul, microcosmosul, proprietățile extra‑
ordinare ale materiei, miracolele vieții sau 
tainele fascinante ale conștiinței omenești. 
Greu îi va fi cuiva să descopere, în rândul 
cercetătorilor sau al exploratorilor, oa‑
meni blazați, răpuși de plictiseală, iar aceas‑
ta poate fi o dovadă bună în sprijinul ide‑
ii că lumea în care trăim și viața pe care o 
avem la îndemână, în acest univers deo‑

INEPUIZABILA TAINĂ 
A VIEȚII OMENEȘTI 

ÎN LUMINA ÎNVIERII LUI HRISTOS
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potrivă cognoscibil și plin de taine, sunt 
rânduite să ne surprindă. Astăzi avem mai 
multe șanse să descoperim că lumea în 
care trăim este minunată, și putem capi‑
taliza acest plus de informații uimitoare 
câștigând spiritual bucurie și recunoștință 
pentru prețioasa condiție de care avem 
parte. Tot mai multe situații de cunoaștere 
scot la iveală caracteristica aceasta, că sun‑
tem în mod minunat alcătuiți, făpturi sen‑
sibile, capabile să recepteze lumea și tot‑
odată înzestrate cu putința înțelegerii, care 
ne oferă imensa șansă de a desluși tot ce 
receptăm, până în cele mai adânci straturi. 
În toată această mișcare a ființei, în mun‑
ca ei asiduă pe frontul cunoașterii lumii, 
se întrevede putința remarcabilă a spiri‑
tului ei de a sta încordat, timp de decenii, 
scrutând fiecare petic de realitate, pentru 
a scoate la lumină noi și noi caracteristici. 

IAR ȘI IAR UNIVERSUL 
MIRACULOS

Vrei să ridicăm ochii spre cer? Ne în‑
tâmpină un abis: imensitatea inimagina‑
bilă a spațiului galactic, una din cele mai 
copleșitoare dovezi că lumea e croită pen‑
tru spiritul tău, al meu, al oricărui semen. 
În ea se oglindește cel mai bine apetența, 
adesea neștiută, irezistibilă, pentru infi‑
nitate. Faptul că de generații întregi, de‑a 
lungul istoriei, spiritul omenesc nu ca‑
pitulează în fața acestei imensități de 
spațiu luminat de stele dove dește feno‑
menala perse verență a omului întru o cât 
mai adâncă pătrundere a tainelor cosmo‑

sului, întru deplina cuprindere a lumii 
prin spirit. 

Poți avea răgazul să privim pământul? 
Un alt abis ne așteaptă și aici, microcos‑
mosul, cu entitățile lui misterioase: pro‑
tonii, neutronii, particulele elementare, 
compunând toate universul formelor și 
textura materiei, lumea lucrurilor pe care 
le atingem, le construim, le consumăm. 
Pachetele acestea de energie și cuantele 
de acțiune care le leagă în diverse struc‑
turi respectă cu strictețe o ordine nu toc‑
mai simplă, sprijinind chimia extraordi‑
nar de fertilă a lumii noastre. O chimie 
capabilă să asigure varietatea câtorva zeci 
de milioane de substanțe și compuși cu 
proprietăți dintre cele mai diverse, care 
pot încorpora aproape tot ceea ce ne‑am 
dorit să construim.

Dar dacă vrei să ne uităm o clipă la 
ramura unui copac înverzit sau la cea mai 
mică dintre frunzele abia răsărite, vom 
găsi motive de uimire care ne taie 
respirația. Biologii ne vor spune că avem 
de‑a face, chiar în mica frunză aleasă, cu 
o întreagă uzină ce întreține, extrem de 
eficient, viața. Această platformă indus‑
trială în toată puterea cuvântului depășește 
prin complexitate, miniaturizare și efica‑
citate tot ceea ce noi oamenii am putut 
construi până acum. 

Vom da peste o astfel de uimire și dacă 
ne oprim privirea la o furnică. Este vorba 
despre una dintre cele mai puternice făp‑
turi de pe Terra, vietatea cu cea mai dezvol‑
tată musculatură, dacă ne raportăm la di‑
mensiuni. Într‑adevăr, furnicile pot tracta, 



A P O S T O L I A   •   N R .  1 3 3   •   A P R I L I E  2 0 1 940

INEPUIZABILA TAIN{ A VIE#I I  OMENE|TI  ÎN LUMINA ÎNVIERI I  LUI  HRISTOS

cu mandibulele lor, obiecte de până la 50 
de ori mai grele decât propria lor greutate!

INEPUIZABILA TAINĂ A 
VIEȚII

Și dacă toate acestea încă nu ne uimesc, 
nereușind să ne oprească din marșul forțat 
al zilei, din rutina grăbită și vraja superfi‑
cială a divertismentului, taina alcătuirii 
propriului nostru trup, pe care îl resimțim 
în fiecare zi, va fi o provocare și mai greu 
de ignorat. Avem șansa, în fiecare ceas de 
viață, să trăim iar și iar acest mister. Câteva 

mii de miliarde de celule vii, înlănțuite în‑
tre ele în mai multe organe și țesuturi, con‑
stituie viața biologică a trupului, ascun‑
zând în mine, în tine și în fiecare semen al 
nostru misterul vieții unui singur subiect, 
oferindu‑ne șansa mișcării și a receptării 
unitare a acestei lumi, posibilitatea expri‑
mării de sine și neprețuita putință de a 
simți dragostea, bucuria și durerea seme‑
nilor noștri. Purtăm în noi și cu noi, în fi‑
ecare zi, toate miliardele noastre de celu‑
le, știind că suntem mai mult decât ele, 
deși nu știm cum anume. Trăim viața fără 
să‑i putem pătrunde până la capăt taina. 
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Cu tot efortul poeților și al filosofilor, al 
oamenilor de știință și al celor puternici 
în spirit, care au pătruns cu ascuțimea gân‑
dului până în profunzimea condiției ome‑
nești, taina acestei condiții paradoxale nu 
a pălit încă.

Dar, dincolo de toate aceasta, o uimi‑
re și mai mare ne însoțește pretutindeni, 
fără să fie, adesea, sesizată: putința cu‑
prinderii, prin spirit, a puzderiilor de mi‑
racole care stau împrăștiate în câmpul lu‑
mii și al vieții. Nu doar că trăim minunea 
propriei existențe, cu fiecare secundă de 
viață, guvernând miraculos un trup pe 
care nu‑l înțelegem pe deplin, dar avem 
enorma șansă, dar neprețuit, de a sesiza, 
cel mai adesea într‑o formă evidentă, prin 
chiar simțurile trupului, o parte consi‑
derabilă din adâncimile, depărtările, fru‑
musețile, complexitatea și dinamica lu‑
mii sensibile. Avem formidabila putință 
de a sesiza legăturile adânci dintre aces‑
te taine ale lumii și de a înțelege legătu‑
ra dintre ele și noi. Și, în același timp, pu‑
tem sesiza, cu un alt ochi, lăuntric (deși 
privim cu aceiași ochi), fața luminată și 
zâmbetul larg al unui copil care întâlnește 
chipul mamei, îmbrățișarea ei plină de 
dragoste. 

În fine, avem mai minunata decât toa‑
te putere de a lega aceste planuri distinc‑
te, aceste forme diferite de frumusețe și 
raționalitate, unele adecvate rațiunii și 
judecăților reci ale logicii, altele potrivite 
sensibilității noastre afective, spre a le da 
un sens cuprinzător. Aceasta e putința care 
ne permite să le punem pe toate să slu‑

jească binele tuturor, edificarea noastră și 
a semenilor. Ajungem, în felul acesta, să 
putem fructifica, prin lucrarea obișnuită 
a zilei, potențialul minunat al lumii în care 
trăim, punând toată diversitatea ei sub 
specia binelui și în legătură cu viața con‑
cretă a semenilor. 

Între toate făpturile, numai noi, oame‑
nii, ființe raționale, putem strânge împre‑
ună miracolele lumii și le putem orienta, 
o dată cu datele cunoașterii științifice, spre 
lucrarea bună care să aibă ca destinatar 
Omul și întreaga Creație.

UMBRELE VIEȚII ȘI 
LUMINILE REVELAȚIEI

Totuși, cine va căuta uimitoarele tai‑
ne ale vieții va întâlni, cu siguranță, și nu‑
meroase date alarmante despre starea lu‑
mii, o multitudine de situații dramatice 
care afectează multe regiuni de pe glob, 
fapte regretabile și numeroase nedreptăți. 
Mai presus de toate aceste provocări cu‑
rente, pe care le întâlnim la tot pasul, 
suferința și moartea întunecă, asemenea 
unor umbre de neșters, chipul lumii și al 
vieții, acoperind parcă, în întregime, tai‑
nele și frumusețile lor adânci. De aceea, 
suferința și moartea omului, ca dușmani 
de neînvins, și perisabilitatea întregului 
univers măcinat de entropie ar putea forța 
abaterea reflecției de la formidabilele da‑
ruri ale vieții și ale înțelegerii către condiția 
tragică a omului, cu toate amărăciunile ei.

Ar fi întocmai așa, dacă existența s‑ar 
mărgini la cele sensibile. Însă lucrurile 
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stau altfel. O taină mai adâncă, mai 
copleșitoare decât cele pomenite până 
acum, pătrunde întreaga existență, 
copleșind cu lumină toate umbrele 
suferinței și ale morții. Este universul in‑
teligibil, teritoriul credinței, care susține 
și înfășoară universul sensibil – teritoriul 
științei – entropic și stăpânit de moarte. 
Iată ce ne dezvăluie, prin Revelație de 
data aceasta, temeiurile, înțelesurile adân‑
ci și finalitatea celor ce se pot sesiza prin 
cercetarea obișnuită în planul sensibil al 
vieții. 

În Lumina Întrupării Fiului lui Dum‑
nezeu putem înțelege că taina vieții nu 
e viața lumii și nici viața noastră în lume. 
Nu e faptul că existența este mai cuprin‑
zătoare decât lumea sesizată de simțuri. 
Descoperirea făcută prin Întruparea Lo‑
gosului îi arată spiritului deschis să pri‑
mească cele mai presus de rațiune 
înțelesuri năucitoare despre condiția 
omului și a lumii, despre temeiurile și 
finalitățile lor. Privilegiul cel mai mare 
al vieții nu este că o putem trăi, sau că 
ne simțim mereu mânați să o cunoaștem, 
ori că am putea ajunge să atingem un fel 
de sapiență inepuizabilă, trăind mereu 
uimirea referitoare la adâncul ei și al nos‑
tru, departe de senzația că am putea epu‑
iza acest mister. Dacă vom zăbovi mai 
mult în experiența credinței și în reflecția 
pe marginea datelor ei, lăsându‑ne cu‑
getarea sub călăuza gândirii părinților 
creștini, vom desluși că darul cel mai 
mare îl reprezintă faptul că trăim într‑o 
lume creată, din iubire pentru noi, de 

Cineva Care ni le‑a dăruit pe toate și Care 
la plinirea vremii S‑a dăruit și pe Sine 
pentru noi, ca să ajungem să trăim o viață 
deplină în comuniune cu El. 

Uimirea, așadar, e legată de bunăta‑
tea Lui, întrucât Fiul lui Dumnezeu fă‑
cut om a murit pentru om, pentru ca toa‑
te relele lumii și ale vieții să aibă sfârșit, 
pentru ca omul să trăiască viața veșnică 
într‑o bucurie deplină. Aceasta este ui‑
mirea care ne lasă fără cuvânt: negrăita 
Lui înțelepciune și dragoste pentru noi, 
arătate în aceea că a ales moartea de bu‑
năvoie, cu trupul, ca să omoare moartea 
noastră. Hristos surpă tirania celui rău, 
scrie Sfântul Maxim Mărturisitorul, care 
ne stăpânea prin înșelăciune, „întinzând 
trupul biruit în Adam ca armă împotri‑
va lui și biruindu‑l. Prin aceasta a arătat 
trupul, înghițit mai înainte de moarte, 
înghițind pe înghițitoarea moarte și stri‑
când viața aceleia (a morții) prin moar‑
te firească. Trupul Lui S‑a făcut Viclea‑
nului otravă, ca pe toți câți izbutise să‑i 
înghită, câtă vreme i‑a stăpânit prin 
moarte, să‑i verse afară. Iar neamului 
omenesc același trup îi dăruiește viață, 
împingând ca pe o frământătură toată fi‑
rea spre învierea vieții. Căci mai ales pen‑
tru aceasta Cuvântul, fiind Dumnezeu, 
se face om (cu adevărat străin lucru la 
auzire!) și primește de bunăvoie moar‑
tea trupului.”1.

1. Sf. Maxim Mărturisitorul, Tâlcuire la Tatăl 
nostru, în Filocalia, vol. II, Editura Humanitas, 
1999, p. 253.
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ÎNVIEREA LUI HRISTOS, 
ȘTIINȚA FĂPTURILOR 
VĂZUTE ȘI A CELOR 
CUGETATE

Darul mai adânc, primit din iubirea lui 
Dumnezeu întru brațele Fecioarei, este 
Fiul, a Cărui iubire nu e biruită de păca‑
tele omului și de scăpările vieții noastre 
nedepline. „O, voi cei cu dreaptă socotea‑
lă! Veniți și vă minunați! Cine are o cuge‑
tare înțeleaptă și minunată, ca să se minu‑
neze după vrednicie de harul Făcătorului 
nostru? El este răsplata păcătoșilor, căci 
în loc de răsplătirea cea dreaptă, El îi 
răsplătește cu învierea; și trupurile lor, 
care au călcat legea Lui, le îmbracă cu sla‑
va nestricăciunii. (…) Slavă Ție pentru 
cele două lumi ce le‑ai făcut spre creșterea 
și bucuria noastră, ridicându‑ne prin toa‑
te cele ce le‑ai făcut spre cunoștința slavei 
Tale, de acum și până în veci”!2

Abia în lumina Întrupării, a Răstignirii, 
a Morții și Învierii Lui înțelegem că daru‑
rile lumii și ale vieții sunt o introducere 
în viața tainică a dăruirii Sale către noi, în‑
tru vederea vieții noastre veșnice. „Taina 
întrupării Cuvântului cuprinde în sine 
înțelesul tuturor ghiciturilor și tipurilor 
din Scriptură și știința tuturor făpturilor 
văzute și cugetate. Căci cel ce a cunoscut 
taina crucii și a mormântului a înțeles 
rațiunile celor mai înainte spuse; iar cel 
ce a cunoscut înțelesul tainic al învierii a 

2 Sf. Isaac Sirul, Cuvânt despre nevoință, cuv. 60, 
în Filocalia, vol. X, Ed. Humanitas, 2008, pp. 
282‑293.

cunoscut scopul spre care Dumnezeu a 
întemeiat toate de mai înainte.”3

De aceea, strădania științelor de a 
înțelege fenomenele lumii sensibile, în‑
cordarea spiritului omenesc în cuprinsul 
lor, sunt prilejuri de a ascuți deprinderile 
spiritului pentru înțelegerea lucrărilor Lui. 
Cunoașterea lumii nu e încă deplină, câtă 
vreme nu înțelegem încă sensurile desco‑
perite de El și în El. În expresia concretă 
a puterii și a iubirii Lui, arătate în Creație 
și în Scriptură, se întrevede putința spiri‑
tului omenesc de a cuprinde diversitatea 
planurilor lumii și ale vieții sensibile, care 
derivă din faptul că toate au fost făcute 
prin Dumnezeu‑Cuvântul și pentru El. 
Omul, făcut și el după Chipul Logosului, 
le adună în sine pe toate, așa cum 
Hristos‑Cuvântul lui Dumnezeu făcut om 
a cuprins în Sine întreaga Creație. De ace‑
ea, până ce ne vom fi unit în El, unitatea 
lumii va suferi de rănile dezbinării. Aidoma 
să înţelegem, în lumina Întrupării și a 
Învierii, și starea imposibilităţii pe care o 
încercăm în strădania noastră de a epuiza 
misterul vieții. Ne scapă înțelesul ultim al 
vieții, deși trăim o viaţă a lui fiecare din‑
tre noi, pentru că viața noastră, netrăită 
în stare de jertfă pentru semeni și nede‑
plin unită cu Cel Ce este Viața lumii, încă 
nu e viață.

Diacon Adrian Sorin Mihalache

3.   Sf. Maxim Mărturisitorul, Capete gnostice, 
„Suta întâi”, cap. 66, în Filocalia, Ed. Humanitas, 
1999, vol. II, p. 150. 
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Ș
i pentru că întru această zi trebuie să vedem noi înșine pe Cel Care a fost țintuit pe cru‑
ce, să ne apropiem, frații mei mult iubiți, cu cutremur și cu evlavioasă reculegere, ca și 
către Mielul cel jertfit și junghiat pentru noi. Nu știți oare cum stăteau îngerii lângă mor‑

mântul cel fără de trup? Ei dădeau slavă mormântului gol, ca unui monument care ținuse tru‑
pul Domnului. Îngerii, care sunt de o fire mai presus decât a noastră, stăteau lângă mormânt, 
în reculegere și adâncă închinare; și noi, care nu trebuie să ne apropiem de un mormânt gol, 
ci de masa însăși pe care stă Mielul cel fără pată, ne apropiem cu zgomot și stârnind tulbura‑
re! […] Gândiți‑vă la ceea ce curge pe altar. Este sânge, un sânge care a stricat zapisul păca‑
telor noastre, un sânge care a curățit sufletul vostru, care a șters toată necurăția voastră, care 
a biruit începătoriile și stăpâniile: Iisus Hristos, zice sfântul Pavel, a dezbrăcat de putere începătoriile 
și stăpâniile; le‑a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce. (Col 2, 15).

Sfântul Ioan Gură de Aur,
Omilie la cuvântul Cemeterium și la Cruce

CU 
CUTREMUR 
SĂ NE 
APROPIEM
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SFATUL
PSIHOTERAPEUTULUI

Un tânăr de 26 de ani întrebă: 
Sunt prea sensibil și mi se pare că fiecare 

comentariu care mi se aduce mă deranjează. 
De aceea tind să mă îndepărtez de oameni.

Răspuns:
Sensibilitatea reprezintă capacitatea de 

a percepe anumite informații din mediul 
înconjurător, indiferent că sunt trupești sau 
sufletești. Indiferent că ne referim la cele 5 
simțuri trupești sau la anumite capacități 
sufletești, sensibilitatea ne face atenți la 
mediul înconjurător. Ți‑ai dat seama că 
ochiul poate percepe 10 milioane de culori 
sau că nasul poate simți un trilion de miro‑
suri? Nu doar că nu ne dăm seama de lu‑
crurile acestea, mai mult, le ignorăm. 
Mirosul, cel mai dezvoltat simț uman, se 
precizează foarte ușor: ne obișnuim cu el 
după doar câteva minute, dacă nu își schim‑
bă intensitatea sau nuanța. Faptul aceasta 
reprezintă un mecanism de protecție, care 
ajută la perceperea schimbărilor din mediu.

Lucrul aceasta se reflectă și în relațiile 
cu ceilalți oameni, pe care îi „mirosim” în 
mod inconștient. Desigur, aceasta se petre‑
ce în mod inconștient prin miros, simț le‑
gat direct de sistemul nostru de alarmă, care 

evită centrii cerebrali superiori. De aceea 
simțim uneori repulsie față de o persoană, 
deși aparent nu ne‑a făcut nimic rău și cu 
atât mai mult când anumite afirmații, fapte 
sau reacții ale unei persoane ne lezează în 
mod direct.

Însă de cele mai multe ori, un sistem de 
protecție prea sensibil, care percepe prea ușor 
micile răutăți ale celorlalți, adesea inconștiente, 
nu va face decât să îngreuneze relațiile cu 
aceștia. Doar Dumnezeu se poate manifesta 
printr‑o iubire desăvârșită și autojertfitoare. 
Toți ceilalți oameni, cel puțin până la unirea 
completă cu Dumnezeu, au o iubire imper‑
fectă, pătată mai mult sau mai puțin de ego‑
ism, de răutate. Aceasta se simte chiar și în 
relațiile bazate pe iubire, chiar și în viața de 
familie. Cu atât mai mult relațiile noastre în 
societate, unde legătura iubirii e mai fragilă, 
vor avea ceva din mirosul putred al păcatului. 
De aceea, problema este nu când „mirosim” 
faptul acesta, ci cum ne raportăm la el.

Sfinții puteau recunoaște dintr‑o privi‑
re păcatele, respectiv răutatea din sufletul 
fiecărui om. Și totuși reușeau să‑i iubească 
pe fiecare, așa cum soarele încălzește pe fi‑
ecare, bun sau rău. De aceea, răutatea lumii 
nu i‑a determinat să îi urască pe cei care îi 
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chinuiau. Cu atât mai mult, atunci când 
simțim că suntem prea sensibili, trebuie să 
realizăm că problema nu e neapărat la celă‑
lalt, ci la mine, care, pe de o parte, nu am 
destulă dragoste, pe de altă parte, dacă nu 
am destulă dragoste, nici nu mă protejez. 

Deci, dacă aș avea destulă dragoste, 
atunci nu aș mai suferi la înțepăturile 
celorlalți, căci iubirea ar neutraliza veni‑
nul. Pe de altă parte, dacă știu că iubirea 
mea nu este (încă) desăvârșită, atunci tre‑
buie să învăț să mă protejez. Dacă cineva 
ar vrea să salveze un șarpe din foc, s‑ar pri‑
mejdui atât de foc, cât și de înțepătura 
șarpelui. De aceea, el ar trebui să foloseas‑
că un băț, care să îl țină la distanță de pri‑
mejdii, ca să salveze vietatea de la moarte.

La fel și oamenii, dacă se simt în primej‑
die, mușcă orice în jur. Cel care face mai mult 
sau mai puțin inconștient răul nu este decât 
un suflet traumatizat, care dă mai departe 
ceea ce a învățat. În același timp, cel lezat de 

rău este și el un suflet tra‑
umatizat, care nu a reușit 
să își cicatrizeze rănile, 
care nu a învățat să trea‑
că peste răutățile celuilalt 
și se lasă rănit de orice 
atingere.

Deci, dacă mă simt 
lezat mereu, înseamnă că 
am o rană mai profundă, 
o anumită lipsă a dragos‑
tei, mai ales din perioada 
copilăriei, care vrea să fie 
hrănită de ceilalți. Deci 
nevoia constantă de iu‑

bire din partea celorlalți nu arată decât o lip‑
să a iubirii pe care nu am primit‑o, și pe care 
o cerem în mod indirect celorlalți. De ace‑
ea suferim când ceilalți nu ne oferă iubirea 
pe care o dorim, pe care părinții noștri ar fi 
trebuit să o dea și după care tânjim. Dar nu 
ceilalți sunt datori să iubească. Fiecare tre‑
buie mai întâi să ofere dragostea, fără a 
aștepta ceva înapoi. Este vorba de o accep‑
tare a realității, dar și de respectul celuilalt, 
care încă nu este pregătit să ofere iubire. Așa 
cum nici Dumnezeu nu condamnă la iubi‑
re și nu îl mântuiește pe cel care nu vrea să 
fie mântuit, nici ceilalți nu trebuie forțați să 
iubească, dacă nu vor. În legătură cu relațiile 
familiare sau de prietenie, lucrurile trebuie 
văzute mai nuanțat, dar relațiile nocive nu 
formează scopul acestei întrebări.

Puteți adresa întrebările dumneavoastră 
la adresa de email:  

ierom.athanasie.ulea@gmail.com 
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S âmbătă, 2 martie 2019, la Paris, a avut loc Congresul Nepsis France. Ediția din 
acest an a fost una deosebită, întrucât au fost aniversați 20 de ani de la înființare. 
În prima parte a zilei, cei peste 50 de tineri, delegați ai parohiilor din Franța, au 

participat la Sfânta Liturghie săvârșită în cripta Bisericii Saint‑Sulpice (Parohia „Sfân‑
ta Parascheva și Sfânta Genoveva”) și la conferințele din cadrul Adunării Generale a 
Protopopiatului Franței. În continuare, ei și‑au prezentat activitățile realizate în anul 
2018, precum și calendarul evenimentelor ce vor avea loc în acest an.

Lucrările Congresul Nepsis France au continuat la Catedrala Mitropolitană „Sfinții 
Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” (9 bis, rue Jean de Beauvais) cu o serie de dialo‑

20 DE ANI 
DE LA ÎNFIINȚAREA ASOCIAȚIEI 

NEPSIS
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guri pe tema „Ce înseamnă Nepsis pentru mine?”, cu ateliere de lucru și o conferință: 
„Cum mă regăsesc în Nepsis. Există Nepsis după Nepsis?”, a părintelui arhimandrit 
Siluan Șandor, Vicar general al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. 
Acesta le‑a vorbit tinerilor prezenți la Congres despre provocările pecare le pot avea 
în cadrul Asociației, dar și despre cum pot fi acestea depășite. 

„An de an, congresul Nepsis oferă un cadru în care tinerii din întregul cuprins al 
Franței se întâlnesc la Paris pentru a se cunoaște și pentru a întări legăturile la nivel 
național. O astfel de întâlnire este locul în care au loc schimburi de idei și se găsesc 
soluții care pot sta la baza unor activități interparohiale. În acest sens, un exemplu des 
întâlnit este acela al organizării de pelerinaje la mănăstirile din Franța”, a menționat 
Maria Cristina Milea, președintă Nepsis France.

Nepsis Franța este filiala franceză a asociației de tineri Nepsis, a Mitropoliei Ortodoxe 
Române a Europei Occidentale și Meridionale, înființată la inițiativa și cu binecuvân‑
tarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif în 1999.

Alexandru Ojică
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D uminică, 27 ianuarie 2019, a avut 
loc al 11‑lea hram al parohiei Sfinții 
Trei Ierarhi de la Romainville, în 

prezența Înaltpreasfințitului Mitropolit Io‑
sif. Părintele nostru mitropolit a fost întâm‑
pinat cu tradiționalul colac și sare și cu mul‑
te flori de către credincioșii parohiei, copii 
și adulți, îmbrăcați în costume populare 
românești de sărbătoare. În cuvântul de 
învățătură, părintele nostru mitropolit a ex‑
plicat importanța recunoștinței binelui, da‑
toria de exemplaritate și corectitudine în 
viața socială a românului creștin ortodox, 
precum și despre bolile sufletești ale zilelor 
noastre și tratamentul lor.

La sfârșitul Sfintei Liturghii s‑au sfințit 
coliva și darurile aduse spre pomenirea 
sfinților ocrotitori ai parohiei, Vasile cel Mare, 
Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur.

Înaltpreasfințitul Iosif a dăruit parohiei 
de la Romainville mai multe cărți publicate 
de editura Apostolia, editură pe care parohia 
noastra o susține moral și financiar, spre fo‑
losul duhovnicesc al tuturor cititorilor săi.

În duminica următoare hramului am avut 
bucuria de a‑l avea din nou pe arhipăstorul 
nostru alături, cu ocazia acatistului de 
mulțumire care a fost adus în biserica nouă 
din La Courneuve, aflată în construcție.

Deși hramul parohiei este evenimen‑
tul central de peste an, înainte și după hram 
au avut loc și alte evenimente, care au mar‑

HRAMUL PAROHIEI SFINȚII TREI IERARHI  
DE LA ROMAINVILLE ȘI ALTE EVENIMENTE  

DIN VIAȚA PAROHIEI

cat comunitatea de la Romainville în anul 
bisericesc de până acum:

‑ Balul de toamnă al tinerilor din regi‑
unea pariziană (octombrie 2018), cu par‑
ticiparea a peste 100 de tineri între 18 și 25 
de ani. Este o premieră și un eveniment mult 
apreciat de tineri, care s‑au implicat cu en‑
tuziasm în organizare, alături de părintele 
paroh Mircea Filip.

‑ Seara poveştilor cu Nell şi Jack Müh 
(decembrie 2018), care sunt mult iubiți de 
familiile din parohia noastră, fiind a treia 
oara când sunt invitaţi la Romainville. O 
seară de o sensibilitate aparte, atât pentru 
copii, cât și pentru părinți.
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‑ Participarea Corului de copii al pa‑
rohiei Sfinții Trei Ierarhi în introducerea 
Concertului excepțional susţinut de ar‑
tistul Ștefan Hruşcă în ziua de 2 decem‑
brie 2018. Cei 40 de copii, îmbrăcați în 
costume populare, au cântat mai multe 
cântece patriotice, marcând astfel Anul 
Centernar al Marii Uniri: „Treceți batali‑
oane române Carpații”, „Transilvanie fru‑
moasă” și imnul României, „Deșteaptă‑te, 
române!”, care a ridicat în picioare între‑
gul public prezent în Catedrala Saint 
Sulpice din Paris.

‑ Împodobirea bradului de Crăciun de că‑
tre copiii parohiei, în ajunul praznicului 
Sfântului Nicolae. Este un eveniment mult 
așteptat de copii, care de fiecare dată sunt ac‑
torii principali ai acestui străvechi obicei. Cei 
peste 150 de copii prezenți au fost răsplatiți 
de Sfântul Nicolae cu daruri în cărți și dulciuri.

‑ Un pelerinaj în Țara Sfântă organizat 
în luna decembrie, cu sprijinul Centrului de 
Pelerinaje al Mitropoliei noastre, la care au 
participat 55 de credincioși.

‑ Turneul de fotbal al parohiilor din re‑
giunea pariziană, la care s‑au înscris paro‑

hiile de la Livry‑Gargan, 
Drancy, Saint‑Sulpice, Vil‑
leneuve Saint‑Georges și 
Romainville (februarie 
2019). Premiile le‑au fost 
înmânate celor peste 100 
de participanți de către 
Înaltpreasfințitul Iosif, care, 
prin prezența sa la turneu, 
a subliniat încă o dată 
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importanța pe care o acordă activităților cu 
copii și tineri.

‑ Ziua memorării Evangheliei prin cân‑
tec, cu prezența d‑nei Hélène Séjournet la 
Școala Românească, în sâmbata dinaintea 
duminicii Vameșului și a Fariseului. Este a 
treia oară când Hélène Séjournet intervine 
în parohia noastră, de fiecare dată copiii 
arătându‑și interesul și bucuria de a învăța 
texte din Sfânta Evanghelie.

‑ Ziua Mărțişorului. Duminică, 3 mar‑
tie 2019, femeile și fetele care au venit la bi‑
serică au fost întâmpinate și dăruite cu un 
mărțișor. Peste 350 de mărțișoare originale 
având drept temă „ia românească” (sau „La 
blouse roumaine”, în franceză, amintind de 
celebrul tablou al pictorului Henri Matisse) 
au fost create pentru această ocazie de d‑na 
Romelia Kovacz, membră a parohiei. Le‑au 
fost oferite mărțișoare și femeilor din comu‑
nitatea catolică, unde este găzduită biserica 
de la Romainville, tradiție veche de mai mulți 
ani în parohia noastră.

‑ Din luna ianuarie a acestui an, în ca‑
drul activităților de la Școala Românească, 
am înfiinţat un Atelier de Iconografie, co‑
ordonat de pictorii Magda Stănescu și 
Nicolae Cont, atelier deschis tuturor copi‑
ilor din parohie.

O activitate permanentă în cadrul paro‑
hiei este Școala Românească „Sfinții Trei 
Ierarhi şi Sfinții Martiri Brâncoveni”. La 
Școala Românească de la Romainville sunt 
înscriși 60 de copii, în 2 clase: o clasă de 
preșcolari, coordonată de d‑ra învățătoare 
Cosmina Arghiroiu, care este și animator în 
taberele MOREOM, și o clasă pentru copi‑
ii cu vârste între 8 și 14 ani, coordonată de 
d‑na preoteasă Iulia Filip și de d‑ra profe‑
soară de limba română Carmen Gălățeanu. 
Programa școlară de peste an cuprinde cur‑
suri de limba română, cateheză, muzică, ico‑
nografie, lucru manual, geografia și istoria 
României în context european.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
A consemnat preoteasa Iulia Filip
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S fânta Liturghie din prima 
duminică a Postului Mare, 
a Ortodoxiei, a fost săvâr‑

șită la Catedrala Mitropolitană 
„Sfinții Arhangheli Mihail, Ga‑
vriil și Rafail” din Paris de către 
Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, 
Mitropolitul Ortodox Român 
al Europei Occidentale și Meri‑
dionale, înconjurat de un sobor 
de preoți și diaconi. La slujbă au 
participat numeroși credincioși 
ortodocși români, dar și mem‑
bri ai Fraternității Ortodoxe din 

DUMINICA ORTODOXIEI LA CATEDRALA ORTODOXĂ 
ROMÂNĂ DIN PARIS

Europa de Vest – filiala Île de France – care reunește 
credincioși ortodocși de diferite origini, inclusiv de 
origine română. La Sfânta Liturghie răspunsurile au 
fost date de Corala Catedralei și de o corală francofo‑
nă alcătuită din membri ai Fraternității. La finalul sluj‑
bei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif a dat ci‑
tire scrisorii pastorale a Sfântului Sinod la Duminica 
Ortodoxiei.

Dupa Sfânta Liturghie și agapă (pregătită de Asociația 
Doamnelor ortodoxe de la Catedrala Sfinții Arhangheli, 
cu ocazia pomenirii doamnelor care au activat de‑a lun‑
gul deceniilor în structura ei), Asociația Fraternitatea 
Ortodoxă din Europa de Vest a organizat obișnuita 
conferință anuală cu prilejul Duminicii Ortodoxiei. Anul 
acesta se împlinesc șapte decenii de la înființarea revis‑
tei Contacts, susținută de Fraternitate. Cele trei intervenții 
propuse au fost reunite sub titlul „Vivre et partager la 
conciliarité ecclésiale”. Astfel, pentru a marca și cei 70 
de ani ai revistei Contacts, Olga Laham, secretar al co‑
mitetului de redacție al revistei a vorbit despre „Les der‑
niers numéros de Contacts : une continuité créative” 
(„Ultimele numere ale revistei Contacts: o continuita‑
te creativă”), Profesorul Jean‑Claude Polet a punctat as‑
pecte legate de „Chipul nou al soborniciei” (“Le nou‑
veau visage de la conciliarité”), iar directorul revistei, 
Michel Stavrou, a conturat câteva „Perspectives d’avenir” 
(„Perspective de viitor”). 

Printre cei care au susținut și au lucrat pentru re‑
vista de teologie și spiritualitate ortodoxă în cele șapte 
decenii ale existenței ei îi amintim pe Olivier Clément 
și pe Elisabeth Ber‑Siegel.

Alexandru Ojică



53A P O S T O L I A   •   N R .  1 3 3   •   A P R I L I E  2 0 1 9

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

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitro‑
politul Ortodox al Europei Occidentale și 
Meridionale, a sfințit sâmbătă, 23 februa‑
rie, biserica ortodoxă din orașul Trappes, 
Franța, care îi are ca ocrotitori pe Sfântul 
Ioan Casian și pe Sfânta Genoveva.

Alături de Înaltpreasfinția Sa a slujit un 
sobor de doisprezece preoți și doi diaconi 
franco‑români, înconjurați de credincioșii 
din parohie și împrejurimi, împreună cu o 
parte din obștea Mănăstirii „Soborul Mai‑
cii Domnului” din Limours.

LA TRAPPES A FOST SFINȚITĂ BISERICA ÎNCHINATĂ 
SFÂNTULUI IOAN CASIAN ȘI SFINTEI GENOVEVA

La slujba de târnosire a participat 
Excelența Sa Eric Aumonier, episcop cato‑
lic de Versailles, și părintele diacon Franço‑
is‑Xavier Colin, din partea parohiei catoli‑
ce din Trappes.

Biserica a fost cumpărată de la Episco‑
pia Catolică din Versailles, de către Proto‑
popiatul Ortodox Român al Franței, la data 
de 22 iunie 2018, preot paroh fiind părin‑
tele Yves Dulac, iar preot slujitor părintele 
Cătălin Adrian Cordoș.

Pr. Cătălin Cordoş
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Î
nceputul Postului Mare este o bucu‑
rie pentru creștinul care, purtându‑și 
crucea de zi cu zi, privește spre Învi‑

ere. Iar pentru credincioșii români din 
Germania, începutul acestui timp dedi‑
cat păcii duhovnicești și așteptării Învie‑
rii Domnului a fost marcat de o pregusta‑
re a sărbătorii viitoare a sfințirii noului 
Așezământ Bisericesc din München: sâm‑
bătă, 16 martie, a avut loc slujba de înălțare 
a crucii pe ceea ce va fi biserica‑emblemă 
a spiritualității românești din capitala Ba‑
variei.

Mulți dintre credincioșii români sosiți 
la slujba de sfințire, săvârșită de Preasfințitul 
Părinte Sofian și de un sobor de preoți, s‑au 

16 MARTIE 2019 – SFINȚIREA ȘI AȘEZAREA CRUCILOR 
PE BISERICA AȘEZĂMÂNTULUI ROMÂNESC  

DIN MÜNCHEN

aflat în același loc și în urmă cu șapte ani, 
în ziua de 11 septembrie 2011, la slujba 
punerii pietrei de temelie a viitorului edi‑
ficiu, săvârșită de Preafericitul Părinte Pa‑
triarh Daniel împreună cu Înaltpreasfinţi‑
tul Părinte Mitropolit Serafim, Preasfinţitul 
Părinte Episcop‑vicar Sofian Brașoveanul, 
alături de ierarhi și preoți din România și 
Germania. 

După dificultățile începutului – când 
era cu greu de imaginat fie și numai achi‑
tarea costurilor terenului pentru viitorul 
Așezământ – construcția efectivă, înce‑
pută în luna noiembrie a anului 2017, se 
află astăzi foarte aproape de stadiul în care 
va putea sluji laudei aduse lui Dumnezeu 
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prin slujbele mănăstirești zilnice sau prin 
activitățile comunitare și sociale. 

După încheierea slujbei de sfințire a cru‑
cii principale și a celorlalte patru cruci secun‑
dare, prin stropirea cu apă sfințită, în cuvân‑
tul adresat invitaților la acest început de 
primăvară, Preasfințitul Sofian, bucurându‑se 
de stadiul șantierului, remarca plin de 
recunoștință că, în ciuda tuturor greutăților, 
cu ajutorul lui Dumnezeu și prin susținerea 
jertfelnică a numeroși credincioși, ceea ce pă‑
rea imposibil capătă conturul mult așteptat.

Toți cei prezenți au asistat apoi la ridi‑
carea crucii, cu macaraua, și la așezarea ei 
la locul de unde va fi văzută de mulți: pe 
turla frumoasei biserici clădite după mode‑
lul străvechiului lăcaș „Sf. Nicolae Dom‑
nesc” de la Argeș. În continuare, ierarhul i‑a 
invitat pe toți mai întâi în biserică, ulterior 
în „sala crucilor”, de la subsolul bisericii. 

Aici domnul inginer Daniel Baicu a prezen‑
tat stadiul la care se află biserica, precum și 
viitoarea Sală a Crucilor, străjuită de cele 
zece cruci însemnate cu textele celor zece 
porunci date de Dumnezeu, prin Moise, 
poporului ales. În continuare, Preasfinţitul 
Părinte Sofian a explicat simbolismul 
construcției și s‑a referit îndeosebi la cata‑
peteasma din cărămidă aparentă, care dă vi‑
itoarei săli comunitare, ce va găzdui pentru 
început și slujbele bisericii, o solemnitate 
deosebită. Ierarhul i‑a amintit pe susținătorii 
constanți ai proiectului, dar și pe donatorii 
speciali, care s‑au implicat efectiv în achi‑
tarea costurilor unor elemente ale viitoarei 
construcții, precum stâlpii cruciformi sau 
crucile sfinţite în această zi, destinate să fie 
puse pe biserică. Șantierul nu ar fi continu‑
at într‑un ritm atât de bun, remarcat de 
mulți, dacă nu ar fi existat acțiuni specifice, 
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precum: „Acțiunea celor 10.000”, „Susținând Crucea susţinem Biserica”, Piatră și trăini‑
cie”, acțiunea de cumpărare a celor cinci cruci pentru acoperiș, donațiile constante prin 
sistem Dauerauftrag și SEPA‑Lastschriftverfahren, ale credincioșilor și parohiilor.

Cu acest prilej, Preasfinţul Părinte Sofian a lansat încă trei acţiuni de donare: Două 
din ele referitoare la acoperirea costurilor de realizate a structurii iconostasului bisericii 
(10.000€), precum și a iconostasului din cărămidă aparentă din Sala Crucilor (30.000€). 
Aceste două acţiuni s‑au finalizat în aceeași zi, costurile respective fiind preluate spre do‑
nare de credincioșii parohiei „Sf. Apostol Bartolomeu” din Frankfurt pe Main. A treia ac‑
ţiune, „Ferestre pentru biserică”, a fost deschisă pentru finanţarea prin donare a ferestre‑
lor bisericii, modul de implicare urmând a fi anunţat în curând.

Preasfinţia Sa a mulțumit celor mai bine de 150 de oaspeți, îndemându‑i să susțină 
mai departe proiectul fiindcă, așa cum îi place să amintească, „la lucruri bune puţini se adu‑
nă, dar mult pot puținii împreună”. Enoriașii din din München și oaspeţii dinAugsburg, 
Berlin, Freising, Rosenheim, Stuttgart, Traunreut, Tübingen, Ulm, Waldkraiburg, precum 
și din alte orașe ale Germaniei, dar și din Austria (St. Pölten), s‑au bucurat de mica gus‑
tare de drum, pregătită de maicile de la Centrul Bisericesc.

Lucrările de construcție ale Așezământului Bisericesc, incluzând o biserică în stil mun‑
tenesc, o mănăstire‑reședinţă episcopală, precum și un centru comunitar, pot fi susținute 
mai departe prin donații în contul: 

Rum. Orth. Metropolie ‑ Kirchenzentrum München
IBAN: DE76 7509 0300 0005 1307 35; BIC: GENODEF 1M05

Scopul: Kirchenbau / Pentru construirea bisericii
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C
u ajutorul Domnului, binecuvânta‑
rea Preasfințitului Siluan, purtarea 
de grijă a Preasfințitului Atanasie și 

în colaborare cu Departamentul Misiune 
pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor, în 
perioada 8‑10 martie s‑a desfășurat la Roma, 
în cadrul programului Tineri pentru Tineri, 
primul curs de formare dedicat tinerilor. 
Tema trainingului a fost „Lucrul în echipă”.

La acesta au participat tineri cu vârste 
cuprinse între 16 și 23 ani.

Am început trainingul cu un joc de cu‑
noaștere sub forma unei steme. Știm bine 
că stema este cartea de vizită a unei ţări, aso‑
ciaţii sau firme. Așadar, ne‑am împărtășit fi‑
ecare visele, ce facem bine în NEPSIS Italia 
și ce am vrea să schimbăm. Am văzut apoi 
cât de important este să fim foarte atenţi la 

TINERI PENTRU TINERI, 
PRIMUL CURS DE FORMARE DEDICAT TINERILOR

tot ce se întâmplă în jurul nostru, să fim 
mindfulness sau prezenţi, dar nu doar cu 
trupul. Am văzut cum adolescenţii sunt mult 
mai sensibili decât adulţii într‑un experi‑
ment făcut de Ricky Savjani, în care erau 
priviţi dintr‑o vitrină de haine de către tre‑
cătorii curioși.

Excluderea socială aplicată în această 
echipă este percepută ca o durere fizică. Au 
fost situaţii în acest training când, la unele 
experienţe, unii au fost excluși sau uitaţi. În 
acest mod se formează un endogrup și un 
exogrup.

Am văzut că într‑o echipă este foarte im‑
portant ca liderul să cunoască bine grupul 
ţintă, și un exemplu de neurmat a fost cel al 
lui Robert Scott, care a murit în Antarctica, 
alături de echipajul său și de ponei, care ar fi 



A P O S T O L I A   •   N R .  1 3 3   •   A P R I L I E  2 0 1 958

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

putut fi înlocuiţi cu lupi. În cazul celor din această echipă este important să se știe care sunt 
problemele tinerilor și riscurile asumării acestei misiuni, aceea de a aduce tinerii în Biserică. 
În Occident problemele și tentaţiile sunt mult mai greu de dus decât în România și este ris‑
cant pentru echipă să pornească la drum fără arme sau fără echipamentul potrivit. Armele 
în echipă sunt o comunicare bună, o cunoaștere a alternativelor propuse tinerilor care sunt 
departe de Biserică, vânaţi de lume cu toate ofertele ei. Știm bine că un teren este mai im‑
portant decât sămânţa, un grup NEPSIS este mai important decât o idee, așadar e bine a ne 
bucura de șansa unui loc de odihnă a sufletului și a trupului în marea aceasta a ispitelor.

Leda Cosmides și John Tooby ne‑au arătat că oamenii au o gândire mai mult socială de‑
cât logică. Dacă pui omul să aducă soluţii din punct de vedere social, este mai eficient decât 
atunci când este pus în faţa unei probleme de logică. Acest lucru ne arată că este mai impor‑
tant A FI decât A ȘTI. Așadar, când invităm tinerii la o activitate este important să știm la ce 
nevoie răspundem. Nu are rost să fac ceva dacă nu îmi stabilesc un obiectiv prin care urmă‑
resc să schimb o atitudine, să ofer o abilitate sau să îi dau o informaţie (de preferat un înțeles).

Am văzut că liderul are trei daruri de oferit când un nou membru se alătură echipei, și 
anume: încercarea, eroarea și feedback‑ul. Foarte mulţi suferim de Xenofobie, adică de fri‑
ca de străini. E normal să se întâmple acest lucru, însă în munca cu tinerii, când cineva ne 
calcă pragul, e nevoie să îl întrebăm de unde vine și dacă îi surâde ideea implicării într‑un 
grup de oameni valoroși, care au preocupări comune. Dacă aduc un tânăr în Biserică, nu știu 
câte mii de oameni va converti în viitor, și plata lui va fi și plata mea.

Am încheiat cu gândul de a accepta când oamenii ALEG să aibe alte priorităţi, pentru 
ca refuzul lor să nu fie un impediment în a mă bucura de cei prezenţi. Așadar, să nu obosim 
niciodată în a face misiune. Vince Lombardi spunea că ,,oboseala ne face lași pe toţi”. Atât 
oboseală fizică, dar și oboseala spirituală ne duc la lașitate, iar lașitatea duce la pierderea su‑
fletelor de care suntem responsabili, atât al nostru, cât și al celor din jurul nostru.

 A consemnat Raj Bostan, trainer
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C
u ajutorul bunului Dumnezeu 
și cu mijlocirile Sfântului Pro‑
roc Ilie și ale Sfântului Ierarh 

Zenon, în săptămâna acestea s‑a termi‑
nat structura șarpantei clopotniței bise‑
ricii parohiale, s‑a terminat izolarea ter‑
mică și se lucrează la finisarea exterioară.

Mulțumind tuturor jertfitorilor și os‑
tenitorilor, Îl rugăm pe Milostivul Dum‑
nezeu să reverse peste toți darurile Sale 
cele nemuritoare.

CONTINUĂ LUCRĂRILE PE ȘANTIERUL  
BISERICII PAROHIEI VERONA 1
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C
u ajutorul Domnului și cu bine‑
cuvântarea Preasfințitului Părin‑
te Episcop Siluan al Episcopiei 

Ortodoxe Române a Italiei, sâmbătă, 9 
martie 2019, am sărbătorit al cincilea hram 
al parohiei noastre. Am avut bucuria de 
a‑l avea în mijlocul nostru pe Preasfințitul 
Părinte Arhiereu‑vicar Atanasie de Bog‑
dania, împreună cu un sobor de preoți.

În cuvântul de învățătură dăruit credin‑
cioșilor, Preasfinția Sa a vorbit despre 
jertfa martirilor, aceștia fiind cei care și‑au 
încredințat în mod deplin întreaga lor viață 
lui Hristos și au suferit moarte martirică pentru tăria credinței lor și pentru puterea 
cuvântului lor mărturisitor.

Sfânta Liturghie s‑a încheiat cu hirotesia întru protoiereu a părintelui paroh Floricu 
Marius, pe seama Protopopiatului Piemonte III.

PREASFINȚITUL ATANASIE DE BOGDANIA A 
SĂVÂRȘIT DUMNEZEIASCA LITURGHIE LA HRAMUL 

PAROHIEI „SFINȚII 40 DE MUCENICI DIN SEVASTIA” ‑ 
MONCALIERI
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S
âmbătă, 9 martie, comunitatea ortodoxă din Manfredonia și‑a sărbătorit primul 
hram istoric. 
În omilia rostită cu această ocazie, părintele Marian Micu a pus la inima celor 

prezenți jertfa celor 40 de mucenici din Sevastia Armeniei și a Sfinților Sfințiți Mucenici 
de la Cherson, accentuând modelul de mărturisire a Sfântului Sfințit Mucenic Efrem, 
episcopul Tomisului, ocrotitorul parohiei Manfredonia.

Mulțumim tuturor celor care au ajutat la organizarea acestei sărbători, dar și celor 
care au participat și s‑au rugat împreună cu noi la Sfânta Liturghie.

Slavă lui Dumnezeu și Sfântului Sfințit Mucenic Efrem, episcopul Tomisului, pen‑
tru harul revărsat asupra noastră!

HRAMUL PAROHIEI MANFREDONIA
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Î
n Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, când s‑a lăsat sec pentru începutul Postului 
Sfintelor Paști, Preasfințitul Teofil de Iberia a slujit Sfânta Liturghie arhierească și Tai‑
na Sfântului Maslu în Parohia Sfântul Policarp al Smirnei din Aranda de Duero. Arhie‑

reul a fost invitat în mijlocul credincioșilor români de aici pentru a marca, printr‑o zi de 
mare bucurie duhovnicească, hramul parohiei, sărbătorit în ziua de 23 februarie.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a adresat cuvântul de învățătură, evocând mo‑
mentul izgonirii lui Adam din Rai. De asemenea, Preasfinția Sa a amintit despre felul în 
care se cuvine să petrecem vremea Postului celui Mare, în care nu trebuie să avem altă pre‑
ocupare decât să medităm asupra păcatelor noastre și să ne căim: acesta este „un act de 
smerenie, este învierea lăuntrică la care Dumnezeu ne cheamă pe toți”.

În cadrul cuvântului adresat credincioșilor din parohia Aranda de Duero, de la finalul 
Sfintei Taine a Maslului, Preasfințitul Părinte Teofil a întărit îndemnul de a folosi timpul 
postului pentru pregătirea sufletească. La această slujbă, oficiată seara, de la ora 17.00, ie‑
rarhul a fost înconjurat de un sobor de 4 preoți. Au asistat mai mulți credincioși din aceas‑
tă parohie, dar și din comunitățile învecinate.

VIZITĂ ARHIEREASCĂ ÎN ARANDA DE DUERO
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Î n perioada premergătoare Marelui Post 
al Paștilor, Preasfințitul Teofil de Iberia, 
Arhiereu‑vicar al eparhiei noastre, a fă‑

cut un popas duhovnicesc în Parohia Sfinții 
Apostoli Petru și Pavel din Burgos. Vineri, 8 
martie, ierarhul a susținut o conferință cu 
tema „Soluții la criza familiei din diaspora”, 
la care au participat zeci de credincioși ai pa‑
rohiei, dar nu numai.

Familia, ca și călugăria, este de fapt o cale 
spre Împărăția lui Dumnezeu; așa cum mo‑
nahul își petrece întreaga viață devotat rugă‑
ciunii pentru mântuirea întregii lumi, și cei 
doi soți trebuie să aibă ca scop principal mân‑
tuirea reciprocă. Astfel, Preasfințitul Teofil a 
arătat cum cele trei făgăduințe monahale se 
regăsesc – într‑o formă distinctă – și în căs‑
nicia binecuvântată de Dumnezeu.

După conferința propriu‑zisă, a urmat o 
sesiune de întrebări pe acest subiect. Cei 
prezenți au cerut sfaturi în frământările lor 
duhovnicești și au primit răspunsuri din par‑
tea Preasfinției Sale. Seara s‑a încheiat cu o 
agapă frățească, la care Preasfințitul Părinte 
Teofil a gustat alături de credincioși din bu‑
catele pregătite.

În cursul zilei de sâmbătă, însoțit de pă‑
rintele paroh Claudiu Nicoară, Arhiereul a 
vizitat împrejurimile orașului Burgos și mă‑
năstirea catolică San Pedro de Cardeña, unde 
a avut ocazia să afle, de la cei mai vârstnici 
monahi, istoria acestui așezământ, precum 
și o serie de aspecte dogmatice legate de or‑
dinele monastice din religia catolică, apoi a 
vizitat muzeul mănăstirii, biserica, și s‑a în‑

POPAS DUHOVNICESC LA BURGOS

chinat cinstitelor moaște adăpostite de mă‑
năstire.

Întrucât ne aflăm în luna „Marșului pen‑
tru viață”, parohia a organizat și un moment 
dedicat părinților și copiilor lor, astfel încât 
sâmbătă seara, de la ora 17.00, Preasfințitul 
Teofil a asistat la slujba Vecerniei, apoi a slu‑
jit Acatistul Sfântului Stelian, ocrotitorul co‑
piilor, în cadrul căruia care cei mai mari co‑
pii ai școlii parohiale Mitropolitul Bartolomeu 
au citit fiecare câte un Condac. La finalul sluj‑
bei, Arhiereul a adresat un cuvânt de 
învățătură, arătând cât de important este ca 
părinții să își țină alături fiii la rugăciune și să 
îi vadă ca pe un dar de la Dumnezeu, fără a 
pune iubirea față de copii mai presus de iu‑
birea față de Dumnezeu.

Vizita Preasfințitului Teofil de Iberia în 
parohia din Burgos a fost un prilej de mare 
bucurie pentru credincioșii de aici, în speci‑
al pentru că începe perioada Postului Mare, 
o perioadă de înfrânare și de aprofundare du‑
hovnicească, în care cele lumești trebuie 
așezate pe un loc secund, căci grija față de 
suflet devine o prioritate.
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Î n ziua de 3 martie, cu prilejul Dumini‑
cii Înfricoșătoarei Judecăți, Preasfințitul 
Părintele nostru Timotei, Episcopul 

Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, a 
slujit Sfânta Liturghie Arhierească în cadrul 
parohiei din localitatea Zuera.

În cuvântul său de învățătură, Preasfin‑
țitul Părintele nostru Timotei le‑a explicat 
credin‑cioșilor prezenți pericopa evanghe‑
lică rânduită spre a fi citită la Lăsatul secu‑
lui de carne.

„Cum se pregătește intrarea în Post? Prin 
citirea pericopelor evanghelice pregătitoa‑
re. Ați ascultat Evanghelia din Duminica 
vameșului și fariseului? Ce am învățat din 
aceasta? Că trebuie să ne prezentăm cu o 
rugăciune smerită în fața lui Dumnezeu; nu 
cu mândrie, ci cu smerenie ne prezentăm 
în fața lui Dumnezeu, când ne rugăm. 

A doua duminică pregătitoare este a 
Fiului risipitor. Îl vedem pe tatăl din para‑
bola fiului risipitor dându‑i libertate depli‑
nă fiului risipitor. Nu îl întreabă ce va face 

SLUJIRE ARHIEREASCĂ LA ZUERA

cu averea pe care i‑a dat‑o, ci pur și simplu 
i‑o dă, și cu toate că suferă îi lasă fiului li‑
bertatea de a pleca. În momentul în care 
fiul își revine în fire nu îl întreabă ce a fă‑
cut cu averea și îl primește cu brațele des‑
chise. Îl îmbracă în haina cea strălucitoare, 
haina Botezului, îi spală haina Botezului, îi 
pune inelul în deget, semnul alianței din‑
tre om și Dumnezeu, primindu‑l în Împără‑
ţia Sa. Această parabolă ne arată cât de mi‑
lostiv și de bun este El.

În duminica de azi auzim o Evanghelie 
care poate ne înspăimântă. Și e foarte inte‑
resant ce auzim în această Evanghelie. Noi 
suntem obișnuiți să credem că Dumnezeu 
ne va judeca pentru ce am facut rău. De 
aceea la Spovedanie ne mărturisim doar 
păcatele și nu spunem niciodată ce am fi 
putut să facem și nu am făcut. De multe ori, 
să știti că păcatul cel mai mare este binele 
pe care am putut să îl facem și nu l‑am fă‑
cut. Despre acestea ne dăm seama din 
Evanghelia de astăzi!”
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Reţete
și sfaturi practice

SALATĂ DE LEGUME  
CU MAIONEZĂ ŞI IAURT

Ingrediente: cinci ouă fierte, o salată 
iceberg, șase felii de bacon rumenite, o le‑
gătură de pătrunjel, două roșii mari, o cană 
de brânză rasă, o ceapă roșie mică, un mor‑
cov ras, 300 g de mazăre fiartă, 200 ml de 
maioneză, 200 ml iaurt sau smântână, o 

lingură de mărar proaspăt, tocat fin, sau o 
linguriţă de mărar uscat, o lingură de bu‑
suioc uscat, o jumătate de linguriţă de sare, 
piper.

Mod de preparare: se amestecă ma‑
ioneza cu iaurt, mărar, busuioc, sare și pi‑
per. Sosul astfel obţinut se distribuie al‑
ternativ peste straturile de salată, bacon, 
părunjel, roșii, brânză, ceapă, morcov și 
mazăre, într‑un castron mare, tapetat cu 
felii de ou fiert.

PULPĂ DE MIEL CU 
MIGDALE

Ingrediente: două kilograme de pul‑
pă de miel, 250 g migdale decojite, 40 g 
pastă de migdale, șase căţei de usturoi, 
două roșii, 200 ml supă de vită, 70 g unt, 
două linguri de ulei de măsline, cimbru, 
sare, piper.
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Mod de preparare: pulpa de miel se 
înţeapă cu cuţitul din loc în loc, pentru 
a introduce jumătate din migdale, se unge 
cu 40 g de unt moale și se condimentea‑
ză cu sare și piper după gust, apoi se dă 
la cuptor (120o), până își schimbă culoa‑
rea. Se adaugă roșiile curăţate de semin‑
ţe, cimbrul, usturoiul, restul de migdale 
și 100 ml de apă, se acoperă și se coace 
timp de o oră și jumătate. Când e gata, 
carnea se împachetează în folie de alu‑
miniu până la momentul servirii. Pasta 
de migdale se caramelizeză cu sosul de 
carne, 3‑4 minute, la foc mic, apoi se di‑
luează cu supa de vită clocotită. Se mai 
fierbe 4‑5 minute, apoi, eventual, se fil‑
trează. Se încorporează treptat și resul de 
unt, amestecând cu telul. Pulpa de miel 

se servește cu sos, migdale și garnitură 
de legume.

(www.marieclaire.fr)

SĂRMĂLUŢE DE MIEL  
ÎN FRUNZE DE TEI

Ingrediente: 500 g pulpă de miel (to‑
cată), o legătură de ceapă verde, o ceapă 
uscată micuţă, o jumătate de ardei, 70 g 
de orez, 150 ml suc de roșii, o legătură de 
mărar (sau mentă), 20 ml de ulei, 30 ml 
de vin roșu, sare și piper, aproximativ 60 
de frunze tinere de tei, iaurt sau smântâ‑
nă pentru servit. 

Mod de preparare: frunzele de tei se 
opăresc într‑un litru de apă clocotită cu o 
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linguriţă rasă de sare și o lingură de oţet, 
timp de 30 de secunde. Carnea se ames‑
tecă cu ceapa tocată, ardeiul, vinul, orezul 
și condimentele și se frământă bine. Se 
unge cu ulei o cratiţă potrivită ca mărime, 
se așază sărmăluţele (rulate strâns, având 
grijă să fie capetele bine sigilate) pe un 
strat de frunze de tei. Se toarnă sucul de 
roșii, borșul și se completează cu apă. Se 
acoperă cu câteva frunze de tei și se coc 
timp de două ore, la 180o, apoi se lasă pes‑
te noapte în cuptorul stins. 

(www.bucate‑aromate.ro)

PRĂJITURĂ  „DELICIU”

Ingrediente: 
blat: şapte albuşuri, 150 g de zahăr, 

două linguri de pesmet, patru linguri de 
nuci măcinate, două linguri de făină; cre‑
mă: şapte gălbenuşuri, 150 g de zahăr, 
şapte linguri de lapte, 500 ml frişcă lichidă;

alte ingrediente: 300 g de nuci, 300 g 
de nutella, 30‑35 biscuiţi simpli, o cană 
de cafea îndulcită.

Mod de preparare: nucile întregi se 
rumenesc într‑o tavă cu hârtie de copt (de 
aproximaiv 23/35 cm). Între timp, albu‑
șurile se bat spumă, se adaugă apoi tot za‑
hărul și se bat din nou spumă tare. Se în‑
corporează pesmetul, nucile măcinate și 
făina, amestecând ușor, de jos în sus, apoi 
se toarnă compoziţia peste nucile din tavă 
și se coace la 170o timp de aproximativ 25 
de minute, fără a deschide ușa cuptorului 
în primul sfert de oră. Când blatul este 
copt, se răstoarnă (cu nucile în sus) pe o 
tavă și se unge repede cu nutella, apoi se 
așază biscuiţii trecuţi prin cafea. Pentru 
cremă, gălbenușurile se mixează cu zahă‑
rul și laptele până se deschid la culoare, 
apoi se trec la bain‑marie și se amestecă 
cu telul, până când zahărul se topește și 
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amestecul devine cremos. Când compo‑
ziţia cu gălbenușuri s‑a răcit, se încorpo‑
rează frișca bătută. Crema este acum gata 
și se poate întinde peste stratul de biscu‑
iţi. Se decorează cu ciocolată rasă, cara‑
mel sau cacao și se lasă la frigider până a 
doua zi. (www.gustolandia.ro)

SALCÂMATĂ

Ingrediente: 50‑60 flori de salcâm, 
culese dintr‑un loc curat (se îndepărtează 
codițele), opt litri de apă plată, 800 g de 
miere de salcâm, trei lămâi cu coajă tăiate 
felii (bio sau spălate bine cu bicarbonat).

Mod de preparare: florile proaspete se 
întind undeva la soare pentru ca eventuale‑
le gâze rămase prin flori să iasă afară. Se 
clătesc florile, se pun împreună cu mierea şi 
feliile de lămâie într‑un borcan curat de 10 

litri şi se lasă la fermentat între 3 și 5 zile, în 
funcție de temperatura ambientală. Băutura 
se amestecă cu o lingură de lemn, de cel 
puțin două‑trei ori în fiecare zi, iar la final 
se trage în sticle cu capac ermetic și se de‑
pozitează la rece, verificând sticlele din când 
în când (salcâmata se acidulează repede).

SALCÂMATA – PROPRIETĂŢI 
TERAPEUTICE

Această băutură, pe lângă efectul revi‑
gorant şi aportul de substanţe benefice 
pentru organism, este folosită de ruşi în 
scop terapeutic, pentru a trata sau ame‑
liora afecţiuni ca:

– insomniile cronice
– tusea convulsivă
– unele afecţiuni digestive: în cazul 

gastritelor hiperacide şi al ulcerului 
gastric sau duodenal se face o cură de 
cel puţin 14 zile, în care se consumă 1‑2 
căni de salcâmată pe zi; are efect 
extraordinar împotriva constipaţiei.

Preparatele obţinute din flori de salcâm 
au o acţiune sedativă şi antispastică la nive‑
lul musculaturii netede gastrice. De aceea se 
folosesc în dureri abdominale, în gastrite hi‑
peracide, în boala de reflux şi în ulcerul duo‑
denal. De asemenea, florile de salcâm au 
acţiune sedativă la nivelul sistemului nervos 
central, reduc nivelul stresului și au un efect 
deosebit de benefic în cazul gastritelor şi al 
ulcerelor declanşate de stres.

(www.frunza‑verde.ro)
Culese de preoteasa Ramona Andronache


