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Iubiţi cititori ai revistei Apostolia,

Iată că, începând cu acest număr al re-
vistei, cu binecuvântarea Înaltpreasfi nţitului 
Părinte Mitropolit Iosif de la Paris, apare și 
o ediţie dedicată mai ales evenimentelor din 
viaţa episcopiei noastre și cu articole speci-
fi ce nevoilor catehetice, pastorale sau cul-
turale ale celor care vă petreceţi timpul mân-
tuirii pe meleagurile Peninsulei Italice. 
Această ediţie se va împleti, în lunile care 
cuprind praznicele mari ale Nașterii Dom-
nului, Învierii și Rusaliilor, cu ediţia Mitro-
poliei, pentru a ne putea bucura de ele îm-
preună cu fraţii noștri din celelalte ţări ale 
Europei Occidentale și Meridionale. 

Doresc să aduc mulţumiri tuturor celor 
care s-au ostenit pentru ca o ediţie ca aceas-
ta să poată vedea lumina zilei, în frunte cu 
redactorul ei responsabil, părintele Bogdan 
Filip de la Sala Consilina (Protopopiatul 
Campania-Molise), și să-L rog pe Dumne-
zeu să binecuvânteze această iniţiativă, spre 
a aduce spor de folos duhovnicesc tuturor 
celor care vor citi revista.

Iată că numărul de faţă coincide cu o 
perioadă din an care, deși se afl ă spre fi nal, 
ne deschide o perspectivă plină de speranţă. 
Deși ziua se micșorează, lăsând loc tot mai 
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curând nopţii, perspectiva creștinului este 
una care întrezărește deja de departe lumi-
na „cea care luminează în întuneric” (cf. In. 
1, 5). Este vorba despre perioada pregăti-
toare pentru a întâmpina slăvitul Praznic al 
Nașterii Domnului Hristos, care se mai nu-
mea, la începuturile prăznuirii lui, și Praz-
nicul Luminilor.

E adevărat că noaptea va continua să 
vină tot mai repede și va crește până la mă-
sura maximă pe care o va atinge în 21 de-
cembrie, dar după această dată, deși foar-
te puţin sensibil, va începe să scadă, lăsând 
tot mai mult spaţiu luminii. Așa se face că 
perioada de post în care intrăm se leagă de 
perioada de așteptare adâncită în medita-
ţie lăuntrică a omului care aștepta o lumi-
n ă  î n  î n t u n e r i c u l  n e c u n o a ș t e r i i 
Dumnezeului Celui adevărat. Dar pentru 
noi, cei de azi, perioada postului se leagă 
și de necesitatea de ne liniști simţirile sle-
ite de toate solicitările exterioare care le 
bombardează cu impresii, împiedicându-le 
să mai sesizeze discreta lumină a prezen-
ţei lui Dumnezeu în micile detalii cotidie-
ne. Viteza cu care se petrece ziua, cu care 
se înșiruie evenimentele din viaţa noastră 
ne poartă încet, dar sigur spre o „insensi-
bilitate” faţă de propria noastră inimă, faţă 
de nevoile vitale ale sufl etului, ceea ce duce 
la indiferenţă faţă de cel de lângă noi, pro-
ducând astfel un gol în cele dinăuntru ale 
noastre care, mai devreme sau mai târziu, 
se va face simţit. 

De aceea, bine este să ne folosim de 
această binecuvântată perioadă a Postului 
Crăciunului întru a noastră regăsire lăuntri-
că, cu Dumnezeu, cu sine, pentru a putea 

da prioritate „curăţeniei sufl etești” prin Spo-
vedanie, pentru că aceasta ne va duce ne-
greșit la a ne regăsi mai mult și cu cei de lân-
gă noi, la a cânta o colindă împreună în 
tihna serii, soţi, părinţi și copii, vecini sau 
prieteni, lăsând pe planul doi „grija cea lu-
mească”, în așteptarea Praznicului Nașterii 
Domnului altfel decât am făcut-o până în 
prezent. Făcând așa, o să puteţi constata că 
bucuria Crăciunului are altă calitate și in-
tensitate și chiar altă durată decât atunci 
când Ajunul ne găsește dereticând prin casă, 
făcând cumpărături sau întârziind prin tra-
fi c, încercând să ne adunăm de prin împrăș-
tierile cotidiene sau dând gust la mâncă-
ruri…

Pentru a ne ajuta în acest demers al aș-
teptării arătării în trup a lui Dumnezeu, avem 
la îndemână și cuvântul Evangheliei, de la 
Matei sau Luca, ce ne împărtășesc de Taina 
lucrării mântuitoare a Domnului Hristos, 
pregătind sufl etul să primească nu doar „ex-
terior” și material darurile Praznicului, ci 
să-L poată primi pe Însuși Mântuitorul Său, 
Trup și Sânge, după ce va fi  făcut curăţenia 
cea „dinlăuntru”, cu aceeași râvnă cu care o 
facem în general pe cea din afară. Astfel, 
vom putea să vedem strălucind, nu numai 
în casă, ci în cămara cea curăţită a sufl etului 
nostru, Lumina cea lină de care aminteam 
la început, a „Soarelui dreptăţii”, și vom ve-
dea răsărind peste pâcla lumii în care trăim 
pe „Răsăritul Cel de Sus”.

Cu urări de folos duhovnicesc în peri-
oada de postire care urmează,

† Episcopul SILUAN
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei



3A P O S T O L I A   •   N R .  6 8   •   N O I E M B R I E   2 0 1 3

T Â L C U L  E V A N G H E L I E I

A
scultăm cuvântul Celui care a spus 
despre Sine: „Eu sunt Cel ce sunt”. 
Acum spune „Eu sunt pâinea vieţii”, 

încercând să se facă accesibil și înţeles omu-
lui. Pâinea este hrana de toate zilele, pentru 
viaţă. Domnul se identifi că pe Sine cu aceas-
ta, chemată să fi e pătrunsă de prezenţa Lui, 
pentru a-l hrăni pe om, identifi cat și el cu ceea 
ce mănâncă. Chemarea, până la urmă, este 
aceea ca El să vină în noi, și Domnul face to-
tul pentru această lucrare. Cuvântul continuă 
cu reamintirea faptului că strămoșii celor că-
rora le vorbea au fost hrăniţi cu mană în vre-
me de foamete. „Părinţii voștri au mâncat mană 
în pustie și au murit.” Adică ceea ce au avut i-a 
încântat pe moment, hrănindu-le trupul, dar 
neschimbând nimic în ei, așa cum se întâm-
plă cu orice din lumea aceasta. Sfântul Chiril 
al Alexandriei spune că „mana e înţeleasă drept 
chip și umbră a lui Hristos, că ea a preînchi-
puit Pâinea Vieţii”. Domnul vine dospit (ar-
tos) din veșnicie, și cine-L mănâncă pe El de-
vine una cu El. „Pâinea care se pogoară din cer 
este aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu 
moare. Eu sunt Pâinea cea vie, care s-a pogo-

Evanghelia de vineri, din S�pt�m â na a III-a dup� Pa�ti, Ioan 6, 48-54

EU SUNT

PÂINEA VIEŢII

rât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta 
viu va fi  în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da 
pentru viaţa lumii este trupul Meu.”

Acesta este Dumnezeul nostru și Adevărul 
vieţii, Viaţa vieţii, biruitorul morţii, care dă-
ruiește omului o viaţă mai presus de stricăciu-
ne și moarte. Chiar dacă trupul nostru se duce 
în pământul din care a fost luat, arătând legă-
tura lui cu materia și lumea, sufl etul nu poate 
muri. Ar fi  fără sens ca însușirile sufl etului, iu-
birea, aspiraţiile, mișcările și simţirile tainice 
ale adâncului omului, care i-au vestit că este 
veșnic și l-au încredinţat lăuntric despre aceas-
ta, să se sfârșească la mormânt. „Și acum slă-
vi-Se-va Hristos în trupul meu, ori prin viaţă, 
ori prin moarte. Că mie a vieţui este Hristos, 
iar a muri, dobândă” (Fil. 1, 20). Numai un 
astfel de Adevăr poate fi  mântuitor și dătător 
de sens, în lumea aceasta care parcă se prăbu-
șește, căzând pradă minciunii de tot felul. La 
această mâncare și băutură suntem chemaţi la 
fi ecare Dumnezeiască Liturghie prin cuvinte-
le „Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu. 
Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu. 
Faceţi aceasta întru pomenirea Mea”.
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Gândul acelora care ascultau cuvintele 
Domnului pe atunci pare tot atât de actual, de 
parcă ar întreba cineva din lumea de azi „Cum 
poate Acesta să ne dea Trupul Lui ca să-l mân-
căm?”. Răspunsul Domnului rămâne până la 
sfârșitul veacurilor, ,,cuvintele Lui sunt întrea-
ga veșnicie”, spunea părintele Sofronie: 
„Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mân-
ca Trupul Fiului Omului și nu veţi bea Sângele 
Lui, nu veţi avea viaţă în voi”.

Părinţii Bisericii au consfi nţit prin canoa-
ne (9 Apostolic, 2 de la Antiohia) să nu se de-
părteze cineva fără motiv mai mult de trei du-
minici de la Sfânta Împărtășanie. Canonul este 
direcţia Bisericii și a vieţii credincioșilor ei, 
dată de Duhul Sfânt, prin Părinţi, pentru ca 
în perioade de cădere să existe reper de întoar-
cere. Participarea la Sfânta Liturghie fără îm-
părtășire este neascultare faţă de cuvântul 
„Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu...”, 

care trădează de fapt o neîncrede-
re în acest cuvânt și alegerea de a 
te lipsi de viaţa veșnică. „Cel ce mă-
nâncă Trupul Meu și bea Sângele 
Meu are viaţă veșnică și Eu îl voi 
învia în ziua cea de apoi”. Lămuritor 
este și cuvântul Părintelui Sofronie: 
,,Un singur lucru este important: 
să păstrăm intensitatea rugăciunii 
și a pocăinţei. Atunci moartea nu 
va fi o piedică, ci o trecere spre 
Împărăţia pentru care vom fi  pre-
gătiţi prin Împărtășirea cu Trupul 
și Sângele lui Hristos, prin rugă-
ciune și chemarea numelui Său: 
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și 
lumea Ta… Temeţi-vă serios să 

mergeţi la Sfânta Liturghie din obișnuinţă. 
Siliţi-vă de fi ecare dată să trăiţi mai profund 
ceea ce simţea Hristos la Cina cea de Taină, 
când a instituit această mare Taină care este 
Sfânta Împărtășanie. Astfel, Sfânta Liturghie 
va deveni mântuitoare nu numai pentru voi, 
ci și pentru toţi cei care participă la ea”. Prin 
multe învăţături și pilde a vrut Mântuitorul 
nostru să înveţe pe om. Cuvântul acesta, des-
pre gustarea din Trupul Lui, nu este primul, 
dar este unul dintre cele mai lămuritoare, vrând 
să arate limpede învăţătura, să înţeleagă tot 
omul. Nu se pune problema dacă suntem sau 
nu vrednici, că nu noi dăm măsura vrednici-
ei, ci Domnul. Pentru noi este grabnic a răs-
punde dacă vrem sau nu să fi m vii. La aceas-
ta ne cheamă Domnul Hristos în fiecare 
Liturghie, nu la vrednicie, ci la Viaţă.

Pr. Gabriel Popescu
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DE CE AVEM ICOANE? 

Pentru că Hristos S-a întrupat și, odată cu venirea Sa în lume, a sfi nţit materia și a transfi -
gurat-o. Icoana este un obiect afi erosit în cadrul cultului bisericesc. Ea nu există în sine, ci în 
cadrul actului sfi nţitor săvârșit în Biserică. Pentru aceasta, icoana este sfi nţită și participă la mij-
locirea sfi nţirii noastre, a tuturor, pe care Biserica o săvârșește în Sfi ntele Taine. Icoana există 
în Biserică pentru a ne îndruma pe calea unei relaţii concrete cu cei reprezentaţi în ea, iar aceas-
tă relaţie se împlinește în Taina Tainelor, în Sfânta Euharistie.

DE CE NE RUGĂM?

Fiecare dintre noi a simţit nevoia să se roage sau s-a rugat în anumite momente ale vieţii 
sale, fi e din pricina unor perioade mai difi cile, fi e dintr-o dorinţă lăuntrică arzătoare de a se 
adresa lui Dumnezeu. Rugăciunea este, așadar, împlinirea nevoii de a vorbi cu Creatorul, 
Mântuitorul și Sfi nţitorul vieţii noastre. Această nevoie este sădită înlăuntrul nostru dintru în-
ceput, așa cum cineva dorește să vorbească celor din familie, fi e că are ceva important să le spu-
nă, fi e că nu. Este dorinţa de comunicare cu Cel care veghează și ne îndrumă viaţa către bine, 
atunci când Îi îngăduim acest lucru. Rugăciunea este respiraţia sufl etului, este continuarea su-
fl ului vieţii, primit în momentul creării omului de către Dumnezeu.

DE CE TREBUIE SĂ AVEM CREDINŢĂ?

Omul își călăuzește viaţa după o anumită credinţă, fi e că este vorba despre credinţa în Dumnezeu 
sau în orice altceva. El se încredinţează celor pe care le simte, pe care le cunoaște și pe care le pri-
mește de la ceilalţi. Credinţa în Dumnezeu îmbină toate cele de dinainte și adaugă încă ceva, anu-
me pe cele venite de la Dumnezeu. Prezenţa și lucrarea lui Dumnezeu în viaţa noastră constitu-
ie o realitate pe care fi e o primim, fi e o respingem. Prin urmare, credinţa este acceptarea Adevărului 
Revelat și lucrarea acestui Adevăr în viaţa noastră. Trebuie să avem credinţă în Dumnezeu pen-
tru că astfel Îi îngăduim să lucreze împreună cu noi la tot ceea ce înseamnă viaţa noastră și, pri-
mindu-L pe Dumnezeu prin credinţă, punem început vieţii noastre duhovnicești. 

De ce...?
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DE CE POSTIM?

Omul are nevoie de înfrânare în tot ceea ce face. Fără înfrânare, omul nu poate convieţui. 
Postul este rânduiala prin care Părinţii Bisericii, și prin ei Duhul Sfânt, ne primenesc nu doar pen-
tru convieţuire, ci mai cu seamă pentru comuniune. Este vorba despre o pregătire trupească și su-
fl etească deopotrivă, ce aduce omul la o măsură potrivită pentru participarea la împărtășirea de 
cele duhovnicești și la bucuria de a vieţui în comuniune de iubire și har cu aproapele și cu Dumnezeu. 
Nimănui nu-i folosește postul dacă se rezumă la trup, pentru că omul nu este doar trup. De ase-
menea, orice jertfă sufl etească am face, dacă este lipsită de iubire adevărată, își pierde sensul și 
răsplătirea. Așadar, prin postire cu bună rânduială omul primește măsura cea bună în toate ale 
sale, spre împărtășirea adevăratei iubiri de Dumnezeu și de aproapele.

Pr. Gabriel Popescu
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BISERICA1 (lat. ecclesia = adunare; gr. 
�������� �  ecclisia) era numele dat primelor 
adunări creștine care aveau loc la început în 
anumite case pentru săvârșirea cultului. De la 
înţelesul de adunare, termenul ecclesia s-a ex-
tins apoi și la locul unde se ţinea adunarea, loc 
care a devenit casa Bisericii (� ��� ��������� 
����� �  o tis ecclisias ikos); termenul ecclisia  este 
cel mai vechi pentru noţiunea de biserică în 
ambele ei înţelesuri: „loc de cult” și „aduna-
re”, și așa s-a păstrat în limbile neo-latine apu-
sene (fr. é glise; it. chiesa; sp. iglesia). 

Dicţionar   LITURGIC
Denumirea latină basilica, gr. �������� = 

lăcaș împărătesc (de la �������� = rege), casa 
Domnului (lat. D om us D ei), s-a păstrat numai 
în două limbi neo-latine: lb. română, biseric�, 
și reto-romană, baselgia. 

Iniţial, clădirea numită basilica era, în lu-
mea greco-romană, un edifi ciu folosit pentru 
diferite adun�ri publice: politice, comerciale, 
loc de desfășurare a activităţii judecătorești 
ș.a. Arhitectura unei bazilici era în formă de 
navă dreptunghiulară, împărţită longitudinal 
în trei spaţii prin două șiruri de coloane care 
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susţineau tavanul; la un capăt al sălii se afl a o 
absidă având postamentul mai înălţat și care 
servea drept tribună (la judecăţi și întruniri). 
Aceste bazilici erau de obicei situate în forum, 
de unde și denumirea de basilica forensis. O 
asemenea construcţie, datând din secolul al 
IV-lea, s-a descoperit în Dobrogea. 

Din epoca lui Constantin cel Mare, când 
creștinismul a căpătat libertatea de a se răs-
pândi și numărul creștinilor a crescut, n-au 
mai fost sufi ciente spaţiile de adunări (eclisia) 
din casele particulare și au început a se con-
strui lăcașuri proprii pentru nevoile cultului. 
Acestea aveau la început forma edifi ciilor spa-
ţioase și încăpătoare ale bazilicilor, cu linia 
alungită, în formă de corabie. Ea a fost ase-
mănată în simbolistica creștină cu Biserica, 
salvatoarea sufl etelor din furtuna păcatelor, 
asemenea unei corăbii ce înfruntă furtuna va-
lurilor. 

Stilurile arhitectonice ale bisericilor creș-
tine au evoluat în timp, marcând deosebiri 
între Răsărit (stilul bizantin – construcţii în 
formă de cruce trefl ată, rotunjită) și Apus 
(stilul romanic, alungit, stil basilical). Speci-
fi cul bisericii creștine îl constituie împărţirea 
sa interioară în altar, naos și pronaos, indife-
rent de planurile și stilurile arhitectonice. 
Cuvântul care denumește locașul de cult, bi-
serica, se scrie cu literă mică. Se scrie Bise-
rică cu literă mare când e denumită obștea 
sau comunitatea religioasă a credincioșilor 
și se exprimă înţelesul dogmatic sintetizat în 
Crezul ortodox, „U na, Sfâ nt�, Soborniceasc� 
�i A postoleasc� Biseric�”, comunitatea crești-
nă fi ind „trupul tainic” al cărui cap este Hris-
tos, Care a întemeiat-o. De aceea este „U na, 
Sfâ nt�”, dar și pentru că întemeierea ei isto-

rică a fost sfi nţită de Duhul Sfânt, care S-a 
coborât sub forma limbilor de foc asupra 
Apostolilor, în a 50-a zi de la Învierea Dom-
nului, sfi nţindu-i. În ziua aceasta s-a înteme-
iat prima comunitate creștină, prin botezarea 
a trei mii de oameni, în numele lui Hristos. 
Biserica este „Soborniceasc�” fi indcă trebuie 
să cuprindă toată lumea, „tot soborul ome-
nesc” (slavonă – suboriu = adunare, mulţime), 
și „A postoleasc�” fi indcă se bazează pe învă-
ţătura propovăduită de Sfi nţii Apostoli, care 
au primit-o de la Iisus Hristos, în mod direct. 
Prima condiţie a membrilor comunităţii care 
formează Biserica lui Hristos este să primeas-
că Botezul în numele Sfi ntei Treimi, precum 
și celelalte Sfi nte Taine, pe care, la momentul 
corespunzător, trebuie să le primească creș-
tinul spre a se mântui; la acestea se adaugă 
credinţa puternică în Dumnezeu și Domnul 
nostru Iisus Hristos, faptele bune și trăirea 
învăţăturilor pe care le propovăduiește Bise-
rica. Comunitatea creștină (Biserica) este 
formată din poporul dreptcredincios și să-
vârșitorii cultului, adică preoţii, clerul (din 
toate treptele ierarhice). Unitatea Bisericii 
se realizează în cultul divin, în centrul căru-
ia sunt Sfânta Liturghie și Sfi ntele Taine.

      Pr. Gheorghe Verzea

Note:

1. Cf. Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Prof. Ecaterina 
Braniște, D icţionar enciclopedic de cuno�tinţe 
religioase, tipărit cu binecuvântarea Preasfi n-
ţitului LAURENŢIU, Episcopul Caransebe-
șului, Editura Diecezană, Caransebeș, 2001, 
p. 61-63.
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D omnul le spune Apostolilor că le va da o pace deosebită 
de cea lumească: „Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, 
nu precum dă lumea vă dau Eu” (Ioan 14, 27). Cel pu-

ţin o dată în viaţă am avut cu toţii dorinţa puternică de a rămâne 
mult timp lângă o persoană care ne inspiră încredere, pace, sigu-
ranţă. Am fi  vrut ca acel moment să nu se mai termine niciodată. 
Dacă s-ar putea, am vrea să rămânem pe veci lângă un astfel de 
om înduhovnicit. 

Numai omul înduhovnicit poate ,,emite” asemenea stări de 
pace, încredere, siguranţă, care nu se aseamănă cu cele „emise” de 
oamenii ceilalţi.

Desigur, în pasul următor apare gândul: ce pot face eu ca să 
nu mai pierd această pace niciodată și să nu mă întorc iarăși la 
stres, la nimicnicie, la nesiguranţă, la împrăștiere sufletească? 
Răspunsul este unul singur: să fac și eu aceleași lucruri, să trăiesc 
și să gândesc și eu la fel cu cel pe care l-am văzut că are pace su-
fl etească, să adopt același stil de viaţă.

Din întâmplarea de mai jos, istorisită în Patericul egiptean, ve-
dem cum un avva își dorea mult ca ucenicii săi să „benefi cieze” 
de cele bune și în veșnicie, pentru că îi iubea.  Domnul însă îi ara-
tă că nu este de ajuns să le dorească binele veșnic, ci trebuie să-i 
înveţe cum să-l dobândească, pentru că numai cei care fac cele 
bune, asemănându-se întru aceasta părintelui și duhovnicului lor, 
vor fi  împreună și dincolo:

CUVÂNT

FILOCALIC
„Era un sfânt părinte al 

unei chinovii (al unei obști sau 
comunităţi monahale), împo-
dobit cu toată fapta bună, dar 
mai vârtos cu smerita cugeta-
re, cu blândeţe, cu milostivi-
rea către săraci și cu dragos-
tea. 

Acesta se ruga mult lui 
Dumnezeu, zicând: Doamne, 
mă știi pe mine cât sunt de 
păcătos, dar nădăjduiesc în 
îndurările Tale, să mă mân-
tuiesc prin mila Ta. Deci, mă 
rog bunătăţii Tale, Stăpâne, 
să nu mă desparţi de obștea 
mea, ci împreună cu mine și 
pe aceia îi  învrednicește 
Împărăţiei Tale, pentru ne-
spusa Ta bunătate. Și această 
rugăciune neîncetat făcând-o, 
l-a încredinţat iubitorul de oa-
meni Dumnezeu în acest 
chip: 
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Trebuia să se săvârșească 
pomenire de sfi nţi la o altă mă-
năstire (adică era hramul unei 
alte mănăstiri), care nu era de-
parte de dânșii, și îl chemau pă-
rinţii acelei mănăstiri pe el îm-
preună cu ucenicii lui. Iar el se 
lepăda. Dar a auzit în vis zicân-
du-i-se să meargă și să trimită 
întâi pe ucenicii săi, apoi să 
meargă singur. Deci, ducân-
du-se ucenicii lui, zăcea un în-
ger în chip de sărac bolnav în 
mijlocul drumului. Venind uce-
nicii la locul acela și văzându-l 
văitându-se, l-au întrebat care 
este pricina. Iar el a zis: Sunt 
bolnav și eram călare pe dobi-
toc, care, trântindu-mă, a fugit, 
și iată nu are cine să-mi ajute. 
Iar ei au zis: Ce putem să-ţi fa-
cem, avvo? Noi suntem pe jos. 
Și, lăsându-l, s-au dus. 

Apoi, după puţin timp, a 
venit și părintele lor și l-a afl at 
zăcând și suspinând și înștiin-
ţându-se de pricină i-a zis: Nu 
au venit niște monahi și nu 
te-au afl at așa? Iar el a zis: Ba 
da, au venit, dar, înștiinţân-
du-se de pricină, au trecut zi-
când: «Noi suntem pe jos, ce 
putem să-ţi facem?».

Zis-a lui avva: Poţi să umbli 
puţin și să mergem? Iar el a zis: 
Nu pot! Atunci avva i-a zis: 
Vino să te iau în spate și 
Dumnezeu ne va ajuta și vom 

merge. Iar el a zis: Cum poţi atâta depărtare să mă duci în spate? 
Mergi și te roagă pentru mine! Iar avva a zis: Nu te voi lăsa, ci iată 
piatra aceea; te voi pune pe dânsa și mă voi apleca și te voi lua în 
spate. Și așa a făcut. La început îl simţea că este greu, ca un om 
mare, apoi se făcea mai ușor, tot mai ușor, încât se minuna cel ce 
îl purta în spate (adică părintele).

Și deodată acela s-a făcut nevăzut și a venit un glas către el: 
«Pururea te rugai pentru ucenicii tăi să se învrednicească împre-
ună cu tine de Împărăţia Cerurilor, și iată că altele sunt măsurile 
tale și altele ale lor. Deci fă-i pe ei să vină la lucrarea ta și vei do-
bândi cererea ta, căci Eu sunt Dreptul Judecător, răsplătind fi ecă-
ruia după faptele lui».” 

„Fă-i pe ei să vină la lucrarea ta...” Convinge-i și pe ei să lucreze la 
fel ca tine, nu doar cu rugăciunea și cu vorba, ci să aplice, să trăiască 
ceea ce cred, ca să experimenteze încă de aici viaţa veșnică. 

Pr. Ionică Saghin



A P O S T O L I A   •   N R .  6 8   •   N O I E M B R I E   2 0 1 312

L U M E A  D E  D I N L { U N T R U

R UG A� I� V�  

NE˛ NCETAT

(1 TESALONICIENI 5, 17)

 � C el care Î l iube�te pe D om nul î �i am inte�te de El î n orice vrem e, iar 
am intirea de D um nez eu d� na�tere rug�ciunii. D ac� nu-ţi am inte�ti 
de D om nul, nu te vei putea ruga. F�r� rug�ciune, su etul nu se va 
m enţine î n iubirea lui D um nez eu, c�ci num ai prin rug�ciune se pogoar� 
harul D uhului Sfâ nt. Prin rug�ciune om ul se p�z e�te de p�cat, c�ci 
duhul om ului a at î n stare de rug�ciune se contope�te cu D um nez eu. 
El st� cu sm erenie î n faţa D om nului pe C are su etul lui Î l cunoa�te. 
(...) D um nez eu d�ruie�te rug�ciunea celui ce se roag�, dar rug�ciunea 
pe care o facem  num ai din obi�nuinţ�, f�r� a avea inim a � â nt� din 

pricina p�catelor noastre, nu este prim it� de D om nul. ( ...)
Bisericile ne sunt date pentru rug�ciune (...), dar tu nu poţi lua biserica 
cu tine �i nici nu ai î ntotdeauna c�rţi, î n vrem e ce rug�ciunea l�untric� 
este î ntotdeauna cu tine. (...) Pentru cel care se roag� î nl�untrul 

su etului, lum ea î ntreag� devine un tem plu.�

SFÂ N T U L SILU A N   �  � Scrieri �  D espre rug�ciune�
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D
acă observăm gândurile și simţă-
mintele ce se perindă în mintea și 
în inima noastră de-a lungul zilei, 

vom putea cunoaște cu ușurinţă care este stă-
pânul pe care am ales să-l slujim: Dumnezeu 
sau Mamona. Această alegere inevitabilă și 
permanentă între două forţe de atracţie opu-
se care se exercită asupra sufl etului și cugetu-
lui nostru este funcţia principală a conștiinţei 
omenești, care se manifestă clipă de clipă și în 
orice împrejurare a vieţii noastre, cu sau fără 
știinţa noastră, dat fi ind că „nim eni nu poate s� 
slujeasc� la doi dom ni, c�ci sau pe unul î l va urî  
�i pe cel�lalt î l va iubi, sau de unul se va lipi �i pe 
cel�lalt î l va dispreţui; nu puteţi s� slujiţi lui D um -
nez eu �i lui m am ona” (Mt. 6, 24). 

 Gândurile fi ind roadele duhului nostru, 
ele sunt ceea ce suntem, căci „dup� road� se 
cunoa�te pom ul” (Mt. 12, 33). Iar rădăcina po-
mului care produce gândurile se afl ă în inima 
noastră, „c�ci din inim � ies: gâ nduri rele, uci-
deri, adultere, des� â n�ri, furti�aguri, m �rturii 
m incinoase, hule. Acestea sunt care spurc� pe om ” 
(Mt. 15, 19-20). Gândurile rele sunt aseme-
nea unor emanaţii toxice ale sufl etului căzut 
în păcat, care otrăvesc atât cugetul nostru, cât 
și duhul celor din jur, căci energia noastră spi-
rituală, bună sau rea, se comunică, pe căi vă-
zute sau nevăzute, semenilor noștri și mediu-
lui înconjurător: „Tot ceea ce se petrece pe acest 
p�m â nt, toate lucrurile bune, ca �i tot ce este ne-
gativ, totul provine din gâ ndire. Trebuie deci s� 
ne d�m  m ult� str�duinţ�, c�ci suntem  de fapt un 
aparat care produce �i difuz eaz � gâ nduri, radi-
aţii de gâ nduri prin care ne ex ercit�m in uenţa 
asupra tuturor � inţelor gâ nditoare, ca �i asupra 
lum ii anim ale �i a universului vegetal” (Stareţul 
Tadei – Pace �i bucurie î n D uhul Sfâ nt). 

 Duhul omului este incapabil să lupte sin-
gur împotriva gândurilor necurate și tendin-
ţelor dăunătoare, în măsura în care acestea iz-
vorăsc din el însuși, așa cum un organism 
bolnav produce propria sa boală și nu se poa-
te vindeca prin sine însuși: „N im eni nu se poa-
te m â ntui prin propriile sale puteri” (Arhim. So-
fronie). Așa cum un bolnav trebuie să se 
adreseze unui medic pentru a-i cere tratamen-
tul adaptat și leacurile necesare vindecării lui, 
tot așa sufl etul infectat de virusul molipsitor 
al păcatului trebuie să se adreseze lui Dumne-
zeu, căci numai El are puterea și cunoaște mij-
loacele de a ne vindeca de veninul celui rău, 
care otrăvește și vlăguiește organismul spiri-
tual al omului căzut în păcat: „Atunci câ nd ini-
m a noastr� se revolt� î m potriva r�ului care st�-
pâ ne�te î n lum e �i î n noi î n�ine, atunci câ nd ne-am  
str�duit s�-l com batem  �i ne-am  dat seam a de 
neputinţa bunei noastre voinţe, atunci sim ţim  ne-
voia irez istibil� de a a a o alt� voinţ�, o voinţ� 
care nu num ai dore�te binele, dar î l conţine î n 
sine �i poate astfel s� ne transm it� puterea lui. 
Aceast� voinţ� ex ist� (...). Ea ni se dez v�luie prin 
credinţ�, �i ne unim  cu ea prin rug�ciune” (Vla-
dimir Soloviov – Baz ele vieţii spirituale). 

 Binele și voinţa lui Dumnezeu sunt unul 
și același lucru. Prin urmare, de fi ecare dată 
când voinţa noastră se depărtează de Dum-
nezeu, ea se depărtează în același timp de 
Bine. Din nefericire pentru noi și pentru 
lume, cea mai mare parte a timpului Dum-
nezeu este absent din mintea și viaţa omului 
modern: „A tâ ta tim p câ t urm �m  voinţa noas-
tr� proprie �i voinţa acestei lum i, este ca �i cum  
D um nez eu nu ex ist� pentru noi” (Vladimir 
Soloviov, op. cit.). Și, dat fiind că omul nu 
poate face binele fără ajutorul lui Dumnezeu 
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– „f�r� M ine nu puteţi face nim ic” (In. 15, 5) –, el se afl ă fără apărare în faţa puterilor răului, 
căci cel care nu face voinţa lui Dumnezeu face voinţa lui Mamona. Grijile noastre pămân-
tești, lăcomia, dorinţele necurate, pizma, invidia, lupta pentru putere și toate celelalte preo-
cupări și patimi lumești care ne stăpânesc gândul și inima cât e ziua de lungă sunt tot atâtea 
lanţuri ce ne ţin legaţi de această lume, care se afl ă, după căderea lui Adam, în puterea lui 
Mamona. Răul care a intrat în lume și în fi inţa noastră nu poate fi  combătut și învins decât 
prin Binele care vine de la Mântuitorul nostru, iar acest Bine nu poate veni la noi decât prin 
rugăciune: „Este absolut necesar s� st�m  î n rug�ciune câ t m ai m ult tim p posibil, pentru ca pute-
rea invincibil� a lui H ristos s� p�trund� î n noi �i s� ne dea t�ria de a rez ista in uenţelor distru-
g�toare” (Arhim. Sofronie – R ug�ciunea, ex perienţa vieţii ve�nice). Rostul principal al rugă-
ciunii este de a cere ajutorul lui Dumnezeu de fi ecare dată când sufl etul nostru este atacat 
sau ispitit de cel rău, cu alte cuvinte de-a lungul întregii zile: „A  ne ruga î nseam n� de m ulte 
ori a ex pune î n faţa lui D um nez eu starea noastr� jalnic�: sl�biciune, acedie, î ndoial�, team �, î n-
grijorare, dez n�dejde �  î ntr-un cuvâ nt, tot ce este legat de condiţiile ex istenţei noastre. Ex punem  
deci starea noastr�, dar f�r� s� c�ut�m  o ex prim are elegant� sau chiar o î nl�nţuire logic�... D ese-
ori, acest m od de a ne adresa lui D um nez eu d� na�tere unei rug�ciuni care ia form a unui dialog” 
(Arhim. Sofronie). 
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 Cugetul omenesc fi ind hărţuit și atacat 
fără încetare de puterile răului, trebuie să păs-
trăm în fi ecare clipă și în orice împrejurare 
legătura vitală cu Dumnezeu, printr-o rugă-
ciune neîntreruptă, care poate lua forme tot 
atât de multiple și diverse ca și diferitele as-
pecte ale vieţii noastre, înglobând astfel în-
treaga noastră existenţă. „R ug�ciunea duhov-
niceasc� fundam ental� este aceasta: m intea �i 
inim a noastr� s� � e nedesp�rţite de D um nez eu, 
î n orice clip� �i oriunde ne-am  a a. Esenţialul 
este de a p�stra î ntotdeauna î n su etul nostru 
sim ţ�m â ntul prez enţei lui D um nez eu. « A ceas-
ta î nlocuie�te toate regulile orâ nduite ale rug�-
ciunii �i constituie o rug�ciune perm anent�» , 
a�a cum  a� rm � Sfâ ntul Teofan Z�vorâ tul” (Ar-
him. Ilie Cleopa – M ari duhovnici rom â ni des-
pre rug�ciune). Dacă avem mereu prezentă în 
cuget și în inimă amintirea de Dumnezeu, to-
tul devine rugăciune: gândurile noastre, bune 
sau rele, suferinţele și bucuriile noastre, fap-
tele noastre bune sau rele, cuvintele noastre 
și tăcerea, munca și odihna, relaţiile noastre 
personale și profesionale, succesele și eșecu-
rile noastre, chiar și păcatele noastre, totul 
este o ocazie de a ne aminti de Dumnezeu și 
de a menţine, într-o formă sau alta, legătura 
cu El, cerându-I ajutorul și ocrotirea, mărtu-
risindu-I slăbiciunile și păcatele noastre, mul-
ţumindu-I pentru darurile Sale și încredin-
ţându-I întreaga noastră existenţă. Într-un 
cuvânt, trebuie să stabilim o relaţie persona-
lă cu Dumnezeu, întocmai ca relaţia cu pro-
pria noastră viaţă: „Relaţiile m ele cu D um nez eu 
prez int� un caracter strict personal. N oţiunea 
de p�cat nu are sens decâ t î n cadrul unei relaţii 
personale. Î n afar� de aceasta, nu ex ist� iubire 
î ntre om  �i D um nez eu. Î n afar� de aceasta, nu 

ex ist� �i nu poate ex ista o cunoa�tere ex istenţi-
al� a lui D um nez eu. Î n afar� de aceasta, totul 
este î nghiţit de m oarte, totul se cufund� î n ne� -
inţ�” (Arhim. Sofronie, op. cit.). 

 Dacă rupem contactul cu Dumnezeu, pier-
dem contactul cu propria noastră viaţă. Cel 
care, din neglijenţă sau lenevire spirituală, uită 
să menţină această legătură vie și permanen-
tă cu Dumnezeu este tot atât de nebun și ires-
ponsabil ca un bolnav care ar uita să ia medi-
camentele care i-ar putea salva viaţa: „C el care 
nu se roag� este foarte u�or poticnit �i cade î n is-
pit� �i î n p�cate, neavâ nd nicio leg�tur� cu 
D um nez eu. C el care nu se roag� n-are nicio pu-
tere î n lupta cu ispitele vieţii. El este ca un osta� 
f�r� arm �, ca o pas�re f�r� aripi, ca o trestie care 
se clatin� î ncotro bate vâ ntul. (...) Este ca un pe�-
te pe uscat, ne spune Sfâ ntul Ioan G ur� de A ur” 
(Arhim. Sofi an Boghiu – M ari duhovnici ro-
m â ni despre rug�ciune). 

 Adevărata rugăciune, cu sau fără cuvinte, 
este o prezenţă permanentă a lui Dumnezeu 
în cugetul și în inima noastră, în toate împre-
jurările vieţii, prezenţă tot atât de necesară su-
fl etului nostru ca și apa și hrana pentru trupul 
de carne: „R ug�ciunea este cel dintâ i dar al lui 
D um nez eu, cu care se dobâ ndesc toate darurile. 
Pentru ca un cer�etor s� prim easc� m ilostenie 
trebuie s� î ntind� m â na, pentru ca un prunc s� 
prim easc� hran� trebuie s� deschid� gura (...)”; 
tot așa, „rug�ciunea este m â na î ntins� pentru 
prim irea darurilor de la D um nez eu, este gura 
deschis� pentru gustarea hranei cere�ti. (...) F�r� 
rug�ciune, viaţa noastr� duhovniceasc�  �m â n-
z e�te, î nseteaz � �i m oare” (Arhim. Arsenie Boca 
– M ari duhovnici rom â ni despre rug�ciune). 

 
Viorel Ștefăneanu, Paris
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U
na dintre problemele cu care se 
confruntă Biserica în vremurile 
noastre este incapacitatea 
societății de a-i asuma identita-

tea atipică. Adesea ea este confundată cu o 
instituție oarecare, și îi sunt aplicate atribute 
instituționale clasice, ajungându-se uneori la o 
deformare a adevăratei imagini. Pe de altă par-
te, chiar Biserica, printr-o comunicare care nu 
ține sufi cient cont de mentalitatea societății, 
poate favoriza o înțelegere deformată a identității 
și a mesajului ei. Din acest motiv, acum când 
reînnoim prezența analizelor de ordin canonic 
în revista Apostolia, voi încerca să subliniez în 
aceste rânduri modul în care se întâlnesc în Bi-
serică divinul și umanul, dimensiunea eshato-
logică și întruparea instituțională a acesteia pen-
tru consolidarea misiunii. 

Prezenţa și lucrarea Bisericii în lume ca 
extindere a lui Hristos în umanitate1 este măr-
turisitoare prin persoane – mădulare vii –, co-
munităţi și tot ceea ce exprimă dimensiunea 
instituită și instituţională2. Mântuitorul nu s-a 
mulțumit să impună lumii poruncile sale prin 
puterea sa dumnezeiască. El a ales persoane3, 
oameni obișnuiți, cu slăbiciuni și calități și din 
această realitate umană fi rească a realizat o co-
muniune de persoane, unite prin lucrarea 
Duhului Sfânt într-un corp eclezial al cărui 
cap este El însuși4. Hristos a  instituit și 
modalități de manifestare a comuniunii în 
Duhul Sfânt, prin care lucrarea nevăzută a ha-
rului să fi e perceptibilă atât sufl etului, cât și 
trupului5. Astfel putem înțelege că în concepția 
ortodoxă nu putem vorbi niciodată în mod 
izolat despre un aspect lumesc al Bisericii, ci 
acel aspect este luat în considerare în raport 
cu Hristos și cu Duhul Sfânt6. 

Prin Întrupare, Hristos a făcut accesibilă 
lumii create Împărăția Cerurilor, și astfel în 
Biserică se reîntâlnesc Împărăția Cerurilor și 
întreagă Creația. În Pseudo-epistola Sfântului 
Clement al Romei se arată că prima Biserică 
a fost creată înainte de a fi făcute soarele și 
luna, și ea a apărut în ultimele zile pentru a ne 
mântui7. În P�storul lui Hermas, femeia care 
închipuie Biserica este bătrână pentru că a fost 
creată prima, înaintea tuturor lucrurilor.8 
Sfântul Ignatie al Antiohiei prezintă Biserica 
drept un dar dumnezeiesc în care înglobează 
Cerul și pământul, iar Ipolit Romanul o vede 
ca o comunitate sfântă prefi gurând realitatea 
eshatologică9. Biserica este astfel cadrul în care 
se întâlnește lumea creată cu viitorul eshato-
logic care este adus în prezent prin Iisus 
Hristos10. 

Astfel putem înțelege că așa cum în 
Hristos se întâlnesc cele două fi ri: dumne-
zeiască și omenească (neîmpărţite și nedes-
părţite, neamestecate și neschimbate), în 
Biserică se întâlnesc dimensiunea eshatolo-
gică-sacramentală și cea instituţională11. În 
același mod manifestat și în Taina Întrupării, 
între cele două există un echilibru rânduit 
de Dumnezeu. Instituţionalul nu îngrădește 
Taina, iar identitatea eshatologică-sacramen-
tală nu ne ţine departe de realitate. Echilibrul 
dintre cele două dimensiuni este unul inspi-
rat de perihoreza treimică. Fără acesta, dacă 
s-ar accentua dimensiunea instituţională, 
atunci ar fi  exacerbat lumescul și Biserica ar 
pierde consistenţa spirituală și efi cacitatea 
mărturiei12, iar dacă s-ar accentua dimensi-
unea sacramental-eshatologică, atunci s-ar 
ajunge la o diminuare a contactului cu reali-
tatea cotidiană. 



A P O S T O L I A   •   N R .  6 8   •   N O I E M B R I E   2 0 1 318

C A N O N I C A

Mitropolitul Ioanis Zizoulas arată că Biserica este o icoană a Împărăției Cerurilor. Acest 
caracter iconic subliniază faptul că Biserica este atât de transparentă în instituțiile și struc-
turile sale încât permite realităților eshatologice să se refl ecte în ele, mai ales în cult, dar 
această realitate marchează inclusiv manifestarea instituțională13, care este și o permanenti-
zare a evenimentului Pogorârii Duhului Sfânt. Toate instituțiile Bisericii care au o utilitate 
pur temporală au o importanță utilitară, dar ele sunt mijloace ale Bisericii. Cu toate acestea 
mijloacele pe care Biserica le folosește trebuie să-i cinstească identitatea și să o pună în va-
lorare. Mijloacele lumești ajută Biserica să intre în contact cu lumea și să-i transmită fermen-
tul Împărăţiei lui Dumnezeu14, dar nu trebuie să pierdem din vedere că și lumea exercită o 
infl uenţă secularizantă asupra Bisericii. Din aceast motiv, Biserica prin toate mădularele și 
organismele ei trebuie să manifeste o stare de veghe asigurând o subordonare a tuturor ma-
nifestărilor ei de mărturisire a credinței, cultice și de organizare instituțională, conștiinței 
Bisericești care este vector de coerenţă, consecvență și unitate15. 

Organizarea instituțională a Bisericii are vocația de a sluji lucrarea pastoral-misionară și a o 
face efi cientă într-un context socio-cultural cu o mentalitate instituțională. Biserica a dovedit în 
timp că are capacitatea și îndrăzneala de a se înzestra cu noi ofi cii bisericeşti, de a concepe noi 
structuri de organizare bisericească, abordând cu seninătate şi luciditate încercările la care trebuie 
să facă faţă, identifi când noi soluţii compatibile cu exigenţele doctrinare şi cu Tradiţia canonică. 

Anumite instituţii canonice au apărut în Biserică prin asumarea responsabilă din punct de 
vedere misionar a dinamismului instituţional. În acelaşi timp, nu putem spune că aceste instituţii 
apărute datorită unor noi nevoi şi datorită unor circumstanţe canonice, istorice şi socio-politice 
specifi ce nu ar avea o deplină autoritate canonică. Dinamismul instituțional  nu relativizează 
tradiţia canonică, ci dimpotrivă, este o trăire a acesteia în circumstanţe specifi ce, pentru ca lu-
crarea mântuitoare să fi e continuu lucrătoare. 
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Dacă în primele secole Biserica a ştiut să se folosească de mecanismele existente, ba chiar 
a arătat că este obligatorie folosirea acelor mijloace instituționale pentru a dinamiza misiu-
nea, de ce nu am avea o atitudine similară în societatea contemporană? Considerăm că 
Biserica trebuie să găsească echilibrul corect între îndrăzneala în manifestarea dinamismu-
lui instituțional și statornicia în privința fi delității față de Tradiția canonică. Raportul corect 
dintre cele două dimensiuni se validează în primul rând prin efi cacitatea misiunii și impac-
tul acesteia în societate.

Pr. Dr. Patriciu VLAICU

Note:

1. Dumitru Stăniloae, „Sinteză eclesiologică”, în Studii Teologice, 5-6/1955, p. 262.
2. Nicolai Afanasiev, Biserica D uhului Sfâ nt, trad. de Elena Derevici, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2008, 

p. 23.
3. I Cor. 12, 28 : „Și pe unii i-a pus Dumnezeu, în Biserică: întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea 

învăţători; apoi pe cei ce au darul de a face minuni; apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuiri-
le, felurile limbilor”.

4. Efes. 5, 23: „Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor și este.” 
5. Părintele Dumitru Stăniloae arată că  � lucrarea cea m ai e� cient� este de la persoan� la persoan�. H ristos 

ca persoan� lucreaz � î n m odul cel m ai e� cient asupra persoanelor um ane tot prin persoane um ane� , vezi 
Dumitru Săniloae, Teologie Dogmatică, vol. III, p. 18.

6. Kallistos Ware arată că  Biserica este în același timp Imaginea Sfi ntei Treimi, Trupul lui Hristos și 
Cincizecime continuă. Vezi Kalistos Ware, L
orthodox ie l
Eglise des sept C onciles, Editions du CERF, 
Paris 2002, p. 310.

7. Pseudo-Clement, 14, 1.
8. P�storul lui H erm as, Viz iunea  II, 4, 1.
9. Vezi Jean-Yves Lacoste, D ictionnainre critique de la thé ologie, Ed. Quadrige/PUF, Paris, 1998, p. 

433.
10. Jean-Marie R.Tillard arată că  este imposibil să înțelegem Biserica lui Dumnezeu fără să înțelegem că 

în ea umanul dobândește valențe care țin de cealaltă lume, în Biserică, plenitudinea darurilor esha-
tologice se întrupează într-un loc istoric determinat, și astfel realitatea umană înnoită care nu aparține 
acestei lumi este sădită în timp și în spațiu. Vezi Jean-Marie R. Tillard, L
Eglise Locale �  Ecclé siologie 
de com m union et catholicité , Ed. CERF, 1995, p. 16

11. Yves Congar face o sinteză a concepţiei teologice conform căreia Biserica este continuatoare a Întrupării 
și Învierii lui Hristor. Vezi Alain Nisus, L� Eglise com m e com m union et com m e institution, Ed. du Cerf, 
Paris, 2012, p. 58.

12. Justin Popovich, L� hom m e et le D ieu-hom m e, Ed. L’Âge d’Homme, Lausanne, 1989, p. 70-1.
13. Vezi Métropolite Jean Zizoulas,  L
Eglise et ses institutions, Paris, Cerf, 2001, pp. 100-101.
14. Vezi Christos Yannaras, Abecedar al C redinţei, trad. de Constantin Coman, Ed. Bizantină, București, 

2007, pp. 154-6.
15. Jean Zizoulas, L� Eglise et ses institutions, Ed. du Cerf, Paris, 2011, pp. 125-6.
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C
u prilejul aniversării a 110 de ani de la nașterea sa și a comemorării a 20 de ani de la 
adormirea sa întru Domnul, Părintele Dumitru Stăniloae de fericită amintire a fost 
cinstit prin lucrările Congresului Teologic Internaţional organizat la București de 

către Patriarhia Română, cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Daniel. Între 2 și 5 octom-
brie 2013 a avut loc un lanţ de momente festive, mai întâi la Palatul Patriarhiei, apoi la cimiti-
rul mănăstirii Cernica.

Participanţii, veniţi din mai multe ţări – Franţa (doi invitaţi de la Centrul Ortodox de Studii 
și Cercetări „Dumitru Stăniloae” de la Paris, printre care și decanul acestuia, părintele Jean 
Boboc), Belgia, Elveţia, Grecia, Rusia, Germania și Statele Unite (reprezentate mai cu seamă 
de către episcopul sârb Mitrofan) –, s-au bucurat de o primire călduroasă la Centrul Social și 
Cultural „Sfântul Apostol Andrei”. Au fost reprezentate, adesea prin decanii lor, diverse facul-
tăţi de Teologie din România („Patriarhul Iustinian” de la București; „Dumitru Stăniloae” din 
Iași; „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; „Andrei Șaguna” din Sibiu; „Valahia” din Târgoviște; 
„Ilarion V. Felea” din Arad; „Ovidius” din Constanţa), ca și Institutul de Teologie Protestantă 
de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Alături de română, s-au făcut auzite mai multe 
limbi: franceza, greaca, rusa, engleza și germana, mai ales. Schimburi deosebit de fructuoase 
au avut loc și în momentul pauzelor și al meselor, momente dedicate prin excelenţă dialogului 
liber. Doamna Lidia Stăniloae-Ionescu, fi ica Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, a îmbogă-
ţit mult Congresul cu mărturiile și amintirile personale pe care le-a adus atât în expunerea sa, 
cât și în diferitele sale intervenţii.

Tema generală reţinută de Patriarhie a fost „Receptarea operei Părintelui Dumitru Stăniloae 
în zilele noastre”. Este vorba despre o operă imensă – traducerea Filocaliei îmbogăţită cu texte 
românești, nenumărate articole în Telegraful rom â n, studii teologice și antropologice, mai ales 
în 	 eologia D ogm atic� O rtodox � și în C hipul nem uritor al lui D um nez eu. Termenul „receptare” 
avea ca vocaţie să călăuzească refl ecţia asupra impactului intelectual, cultural și social al acestor 
mari texte ale gândirii universale contemporane. S-a observat că această infl uenţă este foarte

Congresul Internațional consacrat Părintelui

DUMITRU STĂNILOAE

Bucure�ti, 2-5 octom brie 2013



21A P O S T O L I A   •   N R .  6 8   •   N O I E M B R I E   2 0 1 3

C O N G R E S U L  P R .  D U M I T R U  S T { N I L O A E

Fo
to:

 Io
an

 G
îns

că



A P O S T O L I A   •   N R .  6 8   •   N O I E M B R I E   2 0 1 322

C O N G R E S U L  P R .  D U M I T R U  S T { N I L O A E

22

inegală în funcţie de regiunile de pe glob; chiar 
și în România, eforturile pentru o mai bună 
cunoaștere și asimilare a mărturiei acestei mari 
personalităţi duhovnicești române continuă 
până astăzi. Patriarhul Daniel, fi ind personal 
un ucenic eminent al marelui teolog mistic, 
lucrează intens în acest sens. Într-adevăr, este 
vorba de o gândire religioasă care reformulea-
ză practic toate marile teme ale viziunii creș-
tine despre Dumnezeu, despre fi inţa umană 
și despre lume. O asemenea reevaluare a tra-
diţiei Părinţilor și transmiterea textelor patris-
tice fundamentale prin monumentala tradu-
cere românească este o slujire nepreţuită 
adusă vremurilor noastre de către fericitul 
Părinte Dumitru. Acesta și-a dăruit cu bucu-
rie întreaga existenţă pentru această mărturie, 
care constituie una dintre principalele unelte 
de refl ecţie spirituală creștină a timpului nos-
tru. Părintele Dumitru, descoperind cu înfl ă-
cărare pentru sine învăţătura Sfi nţilor Părinţi, 
mai ales a Sfântului Maxim Mărturisitorul și 
a Sfântului Grigorie Palama, a vrut ca toţi oa-
menii să se împărtășească de bucuria sa: cei 
credincioși, pentru a-și adânci credinţa; cei 
care nu cred încă, pentru a descoperi aceste 
culmi ale gândirii omenești care se afl ă nu în 
știinţă, ci în viziunea teologică asupra lumii. 
Iar această gândire este de natură harismati-
că, pentru că se adapă încontinuu din experi-
enţa isihastă a rugăciunii. Însă este nevoie și 
ca această mărturie admirabilă să fi e la înde-
mâna tuturor, să fi e primită, adică asimilată, 
restituită sau chiar reformulată la rândul ei în 
prelungirile sale cele mai creatoare. Vastul șan-
tier de traducere franceză deschis la editura 
Cerf cu Teologia D ogm atic� O rtodox � contri-

buie la aceasta; Teologia ascetic� �i m istic� a 
Bisericii ortodox e este deja disponibilă din sep-
tembrie 2011.

Conferinţele prezentate la acest congres 
(în jur de 35 la număr în numai două zile!) 
vor fi  accesibile într-o publicaţie foarte com-
pletă care este deja în pregătire. Toate de înalt 
nivel, ele au abordat subiecte variate, de la re-
ceptarea operei Părintelui Stăniloae în cultu-
ra germană la o comparaţie cu Sfântul Nicolae 
Velimirovici și teologia muzicii liturgice, tre-
când prin locul operei sale în contextul ecu-
menic! Chiar și intervenţiile ministrului și a 
ministrului delegat al Educaţiei Naţionale, a 
președintelui Academiei Române, a secreta-
rului de stat pentru probleme religioase sunt 
mărturia unei civilizaţii în care tradiţia religi-
oasă privește toate categoriile ţării, fără o se-
parare artifi cială între religie și stat – se găsesc 
aici miniștri și universitari care se interesează 
de teologie și religie! În deschiderea congre-
sului, Preafericitul Patriarh Daniel a prezentat 
un text – P�rintele St�niloae �  creator al unei 
sintez e neo-patristice î n teologia ortodox � con-
tem poran� – în care defi nește întreaga operă 
a Părintelui Stăniloae ca „o sinteză neo-patris-
tică creatoare”. Totuși, după cum a precizat 
Întâistătătorul Bisericii Române, se cuvine ca 
timpul nostru nu numai să recunoască valoa-
rea acestei opere, ci și să continue lucrarea în-
cepută prin ea. Din acest motiv, în cursul anu-
lui 2013 Patriarhia a organizat un concurs 
naţional cu tema „Viaţa și opera Părintelui Du-
mitru Stăniloae”; a publicat, în fi ecare număr 
al cotidianului patriarhal Lum ina de D um inic�, 
un „cuvânt teologic al Părintelui Dumitru Stă-
niloae”; a produs emisiuni dedicate acestuia 
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(Radio TRINITAS și TRINITAS TV) etc. 
Pilda acestui entuziasm a fost urmată de un 
mare număr de episcopi diocezani și de insti-
tute teologice.

Pentru a ilustra alocuţiunile, o frumoasă 
expoziţie asupra O perei P�rintelui St�niloae a 
prezentat, în sala Europa Christiana a Palatului 
Patriarhal, ediţiile mai vechi, precum și reedi-
tările și recenta ediţie monumentală a articole-
lor publicate în Telegraful Rom â n. De aseme-
nea, un fi lm realizat de către TRINITAS TV a 
amintit capitolele cele mai importante ale vie-
ţii acestui mare duhovnic și teolog, cu câteva 
imagini impresionante din închisoarea în care 
a fost deţinut timp de cinci ani pentru că de-
nunţase ceea ce dăunează fi inţei omenești. Toate 
acestea arătau limpede, așa cum aminteau mai 
multe expuneri din cadrul congresului, că sfi n-
ţenia fi inţei omenești se recunoaște nu numai 
după mărturisirea nelipsită a adevărului dum-
nezeiesc, ci și după exemplul de neocolit al unei 
vieţi de curăţie și pe de-a-ntregul închinate 
Domnului și aproapelui.

Sâmbătă, 5 octombrie, ziua trecerii la 
Domnul a Părintelui Dumitru, care urmează 
sărbătorii marilor teologi mistici, Sfântul Di-
onisie Areopagitul și Ierotei al Atenei, toţi par-
ticipanţii s-au întâlnit la mănăstirea Cernica, 
nu departe de București. Aici s-a săvârșit o 
slujbă de parastas în biserica Sfântul Nicolae 
și o alta chiar pe mormântul în care sfântul pă-
rinte și soţia sa, Maria, așteaptă învierea a tot 
trupul, cu încredinţarea celor drepţi. Zidito-
rul tuturor lumilor ne-a dăruit în acea zi un 
soare frumos și temperatura blândă a unui oc-
tombrie românesc. Numeroși studenţi, cre-
dincioși din parohii, oameni de toate catego-

riile sociale s-au întâlnit în bucuria dată de 
siguranţa iubirii milostive a Domnului. Un 
volum de omagii (P�rintele D um itru St�niloae 
�  m �rturii �i evoc�ri), proaspăt ieșit din Tipo-
grafi a Patriarhiei, a fost prezentat în acest mo-
ment al evenimentului. Agapa, prezidată de 
Părintele nostru în Domnul, Patriarhul Dani-
el, a fost un moment emoţionant de comuni-
une frăţească, slujind ca exemplu al esenţei 
mărturiei teologice a Părintelui Stăniloae: te-
ologia comuniunii persoanelor divine și a per-
soanelor create.

Această din urmă temă este cu siguranţă 
un laitmotiv care a revenit în toate cuvântă-
rile ce s-au făcut auzite: moștenirea marelui 
duhovnic român, recunoscut ca unul dintre 
cei mai mari teologi ai secolului XX atât de 
Olivier Clément, cât și de Înaltpreasfi nţitul 
Kallistos Ware, se întinde „de la teologia aca-
dem ic� la duhovnicia m onastic�, de la cultura 
rom â n� laic� la contex tul internaţional, dep�-
�ind graniţele geogra� ce �i barierele lingvistice, 
pentru a spori com uniunea î n iubirea Preas� ntei 
Treim i �i a dez volta m isiunea Bisericii lui H ristos 
î n lum e” (Patriarhul Daniel). Mulţumind mai 
întâi Domnului pentru darul pe care ni l-a 
făcut prin aceste zile binecuvântate, aducem 
aici un omagiu efi cacităţii, disponibilităţii și 
generozităţii organizatorilor, competenţei 
membrilor serviciului de primire și inten-
denţă; mulţumim tuturor celor care au con-
tribuit, din dragoste pentru sfânta Românie 
și pentru credinţa ortodoxă universală, la fru-
museţea excepţională a acestor trei zile de 
festival duhovnicesc.

Protopop Marc-Antoine Costa de Beauregard
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E
ra iarnă, afară era frig, examenele erau 
pe sfârșite și toți studenții plecau acasă 
să se regăsească cu cei dragi, cu părinții, 

cu cei pe care îi iubesc. Îmi puneam și eu între-
barea oare unde să merg, căci acel „acasă” pe 
care îl lăsasem în spate era la mai bine de 2.300  
km și apoi la acea vreme nu aveam cum să plă-
tesc un drum așa de lung, într-un cuvânt eram 
fericit, nu aveam nimic, decât puținele haine și 
cărțile care stăteau  liniștite pe raft urile din ca-
mera de cămin. Soluția a venit de la sine, am 
plecat timp de două săptămâni la mănăstire. 

Strugurii, Sutana
și dragostea frăţească

„Fericiti cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5, 8)

Era pentru prima dată în viață când mergeam 
la mănăstire, era pentru prima dată în viață când 
urma să văd un călugăr adevărat. Emoțiile erau 
așa de mari, încât gândul îmi sta la prima întâl-
nire cu călugării, oare cum o să-i salut, oare ce 
voi spune?

Părinții pe care i-am întâlnit la mănăstire 
aveau niște chipuri blânde, smerite, vorbeau 
puțin, iar când totuși spuneau ceva, tot timpul 
aduceau și o mică pildă din Pateric. Așa am 
afl at și eu că Patericul era cartea de căpătâi pe 
care fi ecare părinte o avea în chilie. Patericul e 
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cartea care ne vorbește din pildele părinților 
care s-au nevoit în pustia Egiptului mai ales în 
secolele IV-VI, iar de fi ecare dată când mergeai 
să ceri un cuvânt de folos de la un părinte, îți spu-
nea: M ai �tii, � ate, ce z icea m arele Avva Antonie; 
sau O are nu �tii ce ne spune Avva Pim en.

Așa a fost că prima carte pe care am cum-
părat-o despre viețile și trăirile sfi nților a fost 
Patericul, Pateric pe care și în ziua de astăzi îl 
păstrez și-l citesc cu drag de fi ecare dată când 
liniștea serii se așază peste mănăstire, iar raze-
le lunii care își fac loc prin mica ferestruică de 
la chilie nu fac decât să lumineze paginile deja 
gălbui ale cărții. 

Patericul multor monahi le-a dat putere să 
meargă înainte, pe mulți cuvintele sfi nților tră-
itori ai pustiei i-au încurajat și întărit și de atâ-
tea ori le-au fost o adevărată mângâiere. Așa se 
face că toți cei care au citit Patericul au îndră-
git povestioara cu Avva Macarie și strugurii; 
struguri pe care i-a primit Avva de la cineva, 
însă vrând să facă o bucurie unui frate cuprins 
de neputință i-a trimis ciorchinele de struguri, 
iar acel frate s-a bucurat așa de tare încât a ho-
tărât să facă aceeași bucurie unui alt frate, așa 
că a trimis strugurii mai departe. Tot așa, stru-
gurii au trecut pe la toți  frații din mănăstire, iar 
când au ajuns la ultimul frate, acesta din toată 
inima i-a adus la Avva Macarie care s-a minu-
nat de virtutea fraților care au pus dragostea de 
aproapele mai presus de toate.

Bucuria fraților am trăit-o și eu, ani după 
ce am citit mica povestioară din Pateric, în ziua 
în care am primit din partea frăției cea mai fru-
moasă sutană pe care am avut-o, iar când îmi 
căutam vechea sutană la chilie mi-am dat sea-
ma că sutana era pe mine, era sutana pe care 
dragostea frățească a făcut-o cea mai frumoasă 
sutană din lume și asta după ce sutana se perin-

dase prin mănăstire, până când s-a întors la mine 
înapoi. Atunci am înțeles că strugurii care s-au 
întors la Avva Macarie nu erau aceiași struguri, 
erau mult mai mult de atât, erau struguri în care 
fi ecare frate și-a pus dragostea, fi ecare frate și-a 
pus rugăciunea, fi ecare frate a dat ceea ce avea 
mai bun. De asta nici vechea sutană nu mai era 
la fel, căci era sutana la care fi ecare frate a pus 
ce avea mai bun – dragostea frățească, dragos-
tea care nu cade niciodată, ci pe toate le face să 
ia viață. Așa face și Domnul în fi ecare zi, pu-
nând dragostea mai presus de toate, căci ori de 
câte ori faci o faptă bună unui frate, acea faptă 
se întoarce înapoi, așa cum s-au întors strugu-
rii la Avva Macarie, dar răsplata și bucuria sunt 
mult mai mari. 

Și sutana aceasta pe care o port și astăzi 
multe lucruri m-a învățat în mănăstire și mai 
presus de toate să iubești, fără să aștepți să fi i 
iubit; să slujești fără să aștepți vreo răsplată, 
ci mai degrabă știind că toate le faci pentru 
Domnul; să dăruiești dând tot ce ai mai bun, 
fără să aștepți vreo mulțumire; să ierți, chiar 
dacă te doare; să ceri iertare chiar dacă nu ai 
greșit; să-i susții pe cei din jur pentru dragos-
tea frățească; să crezi, chiar dacă nu vezi; să 
asculți, chiar dacă nu înțelegi; să fi i liniștit, 
deși ești nedreptățit, căci dreptatea este doar 
a Domnului; să crezi în cuvântul celui mai 
mare, deși nu ești pe deplin lămurit; să taci, 
ca nu cumva să rănești pe aproapele tău; pen-
tru toți să te rogi și pe nimeni să nu judeci; să 
plângi cu cel căzut și să te bucuri cu cel feri-
cit; toate să fi e ale tale, dar să știi de toate să 
te lipsești pentru dragostea frățească.

Arhim. Atanasie
Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, 

Roma
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Cu mult timp în urmă, a trăit un boier tare bun. Într-o zi, l-a chemat 
la el pe un ţăran și i-a spus: 

– Uite, omule, fi indcă știu că familia ta o duce destul de greu, vreau să 
te ajut. Îţi dau de muncă și te plătesc foarte bine. Vrei să lucrezi pentru 
mine?

– Sigur, boierule – a răspuns omul bucuros – ce trebuie să fac? 
– Să-mi construiești o casă la marginea pădurii. 
Ţăranul a plecat bucuros și, chiar din acea zi, s-a apucat de treabă. 

Boierul îi dădea bani pentru tot ce trebuia să cumpere. Însă omul ce și-a 
spus? „E, și așa nu mă vede, ce-ar fi  să-l înșel?!”

Și, în loc să facă totul așa cum ar fi  trebuit, a început să cumpere lucruri 
ieft ine și proaste și să cheltuiască banii care îi rămâneau. Când a terminat, 
casa arăta tare frumos pe dinafară, dar ţăranul știa că n-o făcuse bine și 
că, destul de repede, ea se va strica.

Când i-a arătat casa boierului, acesta i-a spus: 
– Fiindcă știu că tu și familia ta locuiţi într-o cocioabă mică, îţi fac 

cadou această casă. De asta te-am lăsat pe tine să o construiești și ţi-am 
spus acum, la sfârșit, tocmai pentru ca bucuria voastră să fi e mai mare.

Acum și-a dat seama omul de greșeala sa. A vrut să-l înșele pe altul și, 
de fapt, singur s-a înșelat. Dacă ar fi  fost cinstit și și-ar fi  văzut de treabă, 
și-ar fi  făcut un bine lui și familiei sale. Acum, însă, părerile de rău nu mai 
puteau îndrepta nimic. 

În sinea lui, omul s-a jurat să nu mai înșele niciodată pe nimeni. 

Nu uitaţi!
 
„După cum ne purtăm noi cu aproapele, așa se va purta Dumnezeu cu noi.”

Cel ce înșală 
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E nevoie de minimum trei 
copii. Unul va avea rolul de 
DETECTIV, iar ceilalți vor 
fi  STATUILE. Se va stabili 
zona de joc: într-o margi-
ne va sta DETECTIVUL, iar 
în spatele lui, la minimum 5 
m de el, vor fi  ceilalți copii, 
pe linia de plecare a statu-
ilor. 
Jocul începe: STATUILE 
trebuie să se apropie, fără 
să fie simțite, de copilul 
DETECTIV. Acesta, ori-
când dorește, se poate în-
toarce, fără să anunțe, spre 
jucători – care, în acel mo-

Jocul statuilor 
ment, trebuie să „înghețe” 
în poziția în care se afl ă fi -
ecare și să rămână ca o sta-
tuie până când DETECTIVUL 
se va întoarce din nou cu spa-
tele spre ei. Cel ce a fost vă-
zut că mișcă e retrimis pe 
linia de plecare a statuilor. 
Jocul continuă până când o 
STATUIE va reuși să atin-
gă umărul DETECTIVULUI. 
În acel moment jocul se 
oprește, câștigător e copi-
lul care a ajuns la DETECTIV; 
jocul poate reîncepe, locul 
DETECTIVULUI fi ind luat 
de copilul câștigător.
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Cu ceva vreme în urmă, vizitând Anglia, am fost la mănăstirea Părintelui Sofronie, de 
fericită pomenire. Am avut privilegiul să o întâlnesc la biserică pe C, o tânără al cărei des-
tin era remarcabil prin faptul că fusese aleasă de Dumnezeu, și tragic în ochii oamenilor. 
La biserică, adică la rugăciunea comunitară, nu o vedeam decât de departe.

Am afl at despre ea mai ales datorită părintelui ei duhovnicesc. Trecuse prin multe șe-
dinţe de radioterapie în Statele Unite pentru cancer la sân, tratament care-i provocase du-
reri îngrozitoare. A fost apoi trecută la chimioterapie. Când tumoarea a dispărut, medicii 
au fost uimiţi de rezultat, considerând-o vindecată.

Sfi nţii Părinţi spun că ascultarea este mai importantă decât rugăciunea. Supunerea pro-
priei voinţe altcuiva ajută să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu. Această asceză care răstigneș-
te mândria dă naștere la har dincolo de orice nădejde. C. era copleșită, căci se supusese 
tratementelor din tot sufl etul, cu toată credinţa și cu o acceptare desăvârșită: la spital, din-
colo de ședinţele de terapie, C. uimea prin surâsul ei, chiar prin bucuria pe care o răspân-
dea. Într-o zi chiar a adus o păpușă unei bolnave. 

DESPRE

DIFE RITELE  CHIPURI

DE A NE PURTA CRU CEA   (II)

Fo
to:

 A
nd

re
i R

os
ett

i
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„Lumina ei strălucea înaintea oameni-
lor”. Medicii erau atât de uimiţi, încât i-au 
propus să apară la televiziune într-o emisi-
une dedicată bolnavilor de cancer. Tot din 
ascultare, ea a sunat la  mănăstire. Părintele 
stareț a strigat, „Nu, niciodată, altfel o sa 
piardă harul!”. Este o lege duhovnicească. 
Așadar, C. nu se duse.

Bineînţeles, pentru ea se ruga toată 
Parohia, și Părintele Sofronie îi făcuse rugă-
ciuni. Spunea cu vocea lui cea blândă, „C. 
consideră că vindecarea-i vine de la rugă-
ciunea mea” ca o constatare, dar fără să-i dea 
prea multă importanţă. Părintele avea obi-
ceiul să spună, „Eu nu exist!”. Așa era dra-
gostea și smerenia Stareţului.

Din păcate, boala a recidivat. Atunci, 
Părintele Sofronie, cu voce gravă, îi reco-
mandă lui C. „să meargă către Dumnezeu” 
și a adăugat „Câtă vreme sufl etul îl simte pe 
Mântuitorul, este izbăvit. Spune-i Domnului, 
„Al tău sunt eu, scapă-mă»” (Ps. 118, 94). 
Cuvântul era simplu, dar strângea în el ani 
lumină care trebuiau străbătuți într-o scur-
tă călătorie pământească. 

Într-adevăr, C. luă acest Cuvânt ad-lit-
teram, plină de entuziasm și inspiraţie. Din 
momentul acela, C. a urmat o ascultare im-
presionantă pentru cineva atât de tânăr și 
mirean.

Fiindcă vroia să meargă către Mântui-
torul, își propuse să nu mai folosească tra-
tamentele obișnuite ale medicilor…. Dar 
mai era și familia ei.

C. avea 33 de ani, era necăsătorită. 
Părintele stareț o sfătuia să facă ce dorea 
mama ei…și ce dorește o mamă în afară de 

vindecarea pruncului ei ori cel puţin pre-
lungirea vieţii acestuia?

Deci, C. ascultă de mama ei care o duse 
la Ierusalim să consulte un mare chirurg în-
rudit cu ei. Înainte de a pleca, ceru Părintelui 
său duhovnicesc să se roage „să nu vadă spi-
talul decât de departe” și așa s-a întâmplat 
fără doar și poate. Răspunsul la întrebarea 
dacă putea să se aștepte la orice, la moarte 
inclusiv, i-a venit din partea chirurgului care 
i-a spus deschis că medicina nu putea să facă 
nimic pentru ea. A fost uimit de curajul ei, 
căci cancerul îi cuprinsese tot corpul… I-a 
propus să încerce o intervenţie specială, însă 
fără a-i garanta nimic, și i-a recomandat să 
meargă mai înainte să se roage la Sfântul 
Mormânt ca să afl e voia lui Dumnezeu…
Plină de entuziasm că are posibilitatea „să 
nu vadă spitalul decăt de departe”, C. ajun-
se la mormânt și-l imploră pe Mântuitor să-i 
ia sufl etul, și fu convinsă în sinea sa că nu 
trebuia sa facă nimic. 

În perioada bolii, se întâmpla să rămână 
în biserică după slujbă sperând că Dumnezeu 
va veni să o ia. Într-o zi adormi în biserică și 
fu foarte surprinsă când a trezit-o familia ei 
care venea să o ia, căci nădăjduia să deschi-
dă ochii în sfârșit în lumea cerului.

Atât de mare era dorinţa de a ajunge la 
Dumnezeu. Era încredințată că o să-L întâl-
nească și o găseam vorbind ca să spunem 
așa „cu trup și sufl et” despre moarte sau des-
pre ideea de a „muri1”. 

În avântul tinereţii ei, nu vedea decât 
această perspectivă.

Apoi au venit săptămânile dinaintea sfâr-
șitului. Întregul corp i se umfl a. Am văzut o 
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fotografi e în care era transfi gurată de un su-
râs care mergea mult mai departe decât su-
râsul… Părintele ei duhovnicesc îmi expli-
ca: „Iată expresia celui care se lasă cu totul 
în voia lui Dumnezeu”.  Nicio luptă, nicio 
rezistenţă. Doar pacea în așteptarea Celui 
Preaiubit.

Deși trăia în perspectiva unei alte vieţi, 
aprecia încă, fi ind în plină tinereţe, toate bu-
curiile trecătoare pe care acest pământ le poa-
te da. De fapt, C. începuse să trăiască înge-
rește. De exemplu vroia să revadă înfl orirea 
iasomiei înainte să plece… sora ei i-a adus 
un fi r, un boboc, într-o după amiază. Dorea 
să guste încă o dată cireșele: un vânzător, în-
tr-un mod cu totul neprevăzut, oferi mamei 
sale o sacoșă cu cireșe, primele culese pe care 
tocmai le primise – era începutul lunii mai – 
și așa mai departe. Iată lucruri care pot părea 
copilărești, dar Cel Ce-și urmează zidirea cu 
cea mai mare atenție, în gingășia Iubirii Sale, 
împlinește și astfel de dorinţe!

C. totuși trebuia să se confrunte cu rea-
litatea, cea a plecării ei din această lume. Nu 
i-a fost teamă să meargă să comande un coș-
ciug alb și să hotărască locul unde avea să 
fi e îngropată, alături de mătușa ei. Apoi a 
venit și clipa în care a trebuit să fi e dusă la 
spital. O tumoare uriașă îi scotea ochiul din 
orbită.

Era lucidă și atentă, mereu în legătură 
cu Părintele ei duhovnicesc pe care-l putea 
suna în orice clipă la mânăstire în Anglia. 
Aceasta era binecuvântarea pe care Părintele 
stareț o dăduse celei ce-l urma pas cu pas pe 
drumul crucii, însă mereu având în minte 
nașterea la viaţa cea adevărată.

Într-adevăr, privilegiul lui C. era că 
Părintele dăduse naștere ipostasului2 ei, – 
lucrarea oricărui părinte duhovnic demn de 
acest nume – prin lucrarea crucii celei „dă-
tătoare de viață”.

În ultimul moment, ea a rugat pe cei din 
jur să o ducă de la spital acasă… pusă în si-
criul ei. Și-a dat sufl etul când a ajuns acasă 
în mijlocul familiei.

În timpul citirii Psaltirii, faţa ei se des-
tindea puţin câte puţin – ochiul îi intra în 
orbită – masca suferinţei făcea loc unei feţe 
de icoană de cea mai pură frumusețe, măr-
turisind nașterea strălucitoare la Cer. Am o 
fotografi e cu acest chip.

Slavă lui Dumnezeu Care răspunde ce-
lor ce sunt cu El și dă semne prevestitoare 
despre înviere trupurilor desfi gurate de boa-
lă, oricât de monstruoasă ar fi .

Anne Monney

Note:

1. Anglo-saxonii pot face diferenţe între moarte 
ca entitate și moarte ca realitate concretă – doi 
termeni distincţi, care nu există în limba fran-
ceză.

2. Ipostasul, de la hypostasis (din limba greacă) : 
termen preferat – pentru a nu se confunda cu 
cel de individ – în teologia Arhimandritului 
Sofronie pentru a desemna realizarea persoa-
nei create după chipul lui Dumnezeu personal 
este „chemată să împlinească în ea plinătatea 
asemănării cu Dumnezeu. În principiul perso-
nal al omului se afl a asemănarea cu Cel care ni 
s-a revelat ca Eu sunt”, în „Voir Dieu Tel qu’Il 
est”, în chap. VII, Arch. Sophrony, Labor et 
Fides, 1984.
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PAROLELE AZI
A dobe �i Yahoo m -au obligat de curâ nd s�-m i schim b parolele �i a�a am 

descoperit c� recom and�rile privind siguranţa parolelor au evoluat m ult î n 
ultim ii ani �i c� m arile com panii de î ncredere �  gen: Am az on, Apple, G oogle, 
eBay , M icroso� , Pay Pal, Yahoo etc. �  recom and� �i chiar oblig� la standar-
de î nalte î n alegerea parolelor. 

�i, dac� tot m i-am  petrecut m ai m ulte ore cu schim barea parolelor, m i-am  
z is s� scriu un m ic articol util (dup� articolul � Parola ca antivirus�  din 2009, 
î n parte ex pirat) î n care s� ex plic cum  se aleg �i gestioneaz � parolele az i. Acest 
articol nu este o cercetare original�, ci m ai degrab� o sintez � a recom and�ri-
lor celor m ari: A pple1 , G oogle2, M icroso� 3, Yahoo4.
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INTRODUCERE

În zilele noastre, cu parolele nu e de joacă. Ele pot să dea acces la o bună parte din viaţa pri-
vată a persoanei (email, reţele sociale etc.), la informaţii profesionale și, nu în ultimul rând, la 
buzunarul omului, prin serviciile fi nanciar-bancare online (online banking, PayPal etc.). Yahoo 
vrea să fi e haios și adevărat în același timp atunci când spune că parola e ca periuţa de dinţi: o 
alegi cu grijă să fi e cât mai bună și nu o împarţi cu nimeni!

DIFERITE NIVELE

Mai întâi de toate, înainte de o alege o parolă, analizaţi bine ce fel de parolă aveţi nevoie 
pentru un anumit site. Clasaţi siturile pe nivele de risc și de seriozitate, pentru că ciber-crimi-
nalii atacă mai întâi siturile cu securitate scăzută ca să folosească eventual informaţiile furate 
pentru a ataca situri și servicii mai securizate, dar și mai sensibile, precum băncile și serviciile 
fi nanciare (sursă: Microsoft ).

Pentru situri cu risc redus pentru utilizator în caz de atac, cum ar fi  un site de știri on-line 
(la care daţi cât mai puţine informaţii posibile), puteţi utiliza o parolă ușor de amintit; aceeași 
parolă o puteţi folosi pe alte situri sau servicii cu risc scăzut (sursă: Apple). 

Pentru siturile cu informaţii sensibile, cum ar fi  parola de administrator de sistem sau un 
cont bancar online, dar și emailuri și reţele sociale, folosiţi parole unice și greu de ghicit, câte 
o parolă pentru fi ecare zonă separată, și nu o reutilizaţi în altă parte. În acest fel, în cazul în care 
o parolă este compromisă, alte zone sensibile nu vor fi  afectate (sursă: Apple).

RELAŢII ÎNTRE SITURI ŞI SERVICII

Aproape toate siturile de „servicii” – cum ar fi  Apple, Amazon, Adobe, eBay etc. –, dar și 
reţelele sociale (Facebook, Twitt er etc.) necesită un email. Dar și serviciile de email necesită 
azi adesea un alt email. Nu puneţi niciodată aceeași parolă la cele două emailuri, și nici aceeași 
parolă ca la email la serviciul care folosește acel email. Astfel, dacă vreodată un serviciu e com-
promis, emailul care este legat de el rămâne în siguranţă și poate fi  folosit pentru a recupera 
serviciul compromis.

Emailul (sau emailurile) prin care se face recuperarea parolelor sau a accesului la servicii 
eventual compromise, pe care să îl consideraţi ca un bunker de refugiu, trebuie să aibă o paro-
lă foarte solidă și cu siguranţă unică.

În rezumat minimal:
• Două emailuri – două parole.
• Facebook folosește email-nr-1 – parola de Facebook diferă de parola de la email-nr-1.
• Emailul de recuperare – parolă foarte solidă și unică.
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NU AŞA

Înainte de a spune ce trebuie să conţină o parolă bună, trebuie neapărat să spunem ce NU 
trebuie să conţină o parolă bună:

• Nu trebuie să conţină date de naștere familiale sau alte date ușor de ghicit.
• Nu trebuie să conţină numere de telefon ușor de ghicit.
• Nu trebuie să conţină nume din familie (nici ale câinilor și pisicilor din familie). 
• Nu trebuie să conţină nici un fel de alte informaţii personale ușor de obţinut azi (numă-
rul sau tipul mașinii, numele angajatorului, al școlii, al străzii, al orașului etc.).
• Nu trebuie să conţină serii comune de numere sau litere (12345, 7777, abcdef, 
FFFFF etc).
• Nu trebuie să conţină cuvinte din dicţionar, din nicio limbă (doar dacă sunt modifi cate 
– vezi mai jos).

CUM SĂ-MI CREEZ O PAROLĂ BUNĂ

În sfârșit, am ajuns la una din ultimele etape: cum să-mi creez parola. 
Azi, o parolă trebuie să aibă cel puţin 8 caractere și caractere variate: litere mici și mari, ci-

fre, semne de punctuaţie și simboluri.
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Toate cele patru articole serioase pe care le folosesc în această sinteză (Apple, Google, 
Microsoft , Yahoo) recomandă să ne creăm parolele pornind de la scurte propoziţii familiare 
nouă, urmând mai multe etape de consolidare a securităţii, după cum urmează:

• Etapa 1: Caută o propoziţie familiară, de exemplu: „Lapte acru și bătut se numește atri-
but”. De acord, e cam lungă, dar te poţi limita la „Lapte acru și bătut”.
• Etapa 2: Elimină spaţiile dintre cuvinte (și diacriticele). Rezultă: „Lapteacrusibatut”.
• Etapa 3: Introdu niște greșeli sau alterări intenţionate, gen: „LaptakruzibaTT ut”.
•  Eta pa  4 :  Int ro d u  c i f re,  s e m n e  d e  p u n c t u aţ i e  ș i  s i m b o l u r i ,  gen :  „ L @
ptakruz1baTT u!5721”.
Poate nu veţi proceda chiar așa, dar acesta este principiul pentru o parolă bună, tare, complexă.

RECOMANDĂRI FINALE

Desigur, nu trebuie să vadă nimeni ce scrieţi pe tastatură când introduceţi parola.
Nu vă notaţi parolele pe post-it sau hârtiuţe care zac cine știe pe unde.
Nu trimiteţi parolele pe chat (gen: Yahoo!Messenger) și pe email și, în general, nu le co-
municaţi electronic nimănui (nici măcar dacă aveţi antiviruși). 
Schimbaţi parolele regulat, la 3-6 luni, spun recomandările (știu, știu, e o bătaie de 
cap…).
Dacă folosiţi generatoare de parole, căutaţi să fi e sigure. De pildă, online folosiţi Norton5 
sau PCTools6.
Dacă folosiţi un manager de parole, alegeţi unul dintre cele mai sigure și complete: RoboForm7 
sau LastPass8.
Niciun serviciu serios nu vă cere, niciodată, datele prin email. Un astfel de email este în 
mod sigur fraudulos.
Nu daţi click pe niciun link înainte de a survola cu cursorul acel link pentru a vedea unde 
duce și dacă acel site vă este cunoscut.
Să fi ţi sănătoși și voioși !

Iulian Nistea

Note:

1.  htt p://support.apple.com/kb/HT1506 
2. htt p://support.google.com/accounts/answer/32040?hl=en 
3. htt p://www.microsoft .com/security/online-privacy/passwords-create.aspx 
4. htt p://security.yahoo.com/choose-password-000000973.html 
5. htt p://identitysafe.norton.com/password-generator 
6. htt p://secure.pctools.com/guides/password/ 
7. htt p://www.roboform.com/ 
8. htt p://lastpass.com/ 
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Gustul aparte, cantitatea mare de nutrienţi care ajută la buna funcţionare a creierului și 
creșterea imunităţii sunt doar câteva dintre motivele pentru care ar trebui să includem în me-
niul nostru cât mai des fructele de mare, fapt pentru care vă propun următoarea reţetă:

RISOTTO CU FRUCTE DE MARE

Ingrediente pentru 6-8 porţii:

300 g orez  pentru riso� o; 
600 g � ucte de m are asortate (creveţi, m idii, cocktail � ucte de m are); 
un litru sup� de legum e;
un p�h�rel de vin alb;
½  � r de praz  (sau ceap� verde);
3-4 c�ţei de usturoi t�iaţi felii subţiri;
sare �i piper dup� gust;
3-4 linguri ulei de m �sline;
½  leg�tur� p�trunjel.

Pentru supă fi erbem legumele (morcovi, păstârnac, ţelină, gulie, ceapă) într-un litru și ju-
mătate de apă cu sare, până legumele sunt fi erte și supa are o culoare frumoasă; apoi scoatem 
legumele, strecurăm supa și… gata! Totul în 30 de minute.

Odată ce avem supa pregătită, putem încinge uleiul de măsline, în care călim prazul tăiat 
mărunt și usturoiul, vreo două minute, până când prazul e moale. Amestecăm des, pentru ca 
usturoiul să nu apuce să se ardă și să devină amar.

Punem apoi și orezul, pe care îl spălăm bine înainte. Îl călim împreună cu prazul până de-
vine translucid.

Adăugăm fructele de mare (decongelate sau proaspete), amestecăm bine și turnăm deasu-
pra un polonic de supă împreună cu vinul alb.

Reţete
ŞI SFATURI PRACTICE
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Lăsăm să fi arbă la foc mic, amestecând din 
când în când. Dacă lichidul este absorbit, adă-
ugăm supă, treptat, câte un polonic o dată. 
Spre fi nal punem și pătrunjelul tocat mărunt 
și pe parcurs nu uităm să tot potrivim de sare 
și piper. Nu e obligatoriu să folosiţi toată supa 
pregătită, puneţi numai atât cât trebuie pen-
tru ca orezul să fi e fi ert, adică, în cazul risot-
to-ului, bobul trebuie să rămână întreg și ușor 
al dente, adică să putem mușca din bobul de 
orez, NU să se topească în gură. (Sursa: Teo’s 
Kitchen)

 ŞTIAŢI CĂ…?

„Dintre nutrienţii care le conferă acestor 
fructe de mare proprietăţi nutritive deosebite, 
amintim în primul rând acizii grași esenţiali 
omega-3, vitamina B12, iodul, zincul, fi erul și 
seleniul. Acizii grași esenţiali omega-3, prezenţi 
în cantităţi semnifi cative în fructele de mare, 

au efecte benefi ce asu-
pra sănătăţii, a inimii și 
vaselor de sânge în spe-
cial. Sunt considerate 
grăsimi «bune» care 
scad nivelul colestero-
lului în sânge, au efect 
antiinfl amator, un ușor 
efect antihipertensiv și 
ajută la îmbunătăţirea 
funcţiilor inimii” (dr. 
Emanuela Soare).

În același timp, 
acizii de tip omega-3 
fac parte din structu-
ra celulelor nervoase 

și joacă un rol esenţial în dezvoltarea creieru-
lui și buna funcţionare a acestuia.

Fructele de mare cresc imunitatea orga-
nismului.

Persoanele care consumă des fructe de 
mare au o imunitate mai crescută, deoarece 
acestea conţin din belșug zinc, seleniu și vita-
mina B12. Aceste substanţe sunt direct impli-
cate în procesele imune de răspuns ale orga-
nismului la factorii nocivi: radicali liberi, 
bacterii, virusuri.

Au un rol important în menţinerea greutăţii.
Fructele de mare sunt sărace în calorii, în 

jur de 100-150 kcal/100g. Reprezintă o sur-
să bună de proteine, cu un procent scăzut de 
grăsimi saturate (5%).

ATENŢIE însă, fructele de mare sunt pro-
duse foarte perisabile. Verifi caţi întotdeauna 
termenul de garanţie, aspectul, mirosul și lo-
cul de depozitare!!!

Preoteasa Daniela Porumb
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A
u trecut secole de când a apărut di-
lema între cele două mari domenii 
ale cunoașterii și manifestării uma-

ne – TEOLOGIA și ȘTIINŢA – în ceea ce pri-
vește tema fundamentală a ORIGINII LU-
MII, a VIEŢII și a OMULUI.

TEOLOGIA revelată, adică Teologia iu-
deo-creștină care are ca bază și structură ele-
m entele, adev�rurile revelate, descoperite de D um -
nez eu, și nu ideile speculative ale unor moduri 
de gândire fi lozofi ce sau ale credinţelor religi-
oase animiste ori politeiste, învaţă de circa 
3.500 de ani că Dumnezeu-Creatorul este Cel 
care a adus totul la existenţă – lum ea î n care El 
� inţeaz � �i a î ngerilor, cosm osul, viaţa �i om ul 
�  din nim ic, ex  nihilo – sau, și mai corect spus, 
din punct de vedere lingvistic, Dumnezeu cre-
ează totul, aduce totul de la nonexistenţă la 
existenţă, de la nefi inţă la fi inţă, de la nimic la 
tot ceea ce există, după un plan, o organizare, 
o rânduială, o ordine divină.

ȘTIINŢA, prin care înţelegem știinţele 
naturii în general, are rădăcini la fel de vechi 
ca și Teologia, ce duc până în Babilonul, Egip-
tul și Grecia antice; însă ea a început să se dez-

TEOLOGI A și � TIIN� A

INCOM PATIB ILITATE SAU COM PLEM ENTAR ITATE

î n tre

CR ED IN� �  și R A� IUNE

volte în mod sistematic în Europa și America 
după Evul Mediu, mai precis în Epoca Lumi-
nilor sau Raţiunii (sec. XVII-XIX), cunoscu-
tă sub numele de Iluminism, perioadă în care 
a fost promovat principiul existenţei legilor 
naturale și ordinii universale, precum și încre-
derea în raţiunea fi inţei umane și în capacită-
ţile acesteia, urmărindu-se crearea unei soci-
etăţi „raţionale”, prin răspândirea culturii, a 
„luminilor” în mase, pe baza experienţei pro-
prii. Pornindu-se de la aceste precepte, unii 
dintre fi lozofi i și oamenii de știinţă ai acestei 
perioade (Descartes, Spinoza, Bacon, Locke, 
Voltaire, Kant, Montesquieu, Franklin, Jeff er-
son, Hume, Lomonosov etc.) au ajuns la ide-
ea generală că omul are capacitatea cognitivă 
de a descoperi toate principiile și legile valabil 
universale care guvernează umanitatea și na-
tura. Raţionalismul extrem și scepticismul 
epocii au condus în mod fi resc la deism . Inspi-
rându-se din descrierea newtoniană a univer-
sului, ca fi ind un imens mecanism construit 
și pus în mișcare de către Creator, deiștii au 
promovat ideea conform căreia totul – miș-
carea fi zică, omul, natura, politica, societatea, 
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economia etc. – își are propriul set de legi și 
principii raţionale stabilite de Dumnezeu, care 
pot fi  înţelese de către fi inţele umane ex clusiv 
prin interm ediul raţiunii. Aceasta a dus la con-
cluzia că realităţile din lumea fi zică, biologică 
și umană pot fi  înţelese fără a lua în calcul di-
vinitatea și religia în ecuaţia existenţei, inde-
pendent, deci, de aspectele sau explicaţiile de 
ordin teologic. De aici și până la apariţia în 
1859 a celebrei și controversatei lucrări O ri-
ginea speciilor a celui mai cunoscut naturalist 
englez, Charles Darwin, nu a fost decât un 
pas. Darwin intenţiona să demonstreze că 
toate speciile s-au dezvoltat de-a lungul tim-
pului dintr-un strămoș comun prin procesul 
numit de el selecţie natural�. Această teorie sau 
concepţie numită a evoluţiei sau evoluţionist�, 
întrucât explică dezvoltarea lumii biologice și 
umane ca un proces evolutiv, stă la baza teo-
riei evoluţioniste moderne. 

Teoria evoluţionistă actuală, din punct de 
vedere știinţifi c, contestă învăţătura teologică 
despre Creaţie și pe Dumnezeu în calitate de 
Creator. Universul, viaţa și omul nu mai sunt 
opera Creatorului, ci rezultatul unui proces au-
toevolutiv care se desfășoară autonom de mili-
arde și milioane de ani. În acest caz, între învă-
ţătura teologică și cea știinţifică există o 
deosebire radicală și antinomică, cele două po-
ziţii excluzându-se reciproc, fiind parţial sau 
total incompatibile.

Dacă teoria evoluţiei ar fi  fost o simplă te-
orie, vehiculată în cercul limitat al unor oameni 
de știinţă britanici capricioși care își aminteau 
nostalgic de „marele Darwin” la fi ecare aniver-
sare a zilei lui de naștere, nu s-ar fi  întâmplat 
nimic deosebit, însă de la segmentul biologic 
sau paralel cu acesta, ideile evoluţioniste na-

turaliste au pătruns ori s-au dezvoltat în toate 
domeniile știinţelor naturii, iar principiile evo-
luţioniste, care L-au exclus pe Dumnezeu din 
lume și din viaţă, au avut și au un enorm im-
pact politic, social, educaţional, religios și eco-
logic, stând direct sau indirect la baza marilor 
probleme ale lumii și ale umanităţii.

Astăzi, evoluţia naturală a lumii și a vieţii 
este socotită „adevăr fundamental și universal”, 
predându-se și dezvoltându-se prin interme-
diul disciplinelor școlare de la școala primară 
până la cele mai înalte studii sau propagându-
se direct ori indirect prin aproape toate mij-
loacele de informare. 

Rezoluţia 1580 din 4 octombrie 2007 a 
Parlamentului European intitulată „Pericolele 
creaţionismului știinţifi c în educaţie” arată, 
printre altele, că „obiectivul acestei rez oluţii nu 
este punerea la î ndoial� sau com baterea unei 
anum e credinţe �  dreptul la libera credinţ� nu o 
perm ite. Scopul este acela de a pune î n gard� 
contra anum itor tendinţe de a trece o anum e cre-
dinţ� drept �tiinţ�. C redinţa trebuie separat� de 
�tiinţ�. N u este vorba de antagonism . �tiinţa �i 
credinţa trebuie s� poat� coex ista. N u este vorba 
de a opune credinţa �tiinţei, dar trebuie î m piedi-
cat� opunerea credinţei contra �tiinţei. (...) Pentru 
unii, creaţia, � x at� pe o convingere religioas�, d� 
un sens vieţii. Î ns� C am erele Parlam entului se 
î ngrijoreaz � î n privinţa in uenţei pe care o pot 
avea tez ele creaţioniste asupra sistem elor educa-
ţionale �i asupra urm �rilor asupra dem ocraţiei. 
C reaţionism ul, dac� nu ne opunem  lui, poate �  o 
am eninţare la adresa respect�rii drepturilor om u-
lui, atribut a at î n sarcina C onsiliului Europei. 
(...) C reaţionism ul, n�scut din negarea evoluţiei 
speciilor, a fost m ult tim p un fenom en tipic am e-
rican. A st�z i, tez ele creaţioniste tind s� se im ple-
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m entez e î n Europa, iar r�spâ ndirea lor atinge un 
num �r im presionant de state m em bre ale C onsi-
liului Europei. (...) Im portanţa î nv�ţ�m â ntului 
cultural-religios a fost subliniat� deja de C onsiliul 
Europei. Tez ele creaţioniste, ca orice dem ers teo-
logic, ar putea eventual �  î n spiritul libert�ţii de 
ex prim are �i credinţ� al � ec�ruia �  s� � e integra-
te î n î nv�ţ�m â ntul cultural-religios, dar nu pot 
pretinde respectul �tiinţi� c. Î n consecinţ�, Parla-
m entul European î ncurajeaz � statele m em bre �i 
î n special instanţele lor educative s�:

a. A pere �i s� prom ovez e cunoa�terea �tiinţi-
� c�.

b. Î nt�reasc� î nv�ţ�m â ntul fundam entelor 
�tiinţi� ce, istoriei sale, proceselor �i m etodelor sale, 
al�turi de predarea cuno�tinţelor �tiinţi� ce obiec-
tive.

c. S� fac� �tiinţa m ai popular�, m ai atrac-
tiv�, m ai apropiat� de realit�ţile lum ii contem -
porane.

d. S� se opun� ferm  î nv�ţ�m â ntului creaţionist 
ca disciplin� �tiinţi� c� la fel ca teoria evoluţionist�, 
�i î n general s� se opun� prez enţei ideilor creaţionis-
te î n orice alt� disciplin�, alta decâ t religia.

e. S� prom ovez e evoluţionism ul ca teorie �ti-
inţi� c� fundam ental� î n program ele �colare.

Parlam entul m ulţum e�te academ iilor de �ti-
inţe a 27 de state m em bre pentru faptul c� au sem -
nat, î n iunie 2006, o declaraţie asupra pred�rii 
evoluţionism ului �i face un apel c�tre academ iile 
care nu au sem nat î nc� declaraţia s� o fac�”.

Demersurile teologice și ale anumitor oa-
meni de știinţă onești, lipsiţi de interese mes-
chine, care au încercat să demonstreze că nu 
există o evoluţie naturală a lumii și a vieţii par 
o utopie, care nu mai are nimic de spus sau de 
îndreptat la „adevărul” despre care se crede că 
este „fundamental și universal”.

Există, de altfel, și motivaţia lipsei de actu-
alitate a subiectului originii lumii, a vieţii și a 
omului, fi ind considerat fi e o temă rezolvată și 
închisă, fi e una abordată într-o lumină lipsită 
de interes, cel mult subordonată teoriilor gene-
ral acceptate, evoluţioniste și creaţioniste, care 
sunt prezentate ca atare sau, mai nou, într-un 
raport de dialog steril care nu depășește limite-
le autonomiei disciplinelor pe care le reprezin-
tă. Omul actual este focalizat pe rezolvarea pro-
blemelor cotidiene, stringente, apăsătoare și 
perpetue cu care se confruntă, ajungându-se la 
neputinţa fi rească de a mai conștientiza ca ata-
re importanţa temei. Se are probabil în vedere 
și faptul că tratatele, studiile, dialogurile, con-
ferinţele, simpozioanele, întrunirile, cuvântări-
le teologice și cele știinţifi ce de bună credinţă 
nu reușesc să sensibilizeze decât un foarte mic 
procent din populaţia Terrei, și aceasta pentru 
că „raţiunea umană iluminată, știinţifi că, expe-
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rimentală” a făcut ca una dintre temele funda-
mentale ale existenţei să ajungă notă de subsol, 
aproape de neabordat în mod deschis, interdis-
ciplinar, sau încadrată formal într-un dialog in-
terdisciplinar arid, critico-abstract, fără nici o 
concluzie clară, din care omul obișnuit nu mai 
înţelege nimic.

Dintr-un anumit punct de vedere, Teologia 
se vede neputincioasă în faţa „Colosului 
Știinţifi c” care a cucerit lumea, de vreme ce în 
urmă cu câţiva ani, la cea de a 200-a aniversare 
de la nașterea lui Darwin, reprezentanţi de sea-
mă ai Bisericii Anglicane au publicat un articol 
în care se scria că este momentul potrivit de a-i 
cere iertare lui Darwin „pentru neînţelegerea” 
cu care a fost întâmpinată teoria sa. Iar minis-
trul Culturii din Vatican, arhiepiscopul 
Gianfranco Ravasi, la o conferinţă organizată 
în martie 2009 la Universitatea Pontificală 
Gregoriană cu prilejul aniversării a 150 de ani 
de la publicarea lucrării O riginea speciilor, a re-
petat ceea ce a declarat și în 2008, și anume că 
nu există nicio antinomie între Creaţie și 
Evoluţie, că nu se poate vorbi de o incompati-
bilitate între cele două; desigur, au fost expri-
mate nuanţări pe această temă, însă presa itali-
ană și internaţională, precum și mulţi credincioși 
catolici au interpretat afi rmaţiile exprimate sin-
tetic ca fiind o concesie făcută de Biserica 
Catolică evoluţionismului.  

Din punctul de vedere al Teologiei 
Ortodoxe nu poate fi  vorba de antinomie sau 
incompatibilitate între Teologia revelată, 
Credinţa pe care o presupune aceasta și Știinţa 
corectă, demonstrată experimental, cunoaște-
rea indubitabilă, care are la bază Raţiunea, 
Ordinea, Planul divin, refl ectate în raţiunea 
umană sănătoasă, care face parte din însușiri-

le sufl etului uman. De altfel, realitatea pămân-
tească este numită sugestiv în Sfânta Scriptură 
„pom  al cuno�tinţei (sau cunoa�terii) binelui �i 
r�ului” (Facerea 2, 9), ceea ce presupune în 
mod inevitabil raţiune, analiză, studiu, proces 
cognitiv. „Crede și nu cerceta” nu apare nicio-
dată în Biblie sau în scrierile teologice, ci este 
un slogan comunist prin care s-au discreditat 
Teologia, Biserica și Credinţa.

Credinţa nu este iraţională, ci omul par-
ticipă prin puterea lui raţională, de cunoaște-
re, la adevărurile supraraţionale pe care Dum-
nezeu le revelează, le descoperă, ca în ultimă 
instanţă aceste adevăruri să poată fi  explicate 
logic, coerent, și în anumite cazuri chiar em-
piric, experimental. Deci, Teologia și Știinţa 
ortodoxe, în sens de corecte, juste, drepte, care 
au la bază Credinţa și Raţiunea luminate de 
Dumnezeu și nu întunecate de idolatrie, su-
perstiţii, erezii, fanatism, orgolii, frustrări, 
oprimări, refulări sau alte complexe psihice 
umane, nu sunt nicidecum incompatibile, și 
nici măcar nu trebuie separate, ci sunt com-
plementare, se completează, împlinesc, ex-
plică reciproc. De altfel, Mântuitorul Hristos 
avea să spună: „C ercetaţi Scripturile...” (Ioan 
5, 39), care însemnau, în sens strict, scrierile 
Vechiului Testament, în care erau cuprinse 
profeţiile despre El, dar în sens larg, aceste 
cuvinte îndeamnă, invită mereu la studiul a 
ceea ce este scris, elaborat ca produs al inspi-
raţiei divine și al raţiunii umane.

În articolele care vor urma, vom încerca să 
vedem cum au răspuns la tema fundamentală 
a originii lumii, cosmosului, a vieţii și a omu-
lui atât teologi de seamă ai Bisericii Creștine, 
în general, dar mai ales numeroși oameni de 
știinţă, cercetători onești și nepărtinitori, ne-
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cunoscuţi, din păcate, publicului larg, care au 
adus dovezi știinţifice solide din Geologie, 
Biologie, Biologie Moleculară, Astro-Fizică, 
Fizică, Chimie, Genetică, Embriologie, 
Paleontologie, Geologie, Antropologie etc., 
prin care se certifi că faptul că originea Lumii, 
în sens larg (Univers → materie nevie → via-
ţă → om), nu poate fi  explicată prin autoevo-
luţie sau evoluţie pur naturală.

Tema abordată în articolele următoare, de-
parte de a avea pretenţii exhaustive, va fi  inti-
tulată sugestiv „Originea Lumii, între Creaţie 
și Evoluţie?!”, întrucât, pe de o parte, aceas-

tă temă apare astăzi ca fi ind percepută între 
Creaţie și Evoluţie, iar, pe de altă parte, pozi-
ţia ortodoxă, nefi ind exclusivistă, nu vede re-
alitatea în maniera ori Creaţie, ori Evoluţie, 
deoarece Teologia nu dispune de mecanisme-
le de cercetare știinţifi că prin care poate infi r-
ma principiile evoluţioniste, și nu acesta este 
rolul ei, iar Știinţa nu are capacitatea de a nega 
învăţătura teologică, pentru că baza teologiei 
transcende orice cunoaștere empirică. De ace-
ea este nevoie de un dialog interdisciplinar 
real, bazat pe descoperiri, principii și dovezi 
nepărtinitoare, care să facă lumină la acest ca-
pitol, prin care să fi e cunoscut și acceptat ade-
vărul de cei care doresc să-l afl e.

Tema nu intenţionează să se prezinte ca o 
apologetică modernă, din care reiese că o abor-
dare într-o revistă teologică nu poate avea de-
cât o argumentare și o concluzie teologice, te-
ologia având deja răspunsul, rămânând doar 
să-l mai dovedească și știinţifi c, însă adresea-
ză cititorilor rugămintea de a o privi atât cu 
credinţă, cât și analitic, critic, după principii-
le știinţifi ce, la nivel de revistă, întrucât con-
stituie subiectul unei lucrări de doctorat, care 
va fi  analizată după toate rigorile teologico-ști-
inţifi ce. 

Cititorii revistei au fără îndoială libertatea 
de a accepta sau nu concluziile acestui studiu, 
de a decide dacă Lumea este Creaţie sau, dim-
potrivă, Evoluţie, ori mai mult sau mai puţin 
și una, și cealaltă, ca în felul acesta să se împli-
nească, și în ceea ce privește această proble-
mă, cuvintele Mântuitorului Hristos: „Veţi cu-
noa�te adev�rul, iar adev�rul v� va face liberi” 
(Ioan 8, 32).

Pr. Ioan Trandafi r Bobîrnea
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PAROHIA UDINE LA CEAS ANIVERSAR

(2003– 2013)

Cu binecuvântarea Preasfi nţitului Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Italiei, Parohia 
Sfântul Vasile cel Mare din orașul Udine a purces la sărbătorirea a 10 ani de rugă și slujire în re-
giunea Friuli.

Am considerat potrivit să începem aniversarea celor 10 ani de mărturie ortodoxă în grai 
românesc în Udine prin slujirea Tainei Sfântului Maslu în sobor, pentru toţi cei bolnavi sufl e-
tește și trupește.

Vineri, 4 octombrie, la orele 18.00, am cerut Domnului milă și har pentru tot sufl etul ome-
nesc chinuit, necăjit, bolnav și strâmtorat, prin rugă în sobor. Cu frăţească dragoste au slujit în 
sobor Pr. Eusebiu Constantin Negrea (Trieste), Pr. Daniel Ilie (Monfalcone) și părintele pa-
roh Iustinian Deac.
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Sâmbătă, la orele 16.00, am continuat pro-
gramul aniversar prin inaugurarea vernisajului 
,,Concepte în arta bizantină’’, coordonat de ilus-
trul maestru Prof. Dr. Sorin Albu din Cluj îm-
preună cu echipa sa. Lucrările sunt expuse în 
cadrul Teatrului Fundaţiei Filippo Renati, care, 

prin domnul  președinte Fabio Illusi și doam-
na directoare Renata Qualizza, ne susţin de pes-
te zece ani cu frăţească dragoste și multă preţu-
ire în toate activităţile pe  care le săvârșim.

Pentru a fi  părtași bucuriei noastre, au ve-
nit de la Roma Preasfi nţitul Părinte Episcop 
Siluan al Italiei,  ierarhul nostru, Excelenţa Sa 
domnul Prof. Dr. Bogdan Tataru–Cazaban, 
Ambasadorul României la Vatican și soţia sa, 
distinsa doamnă Prof. Dr. Miruna Tataru–
Cazaban. Salutul arhiepiscopului de Udine, 
Excelența Sa Monseniorul Andrea–Bruno 
Mazocato,  a fost transmis de Monseniorul 
Guido Genero Vicar General. Domnul Consul 
General Cosmin Dumitrescu de la Consulatul 
General din Trieste și soţia sa au fost și ei pre-
zenţi alături de noi. Iluștrii oaspeţi au adresat 
un cuvânt celor prezenţi.
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După inaugurarea vernisajului, a fost reînnoită în prezenţa tuturor convenţia de comodat 
pe o perioadă de 30 ani, spre bucuria tuturor celor prezenţi.

La orele 18.00, în biserica parohială, am fost încălziţi în cele ale duhului prin cântarea psal-
tică susţinută vocal și  ,,psaltirion” de maestrul Sorin Albu; rugăciuni și axioane spre slava lui 
Dumnezeu. O negrăită bucurie - rugă și cântare !

Duminică dimineaţă, copiii și tinerii din parohie împreună cu parohul și ceilalţi preoţi invi-
taţi la eveniment l-au întâmpinat pe Preasfi nţitul împreună cu oaspeţii spre a săvârși Taina Tainelor, 
Dumnezeiasca Liturghie.

În cadrul Sfi ntei Liturghii, fi ul duhovnicesc al parohiei, ipodiaconul Ioan Juravle, la propune-
rea parohului, a fost hirotonit în treapta diaconiei, pe seama parohiei „Sfântul Vasile cel Mare”.

 La ceas aniversar, primarul orașului Prof. Univ. Dr. Furio Honsell, fostul rector al Universităţii 
din Udine, a considerat potrivit să ni se alăture,  aducând un salut călduros în numele orașului 
Udine.

La fi nal, tot poporul a primit binecuvântarea Preasfi nţitului Părinte Episcop Siluan, părin-
tele duhovnicesc al tuturor creștinilor ortodocși de limba românească vieţuitori în Italia, îm-
preună cu felicitarea aniversară distribuita de părintele paroh.

Dacă în Liturghie am fost hrăniţi cu pâinea cerească, după slujbă a urmat binecuvântata 
agapă, cum e bine împământenită în tradiţia ortodoxă și românească.

Slavă și mulţumire Domnului pentru toate!
 Părintele Iustinian Deac
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Cu binecuvântarea Preasfi nțitului Siluan, pe data de 23 septembrie 2013, au început 
lucrările de reparații la acoperișul bisericii. Lucrările sunt pe sfârșite și au constat în: 
demolarea și înlocuirea totală a asterialei și a laților, înlocuirea grinzilor și a căpriorilor 
deteriorați, înlocuirea totală a jgheaburilor și burlanelor, înlocuirea parțială a culmilor 
și a țiglei deteriorate. Sub țiglă s-au pus, pe toată suprafața acoperișului, plăci de internită 
ondulată, fi bră cu ciment.

Jertfa și entuziasmul enoriașilor parohiei au adus lucrările în acest punct, însă pen-
tru a le fi naliza este nevoie de ajutor. 

De aceea, facem apel către toți cei care doresc și iubesc „podoaba casei” Domnului, 
credincioși, parohii sau asociații, să ajute la fi nalizarea lucrărilor, fi ecare după putință, 
rugându-l pe Bunul Dumnezeu să vă răsplătească din plin jertfa!

CONTINUĂ LUCRĂRILE DE REPARAȚIE LA 

ACOPERIȘUL BISERICII DIN PAVIA
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COORDONATELE BANCARE:

Banca Intesa SAN PAOLO, Filiale 08061, Via RISMONDO, 2, 27100 Pavia, Italia,
Intestatario: Parrocchia Ortodossa Romena „Santi Romeni” Viale Repubblica, 50, 27100 Pavia.
IBAN:  IT65 H030 6911 3121 0000 0013 897 BIG BCITITMM.
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Luni, 14 octombrie 2013, de 
p r az n i c u l  S f i n te i  Cu v i oa s e 
Parascheva, cu binecuvântarea 
Preasfi nțitul Părinte Episcop Siluan, 
s-a săvârșit prima liturghie a paro-
hiei „Sfântul Mucenic Laurențiu 
Arhidiaconul” din localitatea 
Pavona, păstorită de PC părinte 
Daniel Surubaru.

Dăm slavă lui Dumnezeu și-i 
mulțumim pentru toate binecuvân-
tările Sale!

PRIMA LITURGHIE LA PAVONA
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La puţin după începerea Anului școlar și reluarea ritmului cotidian mai alert, în Parohia 
„Botezul Domnului” a fost programată o activitate didactic-lucrativă cu scopul de a dezvolta 
abilităţile manuale ale copiilor, dar și pentru folosul sufl etelor lor și spre slava lui Dumnezeu.

La acest cerc au lucrat două grupe mixte de copii. După o mică demonstraţie, prima gru-
pă a împletit metanii din aţă de mătase de diferite culori, iar a doua grupă a învăţat să cunoas-
că și să iubească icoana bizantină. Doamna preoteasă Lorena, după ce le-a explicat ceva din 
marea taină a icoanei, aceea că stăm la rugăciune faţă în faţă cu imaginea lui Dumnezeu (și a 
sfi nţilor Săi), a făcut distincţia între un tablou religios și o icoană, între o imagine aplicată și 
una pictată. Apoi copiii au început să deseneze, să picteze sau să aplice imaginile pe diverse 
materiale. Cei mai talentaţi au primit un premiu, dar cel mai mult a contat satisfacţia persona-
lă de a fi  creat ceva deosebit cu mânuţele lor și mai ales răspunsul pe care l-au primit când și-
au întrebat prietenii și rudele: „Vă place icoana/metania mea?”

ŞCOALA DUMINICALĂ DE LA FONTE NUOVA 

OCTOMBRIE 2013

LABORATOR ARTISTIC „VĂ PLACE ICOANA MEA?”
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Duminică, 13 octombrie 2013, Parohia Ortodoxă „Sfânta Muceniță Agata” din 
Catania s-a înveșmântat în straie de sărbătoare.

Haina smereniei, haina postului și haina rugăciunii au fost dăruite de Sfânta 
Parascheva atât copiilor și tinerilor, cât și celor mai în vârstă, împodobindu-le sufl ete-
le prin serbarea intitulată: „Sfântă Parascheva de la Iași, singur la necaz să nu mă 
lași!”.

Chiar dacă ne afl ăm departe de Iași, departe de racla sfi ntei, am reușit totuși să gus-
tăm din sfi nțenia ei, primind pace, ajutor și binecuvântare.

SERBARE SFINTEI PARASCHEVA LA CATANIA


