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D
ăm slavă lui Dumnezeu căci, iată, 
putem din nou să fi m părtași în Bi-
serică la marea taină a Nașterii 

după trup a Fiului lui Dumnezeu, a Dom-
nului nostru Iisus Hristos, în peștera deve-
nită grajdul celor necuvântătoare, dar și cer 
în același timp, în cântarea îngerilor. Naște-
rea minunată a Cuvântului și Fiului lui Dum-
nezeu astăzi o mărturisim lumii întregi.

Stăpânitorul și Făcătorul cerului și al pă-
mântului, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu 
vine smerit și neștiut, în taina grajdului ne-
cuvântătoarelor și a celor nebăgaţi în seamă 
de cei puternici ai lumii, păstori și îngrijitori 
ai animalelor. Și astăzi vine la fel de smerit 
și uitat de toţi, ca să ne împace cu Cerul și 
între noi, hrănindu-ne cu hrana nemuririi și 
a bucuriei veșnice, adică cu Pâinea cea ce-
rească care S-a pogorât din cer. „Căci pâinea 
lui Dumnezeu este cea care se pogoară din cer 
și dă viaţă lumii… Eu sunt Pâinea vieţii; cel 
ce vine la Mine nu va fl ămânzi și cel ce va cre-
de în Mine nu va înseta niciodată” (In. 6, 33 

și 35). Blândul și smeritul Prunc dumneze-
iesc, Cuvântul întrupat, Se arată lumii îna-
inte de toate în iesle, acolo de unde se hră-
nesc cele necuvântătoare, pentru a Se face 
nouă, celor cuvântători, hrană spre crește-
rea noastră în împărăţia cea pregătită pen-
tru noi, oamenii. Cei după chipul Lui, adi-
că noi, cei căzuţi, primim din cer hrana cea 
mai de mult preţ pentru a ne ridica și creș-
te în ceea ce este de nepreţuit: asemănarea 
cu El și Veșnicia! „Eu sunt Pâinea vieţii… 
Pâinea care Se pogoară din cer este aceea din 
Care, dacă mănâncă cineva, nu moare. Eu sunt 
Pâinea cea vie Care S-a pogorât din cer. Cine 
mănâncă din pâinea aceasta viu va fi  în veci. 
Iar Pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa 
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lumii este trupul Meu… Adevărat, adevărat 
zic vouă, de nu veţi mânca trupul Fiului Omului 
și nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în 
voi” (In. 6, 48-51 și 53). Înţelegem din aces-
tea că Hristos este viaţa noastră însăși, că ne 
hrănește în același timp cu hrana împăcării 
și ne împacă cu Cerul și cu pământul, adică 
cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu fratele. 
Hristos euharistic (din Sfânta Împărtășanie), 
împăcându-ne, reface în noi și cu noi unita-
tea în Sine, Dumnezeu-Omul, Cel Care Se 
dă nouă spre hrană, jertfi ndu-Se pe Cruce. 
Unindu-ne cu Părintele Ceresc și înrădăci-
nând astfel încet-încet în adâncul fi inţei noas-
tre bucuria de a trăi veșnic cu Cel de Care 
ne-am separat prin păcatul pe care, luându-l 
asupra Sa, ni l-a iertat, ne face curaţi și casă 
sau biserică sfi nţită a Preasfi ntei Treimi, Care 
Se proslăvește întru noi prin El. Prin Trupul 
și Sângele Lui vărsat pe Cruce, Hristos ne-a 
spălat păcatul și ne-a vindecat de rănile pă-
catului. Sfântul Ignatie Teoforul, la începu-
tul secolului al II-lea, ne spune că Sfânta 
Împărtășanie este „medicament al nemuri-
rii, antidot pentru a nu muri, ci a fi  vii în 
Dumnezeu, tratament curăţitor”1.

Cu Pâine cerească a venit Domnul să ne 
hrănească la masa Lui cea pământească, adi-
că prin Nașterea în lume după trup. Ne face, 
prin participarea la Sfânta Împărtășanie, păr-
tași celor pe care nici îngerii nu le pot privi 
fără să se cutremure, ne spune Sfântul Ioan 
Gură de Aur: „Ia seama cu ce cinste te-ai 
cinstit, de ce masă te îndulcești: de Cel de 
Care îngerii se cutremură văzându-L și nici 
nu îndrăznesc să privească fără frică la 
raza ce iese de acolo. Cu aceasta noi ne hră-

nim, cu aceasta ne fr ământăm și ne-am făcut 
noi ai lui Hristos, un trup și o carne… Care 
păstor își hrănește oile cu propriile sale mă-
dulare?”.

Spre aceasta Se naște Hristos în lume, 
ca pomul vieţii care odinioară a devenit pen-
tru noi moarte să odrăslească adevăratul 
Pom al vieţii, Crucea, care va odrăsli la rân-
dul ei pentru noi fructul vieţii, Jertfa dragos-
tei de la ieslea din Betleem și până la primi-
rea pe ea a Mirelui sufl etului nostru, Care 
din coasta Sa ne va hrăni în Biserica Sa, poar-
ta raiului, până la sfârșitul veacurilor. 

Deci vă îndemn să nu uităm care este 
piatra pe care este așezată viaţa noastră creș-
tină: că noi, oamenii, suntem ridicaţi din ne-
putinţa păcatului și a morţii și înălţaţi în sla-
va dumnezeiască prin Jertfa pe Cruce și 
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu. Așa să trăim și să primim în 
Biserică și să dăruim la rândul nostru dra-
gostea pe care Hristos astăzi o aduce în lume 
prin nașterea Sa. 

Binecuvântarea lui Dumnezeu să fi e pes-
te voi toţi și în noul an!

† Mitropolitul Iosif
(Fragment din Scrisoarea Pastorală la 

Praznicul Nașterii Domnului, 
Paris, 2013)

Note:

1. Ignatie Teoforul, episcopul Siriei, Către 
Efeseni, XX2, în Diacon Ioan I. Ică jr, 
Canonul Ortodoxiei. Canonul Apostolic al 
primelor secole (I), Sibiu, Editura Deisis/
Stavropoleos, 2008, pp. 432-433.
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La acest luminos Praznic al Nașterii 
Domnului Hristos și al Arătării în Trup a 
lui Dumnezeu, ne întâmpină cuvintele ros-
tite de înger către păstorii din Bethleem:

Nu vă temeţi, că iată vă vestesc vouă 
bucurie mare care este pentru tot poporul, 
că S-a născut vouă astăzi Mântuitor Care 

CUVÂNTUL

EPISCOPULUI

SILUAN

este Hristos Domnul, în cetatea lui David. 
Și acesta este semnul pentru voi: veţi afl a 
prunc înfășat și culcat în iesle.

Să luăm aminte mai întâi la primul în-
demn: Nu vă temeţi!

Vestea venirii lui Dumnezeu la noi, în 
chip de prunc gingaș și plăpând, are darul 
de a alunga orice teamă și orice neliniș-
te, Căci – de acum – cu noi este Dumne-
zeu! Aceasta are o însemnătate și mai mare 
în vremurile noastre când, din lipsă de 
credinţă în Dumnezeu și în prezenţa Lui în 
realitatea cotidiană în care trăim, avem 
tendinţa să devenim tot mai temători faţă 
de cei ce ne înconjoară și faţă de tot ce ni se 
poate întâmpla, nouă și celor dragi nouă… 
Vestirea venirii și arătării în trup omenesc 
a lui Dumnezeu aduce cu sine siguranţă și 
încredere, pentru a ne putea din nou bucu-
ra de Domnul și de cei ce ne înconjoară, 
alungând din inima noastră orice suspiciu-
ne și frică, pentru că astăzi S-a născut nouă 
Mântuitor.

De aceea, suntem invitaţi să luăm acest 
astăzi în sensul lui propriu, pentru că prăz-
nuirea Nașterii Domnului este mult mai 
mult decât o comemorare a evenimentului 
petrecut cu peste două mii de ani în urmă, 
ea dăruindu-ne privilegiul de a fi  contem-
porani cu ceea ce s-a petrecut o dată în is-
torie, împărtășindu-ne și noi astăzi de cele 
auzite și văzute de cei ce trăiau în acea vre-
me.

Astăzi noi suntem, așadar, cei cărora ni 
se adresează cuvintele: Nu vă temeţi, că iată 
vă vestesc bucurie mare!... că S-a născut 
vouă astăzi Mântuitor… Să se deschidă, 
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deci, fiecare inimă și să primească 
aceste cuvinte în ea, ca într-un altar, 
în care acestea să ia trup și să devi-
nă realitate! Să se facă inima noastră 
astăzi pământ pregătit care să pri-
mească buna vestire a întrupării 
Dumnezeului nostru, ca pe o sămân-
ţă purtătoare a rodului celui vinde-
cător și înnoitor al vieţii și al doriri-
lor noastre, căci numai așa vom putea 
vedea veștejindu-se în noi gânduri-
le și tulburările ucigătoare de sufl et 
ale Irodului minţii și simţirii noas-
tre, care uită de Dumnezeu și se în-
chină la idolii cu care o ispitește lu-
mea aceasta.

Tot așa să primim și să auzim și 
cântarea îngerilor vestitori ai Nașterii 
Fiului lui Dumnezeu, zicând: Slavă 
întru cei de sus lui Dumnezeu și pe 
pământ pace, întru oameni bună-vo-
ire!, și să ne-o însușim și să o facem 
a noastră, făcându-i gândul nostru 
chivot și inima noastră biserică pri-
mitoare și călduroasă, în care să vină 
și să-Și facă sălaș Cel Care S-a pogo-
rât la noi dintru slava cea de sus pe 
care o cântă fără-ncetare puterile ce-
rești.

Dar pentru a ne bucura de pacea 
pe care o aduce Nașterea Domnului, 
se cere și din partea noastră ceva, nu 
eforturi sau sacrifi cii peste puterile 
noastre, ci doar atât: bună-voire.

Toată lucrarea mântuitoare a lui 
Dumnezeu cu noi și cu Omul în-
treg depinde de această condiţie: 
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de bună-voirea mea, a noastră. De altfel, 
una dintre posibilele interpretări ale aces-
tei cântări îngerești este: Slavă întru cei 
de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace 
întru (sau la) oamenii bunei-voiri. De 
remarcat că bună-voirea ce ni se cere nu 
este altceva decât răspunsul la bună-voi-
rea lui Dumnezeu de a Se întrupa și de a 
Se pogorî la noi (așa cum cântăm mereu, 
la al doilea antifon al Liturghiei: Unu-
le-născut, Fiule și Cuvântul lui Dumne-
zeu Care…, ai binevoit, pentru mântui-
rea noastră, a Te întrupa din Sfânta 
Născătoare de Dumnezeu).

Să ne deschidem, așadar, inima cu bu-
nă-voire spre Cel întru Care Însuși Dum-
nezeu-Tatăl a binevoit, așa cum ne-a arătat, 
atât la botezul Său în Iordan, cât și la Schim-
barea Sa la Faţă, pe Tabor. Să răspundem 
cu bună-voire Bunăvoirii lui Dumnezeu 
de a veni la noi pentru a închide prăpastia 
care s-a deschis prin căderea lui Adam și 
pentru a ne redeschide calea spre Împără-
ţia Sa cea cerească. Făcând astfel, pacea ves-
tită și cântată de îngeri se revarsă întru noi 
și peste noi, în casele și în familiile noastre 
și în toată viaţa noastră, atât de lipsite une-
ori de acest dar ceresc.

Dar mai este ceva. După cum se poate 
observa, Evanghelia ne spune că, auzind 
cântarea îngerilor, păstorii s-au îndemnat, 
îndată, unul pe altul, zicând: Să mergem 
la Bethleem și să vedem cuvântul acesta 
ce s-a făcut și pe care Domnul l-a făcut 
cunoscut nouă. Și au venit degrab și au 
afl at pe Maria și pe Iosif și pruncul cul-
cat în iesle.

Așa precum odinioară păstorii au lăsat 
toate și îndată au alergat ca să vadă plini-
rea acestor cuvinte, tot așa și noi ne îndrep-
tăm astăzi spre biserică, pentru a ne face 
părtași la bucuria venirii pe lume a Mân-
tuitorului și avem privilegiul să-L contem-
plăm, la rându-ne, în icoana Praznicului, 
pe Cel născut în iesle, precum au făcut-o 
aceia în Peștera din Bethleem.

Să ne închinăm și noi, astăzi, precum 
au făcut păstorii și Magii veniţi din 
Răsărit, slăvind și lăudând pe Dumnezeu 
și aducându-I darurile cele preţioase ale 
inimii: mulţumire, recunoștinţă, smeri-
tă-cugetare, blândeţe, mărinimie și mai 
ales Amin-ul nostru sincer și deschis la toa-
te cele pe care Cel Ce S-a născut ne în-
deamnă să le păzim și să le împlinim. Să 
cerem deci și să dăm astăzi iertare, frate la 
frate, copii la părinţi și părinţi la copii, soţi 
la soţii și soţiile la soţi, să dăm iertare as-
tăzi chiar și vrăjmașilor noștri, pentru că as-
tăzi S-a născut nouă Mântuitor Care ne-a 
împăcat cu Cerul, neașteptând de la noi 
decât bună-voire.

 
Cu neclintită nădejde în mila și ajuto-

rul iubitorului de oameni Dumnezeu, Vă 
îmbrăţișează pe toţi al vostru părinte și în-
drumător pe calea mântuirii, în aceste vre-
muri de încercare și strâmtorare,

 
† Episcopul SILUAN

 al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
(Fragment din Scrisoarea Pastorală 

la Praznicul Nașterii Domnului, 
Roma, 2013)
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Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, 
Iubiţi credincioşi,

Sărbătoarea de azi, a Nașterii Mântu-
itorului nostru Iisus Hristos, ne dă prile-
jul să-L mărturisim pe Dumnezeu adevă-
rat din Dumnezeu adevărat, pe Cel ce a 
venit să-l vindece pe om, să-l scoată din 
boală și din moarte. 

Nașterea lui Hristos este, dincolo de 
sărbătoare, un mesaj și o împlinire a unei 
făgăduinţe făcute de Dumnezeu omului 
încă din Rai. Știm că prin neascultarea faţă 
de Dumnezeu, Adam, întâiul om, a căzut 
și, văzându-l Domnul așa, I S-a făcut milă 
de el și i-a întins o mână de ajutor, promi-
ţându-i că o întâlnire minunată îl va salva 
și că Acela care va veni la vremea potrivi-
tă va sfărâma capul începătorului răută-
ţii1. De atunci, tot omul, conștient sau mai 
puţin conștient, L-a așteptat pe Izbăvitorul 
său și a dorit întâlnirea cu El. Împlinindu-se 
profeţia, Acela, Noul Adam, care avea pu-
terea de a călca peste viclenia vrăjmașu-
lui, venind în întâmpinarea Adam-ului ce-
lui vechi și vindecându-l, a stabilit pe veci 
în fi rea omului o legătură sănătoasă și pu-
ternică de credinţă și viaţă. Iată ce sărbă-
torim astăzi: Nașterea Celui Promis și 
Așteptat, împlinirea dorinţei și vindeca-
rea noastră.

Așa ni Se arată nouă, ne spune 
Sfântul Ioan Damaschin, de acum două 
mii de ani, până astăzi și până la sfârșitul 
veacurilor: bunătatea, dreptatea, puterea 
și înţelepciunea lui Dumnezeu. Bunătatea, 
pentru că i-a întins Dumnezeu omului o 
mână de ajutor, văzându-i slăbiciunea și 
neputinţa; dreptatea pentru că, după că-
derea omului în păcat, Dumnezeu nu l-a 
stârpit plămădind în locul său un alt om, 
ci i-a dat, prin unirea cu fi rea lui Hristos, 
Dumnezeu-omul, posibilitatea vindecă-
rii și a biruinţei; puterea, pentru că I-a stat 
în putere să o facă, adică să Se facă om, 
chiar dacă niciodată n-a încetat să rămână 

CUVÂNTUL

EPISCOPULUI

TIMOTEI
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Dumnezeu adevărat, de o fi inţă cu Tatăl 
și cu Duhul Sfânt; și, nu în ultimul rând, 
Dumnezeu Și-a arătat înţelepciunea, prin 
faptul că a făcut posibil ceea ce părea im-
posibil2.

Crăciunul, cum mai numim în mod 
familiar sărbătoarea Nașterii lui Iisus, ne 
prilejuiește an de an bucuria întâlnirii cu 
gingășia și puritatea pruncului minunat 
din ieslea Betleemului. La această întâl-
nire ne grăbim, pentru că ne-am pregă-
tit, fi ecare cum am putut mai bine, și sun-
tem nerăbdători să-I aducem în dar 
colindul nostru, bradul nostru împodo-
bit, tot freamătul nostru sărbătoresc și, 
de ce nu, întreg trupul și sufl etul nostru 
pe care în prealabil l-am curăţat și l-am 
împodobit, după putere. Așa Îl întâmpi-
năm pe Iisus, Care la rându-I nu ne lasă 
în așteptare, ci ne copleșește cu daruri 
alese și, mai presus de toate, ne aduce 
multă bucurie, grăbindu-Se să ne iasă în 

întâmpinare primul, mai înainte de noi. 
Să fi m convinși că însutit mai mare este 
bucuria Lui în aceste momente și că, dacă 
ne străduim să ne facem părtași vieţii 
Sale, având inima curată și participând 
cu multă trezvie la evenimentul minunat 
al Nașterii Sale, cu atât mai mult El Însuși 
Se face părtaș nouă.

Dumnezeu Se naște astăzi sub vremi, 
dându-i omului posibilitatea nașterii în 
veșnicie. Ce minunat dar făcut de 
Dumnezeu omului!

Să ne gândim cu ce daruri Îl întâmpi-
nă omul pe Dumnezeu astăzi! Am amin-
tit câteva puţin mai înainte. Și ce-i dăru-
iește Domnul în schimb omului: darul 
vieţii veșnice, posibilitatea înveșnicirii și 
împlinirea rostului său, acela de a se bu-
cura în veci cu Domnul și Tatăl său. Darul, 
așadar, este pe măsura Celui care îl face! 
Dacă noi Îi dăruim Domnului puţin sau 
mult, iată ce ne dăruiește El: tot ce are și 
ceea ce este El.

Bucuria acestor zile vă urez să o gus-
taţi din plin, cu toţi cei apropiaţi ai voștri, 
și să petreceţi aceste sărbători frumoase 
cu pace și cu sănătate!

Al vostru către Hristos-Domnul rugă-
tor,

† Episcopul Timotei, 
Madrid, 2013

Note:

1. Cf. Fac. 3, 15.
2. Cf. Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, tra-

ducere de Pr. D. Fecioru, Apologeticum, 
2004, p. 82.
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Iosif s-a îndoit atunci când a descope-
rit că „fecioara pe care o primise de la 
Templul Domnului” era însărcinată, fără ca 
el să aibă vreo bănuială sau să știe ce s-ar fi  
putut petrece. Această îndoială este pome-
nită doar de Sfântul Matei la începutul 
Evangheliei sale.

Înainte de a face o exegeză duhovni-
cească, trebuie să observăm că dimensiu-
nea teologică a acestei întâmplări nu a fost 
cu adevărat percepută decât în Răsărit, unde 
este exprimată printr-un ritual – cel al În-
doielii lui Iosif – care se sărbătorește în tim-
pul Ceasurilor împărătești de la „Paramo-
nia” de Crăciun și care este una dintre 
bogăţiile ritului bizantin1. Iconografi a stă 
și ea mărturie: în icoana de Crăciun, Iosif 
este reprezentat în stânga jos, departe de 
scena centrală, cea a nașterii înseși, căci nu 
este tatăl real al Copilului-Dumnezeu, și 
stând pe gânduri: se îndoiește2. 

Să ne ocupăm mai întâi de aspectul bi-
blic, înainte de a intra în conţinutul teolo-
gic. Doi evangheliști au vorbit despre co-
pilăria lui Iisus Hristos: Matei și Luca. Luca 
este cel care a arătat tainele zămislirii, ale 

ÎNDOIALA LUI IOSIF

(Mt. 1, 18-25)

DOVADA FECIORIEI MAICII DOMNULUI

ÎNCERCAREA CARE A ADEVERIT DREPTATEA LUI IOSIF

nașterii și ale copilăriei lui Hristos, pentru 
că a fost, după tradiţie, apropiat de Maria, 
căreia i-a făcut portretul3. Fiind el însuși 
un om bine educat – ca și maestrul său, 
Sfântul Pavel –, se adresa mai degrabă unui 
public cultivat, vorbitor de greacă, proze-
lit sau păgân, pe când Matei a scris o 
Evanghelie în ebraică4 și pentru evrei, după 
cum afi rmă Părinţii Bisericii. El este pre-
ocupat mai ales de contextul ebraic, în sco-
pul de a demonstra că rabbi Ieshouah din 
Nazareth este cu adevărat Mesia cel vestit 
de Proroci. În ceea ce privește originile și 
copilăria lui Iisus, el nu povestește decât 
ceea ce era legat de Israel. În această pri-
vinţă pomenește Îndoiala lui Iosif imedi-
at după genealogia lui Hristos5, cu care 
își începe Evanghelia, pentru a arăta că 
Iisus este cu adevărat fi ul lui Avraam și al 
lui David, ceea ce Îi îndreptăţește locul în-
tr-o genealogie „legală” (după Legea lui 
Moise), și că Israel și-a împlinit menirea, 
misiunea sa dumnezeiască, și anume ace-
ea de a zămisli pe Mesia. După Îndoiala 
lui Iosif, va pomeni „ciclul lui Irod” (închi-
narea Magilor, uciderea pruncilor nevino-
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vaţi și fuga în Egipt), intim legate de isto-
ria evreiască.

Avem două izvoare pentru această isto-
risire, unul canonic, Evanghelia după Matei, 
și celălalt apocrif, Proto-Evanghelia lui Iacov6, 
completată de remanierea latină a acesteia, 
Pseudo-Matei, care dau amândouă informa-
ţii preţioase. Aceste două evanghelii apocri-
fe constituie un element esenţial al Tradiţiei, 
căci sunt practic singura noastră sursă seri-
oasă cu privire la istoria Mariei și a lui Iosif. 
Să vedem mai întâi ce ne învaţă ele.

Maria a intrat7 în Templul din Ierusa-
lim la vârsta de 3 ani, după făgăduinţa fă-
cută lui Dumnezeu de părinţii săi, Ioachim 
și Ana, de a-I dărui copilul pe care-l vor 
primi de la El. Ea a rămas în Templu până 
la 12 ani (14 ani la Pseudo-Matei), netră-
ind decât pentru Dumnezeu, citind Scrip-
tura și rugându-se, fi ind „hrănită din mâna 
unui înger”. Devenind „femeie” (adică 
după ce a avut cele femeiești), nu mai pu-
tea să rămână în Templu (cf. nota 10). 
Preoţii atunci s-au sfătuit pentru a ști ce 
să facă cu ea, iar marele preot a întrebat 
pe Dumnezeu în Sfânta Sfintelor și un 
înger i-a dat răspuns: să o „dea după”8 cel 
pe care avea să-l arate Dumnezeu. Deci 
au tras la sorţi și Dumnezeu l-a arătat pe 
Iosif, care era în vârstă, văduv și avea co-
pii (patru băieţi și câteva fete, după Mt. 
13, 55-56)9. Înţelesul duhovnicesc este 
foarte clar: această căsătorie formală [o 
„căsătorie albă”] era destinată să o apere 
pe „fecioara din Templul Domnului”, iar 
alegerea dumnezeiască s-a oprit asupra 
unui bătrân, pentru a nu rămâne nici o 

îndoială cu privire la relaţia dintre el și 
fată. 

Să revenim acum la Evanghelie, care 
nu spune nimic din toate acestea, deoare-
ce este centrată asupra lui Hristos. Matei 
trebuie completat de Luca. Cele două 
Evanghelii sunt în acord: ele spun că Ma-
ria era logodită cu Iosif în Nazaretul Ga-
lileii (Mt. 1, 18b și Lc. 1, 26-27 [Buna Ves-
tire]) și că Maria a afl at în pântece (Mt. 
1, 18b și Lc. 2, 5), dar Sfântul Matei pre-
cizează: „de la Duhul Sfânt, fără să fi  fost 
ei înainte împreună”.

Iată deci tabloul istoric: Iosif a accep-
tat să ia sub oblăduirea sa pe tânăra fecioa-
ră Maria, au locuit în Nazaretul Galileii, 
însă nu încă în aceeași casă10, iar Maria a 
rămas însărcinată. Pentru Iosif, acest lucru 
este o cumplită lovitură. Preoţii Templului 
i-au cerut să o ia sub oblăduirea sa pe fe-
cioară, iar el afl ă că e însărcinată, nu se știe 
vinovat cu nimic, pentru că încă nu au lo-
cuit împreună, iar Maria nu i-a spus nimic 
(de altfel, cum ar fi  putut ea lămuri că aceas-
ta venea de la Duhul Sfânt, o noţiune to-
tal necunoscută și de neînţeles?). Legea lui 
Moise prevedea, în acest caz de adulter, o 
pedeapsă teribilă: uciderea cu pietre (Deut. 
22, 23-24, confi rmată de Evanghelie, la In. 
8, 5)11. Iosif se găsește deci dinaintea unei 
dileme de nerezolvat, căci aparenţele sunt 
împotriva Mariei: îi impun să se îndoias-
că de fecioria ei, de dreptatea și de cre-
dincioșia ei. Însă Sfântul Matei precizează 
că Iosif „era un om drept” și că „nu voia să 
o vădească”, adică să o dea pe mâna opini-
ei publice, care în general adoptă pe loc o 
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atitudine radicală (lucru pe care îl putem constata de mai multe ori în Evanghelie, mai 
ales atunci când Cărturarii și Fariseii vor să osândească o femeie necredincioasă, pu-
nând pe Iisus la încercare, la In. 8, 1-10). El se gândește, intră în sine, cu siguranţă se roa-
gă și sfârșește prin a „voi s-o lase în ascuns” (Mt. 1, 19). 

Minunat Iosif care se arată vrednic de viitorul său Fiu „după Lege”: e în același timp 
drept și bun, drept pentru că nu vrea să ia de soţie o logodnică ce a păcătuit (de două 
ori: adulter și minciună), și bun pentru că nu o osândește și îi deschide ușa iertării. Aici 
Îl întruchipează pe Hristos. Este prin excelenţă un „drept”, așa cum a fost strămoșul său, 
patriarhul Iosif în Egipt, când a fost învinuit pe nedrept și a trebuit să sufere pentru 
dreptatea sa (cu 1650 de ani înaintea lui – Fac. 39)12.

Apoi adoarme, înainte de a face ce și-a pus în gând. În somnul său, Dumnezeu îi dă 
răspuns tuturor întrebărilor pe care și le pune, căci încercarea tragică în care se găsește îi 
va arăta dreptatea. Un înger al Domnului (probabil Gavriil) i se arată și îi spune să lase 
deoparte orice teamă, „căci pruncul pe care l-a zămislit Maria este de la Duhul Sfânt” 
[adică de la Dumnezeu]. Și îngerul îl numește: „Iosif, fi ul lui David”, pentru a arăta lim-
pede că, prin însăși genealogia sa „după lege” (după Legea lui Moise, deci prin oameni), 
pe care Sfântul Matei tocmai a descris-o în paragraful anterior, copilul ce avea să vină era 
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cu adevărat „Fiul lui David”, acesta fi ind 
unul dintre principalele criterii de recu-
noaștere a lui Mesia. Îngerul dă o altă lă-
murire: „nu te teme să iei la tine pe Maria, 
femeia ta”. Maria nu mai e desemnată ca 
logodnică, ci ca soţie. Ne afl ăm deci pe de-
plin în cadrul normal al Legii lui Moise 
(dacă Maria ar fi  trăit toate acestea singu-
ră, în afara cadrului legal al căsătoriei, nici 
un evreu nu ar fi  putut crede că acestea vin 
de la Dumnezeu). 

Apoi îngerul îi face această sublimă dez-
văluire: „va naște prunc și îi vei pune nu-
mele Iisus: El va mântui pe poporul Său 
din păcatele sale” [Iisus înseamnă „mântu-
itor”]. Paternitatea după lege a lui Iosif este 
afi rmată limpede: totul se face deci după 
legea lui Moise. Evanghelistul își urmează 
demonstraţia citând cea mai faimoasă pro-
rocie din Vechiul Testament, cea a lui 
Emanuel, făcută de Isaia cu 740 ani mai îna-
inte: „Iată, Fecioara va lua în pântece și va 
naște prunc, și vor chema numele lui 
Emanuel, care se tâlcuiește Cu noi este 
Dumnezeu” (Is. 7, 14 și 8, 10b). Avem aici, 
la începutul Evangheliei care se adresează 
evreilor, toate criteriile principale care le 
îngăduiau acestora să recunoască în fi ul fe-
cioarei Maria pe Mesia, pe Hristos.

Iosif se trezește și „face ce îi poruncise 
îngerul: ia pe soţia sa la sine”. Iosif se îndo-
ise, însă îndoiala sa era cinstită și sinceră. 
Dumnezeu a răspuns pe dată pentru a o ri-
sipi. Iosif nu a căutat să știe mai multe: a as-
cultat fără a înţelege, așa cum făcuse Maria 
însăși în clipa Bunei Vestiri13 și cum fac în-
gerii. Este o mare lecţie duhovnicească pen-

tru toţi creștinii: îndoiala este legitimă când 
este cinstită și sinceră; Dumnezeu răspun-
de întotdeauna și pe dată. Dar dacă umblăm 
cu ocolișuri, Dumnezeu nu răspunde.

Sfântul Matei încheie întâmplarea cu o 
dezvăluire importantă: „Însă Iosif nu a cu-
noscut-o până ce a născut pe fi ul ei14 căru-
ia i-a pus numele Iisus”. Aceasta este o com-
pletare la dezvăluirea care tocmai a fost 
făcută: Iosif nu a avut niciodată nici o legă-
tură trupească cu Maria, care a rămas fe-
cioară15. Nu a fost nici un amestec bărbă-
tesc în zămislirea și nașterea lui Iisus Hristos: 
El este fără de tată pământesc. Tatăl Său 
este ceresc, iar maica Sa este pământească, 
omenească: El este Dumnezeu și Om.

Această Evanghelie, care este dezvălu-
irea unei „taine”, este de căpătâi pentru vi-
itor, căci arată cu tărie fecioria Mariei, 
Maica Domnului, condiţie sine qua non a 
celor două fi ri ale lui Hristos. Ea ne mai în-
vaţă și că dreptatea celor Drepţi se arată în 
încercări.

Slavă în veci Sfântului Iosif celui Drept, 
care a fost un lucrător al Întrupării 
Cuvântului: este un uriaș duhovnicesc și 
cinstea omenirii bărbătești. Într-un anumit 
sens, el Îl întruchipează pe Fiul său „după 
lege”, începând restaurarea lui Adam.

Pr. Noël TANAZACQ, Paris

 Note:

1. Paramonia este ajunul unei mari sărbători, 
care durează până la priveghere, dar fără 
aceasta (priveghere care se unește cu 
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Liturghia din timpul nopţii). În catedrale se 
slujesc atunci, ca și în mănăstiri, Ceasurile 
cele mari, numite și „împărătești” (Ceasul 
întâi, al treilea, al șaselea, al nouălea și 
Vecernia), cu mare solemnitate. Fiecare din-
tre Ceasuri cuprinde stihiri idiomele care se 
referă la sărbătoare. Cele de Crăciun au fost 
scrise de Sfântul Sofronie de la Ierusalim, 
unul dintre cei mai mari imnografi  ai Bisericii 
de Răsărit (+ 638). Ultima stihire de la fi e-
care Ceas este un dialog între Iosif și Maria, 
inspirat din Proto-Evanghelia lui Iacov, foar-
te realist, în care se percepe toată durerea lui 
Iosif. La Ceasul întâi, se citește Evanghelia 
Îndoielii lui Iosif (pe când „Genealogia” se 
citește în duminica dinainte de Crăciun, adă-
ugând și îndoiala lui Iosif). În Apus, în ritul 
roman, Îndoiala lui Iosif se citește în timpul 
„Privegherii de Crăciun” (înainte de Utrenie). 
Când s-a restaurat ritul galilor în Ortodoxie, 
începând cu 1945, restauratorii au avut gri-
jă să împrumute din ritul oriental Îndoiala 
lui Iosif, grupând stihirile idiomele ale 
Sfântului Sofronie într-o singură slujbă, nu-
mită a Îndoielii lui Iosif, în duminica dinain-
te de Crăciun, lucru plin de frumuseţe și de 
virtuţi pedagogice (un bărbat și o femeie in-
terpretează pe rând pe Iosif și pe Maria, răs-
punzându-și unul altuia).

2. Trebuie să reamintim că icoana este un chip 
transfi gurat al lumii, în care spaţiul și timpul 
sunt abolite: în icoana de Crăciun se văd în 
același timp Copilul Iisus care tocmai S-a 
născut și maica Sa culcată, femeile care spa-
lă copilul, pentru a arăta că e cu adevărat om, 
Iosif în îndoiala sa și Magii călătorind. Pavel 
Evdokimov face o descriere foarte frumoa-
să a acestei icoane în L’Art de l’icône, Desclée 
de Brouwer, 1972, p. 225-238. Trad. rom 
Arta icoanei. O teologie a fr umuseţii, București, 
Editura Meridiane, 1993.

3. De aceea, Sfântul Luca este considerat de 
tradiţia creștină ca fi ind primul iconograf. 
Este evident că, dacă a pictat „portretul” 
Mariei și dacă a relatat evenimentele din 
copilăria lui Hristos, înseamnă că a fost 
apropiat de ea, căci aceste revelaţii nu pu-
teau fi  făcute decât de ea. El era doctor în 
Antiohia, de limbă și cultură grecească, pro-
babil de origine păgână (dar nu se știe cu 
certitudine) și a fost multă vreme tovară-
șul Sfântului Pavel.

4. Mai ales după Sfântul Irineu (secolul al 
II-lea). Acest lucru este confi rmat în secolul 
al IV-lea de către istoricul Eusebiu din 
Cezareea. De fapt, „Evanghelia evreilor” a 
fost cu siguranţă scrisă în aramaică (limbă 
apropiată de siriaca de astăzi), pentru ca 
evreii, care vorbeau aramaică, să poată înţe-
lege (cu excepţia remarcabilă a rugăciunii 
Tatăl Nostru, pentru că rugăciunile erau me-
reu spuse în ebraică).

5. A se vedea comentariul acesteia în Apostolia 
nr. 69 din decembrie 2013, p. 8-14.

6. Proto-Evanghelia lui Iacov este atestată 
pentru prima dată de Origen (+253), însă 
elemente identice se găsesc la Clement al 
Alexandriei și la Sfântul Iustin Filosoful (+ 
în jurul anului 165): ea poate fi  deci datată 
la mijlocul secolului al II-lea. Principalele 
sale manuscrise sunt în greacă. Autorul spune 
despre sine că este Iacov din Ierusalim, un 
frate vitreg al lui Hristos (viitorul episcop 
de Ierusalim). După B. Altaner (Précis de 
patrologie), era folosită pentru lecturile 
liturgice din biserici cu ocazia sărbătorilor 
mariale. Pseudo-Matei este o remaniere 
latină a acesteia, probabil din secolele IV-V, 
a cărei sursă era siriacă și anterioară anului 
400. Prima parte corespunde aproximativ 
cu Proto-Evanghelia lui Iacov: este de mai 
mică valoare, dar aduce totuși câteva adăugiri 
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interesante. O ediţie știinţifi că a celor două 
scrieri a fost întocmită de către E. Amman 
(Le protévangile de Jacques et ses remaniements 
latins, Letouzey, 1910). În numeroase biserici 
din Răsărit, și mai ales în Grecia, ciclul vieţii 
Mariei este pictat în fresce: izvorul este 
Proto-Evanghelia lui Iacov.

7. Acest eveniment este sărbătorit la 21 noiem-
brie. Este într-adevăr vorba despre Intrarea 
Fecioarei în Biserică, și nu de „Înfăţișarea” 
ei, cum se găsește în numeroase cărţi litur-
gice, atât în Apus, cât și în Răsărit. „Înfăţișarea 
la Templu” de care vorbește Dumnezeu 
lui Moise privea pe nou-născuţi și numai pe 
cei de parte bărbătească, pe „primii născuţi 
de parte bărbătească” (Ieș. 13, 13). Părinţii 
veneau „să-i închine” Domnului la Templu, 
apoi dădeau o anumită sumă de bani pen-
tru a-i lua înapoi (îi „răscumpărau”). Maria, 
însă, a intrat cu totul în Templu la 3 ani: pă-
rinţii ei au dăruit-o cu adevărat Domnului.

8. În Israel, ca în toată societatea greco-roma-
nă, o femeie nu avea statut juridic: ea trecea 
de la tutela tatălui său la cea a soţului său, 
iar dacă era văduvă, la cea a fi ului celui mai 
mare. Nu exista altă soluţie pentru Fecioara 
din Templu decât să se „căsătorească”, fi e că 
această căsătorie era consumată (printr-o 
unire trupească) sau nu (căsătorie simboli-
că). Viziunea scolastică a Sfântului Iosif, 
care vrea să facă din el un om „cast”, adică 
fără viaţă afectivă și sexuală, este cu totul 
străină Tradiţiei și realităţii biblice. Când 
statuile apusene din mileniul al doilea îl re-
prezintă cu un crin alb în mână, acest lucru 
nu înseamnă că era el însuși feciorelnic, ci 
că a fost păstrătorul fecioriei Mariei. De al-
tfel, în cele două evanghelii apocrife, Iosif 
mai întâi respinge cinstea care i se face, pen-
tru că se teme să nu fie „vrednic de râs” 
(Proto-Iacov): se teme de bârfe! Aceasta 

tocmai pentru că era în vârstă, văduv și tată 
(„fraţii și surorile lui Iisus” despre care vor-
bește Evanghelia), încât nu putea exista nici 
un risc de unire trupească. Dacă Maria ar fi  
fost căsătorită cu un bărbat tânăr, văduv sau 
nu, niciodată omenirea nu ar fi  putut crede 
în fecioria Mariei când aceasta avea să ră-
mână însărcinată. Duhul Sfânt, alegându-l 
pe Iosif, a vrut să prevină orice tăgadă și să 
risipească orice îndoială cu privire la fecio-
ria Maicii lui Dumnezeu. Fie binecuvântat 
în vecii vecilor!

9. După Mt. 13, 55-56, Iisus avea 4 fraţi vitre-
gi (Iacov, Iosif, Simon și Iuda) și surori vi-
trege, ale căror nume nu le cunoaștem (dar 
la v. 56, evreii din Nazareth spun: „și surori-
le lui nu sunt oare toate la noi?”). Este inte-
resant de observat că Iisus, în copilăria și ti-
nereţea Sa, a trăit cu părinţi „după lege” [până 
la moartea lui Iosif, care s-a petrecut cu mult 
timp înainte ca Hristos să-Și înceapă misiu-
nea] și în mijlocul unei frăţii: ca atare, El a 
făcut experienţa omenirii în realitatea ei vie, 
familială și socială. Iar după moartea lui Iosif, 
șeful familiei a devenit Iacov, fiul cel mai 
mare al lui Iosif ,  v iitorul episcop al 
Ierusalimului.

10. Lucrurile nu sunt mereu ușor de înţeles, căci 
în evangheliile apocrife este o lacună din 
punct de vedere cronologic: preoţii se îngri-
jorează de prezenţa Mariei în Templu în ju-
rul vârstei de 12 ani (din cauza sângelui fe-
meiesc, fi indcă pierderea de sânge – simbol 
al pierderii Duhului, consecinţă a păcatului 
și a osândei Evei – este considerată de Lege 
ca o necurăţie: Lev 15, 19-32). Ea va fi  deci 
încredinţată oblăduirii lui Iosif, ca „logod-
nică”, și în casa acestuia [la Nazaret, pome-
nită doar în Evanghelie]. Însă nu va fi  „căsă-
torită” cu Iosif decât mult mai târziu, la 16 
ani (după Proto-Iacov). Între momentul în 
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care adolescenta era „dată după” bărbat și 
momentul în care acesta putea să „consu-
me” unirea treceau câţiva ani. Aceste obice-
iuri au existat în Apus (sub merovingieni sau 
în familiile regale) și mai există și astăzi în 
Răsărit, în ţările musulmane, de pildă în Iran. 
Iosif era tâmplar [lucru confi rmat de Mt. 13, 
55] și lucrător ambulant. O instalează deci 
pe Maria în casa sa, apoi pleacă să lucreze 
pe șantierele sale. Când se întoarce de la lu-
cru (de la Capernaum, după Pseudo-Matei), 
descoperă că Maria este însărcinată. Este 
uluit și pradă unei mari suferinţe. Dialogul 
său cu Maria este anevoios, căci, lucru de 
mirare, aceasta nu-i vădește ceea ce îi spuse-
se arhanghelul Gavriil chiar în acea casă la 
Buna Vestire [aceasta este limita textelor 
„apocrife”: lucrurile dumnezeiești sunt vă-
zute dintr-un unghi omenesc, în timp ce în 
Evanghelie lucrurile pământești sunt văzu-
te dintr-un unghi dumnezeiesc], însă spune 
spre apărarea ei aceeași frază evanghelică pe 
care o rostise dinaintea lui Gavriil: „eu nu 
știu de bărbat”. După aceea lui Iosif și Mariei 
li se face de către preoţi un fel de judecată: 
sunt puși să bea „apa încercării” și amândoi 
rămân curaţi.

11. Deuteronomul este limpede și cumplit: „De 
va fi  vreo fată tânără, logodită cu un bărbat 
și cineva o va întâlni în cetate și se va culca 
cu dânsa, să-i duceţi pe amândoi la poarta 
cetăţii aceleia și să-i omorâţi cu pietre” (Deut. 
22, 23-24).

12. Se mai poate nota că, la fel ca strămoșul 
său patriarhal, Iosif va avea vise (cu prile-
jul îndoielii sale, și iarăși cu prilejul fugii 
în Egipt, de trei ori: Mt. 2, 13,19 și 22), 
adică o relaţie intimă cu cele de sus, cu lu-
mea îngerească.

13. La Buna Vestire, Maria nu s-a îndoit, nici 
nu a cerut explicaţii („de ce?”): a întrebat 

numai „cum?” („Cum va fi  aceasta, de vre-
me ce nu știu de bărbat?” – Lc. 1, 34), ceea 
ce era drept după lege. Maria și Iosif, spre 
deosebire de Eva și de Adam, ascultă de 
Dumnezeu fără să înţeleagă, pentru că au 
deplină încredere în El, adică pentru că Îl 
iubesc.

14. Aceasta nu înseamnă nicidecum că ar fi  avut 
legături trupești după nașterea lui Iisus, după 
cum cred anumiţi protestanţi, însă era im-
portant, în acest moment al istorisirii evan-
ghelice, să se afi rme categoric că Iosif și Maria 
nu au avut nici o legătură trupească în tim-
pul cât Maria a purtat în pântece și până la 
nașterea lui Hristos. Trebuie chiar să preci-
zăm că nu au avut nici o relaţie afectivă sau 
sentimentală, căci Maria este în întregime 
dedicată lui Dumnezeu, fără părtășie, fecioa-
ră din iubire numai pentru Dumnezeu. 
„Maria” înseamnă „iubitoarea de lumină”: 
ea iubește numai pe Dumnezeu, din toată 
fi inţa ei. Nu este nici o umbră de iubire ome-
nească între ea și Iosif. Iosif a fost numai un 
oblăduitor „legal” și adoptiv. Pseudo-icoana 
zisă a sfi ntei familii, în care sunt reprezen-
taţi Iosif și Maria dându-și mâna cu tandre-
ţe și cu copilul Iisus între ei, este o greșeală 
teologică, o erezie.

15. Fecioria Mariei nu este numai trupească și 
exterioară: ea este, de asemenea (și mai ales), 
o feciorie lăuntrică, psihică și duhovniceas-
că. Este o feciorie deplină, care nu este cen-
trată asupra ei înseși, ci asupra lui Dumnezeu. 
Este o feciorie „pentru” Dumnezeu, pentru 
Mirele ceresc. Maria plinește ceea ce Eva nu 
a voit să facă. Închizându-și cu totul auzul ini-
mii la cuvintele mincinoase ale șarpelui din 
vechime, în care se ascundea Satana, ea nu a 
ascultat decât pe Dumnezeu și nu a primit 
decât sămânţa Duhului Sfânt (după învăţătu-
ra lui Hristos, cuvântul este o sămânţă).
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PERICOLE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CALEA 

UNEI SPOVEDANII ADEVĂRATE

Arhimandritul Melhisedec de la Lupșa

MĂRTURISIREA PĂCATELOR

Această zonă a tainei spovedaniei aș descrie-o ca fi ind foarte asemănătoare unui 
drum pe creasta unui munte cu versanţii foarte abrupţi, pentru că aici cele două mari 
ispite, cu capcanele lor care caută să rătăcească spovedania de la calea adevărată, se nu-
mesc formalismul și psihologizarea spovedaniei.

Formalismul cel mai banal este când omul caută să își mărturisească toate păcate-
le, dar acest lucru nu este decât un efort intelectual, inspirat de cele mai multe ori de 
diverse îndrumare de spovedanie. Necazul este că de foarte multe ori inima nu partici-
pă când omul citește de pe o anume listă șirul multelor păcate săvârșite.

Nu avem deloc în vedere intenţia de a critica practica scrierii păcatelor pe hârtie 
pentru a nu fi  uitate și prin aceasta spovedania să rămână incompletă, ci atragem aten-
ţia asupra faptului că, dacă inima nu trăiește lucrurile scrise și pregătite pentru mărtu-
risire, dacă ea nu este purtătoarea unei dureri pentru acele fapte săvârșite, se creează o 
anume confuzie. Pe de o parte, se infi ltrează un subţire duh de minciună, pentru că tră-
irea inimii nu este acoperitoare acelei mărturisiri, iar pe de alta, duhovnicul nu mai 
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poate înţelege reacţiile inimii celui care 
vine la spovedit, nu poate înţelege boala 
și simptomele ei așa cum sunt, și trăirea 
ușor alunecă pe versantul formalismului. 

Așa se poate ajunge la un act exterior 
împlinit formal, poate în chipul cel mai de-
săvârșit, dar, prin însăși exterioritatea lui, 
dă mărturie de lipsa Duhului Sfânt. Omul, 
fi ind de multe ori ameţit de fumul încân-
tării de sine că a făcut o „spovedanie ca la 
carte”, nu își mai dă seama de aceasta, dar 
efectul concret este că omul nu sporește 
în bine, eliberându-se de patimă sau cres-
când într-un cuget mai smerit.

Alte persoane, din contră, dorind să 
aibă o relaţie personală cu duhovnicul în 
taina spovedaniei, cad în cealaltă extremă, 
psihologizând spovedania și transfor-
mând-o într-o descărcare psihică, care nu 
mai are nimic duhovnicesc, nu mai este 
un act de credinţă, ci doar o atitudine su-
fl etească, pentru că omul simte nevoia să 
adauge tot felul de amănunte, pe care du-
hovnicul nu le cere, dar pe care, dacă omul 
nu le mărturisește, nu simte inima elibe-
rată de strânsoarea psihică.

Rezultatul psihologizării este împovă-
rarea duhovnicului, pe de o parte, iar pe 
de alta, închiderea omului într-un anume 
fel de egoism, care îl face să nu mai pri-
mească de la duhovnic cuvânt duhovni-
cesc și să îl vadă pe duhovnic tot mai mult 
ca om neputincios, care nu are capacita-
tea să „îl înţeleagă”, dacă duhovnicul îi îm-
părtășește o viziune diferită de a lui.

Efectul unei spovedanii psihologizan-
te este acela că sufl etul rămâne blocat și 

incapabil de a evolua, aruncând de mul-
te ori sufl etul în groapa neîncrederii în 
taina spovedaniei, victimizându-se că nu 
a întâlnit un duhovnic care să îl înţelea-
gă până la capăt.

Calea de mijloc este cărăruia strâmtă, 
de pe vârful muntelui, între cei doi ver-
sanţi; adică omul să vină la spovedanie 
să-și mărturisească sincer și deschis și fără 
rușine toate păcatele, dar nu toate păcate-
le privite în mod „obiectiv”, ci toate păca-
tele pe care inima lui le resimte ca păcat, 
pentru care și are o durere, fi e ea cât de 
mică. Păcatele pentru care nu are reacţie 
a inimii, prin credinţă poate să le mărturi-
sească, dar este important să vădească acea 
stare a inimii lipsită de reacţie, ca duhov-
nicul să înţeleagă cât mai bine cu putinţă 
gravitatea bolii și să dea un diagnostic ade-
vărat.

Forma mărturisirii trebuie să nu se 
piardă în amănunte, ci să fi e una esenţi-
ală. Adică inima să fi e deschisă să mărtu-
risească orice amănunt ar cere de la noi 
duhovnicul, dar să nu o facă, dacă duhov-
nicul nu cere acele amănunte. În această 
formă mai esenţială și directă a spoveda-
niei omul poate trăi mult mai ușor și ru-
șinea păcatului, și durerea pentru ceea ce 
este el înaintea Domnului, și dorinţa de 
a schimba ceva în viaţa lui, de a-și îmbu-
nătăţi starea duhovnicească. Iar o inimă 
sinceră și deschisă ușor poate primi și cu-
vântul duhovnicului printr-un act de cre-
dinţă, ca fi ind expresia Voii lui Dumnezeu, 
Cel care de fapt primește spovedania și 
care dă iertarea păcatelor mărturisite.
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Ceea ce este important pentru noi când 
mergem la spovedanie este să ne rugăm 
Domnului ca El să ne dea ceea ce avem ne-
voie în acea spovedanie, fi e cuvânt duhov-
nicesc, fi e stare de umilinţă, fi e orice alt-
ceva crede El de cuviinţă pentru mântuirea 
noastră.

DEZLEGAREA

Aici ajungem la al treilea moment al 
tainei spovedaniei, atunci când după măr-
turisire duhovnicul împărtășește omului 
dragostea iertătoare a lui Dumnezeu, ca 
martor al acesteia.

Părintele Rafail Noica spunea într-o 
conferinţă despre iertare că iertarea lui 
Dumnezeu ne este dată înainte de a o cere, 
dar că noi trebuie să ne ridicăm la înălţi-
mea acestei iertări a Domnului. Efortul 
acesta naște reacţii foarte diferite faţă de 
iertarea Domnului, de la cele mai forma-
le la cele mai adânci.

Unii oameni se bucură de iertarea și 
de eliberarea din povara păcatelor mărtu-

risite și își continuă viaţa la fel ca oamenii 
obișnuiţi, alţii însă sunt mult mai marcaţi 
de iubirea Domnului și caută să schimbe 
ceva în viaţa lor, astfel încât aceasta să fi e 
tot mai apropiată de ceea ce Domnul din 
veșnicie a gândit ca să fi e viaţa lor.

În cartea despre stareţul Siluan este de-
scris un caz al unui om, ţăran rus care uci-
sese un om la beţie, și întorcându-se de la 
pușcărie și-a continuat viaţa, trăind ca ori-
ce om obișnuit, putând fi  vesel și chiar cân-
ta la acordeon. În momentul în care stare-
ţul Siluan, Simeon pe atunci, îl întreabă 
cum mai poate cânta la acordeon după ce 
a ucis un om, acesta, trăgându-l mai deo-
parte, i-a mărturisit că mult s-a rugat și a 
plâns înaintea Domnului cât a șezut în tem-
niţă, iar la un moment a simţit iertarea 
Domnului care s-a revărsat peste el în ce-
lulă, și din acel moment inima lui a primit 
pacea și iertarea.

Reacţie total opusă vedem la stareţul 
Siluan, care mărturisește că nu a adus în 
mănăstire decât păcatele sale, pentru care 
cerea iertare Domnului; și când a văzut că 
Domnul nu numai că i-a iertat păcatele, ci 
i-a dat în dar Duhul Sfânt, pe care înainte 
nu îl știa, s-a dedat unui plâns adânc și a 
dorit, așa cum scrie Părintele Sofronie, 
„deplina iertare”: „El căuta nu doar dez-
vinuirea, care se poate primi ușor de la 
Dumnezeu, poate și pentru un singur sus-
pin de pocăinţă, ci deplina iertare, astfel 
încât sufl etul să vadă într’însul harul. El 
căuta la Dumnezeu puterea de a nu mai 
repeta păcatul, de va fi  cu putinţă, nicio-
dată; se ruga la Dumnezeu pentru izbăvi-
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rea de «legea păcatului» (Rom. 7, 23) ce 
lucrează în noi” (Stareţul Siluan, p. 36).

Așa înţelegem că iertarea Domnului 
ne este dată indiferent de faptele săvârși-
te, doar că reacţia noastră faţă de această 
iertare, ca și faţă de păcat, este de fapt mă-
sura conștiinţei noastre, și în măsura aceas-
ta noi trăim lucrurile înaintea Domnului.

Ceea ce este important de înţeles pen-
tru noi este faptul că, chiar dacă noi tră-
im rugăciunea de dezlegare doar la nive-
lul dezvinuirii, cum zicea Părintele 
Sofronie, este preţioasă înţelegerea că 
această trăire nu este capătul, că dezvinu-
irea nu este totul, că inima noastră poate 
să devină capabilă să trăiască și alte lucruri 
mult mai înalte, că noi avem să creștem 
înaintea Domnului, în adâncul conștiin-
ţei noastre. 

Măsura conștiinţei, care se vădește în 
fi ecare dintre noi, arată și măsura lucru-
rilor pe care noi le putem trăi și săvârși 
înaintea Domnului, ca lucrare a pocăin-
ţei noastre, în acest moment. Dar măsu-
ra conștiinţei crește direct proporţional 
cu agonisirea harului lui Dumnezeu în 
inima noastră. Ea se luminează tot mai 
mult de revărsarea de har peste har pe 
care îl primește omul în viaţa aceasta.

CANONUL

Ajungem acum la ultima etapă a tainei 
spovedaniei, care ţine undeva de atitudi-
nea noastră de după mărturisirea păcate-
lor, ţine de împlinirea canonului. Și în 
această zonă există înţelegeri greșite și ra-
portări greșite faţă de canon.

Mulţi trăiesc cu convingerea că dacă 
nu îţi faci canonul nu ţi se iartă păcatul, și 
dacă nu faci canonul cât timp trăiești pe 
pământ, îl vei face în iad, dând prin aceas-
tă atitudine o mai mare greutate canonu-
lui decât o are acesta în sine. Nici atitudi-
nea superfi cială a lipsei de canon nu este 
însă sănătoasă, deoarece nu ajută sufl etul 
să trăiască în continuarea vieţii în atmo-
sfera sfi ntei spovedanii.

Esenţial, canonul este un mijloc prin 
care sufl etul slăbit de păcat poate să fi e aju-
tat să trăiască în atmosfera iertării lui 
Dumnezeu. Aici e nevoie de mult discer-
nământ din partea duhovnicului și rugă-
ciune din partea penitentului, și toată 
această lucrare să fi e adumbrită de prezen-
ţa călăuzitoare a Duhului Sfânt.

De multe ori un canon administrat gre-
șit este mult mai dăunător decât lipsa însăși 
a canonului, deoarece lipsa de canon pe care 
o trăiește penitentul sau ucenicul lasă totuși 
spaţiu liber ca Duhul să lucreze în continu-
are cele de mântuire în inima acestuia.
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Dacă duhovnicul își recunoaște neputinţa de a înţelege în adânc problematica du-
hovnicească a ucenicului și se smerește înaintea Domnului, nedând nici un canon, iar 
ucenicul resimte această libertate din partea duhovnicului nu ca ușurătate, ci ca respon-
sabilitate înaintea Domnului, harul lucrează și plinește cele neputincioase și nedesăvâr-
șite din om, cum se spune în rugăciunea de la hirotonie, și călăuzește sufl etul celui ce 
se încredinţează purtării de grijă a lui Dumnezeu spre o pocăinţă mai adâncă și mai în-
fl ăcărată.

Dacă însă ucenicul trăiește ușuratic lipsa unui canon, această atitudine nu îl va 
face să depășească prea degrabă pragul dezvinuirii și să se afunde în apele adânci ale 
pocăinţei. De aceea omul trebuie să ceară de la duhovnic, cu rugăciune, un canon, și 
să fi e convins că, primind acel canon, primește odată cu el și putere de la Dumnezeu; 
iar dacă nu primește nici un canon, să ia asupra lui, prin prihănire de sine, lipsa ca-
nonului, ca fi ind însuși canonul, înţelegând că nu este încă în stare să lucreze ceva 
duhovnicește, fi ind neputincios.

Fericit este ucenicul care are duhovnic plin de înţelepciunea Duhului, care și în-
ţelege adânc problema duhovnicească și care știe să pună povara pe măsură, astfel 
încât sarcina să nu fi e nici prea ușoară și să nu își atingă scopul, adică vindecarea, dar 
să nu fi e nici prea împovărătoare și să ducă sufl etul la descurajare, nemaifi ind capa-
bil să se întraripeze cu dumnezeiescul dor.

În concluzie, putem spune că o spovedanie autentică, o spovedanie care este de-
săvârșită, este o spovedanie sub însufl area directă a Duhului Sfânt, o spovedanie di-
namică, o spovedanie sinceră și din toată inima, chiar dacă în acel moment al spove-
daniei inima noastră este împărţită și nu poate trăi în chip cât mai plenar pocăinţa, 
la măsura bărbatului desăvârșit.

Ceea ce este la fel de important de înţeles pentru noi este și faptul că mântuirea 
omului pe pământ, fi ind o devenire, având un crescendo, spovedania reală a noastră are 
și ea același caracter. Spovedaniile noastre tind spre chipul cel mai desăvârșit, însă la fel 
ca și pocăinţa, chipul desăvârșit nu poate fi  atins decât dincolo de mormânt.

 Omul însă se obișnuiește cu această tensiune duhovnicească a unei nedesăvârșiri, 
profită de ea duhovnicește prin faptul că poate neîncetat să se smerească înaintea 
Domnului, să se vădească ca fi ind nevrednic de un așa de mare bine în viaţa lui. Având 
această atitudine sinceră înaintea Domnului, este îndrăgit de harul Duhului Sfânt care 
lucrează în el cu tot mai multă putere cele cu neputinţă omului de purtat și de lucrat.

Cuviosul Siluan a fost întrebat de Domnul dacă dorește mai mult har, iar acesta i-a 
răspuns Domnului că El știe că omul nu poate purta mai mult și să fi e viu și să mai fi e 
capabil să trăiască în lumea aceasta.
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CUVÂNT

FILOCALIC

P
e cât de simplă pare practica postului, înţeles ca abstinenţa de la un anumit fel 
de hrană, pe atât de multe și profunde sunt sensurile, aspectele și formele care 
îl defi nesc în esenţă. Este cât se poate de clar că asupra acestei practici duhov-

nicești orice refl ecţie raţională este sterilă și fără fi nalitate. E relativ ușor să îţi stăpâ-
nești pântecele, dar este nespus de greu să fi i triumfător asupra patimilor din tine. În 
consens, marii asceţi ai lumii creștine identifi că în practica postului două esenţe con-
gruente: lupta fără ipocrizie și biruinţa fără trufi e.

Iată două exemple din Pateric, de la sine vorbitoare: 
„Au venit odată avva Siluan și Zaharia, ucenicul lui, la o mănăstire; și i-au făcut pe ei 

de au gustat puţin mai înainte de a călători. Apoi ieșind ei, a găsit ucenicul lui apă pe cale 

P O S T U L,

ÎN CUVINTELE PĂRINŢILOR

„Ce este postul? 
Postul nu stă atât în înfr ânarea 
de la mâncare, cât în înfr ânarea 

de la gânduri necurate – să 
postim de gânduri!”

Stareţul Tadei
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și dorea să bea. Și i-a zis lui bătrânul: 
Zahario, post este astăzi. Iar el a zis: dar 
n-am mâncat, părinte?! Zis-a bătrânul: ceea 
ce am mâncat era al dragostei; dar noi pos-
tul nostru să-l ţinem, fi ule!”

Iar Avva Macarie ne dă o altă lecţie de 
postire: 

„Se spunea despre avva Macarie că 
atunci când se întâmpla a fi  cu fr aţii, își pu-
nea luiși hotar, că de se va afl a vin pentru 
fr aţi, să bea, dar în loc de un pahar de vin, 
o zi să nu bea apă. Deci fr aţii, pentru odih-
nă, îi dau lui. Iar bătrânul cu bucurie lua, 
ca pe sineși să se chinuiască. Iar ucenicul 
lui știind lucrul, zicea fraţilor: pentru 
Domnul, nu-i daţi, căci în chilie vrea să se 
chinuiască pe sine! Și înștiinţându-se fr a-
ţii, nu-i mai dădeau vin.”

Pr. Trandafi r Vid

DIN CUVINTELE

AVVEI

MACARIE EGIPTEANUL

Cuvântul 10:

Pătruns de a-nfr ânării bucurie
biruitorul avvă Macarie
voia de laudă a fi  străin.
Și de aceea, dacă fr aţii-i dădeau vin,
bea cu dânșii un pahar, în grabă.
Apoi... nu mai bea apă, o zi-ntreagă.

DIN CUVINTELE

AVVEI SILUAN

Cuvântul 1:

După ce a-nnoptat la mănăstire
- cel cu dreaptă trăire 
Siluan avva ș-al său ucenic -
au intrat la trapeză și au mâncat un pic.
Pătruns pe drum de sete
ucenicul se dete
la un izvor să bea.
„– Ce faci, Zaharia?”
i-a zis bătrânu-ndată.
„– Iată... 
... azi pentru noi e post;
ce-a fost la mănăstire, al dragostei a fost.”

Pr. Trandafi r Vid
 Din volumul 

„De dragul păcătoșilor – 
Încercări de versifi care a Patericului”
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T
oate despărţirile pe care le-a fă-
cut Dumnezeu încă de la Face-
re sunt minunate. A despărţit lu-
mina de întuneric și a numit 

lumina zi și întunericul noapte; a despăr-
ţit fi inţa din nefi inţă, a făcut pământul și 
lumea toată din nefi inţă; a despărţit ape-
le de deasupra de cele de jos. Aproape toa-
tă cartea Facerii, mai ales primele capito-
le, este despre despărţiri. Despărţiri 
minunate, care nu despart, ci care îm-
bogăţesc și unesc mai mult. Ce urât ar 
fi  fost ca Pământul să fi  rămas netocmit și 
gol, acoperit de întuneric peste abisuri. Ce 
era acela? Nimic. Și Dumnezeu desparte, 
și desparte lumina de întuneric și face o 
separare și, dintr-odată, seara devine fru-
moasă, dimineaţa devine frumoasă, noap-
tea în sine are o speranţă, o nădejde că 
după aceea vine lumina, și vine lumina cu 
toată frumuseţea ei. Și desparte Dumne-
zeu norii de deasupra de apele de jos. Și 
azi ne minunăm văzând norii trecând, în 
ce chipuri, în ce feluri, și acestea sunt de 
când a zis Dumnezeu să se despartă ape-
le de sus de apele de jos. Și apa înseamnă 
toată atmosfera, nu numai norii, că nu nu-

Despărţirile...

mai la nori Se referă Dumnezeu acolo. Și 
a despărţit Dumnezeu după aceea apele 
de uscat și au apărut uscatul cu toate fru-
museţile lui și mările, cu toate ale lor. Și a 
despărţit Dumnezeu mările și a zis mă-
rii: Să scoţi din tine vietăţi de toate feluri-
le. Și s-au despărţit din mare tot felul de 
vietăţi, ca și cum ar fi  născut mările la cu-
vântul lui Dumnezeu. Și a zis și pământu-
lui să puiască, să scoată tot felul de anima-
le, și au ieșit. Și a zis pământului să scoată 
atâta verdeaţă și frumuseţe, e o despărţi-
re din pământ a acestei verdeţi. Și ce fru-
museţe au adus aceste despărţiri pe care 
le-a dat Dumnezeu! Dar, de fapt, nu sunt 
despărţiri, ci sunt înfrumuseţări! Așa cum 
un copil se naște, un bob de humă și mare 
lucru nu e, mai ales la început, când e em-
brion. Dar, cu cât se despart lucrurile, cu 
atât degetele lui devin mai degete, cu atât 
părul devine păr, cu atât ochii lui devin 
tot mai frumoși, tot mai clari, ce frumos 
e omul care se desparte din amalgamul 
acela primar de celule și se face tot mai 
deplin, tot mai clar!

Tot ce desparte Dumnezeu desparte 
nu ca să despartă, ci ca să le facă tot mai 
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frumoase și să le unească printr-o dragoste tot mai mare. A despărţit din bărbat pe 
femeie și a făcut-o pe Eva, și aceasta a făcut-o ca să fi e iubirea dintre ei și mai mare. Și 
ce mult a împodobit Dumnezeu lumea prin faptul că a despărţit și există așa, bărbat 
și femeie. Nu ni i-am putea închipui unii fără alţii, ce plictisitoare ar fi  lumea numai 
cu unii, n-ar fi  copii sau n-ar fi  bătrâni. Toate au o frumuseţe și umplu de armonie 
lumea. Așa face Dumnezeu, desparte ca să împlinească, să desăvârșească, să uneas-
că, să înveţe să se iubească cele despărţite. Pe când diavolul totdeauna a copiat și a 
făcut despărţire, dar ca să dezbine. Diabolos înseamnă a dezbina. El L-a imitat pe 
Dumnezeu, dar el vrea rupturi, el dezbină să omoare, să ucidă, dezbină ceea ce nu 
trebuie dezbinat. De aceea se străduiește să dezbine trupul de sufl et, bărbatul de 
femeie, tot ce poate dezbina. Dezbină sufl etul din toată rânduiala lui cea bună de 
conștiinţă, să n-o asculte, să facă așa cum a făcut acesta. Aceste rupturi duse până la 
capăt sunt de netrecut, sunt îngrozitoare, sunt împotriva lui Dumnezeu.

Noi să fi m după chipul lui Dumnezeu și să încercăm să unim aceste dezbinări, pe 
care nu le-a făcut Dumnezeu, că El nu face dezbinări în sufl etele noastre și între noi, 
ci pe acestea le dorește diavolul, că din aceste dezbinări vine mai târziu iadul, peste 
care nu se poate trece în rai.

Pr. Ciprian Negrean (fr agment din predică)
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 „Noi, cei ce aparţinem în același timp – mai bine zis, în paralel – de 
două lumi, de cea de sus și de cea de jos, suntem oarecum împărţiţi 
de-a lungul întregii noastre vieţi pământești. Tânjim către viaţa 
veșnică, având înaintea noastră chipul fi inţării dumnezeiești, 
neschimbată în desăvârșirea sa, iar în același timp ne afundăm 
în grija celor pământești, nefi ind în putere a defăima cerinţele 
acestei vieţi. «Aștept învierea morţilor.» Numai ea, cea așteptată 
veșnică viaţă, este adevărata viaţă. (...) Când «Dumnezeu va 
fi  toate întru toţi» (1 Cor. 15, 28), atunci și noi ne vom arăta 
ca stăpânind veșnicia, iar de acum nu în parte, ci în deplinătate. 
Către această «margine a doririlor» năzuiește sufl etul. De-abia 

atunci va fi  cu putinţă bucuria cea de nimic întunecată.” 

ŞI VĂZÂND EI STEAUA, 

S-AU BUCURAT 

CU BUCURIE

MARE FOARTE 

(MATEI 2, 10)

ARHIMANDRITUL SOFRONIE 
Scrisori de la Athos
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S
teaua din Betleem nu este un corp 
ceresc ca oricare altul. Este abso-
lut inutil să încercăm să identifi -
căm – așa cum au încercat unii as-

tronomi – sursa materială a acestei lumini 
mișcătoare. Steaua de la Betleem este un 
semn trimis de Dumnezeu, iar lumina ei 
nu este un fenomen astronomic, ci o re-
velaţie a Fiinţei dumnezeiești, care nu poa-
te fi  văzută cu telescopul, nici fotografi a-
tă de o sondă spaţială. 

 A interpreta textele biblice după cri-
teriile și cu metodele știinţelor profane în-
seamnă a comite în același timp un sacri-
legiu, o „profanare”, o desacralizare a 
textului studiat astfel, dar și o eroare me-
todologică tot atât de enormă ca aceea a 
unui savant care ar voi să studieze dragos-
tea observând la microscop fuziunea în-
tre un ovul și un spermatozoid.

 Știinţele lumești, care nu pot cunoaș-
te decât această lume, sunt inadaptate și in-
competente în materie de cunoaștere spi-
rituală. Adevărurile acestei lumi sunt 

minciuni din punct de vedere duhovnicesc, 
„căci înţelepciunea lumii acesteia est nebunie 
înaintea lui Dumnezeu” (1 Cor. 3, 9). 

 Steaua care i-a călăuzit pe magii de la 
răsărit către locul în care se afl a pruncul 
Iisus a apărut, desigur, sub o formă vizi-
bilă, dar adevărata ei lumină este de natu-
ră spirituală și dumnezeiască, și prin ur-
mare această lumină nu aparţine acestei 
lumi trecătoare, ci veșniciei. Este lumina 
lui Hristos care strălucește în întunecimea 
sufl etului căzut în păcat, lumina Vieţii în 
împărăţia morţii care a pus stăpânire pe 
lume după căderea lui Adam. Fiecare om 
poartă în fundul sufletului o stea din 
Betleem care îi arată calea către viaţa veș-
nică și Împărăţia cerurilor care se afl ă în-
lăuntrul nostru (Lc. 17, 21). 

 De aceea bunurile pieritoare ale aces-
tei lumi și trupul muritor nu vor putea ni-
ciodată satisface năzuinţele sufl etului ome-
nesc, căruia îi este sete de Dumnezeu și 
de viaţa veșnică de care a fost lipsit prin 
căderea în păcat a lui Adam. „Civilizaţiile 

se perindă una după 
alta, formele de viaţă se 
schimbă, faţa lumii se 
transformă, dar nimic 
nu poate distruge sau 
stinge setea spirituală a 
omului. (...) Ea este un 
dar de mare preţ, căci îl 
trage pe om către înăl-
ţimi și nu îl lasă să se 
mulţumească numai cu 
fericirea lumească, ai-
doma dobitoacelor, ci îl 
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face părtaș celor mai înalte și 
neasemuite fericiri. Este însă și 
un dar dureros, căci el contra-
zice de cele mai multe ori in-
stinctele noastre pământești și 
face din viaţa omenească o lup-
tă neîncetată și o căutare pli-
nă de îngrijorare” (Părintele 
Alexandre Schmemann – Voi 
toţi, care sunteţi însetaţi). 

 Steaua din Betleem ne 
amintește că adevărata noas-
tră patrie nu se afl ă în aceas-

tă lume trecătoare, supusă timpului și morţii, ci în Împărăţia cerurilor cea fără de în-
ceput și fără de sfârșit, pe care am pierdut-o prin păcatul lui Adam: „Scripturile ne 
înștiinţează că există ceva mai înalt decât veacul. Ele adeveresc că acel lucru există. (...) 
Există deci ceva mai înalt decât veacurile, care este preacurata Împărăţie a lui Dumnezeu. 
Căci ne e îngăduit să spunem că Împărăţia lui Dumnezeu s-a întemeiat sau s-a arătat în 
veacuri sau în timp. Noi suntem încredinţaţi că Împărăţia este moștenirea, locuinţa, locul 
celor mântuiţi, așa cum ne înștiinţează cuvântul cel adevărat, destinaţia fi nală a celor ce 
s-au avântat către scopul suprem al dorinţelor omenești: atunci când l-au atins, ei primesc 
odihna, oprirea mișcării de orice fel, dat fi ind că ei nu mai există în timp și nu mai au ni-
ciun veac de străbătut” (Sf. Maxim Mărturisitorul – Centuria II despre teologie). 

 Sufl etul omenesc va fi  în permanenţă însetat, tulburat și neliniștit atâta timp cât 
nu va fi  atins scopul suprem al existenţei omenești, care este a doua noastră naștere în 
Ceruri: „Noi ne naștem la nivelul Pământului. Dar ni se cere să ne ridicăm la nivelul Cerului 
înainte de ceasul morţii. A părăsi această lume la nivelul la care ne-am născut înseamnă a 
ne fi  irosit în zadar existenţa omenească. Aceasta este ideea centrală a învăţăturii Evangheliilor” 
(Arnaud Desjardins – Recitind Evangheliile). 

 Pruncul Iisus S-a născut pe pământ pentru ca omul să se poată naște în Ceruri. Steaua 
de la Betleem ne arată calea care duce la Mântuitorul nostru. Căci Împărăţia cerurilor și 
viaţa veșnică nimeni nu le poate dobândi prin propriile sale puteri, ci numai cu ajutorul 
lui Dumnezeu: „Este cu neputinţă ca un sufl et să se înalţe către cunoașterea lui Dumnezeu 
dacă Dumnezeu Însuși, coborându-Se asupra lui, nu-l sprijină și nu-l aduce către El. Căci 
inteligenţa omenească nu s-ar putea ridica niciodată îndeajuns pentru a primi măcar în parte 
luminarea dumnezeiască dacă Dumnezeu Însuși nu ar atrage-o către înălţimi, atât cât este cu 
putinţă inteligenţei omenești să se înalţe, și nu ar lumina-o cu neînchipuitele fr umuseţi dum-
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nezeiești” (Sf. Maxim Mărturisitorul – Cen-
turia I despre teologie).

 Tot așa cum lumina naturală a pămân-
tului vine din cer, lumina duhovnicească 
a sufl etului omenesc vine de la Hristos, 
„Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat 
din Dumnezeu adevărat (...) Care pentru 
noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire 
S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la 
Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a fă-
cut om” (Crezul). 

 Lumina stelei de la Betleem este infi -
nit mai preţioasă pentru om decât lumi-
na soarelui, căci ea vine din Împărăţia lui 
Dumnezeu și ne călăuzește către viaţa veș-
nică. Dacă ne întoarcem ochii de la aceas-
tă lumină, dacă o dăm uitării sau refuzăm 
să o urmăm, toate căile acestei lumi, fără 
excepţie, ne duc în mod inevitabil la dez-
astrul fi nal al oricărei existenţe omenești: 
„Ne naștem, creștem în putere și în fr umuse-
ţe, și puţin câte puţin vine prăbușirea, și ia-
tă-ne șchiopi, urâţi și slăbănogi. (...) Îmi spun 
cu groază că voi muri. Îmi spun cu înspăi-
mântare nesfârșită că vor muri și fi ica mea, 
și soţia, și că nu există nicio scăpare. (...) 
Totul este groaznic în cele din urmă” (Eugen 
Ionescu). 

 Lipsit de lumina și de ajutorul lui 
Hristos, omul este asemenea unui bolnav 
incurabil, „a cărui existenţă duce în mod in-
evitabil la o dezagregare fără sens” și se îm-
potmolește „în cele rele, în spaima morţii, 
în lupta bestială pentru supravieţuire” (A. 
Schmemann, op. cit.). 

 Steaua din Betleem restabilește uni-
tatea între cer și pământ, între om și 

Dumnezeu, între existenţa noastră muri-
toare și viaţa veșnică. Lumina ei ne aduce 
la cunoștinţă un adevăr cu mult mai pre-
sus decât toate adevărurile acestei lumi: 
prezenţa veșnică a lui Dumnezeu în sânul 
vieţii noastre muritoare: „Nu știţi oare că 
trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, 
care locuiește în voi și pe care L-aţi primit de 
la Dumnezeu?” (1 Cor. 6, 19). 

 Dacă urmăm lumina stelei de la 
Betleem, întreaga noastră existenţă este 
transfi gurată. Nu mai avem a ne teme de 
încercările și necazurile vieţii, nu mai 
avem de ce ne înspăimânta în faţa sufe-
rinţei, a bătrâneţii, a morţii, dat fi ind că 
lumina lui Dumnezeu ne însoţește în ori-
ce clipă și ne călăuzește pașii, pe căi știu-
te numai de El, către Împărăţia vieţii fără 
de moarte: „În faţa nedreptăţilor ce stâr-
nesc indignarea și revolta, amintiţi-vă în-
totdeauna că Dumnezeu El Însuși vine la 
voi pe această cale și că acel lucru revoltă-
tor este o binecuvântare deghizată în tra-
gedie.  Cu toată convingerea mea de 
Occidental al secolului XX, afi rm că aces-
ta este adevărul. Ceea ce ni se pare inaccep-
tabil și de neînţeles – nu se poate, așa ceva 
depășește orice închipuire! – este lucrarea 
lui Dumnezeu Însuși. Dacă puteţi, fără ni-
cio restricţie, într-un avânt de credinţă și 
dragoste, să acceptaţi ceea ce depășește po-
sibilităţile noastre de înţelegere, atunci veţi 
afl a tocmai acea pace despre care s-a spus 
că «depășește orice închipuire»” (Arnaud 
Desjardins, op. cit.). 

Viorel Ștefăneanu
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frizerul cel
              necredincios

V edeți, dragi copii, mulți dintre noi putem gândi așa. Dar trebuie ști-
ut că Dumnezeu ne-a creat și ne-a învățat ce trebuie să facem ca 

să fi m fericiți. Dar noi, nerespectând învățătura sfântă... Ia gândiți-vă, dacă 
ai cumpăra un aparat nou, cu manual de folosire, dar nu ai respecta indica-
țiile de acolo, la urmă te-ai mira de ce nu funcționează bine, nu?

O
dată un bărbat a mers la frizerie 
pentru a se tunde și a se bărbieri. 
De îndată ce frizerul a început 

să lucreze, a început și discuţia dintre cei 
doi. Au discutat despre foarte multe lu-
cruri, după care au atins și subiectul reli-
giei și al lui Dumnezeu. Frizerul îndată a 
spus:

– Nu cred că există Dumnezeu.
– De ce? l-a întrebat clientul.
– E foarte simplu. Ieși afară în stradă și 

vei înţelege de ce nu există Dumnezeu. 
Spune-mi, dacă Dumnezeu există, de ce 
sunt atâţia oameni răi? De ce atâţia copii 
părăsiţi? Dacă Dumnezeu ar exista, nu ai 
găsi nici nefericire, nici durere. Nu pot să-
mi închipui un Dumnezeu care iubește și 
compătimește, dar să îngăduie și toate aces-
tea care se întâmplă.

Clientul s-a gândit puţin, însă nu a răs-
puns nimic, pentru că nu a vrut să strice 
discuţia. În cele din urmă frizerul și-a ter-
minat treaba, iar clientul a plecat. Dar, de 

îndată ce a ieșit din frizerie, a văzut un băr-
bat cu părul lung și ondulat și o barbă mare, 
însă dezordonate și slinoase. Era foarte 
murdar și neîngrijit. În acea clipă clientul 
s-a întors din drum și a intrat din nou în 
frizerie, spunându-i frizerului:

– Știi ceva? Nu există frizeri.
– Cum poţi spune așa ceva? a întrebat 

uimit frizerul. Nu vezi că eu sunt frizer? 
Abia te-am tuns și bărbierit. Ce vrei să 
spui?

– Nu! a răspuns clientul și a continuat. 
Dacă ar fi  existat frizeri, nu ar fi  fost pe stra-
dă oameni nepieptănaţi și cu păr lung și 
murdar, ca acela de afară.

– Ba da, există frizeri, dar aceasta se în-
tâmplă pentru că oamenii nu merg la ei.

– Exact! a răspuns clientul. Aceasta este 
problema. Și Dumnezeu există, dar cele 
spuse de tine se întâmplă pentru că oa-
menii nu merg la El și nu ÎI cer ajuto-
rul; de aceea există atâta durere și ne-
fericire în lume.
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Jocul propus pentru numărul 
acesta este: ÎNCURCĂTURA 
PAPUCILOR.

E nevoie de cel puțin cinci co-
pii, fi ecare cu papuci cu șireturi. 
Toți jucătorii se descalță, iar pa-
pucii lor se împart în două grămezi 
(la cel puțin 3 m distanță între 
ele) și se amestecă foarte bine 
(conducătorul de joc poate, pen-
tru a îngreuna jocul, să lege și câ-
teva șireturi, de exemplu). Se sta-
bilește o linie de start, la vreo 
10-15 m distanță de grămezi, unde 

În ce ţară i-a trimis
Îngeru-apărut în vis  
Pe Iosif și pe Maria,

Ca să-L scape pe Mesia,
Când Irod, în graba mare,
Voia pruncii să-i omoare?

Pe seară, spre Ierihon,
Ostenit mergea un om;
Jefuit în drum de hoţi,
Părăsit a fost de toţi,

Numai unu-i făcu bine,
Ce era străin. Știi cine?

GHICI GHICITOAREA MEA !

(Egipt) (Samarineanul milostiv)

vor fi  adunați copiii. La semnalul 
conducătorului de joc, toți fug 
spre grămezi și încearcă să-și re-
cupereze papucii, să se încalțe și 
să ajungă înapoi la linia de pleca-
re. Nu e permisă aruncarea papu-
cilor străini în altă parte, pentru 
a se evita accidentele. Primul so-
sit la linia de start e câștigătorul, 
care poate să-i dea o pedeapsă ul-
timului sosit: de exemplu, să-i pună 
o întrebare la care trebuie răs-
puns doar cu adevărul.

Să ne jucăm împreună

31A P O S T O L I A   •   N R .  8 1   •   D E C E M B R I E   2 0 1 4

P A G I N A  C O P I I L O R



A P O S T O L I A   •   N R .  8 1   •   D E C E M B R I E   2 0 1 432

I. DESPRE ÎNTOARCEREA SPRE SINE

Seminariile maicilor de la Iași sunt departe de a fi anoste sau anodine. Sunt vii. 
Răscolitor de vii. Te scot din amorţeala obișnuinţei cu mizeria dinlăuntru, îţi trag preșul 
de sub picioare și uneori te bagă în criză, de unde alegi în ce fel vrei să ieși: fi e îndesând, 
comod și stângaci, mizeria înapoi sub preș, fi e asumând efortul (și mai ales riscul!) de a 
o mătura pentru totdeauna afară. Riscul vindecării. Fiindcă bucuria, fericirea, pacea, pen-
tru eul învăţat să se hrănească din neliniști, sunt „foarte periculoase”, dă din cap, zâmbind 
cu înţeles, Maica Rafaela.

După șocul unui prim seminar, acum vreo doi ani, am continuat să mă duc, târâindu-mă 
lăuntric, împotrivindu-mă, celulă cu celulă, pe cât eram de însetată în căutarea mea tenace 
și rebelă de repere altfel. Și altfel le-am afl at. Sub forma unor „aha!”-uri, după cum le numeș-
te Maica Siluana, ale cunoașterii de sine, ale identifi cării mizeriei, în toată bogăţia și splen-
doarea ei, cu toate tipurile, speciile și chipurile pe care le-a luat cuibărindu-se înăuntru. 

DOUA SEMINARII ALE

MAICII RAFAELA

Paris – Limours, 24-28 octombrie 2014
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Intitulat, sugestiv și limpede, „Dependenţa 
emoţională”, atelierul de la Limours a avut 
la bază un exerciţiu uimitor, acela al întoar-
cerii spre sine: de la el sau ea, la eu. De la ju-
decarea sterilă și de la așteptările pe care le 
proiectez asupra celuilalt, la revenirea luci-
dă spre sine și spre rănile și neputinţele care 
le-au generat. 

Reacţiile mele negative, stările mele de 
întristare, frustrare, nefericire sunt consecin-
ţa acestor așteptări nejustifi cate. Rostul ce-
lui de lângă mine nu e să-mi umple goluri, 
să mă împlinească, să suporte, să mă poar-
te, ca o cârjă. El este liber să se poarte cum 
vrea. De altfel, nu e important ce-(mi) face 
aproapele, ci ce fac eu cu ce-(mi) face el. 
Pentru asta vom și da socoteală dincolo.

În acest context, Maica atrage atenţia asu-
pra gândurilor. Suntem, sau devenim, ceea ce 
gândim. Totul pornește de la gând. Gândul 
primit devine emoţie și creează o misterioa-
să și complicată legătură între minte și trup, 
zidindu-l sau, dimpotrivă, dărâmându-l pe 
acesta din urmă. Ţesătura de gânduri naște o 
poveste, iar rămânerea, macerarea minţii în 
poveste mă năruie. Cheia bucuriei este paza 
minţii, starea de veghe și încredinţarea lui 
Dumnezeu a fi ecărui gând care tulbură. Pentru 
asta trebuie să fiu permanent conștient de 
ceea ce mi se întâmplă. Și să-mi trăiesc viaţa 
(recunoscător pentru fi ecare dar, pentru fi e-
care mângâiere de Sus), altfel viaţa mă trăieș-
te pe mine, cum zice M. Siluana.

În concluzie, așteptările cu privire la ce-
lălalt sunt pure pretenţii. Renunţarea la ele 
este ieșire din încurcatul labirint al sclaviei 
emoţionale sau al codependenţei. 

La capătul renunţării stă libertatea. 
O gust din când în când cu sete.

Andreea Ionescu

Terapia duhovnicească
Terapia duhovnicească pe care, cu mila 

Domnului, o susţinem la Centru a apărut 
din nevoia de a răspunde celor care ne ce-
reau ajutorul – oameni din diferite medii, 
cu diferite probleme emoţionale și  relaţi-
onale, pe „limba” lor și pornind de la „ma-
terialul” lor. Astfel, am unit știinţa Părinţilor 
despre om și diferitele tehnici de cunoaș-
tere de sine ale știinţelor umaniste, pentru 
ca fi ecare să ajungă să conștientizeze atât 
chemarea la bucuria făgăduită de Domnul, 
cât și cauzele încremenirii în nefericire și 
neîmplinire. Metodele umaniste ajută pe 
fi ecare să conștientizeze limitele și nepu-
tinţa de a depăși boala și chinul cu propria 
putere, iar Tainele Bisericii Îl aduc pe 
Hristos ca Vindecător. E nevoie de aceas-
tă terapie pentru a continua Liturghia de 
duminică, atunci când fi ecare revine în me-
diul de zi cu zi și se confruntă cu neputin-
ţa de a face binele pe care îl voiește, așa cum 
ne vorbește Sfântul Apostol Pavel în Rom., 
7: „Om nenorocit ce sunt, pentru că nu fac 
binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu îl 
voiesc, pe acela îl săvârșesc”.

Axul de bază al terapiei Centrului nos-
tru este Liturghia permanentă, adică acea 
chemare a Domnului în fi ecare simţire, du-
rere, chin, în prăpastia neputinţei unirii „le-
gii trupului” cu „legea Duhului”. 

Maica Rafaela
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II. DESPRE IERTARE. 

SAU DESPRE ÎNTÂLNIRE

Toată istoria omenirii stă sub semnul în-
tâlnirii. Adam o întâlnește pe Eva, Eva pe șar-
pe, apoi Dumnezeu pleacă în grădină să-l în-
tâlnească pe Adam, dar trebuie să îl caute. 

De atunci începe un joc de-a v-aţi-as-
cunselea: Adam se ascunde de Dumnezeu, 
de responsabilitate, Eva dă vina pe șarpe și 
niciunul nu (mai) este pregătit de întâlni-
re. Nici cu Dumnezeu, nici cu ei înșiși, nici 
ei între ei.

Hristos vine să ne reînveţe să ne întâl-
nim. A început ca Dumnezeu Tatăl, a plecat 
în căutare. A plecat în căutare de oameni, să-i 
întâlnească. Toată Evanghelia, toată vestea 
bună pe care o transmite se poate rezuma la 
cuvântul acesta: întâlnire.

Toate pildele din Evanghelii sunt lega-
te de întâlnirile pe care Hristos le-a avut cu 
oamenii. Cu pescarii, care au devenit uce-
nici. Cu femeia păcătoasă, cu vameșul, cu 
demonizatul, cu samarineanca, cu canaa-

neanca, cu sutașul, cu văduva, cu fariseul, 
cu orbul, cu leprosul și așa mai departe. Cu 
toate categoriile sociale, cu toate vârstele, 
cu tot omul ce vine în lume. De la vlădică 
la opincă.

Am citit prima oară despre întâlnire la 
părintele Antonie Bloom. Mi-a venit în min-
te acest cuvânt atunci când am întâlnit-o 
pentru prima oară pe Maica Rafaela. Era 
vară, în grădina Ambasadei Române din 
Paris, la festivalul „De dragul frumosului”. 

Am făcut pași spre ea, dar în același timp 
am simţit că vine ea spre mine. Acea primă 
întâlnire a fost atât de bogată, primele se-
cunde în care doar ne-am privit în tăcere 
atât de încărcate, încât parcă nu mai era ne-
voie de cuvinte. Dar… sunt om și am ne-
voie să vorbesc. Să îmi exteriorizez emoţi-
ile. Să afl u: cine sunt cu adevărat?

Acum două-trei săptămâni am afl at că 
revine Maica Rafaela pentru câteva zile la 
Paris și vrea să lucreze cu tinerii la 
Seminarul Iertării. M-am bucurat. Nespus. 
Chiar dacă acest lucru a presupus naveta 
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câteva zile. Cine nu are nevoie să ierte? Să se ierte? 
Să fi e iertat?

La atelier am fost în jur de 12 persoane. Atelierul 
a cuprins trei ședinţe: vineri, luni și marţi. Ședinţele 
au constat în rugăciune, discuţii, desene, scrisori, lis-
te, renunţări, lacrimi și iar rugăciune. Începutul fi ecă-
rei ședinţe, după rugăciunea către Mângâietorul, a con-
stat în a spune „cum ne simţim sau ce simţim”. Pare o 
nimica toată? Ei bine, nu este. Ba din contră. Este foar-
te greu. Unii participanţi la atelier au spus clar că ei nu 
au învăţat niciodată să se exteriorizeze așa.

În prima seară, pe lângă emoţii, fi ecare a spus și aș-
teptările lui/ei de la acest seminar. O paletă largă: de la 
„vreau să mă mărit” la „vreau să învăţ să Îl întâlnesc pe 
Hristos și prin El, pe celălalt”. Nici urmă de judecată din 
partea mea când scriu aceste lucruri. Vreau doar să re-
dau ceea ce poate simţi fi ecare la un moment dat.

Ne-am spus și fricile. Da, e important să conștien-
tizăm fricile. Dar ce s-a spus la seminar rămâne la semi-
nar și la scaunul de spovedanie. Ceea ce pot spune aici 
sunt lucrurile care pot fi  utile și altora. Lucruri care să 
trezească sau să reînvie dorinţa de a-și (re)cunoaște mai 
bine trecutul pentru a putea trăi înseninat și împăcat.

Pentru că, oricât vrem noi să părem oameni tari, 
bine ancoraţi, vindecaţi și așa mai departe, suntem încă 
legaţi prin cordonul ombilical de trecut, de părinţi. Deși 
suntem, unii, la mii de km de casă. Suntem legaţi de un 
trecut pe care nu l-am putut trăi complet pentru că nu 
am știut să exteriorizăm, nu ne-a învăţat nimeni.

Cordonul constă în faptul că noi deocamdată re-
producem ceea ce am văzut acasă. Suntem picătură 
din părinţi, din amândoi sau dintr-unul singur. Picătura 
aceasta poate deveni chinezească pentru cei de lângă 
noi. Dacă nu facem ceva ca să ne schimbăm, o să re-
petăm la nesfârșit un scenariu care ne face nefericiţi.

Primul pas spre iertare este conștientizarea a ceea 
ce ne-a rănit. Pentru asta trebuie să ne întâlnim cu noi 

înșine, în adânc. Ca Iona în pân-
tecele balenei. Apoi, ca Petru, să 
cerem ajutor de la Domnul în 
timp pe mergem spre El, să nu 
ne scufundăm. 

Maica ne-a învăţat să ne ex-
primăm cu „eu” în loc de „tu”. Ce 
simt eu într-o situaţie concretă, 
nu ce ai făcut tu. Să devin atent/ă 
la mine. Să mă comport sănătos. 
Să îmi verifi c percepţia. Să acţio-
nez, nu să reacţionez. Să renunţ 
la soţul/soţia ideal/ă, care nu exis-
tă decât în scenariile mele. Ne-a 
încurajat să avem o relaţie adevă-
rată cu Dumnezeu, Care din iubi-
re a îngăduit să ne naștem și de 
atunci ne tot așteaptă să venim la 
întâlnirea cu El, tot din iubire. Abia 
de aici încolo începe iertarea, sin-
gura cale spre vindecare.

Ana-Maria Birta
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Î
n data de 26 septembrie 2014, de prăz-
nuirea Sfântului Apostol și Evanghelist 
Ioan și a Sfântului Voievod Neagoe Ba-

sarab, a avut loc la Lisabona, în Portugalia, 
deschiderea ofi cială a Congresului Frăţiilor 
Tinerilor Nepsis din Mitropolia Ortodoxă Ro-
mână a Europei Occidentale și Meridionale. 
La acest eveniment au participat numeroși ti-
neri din cele trei eparhii ale Mitropoliei: Ar-
hiepiscopia Europei Occidentale (cu repre-
zentanţi din Franţa, Belgia, Olanda, Anglia și 
Irlanda), Episcopia Italiei și Episcopia Spani-
ei și Portugaliei.

Invitatul de onoare din anul acesta a fost 
P.C. Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Mihoc de la Fa-

CONGRES NEPSIS 

Lisabona, 26-28 septembr ie 2014

cultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șagu-
na” din Sibiu. La evenimentul deschiderii ofi -
ciale au participat Preasfi nţitul Părinte Episcop 
Siluan al Episcopiei Italiei, Preasfi nţitul Pă-
rinte Episcop Timotei al Episcopiei Spaniei și 
Portugaliei și Preasfi nţitul Părinte Episcop Ig-
natie, arhiereu-vicar al Episcopiei Spaniei și 
Portugaliei. Invitatul de onoare din seara des-
chiderii a fost Excelenţa Sa, Domnul Vasile 
Popovici, Ambasadorul României în Portu-
galia, care a salutat toţi tinerii prezenţi la acest 
eveniment.

Ziua de sâmbătă a început cu rugăciunea 
de dimineaţă, urmată de conferinţa ,,Taina 
Sfi ntei Spovedanii și a Sfi ntei Împărtășanii în 
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biserica primară”, susţinută de Pr. Prof. 
Univ. Dr. Vasile Mihoc. Preacucernicia sa 
a subliniat cadrele biblice, istorice și dog-
matice ale celor două Sfi nte Taine, accen-
tuând importanţa lor în demersul duhov-
nicesc al oricărui creștin care vrea să își 
adâncească părtășia cu Domnul Iubirii. 
Prelegerea sa a fost urmată de o sesiune de 
întrebări și răspunsuri din partea celor pre-
zenţi, care s-au arătat interesaţi de lămuri-
rea mai multor aspecte practice legate de cele 
două Sfi nte Taine. Atmosfera creată de tema 
susţinută de Pr. Prof. Vasile Mihoc a fost între-
gită de o a doua conferinţă, ,,Tainele lui 
Dumnezeu ascunse în creaţia Sa – ce ne spun 
știinţa modernă și Sfânta Scriptură”, susţinută 
de Părintele Vicar al Episcopiei Italiei, 
Preacuviosul Părinte Arhimandrit Atanasie.

Programul congresului a continuat cu o 
sesiune de ateliere tematice, în număr de șase, 
care au fost coordonate de preoţi veniţi de pe 
cuprinsul întregii Mitropolii. Temele dezbătu-
te au fost: Arhim. Atanasie, Roma – Teologia și 
știinţa; Pr. Petru David, Bilbao – Sfânta Împăr-
tășanie în viaţa credincioșilor; Pr. Cristian Istra-
te, Lagos – Secularizarea și sexualitatea; Pr. Pro-
topop Florin Ciurean, Santarem – Spovedania, 
calea întoarcerii către Dumnezeu; Pr. Aurel Nae, 
Zaragoza – Cum să transmitem credinţa copiilor 
noștri?; Protos. Siluan, Episcopia Madridului 
– Drogurile digitale în viaţa tinerilor.

Concluziile acestor ateliere au fost apoi 
prezentate în faţa tuturor participanţilor de 
către raportorii grupurilor, concluzii pe care 
doritorii le pot găsi pe site-ul Nepsis. Întâlnirea 
a continuat cu un program artistic susţinut de 
tineri din întreaga Mitropolie, care a cuprins 

momente de poezie, cântece tradiţionale ro-
mânești și portugheze, momente instrumen-
tale și multe altele, toate contribuind la crea-
rea unei atmosfere de bucurie și frăţietate. 
După momentele artistice, programul a con-
tinuat cu câteva activităţi sportive, care au dat 
posibilitatea participanţilor să își pună în va-
loare abilităţile sportive. Ziua s-a încheiat cu 
rugăciunea de seară.

Ziua de duminică, 28 septembrie, a înce-
put cu Sfânta Liturghie Arhierească, la care au 
participat patru ierarhi: Preasfi nţitul Siluan al 
Italiei, Preasfi nţitul Timotei al Spaniei și Por-
tugaliei, Preasfi nţitul Marc Nemţeanul, Epi-
scop-Vicar al Europei Occidentale, Preasfi n-
ţitul Ignatie Mureșanul, Arhiereu-Vicar al 
Spaniei și Portugaliei. Cuvântul de învăţătură 
a fost rostit de Preasfi nţitul Siluan, iar la sfâr-
șitul Sfi ntei Liturghii Preasfi nţitul Timotei a 
citit participanţilor cuvântul Înaltpreasfi nţi-
tului Iosif, după care a mulţumit tuturor celor 
care s-au implicat în organizarea acestui eve-
niment, precum și tuturor celor care au par-
ticipat, în număr de 250. 

După servirea mesei de prânz, tinerii, îm-
preună cu preoţii și ierarhii, s-au adunat din 
nou în sala de conferinţe a Seminarului, unde 
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participanţii au fost invitaţi să-și împărtășeas-
că gândurile, trăirile și experienţele din timpul 
celor trei zile. Tot cu această ocazie s-a stabilit 
și următoarea locaţie a Congresului Mitropolitan 
Nepsis 2015, aceasta fiind Dublin, Irlanda. 
Nădăjduim că la fi ecare astfel de întâlnire tine-
rii Mitropoliei noastre, și nu numai, vor trăi și 
vor înţelege tot mai mult necesitatea comuni-
unii în Domnul, care nu este altceva decât o 
pregustare a Împărăţiei lui Dumnezeu.

Hristos cel pururea „tânăr”, într-o lume în 
care ne este din ce în ce mai greu sau ne simţim 
jenaţi în a-I pronunţa numele, S-a descoperit 
acestor tineri în așa fel încât nu doar frumuseţea 
cuvintelor auzite să le rămână undeva, ca o amin-
tire, ci, mai mult decât atât, El S-a coborât până 
în adâncurile inimii. Vă veţi gândi probabil acum 
că nu vrem decât să vă împachetăm frumos po-
vestea, ca să „sune bine”. Nu, dragilor, nu vrem 
să facem marketing, vrem doar să împărtășim 
atât cât cuvintele noastre sărmane pot cuprin-
de, o parte din tot ceea ce s-a născut sau a renăs-
cut în noi prin această întâlnire, ce de acum va 
duce la alte și alte întâlniri... în rugăciune.

Sunt oameni frumoși în adevăratul sens 
al acestui cuvânt, ce s-au cuibărit atât de adânc 
în noi încât doar zăbovind puţin în minte asu-
pra lor începem să zâmbim de dor și drag... Și 

cum să nu facem aceasta, când din același Potir 
ne-am împărtășit, când în același gând ne-am 
îmbrăţișat... noi, cei atât de răspândiţi în lu-
mea aceasta, dar care am afl at că putem ști unii 
de alţii prin întâlniri ca aceea de la Nepsis, 
ajungând ca în acest fel să ţinem legătura pri-
eteniei noastre vii și roditoare spre cele de fo-
los nouă și celorlalţi. Oamenii nu au fost fă-
cuţi pentru a trăi singuri și nici nu putem acest 
lucru; cu toţii avem nevoie de cineva care să 
ne scoată din izolare. Să ne atingă pleoapa ce 
ascunde în colţ o picătură de apă ce dansează 
nepăsătoare în pragul gol al inimii noastre, să 
ne sărute fruntea, lăsându-ne ca însemn iubi-
rea sa nemuritoare. Sunt cuvinte nerostite 
acestea, sunt taine ce ne înfi oară, ne cutremu-
ră, ne fericesc și iar înapoi, până când ne vom 
absorbi în timp, în Taina care ţine și ne ţine 
pe toţi și toate în botezul cu esenţa Iubirii.

De multe ori se aude spunându-se într-un 
cerc de tineri: „fi i tu însuţi”. A fi  tu însuţi nu în-
seamnă a purta măști ascunse după o așa-zisă 
„non-conformitate”. A fi  tu însuţi înseamnă a fi  
natural, a nu deranja; a fi  conștient de ceea ce 
ești și de ceea ce poţi. Atunci cu siguranţă că vei 
fi  o „senzaţie”, dar fericirea va fi  că tu nici măcar 
nu vei ști acest lucru. Prin faptul că dorim să-i 
cunoaștem pe ceilalţi, de fapt dorim să ne cu-
noaștem pe noi înșine, așa cum proverbul o spu-
ne. Iar calea acestei cunoașteri rămâne tot iubi-
rea. Ajungi să-l cunoști pe celălalt, pe tine și de 
fapt… să nu cunoști nimic. Nimic din ce ai pu-
tea atinge cu o înţelegere raţională sau psiholo-
gică, dar mult mai mult printr-o atingere în mis-
terul nebun și tandru al iubirii acesteia ce ne 
face tăcuţi și netăcuţi, prezenţi și în absenţă, in-
tenși… iar totul celuilalt va deveni și al tău. Vom 
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iubi în mod special, dar vom 
iubi și universal, creaţia în-
treagă transformându-se în 
același tablou în care suntem 
și noi pictaţi din culorile zu-
grăvite de către Cel ce știe toa-
te nuanţele fi ecăruia.

Și vom fi  toate motivele 
celuilalt, o existenţă contopi-
tă într-un prezent ce va face amintirea fără toam-
nă, o tinereţe ce va renaște mereu ca un răsad din 
pământul auriu al morţii și învierii. Vom trăi în 
veacul celuilalt, fără veac de singurătate, și vom 
sacrifi ca totul cu un curaj pe care doar iubirea 
ni-l poate sufla în urechea bătută de șoaptele 
amare ale celor ce nu o înţeleg.

Apoi, o vom recunoaște în profunzime… 
în acea profunzime a relaţiilor noastre, fi ecăru-
ia bătându-ne inima și privirea în aceeași direc-
ţie. Nu o vom ascunde atunci, căci nu ne va lăsa 
ea. Ne va atenţiona mereu că faptele noastre 
sunt legate de ea și că începând cu lucrurile mici 
le vom realiza pe cele mari, că ne merită toată 
atenţia, nefi indu-ne teamă să o proiectăm în fi -
ecare revărsare a clipelor noastre.

Iubirea ne învie, ne educă în a-i iubi cu în-
ţelepciune pe copiii noștri și a le cunoaște jo-
cul cel mai potrivit ce trebuie să-l zâmbim; ne 
descoperă talentul pentru a-i face pe tineri să 
ne arate și să-și arate ce pot cu adevărat să 
schimbe în bine; ne smerește până a-i iubi și 
pe cei mai desfrânaţi cu aceeași iertare pe care 
ne-a demonstrat-o Hristos. Cu toţii mai păs-
trăm în noi un copil căruia nu-i răspunde ni-
meni la întrebări; un adolescent doritor să cu-
cerească toată frumuseţea lumii, făcând și 
anumite greșeli în căutarea sa, dar să nu ui-
tăm: Hristos stă mereu lângă noi și ne mân-
gâie și îngrijește ca un tată... Căutaţi-L doar... 
și-L veţi afl a!

Presbitera Andreea Matei
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Reţete
și sfaturi practice

PIFTIE DE CURCAN

Ingrediente: 2 kg carne curcan (cu tot cu 
os și piele, neapărat gâturi și aripi), zarza-
vat de supă (3-4 morcovi, 1 ceapă, 1 rădă-

E luna decembrie, postul Crăciunului va trece, iar pe mesele noastre vor apărea tot 
mai multe mâncăruri cu carne și alte bunătăţi (ne pregătim de sărbători, nu?). 

Gândindu-mă că de multe ori organismul nostru ripostează la această schimbare 
bruscă de meniu și știind că una dintre cele mai bune opţiuni cu privire la alimenta-

ţia sănătoasă este carnea de curcan, în continuare vă propun câteva reţete ce merg 
făcute pentru o masă festivă. Spor la treabă!

cină mică de ţelină), 1 lingură boabe de 
piper, 2 foi dafi n, 2 căpăţâni de usturoi, 
sare. La nevoie, gelatină alimentară.

Mod de preparare: Se ia o oală de vreo 
7 l, în care se pune carnea de curcan spă-
lată și curăţată de pene și puf; se acoperă 
cu apă rece și o lingură mare de sare (care 
va ajuta la coagularea spumei) și se pune 
pe foc mic. Spuma care se formează trebu-
ie îndepărtată până când nu mai apare. În 
acel moment putem adăuga legumele pen-
tru supă, piperul și foile de dafi n. Totul se 
va lăsa la fi ert până ce carnea va cădea de 
pe oase. Dacă morcovii sunt fi erţi înainte 
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de fi nal, se vor scoate afară din oală. Se ia 
oala de pe foc, se acoperă și se dă la rece 
până a doua zi, când supa se curăţă de gră-
simea strânsă deasupra. Dacă pift ia e tare, 
am reușit! Dacă nu, vom avea nevoie de 
gelatină. Se pune din nou pe foc oala, până 
când devine totul lichid, după care se opreș-
te focul, se adaugă usturoiul pisat și se aș-
teaptă vreo 15 minute să prindă gust; apoi 
supa se strecoară de vreo două ori, ca să 
rămână limpede și curată, și se potrivește 
de sare. Carnea se desface de pe oase și se 
rupe în bucăţele, iar pieliţele se îndepăr-
tează. Acum pregătim bolurile: pe fund se 
ornează cu bucăţele de morcov (fiecare 
după imaginaţie), după care se pune car-
nea (împărţită în mod egal pentru toate 
vasele), iar apoi zeama. Se dau la rece până 
pift iile devin tari. 

În cazul în care avem nevoie de gelati-
nă, se vor folosi foi (a se vedea cantitatea 
de supă) care vor fi  hidratate mai întâi în 
apă rece, iar apoi adăugate în zeama stre-
curată, amestecând până ce totul se omo-
genizează. 

Pift ia se servește rece, cu lămâie sau cre-
mă de hrean, după preferinţe.

FRIPTURĂ DE CURCAN CU 

LĂMÂIE ŞI MUŞTAR

Ingrediente: 1 kg piept de curcan, zea-
ma de la două lămâi mari, 100 ml ulei de 
măsline, 2 linguri (55 g) muștar franţu-
zesc (cu boabe), 2 linguriţe rase cimbru, 
2 linguriţe rase busuioc, 6 căţei usturoi, 
150 ml vin alb, sare, piper.

Mod de preparare: Încingeţi cuptorul 
la 200 grade Celsius. Spălaţi pieptul de 
curcan și curăţaţi-l de orice grăsime și de 
pieliţa în exces. Crestaţi-l din loc în loc 
cu un cuţit, frecaţi-l cu un pic de sare și 
piper și puneţi-l într-un vas pentru cup-
tor, potrivit ca dimensiune. Într-un bol, 
amestecaţi muștarul cu boabe cu uleiul 
de măsline și usturoiul pisat. Omogenizaţi. 
Adăugaţi cimbrul și busuiocul, sucul de 
lămâie și vinul. Amestecaţi bine și tur-
naţi sosul peste curcan. Băgaţi vasul în 
cuptor, acoperit cu o folie de aluminiu, 
și lăsaţi 25 de minute. Daţi apoi focul mai 
mic, la 180 grade Celsius, lăsaţi încă 25 
de minute, după care scoateţi folia pen-
tru a se rumeni curcanul un pic. Lăsaţi-l 
încă 15-20 de minute. Scoateţi friptura 
din cuptor și lăsaţi-o să „se odihnească” 
vreo 15 minute înainte de a o servi. Sosul 
rămas îl puneţi într-o sosieră și-l serviţi 
alături de friptură. 

Friptura de curcan se taie felii și se ser-
vește cu o garnitură de piure de cartofi  sau 
cu legume sotate.
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TIRAMISÙ

Ingrediente: 500 g mascarpone (sau, mai 
light: 250 g mascarpone cu 250 g brânză 
fi nă slabă – ricott a, de exemplu), 5 ouă, 5 
linguri zahăr, esenţă vanilie, esenţă rom, 
un păhărel de rom, cafea neagră rece și ne-
îndulcită, 1 pachet pișcoturi, cacao praf 
(neagră și amară), un vârf de sare.

Mod de preparare: Se pregătesc cca 2 
căni mari de cafea neagră care se dă la ră-
cit. Ouăle se separă în două vase. Albușurile 
se bat spumă tare cu un vârf de sare. 
Gălbenușurile se freacă împreună cu za-
hărul, brânza și vanilia până totul devine 
omogen, fără să se mai simtă cristalele de 
zahăr (problema e eliminată dacă se folo-
sește zahăr pudră). Crema de gălbenușuri 
și albușurile spumă se amestecă încet, prin 
mișcări circulare, de jos în sus, astfel încât 
crema să rămână aerată. Într-un vas adânc 
se pune cafeaua rece amestecată cu esen-

ţa de rom și romul, iar pacheţelele de piș-
coturi se desfac. Se ia o tavă de plăcinte 
(cu margini înalte) și se începe așezarea 
tiramisù-ului: se pune un strat de pișco-
turi înmuiate în cafea (se afundă pișcotul 
tot, doar pentru o secundă, nu mai mult, 
ca să nu devină terci) urmat de jumătate 
din crema care se întinde peste tot. 
Operaţiunea se repetă încă o dată (ar fi  
bine ca al doilea strat de pișcoturi să fi e 
așezat perpendicular faţă de primul, ast-
fel ca bucata de prăjitură pusă în farfurie 
să stea fermă), după care se încheie cu un 
praf de cacao peste toată prăjitura. 

Se poate servi după ce a stat la frigider 
cel puţin 2-3 ore.

Dacă vrem o variantă de TIRA MISÙ 
pentru COPII, putem face următoarele 
modifi cări: în loc de cafea pentru înmu-
iat pișcoturile vom folosi un suc de fruc-
te acrișor; iar în crema de ouă se pot adă-
uga bucăţele de fructe, proaspete sau din 

compot. Se elimină praful de 
cacao de deasupra, dar în loc se 
poate folosi niște ciocolată rasă, 
moţuri de frișcă sau chiar fruc-
te (după dorinţa celor mici). 
Imaginaţi-vă, de exemplu, mon-
tarea prăjiturii în niște boluri 
transparente, folosind suc de 
căpșuni și bucăţele din același 
fruct. Copiii dumneavoastră ar 
fi  mai mult decât încântaţi!

POFTĂ BUNĂ! 
și LA MULŢI ANI!
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C
u gând frumos și dorire de bine pentru copilașii din parohiile pariziene și cele 
din Limoges, Orléans și Grenoble, Părintele Mitropolit Iosif a binecuvântat 
anul acesta organizarea primei tabere de copii din Franţa la Mănăstirea „In-

trarea în Biserică a Maicii Domnului” de la Sauvagnac (lângă Limoges). Cele trei măi-
cuţe, Ioana, Ecaterina și Vasilisa, și animatorii Monica și Gabriel, Alina Toma și Mo-
nica Florea au primit cu toată dragostea 28 de pruncuţi cu vârste între 4 și 12 ani. 

Măicuţa Vasilisa s-a purtat cu atâta discreţie că abia o zăream împlinind una din sarci-
nile cele mai difi cile: aprovizionarea cu cele necesare și curăţenia în camere. A vegheat cu 
multă dragoste și calm asupra noastră, așa încât de multe ori am simţit braţele lui Dumnezeu 
ocrotindu-ne. Măicuţa Ioana, foarte prezentă în inima și activităţile copiilor, și prin vocea 
ei ștrengărească, dar și pentru îndemânarea la gătitul bucatelor, s-a ocupat de oaspeţii mari 
și mici cu atâta dragoste încât cu toţii ne-am simţit „ca la mama acasă! Măicuţa Ecaterina 
ne-a umplut sufl etul de bucurie învăţându-ne meșteșugul pictării icoanelor pe lemn și mult 
ne-am minunat de frumuseţea roadelor unor mânuţe mici: icoana Maicii Domnului și a 
Sfântului Gheorghe. Iar copilașii s-au bucurat de drumeţiile zilnice de câte 3-4 ore pe par-

Colţișor și trai de rai
TABĂRA DE LA SAUVAGNAC, 18-26 OCTOMBRIE 2014
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cursuri necunoscute, care duceau la locuri 
de o adevărată măreţie, precum La Pierre 
Branlante ori La Croix du Pâtre, și care ne-
au dat ocazia să ne cunoaștem mai bine, să 
legăm sau să adâncim prietenii, să facem lec-
ţii de zoologie și biologie. Am învăţat cu to-
ţii să fl uierăm în căpăcelul ghindelor, să con-
struim arcuri și am compus și imnul taberei. 
Micii constructori au pus pe picioare și două 
cabane. Proiectele pe hârtie, apoi crearea de 
machete din carton au creat mare eferves-
cenţă printre copii. La fel și pregătirea „se-
rii talentelor”, unde au prezentat cântece, 
texte din Evanghelie memorate cu Hélène 
Sejournet, diverse roluri, teatru de umbre 
și teatru de marionete. 

Momentele de rugăciune au fost deose-
bite și dimineaţa, și seara, și când treceam 
pe la Croix du Pâtre, pe la statuia Maicii 
Domnului, și în minunata Biserică de lângă 
mănăstire, cu o acustică deosebită, unde am 
învăţat troparele „Să se veselească cele ce-
rești...” și „Născătoare de Dumnezeu...”! Apoi, 
curajoșii copilași au cântat într-un glas și 
„Cuvine-se cu adevărat...”, ieșind din came-
rele lor, în seara când a sărit disjunctorul și 
s-a făcut brusc întuneric. La rugăciunea de 
seară am făcut metanii de mulţumire pen-
tru ceea ce am trăit, pentru părinţii pe care 
i-am lăsat acasă și de care ne era uneori dor 
până la lacrimi, pentru măicuţele care ne-au 
primit, pentru cei bolnavi, pentru prieteni 
și pentru cei cu care nu ne înţelegem. La 
dumnezeiasca Liturghie băieţii mergeau în 
Sfântul Altar și citeau pomelnicele, iar feti-
ţele cântau cu măicuţele la strană și citeau 
rugăciunile pentru împărtășanie. Copiii au 
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apreciat momentele de liniștire din fi ecare 
seară cu preoteasa Monica, cu care au învă-
ţat să-și identifi ce și să-și  exprime în cuvin-
te trăirile din timpul zilei (bucurie, surpri-
ză ,  dezamăgire,  entuziasm, tr isteţe, 
oboseală, furie...), iar apoi să i le dea Dom-
nului și chiar să mulţumească pentru ele.

Monica T. și preoteasa Monica
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D
uminică, 16 noiembrie 2014, 
Preasfi nțitul Părinte Episcop Silu-
an a slujit Sfânta Liturghie în paro-

hia „Sfântul Apostol și Evanghelist Matei” 
din Cirié, Protopopiatul Piemonte 1.

Alături de preotul paroh, Vasile Timiș, au 
fost prezenți Pr. Lucian Roșu – Parohia Torino 
2 – protopop Piemonte 1, Pr. Gheorghe 
Vasilescu – Parohia Torino 1 – protopop ono-
rofi c, diaconul Iulian Ciobanu - Parohia Cirié, 
și diaconul Nicolae Sararu – Parohia Asti.

În cadrul Sfi ntei Liturghii a fost hiroto-
nit întru preot misionar și hirotesit întru 
duhovnic diaconul Eugen Bânzari, pe sea-
ma parohiei „Înălțarea Sfintei Cruci” – 
Torino 2, iar ipodiaconul Sebastian Lungu 
a fost hirotonit diacon pe seama parohiei 
„Sfântul Apostol Bartolomeu” din localita-
tea Fabriano – Protopopiatul Marche. Înainte 

HRAMUL PAROHIEI „SFÂNTUL APOSTOL

ȘI EVANGHELIST MATEI” DIN CIRIÉ

de Sfânta Liturghie, a fost hirotesit întru 
citeț tânărul Valentin Petraru, pe seama pa-
rohiei Cirié.

În cadrul omiliei, Preasfi nțitul Siluan a 
vorbit despre perioada liturgică în care ne 
afl ăm (Postul Nașterii Domnului) și despre 
felurile postului care, din nefericire, pentru 
unii creștini, înseamnă mai mult regim ali-
mentar decât trăire creștinească. De aseme-
nea, s-au făcut recomandări în privința 
pregătirilor „pentru hram”, care nu înseamnă 
„sarmale” etc. fi e ele „de dulce sau de post”, 
ci înseamnă pregătire duhovnicească și par-
ticipare la Sfânta Liturghie nu ca spectatori, 
ci într-un mod activ, conștienți de prezența 
Mântuitorului Hristos în Sfânta Împărtășanie, 
apropiindu-ne „cu frica lui Dumnezeu, cu 
credință și cu dragoste”, aceasta însemnând 
adevărata sărbătoare.
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C
u binecuvântarea Preasfi nțitului Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei 
Ortodoxe a Italiei, parohia ortodoxă română din Livorno și-a serbat ocro-
titorul parohiei.

Încă de duminică, 9 noiembrie, s-a început prăznuirea Sfântului Paisie. Astfel, 
după Sfânta Liturghie au fost sfi nţite cele 10 icoane (90/60), pictate la Mănăstirea 
Antim din București, care au împodobit și înfrumuseţat biserica pentru prăznu-
irea ocrotitorului parohiei. După slujbă, comunitatea s-a reunit la locul pregătit 
pentru agapă. În timpul agapei, a fost inserat și un frumos program artistic sus-
ţinut atât de copiii care au interpretat cântece și dansuri populare românești și 
au prezentat piesa de teatru „Greierele și furnica”, cât și de o parte dintre tinerii 

SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI CUVIOS PAISIE 

DE LA NEAMȚ - OCROTITORUL PAROHIEI LIVORNO
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din parohie, care au pregătit o frumoasă „Șezătoare românească”. Emoţia și apla-
uzele celor prezenţi au fost pe măsură.

Vineri seară, 14 noiembrie, s-a săvârșit Vecernia și Litia, la care au participat 
o parte dintre credincioși.

Zilele de prăznuire s-au încheiat sâmbătă, cu Dumnezeiasca Liturghie, la care 
au participat Preacuviosul Părinte Vicar Atanasie, P.C. Părinte Armand Bratu de 
la Cararra, P.C. Părinte Liviu Marina Fiț de la Lucca, P.C. Părinte Viorel Matei 
de la San Giovanni Valdarno, P.C. Părinte Andrei Vizitiu de la Viareggio, P.C. 
Părinte Cristian Puricescu de la Pisa, iar din partea curiei catolice au fost pre-
zenţi Mons. Paolo Razzauti – Vicario Episcopale per la citt à, și Don Piotr Kownacki 
– Dirett ore Ce.Do.M.E.I.

La fi nalul Sfi ntei Liturghii a avut loc și conferinţa „Puterea duhovnicească a 
deznădejdii”, susţinută de către Preacuviosul Părinte Vicar Atanasie, care a reu-
șit să-i facă pe cei prezenţi să înţeleagă cât de importantă este încrederea în 
Dumnezeu și în rugăciune pe de o parte și, pe de altă parte, spovedania urmată 
de Sfânta Împărtășanie, care constituie mijloace de unire adevărată cu Dumnezeu, 
așa cum și Sfântul Paisie îi învăţa pe ucenicii săi.
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Î
n seara zilei de vineri, 14 noiembrie 2014, la Paraclisul Episcopal „Sfântul 
Alexie Omul lui Dumnezeu” din Roma - Torre Spaccata, a avut loc întâlni-
rea lunară a frăţiei tinerilor ortodocși Nepsis de la Roma și împrejurimi cu 

Preasfi nțitul Părinte Episcop Siluan. Tema întâlnirii a fost: „Care este rostul pos-
tului Crăciunului? Cum să ne pregătim pentru Crăciun?”. În prima parte a aces-
tei cateheze, Preasfi nțitul Siluan a vorbit tinerilor despre importanța postului ca 
mijloc de pregătire pentru însemnata sărbătoare a Nașterii Domnului, sublini-
ind diferența dintre înțelegerea duhovnicească a acestei sărbători și petrecerea 
specifi că lumii secularizate, care are la bază consumul și divertismentul. În par-
tea a doua, Preasfi nția Sa a răspuns întrebărilor adresate de copii și tineri. La fi -

ÎNTÂLNIREA PREASFINŢITULUI SILUAN CU 

TINERII FRĂŢIEI NEPSIS DIN LAZIO ȘI PIEMONTE
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nalul întâlnirii, tinerii au participat la agapa frățească pregătită de credincioșii de 
la Paraclisul Episcopal „Sfântul Alexie Omul lui Dumnezeu” din Roma - Torre 
Spaccata.

În seara zilei de sâmbătă, 15 noiembrie 2014, la biserica Parohiei „Sfânta 
Cruce” – Torino 2 a avut loc întâlnirea tinerilor ortodocși Nepsis din Piemonte 
cu Preasfi nţitul Părinte Episcop Siluan.

Într-o atmosferă de bucurie duhovnicească, Preasfi nţitul Siluan a avut un di-
alog cu cei peste 100 de tineri participanţi, pe tema: „Taina Întrupării Mântuitorului 
Hristos”.

În următoarele rânduri redăm un strop din preafrumosul dialog: „Pruncul 
Sfânt, iată, Se coboară din nou, ca în fi ecare an, în casele noastre, în sufl etele 
noastre... Ce Îi pregătim?... O iesle sau un palat? O peșteră sau un loc lumi-
nat?”

La fi nalul întâlnirii tinerii au participat la agapa frăţească pregătită de credin-
cioșii parohiei „Sfânta Cruce”.
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Duminică, 2 noiembrie, parohia ortodo-
xă română ,,Sfântul Ierarh Nicolae” din Orvieto 
a îmbrăcat haine de sărbătoare, împlinindu-se 
10 ani de la întemeierea parohiei.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost 
săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop 
Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a 
Italiei.

Unul dintre momentele importante în 
timpul Sfi ntei Liturghii a fost hirotonia în 
treapta de diacon onorifi c a ipodiaconului 
Florin Tapu, precedată de hirotesirea în treap-
ta de ipodiacon a paraclisierilor Vasile Ganev 
și Iurie Elisovetschi și de binecuvântarea spre 
a citi la strană a doamnei Lia Timovskaya

Alături de enoriași au împărtășit bucu-
ria sărbătorii Excelența Sa doamna Ambasa-

SLUJBĂ ARHIEREASCĂ LA PAROHIA 

„SFÂNTUL IERARH NICOLAE” DIN ORVIETO. 

JUBILEUL DE 10 ANI DE LA ÎNFIINȚARE

dor al Republicii Moldova în Italia, Stela 
Stingaci, Excelența Sa domnul Ambasador 
al României pe lângă Sfântul Scaun, Bogdan 
Tataru-Cazaban, primarul de Orvieto, dom-
nul Giuseppe Germano.

După Sfânta Liturghie, copiii din paro-
hie au prezentat un concert cu titlul: „Toiagul 
Păstoriei”. Sărbătoarea s-a încheiat cu o masă 
festivă, la care au fost invitați toți cei 
prezenți.
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PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ROQUETAS 

DE MAR .DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII ŞCOLII 

PAROHIALE ORTODOXE, CA ELEMENT 

DE IDENTITATE ŞI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

În parohia ortodoxă română ,,Botezul Domnului” din Roquetas de Mar funcţio-
nează o Școală Parohială în cadrul căreia, cu binecuvântarea Preasfi nţitului Părinte 
Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, se desfășoară mai mul-
te activităţi care se adresează copiilor, tinerilor și adulţilor.

În acest an, parohia ortodoxă din Roquetas de Mar a câștigat un proiect pentru 
Școala Parohială, numit ,,Dezvoltarea activităţii Școlii Parohiale Ortodoxe, ca element 
de identitate și cultură românească”. Acest grant, în valoare de 15.000 lei, a fost oferit 
de către Guvernul României, prin Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii 
de Pretutindeni, în urma unui concurs de dosare. Este de menţionat faptul că, în ca-
drul contractului de fi nanţare, este prevăzut că benefi ciarul, adică parohia ortodoxă 
Roquetas de Mar, va primi un avans din fi nanţare, iar fi nanţarea propriu-zisă se va acor-
da la sfârșitul perioadei de derulare a proiectului, după evaluarea centralizatorului cu 
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documentele justifi cative pentru cheltuielile eligibile din proiect. Activităţile soci-
al-educative au fost desfășurate pe mai multe module, după cum urmează: catehism 
și studiu biblic, activităţi artistice, activităţi ludice, cor și serbări.

OBIECTIVUL GENERA L al proiectului îl constituie Păstrarea, afi rmarea și 
promovarea identităţii etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor din 
Regiunea Almeria-Spania.

OBIECTIVUL SPECIFIC al școlii parohiale este acela de a oferi fi ecărui mem-
bru al comunităţii românești din regiunea Almeria posibilitatea de a cunoaște valo-
rile spirituale și culturale ale poporului român. Vor fi  urmărite două direcţii: trans-
miterea Evangheliei în duhul tradiţiei ortodoxe și transmiterea limbii și culturii 
române. Un aspect extrem de important este acela că activităţile educative s-au des-
fășurat în mod organizat. Este o modalitate care permite formarea continuă a persoa-
nelor implicate în această acţiune, accesul permanent la manuale, broșuri și alte mate-
riale didactice și, nu în ultimul rând, facilitează schimburi de experienţă între 
formatori.

În mod special mulţumim Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de 
Pretutindeni din cadrul Guvernului României, tuturor tinerilor, părinţilor care i-au 
îndrumat, precum și persoanelor care s-au implicat și au ajutat la buna desfășurare a 
activităţilor.

Pr. Gheorghe Adrian Fofi u
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D
uminică, 2 noiembrie 2014, parohia Torrent a îmbrăcat straie de sărbătoare 
cu ocazia târnosirii bisericii parohiale. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie 
au fost săvârșite de către Preasfi nţitul Părinte Episcop Timotei al Episcopiei 

Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, înconjurat de un frumos sobor de preoţi 
și diaconi alcătuit din: Preacuviosul Părinte Visarion Pașca de la Mănăstirea Florești 
(Cluj), Preacuviosul Părinte Teofi l Popescu, stareţul Mănăstirii Cheile Turzii (Cluj), 
PC. Pr. Consilier Dorin Sas din parohia Valdemoro, PC. Pr. Ilarion Mâţă din parohia 
Hârja, PC. Pr. Ioan din satul Schit Orășeni (Botoșani), Ierodiaconul Gavriil Boga de 
la Mănăstirea Ortodoxă Vilaller, cărora li s-au alăturat mai apoi o parte din Părinţii slu-
jitori din Protopopiat, dimpreună cu credincioșii.

La ora 09:00 a început slujba de târnosire urmată de explicarea însemnătăţii aceste-
ia, apoi citirea Hrisovului și Sfânta Liturghie arhierească, în cadrul căreia, după citirea 

TÂRNOSIREA BISERICII DIN PAROHIA TORRENT
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p e r i c o p e i  e v a n g h e l i c e , 
Preasfi nţitul Părinte Timotei a 
ţinut un cuvânt de învăţătură, în-
demnându-i pe credincioși să ră-
mână în continuare aproape de 
parohie, să sprijine continuarea 
lucrărilor și pe preotul paroh în 
demersurile sale. La fi nal, având 
în vedere eforturile depuse de 
credincioșii parohiei și de preo-
tul paroh pentru înfrumuseţarea 
locașului de cult și în activităţile social-cul-
turale, Preasfi nţia Sa a acordat Părintelui 
Vasile Pop rangul de Iconom, iar membri-
lor Consiliului și Comitetului 
parohial le-a înmânat diplome 
de vrednicie pentru jertfa și os-
teneala depusă într-un timp atât 
de scurt pentru amenajarea și 
împodobirea locașului de cult 
cu cele necesare slujirii.

 În această zi minunată și de 
mare însemnătate duhovniceas-
că pentru parohia noastră au par-
ticipat la slujba de târnosire pes-
te 600 de credincioși din parohie 
și împrejurimi, mulţi dintre ei 
împărtășindu-se în cadrul Sfi ntei 
Liturghii, după care au trecut cu 
toţii prin sfântul altar și s-au în-
chinat și la Epitrahilul Sfântului 
Efrem cel Nou adus din Grecia.

Pentru toate aceste binecu-
vântări mulţumim Bunului 
Dumnezeu și Sfântului Efrem 
cel Nou, care a binevoit să își 
aleagă în parohia noastră locaș 

de rugăciune și popas de primenire du-
hovnicească pentru credincioși.

A consemnat Andreea Pop
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S
âmbătă, 8 noiembrie 2014, Prea-
sfi nţitul Părinte Episcop Timotei al 
Episcopiei Ortodoxe Române a 

Spaniei și Portugaliei s-a afl at în mijlocul 
credincioșilor din parohia ortodoxă ro-
mână „Sfântul Întâi Mucenic și Arhidia-
con Ștefan” din Ávila, provincia Castilla 
y León.

Preasfi nţia Sa, înconjurat de un sobor 
de preoţi, a slujit Sfânta Liturghie în ca-
drul căreia s-a săvârșit și Taina Sfântului 
Botez pentru micuţa Sofi a Maria, primul 

SLUJBĂ ARHIEREASCĂ 

ŞI TAINA SFÂNTULUI BOTEZ LA AVILA

copil al familiei Radu și Cristiana Iacob.
Tot în cadrul aceleiași Sfi nte Liturghii, 

Preasfi nţitul Părinte Timotei a hirotonit 
întru preot pe diaconul Radu Iacob, și în-
tru diacon pe părintele ipodiacon Macarie 
Bărgăvanu, aceasta constituind o frumoa-
să surpriză pentru ambii candidaţi.

În cuvântul de învăţătură, Preasfi nţia 
Sa a vorbit despre importanţa săvârșirii 
Tainei Sfântului Botez copiilor, aceasta fi -
ind o modalitate prin care părinţii și nașii 
transmit mai departe credinţa lor noului 
botezat. De asemenea, Preasfinţia Sa a 
subliniat rolul deosebit al duhovnicului și 
faptul paradoxal că Dumnezeu mântuieș-
te păcătoșii prin păcătoși.

La fi nal, părintele paroh a mulţumit atât 
Preasfi nţiei Sale pentru frumoasele cuvin-
te de învăţătură, cât și enoriașilor care au 
luat parte la acest fericit eveniment.
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C
u binecuvântarea Preasfi nţitului 
Părinte Timotei, Episcopul Epi-
scopiei Ortodoxe Române a Spa-

niei și Portugaliei, și cu acordul Excelen-
ţei Sale Joaquín María López de Andújar 
y Cánovas del Castillo, episcopul dioce-
zei catolice de Getafe, duminică, 9 no-
iembrie 2014, s-a ofi ciat pentru prima 
dată Sfânta Liturghie în municipiul Pin-
to, Comunidad de Madrid. Slujba s-a des-
fășurat în biserica parohiei catolice San 
Francisco Javier din Pinto și a debutat la 
orele 9.30 cu Acatistul Sfântului Ierarh 
Nectarie Taumaturgul din Eghina, prăz-

PRIMA SFÂNTĂ LITURGHIE

ÎN MUNICIPIUL PINTO

nuit în această zi. În continuare s-a ofi -
ciat Sfânta Liturghie de către părintele 
Dorin Sas, răspunsurile fi ind date de gru-
pul vocal „Armonia” al parohiei, condus 
de dna Viorica Bobocea, toate coristele 
fi ind îmbrăcate în straie populare mara-
mureșene. 

Filia Pinto aparţine încă de la înfi inţa-
re de parohia ortodoxă română „Sfinţii 
Mărturisitori Visarion, Sofronie și Oprea” 
din Valdemoro, fi ind situată geografi c la 
8 km de centrul parohiei. La o populaţie 
totală de aproximativ 50.000 de locuitori, 
aici trăiesc peste 1.000 de români. 
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Din partea autorităţilor locale au par-
ticipat: Miriam Rabaneda Gudiel – doam-
na primar a localităţii Pinto, Fernando 
González Jaén – Concejal de Educación 
y Juventud, Alberto de las Heras Arroba 
– Concejal de Tráfico, Transportes y 
Proyección Exterior, Juan Guillermo 
Padilla Jimenez – Jefe de gabinete del 
Alcaldia, Juan Angel Barajas –Asesor de 
Participacion Ciudadana, Maria de la 
Paloma Cortes Morcillo – Președinta 
Asociaţiei „Nuevos Pintenos”. A asistat și 
părintele Pedro Manuel Merino Quesada, 
parohul parohiei catolice San Francisco 
Javier, amfi trionul acestui eveniment is-
toric, un mare iubitor și cunoscător al va-
lorilor Bisericii Răsăritene.

După cuvântul de învăţătură rostit după 
otpust, prim-edilul municipiului Pinto a 
transmis românilor prezenţi un mesaj de 

sufl et, îndemnându-i la unitate și coopera-
re spre binele comun al tuturor, în deplină 
înţelegere și toleranţă. În semn de aleasă 
preţuire faţă de susţinerea intereselor co-
munităţii românești, părintele Dorin Sas a 
oferit doamnei primar o frumoasă icoană 
cu Maica Domnului. A vorbit apoi și gaz-
da evenimentului, părintele Pedro Manuel 
Merino Quesada, care a dăruit parohului 
ortodox o carte cu omiliile papei Francisc, 
Doar dragostea ne poate salva.

La fi nal, toţi credincioșii au fost miru-
iţi, iar la ieșirea din biserică a urmat aga-
pa frăţească din produsele gastronomice 
românești. După fotografiile de grup, 
doamna primar și membrii delegaţiei ofi -
ciale au semnat în Cartea de Aur a paro-
hiei românești din Valdemoro.

A consemnat pr. Dorin Sas
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Î
n acest an, cu ajutorul lui Dumnezeu, în parohia ortodoxă română ,,Botezul Dom-
nului” din Roquetas de Mar, Provincia Almeria, Spania, s-au continuat lucrările 
la noua biserică, cu sprijinul creștinilor care au jertfi t pentru Casa Tatălui Ceresc 

din ceea ce Dumnezeu le-a dăruit.
De mare însemnătate pentru comunitatea ortodoxă română din Roquetas de Mar 

este faptul că, în urma unui concurs de dosare, Departamentul Politici pentru Relaţia 
cu Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului României a semnat cu parohia un 
contract de fi nanţare în valoare de 20.000 lei pentru lucrările exterioare de la biserica 
nouă, bani care se vor primi la sfârșitul perioadei în care se vor implementa activităţi-
le cuprinse în proiect.

Ţinem să mulţumim pe această cale conducerii Departamentului Politici pentru 
Relaţia cu Românii de Pretutindeni din Guvernul României, precum și domnului 
Nicolai Dascaliuc de la fi rma Nicolas Holding și domnului Dumitru Grigore Marcu, 

IDENTITATE ŞI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ - 

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE LA PRIMA BISERICĂ 

DE ZID, ORTODOXĂ ROMÂNĂ, DIN SPANIA
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care au contribuit substanţial la lucrările ce s-au efectuat la faţada bisericii, familiei 
Istrate Solcanu, care a cumpărat marmura din biserică, muncitorilor și, nu în ultimul 
rând, bunilor credincioși din parohia noastră, care au înţeles necesitatea unui ajutor 
concret pentru lucrările efectuate la noua biserică.

De asemenea, dorim să evidenţiem bunele relaţii cu autorităţile locale, atât biseri-
cești (catolice), cât și laice. În acest sens, aducem mulţumiri Preasfi nţitului Părinte 
Episcop Adolfo González Montes, Episcopul Catolic de Almeria, pentru deschiderea 
și dragostea manifestată faţă de comunitatea noastră, precum și domnului primar 
Gabriel Amat din Roquetas de Mar, un apropiat al comunităţii noastre.

Prin grija Preasfi nţitului Părinte Episcop Adolfo González Montes, cu concursul 
conducerii Deputacion de Almeria, al președintelui Gabriel Amat, primarul Roquetasului, 
s-a hotărât alocarea unei sume de 5000 de euro pentru continuarea lucrărilor biseri-
cii noastre, din partea Deputacion de Almeria.

Aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru tot ajutorul, Preasfinţitului Părinte 
Episcop Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, pentru grija și 
dragostea părintească, precum și tuturor celor care, știuţi sau neștiuţi, au contribuit 
până acum la lucrările efectuate.

Pr. Gheorghe Adrian Fofi u


