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D
uhul Sfânt, „Care de la Ta-
tăl purcede”, Cel Unul din 
Sfânta Treime, vine în lume, 

după Înălţarea la cer a lui Hristos Cel 
Înviat din morţi, spre a da naștere și a 
întemeia Biserica, pentru a sfi nţi și lu-
mina pe tot omul ce vine în lume, fă-
cându-i cunoscut pe Hristos. El, Du-
hul Sfânt, vine să mângâie sufletele 
noastre rănite de păcat, însetate de iu-
bire, aducându-ne înainte pe Hristos 
Cel rănit și mort pentru păcatele noas-
tre pe care le-a luat asupra Sa, însă În-
viat și Înălţat de-a dreapta Tatălui, înăl-
ţându-ne și pe noi odată cu El. Duhul 
Sfânt, Cel ce la începuturi dădea viaţă 
lumii, vine pentru a ne rezidi după chi-
pul Celui Înviat. Chipul Celui Înviat îl 
primim în Biserică prin Botez, prin Un-
gerea cu Sfântul și Marele Mir și primi-
rea Sfi ntei Împărtășanii. Astfel, Duhul 
Sfânt face din fi ecare dintre noi templu 
al Preasfi ntei Treimi, face din fi ecare un 
purtător al harului și al iubirii dumne-

zeiești, al darurilor Sale nepreţuite: „... dra-
gostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, 
bunătatea, facerea de bine, credinţa, blânde-
ţea, înfrânarea poft elor” (Gal. 5, 22-23). De 
acestea toate avem parte atunci când luptăm 
lupta cea bună a lui Hristos.

După cum Însuși Domnul făgăduise 
Apostolilor Săi, zicând că: „...va veni Mângâietorul, 
pe care-L voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul 
Adevărului Care de la Tatăl purcede...” (In. 15, 
26), Duhul Sfânt S-a pogorât peste ucenicii 
Mântuitorului, îmbrăcându-i în acea „putere de 
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sus” (cf. Lc. 24, 49) care a făcut din ei adevă-
raţi martori, prin faptă și prin cuvânt, ai lui 
Dumnezeu printre oameni. Este vorba, de 
fapt, de împlinirea gândului cel din veac al lui 
Dumnezeu, descoperit nouă prin întruparea 
Fiului Său Cel Unul-născut și prin Înălţarea 
și șederea Sa „de-a dreapta Tatălui”, care au 
adus fi rea omenească la locul și demnitatea 
care îi fuseseră hărăzite încă de la facere.

Astăzi prăznuim pogorârea Duhului 
Sfânt „Care pretutindenea este și pre toate 
le plinește” nu numai peste Apostoli, ci și 
peste noi toţi, cei care prin Botez am fost re-
născuţi întru acea așezare și demnitate de 
care aminteam mai sus. Căci Dumnezeu, 
pentru a ne izbăvi din moartea cea veșnică 
de care ne-am „molipsit” prin căderea stră-
moșilor noștri Adam și Eva și care ni s-a 
transmis, prin trup, generaţie după genera-
ţie, a rânduit pentru noi o a doua naștere, 
prin Duh. Căci Însuși spune: „Ce este năs-
cut din trup, trup este și ce este născut din 
Duh, duh este” (In. 3, 6). Iar Sfântul Apos-
tol Pavel ne spune: „Arătate sunt lucrurile 
trupului, care sunt: preadesfrânarea, curvia, 
necurăţia, nerușinarea, închinarea la idoli, 
fermecătoriile, vrajbele, certurile, râvnirile, 
întărâtările, gâlcevile, dezbinările, eresurile, 
pizmele, uciderile, beţiile, chefuirile și cele 
asemenea acestora, care mai înainte zic vouă, 
precum am și zis mai înainte, că cei ce fac 
unele ca acestea împărăţia lui Dumnezeu nu 
vor moșteni” (Gal. 5, 19-21). De aceea ne 
spune Domnul: „De nu se va naște cineva 
din apă și din Duh, nu va intra în Împărăţia 
lui Dumnezeu” (In. 3, 5), pentru că „Duhul 
este Carele dă viaţă, trupul nu folosește la 

nimic” (In. 6, 63). Una din stihirile Vecer-
niei praznicului ne spune: „Pe toate le dă 
Duhul Sfânt: izvorăște prorocii, sfi nţește pe 
preoţi, pe cei necărturari i-a învăţat înţelep-
ciune, pe pescari cuvântători de Dumnezeu 
i-a arătat; toată rânduiala Bisericii o plineș-
te”. Toată această mulţime de daruri se re-
varsă peste întreaga obște creștinească, mij-
locind sfinţenie, înţelepciune, cuvânt de 
Dumnezeu însufl at și plinire întru a deveni 
mireasă frumos împodobită a Mirelui care 
și-a pus viaţa pentru ea: Hristos. De aceea 
glasul „miresei” – Biserica – răzbate peste 
veacuri, chemând numele Mirelui ei (cf. 
Apoc. 22, 17), cu încredinţarea pe care a pri-
mit-o prin proroci (cf. 2, 32) zicând: „Tot 
cel ce va chema numele Domnului se va 
mântui” (F.A. 2, 21). De aceea, această scur-
tă rugăciune „Doamne miluiește”, pe care o 
auzim și o repetăm la fi ecare Liturghie, este 
de fapt atât de importantă, fi ind, pentru toţi 
cei ce o rostesc în orice moment din zi și din 
noapte, adevărată pricină de mântuire. 
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S
ărbătoarea Sfi nţilor Apostoli Petru și Pavel din 29 iunie este universală (lucru 
destul de rar, în ceea ce-i privește pe sfi nţi), iar pericopa evanghelică aleasă 
pentru această zi, cea a mărturisirii lui Petru, în versiunea Sf. Matei, este de 

asemenea universală. Dacă mărturisirea lui Petru nu pune, în sine, nici o problemă de 
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înţelegere, comentariul pe care îl face Hris-
tos a prilejuit o interpretare doctrinară cu 
totul opusă între Biserica Romano-cato-
lică și Biserica Ortodoxă, pe care ar fi  drept 
să o numim aici și universală.

Dar mai înainte trebuie să vorbim des-
pre sărbătoarea liturgică însăși. Sărbătoa-
rea reunită a celor pe care îi numim „stâl-
pii Bisericii” sau „Corifeii”1 este foarte veche 
și universală, însă cu aspecte diferite în Ră-
sărit și Apus. Aceasta este o alegere a Bise-
ricii, care a ţinut să-i sărbătorească împre-
ună, deși probabil nu au suferit mucenicie 
în același an2. După cum spunea marele li-
turghist Baumstarck3, este „sărbătoarea unei 
idei”4, o afi rmaţie eclezială. După el, Răsă-
ritul e cel care a adoptat sărbătoarea roma-
nă a „depunerii”5 Sf. Petru din 29 iunie, care 
corespundea unei tradiţii locale6 (ce soco-
tea că cei doi Apostoli au fost martirizaţi la 
Roma în aceeași zi – 29 iunie – în timpul 
lui Nero).

În Răsărit, aceasta este unica sărbătoa-
re a celor doi Apostoli și a căpătat o ase-
menea importanţă, încât este precedată 
de un post care variază în funcţie de data 
Rusaliilor7 și care nu se practică în Occi-
dent. Apostolul zilei este din Sf. Pavel (2 
Cor. 11, 21-12, 9: apologia personală a lui 
Pavel și răpirea lui în duh), lucru coerent, 
deoarece Evanghelia nu poate să vorbeas-
că decât de Sf. Petru.

În Apus, sărbătoarea din 29 iunie este 
cu siguranţă importantă, dar nu este uni-
că. Apostolul e diferit în ritul roman (FA 
12, 1-11: Petru este scos din temniţă și din 
lanţuri de un înger, în chip minunat) – lu-

cru curios, căci astfel amândouă lecturile 
zilei sunt în legătură doar cu Sf. Petru –, 
iar în ritul restaurat al galilor se citește Gal. 
1, 11-20: autobiografi a Sf. Pavel și prima 
sa întâlnire cu Petru, alegere îndreptăţită. 
Dar mai există alte trei sărbători, dintre 
care două ale Sf. Petru (18 ianuarie: tronul 
Sf. Petru de la Roma8; 1 august: Sf. Petru 
al lanţurilor9), iar una a Sf. Pavel (25 ianu-
arie: convertirea Sf. Pavel)10.

Acum se cuvine să-i situăm pe cei doi 
Apostoli, deosebind între personajele is-
torice și simbolurile universale pe care le 
reprezintă. Petru și Pavel sunt total opuși 
unul faţă de celălalt. Petru era un evreu 
din Galileea, pe nume Simon („cel care 
ascultă”), staroste de pescari în Betsaida 
(cu Andrei, fratele său, cu Iacov și Ioan) 
și ucenic al Sf. Ioan Botezătorul. Era căsă-
torit și avea probabil și copii. Andrei l-a 
dus la Iisus, care i-a schimbat numele în 
„Chefa” (cuvântul ebraic pentru „piatră” 
sau „stâncă”). Petru făcea parte din triada 
apostolică pe care Hristos a luat-o adesea 
deoparte („Petru, Iacov și Ioan”, care erau 
cei mai apropiaţi de El). A fost, în gene-
ral,  purtătorul de cuvânt al  Celor 
Doisprezece. Însă, în timp ce Domnul era 
la judecată, s-a lepădat de El de trei ori di-
naintea tuturor: de aceea Hristos îl va în-
treba de trei ori, după Învierea Sa: „Mă iu-
bești?”, ceea ce îl va întrista profund (Ioan 
21, 15-17).

Pavel era un evreu din diaspora (din 
Tarsul Ciliciei, în Sudul Asiei Mici), fari-
seu, extrem de instruit în ceea ce priveș-
te Scriptura și tradiţiile evreiești, foarte 
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cultivat (vorbind cu-
rent greaca și latina), 
cetăţean roman și, 
desigur, păstrând fe-
cioria. Mai întâi i-a 
prigonit pe creștini, 
crezând că făcea bi-
n e l e ,  î n s ă  h a r u l 
Domnului s-a abătut 
asupra lui pe drumul 
către Damasc. Hris-
tos l-a chemat să fi e 
Apostol și a primit 
direct Evanghelia 
prin Duhul Sfânt. 
Este primul și cel mai mare teolog al Bi-
sericii11. Numele său adevărat era Saul (cel 
„cerut” [lui Dumnezeu]), pe care îl va la-
tiniza sub forma Paulus („cel mic”) la în-
ceputul primei sale misiuni (în Cipru), 
pentru a face mai ușoare relaţiile sale cu 
greco-romanii (FA 13, 9).

Însă se cuvine să pomenim și ceea ce 
îi apropie: amândoi erau oameni drepţi, 
sinceri, cinstiţi, bărbaţi înfl ăcăraţi, „lup-
tători” (chiar dacă la Petru se poate vedea 
un pic de împăunare) și, mai presus de 
toate, iubitori de Hristos până la nebu-
nie (în ciuda căderii lui Petru). Erau, de-
sigur, oameni buni și plini de căldură, fi -
ecare în felul său. Putem adăuga că 
amândoi au făcut experienţa îndumneze-
irii încă din timpul vieţii12. Petru era mai 
demonstrativ și exteriorizat, Pavel mai in-
teriorizat și mai mistic. În fond, ei repre-
zintă două aspecte diferite și complemen-
tare ale Omului. 

Să abordăm, în sfârșit, dimensiunea 
simbolică a celor doi Corifei. Apostolii 
istorici, reprezentaţi de Petru, erau toţi 
evrei din Galileea, de condiţie socială 
modestă: au fost iniţiaţi de Învăţătorul, de 
rabbi Ieshouah, timp de trei ani, trăind cu 
El, ascultându-L, urmându-L în misiuni-
le Sale și văzându-L cum săvârșește minuni. 
Dar le-a fost foarte greu să primească învă-
ţătura Lui: inima lor nu avea să se deschi-
dă decât la Cincizecime, după ce au pri-
mit Duhul Sfânt. Și chiar după aceea aveau 
să păstreze mereu o mentalitate evreias-
că și să rămână centraţi pe Israel13, Israelul 
cel trupesc și istoric. Sf. Pavel este cu totul 
altfel: prin originile sale sociale și prin cul-
tura sa, simboliza în persoana lui Imperiul 
Roman și reunea Răsăritul și Apusul, 
lumea semitică și lumea greco-romană14. 
Va deveni pe dată misionar. Domnul, 
văzând înfl ăcărarea acestui Apostol, adân-
cimea inteligenţei sale și curajul de care 
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dădea dovadă, îi va face o revelaţie mai 
însemnată: Sfântul Duh îl va trimite anu-
me către păgâni, „neamuri”. Va deveni 
„Apostolul celor netăiaţi împrejur”15. De 
fapt, Pavel va evangheliza Imperiul Roman. 
Petru reprezintă soborul apostolic istoric, 
„Biserica lui Israel”, a celor tăiaţi împrejur 
[din sânul cărora a ieșit Hristos], iar Pavel 
reprezintă Israelul cel după duh, păgânii, 
neamurile, adică tot restul omenirii. 
Apostolii erau prea centraţi pe Israel și 
prea temători: atunci Hristos l-a chemat 
pe Pavel, care este adevăratul Apostol al 
doisprezecelea, cel care îl înlocuiește pe 
Iuda16.

Înainte de a ajunge la Roma, Petru și 
Pavel vor merge în misiune în același 
timp în Antiohia17. Și aici se va pune ma-
rea problemă, cea a primirii păgânilor în 
Biserică: se cuvenea oare mai întâi ca aceș-
tia să devină evrei (prin tăiere împrejur) 
sau nu? Petru era temător și, după spuse-
le lui Pavel, laș. Cei doi Apostoli se vor 
înfrunta, pentru că Petru, care mai întâi îi 
frecventase pe păgâni (după revelaţia per-
sonală pe care o avusese la Iope în favoa-
rea sutașului Cornelie – FA 10), mai apoi 
i-a evitat de frica fraţilor trimiși de la Ie-
rusalim de Iacov. Pavel i-a reproșat „ipo-
crizia” („pe faţă i-am stat împotrivă, căci 
era vrednic de înfruntare”) și i-a amintit 
cu martori că, pentru evrei, „omul nu se 
îndreptează din faptele Legii, ci prin cre-
dinţa în Hristos Iisus”, și deci nu exista 
nici un motiv „a sili pe păgâni să trăiască 
precum iudeii” (Gal. 2, 11-21). Această 
problemă capitală pentru viitorul Bisericii 

a fost pusă dinaintea Apostolilor la Ieru-
salim. Petru a vorbit după arătarea sa de 
la Iope, Pavel a mărturisit harul lui Dum-
nezeu care s-a dat păgânilor în Antiohia, 
iar Iacov la Ierusalim a încheiat acest „Si-
nod Apostolic” amintind că mântuirea 
universală fusese vestită de proroci. Până 
la urmă, Pavel a ieșit învingător18! Dacă 
nu s-ar fi  întâmplat așa, creștinismul ar fi  
rămas o mică sectă evreiască „eretică”, fără 
răsunet universal, și nu ar fi  devenit nici-
odată „Biserica”.  

Iar faptul că Petru și Pavel s-au întâl-
nit la Roma, că au evanghelizat capitala 
Imperiului Roman și că și-au dat viaţa aco-
lo pentru Hristos a fost perceput de creș-
tini, încă din Antichitate, ca simbolul uni-
tăţii Bisericii, care aduce laolaltă pe Israel 
și neamurile, un singur popor, semn pre-
vestitor și prorocie a Împărăţiei lui 
Dumnezeu al cărei cap este Hristos. Acest 
aspect eclezial, în înţelesul teologic al cu-
vântului, este cel care face din această „săr-
bătoare de idei” o sărbătoare universală. 
Troparul bizantin al sărbătorii este ecoul 
acestui lucru: „Cei ce sunteţi între Apostoli, 
mai întâi pe scaun șezători și lumii învă-
ţători…”19. Cât privește minunata icoană 
a acestei întâlniri, în care vedem pe Petru 
și pe Pavel îmbrăţișându-se, se poate spu-
ne că este icoana unităţii Bisericii și a pă-
cii, în dragoste frăţească.

După acest lung preambul istoric, litur-
gic și eclezial, să abordăm acum conţinu-
tul Evangheliei sărbătorii. Scena se petre-
ce la puţin timp după exorcizarea fiicei 
Canaanencei și cea de-a doua înmulţire a 
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pâinilor și chiar înainte de prima vestire a 
Patimii și Schimbarea la Faţă, adică spre 
sfârșitul misiunii lui Hristos în Galileea și 
înaintea „urcării Sale spre Ierusalim”. Acest 
eveniment este relatat de către cei trei 
Sinoptici, însă numai de Sf. Matei într-o 
formă completă.

De la Marea Galileii, Iisus merge în par-
tea cea mai de nord a Israelului, în ţinutul 
Cezareei lui Filip20, nu departe de munte-
le Hermon, unde Se va schimba la faţă. 
Atunci El pune o întrebare stranie uceni-
cilor Săi: „Cine spun oamenii că sunt Eu, 
Fiul Omului?”. Stranie, pentru că El pare 
că dă în același timp răspunsul la întrebare 
(„Eu, Fiul Omului21”, adică „Fiul lui 
Dumnezeu”). Oare Domnului Îi păsa de 
părerea oamenilor? Nu, desigur, căci El cu-
noaște gândurile din inima fi ecărui om pe 
care l-a zidit și ne-a învăţat mereu să nu ţi-
nem seama de ce este „în afară”, ci să ne în-
grijim doar de Dumnezeu Însuși, Duhul 
Sfânt Care locuiește în inima noastră.

Apostolii Îi pomenesc atunci despre 
zvonuri, gura lumii (Ioan Botezătorul, Ilie, 
Ieremia…, ceea ce ne arată că rabbi 
Ieshouah din Nazareth era socotit de po-
por ca un mare proroc). Apoi El îi descoa-
se: „Și voi cine ziceţi că sunt?”. Aceasta 
înseamnă, de fapt: ce credeţi voi despre 
Mine? Credeţi cu adevărat că sunt Mesia, 
Trimisul Tatălui ceresc, Fiul lui Dumnezeu? 
Aţi fost oare cu luare aminte la ceea ce am 
spus și am făcut dinaintea voastră vreme 
de mai bine de doi ani? În fi ligran, aceasta 
înseamnă: voi putea oare să vă trimit să pro-
povăduiţi în lumea întreagă după Înviere?

Atunci Petru răspunde în mod solemn, 
în numele Soborului Apostolic: „Tu ești 
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui 
viu!”. Admirabilă mărturisire, profesiu-
ne de credinţă pe care a făcut-o nu numai 
în numele celor Doisprezece, ci și în nu-
mele lui Israel22 și al întregii omeniri. 
Aceasta este măreţia lui Petru. El mărtu-
risește pe Iisus dinaintea tuturor, că rab-
bi Ieshouah din Nazareth este Mesia23, Cel 
așteptat de Israel de la Avraam, Fiul lui 
Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Este unul 
dintre momentele duhovnicești cele mai 
importante din istoria omenească. Fiul lui 
Dumnezeu înseamnă că are un Tată – ce-
resc –, pe Dumnezeu, iar viu înseamnă că 
nu e vorba de un concept abstract, de un 
cuget omenesc, ci de o realitate adevăra-
tă, personală, creatoare, dumnezeiască. 

Hristos face atunci un comentariu te-
ologic: „Fericit ești tu, Simone, fi ul lui 
Iona… (El face referinţă la strămoșii săi 
din Israel: fericit ești tu, fi ul lui Israel, ur-
maș al lui Avraam) … căci nu trupul și 
sângele [ceea ce evreiește însemna: omul] 
ţi-au arătat ţie aceasta… (nu este un cu-
get omenesc, nu vine de la tine)… ci Tatăl 
Meu cel din ceruri” (Tatăl ceresc e Cel 
care ţi-a descoperit acest adevăr prin Duhul 
Sfânt). Această frază este de căpătâi pen-
tru ceea ce va urma. Domnul adaugă: „Iar 
Eu îţi spun că ești Piatră și pe această 
piatră voi zidi Biserica Mea”. Din 1054, 
interpretarea acestui cuvânt al lui Hristos 
constituie o fractură, o ruptură dogmatică 
între Biserica Romano-catolică din Apus 
și Biserica Catolică-ortodoxă din Răsărit. 
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De 1000 de ani suntem dezbinaţi în aceas-
tă privinţă.

Să privim lucrurile mai cu luare amin-
te. Biserica romană spune, din secolul al 
XI-lea, că Biserica este zidită pe Aposto-
lul Petru și pe urmașii săi – care își spun 
episcopii Romei24 –, în timp ce Biserica 
Ortodoxă afi rmă, de 2000 de ani, că aceas-
tă „piatră” despre care vorbește Hristos 
este mărturisirea de credinţă a Aposto-
lului Petru. Să spunem mai întâi care este 
gândirea Părinţilor Bisericii: cea mai mare 
parte dintre ei confi rmă opinia ortodoxă25. 
Să mergem mai în adâncime: cum se poa-

te imagina, fi e și o clipă, că Hristos ar pu-
tea să zidească Biserica Sa pe un singur om, 
pe o creatură? Biserica nu se poate zidi de-
cât pe Hristos Însuși, Dumnezeu și Om. 
S-ar putea eventual înţelege că e vorba des-
pre Soborul Apostolic, după interpretarea 
anumitor Părinţi, pentru că aceasta ar pu-
tea fi  în acord cu realitatea (Hristos i-a che-
mat și i-a învăţat, iar acest sobor este o 
oglindire a Treimii). Însă „unul singur” nu 
este o oglindire a Treimii, și e cu atât mai 
greu de crezut, cu cât acest Apostol, sin-
gur, este chiar cel care va fi  certat cu aspri-
me de Hristos chiar după mărturisirea sa26 

(„Mergi înapoia Mea, Satano!”), care 
s-a lepădat de Hristos dinaintea oame-
nilor de trei ori și care, după ce a vă-
zut mormântul gol și a auzit mărturi-
sirea Sfi ntelor Femei mironosiţe, nu a 
crezut! Toate acestea sunt de neînchi-
puit….

Domnul adaugă: „Îţi voi da che-
ile Împărăţiei cerurilor și orice vei 
lega pe pământ va fi  legat și în ce-
ruri, și orice vei dezlega pe pământ 
va fi  dezlegat și în ceruri”. Nespusă 
înţelepciune dumnezeiască! După 
cum subliniază Episcopul Ioan de 
Saint-Denis27, Hristos a dat această 
putere dumnezeiască lui Petru ca și 
celor Doisprezece și cu cei Doispre-
zece. Aici spune: „Îţi voi da”: este un 
viitor. Îi va da această putere în dumi-
nica Paștelui, cu cei Doisprezece (de 
fapt, unsprezece: fără Iuda), când va 
sufl a asupra lor spunându-le: „Luaţi 
Duh Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele, 
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le vor fi  iertate și cărora le veţi ţine, vor fi  
ţinute” (Ioan 20, 22-23). Petru L-a pri-
mit cu tot soborul apostolic. Nu era ceva 
personal: ca dovadă faptul că Apostolul 
Toma, care nu era acolo în seara aceea și 
care nu va fi  prezent decât peste opt zile, 
a primit aceeași putere ca și ceilalţi (cu 
toate că Hristos nu sufl ase asupra lui). Ce 
sunt „cheile împărăţiei”? Este Numele 
lui Hristos și Evanghelia Sa, căci El este 
Cel care redeschide porţile Raiului. Or, 
Evanghelia a fost dată de Domnul Sobo-
rului Apostolic, oglindire a Treimii, și nu 
numai lui Petru. Cele două puteri dum-
nezeiești care constituie preoţia, adică a 
consacrării euharistice și a iertării, au fost 
date „soborului celor Doisprezece”, cum 
învăţa episcopul Ioan. Astfel, ei puteau să 
se verifi ce unul pe altul: dacă unul cădea 
sau se înșela, lucru posibil din punct de 
vedere omenesc, ceilalţi puteau să recu-
pereze, tocmai pentru că aveau aceleași 
puteri. Dar dacă unul ar fi  fost deasupra 
celorlalţi28, cine ar fi  putut să-l verifi ce sau 
să-l dojenească?  Doctrina unui singur 
apostol deasupra celorlalţi este o erezie 
doctrinară.

Este interesant de comparat istorisi-
rea lui Matei cu cele ale lui Marcu și Luca. 
La Luca, Petru Îi răspunde lui Hristos: 
„Tu ești Hristosul lui Dumnezeu” (adică 
Unsul Tatălui), iar la Marcu, care este 
Evanghelia lui Petru după mărturisirea în-
tregii Tradiţii, Petru răspunde simplu: „Tu 
ești Hristosul”. Și nu se menţionează cu-
vântul lui Hristos care urmează. Ar fi  de 
mirare ca Petru, la Roma, să nu-și aducă 

aminte de un cuvânt al lui Hristos care l-ar 
fi  privit în mod personal!

Slavă Ţie, Hristoase, care ești Singur 
Cap al Bisericii!

Pr. Noël TANAZACQ, Paris

Note:

1. Corifei: din grecescul koryphaios = care se afl ă 
pe culme, pe primul loc.

2. Este sigur că cei doi Apostoli au primit muce-
nicie la Roma în timpul lui Nero (54-68), în 
aceeași zi (29 iunie), după Tradiţie, dar proba-
bil nu în același an: aceasta era deja părerea lui 
Augustin în secolul al V-lea, confi rmată de Sf. 
Grigorie de Tours (secolul al VI-lea). Istoricii 
cred că Petru a fost răstignit (cu capul în jos, 
conform Tradiţiei: Tertulian și mai ales Origen) 
pe colina Vaticanului, probabil în anul 64, în 
timpul marii prigoane a lui Nero, iar lui Pavel, 
fi ind cetăţean roman, i s-a tăiat capul pe Via 
Ostia, în jurul anului 67.

3. Carl Anton Baumstark  (1872-1948): savant 
orientalist german, romano-catolic, care a fost 
iniţiatorul studiului comparat al liturghiilor. 
Opera sa magistrală,  Liturghia comparată, este 
o culegere de conferinţe susţinute în 1932 la 
mănăstirea Amay (care va deveni mănăstirea 
Chèvetogne). Toţi marii liturghiști apuseni din 
secolul XX (Dom Lambert Beauduin, Eugraph 
și Maxim Kovalevsky etc.) s-au inspirat din lu-
crările sale.

4. Sărbătorile creștine au la origine pomenirea 
unui eveniment istoric legat de Hristos (de pil-
dă Paștele). Sărbătorile „de idei” (Ideenfest) 
provin din voinţa Bisericii de a exprima o idee 
teologică (de pildă Crăciunul; nimeni nu cu-
noaște data precisă a nașterii lui Hristos: ea a 
fost fi xată târziu – în secolul al IV-lea – la sol-
stiţiul de iarnă, 25 decembrie în noul calendar, 
cel al lui Iuliu Cezar, pentru a arăta că Lumina 
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lui Hristos strălucea în întuneric și ca replică 
la sărbătoarea păgână Sol invictus, Soarele ne-
învins, care renaște după solstiţiul de iarnă).

5. Depositio (katathesis în greacă) înseamnă „pu-
nere în mormânt”. Primii creștini au folosit cu 
bună știinţă cuvântul „depunere” în mormânt 
pentru a sublinia caracterul ei provizoriu, în 
așteptarea învierii celei de obște, și pentru a 
contracara expresiile păgâne pline de deznă-
dejde. Acest termen era deja folosit curent în 
secolul al III-lea.

6. Această tradiţie orală va fi  consemnată în scris 
în Cronograful din 354. În documentele ulte-
rioare, vom găsi fi e termenul Dies depositionis 
(v. nota 5), fi e Dies natalis, care semnifi că naș-
terea la Cer.

7. Postul Sfi nţilor Apostoli începe în a doua săptă-
mână după Rusalii și durează până la 29 iunie.

8. Până în secolul al VIII-lea, data era cea din 
Biserica galilor, adică 22 februarie. În biserica 
Sf. Petru de la Vatican este cinstită „catedra” 
Sf. Petru, adică tronul său episcopal.

9. Aniversarea sfi nţirii Bisericii Sf. Petru a lanţu-
rilor, unde se păstrează o parte din lanţurile cu 
care ar fi fost înlănţuit Petru în temniţa din 
Roma.

10. Originea acestei sărbători este mutarea moaș-
telor Sf. Pavel, cu prilejul construirii bisericii 
închinate lui [„cea din afara zidurilor”] în se-
colul al IV-lea. O „mutare” consta în luarea 
moaștelor dintr-un mormânt și așezarea lor în-
tr-o biserică, sub altar, ceea ce echivala cu o ca-
nonizare.

11. Sf. Ioan este numit „Teologul” pentru că ne-a 
transmis în Evanghelia sa marile cuvinte teo-
logice ale lui Hristos. Sf. Pavel este însă primul 
care a îndrăznit să comenteze și să explice doc-
trina revelată de Hristos, iar Părinţii Bisericii 
îi vor urma pilda. Din această pricină, el este 
adevăratul întemeietor al teologiei.

12. Sf. Petru la Schimbarea la Faţă a lui Hristos, iar 
Sf. Pavel când a fost răpit în duh până la al trei-
lea Cer (2 Cor. 12, 2-4).

13. Îndată după Învierea Sa, Hristos le dă întâlnire 
Apostolilor în Galileea și le poruncește: 
„Mergând, botezaţi toate neamurile...”. Dar le va 
fi  foarte greu să pornească pe acest drum: Pavel 
este cel care va porni.

14. Imperiul Roman reunea cele trei mari popoa-
re biblice (Sem, Ham, Iafet) și cele trei mari 
continente: Asia (Sem), Africa (Ham) și Europa 
(Iafet); era un chip al omenirii întregi, cu un 
singur cap, Roma, care simboliza pe Hristos, 
deci o prorocie a Împărăţiei lui Dumnezeu.

15. Pavel va spune: „... mie mi-a fost încredinţată 
Evanghelia pentru cei netăiaţi împrejur, după 
cum lui Petru, Evanghelia pentru cei tăiaţi îm-
prejur, căci Cel ce a lucrat prin Petru în aposto-
lia tăierii împrejur a lucrat și prin mine la nea-
muri…” (Gal. 2, 7-8).

16. Petru, mereu înfl ăcărat, a vrut să-l înlocuiască 
de îndată pe Iuda, înainte chiar de pogorârea 
Sfântului Duh. Apostolii l-au ales pe Matia. 
Dar este evident că alegerea lui Dumnezeu era 
Pavel. Domnul, Care este răbdător și mult mi-
lostiv, nu l-a lepădat pe Matia, dar l-a adăugat 
pe Pavel. Numărul simbolic și desăvârșit al 
Apostolilor și al Bisericii este cu adevărat 12, 
dar nu aritmetic: el se situează între 11 (cei 
Doisprezece fără Iuda) și 13 (cei Doisprezece 
plus Pavel). Or, 12 este într-adevăr între 11 și 
13: libertate a Omului și libertate a lui 
Dumnezeu…

17. Antiohia era capitala Răsăritului roman, mare 
și bogat oraș în care toate popoarele locuiau 
laolaltă: era de fapt un oraș elenistic, unde po-
porul de jos continua să vorbească aramaică și 
unde clasele superioare vorbeau latina. Aici, 
credincioșii vor fi  numiţi pentru prima oară 
„creștini” (FA 11, 26), care era o poreclă folo-
sită de păgâni. Apostolatul lui Petru în Antiohia 
nu ne e cunoscut decât prin Pavel (Gal. 2).

18. Istoricii și bibliștii nu sunt de acord cu privire 
la momentul întâlnirii dintre Petru și Pavel și 
al înfruntării lor. Cum Epistola către Galateni 
pare a fi  cea mai veche (în jurul anilor 48-49), 
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iar Sinodul Apostolic s-a desfășurat probabil 
în 49, este mai logic să credem că această în-
tâlnire a avut loc înaintea sinodului de la 
Ierusalim. Atitudinea lui Pavel de la Antiohia 
a avut cu siguranţă o infl uenţă asupra lui Petru 
și poate explica frumoasa sa intervenţie în fa-
voarea păgânilor la sinod.

19. „Prinţ” (care exprimă ideea de întâi stătător în 
franceză, n.tr.) vine din latinescul principus = 
primul (corespunde grecescului „corifeu”). 
„Doctor” (termenul folosit în franceză pentru 
învăţător, n.tr.) = Rabbi, învăţător, dascăl. Ambii 
au învăţat Roma, care era capul lumii.

20. La moartea lui Irod (în anul 4 î.Hr.), regatul său 
a fost împărţit de romani între cei trei fi i ai săi: 
Filip a primit „Tetrarhia”, în N-E Galileii, acolo 
unde se găsesc izvoarele Iordanului (Gaulanitida 
și Trahonitida), care constituie Sudul Siriei ac-
tuale. Cezareea lui Filip (astăzi Banyas) este în 
partea cea mai de nord a statului Israel de astăzi, 
în dreptul Tyrului (Liban).

21. Expresia „Fiul Omului” este una dintre cele 
mai difi cile din Noul Testament. O găsim mai 
întâi în Vechiul Testament, sub forma „fi u de 
om”, o expresie ebraică pentru „om”, dar și la 
anumiţi proroci, de pildă Daniel și Iezechiel, 
sub forma „Fiul omului”. Aceasta va fi  expre-
sia preferată a lui Hristos când vorbește des-
pre Sine la persoana a treia: voia să semnifi ce 
astfel întruparea Sa, devenind El, Fiul cel Unul 
născut al lui Dumnezeu, fi u al Omului, adică 
fi ul lui Adam (Luca 3, 38), fi ul dumnezeiesc al 
întregii omeniri. Apostolii erau familiarizaţi cu 
această expresie și au văzut și minunile, care 
mărturiseau despre dumnezeirea Lui.

22. Dar Petru nu este singurul: Apostolii, cu puţin 
timp mai înainte, când Iisus a mers pe ape, se 
închinaseră dinaintea Lui, pe corabie, și îi spu-
seseră: „Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu” 
(Mt. 14, 33). Și va mai fi  o altă pildă de aseme-
nea mărturisire de credinţă: cea a Martei, la 
moartea fratelui său Lazăr, care este mai biblică 
(„care avea să vină în lume” – Ioan 11, 27).

23. Mesia este termenul evreiesc (Maschiah), care 
înseamnă „uns”, adică ales, arătat, consacrat, și 
care desemna pe regi și pe preoţi în Vechiul 
Testament. Hristos este traducerea greacă a lui 
Mesia (Christos).

24. Episcopul de Antiohia este în aceeași măsură 
urmașul lui Petru ca și episcopul de Roma. Și, 
de altfel, Petru nu a fost niciodată „episcop al 
Romei”, a fost Apostol, ca Pavel și ceilalţi un-
sprezece, evanghelizatori ai lumii întregi. 
Episcopii sunt următorii lor.

25. Studiul cel mai precis, după câte știu, dă urmă-
torul rezultat: 17 Părinţi identifi că piatra cu Sf. 
Petru, ca persoană; 8 Părinţi o identifi că cu so-
borul Apostolilor; 44 de Părinţi o identifi că 
cu credinţa pe care a mărturisit-o Petru. 44 
+ 8 = 52, împotriva a 17. Nu încape nici o în-
doială (cf. G. Bornand: Le schisme de 1054 en-
tre l’Occident et l’Orient, 1963, p. 213).

26. Imediat după această împrejurare, Iisus face pri-
ma vestire a Patimilor Sale: Petru Îl dojenește 
zicându-I: niciodată [să nu mori]; iar atunci 
Domnul îi răspunde: „Mergi înapoia Mea, sata-
no! Sminteală Îmi ești; că nu cugeţi cele ale lui 
Dumnezeu, ci cele ale oamenilor” (Mt. 16, 
22-23). Este exact contrarul celor spuse de 
Hristos cu puţin timp înainte. Numeroși Părinţi, 
dintre care Sf. Efrem, Sf. Ilarie și Sf. Ioan Gură 
de Aur,  au făcut apropierea între cele două eve-
nimente: în câteva clipe Petru a trecut de la pia-
tra mărturisirii sale la sminteală. Măreţie și mi-
zerie a lui Petru, măreţie și mizerie a Omului!

27. Eugraph Kovalevsky (1905-1970).
28. Această doctrină este la originea ideologiei pa-

pale. În timpul celor o mie de ani ai Bisericii 
nedespărţite, acest gând nu a fost decât o opi-
nie personală care nu reflecta consensul 
Bisericii. Numai după schisma de la 1054 ea 
va fi  adusă la rang de doctrină de Grigore al 
VII-lea (Dictatus Papae din 1075) și va ajunge 
inexorabil la dogma infailibilităţii pontifi cale 
(1870), care va săpa o prăpastie defi nitivă în-
tre Răsăritul și Apusul creștin.
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F
iecare duminică e una a orbilor, pentru 
că e ziua când ne odihnim de orbirea 

noastră. Căci toţi suferim de orbirea farisei-
că pe care o condamnă Iisus, toţi afi rmăm, 
mai mult sau mai puţin manifest, că vedem. 
Dar viaţa noastră mărturisește limpede evi-
denţa absolută a contrariului.

Trăim ca niște drogaţi. „Praful” pe care-l 
consumăm se numește informaţie. Îl punem 
în linguriţa minţii, îl amestecăm cu saliva gân-
dirii și încălzim totul la fl acăra credinţei că 
noi vedem, înţelegem, știm. Apoi îl injectăm 
până la ultimul strop în vena vieţii noastre...

Este orbirea noastră din naștere, orbirea 
de sub Pomul Binelui și Răului, lumina pe 
care Adam a luat-o din ochii șarpelui...

Ni s-a dat mai întâi Legea prin Moise, ca 
să vedem că nu vedem. Căci dacă suntem vă-
zători, de ce cădem mereu? Legea e o sumă 
de indicatoare care avertizează despre exis-
tenţa unor gropi. Și totuși, în ciuda categori-
celor avertismente, cădem continuu în ele! 
Legea face evidentă orbirea noastră. Suntem 
așa cum ne descrie Isaia, plini de răni din creș-
tet până în tălpi, și totuși susţinem ţanţoși, in-
fl exibili până la crimă, că vedem și că mer-
gem drept! Plini de noroiul de pe fundul 

tuturor gropilor sufl etești în care am căzut, 
în ciuda avertizărilor fără echivoc ale legii, 
inima urlă în noi că vede!

Suntem orbi care susţinem cu tărie că-l 
vedem pe celălalt. Deși apropierea noastră îl 
umple de răni, ca încercarea unui orb de a-l 
mângâia cu bastonul în mână. Cu cât preten-
ţia noastră este mai fermă, cu atât rănile și 
stricăciunile pe care le facem sunt mai 
mari...

Suntem sufl ete oarbe, minţi oarbe și inimi 
oarbe. Trăim vieţi oarbe, imaginare. Adaptăm, 
indiferent de preţul moral și fi zic, lucrurile la 
orbirea noastră. Ţinem la ea mai mult decât 
la realitate. Toate drepturile omului se pot re-
duce azi la unul singur: dreptul de a fi  orb, de 
a-mi trăi orbirea ca viaţă. Căci orbirea aceas-
ta e zidul care ne apără egoismul, care nu lasă 
iubirea să iasă din noi, care o ţine toată nu-
mai pentru noi.

Cine este Iisus ca să cred în El?, întreabă 
omul contemporan. Și pentru că nu se apro-
pie de El sufi cient ca să-i atingă ochii inimii, 
Îl defi nește inevitabil după orbirea lui. 

Vedem cu adevărat atunci când Îl vedem 
pe Dumnezeu. Și-L vedem pe Dumnezeu 
când Sângele Lui ne spală faţa sufl etului, cur-
gând din palmele care ne iau ţărâna de pe 
ochi. Dar pentru asta trebuie să ne apropiem 
de Cruce cu dorinţa de a vedea... 

Fără Iisus, suntem copii a căror viaţă e un 
sinistru joc de-a baba oarba: ne tragem unii 
pe alţii, râzând, tot mai în adâncul  orbirii...

Pentru că vedem numai când iubim, doar 
când ochii ni-s plini de lumina iubirii. Pe ea a 
văzut-o orbul din naștere pe faţa lui Iisus, și de 
aceea a crezut că vede cu adevărat. Și văzând-o 
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în ochii Lui, în faptele și cuvintele Lui, a cre-
zut în El... Toate duminicile sunt duminici ale 
orbilor; căci în ele, văzându-L pe Iisus, ne odih-
nim de toată orbirea sufl etelor noastre...

Marius Iordăchioaia, Ziua de odihnă a orbilor 

M
ândria încearcă să-și închipuie o lume 
și să trăiască în ea. Smerenia primeș-

te lumea așa cum a zidit-o Dumnezeu. 

Arhim. Sofr onie Saharov (citat de Ierom. 
Rafail Noica, într-o conferință)

C
um sunt gândurile cu care ne însoţim, 
așa ne este și viaţa. Acela care are gân-

duri bune, acela are simţirea lăuntrică a păcii 
și liniștii; pe cel neliniștit poţi să-l pui și în Rai, 
tot i se va părea că nici acolo nu îi este bine.

Părintele Tadei, Pace şi bucurie în Duhul Sfânt

A
vând gânduri bune pentru ceilalţi, veţi 
putea vedea în orice persoană pe care 

o veţi întâlni o fiinţă scumpă. În schimb, 
având gânduri urâte, faţa voastră, energiile 
voastre psihice vă vor irosi relaţiile și vă vor 
afecta anturajul. Când harul este cu tine, nu 
mai vezi defectele altora; nu mai vezi decât 
suferinţele și dragostea pentru fraţi.

Arhimandritul Sofr onie Saharov, 
Din viaţă şi din duh

C
e sfântă lărgime, adâncime și înălţime 
a inimii trebuie să aibă preotul săvâr-

șind Liturghia! Inima lui trebuie să încapă 

tot universul, chiar și tot cerul, toate cele 
mai dedesubt!

Sfântul Ioan de Kronstadt, 
Viaţa mea în Hristos

Dumnezeu a făcut lumea
ca pe un trup

al iubirii...

despre iubire vorbeau lumina
stelelor

mireasma câmpului
sunetul vântului...

lumea era Sunamita
iar Dumnezeu Solomon

și viaţa lumii
Cântarea Cântărilor...

în Biserică Dumnezeu
reface lumea ca
trup al iubirii...

ca despre iubire să vorbească
lumina ochilor

mireasma suspinului
glasul mâinilor și al cuvintelor...

prin Sfânta Împărtășanie
ne facem un singur trup

cu iubirea
care a biruit lumea

prin iertare...

Marius Iordăchioaia,
Cateheză euharistică
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MIRUNGEREA1 sau ungerea cu Sfân-
tul Mir a noului botezat este semnul vă-
zut al împărtășirii lui reale din darurile 
Sfântului Duh, Care S-a pogorât în chip 
văzut mai întâi asupra Mântuitorului, ca 
un porumbel, la Botez, apoi în chip de 
limbi de foc asupra Sfi nţilor Apostoli, la 
Cincizecime, și Care se dă noului botezat 
imediat după primirea Sfântului Botez, 
sub chipul văzut al Sfântului Mir. Așa cum 
Sfântul Duh S-a pogorât asupra Mântui-
torului îndată după Botezul Său în râul 
Iordan, așa și ungerea cu Sfântul Mir se 
dă celui botezat imediat după Botez. 

Sfântul Mir este „pecetea”, „semnul” 
lui Hristos, și prin ungerea cu el cel bote-
zat devine creștin, un „Hristos”, adică „uns 
al Domnului”, deoarece Hristos înseamnă 
„uns” (Χριστόϛ). 

Ungerea se face în semnul crucii, ros-
tindu-se cuvintele: „Pecetea darului 

Sfântului Duh” (cf. II Cor. 1, 21-22), ritu-
al foarte vechi și generalizat, prevăzut apoi 
în canonul 7 al Sinodului II Ecumenic. 
Mirungerea este o „pecetluire” a membri-
lor Bisericii lui Hristos, semnul văzut al 
apartenenţei lor la Trupul mistic al 
Domnului. 

O altă semnifi caţie a acestei Taine este 
aceea de „taină a preoţiei universale”, care 
face din toţi creștinii o „seminţie aleasă”, 
„preoţie împărătească”, „popor sfânt” al 
lui Dumnezeu, despre care vorbește 
Sfântul Apostol Petru: „Iar voi sunteţi se-
minţia aleasă, preoţie împărătească, neam 
sfânt, popor agonisit de Dumnezeu” (I 
Petru 2, 9-10).

Sfântul Mir este untdelemn curat de 
măsline, amestecat cu multe și felurite aro-
mate, pregătit cu o rânduială solemnă în 
primele trei zile din Săptămâna Patimilor 
și sfi nţit de către Sinodul arhiereilor, în 
frunte cu Patriarhul ţării, în Joia aceleiași 
săptămâni ( Joia Mare), la Liturghia 
Sfântului Vasile cel Mare, fi ind apoi îm-
părţit episcopilor și tuturor bisericilor. 

Pr. Gheorghe Verzea

1. Cf. Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Prof. Ecaterina 
Braniște, Dicţionar enciclopedic de cunoștinţe re-
ligioase, tipărit cu binecuvântarea Preasfi nţitului 
LAURENŢIU, Mitropolitul Ardealului, Editura 
Andreiană, Sibiu, 2010.
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E
xistă un fel de a purta crucea boli-
lor care poate avea un sfârșit nefe-
ricit, în pofi da aparenţelor ce par să 

prevestească ceva bun. Am șovăit mult în 
privinţa mărturiei de mai jos. O dau însă 
la îndemnul unui stareţ, pentru ca, după 
cuvântul acestuia, să „spulber o nerozie”. 
Lămurire: însușirea neroziei este lipsa de 
judecată și de discernământ. Oricine știe 
că aceasta poate duce la o nenorocire. 

Cititorul să ţină seamă de aceasta și să 
înţeleagă că cele ce urmează sunt o aten-
ţionare. Scrisă cu inima strânsă de mâhni-
re, dar în același timp plină de nădejde în 
mila fără de sfârșit a Dumnezeului nos-
tru. Numai El știe cum să rânduiască. 

„Luptătorul” nostru, care dădea la în-
ceput mărturia unei mari credinţe, a fost 
prins în cursă în confruntarea cu boala. 
Una dintre cunoștinţele sale avusese un 
accident de muncă și se tânguia zi și noap-
te. Nemaiputând să suporte, el a căutat o 
scăpare: hotărî astfel să ignore toate sufe-
rinţele fi zice, de la cea mai mică până la 
cea mai mare, și începu să practice gândi-
rea pozitivă, ca pe o dogmă, în viaţa de zi 
cu zi. 

DESPRE

DIFE RITELE  CHIPURI

DE A NE PURTA CRU CEA   (VI)

Desigur, atitudinea creștinului trebu-
ie să fi e pozitivă; este esenţial să credem 
în tot ce e bun, și mai cu seamă în bună-
tatea lui Dumnezeu. Dar în situaţia de faţă, 
această atitudine și acest temei de credin-
ţă au fost deviate în chip primejdios, fără 
ca persoana în cauză să-și dea măcar sea-
ma. 

A fost cumplit mai întâi pentru per-
soana cu care locuia, căci era un fel de ne-
gare a suferinţelor – reale – ale acesteia. 
Apoi, această decizie tiranică s-a extins 
asupra tuturor celor care aveau probleme 
de sănătate. Și astfel, fără să bage de sea-
mă, luptătorul nostru îi rănea pe aceștia 
prin ceea ce putea să pară o lipsă de înţe-
legere, ba chiar de milă. 

Când una din convingerile noastre ne 
duce la o astfel de nepăsare faţă de aproa-
pele nostru, este semn că trebuie s-o le-
pădăm de îndată. 

Cât despre adeptul gândirii pozitive, el 
o folosea din ce în ce mai mult ca pe o armă 
cu care îndepărta sau biruia năvălirile ori-
cărui fel de rău. Întărit în convingerea sa, 
el credea – așa cum, din păcate, o facem 
mulţi dintre noi – că acest fel de gândire 
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era de folos și pentru ceilalţi, și că ea era ca-
lea către eliberarea de tot ce este negativ în 
existenţa noastră. Dacă i se întâmpla să fi e 
lovit de boală, el îi nesocotea semnele sau 
aștepta până în ultima clipă ca să trateze o 
infecţie. Da, trebuia până la urmă să mear-
gă la doctor și să accepte un tratament, dar 
fără să-i dea vreo importanţă și oprindu-l 
de îndată ce se putea, ba chiar întrerupân-
du-l, căci gândirea pozitivă rămânea reme-
diul prin excelenţă. 

Puţin câte puţin, fără să-și dea seama, 
și-a pus toată credinţa în ea, fi indcă îl fă-
cea să se simtă invulnerabil. Unde se du-
sese ceea ce Sfântul Pavel numește scutul 

credinţei, singurul adevărat, care este 
Credinţa în Hristos? Oare Hristos a fugit 
de suferinţă? El ne-a arătat calea de urmat, 
punându-Și toată credinţa în iubirea 
Tatălui și primind să pătimească după ce 
a spus: „Dacă este cu putinţă să treacă de 
la Mine paharul acesta… dar nu voia Mea, 
ci voia Ta să se facă”. „Să luăm aminte”, 
cum spune mereu slujitorul la Sfânta 
Liturghie: nimeni nu iubește suferinţa și, 
dacă suntem sinceri, să recunoaștem că 
încercăm s-o evităm. „Să nu căutăm sufe-
rinţa, dar dacă ea vine, să nu o respingem” 
(Arhim. Sofronie). Distincţia e subtilă, 
căci unii vor spune atunci că nu trebuie 

să ne îngrijim sau să luăm me-
dicamente pentru calmarea du-
rerii. Să ne păstrăm bunul-simţ 
și să ne rugăm să avem discer-
nământ. 

Una dintre aplicaţiile gân-
dirii pozitive a luptătorului nos-
tru, ca să revenim la el, consta, 
din ce în ce mai mult, în um-
plerea vieţii cu nenumărate 
ocupaţii – menite, multe din-
tre ele, să le slujească celorlalţi 
sau să le facă plăcere, lucru care 
constituia o motivaţie puter-
nică pentru fi rea lui generoa-
să. Dar avea el să reziste, oare, 
la ceea ce-i impunea trupului 
său, fără să ţină seama de limi-
tele lui?

Mergea mult pe bicicletă. 
Într-o zi i-a apărut o vânătaie 
pe picior, cu o umfl ătură. N-a 
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băgat-o în seamă. A început să-l doară și să 
ia proporţii. Din nou a tratat-o cu dispreţ. 
Ca și cum n-ar fi  existat. Săptămânile au 
trecut și starea i s-a înrăutăţit. Foarte alar-
mat, un prieten în care avea încredere de-
plină l-a convins să meargă la doctor. 

Când i s-a dat verdictul, era prea târ-
ziu. Tumoare malignă. Echipa medicală 
nu l-a cruţat: dată fi ind gravitatea cance-
rului, nu mai erau multe speranţe; doar 
câteva luni de trăit. Aveau să facă tot po-
sibilul, dar trebuiau totuși anunţaţi cei 
apropiaţi…

A început atunci lupta cea mai crân-
cenă, nu atât împotriva acelui vierme ro-
zător care îi atacase trupul, cât pentru păs-
trarea credinţei sale – rătăcite – în gândirea 
pozitivă. Fără să vrea, în orbirea lui, aceas-
ta i-a făcut mai rău decât cancerul însuși, 
căci era lupta celui care uitase de credin-
ţa creștină. Se agăţa cu disperare de iluzia 
sa precum naufragiatul de barca de salva-
re – care, mai devreme sau mai târziu, avea 
să se scufunde și să-l tragă după ea. 

S-a supus șirului de terapii specifice 
pentru cancer. A fost eroic în bravura sa și 
neînduplecat în refuzul categoric de a fi  aju-
tat și însoţit de prieteni în diversele pere-
grinări impuse de tratament. Singur, și din 
ce în ce mai îndârjit în această nenorocire 
care nu dădea înapoi în faţa gândirii pozi-
tive, persista în încredinţarea lui.  

Plămânii i-au fost prinși. Apoi a trăit ex-
perienţa groaznică a amputării piciorului 
atins. Din nou, curajul lui a fost exemplar, 
ca și zelul cu care a urmat recuperarea și 
adaptarea cu un picior artificial. Voia să 

creadă, ca mulţi dintre noi, într-o „urma-
re”. Și-a dat ultima sufl are la spital, la câte-
va luni după aceea, în chinuri cumplite. 

Vrăjmașul, tatăl minciunii, care înce-
pe cu jumătăţi de adevăr și merge mai de-
parte strâmbând adevărul însuși, îl arun-
case într-o negare totală a realităţii, pentru 
ca, la sfârșit, să facă din el chiar victima 
acestei negări: bolnavul a mers până aco-
lo încât le-a interzis celor apropiaţi nu nu-
mai să anunţe moartea lui, ci chiar și să 
dezvăluie locul unde își avea mormântul. 
Astfel, a mers până la capăt cu credinţa sa, 
refuzând să vadă ceea ce nu era pozitiv, 
după părerea lui, adică realitatea însăși – 
moartea însăși. Uitând că această moarte 
a fost călcată prin moartea Celui în Care 
nu e nimic care să nu fi e pozitiv! 

Nu dorim să facem supoziţii în privin-
ţa stării bolnavului nostru în momentul 
plecării din această lume. Știm că și-a băut 
cupa până la fund și că Hristos este întot-
deauna prezent în suferinţa noastră, cu 
atât mai mult când aceasta e crâncenă. Și 
știm și că milostivirea Sa este mai mare 
decât toate neroziile noastre, dacă voim 
să o primim…

În concluzie, iată însuși cuvântul sta-
reţului de care aminteam în introducere: 
„Este o minciună să credem în «ceea ce 
ne face bine». Dovada este smerenia. Ea 
constituie realismul; realismul duhovni-
cesc, care are două «nivele»: faţă de sine 
însuși și faţă de Dumnezeu, și care cores-
punde în chip desăvârșit cuvântului 
Sfântului Siluan1. Acesta vrea să spună: 
«Oricare ar fi  realitatea în care ne afl ăm, 
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nu trebuie să deznădăjduim, căci Cel 
Atotputernic este Iubire! Pe când «a gân-
di pozitiv» poate să ne facă să ne trezim 
«cu capul în apă» când această gândire 
nu corespunde realităţii. Gândirea pozi-
tivă este un idol și ne împiedică să trăim 
Crucea dătătoare de viaţă. 

Gândirea pozitivă este străduinţa de a 
evita răul în mod artifi cial, prin gândirea 
în mod arbitrar la ceea ce am dori să ve-
dem, să trăim – wishful thinking2. Crucea 
înseamnă primirea în mod realist a realită-
ţii, așa cum este ea, cu credinţa într-Unul 
Dumnezeu, fără voia Căruia acestea nu ar 
putea să se întâmple, care este deci Provi-
denţă și care, oricum ar fi , reprezintă până 
la urmă biruinţa Vieţii. Cea dintâi este că-
utarea unei căi de scăpare, iar cealaltă cre-
dinţa într-o Providenţă atotputernică și 
plină de iubire. Prima – o plăsmuire ome-
nească – se opune în mod natural gândi-
rii credinţei. Gândirea însăși a Crucii… 
dătătoare de viaţă este paradoxală, dar este 
realitatea. Fie ca Domnul să ne dea cre-
dinţa… pe cea adevărată!”.

Amin.
Să fi m conștienţi că fi ecare dintre noi 

poate rătăci în orice clipă și își poate face 
unul sau mai mulţi idoli. Să ne pocăim pen-
tru orice fel de idolatrie și îi vom ajuta și pe 
cei care îi sunt victime inconștiente.

În lumina cuvântului citat mai sus, în-
ţelegem cum s-a lăsat, în mod subtil, prins 
în cursă adeptul gândirii pozitive. Din ne-
știinţă, nu a primit Crucea – care stă în 
centrul credinţei creștine – și a trebuit to-
tuși să o ducă, fără să vrea, până la capăt. 

Lăsându-se pradă unei răzvrătiri pe mă-
sura refuzului său. Oricare dintre noi poa-
te să cadă în această rătăcire, dacă nu tră-
iește cu conștiinţa trează Simbolul 
credinţei. Există întotdeauna un moment 
– sau mai multe momente – în care refu-
zul, răzvrătirea îl pot cuprinde pe cel afl at 
pe culmea suferinţei. Acest moment este 
crucial, și pe bună dreptate.

Să fim deci cu luare-aminte, mai cu 
seamă în lumea apuseană, care nu primeș-
te suferinţa și caută plăcerea cu orice preţ, 
fi indcă a pierdut sensul Crucii dătătoare 
de viaţă. Dacă i-ar cunoaște taina… Să ne 
gândim la cuvintele rostite de Sfântul 
Andrei când a văzut crucea pe care avea 
să fi e răstignit. Cel care primește Crucea 
primește și harul pentru a o purta și pen-
tru a fi  bătut în cuie pe ea, așa cum măr-
turisesc toţi mucenicii, care se bucurau să 
pătimească pentru Hristos – ce nebunie 
pentru necreștini! 

Cât de străină de dolorism este bucu-
ria aceasta, căci suferinţa e trecere spre în-
toarcerea la Viaţa împotriva căreia moar-
tea nu mai poate de acum înainte să facă 
nimic.

Hristos a înviat!

Anne Monney

Note:

1. „Ţine-ţi mintea în iad și nu deznădăjdui”, cu-
vânt primit de Sfântul Siluan Athonitul de la 
Hristos Însuși

2. În traducere literală din engleză: „gândirea do-
ritoare”.
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E
ste o perioadă aparte între Paști și 
Cincizecime. Dacă luăm aminte 
la această perioadă, vom vedea că 

există aici două aspecte foarte importan-
te. Primul este faptul că Evanghelia pe care 
o citim la slujbe este cea de la Ioan. Iar 
această Evanghelie este prin excelenţă lec-
tura cea mai duhovnicească a Bisericii. 
Ioan a fost evanghelistul iubirii, dar și un 
evanghelist teolog, purtător de Dumne-
zeu. Celelalte Evanghelii, de la Matei, Mar-
cu și Luca, sunt numite „Evanghelii sinop-
tice” și se citesc în restul anului liturgic.

În tradiţia Bisericii noastre este vizi-
bilă această distincţie; Evanghelia pentru 
noul botezat, pentru creștin, este Evan-
ghelia de la Ioan. Primele trei Evanghelii 
vorbesc în general despre viaţa Mântui-
torului, care alunga diavolii și îi tămăduia 
pe oameni. În Evanghelia după Ioan, Hris-
tos apare ca fiind Fiul lui Dumnezeu și 
Cuvântul lui Dumnezeu, Mila și Viaţa 
lumii, iar detaliile istorice prezentate sunt 
legate de aceste noţiuni teologice mai în-
alte.

PREGĂTIREA PENTRU

CINCIZECIME

Al doilea aspect este că, în această pe-
rioadă a Penticostarului, în aproape fi eca-
re duminică citim pericope evanghelice 
care fac referire la apă. În duminica a patra 
după Paște, cea a Slăbănogului, afl ăm des-
pre paraliticul care a așteptat lângă apă 
vreme de 38 de ani. În următoarea dumi-
nică, cea a Samarinencei, iarăși întâlnim 
acest element, sub forma fântânii. În du-
minica a șasea, cea a Orbului din naștere, 
iarăși se face referire la apă, căci orbul este 
tr imis,  după cum știm, la  izvor ul 
Siloamului. La jumătatea Praznicului Îl 
auzim din nou pe Hristos spunând că El 
este Izvorul vieţii. Toate lucrurile acestea 
sunt legate, creează o unitate. Sfi nţii Părinţi 
nu le-au rânduit la întâmplare. Lucrul 
acesta s-a făcut pentru că, în acele vremuri, 
în Sâmbăta Mare erau botezaţi un număr 
mare de credincioși. Iar în răstimpul 
Postului Mare catehumenii se pregăteau 
pentru Botez. De aceea se și citea 
Evanghelia după Marcu, în care se spune 
cum ies diavolii din inima omului. Așadar, 
în Sâmbăta dinaintea Învierii se făcea la 

Fragment din predica Mitropolitului Ierotheos Vlachos
la biserica Sfântul Grigorie Palama din București 

(31 mai 2014)
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Pavecerniţă acest Botez colectiv, în baptisteriu, apoi noii botezaţi intrau cu ceilalţi 
credincioși în biserică. Și, fi indcă erau de faţă acești noi botezaţi, se citea la slujbă 
Evanghelia după Ioan, care este Evanghelia teologică. De aceea toate referirile din 
Penticostar trimit la apă.

Colimvitra este pântecele Bisericii, acolo unde se face nașterea duhovnicească a 
creștinilor. Și chiar seamănă această colimvitră cu un pântece. Așa cum avem prima 
naștere, cea omenească, prin care ieșim din pântecele maicii, așa avem și această a doua 
naștere, cea duhovnicească, din pântecele Bisericii. Și așa cum la prima naștere dobân-
dim înrudire cu fraţii noștri și cu ceilalţi membri ai familiei, așa și acum, la a doua naș-
tere, dobândim înrudire cu ceilalţi membri ai Bisericii. Astfel încât creștinii trebuie să 
știe că între ei există și altă înrudire, cea duhovnicească, și că au renăscut din apele co-
limvitrei și s-au făcut mădulare ale Trupului lui Hristos. Nu Biserica este una, iar Hristos 
altceva, ci Hristos este Capul Însuși al Bisericii, iar noi suntem mădularele Lui. Din 
această pricină se vorbește neîncetat în aceste zile despre colimvitră și despre apă, fi -
indcă și noi trebuie să înţelegem marea vrednicie și însemnătate a Tainei Botezului și 
a Tainei Mirungerii.

Dar ceea ce ne impresionează încă și mai mult este că și în duminica Cincizecimii 
Îl vom auzi pe Hristos spunând că „cel ce crede în mine, din pântecele lui vor curge 
râuri de apă vie”. Deosebirea este că în duminicile anterioare se făcea referire la o 
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apă care este în afara omului, iar în ziua 
Cincizecimii se vorbește despre o apă 
care este înlăuntrul nostru, în fi inţa noas-
tră, în inima noastră. Se arată astfel lu-
crarea Duhului Sfânt, Care vine înlăuntrul 
nostru, în inima noastră, și de acolo se 
va naște cuvântarea de Dumnezeu. Și 
Sfântul Simeon Noul Teolog spune că 
există un Botez cu apă și un Botez cu 
Duh. Botezul cu apă este Taina Sfântului 
Botez, când ieșim afară din colimvitră; 
desigur că și atunci Îl primim pe Duhul 
Sfânt. Dar trebuie ca acest Duh Sfânt din-
lăuntrul nostru să sporească, trebuie ca 
omul să purceadă mai departe și să ajun-
gă la experierea, la cercarea Duhului 
Sfânt. Astfel, scopul nostru în viaţă, al 
creștinilor, este de a trece de la Botezul 
cu apă la Botezul cu Duh.

Cum simţim dacă în inima noastră iz-
vorăște această apă vie, care este Însuși 
Iisus Hristos? Atunci când înlăuntrul nos-
tru este dragoste mare de Dumnezeu, când 
inima noastră devine lăcaș de rugăciune 
neîncetată și, bineînţeles, atunci când avem 
vederi duhovnicești înalte, așa cum au avut 
Sfi nţii Părinţi. Și atunci dinlăuntrul fi in-
ţei noastre ni se face și ni se dă nouă o bu-
curie și o cuvântare de Dumnezeu. Și prin 
această putere a Duhului Sfânt putem răz-
bate și trece dincolo de toate necazurile 
vieţii acesteia și putem birui, astfel încât 
să urcăm la o altă dimensiune a vieţii du-
hovnicești. Așa cum astronautul pleacă 
de pe Pământ și iese de sub infl uenţa aceas-
ta a câmpului gravitaţional, fi ind supus al-
tor legi decât cele ale Pământului, așa și 

creștinul care are Botezul apei și Botezul 
Duhului reușește să biruiască, trece din-
colo de legile lumii. 

 Aceasta ne-a învăţat pe noi Sfântul 
Grigorie Palama, căci toată teologia sa este 
despre cum să ajungem la vederea lumi-
nii dumnezeiești. Este un lucru știut că 
rugăciunea pe care o făcea sfântul era: 
„Luminează-mi întunericul!”, căci simţea 
înlăuntrul său acest întuneric duhovni-
cesc, care era de fapt lipsa luminii lui 
Dumnezeu. Unde nu există lumina lui 
Dumnezeu, acolo este întuneric.

Teologia scolastică are drept centru 
creierul, iar teologia ortodoxă are drept 
centru inima: „Inimă curată zidește întru 
mine, Dumnezeule”, „Fericiţi cei curaţi cu 
inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu”. 
Să ne rugăm cu toţii ca în ziua Cincizecimii 
să simţim lucrarea Sfântului Duh în ini-
ma noastră. Sfântul Simeon Noul Teolog 
ne spune în această privinţă că la fel cum 
femeia care a luat în pântece simte noua 
viaţă ce crește în ea din săltările pruncu-
lui în pântecele ei, așa și omul care are în-
lăuntrul lui pe Duhul Sfânt înţelege lucrul 
acesta din săltările inimii lui.

Dumnezeu este viaţa noastră și lumi-
na noastră. El este Capul slăvit Care ne 
chivernisește și ne călăuzește în această 
viaţă. Să ne ajute Domnul ca în duminica 
Cincizecimii să simţim și noi înlăuntrul 
nostru această mișcare și această săltare, 
acest izvor al vieţii Duhului Sfânt. Să ne 
potolim și noi setea, cei ce însetăm de lu-
crul acesta, și să întâlnim Izvorul veșnic, 
Care este Hristos.
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Despr e

         DREPTATEA

     lui DUMNEZEU

L
a întrebarea lui Pilat: „Ce este Ade-
vărul?”, Mântuitorul nu-i răspun-
de nimic. Și știm de ce: în primul 

rând, întrebarea nu era corect pusă, iar în 
al doilea rând, ar fi  fost de prisos să stea 
să-i explice, pentru că probabil oricum nu 
ar fi  înţeles. Adevărul este un cine, iar nu 
un ce. Același lucru l-am putea spune și 
despre dreptate: ea nu este un ce, un ceva, 
ci un cine, o persoană, și ea nu poate fi  ni-
ciodată despărţită de adevăr, dreptatea 

presupunând a spune mereu adevărul. 
Dumnezeu, așadar, nu este numai drept, 
ci este Dreptatea însăși. 

Cunoscutul proverb „Ce ţie nu-ţi pla-
ce, altuia nu-i face” redă pe scurt esenţialul 
poruncii Mântuitorului: „Să iubești pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi”, întrucât 
această poruncă mai presupune, printre al-
tele, și acest aspect: de a nu-i face nedrep-
tate aproapelui, de a-i recunoaște dreptul 
și a-l respecta, de a-l trata în mod echitabil. 
Să fac nedreptate propriei persoane este un 
lucru contrar fi rii, adică un lucru nefi resc, 
atunci la fel de nefi resc sau contrar fi rii este 
și a face nedreptate aproapelui. 

Făcuţi după chipul și asemănarea lui 
Dumnezeu, era fi resc ca acest sentiment al 
dreptăţii să fi e sădit și în fi inţa noastră, altfel 
cum l-am putea explica? „Dumnezeu drept 
fi ind, spune Părintele Stăniloae, ne cere și 
nouă să fi m drepţi în relaţiile cu aproapele”1: 
„Ţi s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alt-
ceva cere Domnul de la tine decât să faci 
dreptate, să iubești mila și să umbli smerit 
înaintea Dumnezeului tău?”2.

Fiecare dintre noi dorește să se ia în 
considerare ceea ce i se cuvine, în mod 
just, pe drept, echitabil. „Nenorocirea e 
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că însă că oamenii au schimonosit și au 
instrumentalizat și dreptatea, și iubirea, 
ca pe atâtea altele, manipulându-le în niș-
te semnifi caţii îndepărtate de intenţia lor 
elementară. O dreptate fără iubire duce la 
talibanism, iar o iubire fără dreptate este 
telenovelă. Atât dreptatea, cât și iubirea 
se regăsesc în forma lor pură pe Cruce”3. 
Fără o minimă curăţire de patimi, nimeni 
nu este capabil să-l iubească pe aproape-
le ca pe sine însuși, deci cu atât mai puţin 
este capabil să se comporte în mod echi-
tabil faţă de el, întrucât „patima este ex-
presia unui egoism, care vrea să facă toa-
te lucrurile să graviteze în jurul său, iar 
când are nevoie și de persoana umană pen-
tru a se satisface, o reduce și pe aceasta tot 
la caracterul de obiect, sau vede și folo-
sește din ea numai latura de obiect, scă-
pându-i adâncurile indefi nite ascunse în 
latura de subiect. Și precum iubirea leagă 
pe oameni, așa patimile destramă legătu-
rile dintre ei. Ele sunt fermentul dezordi-
nii lăuntrice și interpersonale. Ele sunt zi-
dul îngroșat pus între noi și Dumnezeu”4. 
Astfel, dreptatea lui Dumnezeu se face în 
funcţie de libertatea noastră: de a alege 
binele sau răul, lumina sau întunericul5. 
Cuvântul Mântuitorului: „Prietene, nu-ţi 
fac nedreptate”6 ni se adresează nouă, tu-
turor. Alegerile ne aparţin. Iar dacă tot răul 
Dumnezeu face în așa fel încât îl întoarce 
în bine, spre folosul nostru, este pentru 
că El dorește ca tot omul să se mântuias-
că și la cunoștinţa adevărului să vină: ast-
fel, cei buni să se facă și mai buni, iar cei 
răi să se înţelepţească. „O altă taină a lui 

Dumnezeu, mai spunea Părintele Arsenie 
Boca, mai este și aceea că Dumnezeu nu 
pedepsește toată răutatea tuturor aici și 
numaidecât, precum nici nu slăvește bu-
nătatea tuturor aici și numaidecât. Că dacă 
ar face așa, atunci oamenii ar face binele 
de frică, mântuirea ar fi  de silă, iar nu o 
faptă a libertăţii și a dragostei”7.

„Și nimeni să nu întreacă măsura și să 
nu nedreptăţească pe fratele său în aceas-
tă privinţă, căci Domnul este răzbunător 
pentru toate acestea, după cum v-am și 
spus mai înainte și v-am dat mărturie”8. 

Nu există decât o singură Cale, „strâm-
tă”, de altfel. Tot cel care zăbovește pe aiu-
rea, care se complace în starea în care se 
afl ă și nu dorește să se angajeze pe Cale 
nu face decât să amâne întoarcerea. Nimeni 
nu are la îndemână o cale mai ușoară sau 
mai comodă. Toţi avem o cruce de pur-
tat, pe măsură, nici mai mult, nici mai pu-
ţin decât ce poate fiecare dintre noi să 
ducă. Părintele Ghelasie spunea că toţi ne 
naștem cu o menire hristică. „Copiii, ara-
tă Părintele Ghelasie, au menirea și darul 
de la Dumnezeu spre a curăţi și sfi nţi me-
morialul moștenit sau dobândit de la pă-
rinţi, prin mijlocirea Sfi ntelor Taine ale 
Bisericii”9. Cred că nu puţini sunt părin-
ţii care au venit la credinţă datorită copi-
ilor lor. E prea puţin probabil ca Dumnezeu 
să ne fi  trimis pe pământ fără nici un fel 
de menire, doar așa, în vacanţă. Iar meni-
rea fi ecăruia dintre noi aș zice că în pri-
mul rând aceasta este: să fi m lumină ce-
lor din jur: „Voi sunteţi lumina lumii”, ca 
astfel, „văzând ei faptele voastre cele bune, 
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să slăvească pe Dumnezeul Cel 
din ceruri”. Orice încercare de a 
merge pe Cale, de a umbla în lu-
mina lui Hristos, presupune efort 
și angajare. Mai presupune o via-
ţă jertfelnică ce asumă prin dra-
gostea sa și pe cei care au lucrat 
mai puţin sau poate chiar deloc. 
Care mamă își poate închipui ra-
iul fără fi ul ei, sau care fi u își poa-
te închipui raiul fără părinţii sau 
fraţii săi, sau fără prietenii dragi? 
Cineva trebuie să se jertfească, 
să facă un plus de sfi nţenie pen-
tru cel care nu face, și aceasta nu 
din silă, ci din dragoste. Iată de 

ce unii dintre noi duc poate mai mult în viaţa aceas-
ta decât alţii10. Orice surplus, acel „nu cred că me-
rit acest lucru”, „nu este drept să mi se întâmple una 
ca aceasta”11, asumat în Dumnezeu, ne dă îndrăz-
neală înaintea Lui, făcându-se leagăn de odihnă și 
de binecuvântare pentru toţi aceia pe care fi ecare 
dintre noi îi purtăm în inimile și în rugăciunile noas-
tre. Cine iubește mai mult se jertfește mai mult, fără 
să stea să chibzuiască la meritul sau lipsa de merit 
a acelei persoane: „Lucrurile cu neputinţă de pri-
ceput și de cuprins le poate face numai dragostea. 
Ceea ce nu ai face pentru nici un preţ din lume ești 
în stare să faci, fără să aștepţi nimic în schimb, când 
ai o adevărată iubire. Când ești părinte adevărat, ești 
în stare să veghezi zile și nopţi în șir la un căpătâi 
preaiubit, chinuit de febră. Când ești fi u adevărat, 
ești în stare de o ascultare desăvârșită, de o recunoș-
tinţă nemărginită și de-o iubire totdeauna îndato-
ritoare și respectuoasă. Când ești soţ adevărat, ești 
în stare să-ţi dai picătură cu picătură sângele și via-
ţa ta pentru a o salva pe a soţiei, ești în stare să în-
duri orice, măcar pentru o nădejde”12.

Dumnezeu răsplătește fi ecăruia după faptele sau 
jertfa sa și nu rămâne dator faţă de nimeni cu nimic: 
„Și ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi 
voi da”13. Ceea ce nu putem înţelege acum cu min-
tea noastră omenească trebuie asumat prin credin-
ţă în Dumnezeu, știind că El nu Se abate niciodată 
de la dreptatea Sa: „Dumnezeu cel drept în rapor-
turile personale treimice nu poate să nu fi e drept și 
în raport cu creaturile Sale”14. Dacă Dumnezeu n-ar 
fi  drept, n-ar mai fi  Dumnezeu. În plus, Dumnezeu 
nu dorește ca omul să-și facă singur dreptate: „A 
Mea este răzbunarea. Eu voi răsplăti, zice Domnul”15. 
Și aceasta pentru că omul, pătimaș fi ind, nu urmă-
rește decât să se răzbune și atât. Însă Dumnezeu știm 
că nu dorește moartea păcătosului, ci ca acesta să 
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se-ntoarcă și să fi e viu: „Dacă dreptul se va 
abate de la dreptatea sa și va începe să facă 
nelegiuire, va muri pentru aceasta. De ase-
menea, dacă nelegiuitul s-a întors de la ne-
legiuirea sa și a început să facă judecată și 
dreptate, pentru aceasta el va trăi... Eu vă 
voi judeca pe voi, casa lui Israel, și voi ju-
deca pe fi ecare după purtările lui”16. 

Și dacă ar fi  să ne întrebăm de ce to-
tuși Dumnezeu încă mai îngăduie ca lu-
mea să existe în continuare, cu toate ne-
dreptăţile care există în ea, un răspuns în 
acest sens îl afl ăm la  Părintele Stăniloae: 
„Când lumea își va fi  împlinit rostul con-
form planului lui Dumnezeu, atunci va 
veni sfârșitul. Și care este acel plan al lui 
Dumnezeu? Atât Sf. Maxim Mărturisitorul, 
cât și Sf. Simeon Noul Teolog spun că în-
tâi trebuie să se împlinească lumea de Sus 
și apoi va veni sfârșitul; iar lumea de Sus 
se va împlini când toate mădularele se vor 
strânge în jurul Capului Hristos, ca să fi e 
Trupul lui Hristos complet. Iar pentru a 
se întregi Trupul lui Hristos, trebuie ca 
mai întâi aceștia să se nască pe pământ. 
Căci se afl ă azi mulţi în lume care nu cred, 
dar vor crede în Hristos, mulţi păcătoși și 
risipitori care se vor pocăi și mulţi neas-
cultători care vor asculta. Și încă mulţi 
care se vor naște și vor bineplăcea lui 
Dumnezeu”17. Deci, așa cum și noi am fost 
așteptaţi să ne naștem, să găsim Calea și 
să mergem pe ea, așa Dumnezeu îi așteap-
tă și pe toţi cei care El știe că se vor alipi 
ca mădulare la Trupul Său.

„Credincios este Dumnezeu și nu este 
întru El nedreptate. Daţi slavă Dumnezeului 

nostru! El este tăria; desăvârșite sunt lucru-
rile Lui, căci toate căile Lui drepte sunt. 
Credincios este Dumnezeu și nu este întru 
El nedreptate; drept și adevărat este El”.18 

Iuliana Trancă, Paris

Note:

1. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică, vol. I, 
EIBMBOR, 2010, p. 259.
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Ed. Dacia, 1995.
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Ortodoxe, Esenţa patimilor, EIBMBOR, 2002, 
p. 74-76.
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te decât cel ce este el însuși Binele” (Dumitru 
Stăniloae,Teologia Dogmatică, vol. III, p. 271).

6. Mt. 20, 13.
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pună pentru prietenii săi” (In. 15, 13).

11. Lucru care, în sine, poate fi  foarte adevărat.
12. Preotul Martir Constantin Sârbu, Lacrimă și 
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13. Lc. 10, 35.
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17. Dumitru Stăniloae, op. cit.,  p. 400.
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SFINTELE MUCENIȚE FECIOARE

ARHELAIA, TECLA ȘI SUSANA

6 IUNIE

F
ecioria biruiește lumea, potolește 
poft ele cele trupești și nu se împăr-
tășește cu strămoașa Eva, pentru că 

aceleia i s-a zis de Dumnezeu: întru dureri 
vei naște fi i și vei fi  sub stăpânirea bărbatu-
lui. Iar fecioria este liberă de această robie, 
pentru că nu se veștejește de mulţimea ani-
lor, ci totdeauna înfl orește și împodobește 
viaţa acelora ce-o păzesc. Cu aceasta unin-
du-se mireasa lui Hristos, a intrat în căma-
ra cerească a Mirelui său. Cu această prea-
cinstită și dumnezeiască dăruire și cu 
fecioria cea neîntinată împodobindu-se, fe-
ricita Arhelaia s-a făcut mireasă a lui Hris-
tos și s-a arătat biruitoare a lumii.

Ea vieţuia la un loc oarecare osebit, 
aproape de Roma, într-o mănăstire mică și 
neștiută, pentru a fi  păzită, pe cât se putea, 
întru cumplitele vremi ale închinării la ido-
li. Și pornindu-se în Roma prigoană mare 
împotriva creștinilor de către păgânul îm-
părat Diocleţian, sfânta fecioară Arhelaia, 
cu două surori ale sale întru Hristos și îm-
preună pustnice, Tecla și Susana, temân-
du-se, au lăsat Roma și au fugit în Campania, 
îmbrăcate cu haine bărbătești, pentru ca ast-
fel să nu fi e cunoscute că sunt fecioare.     

Așezându-se acolo, nu departe de ceta-
tea ce se numea Nola, la un loc smerit și pus-
tiu, se îndeletniceau ziua și noaptea cu rugă-

ciunile lor cele cu dinadinsul către Dumnezeu 
și cu alte lucruri plăcute Lui, tămăduind ne-
putinţele bolnavilor, căci primiseră de la 
Dumnezeu darul tămăduirii cu minune, pen-
tru curăţia și sfi nţenia vieţii lor. Și erau feţele 
lor smerite, blânde și luminate, ca unele ce se 
bucurau cu inimile întru Domnul Dumnezeul 
lor și cu însăși înfăţișarea lor își arătau întrea-
ga lor înţelepciune și sfi nţenie. Hainele pe 
dânsele erau rupte și aspre, fi ind făcute din 
păr, și toată asemănarea lor era sărăcăcioasă 
și pustnicească. Perii capetelor lor erau tunși 
ca și la bărbaţi, și mulţi le socoteau pe ele că 
sunt bărbaţi, iar nu femei.     

Deci se adunau la dânsele oameni de 
primprejur, unii pentru tămăduiri, alţii pen-
tru povăţuiri, pentru că ele aveau, pe lângă 
darul tămăduirii, și cuvântul învăţăturii ce-
lei de Dumnezeu insufl ate, și nu numai tru-
purile oamenilor le tămăduiau, ci și sufl ete-
le, și pe mulţi i-au adus de la păgânătatea 
închinării la idoli la credinţa în Hristos, stră-
bătând slava despre dânsele prin toată ţara 
aceea.     

Astfel a ajuns vestea despre ele până la 
ighemonul Campaniei, cu numele Leontie, 
pentru că ostașii lui erau puși în multe lo-
curi să pândească pe creștini, și înștiinţân-
du-se ei de sfi ntele fecioare, au spus ighe-
monului. Iar el le-a poruncit să le prindă și 
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să le aducă la dânsul, în cetatea Salernei – căci acolo 
ședeau atunci judecătorii și munceau pe creștini. Deci 
sfi ntele fecioare au fost prinse și aduse spre cercetare 
la Salerna, înaintea ighemonului. Iar ele au înţeles că 
Mirele lor Cel fără de moarte și nestricăcios, Domnul 
nostru Iisus Hristos, le cheamă la cununa muceni-
cească, pentru ca nu numai cu fecioria, ci și cu sânge-
le mucenicesc, ca și cu o porfi ră împărătească, fi ind 
împodobite, să le ia pe dânsele în cămara Sa cea ce-
rească. Deci s-au umplut de mare nădejde și îndrăz-
neală și stăteau fără de temere înaintea chinuitorului, 
mărturisind cu glas mare tot adevărul despre dânse-
le, spunând cine și de unde sunt. Și nu-și ascundeau 
credinţa și viaţa lor, că sunt creștine și fecioare logo-
dite lui Hristos, făgăduite să-și păzească curăţia lor 
neîntinată pentru Dânsul până la sfârșitul lor.     

Iar ighemonul Leontie, căutând spre dânsele, a vă-
zut pe fericita fecioară Arhelaia mai în vârstă cu anii, 
mai îndrăzneaţă la vorbă și faţa ei având deosebită cin-
ste; deci s-a întors către dânsa și i-a zis: „Ascultă, 
Arhelaia, pentru ce chemi la tine mulţi oameni, buni și 
răi, și îi înveţi să se închine lui Iisus Nazarineanul, Care 
n-a putut nici pe Sine să Se izbăvească când era mun-
cit, și Care nici acum nu poate să-i ajute cuiva? Pentru 
ce îndrăznești a face doctorii cu cuvinte vrăjitorești și 
înșeli poporul, și te arăţi a fi  bărbat, îmbrăcându-te băr-
bătește, tu, care ești femeie spurcată și vrăjitoare vătă-
mătoare? După cum mi se pare, tu însăţi ai învăţat și pe 
aceste două fecioare la aceste farmece; așa că, de nu te 
voi pierde pe tine, apoi mulţi bărbaţi și femei vei atra-
ge la înșelăciunea ta”. 

Sfânta fecioară a răspuns: „Eu, cu puterea lui Hristos, 
calc peste puterea și lucrările diavolului, și învăţ pe oa-
menii cei cu înţelegere și cinstiţi să cunoască pe Unul 
Adevăratul Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul și pămân-
tul, marea și toate cele ce sunt într-însele. În numele 
Domnului meu Iisus Hristos, Unul născut, Fiul lui 
Dumnezeu, tuturor bolnavilor se dă sănătate prin mine, 
roaba Lui. Și nu mă prefac că sunt parte bărbătească, 
mărturisindu-mă acum îndată că sunt fecioară și roa-

bă a lui Hristos; iar acestea două îmi 
sunt surori întru Domnul, crescând 
cu mine în credinţa lui Hristos încă 
din tinereţile lor”. Ighemonul a zis: 
„Tot cel ce nu se supune poruncii 
împărătești este vrednic de moarte 
cumplită”. Sfânta a răspuns: „Noi 
avem împărat pe Domnul nostru 
Iisus Hristos, pentru Care am lăsat 
lumea și toate cele din ea; poruncii 
Aceluia ne supunem și de la El aș-
teptăm milă, pentru că El stăpâneș-
te cerul și pământul și toate celelal-
te din lume”.     

Zis-a ighemonul: „Zeii noștri 
pe toate le ţin și le stăpânesc, iar 
numirile lor sunt acestea: Cron, 
Trismegist, Ermie, Afrodita, Ira, 
Atina; iar mai mare decât toţi este 
Die. Acestea sunt puterile lui 
Dumnezeu care ţin și îndreaptă lu-
mea”. Răspuns-a fecioara: „Zeii tăi 
sunt orbi și cei orbi li se închină 
lor și cred în ei”. Ighemonul a zis: 
„Dumnezeul vostru este unul și nu 
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este puternic să Se apere singur, căci a fost 
răstignit pe cruce, adăpat cu oţet, încunu-
nat cu spini și împuns cu suliţa”. Sfânta a răs-
puns: „Toate acestea le-a răbdat Dumnezeul 
nostru pentru mântuirea noastră, ca toţi cei 
ce cred în El să nu piară, ci să aibă viaţa veș-
nică; iar zeii tăi nu văd, nu aud, nu vorbesc 
și nu pot să-și ajute nici lor și nici altora”.     

Deci ighemonul, mâniindu-se, a dat-o 
unor lei fl ămânzi, ca s-o mănânce, așteptând 
ca îndată să fi e sfâșiată de ei. Iar fi arele s-au 
îmblânzit ca niște mielușei și se tăvăleau la 
picioarele sfi ntei. Iar ea se ruga lui Dumnezeu 
și zicea: „Doamne Dumnezeule, Părinte, 
Fiule și Duhule Sfi nte, Cel ce ai păzit până 
acum trupul meu curat de toată întinăciu-
nea, precum ai îmblânzit fi arele și mi-ai dat 
să biruiesc pe ighemonul cel mai cumplit 
decât fi arele, așa întotdeauna să-mi fi i mie, 
roabei Tale, ajutor nedepărtat”. Ighemonul, 
văzând-o că petrece nevătămată de fi are, s-a 
umplut de mai multă mânie și a poruncit 
ostașilor să ucidă fi arele, iar pe sfânta muce-
niţă s-o lege împreună cu surorile ei și să le 
arunce în temniţă.     

Dar în temniţă li s-a arătat îngerul 
Domnului, strălucindu-le cu negrăită lumină 
și zicându-le: „Nu vă temeţi, fecioarele lui 

Hristos, căci rugăciunile voastre s-au suit 
înaintea lui Dumnezeu și acum vi s-au gătit 
cununile la cer!”. Acea lumină neobișnuită 
ce a strălucit în temniţă au văzut-o și străjerii, 
care, umplându-se de spaimă, au strigat: „Cu 
adevărat, Unul este adevăratul Dumnezeu, 
pe Care aceste fecioare Îl propovăduiesc!”.    

Iar a doua zi a zis ighemonul către sluji-
tori: „Să-mi aduceţi pe fermecătoarea ace-
ea, care ieri m-a ocărât pe mine și pe zeii mei 
cu batjocură”. Și îndată Sfânta Muceniţă 
Arhelaia a fost pusă înaintea judecăţii ace-
luia și a zis către el: „O, chinuitorule, nu eu, 
ci lucrurile tale cele rele îţi aduc hulă și ne-
cinste, și încă și focul cel nestins ţi-1 pregă-
tesc ţie, ca să arzi într-însul, muncindu-te cu 
zeii tăi în veci. Iar de vei voi să te scapi de 
veșnicele munci, ascultă cuvintele mele cele 
de folos și primește sfatul meu cel sănătos: 
crede în Dumnezeu Tatăl, Cel ce te-a zidit 
pe tine; și întru Iisus Hristos, Unul născut 
Fiul Lui; și întru Duhul Sfânt, Care din Tatăl 
purcede. Acesta este Dumnezeu, Unul în 
Treime, slăvit și sus, și jos!”.     

Iar ighemonul, socotind cuvintele aces-
tea de râs și de nebunie, a răspuns împotri-
va lor, zicând: „De vei voi tu să crezi mie și 
zeilor mei, te voi dărui cu bogăţii și daruri 
și vei primi loc înalt între femeile cele lumi-
nate ale Romei; iar de nu vei asculta de mine, 
te voi da spre batjocura desfrânaţilor celor 
fără de rușine și după aceea, muncindu-te 
cu amar, te voi rândui la moarte cumplită; 
iar trupul tău îl voi arunca să-l mănânce câi-
nii, fi arele și păsările”. Sfânta a răspuns: „Eu 
am ajutor pe Domnul meu Iisus Hristos, 
Care, precum este păzitor al sufl etului meu, 
așa și al trupului, și mă va feri pe mine de în-
tinăciunea cu care tu te gândești să mă ne-
cinstești, precum și pe cele ce au pătimit mai 
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înainte de mine le-a ferit neîntinate de cei 
necredincioși. Iar de moarte nu am grijă, 
pentru că aștept să dobândesc viaţa cea veș-
nică de la Domnul meu, Care mă va numă-
ra pe mine cu îngerii Săi cei sfi nţi, în bucu-
ria cea nesfârșită”.     

Atunci ighemonul a poruncit să dezbra-
ce pe sfântă și să-i strujească cinstitul ei trup 
cel fecioresc cu piepteni de fi er și să o bată 
aspru, iar rănile ei să le stropească cu unt-
delemn fi erbinte și cu smoală pregătită pen-
tru aceea. Astfel au strujit trupul ei cel sfânt 
și l-au ars până la oase, încât toţi cei ce ve-
niseră la acea priveliște și priveau la acea pă-
timire a sfi ntei muceniţe se minunau foar-
te cum fecioara, care era de firea cea 
neputincioasă, putea suferi atât de cumpli-
te munci și să fi e vie! Atunci Sfânta Arhelaia, 
ridicându-și ochii în sus și înălţându-și mâi-
nile în chipul crucii, a zis: „Stăpâne, priveș-
te din cer, de la scaunul cel sfânt al Tău, spre 
roaba Ta cea credincioasă, stinge focul cel 
arzător cu roua darului Tău și fă ușurare din 
dureri trupului meu întru rănile cele făcu-
te mie de acest căznaș”.   

Abia a grăit aceste cuvinte și îndată a ră-
sărit peste capul ei o lumină minunată și un 
glas s-a auzit zicând: „Nu te teme, sunt cu 
tine”. Și văzând căznașul pe sfânta petrecând 
nevătămată, se mânia și scrâșnea din dinţi. 
Deci era acolo o piatră foarte mare, care abia 
putea fi  mișcată de mulţi oameni. Atunci ti-
ranul a poruncit ca să o ridice și să pună sub 
ea pe muceniţă, ca să fi e zdrobită de greuta-
tea fără de măsură a pietrei. Și după ce slu-
jitorii au făcut aceea, deodată îngerul 
Domnului, care stătea nevăzut lângă fecioa-
ră, a prăvălit acea piatră în altă parte și pia-
tra a ucis pe slujitorii ighemonului; iar sfân-
ta s-a aflat vie, lăudând pe Dumnezeu și 

cântând: „Bine ești cuvântat, Doamne, 
Dumnezeul părinţilor noștri, Care mântu-
iești pe cei ce nădăjduiesc spre Tine!”.     

Iar poporul, văzând acea minune, a stri-
gat: „Adevărat este Dumnezeul creștinilor, 
Cel propovăduit de muceniţă”. Ighemonul 
a zis către ai săi: „Ce să facem acestei ferme-
cătoare? Iată, biruiește toate muncile; lu-
aţi-o și duceţi-o afară din cetate, asemenea 
luaţi și pe cele două fecioare ce-i urmează ei 
și pe toate trei să le ucideţi cu sabia”. Deci 
ostașii, luând pe sfi ntele muceniţe, care aveau 
mâinile legate dinapoi, le-au scos afară din 
cetate.     

Și ajungând la locul cel de ucidere, pe 
când ostașii voiau să le taie, au văzut arăta-
re îngerească și s-au spăimântat; căci sfi nţii 
îngeri, care priveau la pătimirea sfi ntelor mu-
ceniţe, s-au apropiat să ia cu slavă sufl etele 
lor cele mucenicești. Și văzând ostașii veni-
rea de faţă a acelor îngeri, s-au temut și stă-
teau tremurând, ca și cum ar fi  uitat de sine. 
Iar Sfânta Arhelaia, săvârșind rugăciunea sa, 
a zis către ostași: „Îndepliniţi porunca voas-
tră!”. Iar ostașii au răspuns: „Nu îndrăznim, 
stăpână, de vreme ce ne-a cuprins o mare 
frică!”. Atunci toate sfi ntele fecioare împre-
ună le-au zis: „De nu faceţi cele poruncite 
vouă, nu veţi avea parte cu noi”. Iar ostașii, 
auzind acestea, și-au tras săbiile și le-au tă-
iat cinstitele capete.     

Astfel, cele trei sfi nte cuvioase muceni-
ţe, curatele fecioare Arhelaia, Tecla și Susana, 
săvârșind nevoinţele lor, au intrat în căma-
ra cea cerească și au stat cu îngerii, înaintea 
Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, 
Dumnezeu Cel în Treime închinat, Căruia 
I se cuvine slava în veci. Amin.

Pr. Gelu Porumb
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– Scoală-te, Iuliu, e vremea să mer-
gem la biserică, spuseră părinţii.

– Nu pot să mă scol, sunt obosit.
– Scoală-te, că mai e puţin și începe 

slujba.
– Nu am fost și ieri? Ce, dacă ar fi  ţi-

nut Crăciunul o săptămână, trebuia să 
merg zilnic la biserică? Nu mai merg, 
duceţi-vă voi.

– Am spus să te scoli. Te îmbraci și 
mergem, spuse tatăl autoritar.

– Ar fi  trebuit să nu vă las aseară să 
staţi atât la televizor, interveni mama. 
Acum lasă-l, nu îl ducem cu forţa. Vino 
când te trezești, noi plecăm, spuse 
mama...

...
Când băiatul se trezi, era aproape 

seară... Sări repede din pat, fugi în sufra-
gerie, dar casa era goală. Afară ningea cu 
fulgi mari. „Unde sunt părinţii? De ce 
nu s-au întors până acum?” Puse mâna 
pe telefon, ca să îi sune pe mobil, dar te-
lefonul nu avea ton. Se îmbrăcă repede, 
își puse cizmele și ieși pe ușă. Nu avu 
răbdare să aștepte lift ul, coborî scările 
în fugă și ieși din bloc. Se îndreptă spre 
biserică. Mai avea puţin de mers, când 
se opri brusc. Trebuia să treacă pe lân-
gă școală. Dar școala nu mai era... În lo-

cul ei se afl a o groapă mare, plină de no-
roi îngheţat.

Un trecător în vârstă se apropia, mer-
gând încet ca să nu alunece. Băiatul îl în-
trebă:

– Nu vă supăraţi, știţi cumva ce s-a 
întâmplat cu școala? E școala mea, e 
școala unde învăţ...

Nu primi nici un răspuns. „O fi 
surd...”, se gândi Iuliu. Din direcţie in-
versă se apropiau doi tineri, ţinându-se 
de mână. Băiatul se îndreptă spre ei.

– Știţi cumva ce e aici? Ce s-a întâm-
plat cu școala? Săptămâna trecută era 
aici...

Tinerii trecură pe lângă băiat fără să 
îi dea nicio importanţă.

– Hei, ce e cu voi, aţi asurzit? Nu mă 
mai aude nimeni? strigă băiatul, luând-o 
la fugă spre biserică.

În câteva secunde, însă, se opri. 
Gardul bisericii era la locul lui... Copacii 
din faţa bisericii la locul lor... Dar în lo-
cul bisericii, o altă groapă. La fel de ciu-
dată ca aceea de pe locul școlii. Copilul 
se sperie. O luă la fugă spre casă. Ajunse 
repede în bloc. Sună la parter, la ușa apar-
tamentului în care locuia colegul lui de 
bancă. Nu îi răspunse nimeni. Luă lift ul 
și urcă la ultimul etaj, unde locuiau doi 

Hoţul de vieţi
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fraţi gemeni, cei mai buni prieteni ai lui. 
Soneria era defectă. Bătu la ușă, dar de-
geaba. Bătu și mai tare, fără niciun re-
zultat. Începu să lovească ușa cu picioa-
rele, așteptând ca măcar vreun vecin să 
deschidă și să îl întrebe de ce face gălă-
gie. Dar, deși picioarele îl dureau de câte 
lovituri dăduse în ușă, nimeni nu părea 
deranjat de zgomot.

Copilul coborî scările până la etajul 
la care locuia. Tocmai intrau în lift  veci-
nii, doi tineri căsătoriţi de curând.

– Staţi o clipă, vă rog, strigă Iulian.
Dar ei intrară în lift  și lift ul coborî spre 

parter. Copilul intră în apartament. Auzi 
zgomot în sufragerie. Se repezi acolo. 
Biblioteca era la locul ei, dar multe cărţi 
lipseau. Nu își dădea seama de unde se 
auzea zgomotul. Se uită pe geam, spre lo-
curile în care de obicei vedea școala și, în 
depărtare, crucea de pe biserică. Acum 
nu mai vedea nimic acolo... Ieși pe hol, și 
iarăși auzi zgomotul. Când se întoarse în 
sufragerie, observă că și mai multe cărţi 
lipseau din raft . Se trânti mirat în fotoliu, 
să vadă ce se întâmplă. Nu se mai auzea 
niciun zgomot. La un moment dat, în-
chise ochii. Auzi iar zgomotul acela, așa 
că întredeschise ochii și văzu cum o mână 
mare ieșea din televizor și strângea cărţi-
le din bibliotecă. Băiatul era foarte atent 
la ce vedea. Biblioteca era acum goală. 
Mâna televizorului ieși din nou și se în-
dreptă spre peretele mare al sufrageriei.

– Nu, icoana nu, strigă Iulian, dar 
mâna înșfăcă repede icoana și o trase 
înăuntrul televizorului.

Copilul fugi în camera lui. Și de aco-
lo lipsea o icoană. Se așeză în genunchi 
și se rugă cu inima plină de tristeţe:

– Doamne, ajută-mă, nu mă lăsa...
Spuse rugăciuni până când somnul 

îl birui. Se trânti atunci în pat, descum-
pănit.

Dimineaţa nu mai voia să deschidă 
ochii. Îi era frică. Se apucă să cânte co-
linde, ca să îi treacă frica... Dar nu apu-
că să termine primul colind, că auzi, ca 
prin vis, ușa deschizându-se... Copilul 
se frecă la ochi și văzu, pe perete, icoa-
na din cameră. Icoana lui, icoană pe care 
o avea de când era mic, era la locul ei.

– Azi ai fost mai harnic, te-ai sculat 
singur, îi zise tatăl.

– M-am bucurat mult auzindu-te 
cum colinzi... Credeam că iar o să tra-
gem de tine să vii la biserică, spuse 
mama.

Iulian era foarte emoţionat. Își privi 
părinţii fără să spună nimic. Apoi se duse 
în sufragerie. Icoana era la locul ei, căr-
ţile la locul lor. Se uită pe geam și văzu 
și școala, și crucea de pe biserică. Inima 
îi era plină de bucurie...

– Mă mir că te-ai sculat singur, după 
ce aseară ai stat atât la televizor cu tai-
că-tu, zise mama, cu o voce mustrătoa-
re. Televizorul ăsta vă mănâncă timpul, 
și ţie, și lui... De asta ai și avut notele as-
tea slabe în ultima vreme...

– Iartă-mă, mamă, spuse Iulian, iar-
tă-mă. O să vezi că n-o să mai fi e așa. Ai 
dreptate, televizorul mi-a furat timpul, 
mi-a furat prietenii, mi-a furat cărţile... 
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Bine că nu v-a furat și pe voi, nu-i 
așa? Mă gândeam eu să nu vin azi la 
biserică, că e un fi lm pentru copii la 
televizor exact în timpul slujbei.

– Normal că atunci, când să pună 
ei filmele pentru copii, dacă nu 
atunci? Ca să staţi toţi acasă și bise-
rica să fie plină doar cu oameni 
mari..., spuse mama, oft ând.

– Dar o să vin, cum să nu vin?... 
Bine că nu L-am pierdut de tot pe 
Dumnezeu... Că, dacă Îl pierdeam 
pe Dumnezeu și vă pierdeam și pe 
voi, pierdeam totul... Uite, o să în-
cerc ca, în anul care vine, să mă uit 
cât mai puţin la televizor.

– Să te cred? întrebă mama.
– Să mă crezi. Nu vreau să-l mai 

las pe hoţul ăsta să îmi fure tim-
pul...

(www.danionvasile.ro)

NU UITAŢI:

În ziua de azi, cel rău a devenit tot 
mai priceput la a înșela oamenii – e în 
pas cu moda, cu noile descoperiri (tele-
vizor, internet, telefon, nintendo, Wii, 
PS etc.). Știe să prezinte totul foarte 
ademenitor, oferind alternative pentru 
timpul ce ar trebui să-l dedicăm 
Mântuitorului nostru. Dar noi știm că 
putem alege! Așadar, ochii larg deschiși, 
ca să nu cădem în capcana lui! Și, mai 
ales, învăţaţi din păţaniile altora! 

URŞII LA PESCUIT:
Se formează două echipe egale ca nu-

măr, unii sunt peștii, iar ceilalți urșii. Urșii 
se țin de mână și formează o plasă. Peștii 
încearcă să nu intre în această plasă, iar 
urșii încearcă să-i prindă, fără să-și dea 
drumul la mâini. Fiecare pește atins de 
plasa urșilor este eliminat din joc sau se 
adaugă la plasa acestora. 

DANS PRINTRE STICLE:
Se aranjează 10 sticle într-un rând, 

lăsând între ele o distanță de lungimea 
unei sticle. Provocarea este: cine poate 
să parcurgă rândul de sticle fără să răs-
toarne nici una? Cine dorește să încerce, 
este lăsat mai întâi să treacă printre sti-
cle fără a fi  legat la ochi. După ce a fă-
cut această probă, este legat la ochi. Pe 
furiș, cineva îndepărtează sticlele. Hazul 
va fi  foarte mare, pentru că temerarul 
va executa un adevărat dans, balansân-
du-se în toate direcțiile, de teamă să nu 
răstoarne sticlele care oricum nu mai 
există (proba se mai poate face și cu 3-4 
participanți simultan).

Preoteasa Daniela Porumb

JOCURI
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C
opiii sunt dar și binecuvântare 
cerească pentru familiile crești-
ne, împreună-lucrătoare cu 

Dumnezeu - Izvorul Vieţii, la această ope-
ră continuă de perpetuare a neamului ome-
nesc. Tocmai de aceea, Biserica Ortodoxă 
Română acordă o atenţie maximă nașterii, 
creșterii și educării în spiritul valorilor mo-
ral-creștine a tuturor  copiilor și tinerilor, 
indiferent dacă aceștia trăiesc pe teritoriul 
ţării sau dincolo de hotarele ei.

Aceste principii sănătoase, cu rădăcini 
adânci în spiritualitatea nepreţuită a po-
porului român,  îi vor insufl a copilului și 
tânărului iubirea faţă de Dumnezeu și de 
oameni, credinţa statornică, nădejdea în-
tr-un viitor luminos, atașamentul cu cei 
afl aţi în nevoi, spiritul de dreptate, virtu-
tea recunoștinţei faţă de părinţii care l-au 
născut și l-au crescut, fi delitate față de va-
lorile și tradițiile neamului din care ne tra-
gem obârșia, sentimentul de mulţumire 
îndreptat către binefăcătorii săi, cultul pen-
tru munca cinstită, preţuirea sfi nţeniei vie-
ţii și a valorii eterne a fiinţei umane. 
Împodobindu-și personalitatea cu aceste 
adevărate repere sacre, receptate prin in-
termediul FAMILIEI, al BISERICII și 
al ȘCOLII, fi ii naţiunii noastre se vor de-
săvârși în viaţă și în credinţă, cu maximă 

MESAJ ADRESAT TUTUROR COPIILOR

ŞI TINERILOR DIN EPISCOPIA ORTODOXĂ 

ROMÂNĂ A SPANIEI ŞI PORTUGALIEI 

CU PRILEJUL ZILEI DE 1 IUNIE
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responsabilitate, înţelegându-și pe deplin menirea 
lor pe acest pământ.

Și în Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și 
Portugaliei activează cu multe roade nenumărate 
Școli Parohiale sau funcţionează diferite programe 
educative ce poartă pecetea Bisericii, frecventate 
de mulţi copii și tineri și susţinute de preoţii pa-
rohi, doamnele preotese, pedagogi voluntari sau 
alte persoane inimoase care se dăruiesc dezintere-
sat în aceste proiecte nobile. 

Menţionăm de asemenea înfi inţarea la nivelul 
Centrului Eparhial a Departamentului pentru 
Tineret, cu programe catehetice bine gândite și 
structurate,  ce pot contribui din plin la modelarea 
și formarea persoanei umane, prin implicarea res-
ponsabilă în viața societății în care trăim. Proiectele 
se adresează tuturor copiilor și tinerilor din epar-
hia noastră, cu speranța de a le deschide calea spre 
valorile credinței și moralei creștine.  

Suntem conștienţi de faptul 
că cea mai mare investiţie este 
în actul de formare a caracteru-
lui uman, de aceea, în această zi 
aleasă, gândurile noastre since-
re se îndreaptă către toţi copiii 
și tinerii, dar nu uităm nici pe 
părinţii trupești și sufl etești, pe 
bunicii, dascălii, educatorii și pe-
dagogii care se ostenesc cu timp 
și fără de timp la instruirea lor. 
Chiar dacă trăim în Diaspora, 
doar împreună, uniţi în cuvânt 
și faptă, putem intensifi ca efor-
turile noastre spre creionarea 
unei conștiinţe creștine și româ-
nești a tinerelor noastre vlăsta-
re, ca un fundament solid împo-
triva efectelor negative ale crizei 
morale și materiale ce o traver-
săm.

Și fi indcă elevii noștri sunt 
în febra examenelor de sfârșit de 
an școlar, le dorim multă pute-
re de muncă, înţelepciune și spor 
d u h o v n i c e s c ,  r u g â n d  p e 
Milostivul Dumnezeu „să-i lu-
mineze ca să înveţe cele bineplă-
cute Lui și să-i umple de cunoș-
tinţa adevărului”. 

Cu preţuire părintească, al 
vostru voitor de bine,

†  TIMOTEI, 
Episcopul Episcopiei Ortodoxe 

Române a Spaniei 
și Portugaliei
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„Lumea este o prostituată care îi ademenește pe cei care 
o privesc și jinduiesc după fr umuseţea ei. Cel care s-a lăsat 
amăgit și a căzut în robia dorinţelor lumești nu mai poate 
scăpa din mrejele lor până în ceasul morţii. Numai atunci, în 
momentul în care lumea îi răpește totul, îl lasă gol și-l dă pe 
ușă afară din casa ei, omul cunoaște înșelăciunea și minciuna 
ei. Iar când se străduiește să iasă din întunericul acestei lumi, 
care de fapt se afl ă în el însuși, el nu-i poate vedea capcanele. 
Astfel încât lumea îi ţine în puterea ei nu numai pe adepţii și 
copiii ei, cei care sunt legaţi de ea, dar și pe asceţii care refuză 
bunurile lumești (...). Iată, lumea îi hăituiește pretutindeni cu 
lucrările ei, îi strivește, îi calcă sub picioarele ei.”  

SF. ISAAC SIRUL,
Cuvântări duhovnicești

ÎMPĂRĂŢIA MEA

NU ESTE DIN LUMEA 

ACEASTA

(IN. 18, 36)
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C
eea ce numim în mod obiș-
nuit „lume”, în sensul laic 
al cuvântului, noţiune care 
cuprinde totalitatea lucru-

rilor exterioare, accesibile simţurilor și in-
teligenţei noastre, nu este decât o creaţie 
imaginară a minţii omenești. Căci Duhul 
lui Dumnezeu este singura substanţă re-
ală a tot ce există, fără de care nimic – nici 
chiar o furnică, un fi r de iarbă, un atom – 
nu poate exista. De aceea, toate societăţi-
le și civilizaţiile care au precedat epoca 
modernă au afi rmat natura sacră a lumii, 
considerată ca fi ind creaţia și manifesta-
rea vizibilă a unei divinităţi ce reprezintă 
realitatea invizibilă și veșnică a tuturor lu-
crurilor și fi inţelor vizibile și muritoare. 
Pentru omul religios, „dimensiunea sacră 
a lumii este realitatea supremă, în același 
timp putere, efi cienţă, izvor de viaţă și de fer-
tilitate. Năzuinţa omului religios de a trăi 
într-un univers sacru este în fond același lu-
cru cu dorinţa de a se situa în realitatea obiec-
tivă, de a nu se lăsa paralizat de relativita-
tea fără sfârșit a experienţelor pur subiective, 
de a trăi într-o lume reală și efi cientă, și nu 
într-o iluzie” (Mircea Eliade – Sacrul și pro-
fanul). 

Prin urmare, pentru omul religios, a 
trăi într-o lume laică înseamnă a trăi în afa-
ra realităţii, într-o lume imaginară și iluzo-
rie, precum nebunii sau somnambulii: 
„Oamenii se grăbesc mereu, aleargă. În cea-
sul acesta trebuie să se afl e aici, în celălalt, 
acolo, în celălalt mai departe. Și, ca să nu uite 

ce au de făcut, e nevoie să își noteze. Cu atâ-
ta alergătură, tot e bine că își mai aduc amin-
te cum îi cheamă... Nici pe ei înșiși nu se cu-
nosc. Dar cum să se cunoască? Se poate să te 
oglindești în apă tulbure? Dumnezeu să mă 
ierte, dar lumea a ajuns un adevărat spital 
de nebuni. Oamenii nu se gândesc la cealal-
tă viaţă, ci cer numai aici cât mai multe bu-
nuri materiale. De aceea nu află liniște și 
aleargă mereu” (Paisie Aghioritul – Cuvinte 
duhovnicești I). Într-o lume lipsită de di-
mensiunea ei dumnezeiască, toate activi-
tăţile și lucrările omenești sunt tot atât de 
zadarnice și fără noimă ca agitaţia unui om 
care aleargă de colo colo în mijlocul unui 
pustiu nesfârșit: „Am văzut tot ce se face sub 
soare, și iată că totul este deșertăciune și goa-
nă după vânt” (Ecl. 1, 14). 

Dacă împărăţia lui Hristos nu este din 
această lume, aceasta este pentru că lu-
mea materială și trupul nostru de carne 
nu au o existenţă reală: „Consideră că sunt 
niște vise toate lucrurile bune sau rele care i 
se întâmplă făpturii de carne” (Sf. Isaac 
Sirul, op. cit.). Prin urmare, nu trebuie să 
privim „la cele ce se văd, ci la cele ce nu se 
văd, fi indcă cele ce se văd sunt trecătoare, iar 
cele ce nu se văd sunt veșnice” (2 Cor. 4, 18). 
Dimpotrivă, omul de astăzi numește „re-
alitate” lumea vizibilă și viaţa pământeas-
că, ce constituie singurul scop al tuturor 
activităţilor, știinţelor și industriilor soci-
etăţilor moderne.

 Materia și făptura de carne nu au ni-
mic rău în sine, dar ele nu sunt decât o 
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aparenţă lipsită de existenţă proprie, prin 
care se manifestă, sub o formă vizibilă și 
accesibilă simţurilor și inteligenţei noas-
tre, prezenţa lui Dumnezeu în toate lucru-
rile și fi inţele pământești, astfel încât să-L 
putem cunoaște și să afl ăm, prin cele pă-
mântești, calea spre împărăţia cerească, 
dat fi ind că „prin mijlocirea lucrurilor na-
turale putem afl a învăţături foarte lămuri-
te despre toate lucrurile duhovnicești” (Sf. 
Ioan Scărarul). Viaţa lumească și trupul 
de carne sunt un prilej de cădere în păcat 
numai atunci când bunurile materiale, 
poft ele trupești și celelalte patimi lumești 
devin scopul suprem al existenţei noas-
tre, luând locul lui Dumnezeu în mintea 
și inima noastră: „Fiecare din noi are idoli 
în inimă – patimi nesăbuite, poft e necurate, 
trufi e, zavistie, răutate, sete de bogăţii, și așa 
mai departe. Ceea ce ne chinuiește se afl ă de 
asemenea înlăuntrul nostru: gândurile rele 
care încearcă să ne stăpânească și să ne ţină 
în robie precum niște idoli. Templul idolilor 
se afl ă înlăuntrul omului – propria lui ini-
mă” (Sf. Tihon din Zadonsk – Îndatoririle 
creștinului faţă de el însuși). 

 Dumnezeu fi ind Fiinţa veșnică ce dă 
fi inţă tuturor făpturilor și lucrurilor lu-
mești, idolul care-L înlocuiește în cugetul 
ateilor este nefi inţa veșnică și distrugerea 
fi nală a tot ceea ce există, cu alte cuvinte, 
neantul divinizat: „În ceea ce mă privește, 
mi s-au părut întotdeauna de mirare și de 
neînţeles sârguinţa și entuziasmul cu care 
propaganda anti-religioasă luptă, ca să spu-

nem așa, în numele acestui neant. Ar reieși 
de aici că spulberarea omului în neant este 
un lucru foarte bun, ba chiar minunat! În 
timp ce credinţa în viaţa veșnică este, s-ar 
zice, dăunătoare și de aceea trebuie să lup-
tăm din toate puterile împotriva ei” 
(Părintele Alexander Schmemann – Voi 
toţi, care sunteţi însetaţi). Trăim într-o epo-
că în care viaţa pământească reprezintă 
valoarea supremă a milioane de oameni 
pe suprafaţa pământului, o formă de ido-
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latrie modernă de proporţii planetare, care tinde să înlocuiască credinţa în Dumnezeu cu 
credinţa în această lume: „Oamenii și-au băgat înlăuntrul lor lumea și au alungat de aco-
lo pe Hristos” (Paisie Aghioritul, op. cit.). 

 Temelia societăţilor religioase este Fiinţa – căci Dumnezeu este Fiinţa veșnică fără 
de Care nimic nu poate exista –, în timp ce societăţile laice din vremurile moderne 
sunt fundamentate nu pe ceea ce suntem, ci pe ceea ce avem; cu alte cuvinte, pe lucru-
rile exterioare și pieritoare, care nu ne pot da Fiinţă, ele neavând fi inţă proprie, și care 
se spulberă fără urmă în ceasul morţii precum visele sau mirajele. Ceea ce omul laic 
numește „realitate” este ireal în ochii omului religios, dat fi ind că „nimic din ceea ce apar-
ţine sferei laice nu se întemeiază pe Fiinţă, întrucât lucrurile laice sunt lipsite de fundament 
ontologic, ele neavând niciun model exemplar” (Mircea Eliade, op. cit.). 

 Modelul exemplar al creștinilor este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care a cobo-
rât în lume, dar a Cărui împărăţie nu este din această lume. Cu alte cuvinte, fi inţa 
omului nu există decât în măsura în care el primește fi inţa de la Dumnezeu, fără de 
Care făptura omenească nu este decât ţărână și se va întoarce în ţărână (Fac. 3, 19). 
Astfel încât idolatria vieţii pământești și a făpturii de carne nu este, în fond, nimic 
altceva decât cultul morţii și al neantului: „Dacă omul este osândit să dispară în ne-
ant, dacă destinaţia fi nală a fi ecărui om (căci «omenirea» nu există, ci numai oamenii) 
este nefi inţa, în acest caz suntem îndreptăţiţi să ne întrebăm de ce această înspăimântă-
toare absurditate ar fi  mai puţin absurdă prin faptul că, de pildă, am face ceva mai mul-
tă dreptate în lume sau am avea case mai bine încălzite. Căci toate fi lozofi ile și ideologi-
ile care neagă viaţa veșnică și nemurirea sufl etului nu ne pot promite nimic altceva” 
(Alexander Schmemann, op. cit.). 

 A crede în Dumnezeu nu înseamnă a respinge lumea și existenţa pământească, ci 
a situa lumea și viaţa lumească într-o perspectivă religioasă și duhovnicească, astfel în-
cât toate aspectele și lucrările vieţii laice să fi e sfi nţite prin prezenţa lui Dumnezeu în 
centrul existenţei și fi inţei noastre: „Nu știţi oare că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu 
și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?” (1 Cor. 3, 16). Fiinţa reală a omului nu este 
trupul lui de carne, ci trupul lui duhovnicesc, făcut după chipul și asemănarea lui 
Dumnezeu. Tot așa, viaţa reală a omului nu este pe pământ, unde totul este trecător și 
supus morţii, ci viaţa veșnică în împărăţia cerurilor: „Căci știm că, dacă acest cort, locu-
inţa noastră pământească, se va strica, avem zidire de la Dumnezeu, casă nefăcută de mână, 
veșnică, în ceruri” (2 Cor. 5, 1).

Viorel Ștefăneanu, Paris
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Reţete
și sfaturi practice

Fiindcă suntem în perioada cu multe verdeţuri proaspete, iar temperaturile ne împing 
spre mâncăruri ușoare, iată și propunerile pentru acest număr al revistei.

SALATĂ DE RUCOLA
CU TON ȘI PORUMB

Ingrediente (pentru două porţii): o 
salată potrivită (poate fi  de orice tip: ro-
mana, lollo, aisberg, endivia); 50 g frun-
ze rucola (roquette); o conservă de ton 
mărunţit, în ulei sau în suc propriu (după 
preferinţă); 1/2 de conservă de porumb; 
două roșii (dacă aveţi roșii cherry este cu 
atât mai bine și veţi folosi mai mult de 

două); 50 g măsline fără sâmburi; 1-2 lin-
guri ulei de măsline extravirgin; sucul de 
la 1/2  lămâie, sare, piper.

Mod de preparare: Se spală foarte bine 
atât salata, cât și frunzele de rucola și se rup 
(cu mâinile) în bolul în care dorim să pre-
parăm salata. Dacă le tăiem cu cuţitul, ele 
se vor ofi li mai repede și își vor pierde și din 
savoare. Atenţie! Rucola se consumă în ma-
ximum 15 minute de la preparare, altfel își 
va pierde din proprietăţile curative.

Se prepară ca orice altă salată obișnu-
ită. Adăugăm tonul și porumbul (ambele 
cutii se scurg în prealabil), roșiile spălate 
și tăiate felii, măslinele, uleiul de măsline 
și sucul de lămâie. Se amestecă cu grijă, 
potrivind de sare și piper, după gust.

(Sursa: petitchef.ro)
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CREMĂ DE RUCOLA

Ingrediente: 150 g rucola; 150 g brân-
ză de vaci (cott age cheese); 3 linguri cre-
mă de brânză; două linguri ulei de măsli-
ne; 3 căţei de usturoi; un fir de mentă 
proaspătă (sau ½ linguriţă mentă uscată); 
sare și piper după gust.

Mod de preparare: Punem în robotul 
de bucătărie usturoiul, rucola și frunzele 
de mentă și le mărunţim bine. Adăugăm 
apoi ambele tipuri de brânză și uleiul de 
măsline; amestecăm din nou. În funcţie de 
brânza pe care o folosiţi, poate fi  nevoie să 
potriviţi gustul cu sare și piper. 

Și iată, în doar cinci minute, o cremă 
de rucola cu brânză pe care o puteţi folo-
si la micul dejun, ca gustare sau, de ce nu, 
ca sos pentru paste sau legume. Să vă fi e 
de bine! (Sursa: Teo’s Kitchen)

ȘTIAŢI CĂ… ?

RUCOLA (rom. voinicica) are un 
conţinut bogat în vitamina C; rădăcinile 

uscate ale rucolei sunt folosite pentru pre-
pararea unei infuzii cu proprietăţi diureti-
ce; frunzele au un efect antibacterian pu-
ternic, ele conţinând un ulei volatil ce 
distruge eficient bacteriile sau le inhibă 
dezvoltarea; consumul regulat de rucola 
previne astenia de primavară / toamnă sau 
oboseala, anemia şi hipercolesterolemia; 
în cazul anemiei, se face o cură cu salată de 
rucola timp de o lună – frunzele sale boga-
te în fi er se aseamănă cu urzica.

Și acum să ne îndulcim puţin cu o bucă-
ţică de tort, nu? Vă sugerez un tort ușor, cu 
iaurt și fr ucte.

TORT DIPLOMAT

Ingrediente: 500 ml iaurt simplu, 500 
ml frișcă, câteva linguri de zahăr pudră va-
nilat, fructe tăiate bucăţele (cam o cană și 
jumătate), fructe pentru ornat, 1 plic de 
foi de gelatină (pt. 500 ml lichid), lichi-
dul de la o conservă de compot (de exem-
plu de ananas), o pungă de pișcoturi.

Mod de preparare: Frișca se bate spu-
mă. Se înmoaie foile de gelatină într-un 
castronel, cu un pahar de zeamă de com-
pot rece, timp de 10 minute, după care se 
pun pe foc mic, amestecând încontinuu, 
circa un minut, până când toată gelatina 
e lichidă și foarte puţin caldă. Apoi se 
omogenizează cu iaurtul, amestecând cu 
telul. Se adaugă în iaurt fructele tăiate bu-
căţele, fără zeamă, și zahărul pudră, după 
gust (depinde cât de dulce doriţi; eu, de 
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exemplu, când folosesc frișcă îndulcită, 
mai adaug în iaurt două linguri de zahăr; 
dar puteţi folosi iaurt de fructe, care e deja 
dulce, și atunci nu se mai adaugă deloc 
zahăr); încorporăm apoi și frișca.

Pregătim forma de tort (un castron cu 
gura largă): îi îmbrăcăm tot interiorul cu fo-
lie subţire de plastic, astfel încât să rămână 
folie și pe margini, pentru a putea împache-
ta tot tortul, la fi nal. Începem și ornăm cu 
fructe fundul și lateralele formei, fi ecare după 
imaginaţia sa, ţinând cont că partea de jos a 
formei va deveni partea de sus a tortului. 
Apoi turnăm crema de iaurt pregătită, după 
care așezăm deasupra pișcoturile înmuiate 
în siropul de compot, astfel încât să realizăm 
un blat ce va fi  baza tortului. Când totul e 
gata, se închid foliile de plastic deasupra tor-
tului și se dă la rece, de pe o zi pe alta.

A doua zi se desfac foliile de plastic, 
se așază un platou peste formă, cu interi-
orul spre tort, și se întoarce totul (cu gri-
jă să fi e tortul centrat pe platou). Se înlă-
tură plasticul și... gata tortul! Mmm...

Preoteasa Daniela Porumb

SOCATĂ CU MIERE 
DE ALBINE

Ingrediente:  5 fl ori mari de soc, 3 lă-
mâi, 7-8 litri de apă plată/minerală pen-
tru un borcan de 8 litri, 750 g miere de al-
bine (preferabil de salcâm), un vârf de 
cuţit drojdie de bere.

Mod de preparare: Se pun fl orile de 
soc (spălate în prealabil) pe fundul bor-
canului. Se stoarce zeama de la 3 lămâi și 
se toarnă peste fl ori. Opţional, se adaugă 
și câteva felii tăiate de lămâie. Se umple 
borcanul cu apă. Dacă se dorește socată 
mai acidulată decât acidul dat de fermen-
tarea naturală, atunci se pune puţină droj-
die. Se toarnă mierea de albine în borcan 
și se amestecă până se dizolvă, folosind o 
lingură de lemn cu coada lungă. Se aco-
peră gura borcanului cu o farfurioară și se 
lasă la fermentat 3-4 zile.

Puteţi lăsa borcanul mai la soare pen-
tru a grăbi fermentaţia. Amestecaţi lichi-
dul cu lingura de lemn de 2-3 ori pe zi. 
După 4 zile se gustă socata și, dacă e făcu-
tă, se strecoară printr-o sită fi nă sau tifon 
și se toarnă în sticle de 1-2 l. Sticlele cu 
socată proaspătă se ţin la rece, la frigi-
der.

ȘTIAŢI CĂ… ?

Fructele socului se numesc drupe și au 
diametrul de 6-8 mm. Sunt negre, lucioa-
se, fiecare drupă având 3-5 sâmburi cu 
câte o sămânţă. Fructele se recoltează la 
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maturitate deplină, în lunile august-sep-
tembrie. Coacerea fructelor se face în 
mod eșalonat. Cu toate acestea, recolta-
rea are loc doar atunci când fructele ajung 
la maturitate deplină. După ruperea sau 
tăierea de pe plantă, infl orescenţele se 
pun în lădiţe, în straturi subţiri. Drupele 
de soc pot fi  păstrate în stare proaspătă 
până la 6-8 zile, dacă temperatura ambi-
antă nu depășește 2-4 °C. Fructele de soc 
conţin 5,5 - 9% zaharuri, 0,9% aciditate, 
0,7% substanţe minerale (potasiu, cal-
ciu, magneziu), provitamina A. Este sem-
nalată, totodată, prezenţa vitaminelor 
din complexul B. De obicei, fructele so-
cului sunt de aproximativ două ori mai 
bogate în vitamina C decât lămâile și por-
tocalele. Au o valoare energetică de cca. 
46 kcal la 100 g. Din fructele de soc se 
prepară sucuri, socată, sirop, jeleu, gem 
și o dulceaţă delicioasă. În scopuri tera-
peutice, de la soc se folosesc fructele, fl o-
rile, frunzele și scoarţa.

Florile de soc conţin ulei volatil, ta-
nini, sambunigrină, zaharuri, mucilagii, 

amine (etilamină, izobutilamină) și alte 
substanţe. Extractul de soc are efect su-
dorifi c, antiinfl amator, galactogog, ușor 
laxativ și favorizează diureza; este indi-
cat și în tratamentul obezităţii.

LA CE SE FOLOSEȘTE 
SOCUL?
 
Băi cu decoct din fl ori de soc: Se folo-

sesc pentru tratarea diferitelor forme de 
reumatism. Pentru decoct de fi erb timp 
de 10 minute 300 g fl ori în 5 litri de apă. 
Se toarnă apoi în apa de baie la tempera-
tura de 37 °C; durata unei băi este de 15-20 
de minute.

Infuzia din fl ori de soc: Are un efect 
puternic sudorifi c (provoacă transpiraţia) 
și antinevralgic. Se folosește contra gutu-
raiului, a febrei produse de gripă, a rinite-
lor (infl amaţii ale mucoasei nazale), ne-
vralgiilor, reumatismului abarticular, 
periartritei scapulohumerale, precum și 
în tratamentul obezităţii. Infuzia se pre-
pară din 1-2 linguriţe de fl ori de soc fi erte 
în 250 ml apă. Se consumă 2-3 căni pe zi. 
Infuzia din fl ori de soc concentrată (30-40 
g de fl ori fi erte într-un litru de apă) se fo-
losește în furunculoză (ajută la colectarea 
furunculului), nevralgii, sciatică, precum 
și pentru tratarea arsurilor și înţepăturilor 
de insecte. Nu se folosesc niciodată fl ori 
proaspete aplicate pe piele sau pe mucoa-
se, deoarece produc eriteme (iritaţii).

Prezbitera Daniela-Roxana Pintilie
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L
a Bilbao, Spania, a avut loc Congre-
sul Naţional al Frăţiei Nepsis, unde 
invitatul special a fost Înaltpreasfi n-

ţitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Felea-
cului și Clujului și Mitropolitul Clujului, 
Maramureșului și Sălajului. Evenimentul a 
fost  organizat de Episcopia Spaniei și Por-
tugaliei, în parteneriat cu Parohia Ortodo-
xă Română „Toţi Sfi nţii” din Bilbao.

De cele mai multe ori, îndepărtarea de 
casă ne înstrăinează de tot ceea ce ne-a for-
mat ca persoane și ne ilustrează identitatea 
noastră, înlocuindu-ne starea iniţială cu o 
alta împrumutată de la cei care ne primesc 
în „casa“ lor. Este o trecere pe care ne-o asu-
măm voit, însă fără să o simţim, din păcate, 
decât atunci când consecinţele ei dure ne 

SE POATE IUBI FRUMOS

ȘI DEPARTE DE ȚARĂ

trezesc la realitatea pe care o trăim. Și aces-
te consecinţe vin să ne reamintească de lo-
cul de care aparţinem, de pământul nostru, 
de ţara pe care am lăsat-o în urmă, sau pe 
care poate nici nu o cunoaștem, de moște-
nirea noastră din străbuni, de tradiţiile pe 
care le-am păstrat cândva cu sfi nţenie, de în-
văţăturile pe care le-am primit de la părinţi, 
sau de vorbele înţelepte ale bătrânilor noș-
tri. Pentru românii plecaţi departe de ţara 
lor, toate acestea se regăsesc într-un singur 
loc: biserica. De aceea ne bucură în mod de-
osebit pe noi, cei plecaţi de acasă, prezenţa 
în mijlocul nostru a oamenilor care au ales 
să fi e punţi de legătură între cer și pământ, 
iar aici pe pământ între noi, oamenii de pre-
tutindeni.
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NEPSIS ÎI ADUNĂ

PE ROMÂNI

În Spania și Portugalia, încă de la înfi in-
ţarea Episcopiei, unul dintre momentele 
care ne adună pe toţi împreună și ne întă-
resc în credinţa noastră este Congresul 
Nepsis la nivelul Episcopiei, așa cum ediţia 
la nivel de Mitropolie unește românii din 
întreaga Mitropolie a Europei Occidentale 
și Meridionale. Este un eveniment dedicat 
tinerilor de toate vârstele, adică tuturor ace-
lora care nu își lasă sufl etul să îmbătrâneas-
că, și tocmai pentru a ne menţine mereu ti-
neri  se propun teme de actualitate, 
raportate la cele mai aspre frământări sau 
lipsuri, neînţelegeri sau supărări, dorinţe, 
provocări și alegeri ale tinerilor. 

Departe de a face excepţie, subiectul de 
anul acesta a adunat la Bilbao peste 250 de ro-
mâni, care au căutat răspunsul la întrebarea 
„Oare mai putem iubi frumos?” și, dacă da, 
unde, cum și pe cine? Invitat să ne vorbească 
despre acest subiect a fost Înaltpreasfi nţitul 
Părinte Andrei Andreicuţ, Arhiepiscopul 
Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul 
Clujului, Maramureșului și Sălajului. Ei bine, 
nu putem iubi frumos decât în Biserică, pen-
tru că Hristos este iubire, or dacă viaţa noas-
tră este fără El, inima noastră nu îi poate oferi 
sălaș iubirii. Tinerii l-au primit cu multă des-
chidere pe ierarhul oaspete, care sâmbătă, 4 
mai, i-a atras pe toţi cei prezenţi într-o confe-
rinţă prin care le-a dezvăluit cele mai impor-
tante aspecte ale iubirii, de orice fel ar fi  ea, le-a 
vorbit despre împlinirea dragostei și puterea 
rugăciunii corecte.

Tinerii au fost surprinși de abordarea prac-
tică a subiectului din partea ierarhului și de at-
mosfera prietenoasă care s-a creat: „Dragostea 
nu e teorie, nu se poate defi ni, ci ea se mani-
festă prin lucrările pe care le declanșează. Nu 
avem altă definiţie, decât «Dumnezeu este 
dragoste», «Dumnezeu este lumină»”.
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Încă din deschiderea congresului, 
Preasfi nţitul Timotei, Episcopul Spaniei 
și Portugaliei, i-a invitat pe tineri la o des-
chidere totală, să mărturisească ei, mai 
întâi, ce așteaptă de la această întâlnire și 
ce doresc să audă din cuvintele ierarhi-
lor și preoţilor.

Poate pentru cei de acasă par lucruri 
fi rești, obișnuite, însă tinerii de peste 
graniţe trăiesc mult mai puternic aces-
te momente, mai ales atunci când iau 
parte pentru prima dată la astfel de discuţii, 
când aud pentru prima dată că frumuseţea 
nu este de fapt ceea ce vedem, ci dimpotri-
vă, atunci când omul se smerește și își as-
cunde virtuţile sale, el devine frumos. Mai 
ales atunci când sunt îndemnaţi – cum poa-
te nu au fost înainte – să-L caute în fi ecare 
om pe Dumnezeu, de unde izvorăsc iubirea 
și frumuseţea depline. Sunt tineri care par-
ticipă an de la an la acest congres, dar la fi e-
care ediţie ajung alţii pentru prima dată.

ÎN CĂUTAREA VALORILOR

Alexandru, care studiază Administraţie 
și Management la Universitatea din Burgos, 
a părăsit România la 18 ani, a venit aici și a 
găsit ceva mai târziu biserica, recunoaște că 
a fost primul congres la care a luat parte și 
mărturisește că astfel de acţiuni, pe care nu 
le cunoscuse înainte, pot ajunge să schim-
be mentalitatea tinerilor, să îi unească în 
semnul credinţei, să le arate adevăratele va-
lori și să îi îndrume pe o cale care transfor-
mă tot ceea ce fac în lucruri veșnice.

„Este foarte interesant să vii aici, printre 
străini, iar după mai bine de 20 de ani de 

viaţă să iei parte la asemenea discuţii des-
chise, să poţi să îţi spui punctul de vedere și 
să primești sfaturi de la părinţi. Atelierul la 
care am participat eu a fost despre utiliza-
rea internetului în crearea de noi prietenii 
și mi s-a părut foarte util să îmi pot spune 
părerea referitor la ce se întâmplă azi în lu-
mea virtuală și ce cred că ar trebui schim-
bat”, a spus Alexandru.

Foarte importante și cu un impact pozi-
tiv asupra tinerilor sunt, în fi ecare an, ateli-
erele de discuţii, la care diferiţi preoţi stau 
de vorbă cu tinerii, îi ascultă și îi sfătuiesc. 
Cert este că aici, în diaspora, aceleași lucruri 
ne par diferite faţă de cum sunt acasă. 
Infl uenţa Occidentului îi face pe tineri să 
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vadă altfel libertatea, îi face mai îndrăzneţi, 
îi face uneori să creadă că totul poate fi  în-
tocmai cum își doresc ei, că frumuseţea vie-
ţii constă în a-ţi permite să transformi pur 
și simplu toate gândurile în fapte. Dar iată 
că tot aici, în Occident, avem și biserica, în 
care facem o selecţie și vedem cum putem 
transforma gândurile nu doar în fapte, ci în 
fapte nemuritoare.

Dacă atelierele nu s-ar fi  desfășurat si-
multan, mulţi ar fi  participat la mai multe 
dintre ele, atrași fi ind de tematica interesan-
tă: „Prietenia azi”, „Ce este frumosul”, 
„Dependenţa – ca rană vindecată de dragos-
te” sau „Căsătoria creștină”. Au fost antre-
naţi în jocuri care au detensionat atmosfe-
ra, s-au simţit liberi să discute cu preoţii și 
s-au implicat activ în toate discuţiile.

Părintele Siluan a venit în Spania anul 
trecut, după 5 ani de muncă în mijlocul ti-
nerilor din România, este acum Director al 
Departamentului Tineret al Episcopiei 
Spaniei și Portugaliei, analizând de aproa-
pe întregul eveniment, a rămas impresionat 

de atitudinea pozitivă a participanţilor, de 
interesul crescut venit din partea acestora, 
chiar de dorinţa lor de a se organiza acţiuni 
similare mai dese, nu doar anuale. În ţară, 
tinerii noștri au la îndemână toate aceste 
surse de cunoaștere, au la îndemână cuvin-
tele ziditoare ale ierarhilor, însă aici, dorul 
de ele ne determină să le dorim mai mult, 
să le apreciem mai tare atunci când le pri-
mim, să ne bucurăm cu o altă intensitate de 
ele, așa se face că, pentru noi, totul capătă 
conotaţii aparte.

„Dragostea este alcătuită din 14 virtuţi. 
Și atunci iubești frumos, când le pui, virtu-
ţile acestea, în lucrare!”. Cu acest îndemn al 
Înaltpreasfi nţitului Andrei s-au despărţit ti-
nerii la fi nalul Congresului Nepsis Spania 
din acest an, urmând să se întâlnească anul 
viitor la Pamplona, cu un nou invitat, un 
nou subiect și poate cu noi tineri, pentru că 
doar în Spania sunt aproximativ 870.000 de 
români, cărora li se adaugă cei din Portugalia, 
și dacă ne gândim că toţi pot fi  tineri, ne în-
trebăm: unde sunt tinerii?
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Suntem tineri. Suntem îndrăzneţi. Iubim și dăru-
im. Dar tinereţea este vârsta întrebărilor, a nelămuri-
rilor, a căutărilor. Căutăm răspunsuri. Căutăm lumi-
na. Lumina oamenilor este viaţa, și viaţa a răsărit prin 
cuvânt. Prin cuvânt, Dumnezeu revarsă lumină. 
„Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează 
pe tot omul, care vine în lume” (In. 1, 9). „Dumnezeu 
este viaţă, și cuvântul lui Dumnezeu e de viaţă purtă-
tor; ca atare, și sufl etul ce l-a primit și s-a îmbibat cu 
el are viaţă în sine și o izvorăște din sine” (Sf. Teofan 
Zăvorâtul, Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor).

Cuvintele simple spun mari adevăruri. Cartea des-
chide porţile cunoașterii. Cartea este un dar nepreţuit. 

Ajunși aici, pe tărâmul Sfântului Patrick, cum ne 
place nouă să zicem, învăluiţi de tumultul zilelor în-
nourate, unde picăturile de ploaie ce mângâie dealu-
rile colţuroase încheagă un peisaj feeric, noi, tinerii 
Nepsis, am încercat să aducem o rază de lumină.

Așa cum am început anul trecut, o acţiune ce nă-
dăjduim să devină tradiţie, Frăţia Nepsis Irlanda or-
ganizează, în preajma Sărbătorii Învierii, un Târg de 
Carte. Acest eveniment a înfl ăcărat inimile câtorva 
tineri care și-au sufl ecat mânecile, hotărâţi să răspân-
dească „cuvânt cu putere multă” pe colinele verzi ir-
landeze unde, în urmă cu câteva veacuri, Sfântul 
Patrick răspândea focul credinţei. Evenimentul de 
anul acesta s-a afl at în strânsă legătură cu „Anul co-
memorativ al Sfi nţilor Martiri Brâncoveni”, aducând 

Primăvara cărţilor
„Înţelepciunea fără carte și fapte nu se poate, 
Înţelepciunea fără credinţă nu e cu putinţă!”

Valeria Mahok

în atenţia publicului câteva volu-
me despre Sfi nţii Brâncoveni. Prin 
această acţiune, toţi iubitorii de 
carte din toate parohiile noastre 
din Dublin au avut ocazia să se 
îmbogăţească duhovnicește: pa-
rohia „Înălţarea Sfi ntei Cruci”, pa-
rohia „Sfântul Columba”, parohia 
„Buna Vestire și Duminica Sfi nţilor 
Români” și, nu în ultimul rând, 
Centrul Misionar „Sfântul Ioan 
Botezătorul”, acolo unde nepticii 
își au un mic cuib de întâlnire. 
Savurând mirosul de cerneală încă 
proaspătă al fi lelor de carte, vizi-
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tatorii au avut posibilitatea de a servi și un ceai sau o 
prăjitură.

Cele peste 400 de titluri cu conţinut duhovnicesc 
au fost furnizate de marile edituri și librării de profi l 
(Editura Evanghelismos, Editura Bizantină și Librăria 
Sophia), acoperind numeroase teme și împăcând toa-
te vârstele: povestiri și audiobook-uri pentru copii, 
cărţi de psihoterapie ortodoxă, teologie, convorbiri 
duhovnicești și vieţile părinţilor contemporani, albu-
me și CD-uri.

ATÂT IUBEŞTI, CÂT DĂRUIEŞTI

În paralel cu târgul de carte, s-a desfășurat și o cam-
panie numită „Dăruiește o carte”. În cadrul acesteia, 
tinerii neptici au dăruit un număr semnifi cativ de cărţi 
celor care s-au arătat bucuroși să le primească. Fieca-

re carte era însoţită de rugămin-
tea ca primitorul să ne trimită 
prin email părerea lui despre cele 
citite, iar apoi să dăruiască mai 
departe cartea respectivă. Urmă-
toarea persoană din lanţ era ru-
gată să facă la fel. În felul acesta, 
tinerii au fost încurajaţi să desco-
pere cărţi ziditoare de sufl et. 

Până acum, campania s-a bu-
curat de succes și sperăm ca me-
sajul nostru să vibreze cât mai 
departe, provocându-vă să vă im-
plicaţi în acest demers.

DĂRUIND

VEI DOBÂNDI!

„Bună ziua! 
Cartea pe care am citit-o de la 

editura dvs se numește Am auzit 
un sfânt vorbind, Părintele Arsenie 
Boca, de Pr. Ioan Sofonea. 

Mi-a plăcut foarte mult, am 
citit-o cu mare drag și am învăţat 
multe din această carte despre 
Părintele Arsenie Boca. 

Încă nu am dat cartea nimă-
nui, vreau să fi u sigură că persoa-
na care o va primi va citi cartea 
cu siguranţă! 

Vă mulţumesc mult pentru 
că mi-aţi dat ocazia să afl u atât de 
multe lucruri despre Sfântul 
Părinte!” 

A. P.
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Î
n zilele de 16-18 mai 2014, la Marsi-
lia, s-a desfășurat cea de-a șaptea ediție 
a pelerinajului la moaștele Sfântului 

Ioan Casian. Pelerinajul a început în ziua de 
vineri, 16 mai, la ora 19.15, în biserica Saint 
Victor, care adăpostește moaștele Sfântului 
Ioan Casian, printr-un Te Deum în cinstea 
Sfântului Ioan Casian, la care au fost prezenți: 
Înaltpreasfi nțitul Părinte Iosif, Mitropolitul 
Europei Occidentale și Meridionale, 
Preasfi nțitul Părinte Timotei, Episcop al Epi-
scopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Por-
tugaliei, Preasfi nțitul Marc Nemțeanul, Epi-
scop vicar al Arhiepiscopiei Europei 
Occidentale, alături de numeroși preoți, di-
aconi și pelerini veniți de pretutindeni.

A doua zi a pelerinajului a debutat în bi-
serica Parohiei Ortodoxe Române „Sfi nții 
Trei Ierarhi” din Marsilia, la ora 9.30, cu sluj-
ba Acatistului Sfântu-
lui Ioan Casian, în 
prezența Sf intelor 
moaște aduse spre în-
chinare în biserica 
noastră. A urmat o 
conferință susținută de 
părintele Marc-Antoi-
ne Costa de Beaure-
gard, protopop al Mi-
tropoliei Ortodoxe 
Române a Europei Oc-
cidentale și de părinte-

PELERINAJ LA MOAȘTELE SFÂNTULUI IOAN CASIAN

le Cristian Suciu, diacon la parohia Sfânta 
Parascheva și Sfânta Genoveva din Paris, pe 
tema pocăinței refl ectate în scrierile Sfântu-
lui Ioan Casian. Ziua de sâmbătă a continu-
at cu o excursie făcută cu autocarul la 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, unde gru-
pul pelerinilor s-a închinat și la moaștele 
Sfi ntei Maria Magdalena prezente în bazili-
ca St Maximin. Tot aici s-a ofi ciat și slujba 
Vecerniei în cinstea Sfântului Ioan Casian 
și a Sfi ntei Maria Magdalena.

Înaltpreasfințitul Mitropolit Iosif, PS 
Timotei, dimpreună cu pelerinii prezenți au 
fost întâmpinați de Monseniorul Dominique 
Rey, Episcop catolic de Frejus și Toulon. 
Ultima zi a pelerinajului s-a desfășurat în bi-
serica Parohiei noastre din Marsilia, unde 
la ora 10.30 a început Sfânta Liturghie arhi-
erească săvârșită în frunte cu Înaltpreasfi nțitul 
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Arhiepiscop și Mitropolit Iosif, alături de 
Preasfi nțitul Episcop Timotei al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, 

înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. 
În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul 
Timotei a hirotonit întru diacon pe ipodia-
conul Ioan Balacianu pe seama Parohiei 
Sfântul Andrei din Montpellier.

Fie ca Dumnezeu să înmulțească dra-
gostea și evlavia noastră, iar prin mijlocirea 
Sfi nților Ioan Casian și Maria Magdalena, 
la ale căror moaște ne-am închinat, să do-
bândim har de la Dumnezeu și mântuirea 
sufl etelor noastre.

 
Pr. Simeon Mureșan
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D
upă cum știţi deja, pelerinajul 
nostru anual se desfășoară cu 
binecuvântarea Părintelui nos-

tru Mitropolit Iosif, care este prezent an de 
an în mijlocul nostru; prin dragostea și bu-
năvoinţa arhiepiscopului catolic Georges 
Pontier, a părintelui Philip Rast, parohul 
acestei parohii St. Victor, dar și prin purta-
rea de grijă a lui Dumnezeu și a Sfântului 
Ioan Casian, pe care îl cinstim cu mult drag 
în aceste zile.

Este o mare bucurie să fi m iarăși împre-
ună și să vedem că s-au adăugat chipuri noi, 
ca un rod binecuvântat al pelerinajelor an-
terioare. Cu siguranţă că este bucurie mare 
și în ceruri, pentru că așa cum spune psal-
mistul: „Iată acum, ce este bun și ce este fr u-

GÂNDURI PENTRU PELERINI....

mos, decât numai a locui fr aţii împreună! (…) 
că unde este unire, acolo a poruncit Domnul 
binecuvântarea și viaţa, până în veac” (Psalm 
132, 1-3). Suntem, așadar, adunaţi cu toţii 
în credinţă și cu dragoste, în biserica mă-
năstirii Saint Victor din Marsilia, unde sunt 
adăpostite sfi ntele moaște ale Sfântului Ioan 
Casian. Am venit cu toţii, în numele 
Domnului nostru Iisus Hristos și de dragul 
Sfântului Ioan Casian, pentru a primi bine-
cuvântarea și harul lui Dumnezeu, dar și 
pentru a ne îmbogăţii duhovnicește cu bo-
gata moștenire, pe care ne-a lăsat-o acest 
minunat bărbat.

M-am gândit și am căutat cu stăruinţă 
să găsesc un cuvânt aparte al Sfântului Ioan 
Casian care să ne „atingă” pe toţi, să ne 
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trezească la conștientizarea că 
învăţătura bisericii este vie, la 
fel cum viu este Dumnezeu, Cel 
Care ne-o dă și care este cu noi, 
iar venirea și închinarea noastră 

la Sfi ntele Moaște sunt, pe lângă acte de evlavie și de 
credinţă, o îmbogăţire veșnică a sufl etelor noastre și 
astfel o unire a noastră cu Dumnezeu, Care, repet, este 
viu și lucrător împreună cu noi.

M-am oprit la o pildă pe care ne-o istorisește Sf. Ioan 
Casian, în care acesta ne spune despre Avva Ioan, egu-
men al unei chinovii mari, că „vrând să se ducă către 
Dumnezeu cu osârdie și voios, l-au înconjurat fr aţii ru-
gându-l să le lase în loc de moștenire un cuvânt scurt și 
de mântuire, prin care vor putea să se suie la săvârșirea cea 
întru Hristos. Iar el, suspinând, a zis: niciodată n-am fă-
cut voia mea, nici am învăţat pe cineva ceea ce mai îna-
inte n-am făcut”. Vedem că pilda este scurtă, însă destul 
de pătrunzătoare și plină de înţelesuri duhovnicești pro-
funde. Poate că în primul rând ar trebui să reţinem fap-
tul că pentru Avva Ioan, pentru Sfântul Ioan Casian, ca 
de altfel pentru toţi părinţii cei duhovnicești, un cuvânt 
povăţuitor spre mântuire era mai de preţ decât o comoa-
ră. Ei conștientizau importanţa capitală a mântuirii și și-o 
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doreau, căutând-o. Realizau că, deși calea de 
urmat este una generală, pentru toată lumea 
și care nu consta în alteva decât în a-L urma 
pe Hristos, totuși ea putea și trebuia să fi e 
aplicată în viaţa fi ecăruia din ei, în mod apar-
te. De aceea căutau mereu și se cercetau pe 
ei înșiși. Și câtă dreptate aveau! Poate noi am 
pierdut de-a lungul vremurilor din râvna lor 
neobosită, de aceea astăzi privim cu nesaţ la 
pilda vieţii lor, rugându-L pe Dumnezeu ca 
prin ei să ne mântuim și noi.

Haideţi să ne oprim puţin la învăţătura: 
„niciodată n-am făcut voia mea”, căci noi, 
îndrăznesc să zic, adesea facem pe dos. 
Aproape întotdeauna facem ceea ce vrem și 
în plus, credem că este un drept al nostru. 
Parcă ceva din fi rea noastră liberă ne îndeam-
nă tainic să ne cerem dreptul : să facem ce 
vrem. Și poate că chiar dacă nu toţi facem în-
totdeauna ceea ce vrem, forţaţi de anumite 
constrângeri, cu siguranţă ne dorim aceasta.

Contrar acestei tendinţe, atât de fi reas-
că și afi rmată în lumea noastră, iată calea cea 
adevărată: să nu ne împlinim cu orice preţ 
voia, ci să căutăm să cunoaștem și să facem 
voia lui Dumnezeu.

Poate ne întrebăm de ce ne este atât de 
greu uneori să trăim? De ce întâlnim atâ-
tea piedici? Iată răspunsul: pentru că ne fa-
cem voia.

Haideţi acum să vedem ce pildă ne-a lă-
sat Hristos? El, înainte de a primi răstigni-
rea, S-a rugat Tatălui: „Părinte, de voiești, trea-
că de la Mine acest pahar, dar nu voia Mea, ci 
voia Ta să se facă” (Luca 22, 42); sau atunci 
când vorbea cu iudeii care mereu Îl ispiteau, 
le spunea: „…nu caut voia Mea, ci voia Celui 

care M-a trimis” (Ioan 5, 30); sau atunci când 
fi ind rugat de ucenici să-i înveţe cum să se 
roage, El le descoperă să zică: „Tatăl nostru 
…Facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pă-
mânt” (Luca 11, 2), sau altora care căutau 
să vorbească cu El, le spune: „Oricine va face 
voia Tatălui Meu Celui din ceruri, acela Îmi 
este fr ate și soră și mamă” (Matei 12, 50) și 
că doar acela va intra în Împărăţia Cerurilor, 
care va „…face voia Tatălui Meu Celui din ce-
ruri” (Matei 7, 21). Exemplele ar putea încă 
continua, am să închei însă cu îndemnul in-
spirat al Sf. Apostol Pavel care ne învaţă să 
căutăm dragostea care: „…nu caută ale 
sale…” (1 Corinteni 13, 5).

Așadar, dacă vrem să ne mântuim, să nu 
căutăm voia noastră, ci să ne predăm pe noi 
înșine lui Dumnezeu și să-I zicem: „facă-se 
voia Ta” și orice ne va spune nouă, să facem, 
urmând astfel și îndemnul Maicii Domnului 
(Cf. Ioan 2, 5). Aceasta este calea mântuirii, 
atât de accentuată în paginile Sfi ntei Scripturi 
și în învăţăturile sfi nţilor părinţi.

Sfântul Ioan Casian ne arată lămurit că 
mântuirea este fără îndoială rodul ascultării 
și al tăierii voii proprii. „Prin mortifi carea vre-
rilor – zice sfântul Ioan Casian – sunt stârpi-
te din rădăcină și sleite toate patimile, iar prin 
alungarea patimilor se dezvoltă și cresc virtuţi-
le și se dobândește curăţenia inimii, prin care se 
ajunge la desăvârșirea dragostei apostolice”.

Închei tot printr-un cuvânt al Sf. Ioan 
Casian care ne spune că „prin supunere – 
(creștinul) – dorește să ajungă la acea umilin-
ţă a lui Hristos, care este adevărata nobleţe”.

Protos. Simeon Mureșan
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Î
n data de 27 mai 2014 a avut loc la 
sediul Episcopiei Ortodoxe Române 
a Italiei, cu binecuvântarea Preasfi n-

țitului Părinte Episcop Siluan, prima în-
tâlnire a preoților implicați în pastorația 
din penitenciarele din Italia.

Având în vedere că tot mai mulți preoți 
sunt solicitați să asigure asistență spiritu-
ală persoanelor de origine română priva-
te de libertate, s-a luat în considerare ne-
cesitatea trasării unei linii pastorale 
uniforme și crearea unui îndrumător pen-
tru a facilita misiunea preotului în mediul 
carceral.

O atenție deosebită a fost arătată ches-
tiunilor de ordin administrativ, de modali-
tățile de acces a clericilor și a echipelor de 
voluntari în penitenciare.

PRIMA ÎNTÂLNIRE A PREOȚILOR ORTODOCȘI 

ROMÂNI IMPLICAȚI ÎN PASTORAȚIA

DIN PENITENCIARELE DIN ITALIA

Preoții din diversele regiuni din Italia 
au împărtășit experiența dobândită în ul-
timii ani.

Întâlnirea a fost prezidată de Preasfi n-
țitul Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Italiei, care a rostit 
celor prezenți un cuvânt de bun venit, 
subliniind importanța mântuitoare a aces-
tei slujiri, conform cuvintelor Mântuito-
rului Hristos: „În temniță am fost și ați 
venit la Mine ... Întrucât ați făcut unuia 
dintr-acești fr ați ai Mei mai mici, Mie Mi-ați 
făcut” (Mt, 25, 36; 40). Au participat, de 
asemenea, P.C. Arhimandrit Atanasie, vi-
car eparhial, și PC. Pr. Bogdan Petre, Con-
silier coordonator al Departamentului 
pentru Închisori din cadrul Sectorului 
Social al episcopiei.
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Z
iua de 27 mai 2014 a reprezentat 
pentru elevii români din cadrul 
Școlii „W. A. Mozart” din Ostia 

(Roma) încheierea unei noi faze de studiu 
din cadrul Proiectului „Spiritualitate Orto-
doxă și Cultură Românescă”, care se desfă-
șoară la Ostia cu binecuvântarea Preasfi n-
țitului Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Italiei, prin purtarea 
de grijă a părintelui Gheorghe Militaru și 
prin dăruirea doamnei profesoare Alina 
Petronela Stugaru.

Cu acest prilej, a fost organizată o zi fes-
tivă, care să sublinieze importanța unor ast-
fel de cursuri pentru copiii români rezidenți 
în Italia.

După o lecție deschisă condusă de părin-
tele Gheorghe Militaru, paroh al comunității 

SPIRITUALITATE ORTODOXĂ ȘI CULTURĂ 

ROMÂNEASCĂ LA ȘCOALA „W. A. MOZART”

DIN OSTIA (ROMA)

ortodoxe române din Ostia, a urmat momen-
tul festiv de premiere a elevilor merituoși care 
au frecventat și s-au remarcat la aceste cur-
suri școlare. Acestora le-au fost înmânate 
Diplome de merit și au primit icoane din par-
tea parohiei ortodoxe din Ostia.

După festivitatea de premiere a elevilor 
a urmat un moment cultural românesc, de 
prezentare a tradițiilor, dar și a costumelor 
populare românești, specifi ce diferitelor re-
giuni de apartenență a elevilor.

Ziua minunată s-a încheiat cu o agapă 
frățească, la care toți cei prezenți au putut 
aprecia produsele culinare românești.

La toate aceste activități au participat 
foarte mulți membri ai corpului profesoral, 
precum și conducerea Școlii „W.A. Mozart” 
din Ostia (Roma).
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J
oi, 29 mai 2014, la sărbătoarea Înălțării 
Domnului, Preasfi nțitul Părinte Epi-
scop Siluan a slujit în parohia „Înălțarea 

Domnului” din Florența, păstorită de pr. 
Ioan Coman. După Sfânta Liturghie, cre-
dincioșii s-au închinat la moaștele Sfântului 

JOIA ÎNĂLȚĂRII LA FLORENȚA – 30 DE ANI

DE EXISTENȚĂ A PAROHIEI

Apostol Andrei, aduse la biserică prin 
bunăvoința Eminenței Sale Cardinalul G. 
Betori, arhiepiscopul de Florența.

După prânz, în prima parte a programu-
lui, s-au evocat cei 30 ani de existență a pa-
rohiei și întemeietorul ei, vrednicul de po-
menire pr. Petre Coman.

După un moment muzical, a urmat o masă 
rotundă, introdusă de Preasfi nțitul Părinte 
Episcop Siluan, unde s-au discutat, prin pris-
ma trecutului, perspectivele Bisericii și ale 
Episcopiei noastre pentru prezent și viitor.

Ziua s-a sfârșit cu un concert de muzică 
religioasă, susținut de Corul Psaltic „Sf. 
Dionisie Exiguul”, al Episcopiei Ortodoxe 
Române a Italiei, dirijat de pr. Marian 
Jianu.
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J
oi, 29 mai 2014, la sărbătoarea Înălțarea 
Domnului, cu binecuvântarea Preasfi n-
țitului Părinte Episcop Siluan, s-a fă-

cut pomenirea eroilor români căzuți în Pri-
mul Război Mondial înmormântați în 
Cimitirul Militar din Monte Grappa.

S-au depus coroane de fl ori în memoria 
soldaților căzuți în luptă (în cimitir sunt 
înmormântați 22.910 de soldați), printre 
care sunt și români, sârbi, ruși, iar alți 2.578 
sunt necunoscuți.

La slujba de pomenire, alături de preoți 
și credincioși din protopopiatul Triveneto II, 
au participat și reprezentanți ai autorităților 
române și italiene.

Din partea autorităților române a fost 
prezent Excelența Sa Domnul Cosmin Du-
mitrescu, Consul General la Consulatul din 
Trieste, iar din partea autorităților italiene au 

POMENIREA EROILOR ROMÂNI 

ÎN ITALIA – MONTE GRAPPA

participat reprezentanți ai Asociației Naționale 
a Alpinilor (ANA) – Secțiunea Monte Grap-
pa, președintele național al asociației, domnul 
Sebasitian Favero, vicepreședintele secțiunii 
Monte Grappa, domnul Lucio Gambarett o, 
domnul Mauro Beraldin, consilier al primă-
riei din Bassano di Grappa, și reprezentanți 
ai Armatei Italiene.

După pomenire a urmat o agapă pregăti-
tă de credincioșii din parohia „Acoperămân-
tul Maicii Domnului” din Bassano di Grappa, 
păstorită de pr. Cristian Mănășturean.
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P
reasfi nțitul Părinte Timotei a prezi-
dat, la începutul acestei săptămâni, 
ședința Protopopiatului Barcelona, 

găzduită de această dată de Parohia „Sfântul 
Serafi m de Sarov” din Vilanova i la Geltru.

Luni seara, de la ora 19.00, în biserica 
acestei parohii s-a slujit Taina Sfântului Mas-
lu, la care Părintele Episcop a fost înconjurat 
de un sobor de preoți, iar la fi nal credincioșii 
prezenți au primit îndemnuri mult folositoa-
re din partea ierarhului.

Marți, 20 mai, s-au desfășurat lucrările 
ședinței preoțești, care au avut ca temă 
Împărtășirea continuă cu Sfi ntele Taine. Pr. Dr. 
Aurel Nae, paroh al Parohiei „Adormirea Mai-
cii Domnului” din Zaragoza și Vicar-adminis-
trativ al Episcopiei noastre, a prezentat o recen-
zie excepțională a cărții cu același titlu, 
Împărtășirea continuă cu Sfi ntele Taine, în tra-
ducerea PC Pr. Ioan I. Ică jr., după care s-au 
purtat discuții pe această temă, iar preoții au 
adaptat învățăturile desprinse din volum la 
situația din diaspora, raportându-se la diferite 
aspecte ale pastorației în parohiile de aici. În 
cadrul ședinței, la care au luat parte toți preoții 
din Protopopiatul Barcelona, Preasfințitul 

ȘEDINȚA PROTOPOPIATULUI DE BARCELONA

Timotei i-a încurajat pe clerici să-și călăuzească 
enoriașii spre spovedania cât mai deasă, pen-
tru a se împărtăși cu Trupul și Sângele Mân-
tuitorului și să caute cele mai potrivite metode 
de a-i apropia pe oameni de Sfi ntele Taine, 
făcându-i conștienți de importanța acesteia.

De asemenea, menținerea aproape de 
Sfânta Împărtășanie trebuie să se facă mai 
întâi în familia preotului, precum și în rân-
dul copiilor; este foarte importantă împărtă-
șirea copiilor mici, de până la 7 ani, dar nu 
trebuie să uităm nici de păstrarea legăturii 
cu Hristos și după această vârstă, de aceea 
tinerii trebuie încurajați la spovedania dea-
să, pentru a nu se îndepărta de starea de pu-
ritate care ne apropie tot mai mult de 
Împărăția lui Dumnezeu.

După discuțiile purtate pe marginea te-
mei, aleasă în contextul Anului omagial euha-
ristic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei 
Împărtășanii) în Patriarhia Română, au fost 
abordate și câteva probleme de natură pasto-
rală și de administrație parohială care apar în 
misiunea preoților noștri aici, în diaspora.

 Pr. Vasile Băltărețu, Tarragona
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D
uminică 18 mai 
2014, Parohia Or-
todoxă „Sf inții 

Mărturisitori Visarion, Sofro-
nie și Oprea” din Valdemoro 
în colaborare cu Departamen-
tul de Acțiune Socială, Sănă-
tate și Consum din cadrul 
Primăriei Valdemoro, au or-
ganizat o sesiune de informa-
re cu tema „Tu alegi. Drogu-
rile, infl uență socială și luare 
de decizii”. 

Mediatizarea evenimentu-
lui s-a făcut prin intermediul 
preotului-paroh Dorin Sas, 
prin Școala Parohială „Sfi nţii 
Mărturisitori” din Valdemoro 
și al cursului Limbă, Cultură și 
Civilizaţie Românească din 
localitate prin prof. Vanina-Mi-
rela Constantin-Peța. Date 
fiind actualitatea și interesul 
real pentru o astfel de acțiune, 
au fost invitați să participe 
familii de enoriași,  tineri și 
reprezentanți ai comunității 
românești din municipiul Val-
demoro. 

Evenimentul s-a desfășu-
rat în biserica parohială, după 
terminarea Sfi ntei Liturghii. 

BISERICA ÎN MIJLOCUL PROBLEMELOR

SOCIETĂŢII ACTUALE

Au participat: d-na Laura Gutiérrez, director al Serviciilor 
Sociale, psiholog Cecilia Maria Oser și d-na María Isabel 
Fernández, responsabil pe Probleme de Prevenţie, din 
cadrul Serviciilor Sociale ale Primăriei Valdemoro, care 
a și susţinut prelegerea. 

Au fost clarifi cate concepte precum: defi niţia dro-
gurilor, substanțe legale și ilegale, consumul continuu, 
etc. De asemenea, au fost comentate problemele 
adolescenței și factorii care pot contribui la experimen-
tarea stupefi antelor, fi ind date și soluții practice pentru 
a acționa corect în cazul adolescenţilor, pornind de la 
cunoașterea temeinică a motivelor care îi determină să 
consume droguri. S-a insistat pe menținerea unei legă-
turi strânse în familie și a prieteniilor pozitive, pe impli-
carea părinților în viața copiiilor lor prin cunoașterea 
grupului de prieteni și a infl uenței pe care aceștia o pot 
exercita asupra lor. 

Conferinţa a fost dublată simultan și de o expunere 
în format Power Point în limba română. 
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S-au mai implicat în organizarea 
manifestării și cîteva tinere, membre 
ale Grupului de Tineri din parohie: 
Andreea Bobocea, Cristina Dorobanţu, 
Ileana Moldovan.

Încă o dată, reprezentanții Primăriei 
Valdemoro și-au demonstrat deschide-
rea către comunitatea românească, mo-
tiv pentru care, la sfârșit, în semn de 
preţuire, părintele paroh Dorin Sas a 
oferit în dar fi ecărei invitate o icoană 
cu chipul Maicii Domnului. 

După miruire, mulţi dintre cei prezenţi au mulțumit organizatorilor pentru ajutorul 
informativ real ce l-au primit pe această cale, exprimându-și dorința de a participa pe viitor 
la acțiuni similare, considerate a fi  extrem de necesare și actuale.

prof. Vanina-Mirela Constantin-Peța, 
Cursul de Limbă, Cultură și Civilizaţie Românească Valdemoro




