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CUVÂNTUL

EPISCOPULUI

SILUAN

Bucuria 
de a fi  sfi nţi!

D
upă ce, în ultima zi a lunii mai, 
am prăznuit Pogorârea Duhului 
Sfânt – Rusaliile –, în prima du-

minică a lunii iunie prăznuim roadele pe 
care Sfântul Duh le-a adus în cei care I 
s-au făcut „templu”1, adică pe Toţi Sfi n-
ţii care, de-a lungul veacurilor, au bine-
plăcut lui Dumnezeu.

În această zi, fi ecare creștin își prăznu-
iește sfântul ocrotitor, iar Biserica întrea-
gă îi pomenește pe toţi cei care s-au ase-
mănat cu Dumnezeu, știuţi și neștiuţi, în 
toate veacurile și în toate locurile, și se în-
chină la icoanele și la Sfi ntele Moaște ale 
celor pe care îi cunoaște.

Prima duminică a lunii iunie coincide 
și cu faza fi nală a Festivalului Bucuriei la 

care participă anul acesta reprezentanţi 
din toate cele 19 protopopiate ale episco-
piei noastre. Acest frumos eveniment al 
copiilor și tinerilor din episcopie îmi dă 
ocazia de a le adresa, lor și părinţilor lor, 
păstorilor lor duhovnicești și celor impli-
caţi în catehizarea și educarea lor, câteva 
gânduri prilejuite de frumoasa coinciden-
ţă a prăznuirii Tuturor Sfi nţilor.

Întâi de toate, aș vrea să pun la inima 
copiilor și tinerilor gândul că a-L cunoaș-
te pe Dumnezeu și a ști că prin buna Sa vo-
ire am venit pe lume constituie lucrul cel 
mai important pe care trebuie să-l știe. 
Pentru că de aceasta depinde ţelul și idea-
lul vieţii lor, adică fericirea. Iar fericirea, 
pentru noi, creștinii, înseamnă să ne împli-
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nim rostul pentru care am venit pe lume, 
adică să ne umplem sufl etul și întreaga noas-
tră fi inţă de Harul lui Dumnezeu, devenind 
asemenea Lui. Astfel, pentru noi, fi nalul 
vieţii nu mai este moartea, deși cu toţii vom 
trece prin ea, ci înseamnă să adormim, în-
chizând ochii pentru lumea aceasta și des-
chizându-i în Împărăţia lui Dumnezeu. 
Adică sfârșitul vieţii noastre – moartea – 

înseamnă trecerea – Paștile – de la credin-
ţă la vederea Celui în Care am crezut și pe-
trecerea cu El pentru veșnicie.

Acest fel de a privi viaţa i-a făcut pe în-
aintașii noștri să trăiască într-un fel care, 
chiar și atunci când au fost prigoniţi și 
chiar omorâţi, cum e cazul martirilor, să-i 
ducă la Viaţa și la Fericirea veșnice, fi ind 
prezenţi și împreună-călători pe calea vie-
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ţii cu fi ecare generaţie de creștini, până în 
zilele noastre.

De aceea, am considerat potrivit să-i 
invit pe toţi copiii și tinerii ca, împreună 
cu preoţii și cu educatorii lor din biseri-
că, să caute și să-i descopere pe sfi nţii care 
se afl ă în localitatea sau în zona în care lo-
cuiesc, pentru a le cunoaște viaţa și învă-
ţătura și pentru a le aduce cuvenita cinsti-
re, alături de sfi nţii ocrotitori ai parohiilor 
la care merg și de propriii lor sfi nţi ocro-
titori.

Sfi nţii sunt modelele de care copiii și 
tinerii noștri, ca și noi toţi, au nevoie, pen-
tru a avea pe cine să imite și cui să se ase-
mene și pentru a nu se lăsa seduși de fal-
sele și înșelătoarele modele pe care lumea 
aceasta le propune.

Pentru a-i educa în acest sens pe copi-
ii noștri, bine este ca prima poveste pe 
care o aud să fi e cea a mântuirii și a felu-
lui patern-matern în care Dumnezeu îi 
iubește și le dorește fericirea, punând la 
temelia ei propriul Lui Sacrifi ciu. Bine este 
ca tinerii și copiii să-L cunoască pe 
Dumnezeul Cel Milostiv și Iubitor de oa-
meni, pentru a ști cât de vrednic este de 
iubirea și de fi delitatea (credincioșia) lor, 
El fi ind credincios până la moarte iubirii 
Sale pentru fi ecare dintre noi.

Îi felicit și îi fericesc astăzi pe toţi co-
piii și tinerii din episcopia noastră (și de 
pretutindeni) și îi îndemn să-L iubească 
pe Dumnezeu, urmând exemplul Lui de 
ascultare și de respect faţă de Preasfânta 
Sa Maică și faţă de Dreptul lor ocrotitor, 
Sfântul Iosif. Să se roage pentru părinţii și 

fraţii lor, pentru prieteni sau pentru vrăj-
mași, cerând de la Dumnezeu aceeași fe-
ricire și același bine ca pentru ei înșiși.

Pe păstorii de sufl ete și, alături de ei, 
pe părinţi și pe nași, pe bunici și pe toţi 
cei ce educă sau îi îngrijesc pe copii și pe 
tineri îi îndemn să se roage pentru ei și 
să-și sfi nţească propria lor viaţă, pentru a 
pune temelie de neclintit pentru genera-
ţiile care urmează și pentru a vedea încu-
nunată cu roade bogate și frumoase jert-
fa pe care au făcut-o pentru slujirea și, 
respectiv, pentru creșterea lor.

Copiii crescuţi în credinţă, chiar dacă 
nu vor benefi cia de toate avantajele ma-
teriale, vor ști să cinstească și să preţuias-
că jertfa părinţilor lor și vor transmite ur-
mașilor lor aceleași valori pe care le-au 
primit moștenire de la ei, atrăgând asupra 
lor binecuvântarea lui Dumnezeu și a 
Sfi nţilor Săi.

Urez tuturor, de la mic la mare, să se 
contamineze de sfinţenia Părintelui lor 
Ceresc și a Fiului Său Cel Unul-născut 
Care S-a făcut om pentru a noastră mân-
tuire, și să dorească să se asemene Lui prin 
lucrarea Sfântului Duh, devenind cu toţii 
sfi nţi!

Cu părintească îmbrăţișare și binecu-
vântare,

† Episcopul SILUAN 
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Note:

1. Cf. 1 Cor. 6, 19.
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„De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele și la îndeplinește 
asemăna-se-va bărbatului înţelept care a clădit casa lui pe stâncă. 
A căzut ploaia, au venit râurile mari, au sufl at vânturile și au bătut 
în casa aceea, dar ea n-a căzut, fi indcă era întemeiată pe stâncă. 

Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele și nu le îndeplinește, 
asemăna-se-va bărbatului nechibzuit care și-a clădit casa pe nisip. 
Și a căzut ploaia și au venit râurile mari și au sufl at vânturile și 
au izbit casa aceea, și a căzut. Și căderea ei a fost mare. 

Iar când Iisus a sfârșit cuvintele acestea, mulţimile erau uimite 
de învăţătura Lui. Că îi învăţa pe ei ca unul care are putere, iar 
nu cum îi învăţau cărturarii lor.”

EVANGHELIA DE SÂMBĂTĂ 

DIN SĂPTĂMÂNA A III-A DUPĂ RUSALII

(MT 7, 24-29)

„Gândim precum El ne-a învăţat, simţim precum El ne dă”
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C
uvântul Lui este cel care a făcut ce-
rul și pământul, și pământul trece, 
dar Cuvintele Domnului nu vor 

trece. Pământul va trece pentru că are un în-
ceput și va avea și un sfârșit. Cuvântul sfânt 
care izvorăște din fi inţa veșnicului Dumne-
zeu poartă esenţa veșnică și răsună peste 
sfârșitul veacurilor. Cuvântul veșnic nu este 
supus timpului linear și deci nici curgerii lui. 
De aceea, cuvântul rostit de Domnul „în vre-
mea aceea” are aceeași valoare și putere și 
astăzi, poate schimba omul de astăzi cum l-a 
schimbat și pe cel de atunci și o va face con-
tinuu și cu generaţiile care vor veni după 
noi. „Cuvântul” este Numele lui Dumnezeu, 
așa cum Îl numește Sfântul Evanghelist Ioan: 
„La început era Cuvântul și Cuvântul era la 
Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul” (In 
1, 1). În Antichitate, grecii au numit cuvân-
tul logos, care poate însemna și „principiu 
fi inţial”; ulterior, el a fost tradus în perioa-
da modernă, când au apărut știinţele, ca „ști-
inţă”, de aceea fi ecare știinţă s-a numit cu 
acest cuvânt: antropologia, biologia, etc.

Nu vom insista aici asupra acestui fapt, 
dar doresc să subliniez că știinţa, până as-
tăzi, a căutat să cunoască acest principiu cre-
ator și originea lumii. Doar că acest Cuvânt 
poate fi  cunoscut doar din împlinirea, din 
însușirea în viaţă a învăţăturii, respectiv a 
poruncilor Domnului. Doar cel care își va 
acorda viaţa cu sfi ntele cuvinte sau, altfel 
spus, cuvintele Domnului vor deveni viaţa 
lui, se va asemăna cu cel care și-a zidit casa 
(viaţa) pe piatră. Pe acesta îl numește Hristos 
„om cu judecată”, care va „călca peste șerpi 
și peste scorpii” și nimic rău nu i se va în-
tâmpla. Până atunci vom umbla pe nisipul 

lumii, care devine din ce în ce mai alunecos 
și nestatornic, și de aici marile căderi ale 
omenirii în ansamblul ei. Când vorbim des-
pre cădere, nu înţelegem încălcarea unor 
prescripţii morale, ci tocmai căderea din 
Cuvânt. Și putem vedea cum noi și lumea 
noastră preferăm nisipuri mișcătoare, dătă-
toare de „senzaţii tari”, trăgând în jos traiec-
toria istoriei. Voi încheia cu un cuvânt lă-
muritor al părintelui nostru Sofronie de la 
Essex: „Fără a ne întâlni cu Persoana Absolută 
a lui Hristos, nu avem putinţa de a deveni 
chip adevărat al Dumnezeului Absolut. Un 
semn – criteriu concret al începutului în-
dumnezeirii noastre – stă în faptul de a ne 
fi  însușit cuvântul lui Hristos până la a fi  de-
venit cuvântul nostru, așa cum ne-am însu-
șit limba maicii noastre. Gândim precum El 
ne-a învăţat, simţim precum El ne dă”.

Pr. Gabriel Popescu
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SFÂNTUL IUSTIN
M A R T I R U L  Ş I  F I L O Z O F U L

Fragmente din DIALOGUL CU IUDEUL TRIFON1
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1
„II. Îţi voi spune, i-am zis eu, care 
este părerea mea. Într-adevăr, fi lo-
zofi a2 este lucrul cel mai mare și mai 

vrednic de Dumnezeu. Ea singură poate 
să ne înalţe până la Dumnezeu și să ne 
apropie de El, iar sfi nţi, cu adevărat, sunt 
numai aceia care-și deprind mintea cu fi -
lozofi a. ...

III. ... Dar ei [filozofii] nu văd pe 
Dumnezeu cu ochii, așa cum văd celelal-
te animale, ci Dumnezeu poate fi  înţeles 
numai cu mintea, după cum zice Platon3, 
iar eu sunt de aceeași părere cu el.

IV. – Are, oare, mintea noastră, a zis 
el, o astfel de putere, ba încă o putere atât 
de mare, sau nu percepe Fiinţa decât prin 
simţuri? Sau, ca să vorbim mai lămurit, va 
putea ea să vadă vreodată pe Dumnezeu, 
câtă vreme nu este împodobită de Duhul 
Sfânt4?

– Platon zice, am reluat eu, că în felul 
acesta este puterea de a vedea a minţii și că 
ea ne-a fost dată pentru a putea privi, prin 
curăţia ei, însăși Fiinţa aceea, care este ca-
uza tuturor celor intelectuale, care nu are 
culoare, nici formă, nici mărime, nici altce-
va care se poate vedea cu ochiul, Fiinţa ace-
ea, zice tot el, care este mai presus de ori-
ce fiinţă, care nu se poate spune, nici 
povesti și care este numai frumuseţe și bu-
nătate, găsindu-se deodată în sufl etele cele 
bune de la natură, printr-o înrudire oare-
care și prin iubirea lor de a o vedea.

– Dar ce înrudire avem noi cu 
Dumnezeu ? m-a întrebat el. Sau și su-

fl etul este de natură dumnezeiască și 
nemuritor și, deci, o parte din acel spi-
rit împărătesc? Și, în felul în care vede 
acela pe Dumnezeu, ne este oare și nouă 
cu putinţă să cuprindem cu mintea 
noastră pe Dumnezeu și, de aici, să fi m 
fericiţi?

– Desigur, am răspuns eu.
– Dar, a întrebat el, toate sufl etele care 

sunt în diferitele animale Îl pot cuprinde, 
sau altul este sufl etul omului, altul acela 
al calului și altul acela al asinului?

– Nu, am răspuns eu; ci toate sunt ace-
leași în toate.

– Vor vedea, sau au văzut, oare, și caii 
și asinii pe Dumnezeu?

– Nu, am răspuns eu; cum, de altfel, 
nici cei mai mulţi dintre oameni, ci numai 
aceia care trăiesc întru dreptate și care sunt 
curăţiţi prin dreptate și prin toate celelal-
te virtuţi.

– Prin urmare, a zis el, cineva nu vede 
pe Dumnezeu din cauza înrudirii și nici 
pentru că este spirit, ci pentru că este vir-
tuos și drept.”

2
„VII. – Atunci, la ce dascăl se va 
mai duce cineva, sau unde va mai 
găsi vreun adăpost, dacă nici la 

aceștia5 nu se găsește adevărul?
– Cu mult mai înainte de acești 

așa-ziși fi lozofi , au fost niște oameni fe-
riciţi, drepţi și iubitori de Dumnezeu, 
care au vorbit în Duhul Sfânt și care au 
arătat cele viitoare, care se întâmplă 
acum: aceștia sunt profeţii. Numai aceș-
tia au văzut și au spus oamenilor adevă-
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rul, netemându-se și neascultând de nimeni. Ei nu au fost învinși de dorinţa de 
slavă, ci au spus numai ceea ce au auzit și au văzut, fi ind plini de Duhul Sfânt. 
Scrierile lor se păstrează și acum și, îndeletnicindu-se cineva cu ele, dacă crede în 
ele, poate folosi foarte mult: atât cu privire la începuturi, cât și cu privire la sfâr-
șit și la toate cele ce trebuie să știe un fi lozof. Ei nu vorbesc cu dovezi, căci sunt 
niște martori vrednici ai adevărului, mai presus de orice dovadă. Cele ce s-au în-
tâmplat, însă, sau se întâmplă și acum, silesc pe orișicine să fi e de acord cu cele 
grăite de ei. Chiar și numai pentru minunile pe care le-au săvârșit, ei pot fi  soco-
tiţi drepţi, atunci când au slăvit pe Făcătorul tuturor, Dumnezeu și Tatăl și au ves-
tit pe Hristos, care avea să vină de la El și care avea să fi e Fiul Lui. Lucrul acesta 
nici nu l-au făcut și nici nu-l fac profeţii mincinoși, care sunt plini de duhul cel ne-
curat și rătăcitor și care, deși îndrăznesc să săvârșească oarecare minuni, spre ui-
mirea oamenilor, slăvesc, în schimb, duhurile rătăcirii și pe demoni (I Timotei 4, 
1). Roagă-te, deci, mai presus de toate, să ţi se deschidă porţile luminii, căci toa-
te acestea nu pot fi  văzute și nici înţelese de toţi, dacă Dumnezeu și Hristosul Lui 
nu dă cuiva să înţeleagă.

VIII. ... Iar mie mi s-a aprins deodată un foc în sufl et și m-a cuprins o mare dra-
goste de profeţi și de bărbaţii aceia, care sunt prietenii lui Hristos. Și, gândind la 
cuvintele lui, găseam că aceasta este singura fi lozofi e sigură și aducătoare de fo-
los. În felul acesta și pentru aceasta sunt fi lozof. Și aș voi ca toţi, dobândind ace-
eași dispoziţie pe care o am eu, să nu vă depărtaţi de cuvintele Mântuitorului. Căci 
ele au în sine ceva de temut și sunt în stare să îmblânzească pe toţi cei care ies din 
ideea cea dreaptă, fi ind o odihnă cât se poate de plăcută pentru cei ce se dedau 
studiului lor. Dacă, deci, te îngrijești și tu de tine și dacă voiești să ajungi la mân-
tuire și ai încredere în Dumnezeu, ca unul care, în defi nitiv, nu ești străin de aces-
te lucruri, se cuvine ca și tu, cunoscând pe Hristosul lui Dumnezeu și devenind 
desăvârșit, să fi i fericit.”

Note:

1. PSB 2/1980, II-IV; VII-VIII, pp. 92 și 96; 99 și 100.
2. Adică fi lozofi a cea veritabilă – cugetare la adevărul dumnezeiesc, nu în sens tehnic.
3. Platon, Timaios, 77B (ed. Didot, II, p. 238).
4. Și după Sfântul Irineu, Adv. Haeres. IV, XX, 6 și 8 (P.G. VII, 1036-1038), condiţia de a vedea pe 

Dumnezeu este aceea de a avea întru sine pe Duhul Sfânt.
5. Adică renumiţii fi lozofi  ai vremii.
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D
iferența dintre Sfi ntele Taine 
și ierurgii constă în faptul că 
primele sunt întemeiate de 
către Mântuitorul Însuși și 

privesc numai viața omului, sfi nțind mo-
mentele sau împrejurările cele mai de sea-
mă din cursul ei; ierurgiile sunt rânduite 

Dicţionar 
 LITURGIC

DESPRE IERURGII (2)

de Biserică și au un câmp de acțiune mai 
larg, privind nu numai viața omului, ci și 
natura (fi rea) și făpturile necuvântătoare. 
De aceea, unele se și săvârșesc în afara 
locașului bisericesc, în case sau natură (câm-
puri, livezi), gospodării etc. Se mai deose-
besc și prin faptul că Tainele sunt slujbe de 
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temelie pentru mântuirea omului, unele 
dintre ele fi ind de neapărată trebuință pen-
tru mântuirea oricărui creștin (ca Botezul, 
Mirungerea, Pocăința, Euharistia); pe când 
ierurgiile, dacă nu sunt toate absolut nece-
sare pentru mântuire, conduc la aceasta, 
aducând sfi nțire omului și naturii. Ele susțin, 
în viața credinciosului, harul și sfi nțenia pe 
care le căpătăm prin Sfi ntele Taine, făcân-
du-le mai lucrătoare1.

Mai trebuie spus, de asemenea, că ie-
rurgiile au un loc de mijloc între Taine și 
rugăciunile individuale ale creștinului. Ele 
se referă la multiplele trebuințe concrete 
ale omului, asemenea rugăciunilor lui in-
dividuale. Dar, fiind săvârșite de preot, 
aduc o împlinire mai sigură a celor ceru-
te, căci în rugăciunea preotului e prezen-
tă Biserica, în numele căreia el se roagă și 
face rugăciunea pentru credincioși2. 

Ierurgiile pot avea 
forma unor scurte rugă-
ciuni sau molitfe, care se 
fac la binecuvântarea 
prinoaselor, a primelor 
roade ale pământului 
(mere, struguri etc.), a 
prinoaselor de Paști care 
se aduc la biserică, rugă-
ciuni de binecuvântare 
a meselor sau a lucruri-
lor ce se împart la pome-
nirea celor adormiți, 
binecuvântarea ogoare-
lor, a semănăturilor, 
molitfe pentru alunga-
rea duhurilor necurate, 
pentru eliberarea omu-
lui, a animalelor sau a 
lucrurilor de sub pute-
rea diavolului. Acestea 
se numesc exorcisme și 
au formă imperativă, de 
poruncă, de blestem, 
prin care puterile răului 
sunt alungate în numele 
Domnului3.Fo
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Tot ierurgii sunt și 
slujbele care intră în ca-
tegoria binecuvântări-
lor, rugăciuni în care, 
prin semnul Sf intei 
Cruci, se invocă harul 
și ajutorul dumnezeiesc 
asupra unei persoane 
sau pentru inaugurarea 
unei activități, a unei 
instituții etc. Amintim 
aici slujba de Te-deum 
și Polihroniu, la sărbă-
tori naționale, la înce-
putul unui an școlar, la Anul Nou ș.a.

Sfi nțirea persoanelor și obiectelor consa-
crate  (af ierosite) unor scopuri sau 
întrebuințări sfi nte intră tot în categoria 
ierurgiilor. Persoanele sunt consacrate 
prin slujba hirotesiei ce se săvârșește pen-
tru intrarea în viața monahală (tunderea 
în monahism), acordarea gradelor preoțești 
(iconom, stavrofor), și tot prin hirotesie 
sunt rânduite persoanele ce slujesc în cle-
rul inferior, cum sunt citeții și ipodiaco-
nii. Obiectele destinate cultului sunt 
sfi nțite prin rugăciuni speciale și afi erosi-
te unor scopuri sau întrebuințări de cult 
sau binecuvântare. Aceste slujbe sunt: 
sfi nțirea apei, a bisericii, a obiectelor de 
cult (sfi nte vase, veșminte, cruci, troițe, 
icoane, cristelnițe, clopote etc.), sfi nțirea 
Sfântului și Marelui Mir.

Curățirile sau dezlegările sunt rugăciuni 
și rânduieli care se fac pentru ca anumite 
persoane să fie dezlegate de păcatele 
sufl etești sau trupești, făcute fără voie, sau 

rugăciuni prin care obiectele sunt curățite 
de atingerea de ceva spurcat (curățirea fân-
tânii). Asemenea ierurgii sunt legate de 
nașterea omului (molitfa femeii lăuze), 
dezlegări de blestem și de jurământ; iar la 
sfârșitul vieții, slujba înmormântării. 

(Continuarea în numărul viitor)

Note:

1. http://www.sfantulambrozie.ro/si-
te-vechi/ierurgii.html, accesat pe data de 7 
februarie 2015.

2. Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Liturgica specială, 
București, 1980, p. 441; Pr. Prof. Dr. D. 
Stăniloae, Sfi ntele Taine și ierurgiile bisericești, 
în „Ortodoxia”, nr. 3, iulie-septembrie, 1985, 
p. 453.

3. Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Prof. Ecaterina 
Braniște, Dicționar enciclopedic de cunoștințe re-
ligioase, tipărit cu binecuvântarea Preasfi nțitului 
LAURENȚIU, Episcopul Caransebeșului, 
Editura Diecezană Caransebeș, 2001, p. 209.
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De ce spunem rugăciuni înainte și după masă?

M âncarea este hrana trupului, dar omul nu este numai trup, ci și sufl et, iar noi, 
chiar atunci când hrănim trupul, nu uităm că suntem fiinţe veșnice. 

Rugăciunea ne racordează la realitatea noastră veșnică, la care participă și trupul. Apoi, 
rugându-ne, cerem lui Dumnezeu să binecuvânteze cu harul Său ceea ce mâncăm și 
mulţumim că ni le dăruiește, nelipsindu-ne nici de cereasca Lui Împărăţie.

De asemenea, putem să facem semnul Sfi ntei Cruci asupra alimentelor. 

De ce suntem pomeniţi la Sfi ntele Slujbe?

N umele voastre s-au scris în ceruri, le spune Domnul Hristos Apostolilor, și 
prin ei și nouă. La Botez am primit un nume, numele nostru nu ne este dat 

doar pentru a fi  chemaţi sau pentru a avea o identitate socială, ci a fost unit cu nume-
le Preasfi ntei Treimi. Prin pomenirea numelui la Sfânta Proscomidie și apoi la intro-
ducerea miridelor (fi rimiturilor din prescură, care s-au așezat pe Sfântul Disc, rostin-
du-se numele nostru) în Sfântul Potir, în Sângele Domnului (preotul rostind: „Spală, 

De ce…?
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Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici în scump Sângele Tău, pentru rugăciuni-
le tuturor Sfinţilor Tăi”), suntem într-o sfântă comuniune cu Domnul, cu Maica 
Domnului, cu toţi îngerii și sfi nţii, precum și cu cei vii și adormiţi.

De ce folosim pâine și vin la Sfânta Împărtășanie?

S fânta Împărtășanie este Trupul și Sângele Domnului. Folosim pâine din făină 
curată de grâu. Bobul de grâu moare în pământ ca să poată răsări spicul. La fel 

s-a petrecut și cu Trupul lui Hristos, care a murit și după trei zile din mormânt a înviat. 
După recoltare, grâul se zdrobește pentru a deveni făină, la fel și strugurele pentru a se 
face vin. La zdrobire și deșertare de sine S-a supus și Fiul lui Dumnezeu, care „S-a sme-
rit pe Sine, chip de rob luând”, devenind întru totul asemenea omului, afară de păcat.

Prin Împărtășire devenim concorporali și consangvini cu Hristos. 
Pr.  Gabriel Popescu
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Doamne ajută, Măicuţă,

Am și eu o întrebare. Cum aţi găsit curajul să vă abandonaţi în 
mâinile lui Dumnezeu? Mi-am dat seama că până acum L-am fo-
losit pe Dumnezeu ca medicament, însă niciodată ca vindecător. Îi 
cer să mă mângâie și să-mi aline suferinţele și totuși mi-e groază 
să-L apuc.

Maica
Siluana

ne răspunde
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Îmi aduc aminte cât de greu m-am lăsat în genunchi la rugăciu-
ne anul trecut, cu toate că aveam un bolovan de durere în mine. Azi 
am realizat că trăim într-o lume așa de nebună că efectiv nu mai 
ai încotro, nu mai poţi să nu crezi, nu mai poţi să nu ai nevoie de 
El. E atât de evidentă moartea, la fi ecare pas, și totuși încă mai în-
drăznesc să fug de El.

R.
 

Copila mea,

Nu știu să-ţi spun cum am făcut asta, pentru că s-a făcut „de la 
sine” în clipa în care am crezut că mâinile Lui sunt braţe deschise 
pentru a mă îmbrăţișa. A fost o credinţă fără nicio dovadă! A fost 
ca o aruncare în gol! Dacă nici El nu era adevărat, oricum nu mă 
mai interesa nimic! Și El este adevărat și Adevărul! În braţele Lui 
durerea și suferinţa n-au dispărut, ba, de multe ori, au fost și mai 
acute, dar au și fost pline de prezenţa Lui iubitoare, de bucuria pli-
nă de sens de „a fi ” și de o nouă credinţă. Credinţa ca dar! Această 
credinţă mi-a mutat privirile de la ce simt sau trăiesc la sensul lor 
de dincolo de ce este acum și aici.

Cere și tu, Copil drag, această credinţă și ea te va învăţa toate. 
Calea este rugăciunea vorbire cu Domnul în toată clipa! Citește 
Evangheliile, mergi la Liturghie, spovedește-te și împărtășește-te și 
El va lucra dărâmând meterezele fr icii din inima ta.

Cu dragoste și încredere, 
Maica Siluana
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Sfântul Marcelin 
a urmat în scaunul 
Romei Sfântului 
Gaius, în timpul îm-
păraţilor Diocleţian și 
Maximian, când într-o 
cumplită prigoană asupra 
creștinilor au fost uciși prin 
diferite munci și chinuri peste șap-
tesprezece mii de creștini, și asta doar în 
treizeci de zile. Chiar Marcelin a fost prins 
și dus în faţa lui Diocleţian, unde, de fri-
ca muncilor cumplite, a acceptat să tămâ-
ieze la altarul idolilor și a jertfi t în capiș-
tile Vestei și ale Isidei. A fost numit pentru 
aceasta prieten al împăratului și îmbrăcat 
în haină de preţ; dar, întorcându-se acasă 
și înţelegând ce făcuse, a început să se tân-
guiască și să plângă la fel ca și Apostolul 
Petru, care s-a lepădat de Hristos. Rușinea 
lui era cu atât mai mare cu cât știa că i-a 

SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC 

MARCELIN 

PAPĂ AL ROMEI

7 IUNIE

îndemnat pe alţii să 
accepte mucenicia, 
iar el a căzut în în-
chinare idolească. 

Adunându-se în 
părţile Campaniei un 

sobor de 180 de episcopi 
și preoţi, Marcelin s-a îmbră-

cat în sac și s-a presărat cu cenușă 
și așa a mers în faţa adunării, mărturisin-
du-și păcatul și tânguindu-se, cerându-și 
judecată dreaptă. Însă părinţii i-au răs-
puns: „Tu cu gura ta judecă-te singur. Dacă 
din gura ta a ieșit păcatul, din gura ta să 
iasă și judecata!”. Iar atunci Marcelin a 
spus: „Străină de mine să fi e treapta cea 
sfi nţită, de care nu sunt vrednic. Deci, după 
moartea mea, trupul meu să nu se dea obiș-
nuitei îngropări, ci să fi e lepădat câinilor 
spre mâncare; iar cel ce va îndrăzni să-l în-
groape pe el, acela să fi e blestemat”.
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După ce s-a întors la Roma la terminarea ace-
lui sobor, Marcelin a mers drept la Diocleţian, arun-
cându-i în faţă haina cea de mult preţ și blestemân-
du-i zeii mincinoși, dar și mărturisind faptul că a 
greșit când a acceptat tămâierea idolească și jert-
fele. Bineînţeles că atitudinea lui nu a fost pe pla-
cul împăratului, care a poruncit ca Marcelin să fi e 
dus la tăiere în afara cetăţii împreună cu trei cre-
dincioși (Claudie, Chirin și Antonin). În urma lor 
mergea preotul Marcel, pe care Marcelin îl sfătuia 
să fi e tare în credinţă și îi reamintea rugămintea sa 
de a nu fi  îngropat în pământ, ca unul care „nu este 

vrednic de a fi primit de pă-
mânt,  căci  s -a lepădat de 
Creatorul cerului și al pămân-
tului”, ci să fi e dat spre mânca-
re câinilor.

Rugându-se Domnului 
Hristos ca să-i primească su-
fl etul păcătos, și-a întins gru-
mazul spre tăiere și așa a fost 
tăiat, nemaiavând frică de 
moarte, cum avusese înainte. 
Și trupul lui și trupurile celor-
lalţi trei au fost aruncate la mar-
ginea cetăţii, neîndrăznind ni-
meni să le ia și să le îngroape, 
din cauza blestemului. După 
treizeci și șase de zile s-a ară-
tat Sfântul Apostol Petru lui 
Marcel, care între timp a fost 
ales papă, ca urmaș al  lui 
Marcelin, și l-a îndemnat să ia 
trupul ca să-l îngroape, ca pe 
unul care, smerindu-se, s-a 
înălţat. 

Și așa s-a întâmplat că papa 
Marcel a luat cinstitele moaște 
ale mucenicului și le-a pus cu 
evlavie în gropniţa Priscilei de 
lângă calea Salaria. Astfel a fost 
sfârșitul mucenicului Marcelin 
papa, dând tuturor celor de 
după el pildă de pocăinţă și în-
tărindu-i ca să nu se înfricoșe-
ze ca el prima dată de munci, ci 
să le primească cu seninătate și 
bucurie, ca pe cele care aduc 
din cer cununi.
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U
n om bogat, pasionat de artă, avea în 
colecţia lui opere ale tuturor marilor 
maeștri, renascentiști, clasici și mo-
derni, din toate școlile și curentele ar-

tistice. Deseori stătea împreună cu unicul său 
fi u admirând minunatele piese din colecţia 
lor. Dar a izbucnit războiul, iar fi ul a fost în-
rolat și trimis la luptă. El a dat dovadă de mult 
curaj și a murit la datorie, în timp ce salva via-
ţa unui camarad. Când a primit anunţul, ta-
tăl a fost profund îndurerat de pierderea uni-
cului său fi u.
O lună mai târziu, a auzit bătăi la ușă. În prag 
stătea un tânăr cu un pachet mare în braţe… 
Acesta a spus:
– Domnule, nu mă cunoașteţi. Eu sunt sol-
datul pentru care fi ul dumneavoastră și-a dat 
viaţa. În acea zi el a salvat multe vieţi ale ce-
lor răniţi, dar, în timp ce încerca să mă ducă 
pe mine într-un loc sigur, un glonte i-a stră-
puns inima și a murit pe loc… Deseori ne 
vorbea de dumneavoastră și despre pasiunea 
pe care o aveţi pentru artă.
Tânărul i-a înmânat pachetul.
– Știu că este aproape un nimic. Eu nu sunt 
un pictor cunoscut, dar sunt convins că fi ul 
dumneavoastră ar fi vrut să aveţi acest ta-
blou.

Tatăl a început să desfacă ambalajul. Era un 
portret al fi ului său, pictat de tânărul pe ca-
re-l avea în faţă. Privindu-l atent, a fost uimit 
de felul în care tânărul pictor a reușit să sur-
prindă chipul, dar și personalitatea fi ului său. 
Tatăl a scos un suspin și, cu ochii plini de la-
crimi, i-a mulţumit tânărului, oferindu-i și o 
sumă de bani pentru tablou.
– O, nu se poate așa ceva, domnule… Toată 
viaţa nu voi putea să plătesc pentru ceea ce 
fiul dumneavoastră a făcut pentru mine. 
Acesta este doar un cadou.
Tatăl a expus tabloul pe una dintre simezele 
sale. De câte ori avea vizitatori, începea prin 
a le arăta portretul fi ului său și numai după 
aceea le dădea voie să vadă marile capodo-
pere colecţionate.
După moartea bătrânului tată, s-a organizat 
licitaţia marii lui colecţii de tablouri. S-au 
adunat foarte multe persoane care doreau să 
vadă și, mai ales, să achiziţioneze tablouri 
pentru propriile lor colecţii.
La deschidere, pe podium era postat portre-
tul fi ului. Persoana delegată să conducă lici-
taţia, adjudecătorul, a deschis sesiunea lo-
vind cu ciocănelul:
– Începem licitaţia cu acest portret al fi ului. 
Cine deschide oferta?
În sală s-a lăsat liniștea… Apoi, de undeva 
din fundul sălii, o voce a strigat:
– Am venit să vedem marile opere! Sari pes-
te această piesă!…
Dar, netulburat, adjudecătorul a continuat:
– Face cineva o ofertă pentru acest portret?… 
100 lei?… 200 lei?…
Din sală, cineva a strigat iritat:
– Nu am venit pentru acest portret!… Ne-am 
adunat pentru picturile lui Rembrandt, 
Fragonard, Van Gogh, Matisse, Picasso și ale 
celorlalţi maeștri!… Haideţi să trecem, cu 
adevărat, la licitaţie!…

FIUL
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Netulburat, adjudecătorul a continuat:
– Fiul!… Fiul!… Îl vrea cineva pe fi ul?!…
Într-un târziu, din cel mai îndepărtat colţ al 
sălii s-a auzit o voce timidă:
– Dau eu 10 lei pentru acest portret…
Era cel care fusese, timp de ani mulţi, grădi-
narul tatălui și al fi ului. Fiind un om sărac, nu 
putea să ofere mai mult.
– Există o ofertă de 10 lei!… Cine dă mai 
mult?!… Dă cineva 20 de lei?!…
Sala era în fi erbere.
– Daţi-i-l lui pentru 10 lei!… Să trecem la 
maeștri!… La maeștri!…
Nu-l voiau pe fiu. Toţi doreau să profite de 
ocazie și să cumpere opere mari pentru colec-
ţiile lor. Ferm, adjudecătorul a continuat:
– 10 lei, o dată!…10 lei, de două ori!…
Și, lovind cu ciocănelul în masă:
– Adjudecat! Vândut pentru 10 lei!
Din faţă, cineva a izbucnit:
– În sfârșit, putem trece la marea colec-
ţie!…
Calm, adjudecătorul a pus jos ciocănelul, 
spunând:
– Îmi pare rău, dar licitaţia s-a încheiat.
Rumoare în sală:
– Dar tablourile?!… Cum rămâne cu maeș-
trii?!… Colecţia?!…
– Regret, a spus adjudecătorul. Când am fost 
desemnat să conduc această licitaţie, mi s-a 
comunicat o prevedere secretă din testament, 
pe care nu am avut voie să o fac cunoscută 
decât în acest moment: licitaţia se referă nu-
mai la portretul fi ului! Cine îl ia moștenește 
întreaga avere, care include și toată colecţia 
de opere de artă! Omul care-l primește pe fi u 
obţine totul!…

Așa și noi, dragi copii, în drumul nostru spre mân-
tuire, putem spune: „Cine-L primește în sufl etul 
său pe Domnul nostru Iisus Hristos are totul”.

Vânătorul orb
Necesar: o minge, o eșarfă, minimum cinci 
copii.

Regulament: Se alege un copil care va fi  vână-
torul. Acesta, legat la ochi și cu mingea în mână, 
va sta în mijlocul cercului făcut de ceilalţi ju-
cători, care se pot mișca în jurul lui la vreo 2 
metri distanţă. El va încerca să-i lovească cu 
mingea, în timp ce aceștia vor striga, pe rând, 
„La mine!”. Dacă ţinta reușește să prindă min-
gea înainte ca aceasta să atingă pământul, atunci 
primește un punct. Altfel, dacă este atinsă, va 
face schimb de roluri cu vânătorul.
Jocul se termină după ce a expirat timpul sta-
bilit iniţial. Clasamentul jucătorilor se va face 
în funcţie de punctele primite de fi ecare. 

Să ne
jucăm

împreună



A P O S T O L I A   •   N R .  8 7   •   I U N I E   2 0 1 520

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

T
ema sensului existenţei pare la 
prima vedere o problemă fi lo-
sofi că, de multe ori abstractă, 
care aparţine disputelor apuse 

ale Antichităţii și Evului Mediu, fără prea 
mult impact în societatea modernă. Aceas-
tă percepţie l-a determinat pe om să se re-
fugieze în manifestările efemere ale vieţii 
pământești, pe care încearcă să le ridice la 
un nivel cât mai înalt sau chiar să le abso-
lutizeze, deși cunoaște că natura lor este 
prin sine perisabilă, limitată, trecătoare, 
și să ignore aproape cu desăvârșire faptul 
că sensul existenţei nu este o temă de spe-
culaţie fi losofi că sau teologică, referitoa-
re la existenţă în general sau la existenţă 
ca noţiune abstractă, ci privește, întâi de 
toate, din punct de vedere strict uman, 
sensul propriei existenţe. Astfel, omul 
este pus în faţa celei mai importante teme 
a existenţei sale, care nu poate fi  în nici un 
fel trecută cu vederea, pentru că fi inţa uma-
nă se întreabă dacă existenţa sa se rezumă 
doar la viaţa pământească, la realitatea ma-
terială, cosmică. Dacă omul ajunge la con-
vingerea că nu există altceva decât aceas-
tă realitate, care apune odată cu propriul 
său sfârșit fi zic, cu moartea sa, atunci să 
aibă și convingerea că nu a cunoscut de-

   EXISTENŢĂ

              și SENS

cât o latură a propriei existenţe, cea per-
ceptibilă, sensibilă, dependentă de sim-
ţurile biologice.

Toată istoria umanităţii a demonstrat 
faptul că omul este unica fiinţă care își 
transcende nevoile limitate ale vieţii, su-
pravieţuirii, propriului bios, și încearcă să 
înţeleagă existenţa, fi ind nevoit mai întâi 
s-o cerceteze, s-o analizeze, să răspundă 
la întrebările și provocările ei. Răspunsurile 
pe care le-a afl at au constituit preludiul la 
noi întrebări, existenţa dovedindu-se un 
izvor permanent de informaţie și o invi-
taţie continuă la cunoaștere. Oameni apar-
ţinând diferitelor segmente temporale au 
avut certitudinea că au înţeles-o, împăr-
tășind convingerile lor și semenilor. 
Acceptarea, precum și respingerea aces-
tor înţelegeri au dat naștere la o diversita-
te de moduri de percepţie a existenţei. 
Religiile Antichităţii, fi losofi a, teologia, 
sistemele de guvernare și mai apoi știin-
ţele moderne au oferit diverse explicaţii 
referitoare la existenţă și multiple soluţii 
la o gamă întreagă de probleme ale ei, însă 
multe dintre aceste probleme, de la cele 
mai simple până la cele mai complexe, au 
rămas nerezolvate, cu tot efortul depus. 
După mii de ani de cultură și civilizaţie 
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umană, după două mii de ani de creștinism și după mai bine de un secol de aplicare la 
scară largă a descoperirilor știinţifi ce, lumea este încă divizată din toate punctele de 
vedere: cultural, politic, social, religios, economic, familial etc., excepţie făcând un mic 
procent din umanitate, care a ajuns la cunoașterea și înţelegerea profundă a existenţei. 
La toate nivelurile, planeta poartă răni ce necesită vindecare și urme adânci ale lipsei 
de înţelegere a existenţei. Cum se pot explica acestea, când, în mod constant, se cau-
tă și se oferă soluţii pe toate planurile și când există și posibilitatea de-a avea acces la 
ele? Din păcate, numeroasele încercări de rezolvare a problemelor umanităţii și, im-
plicit, ale lumii nu au schimbat și probabil că nu vor putea schimba prea mult realita-
tea, chiar dacă o privire actuală de ansamblu a lucrurilor dă impresia unui anumit echi-
libru și nivel înalt de organizare a lumii. Și aceasta nu pentru că omul este incapabil și 
sceptic, ci pentru că soluţiile date și-au demonstrat inefi cienţa sau efi cienţa limitată. 
Omul este din nou nevoit să intre în lumea „de ce”-urilor și să caute sau să aștepte răs-
punsuri concrete, clare, viabile, care să nu se adauge doar la lungul șir de răspunsuri 
inadecvate, ci să constituie soluţii reale la temele existenţiale. 

Cea dintâi certitudine care poate fi  mărturisită este faptul că o mare parte a umani-
tăţii a perceput existenţa doar prin prisma materialităţii ei, plan care este supus sim-
ţurilor și analizei raţionale, ceea ce îl și determină pe om să acţioneze ca atare, rezultatul 
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fi ind observabil în toată istoria umanităţii, 
impregnată de erori, dezechilibre, suferin-
ţe, fărădelegi sau, într-un singur cuvânt, pă-
cate. Aceasta înseamnă că nu omul este cel 
care poate dezvălui sensul existenţei, ci 
Acela Care este Izvorul existenţei și Căruia 
existenţa Îi aparţine fi inţial, la un nivel in-
accesibil cunoașterii umane omul, dimpre-
ună cu tot ce există, constituind și partici-
pând la ceea ce se arată ca fiind operă, 
creaţie a lui Dumnezeu. Doar Creatorul 
este Cel Care, fi ind Adevărul, revelează 
adevărul despre sensul existenţei. 
Niciodată omul, care este limitat în timp, 
spaţiu și cunoaștere, nu poate să înţeleagă 
pe deplin acest sens, daca nu va accepta 
ajutorul lui Dumnezeu.

Existenţa nu trebuie percepută frag-
mentat sau segmentat, chiar dacă este ne-
voie de o cercetare în detaliu a ei pentru 
a o înţelege, ci holistic, adică ca întreg, ca 
tot, întrucât toată existenţa este opera 
lui Dumnezeu. Aceasta, indiferent de ni-
velul la care este analizată, de la ADN-ul 
unei bacterii și până la spiritul uman, de 
la informaţia particulelor subnucleare și 
până la Univers, presupune o complexi-
tate, o diversitate, o organizare, o interco-
nexiune și o unitate atât de mari și preci-
se, încât se descoperă în integralitatea ei 
ca operă a Creatorului, Părintelui Celui 
Veșnic, Care, deși o transcende în fi inţa 
Lui, este și prezent prin harul și energiile 
Sale necreate în toate aspectele și mani-
festările ei în timp și spaţiu.

Existenţa presupune două aspecte fun-
damentale, care sunt inseparabile până la 

un punct: aspectul imanent, intrinsec, pro-
priu, concret, perceptibil în timp și spaţiu, 
și aspectul transcendent, spiritual, meta-
fi zic, care depășește limitele sensibilului, 
empiricului. Dacă cele două aspecte sunt 
analizate și înţelese împreună, atunci se re-
alizează o cunoaștere corectă a existenţei. 

Așadar, condiţiile indispensabile înţe-
legerii sensului existenţei sunt descoperi-
rea, revelaţia lui Dumnezeu despre aceas-
ta și cunoașterea holistică, imanentă și 
transcendentă a ei. Revelaţia divină nu 
poate avea loc fără dialogul concret între 
Dumnezeu și om, omul fi ind unica fi inţă 
pământească purtătoare de chip al 
Creatorului, binecuvântată de El să înţe-
leagă sensul deplin al existenţei. Din păca-
te, dialogul cu Dumnezeu, care ar trebui să 
fi e un continuum spiritual, perceptibil în 
toate manifestările umane, este de multe 
ori sporadic, întrerupt, greșit înţeles sau 
chiar inexistent, aceasta datorându-se stă-
rii existenţiale în care a ajuns omul după 
ce a pierdut relaţia edenică primordială di-
rectă cu Creatorul de la începutul creării 
sale, stare ce presupune un grad înalt de 
materialitate, opacitate, efort fi zic, men-
tal și spiritual, ostilitate, ambiguitate și 
efemeritate. Aceste caracteristici constan-
te ale vieţii pământești au repercusiuni nu 
numai asupra relaţiei cu Dumnezeu, ci și 
asupra cunoașterii însăși, care, de cele mai 
multe ori, este împiedicată să acceadă la ni-
velul superior, metafi zic, spiritual, trans-
cendent, fi ind constrânsă să graviteze în li-
mite le  percept i bi lu lui ,  f i z icului , 
imanentului sau, în anumite cazuri, să ajun-
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gă la ignorarea laturii sale imanente și la 
izolarea ei într-o transcendenţă abstractă, 
ireală, care nu are nici o relevanţă pentru 
înţelegerea corectă a sensului existenţei – 
mai mult decât atât, fi ind un prejudiciu grav 
la adresa directă a cunoașterii transcenden-
te reale, dar și a cunoașterii holistice.

Omul are misiunea, în concordanţă cu 
deplina sa capacitate, libertate și responsa-
bilitate, să realizeze comuniunea cu 
Creatorul, pentru a fi  în măsură să primeas-
că adevărul revelat și să înainteze epecta-
tic, treaptă cu treaptă, spre cunoașterea de-
plină a sensului existenţei. Împlinirea 
acestui act nu se face doar prin străduinţa 
personală a omului, ci, întâi de toate, 
Dumnezeu este Cel care vine în ajutor; co-
muniunea deplină, perihoretică, desăvâr-
șită dintre Dumnezeu și om este realizată 
de Dumnezeu în Persoana Mântuitorului 
Iisus Hristos, care constituie Fundamentul, 
Modelul și Pedagogul Suprem al relaţiei 
Dumnezeu-om, om-Dumnezeu. Având 
părtășie obiectivă cu Mântuitorul, omul nu 
mai este nevoit să caute în mod individu-
alist soluţii salvatoare, ci să participe su-
biectiv, călăuzit permanent de Sfântul Duh, 
la Opera deja înfăptuită de Mântuitorul 
Iisus Hristos. Participarea subiectivă a omu-
lui nu este însă un automatism mimetic, ci 
presupune credinţă, consimţire, cercetare, 
conștiinţă, certitudine etc., care, însumate, 
dau naștere la ceea ce poartă numele de 
IUBIRE. Fără iubirea lui Dumnezeu, Care 
Este Iubire (I Ioan 4, 16), datorită căreia a 
luat fi inţă existenţa, este cu neputinţă ca 
omul să înţeleagă sensul existenţei.

Astfel, omul va dobândi certitudinea 
că existenţa sa nu se limitează doar la re-
alitatea imanentă, pentru că existenţa în-
săși nu ar avea nici un sens în sine, ar fi  un 
nonsens, o absurditate, atâta vreme cât ca-
pitulează în faţa dezintegrării, dezorgani-
zării, schimbării ireversibile, entropiei și 
a morţii, ci presupune și o realitate trans-
cendentă, care este de fapt sensul abso-
lut și în același timp scopul absolut al 
existenţei. Această realitate se desfășoa-
ră în manifestarea sa deplină pe coordo-
nate cu totul diferite de cele ale realităţii 
imanente, purtând în structura ei pecetea 
neschimbabilului, eternităţii, veșniciei. 
Așadar, existenţa umană nu se sfârșește 
prin moarte, moartea fiind doar ultima 
trecere (termenii ebraici pasha, pesach, pa-
sah, de la care vine cuvântul Paști, Paște, 
înseamnă, literal, trecere, ieșire, eliberare, 
salvare, mântuire) din dimensiunea spaţi-
al-temporală în cea eternă, din viaţa pă-
mântească în cea veșnică. 

Având această înţelegere corectă, dreap-
tă, ortodoxă și holistică a existenţei, omul 
nu mai poate trata sensul existenţei doar 
prin prisma imanentului, ajungând la un 
înalt grad de săvârșire a păcatului pe toate 
planurile, fi ind conștient că toate manifes-
tările lui pământești au consecinţe directe 
asupra realităţii veșnice, pentru că cele două 
planuri se afl ă în dependenţă reciprocă până 
în momentul trecerii din dimensiunea efe-
meră în cea eternă, manifestarea existenţi-
ală continuându-se în veșnicie.

Pr. Ioan Trandafi r Bobîrnea
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PAROHIILE CARE ÎŞI VOR SĂRBĂTORI HRAMUL

ÎN LUNA IUNIE

 
1 iunie  Parohia Sfântul Iustin Martirul și Filosoful (Bresso), păstorită de 

Pr. Sergiu Arcăleanu 
 al 2-lea hram.

2 iunie  Parohia Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava (Napoli), păstorită de 
Pr. Simion Desrobitu 

 al 9-lea hram.

2 iunie  Parohia Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava (Siena), păstorită de 
Pr. Constantin Radu 

 primul  hram.

4 iunie  Parohia Sfi nţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculiţel 
(Grosseto), păstorită de Pr. Marian Vîlcu 

 al 7-lea hram.

9 iunie  Parohia Sfântul Chiril al Alexandriei (La Spezia),  păstorită de 
Pr. Giurgea Ciocârlan 

 al 4-lea hram.

11 iunie  Parohia Sfântul Apostol Bartolomeu (Fabriano), păstorită de Pr. 
Ioan Tobă 

 al 4-lea hram.

14 iunie  Parohia Sfântul Proroc Elisei (Fermo), păstorită de Pr. Bogdan 
Gheorghică 

 al 3-lea hram.

22 iunie  Parohia Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul (Chieri), păstorită de 
Pr. Ion Mihăiescu 

 al 8-lea hram.

23 iunie  Parohia Sfânta Muceniţă Agripina (Fanano), păstorită de Pr. 
Dumitru Solomon 

 primul hram.

24 iunie  Parohia Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Malta), păstorită 
de Pr. Ionuţ Ift imia 

 al 2-lea hram.

24 iunie  Parohia Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Pordenone), păs-
torită de Pr. Octavian Schintee 

 al 16-lea hram.

24 iunie  Parohia Sfântul Niceta de Remesiana (Susa), păstorită de Pr. Ionuţ 
Olenici 

 al 4-lea hram.

25 iunie  Parohia Sfânta Muceniţă Fevronia (Fiorenzuola d’Arda), păsto-
rită de Pr. Emanuel Pentiuc 

 primul hram.

29 iunie  Parohia Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel (Asti), păstorită de Pr. Paul 
Pocescu 

 al 15-lea hram.

29 iunie  Parohia Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel (Padova), păstorită de Pr. 
Gheorghe Verzea 

 al 19-lea hram.

29 iunie  Parohia Sfântul Apostol Pavel și Sfânta Muceniță Lucia (Siracusa), 
păstorită de Pr. Ioan Agape 

 al 6-lea hram.

30 iunie  Parohia Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeţ (Rimini), păstorită 
de Pr. Marcian Bucurenciu 

 al 8-lea hram.
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A
nul acesta s-au împlinit șapte ani 
de la întronizarea primului epi-
scop ortodox român în Italia, în 
persoana PS Părinte Episcop Si-

luan, care a avut loc la Luca, în data de 8 
mai 2008. 

Cu acest prilej deosebit, în semn de 
mulțumire lui Dumnezeu pentru toate bi-
nefacerile primite în acești ani, Episcopia 
Ortodoxă Română a Italiei a organizat mai 
multe evenimente, primul dintre ele fi ind 
Dumnezeiasca Liturghie la Sediul de la 

7 Ani 
  de Slujire Binecuvântată

Roma, împreună-slujind IPS Arhiepiscop 
și Mitropolit Iosif de la Paris și ierarhii din 
Mitropolia Ortodoxă Română a Europei 
Occidentale, înconjurați de un sobor de 
preoți și diaconi din Lazio și din alte regi-
uni ale Italiei.

La Dumnezeiasca Liturghie au partici-
pat credincioși din Roma și împrejurimi, 
dar și din alte localități ale Italiei. De aseme-
nea, au participat autorități de stat, române 
și italiene, care au avut bucuria de a trans-
mite un cuvânt de salut către cei prezenți.
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În cuvântul de învățătură, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol 
și Evanghelist Ioan, IPS Arhiepiscop și Mitropolit Iosif a ținut să sublinieze puterea 
slujirii în dragoste despre care atât de mult vorbește dumnezeiescul apostol. 
Înaltpreasfi nția Sa a subliniat faptul că, fără o slujire cu sacrifi cii pentru dragostea lui 
Hristos, nimic din cele care astăzi s-au realizat în Episcopia Italiei, și care cu 7 ani în 
urmă păreau doar un vis frumos, nu s-ar fi  putut împlini.

La sfârșitul Dumnezeieștii Liturghii toți cei prezenți au avut posibilitatea să se în-
chine la o copie a Icoanei Prodromița, adusă din Sfântul Munte Athos, și la părticele 
din moaștele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, și a altor câ-
torva sfi nți.

Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile care s-au revărsat peste noi în 
acești 7 ani de slujire binecuvântată!

Arhimandritul Atanasie – Vicar Eparhial
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C
u binecuvântarea Preasfi nţitului 
Episcop Siluan al Episcopiei Or-
todoxe Române a Italiei, Cen-

trul de pelerinaje „Sfi nţii Apostoli Petru 
și Pavel” al Episcopiei Ortodoxe Române 
a Italiei  a organizat sâmbătă, 9 mai 2015, 
un pelerinaj la Amalfi, prilejuit de mo-
mentul aniversar al aducerii moaștelor 
Sfântului Apostol Andrei de la Constan-
tinopol la Amalfi  și depunerea acestora în 
cripta catedralei din Amalfi  în ziua de 8 
mai 1206.

PELERINAJ și SLUJIRE ARHIEREASCĂ

la AMALFI

Preoţi și credincioși de pe tot cuprinsul 
Italiei, cumulând aproximativ 800 de pele-
rini, au participat cu emoţie la Sfânta 
Liturghie săvârșită acum de toţi cei cinci ie-
rarhi ai Mitropoliei Ortodoxe Române a 
Europei Occidentale și Meridionale, încon-
juraţi de un sobor de peste douăzeci de pre-
oţi și diaconi, în frunte cu Înaltpreasfi nţitul 
Părinte Mitropolit Iosif, care a ţinut un zi-
ditor cuvânt de învăţatură.

Sfânta Liturghie a fost precedată de 
salutul Monseniorului Orazio Soriceli, 
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A r h i e p i s c o p u l  d e 
Amalfi -Cava, iar reprezenta-
tul pentru ecumenism, Don 
Antonio Porpora, a vorbit 
despre bucuria prilejuită de 
acest eveniment și de relaţi-
ile de prietenie dintre cele 
două Biserici.

După Sfânta Liturghie, pelerinii s-au închinat la moaștele Sfântului Apostol Andrei, 
cel dintâi chemat, ocrotitorul României, și la părticele din moaștele Sfântului Mare 
Mucenic Gheorghe, ale Sfântului Ioan Gură de Aur și ale altor sfi nţi, aduse de la Schitul 
Românesc Prodromul din Muntele Athos. De asemenea, a fost adusă spre închinare 
și o copie a icoanei Maicii Domnului „Prodromiţa”, spre bucuria și mângâierea cleri-
cilor și a numeroșilor pelerini prezenţi la acest eveniment.

În după-amiaza aceleiași zile, Preasfi nţitul Părinte Episcop Siluan împreună cu 
Preasfi nţitul Părinte Episcop Timotei și câteva grupuri de credincioși au mai mers să 
se închine și la moaștele Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, adăpostite în cripta 
catedralei catolice din Salerno.
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C
u binecuvântarea Preasfi nțitului Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Ro-
mâne a Italiei, parohia noastră, din Macerata, a fost prezentă la dumnezeias-
ca Liturghie de la Catedrala din Termoli (Vicolo VI Duomo) care adăpostește 

moaștele Sfântului Apostol Timotei unde a slujit Preasfi nțitul Părinte Episcop Siluan 
împreună cu Preasfi nțitul Părinte Episcop Timotei al Spaniei și Portugaliei, înconjurați 
de preoți și credincioși din regiunile Umbria, Marche și Abruzzo.

Preasfi nțitul Părinte Episcop Timotei al Spaniei și Portugaliei ne-a umplut sufl e-
tele prin cuvintele mângâietoare rostite la predica, dând exemplul samarinencei. Nu 
contează țara de unde venim, unde locuim, străini de locurile natale ”suntem cu toții 
cetățeni ai aceleiași țări ,”tara” care se numește Împărăția cerească. Să cerem Bunului 
Dumnezeu sfi nțenie. Dumnezeu ne vrea sfi nți, curați cu inima, căci inima are rațiuni 
pe care mintea nu le înțelege, a mai spus Preasfi nția Sa.

SLUJBĂ ARHIEREASCĂ, CU ÎNCHINAREA 

LA MOAȘTELE SFÂNTULUI APOSTOL TIMOTEI
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La sfârșitul Liturghiei, toți cei prezenți s-au închinat la racla in care se afl a moaștele 
Sfântului Apostol Timotei, de la descoperirea cărora se împlinesc 70 de ani.
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Z
ilele de vineri, sâmbătă și duminică (8, 9, 10 mai) au fost zile de sărbă-
toare pentru comunitatea română ortodoxă din Viareggio, care și-a săr-
bătorit patronul și ocrotitorul, pe Sfântul Proroc Isaia. Vineri seara, pe 8 

mai, s-a săvârșit slujba Vecerniei cu Litie de către părintele paroh Andrei Vizitiu 
alături de părintele Matei Tulan, de la parohia Montecatini, și părintele Cristian 
Puricescu, de la parohia Pisa. A doua zi, de ziua Sfântului Proroc Isaia, 9 mai, s-a 
săvârșit Sfânta Liturghie de către părintele paroh împreună cu un sobor de preoți 

HRAMUL PAROHIEI „SFÂNTUL PROROC ISAIA” 

DIN VIAREGGIO (TOSCANA)
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și anume: părintele Gabriel Dumitru, de la parohia Pistoia, părintele Ciprian Cal-
fa, de la parohia Livorno, și părintele Cristian Puricescu, de la parohia Pisa. După 
Sfânta Liturghie, copiii din parohie au pregătit un moment artistic, cinstind și ei 
astfel pe Sfântul Proroc Isaia. La fi nal, s-a oferit invitaților o agapă. Duminică, 10 
mai, după Sfânta Liturghie, a avut loc un alt moment artistic și apoi enoriașii și 
invitații au participat la o agapă.

Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să ajungem la acest mo-
ment de bucurie, Sfântului Prooroc Isaia pentru ocrotirea sa, Preasfințitului 
Părinte Episcop Siluan care ne poartă tot timpul în rugăciunile și în sufletul 
Preasfi nției Sale, invitaților, Consiliului parohial și tuturor celor care s-au impli-
cat și s-au ostenit în organizarea sărbătorii parohiei noastre.
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La Parohia „Sfi nții Chiril şi Metodiu” 
din Sanremo a avut loc sărbătorirea celui 
de al șaptelea hram. Anul acesta s-a dorit 
o sărbătorire diferită față de anii precedenți, 
dându-se prioritate manifestări lor 
duhovnicești. Cu alte cuvinte, s-a alcătuit 
un program care a inclus, în prima sa par-
te, odată cu vecernia hramului, și o Seară 
duhovnicească, la care a fost invitat să 
rostească cuvânt de învățătură părintele 
Policarp de la Mănăstirea Bran. Astfel, s-a 
încercat o dezvoltare a temei principale 
propuse de Sfântul Sinod, în ceea ce 
privește Misiunea în parohii, dar şi în 
mănăstiri, azi. Prezența părintelui ieromo-
nah, alături de cea a părinților din proto-
popiatul misionar Liguria, cuvintele zidi-
toare rostite, evocarea modelului misionar 
al sfi nților Chiril şi Metodiu au alcătuit 

HRAMUL PAROHIEI „SFINȚII CHIRIL 

ŞI METODIU” DIN SANREMO

peisajul unei agreabile şi autentice seri 
duhovnicești.

Duminică, la Sfânta Liturghie festivă, 
comunitatea s-a adunat iarăși spre a adu-
ce cuvenita slavă lui Dumnezeu, urmând 
ca apoi să se așeze în parcul din vecinătate 
la frățeasca agapă.

Manifestările prilejuite de sărbătoarea 
Sfi nților Chiril şi Metodiu - noii ocrotito-
ri ai Europei, s-a încheiat vineri, 15 mai, 
când s-a desfășurat conferința susținută 
în limba italiană „Despre Sfântul Duh în 
tradiţia ortodoxă”.

În dorința sa de împlinire a misiunii 
creştine din Liguria occidentală, parohia 
Sanremo şi-a adunat fiii şi prietenii să 
preaslăvească pe Dumnezeu atât în 
Liturghia euharistică, cât şi în cea a cuvân-
tului cu „putere multă”.
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ÎNTÂLNIRE „PENTRU VIAȚĂ” ÎN PAROHIA 

„ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI” DIN ROMA

S
unt puțini creștinii 
ortodocși care să aibă 
nevoie de un timp de 

gândire atunci când li se adre-
sează întrebarea: care este pă-
rerea dumneavoastră despre 
avort? Răspunsul vine aproa-
pe instantaneu: avortul este o 
crimă. Avortul oprește o ini-
mă care bate. Avortul ucide 
un copil. Ființa umană este 
valoroasă încă de la concepe-
rea sa.
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Dar atunci când problema se mută în familia proprie, mulți dintre creștini aleg 
avortul orbiți de întrebarea: „Ce-o zice lumea?” în loc de: „Cum vede Dumnezeu 
această situație?” Statisticile avorturilor sunt o tristă mărturie a acestei alegeri în 
România și în Occident.

Întâlnirea privilegiată de duminică, 10 mai 2015, desfășurată în parohia noas-
tră cu binecuvântarea Preasfi nțitului Părinte Siluan, ne-a pus față în față cu persoa-
ne dedicate acestei misiuni de trezire a conștiinței creștine, care ne confruntă cu 
trăirea durerii semenilor noștri uciși prin avort, a femeilor traumatizate de aceas-
tă alegere greșită și a împărtășirii bucuriei celor care, alegând viața, au descoperit 
vocația de împreună-creatori cu Dumnezeu.

Invitatele noastre, Alexandra Nadane – președinte al Asociației „Studenți pen-
tru viață”, Ioana Picoș – președinte al Asociației Feminism ProFamilie, Ștefana 
Totorcea și Veronica Iani de la Asociația Pro-Valori Media, ne-au vorbit despre 
experiențele personale legate de transmiterea valorilor „Pro-vita/Pentru viață” în 
România.

În cadrul întâlnirii, au fost oferite gratuit celor prezenți publicații pe această 
temă.
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Î
n data de 15 mai, cu ocazia pelerinaju-
lui la Giulgiul Mântuitorului afl at în Do-
mul din Torino, credincioșii parohiei 

„Sfânta Cruce” – Torino 2, împreună cu nu-
meroși credincioși din ţară și din diverse pa-
rohii din Italia au trăit o zi plină de  încărcă-
tură spirituală.

Dimineaţa s-a ofi ciat Sfânta Liturghie de 
către un sobor de preoţi în frunte cu 
Arhimandritul Maxim Bădoi, stareţul 
Mănăstirii Cernica, care cu înalta binecu-
vântare a Preafericitului Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și cu 
bunăvoinţa și dragostea Preasfi nţitului Părinte 
Siluan, a adus în biserica noastră, ca pe un 
odor de mult preţ, o părticică din sfi ntele 
moaște ale Sfântului Ierarh  Calinic, așezân-
du-le spre închinare.

PELERINAJ LA GIULGIUL DIN TORINO 

ŞI ÎNCHINARE LA MOAŞTELE SFÂNTULUI IERARH 

CALINIC DE LA CERNICA 

ÎN PAROHIA „SFÂNTA CRUCE” – TORINO 2

Credincioșii prezenţi la Sfânta Liturghie 
veniţi pentru a se închina Sfântului Calinic, 
acestui „vas ales al Domnului, împodobit fi -
ind cu darul facerii de minuni”, au ascultat 
la fi nalul slujbei un cuvânt al părintelui sta-
reţ, care a vorbit despre viaţa Sfântului Ierarh 
Calinic de la Cernica, a subliniat faptul că 
„mult ajutor și mare folos sufl etesc dobân-
desc toţi cei care cu credinţă năzuiesc către 
acest smerit ales al Domnului.”

Moaștele Sfântului Ierarh Calinic au ră-
mas toată ziua în biserica parohială spre în-
chinare.

În cursul zilei, peste 900 de pelerini oste-
niţi de drum, dar nu și de rugăciune, organi-
zaţi în grupuri, au fost în pelerinaj la Giulgiul 
Mântuitorului. Parohiile participante au fost 
următoarele: Torino I, Torino II, Torino III, 
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Ciriè, Vercelli, Aosta, Moncalieri, Chivaso, 
Giaveno, Pinerolo, Milano, Milano Nord – 
Monza, Verona I, Carrara, Bassano del Grappa, 
Livorno, Lucca, Pisa, Viareggio, San Giovanni 
Valdarno și Sibiu (România).

La orele 18,30 s-a săvârșit acatistul 
Sfântului Calinic de la Cernica, aducând pace, 
bucurie și binecuvântare celor care au venit 
să se închine și au rămas la sfânta slujbă.

Seara s-a încheiat cu vecernia săvârșită la 
Domul din Torino, unde mulţime de credin-
cioși s-au rugat înaintea Giulgiului Celui ce a 
înviat din morţi. Un sobor de 30 de preoţi din 
protopopiatele Piemonte I si II, au fost uniţi 
în rugăciune alături de cei doi oaspeţi de sea-
mă,  Arhimandritul  Atanasie, vicar al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Italiei și Arhimandritul 
Veniamin Goreanu, consilier patriarhal, cel 
dintâi sfătuind poporul drept credincios „să 
se roage pentru toţi cei afl aţi în suferinţă, im-
plicit pentru părintele protopop Lucian Roșu, 
absent de la acest eveniment din motive de să-
nătate, dând slavă lui Dumnezeu pentru toa-
te binefacerile primite și transmițând binecu-

vântarea Preasințitului Părinte Episcop Siluan.” 
Corul de muzică psaltică „Dynamis”, coordo-
nat de Preotul dr. Iustin – Iulian Androne, a 
întreţinut starea de rugăciune prin răspunsu-
rile date la strană, înălţând prin acorduri divi-
ne sufl etele către Cel Care ne cheamă necon-
tenit la comuniune cu El.

Această zi minunată s-a încheiat cu în-
chinarea înaintea Giulgiului Mântuitorului, 
moment însoţit de cântarea Stihirilor Paștelui, 
când pe buzele sufl etelor tuturora s-a putut 
auzi stihul: „Aceasta este ziua pe care a fă-
cut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne vese-
lim întru ea.”

A consemnat teologul Andrei Grosu
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Reţete
și sfaturi practice

Specialiștii sunt de părere că vinetele repre-
zintă alimentul potrivit pentru zilele cani-
culare, datorită conţinutului foarte mare de 
apă. În această perioadă, nutriţioniștii ne 
sfătuiesc să recurgem la consumul mâncăru-
rilor de vinete, atât pentru potolirea foamei, 
cât și a setei. Vinetele sunt bogate în fi bre, 
dar foarte sărace în grăsimi. Iată o reţetă de-
licioasă!

VINETE EVANTAI

Ingrediente: 1 vânătă mare (cca 500 
g), 200 g prosciutt o, 300 g mozzarel-
la, 2 roșii mari, 4-5 căţei usturoi, 4-5 
frunze busuioc, 4-5 linguri ulei măsli-
ne, sare, piper.

Mod de preparare: Spălăm vânăta și 
o tăiem felii pe lungime până la cotor, 
apoi o așezăm într-o tavă. Punem fe-
liile de prosciutt o între feliile de vine-
te. Bilele de mozzarella le tăiem felii și 
le așezăm peste feliile de prosciutt o. 

Alegem roșii mai tari, le tăiem felii și le 
așezăm peste mozzarella. Pisăm usturo-
iul cu busuiocul, sarea, piperul și uleiul de 
măsline până obţinem un sos pe care îl 
turnăm în tavă, peste vinete. Dăm la cup-
tor pentru aproximativ 45 minute.

Delicios! Se pot servi atât calde, cât și 
reci.

(după caietulcuretete.ro)
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PASTĂ DE TON

Ingrediente: 500 g ton la conservă, 150 
g unt (margarină), sucul de la 1/2 lămâ-
ie, 2 fi re ceapă verde (sau 1/2 ceapă albă), 
sare, piper.

Mod de preparare: Untul trebuie să fi e 
moale. Tonul se scurge bine de uleiul din 
conservă. Într-un vas adânc se amestecă 
tonul și sucul de lămâie; apoi se adaugă 
untul și se frulează cu un blender, până 
când totul devine o pastă fi nă. Peste pas-
tă se adaugă ceapa tăiată foarte mărunt, 
sare și piper după gust. Se amestecă folo-
sind o lingură (nu blenderul). Și... gata!
Se poate servi pe pâine prăjită, pe felii de 
roșii sau ca umplutură pentru ouă, de ce 
nu? O delicatesă! 

Iar ca desert vă propun o reţetă de ruladă 
cu banane ce poate fi  făcută și de post, o pră-
jitură care sigur îi va încânta pe cei mici, dar 
și pe cei mari!

RULADA OCHI DE 

ELEFANT

Ingrediente: 300 g biscuiţi (simpli; al-
tfel, dacă sunt dulci, trebuie redusă canti-
tatea de zahăr), 200 ml lapte (sau lapte de 
soia), 100 g zahăr, 3 linguri cacao, 6 lin-
guri fulgi de cocos, 125 g unt (sau marga-
rină), 5 linguri zahăr pudră, 2 banane, 
esenţă de vanilie și rom.

Mod de preparare: Biscuiţii se mărunţesc 
și se amestecă împreună cu 3 linguri de fulgi 
de cocos și cacaua. Laptele se încălzește pe 
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foc împreună cu zahărul, obţinându-se un 
sirop în care se adaugă și romul. Acest sirop 

se toarnă peste biscuiţii măcinaţi și se ames-
tecă până se omogenizează într-un aluat ca 
o plastilină. Se ia o folie de plastic (celofan) 
și se întinde compoziţia pe ea, ca o foaie de 
prăjitură dreptunghiulară, lungă cât două 
banane. Untul înmuiat se freacă împreună 
cu zahărul pudră, celelalte 3 linguri de co-
cos și vanilia. Această cremă se întinde uni-
form pe toată suprafaţa aluatului. Rularea 
începe de pe latura mai lungă, nu înainte de 
a pune, pe lung, cele două banane decojite. 
După ce rulada e gata, se dă la frigider până 
a doua zi.

POFTĂ BUNĂ!

DE LA BUNICA CITIRE...

(din Biblioteca Formula As)

1
Ţinute la frigider, bananele se înnegresc repede și se înmoaie. Cea mai bună con-
servare a lor: într-un coș de nuiele, într-un loc bine aerisit.

2
Busuiocul verde va fi  la îndemână, în cămară, dacă după ce îi veţi spăla frunzele le 
veţi presa într-un șervet de bucătărie, le veţi toca ușor, punându-le apoi într-un 

borcan. Turnaţi deasupra untdelemn de măsline. Veţi obţine un preparat culinar de 
excepţie, bun de pus în salata de roșii, în omlete, în feluri de pește, budinci cu brânză 
și alte delicatese. Recipientul trebuie ţinut la adăpost de lumină și de căldură, cel mai 
bine la frigider.

3
Spălaţi legumele și zarzavaturile în apă sărată. În modul acesta, îndepărtaţi sigur in-
sectele, ouăle și viermii ascunși în ele și care sunt greu de văzut. Toate legumele do-

bândesc un gust mai accentuat dacă la preparare li se adaugă un vârf de cuţit de zahăr. 
Legumele au un gust mai delicat dacă, după fi erbere, le condimentăm cu puţin sos de 
soia, în loc de sare.

4
Ciocolata nu suportă extremele. Nu-i place nici la căldură, că se topește, dar nici la 
frigider, unde își pierde aroma.

Preoteasa Daniela Porumb


