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Şi precum voiţi să vă facă vouă 
oamenii, faceţi -le şi voi asemenea1

A
cesta este principiul de aur 
pe care Predica de pe Munte 
a Domnului Hristos îl pro-
pune. E vorba despre un 

principiu cum nu se poate mai potrivit 
pentru educația celor mici și, cu atât mai 
necesar pentru cei mari, dată fi ind at-
mosfera de junglă ce caracterizează so-
cietatea modernă. Lumea satului româ-
nesc de odinioară funcționa, de altfel, 
după acest principiu, asimilându -l în cu-
noscutul proverb: Ce ție nu -ți place, al-
tuia nu face.

Dacă pentru creștinul din trecut acest 
principiu constituia doar baza de pleca-
re în însușirea principiilor de viață 
veșnică evocate de Evanghelie, astăzi el 
trebuie reluat în considerare cu multă 
seriozitate, având în vedere că mentali-
tatea lumii regresează tot mai clar spre 
principiul Vechiului Testament, ochi pen-
tru ochi, dinte pentru dinte2. Sau mai bine 
spus, ambii ochi pentru un ochi și întrea-
ga dantură pentru un dinte...

Principiul evanghelic evocat mai sus 
nu este altceva decât principiul univer-
sal al conviețuirii în societate, începând 
cu cea mică, adică familia, și terminând 
cu cea mare, adică întreaga lume. E un 
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principiu care se aplică în toate planurile relațiilor umane, până la nivelul instituțiilor 
celor mai înalte, între state. Numai așa se poate ajunge la adevărata egalitate între 
oameni și între instituții similare. 

Dar totul începe la nivelul persoanei. Schimbarea nu vine din așteptarea ca 
cel de lângă mine să aplice mai întâi acest principiu, ci începe din momentul în 
care eu încep să -l iau în considerare de fi ecare dată când ceea ce gândesc, plănu-
iesc sau împlinesc are de a face cu cel de lângă mine. Când încep să mă gândesc 
la el ca la un alter ego – alt „mine” – înainte de a decide să spun sau să fac ce mi-am 
propus, atunci încep să fi u împlinitor al cuvântului Domnului pe care l -am po-
menit mai sus.

Dar aceeași Evanghelie, puțin mai departe, vine cu o nuanță care dă acestui fru-
mos principiu sensul profund pe care Fiul Omului a venit să ni -l descopere, dat fi -
ind că el s -ar putea aplica în mod interesat doar la cei pe care îi preferăm. Și iată ce 
spune Domnul:

Și dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci și păcătoșii iubesc 
pe cei care îi iubesc pe ei. Și dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire 
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puteţi avea? Că și păcătoșii același lucru fac. Și dacă daţi împrumut celor de la care 
nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că și păcătoșii dau cu împrumut 
păcătoșilor, ca să primească înapoi întocmai3.

Așadar, cuvintele Domnului nu se împlinesc doar „formal” și „preferențial”, adi-
că doar în legătură cu cine ne place sau cu cine ne este simpatic, că și păcătoșii același 
lucru fac. 

De aceea, Domnul adaugă: Ci iubiţi pe vrăjmașii voștri și faceţi bine și daţi cu 
împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb4. Ceea ce înseamnă că porunca Domnului 
se împlinește cu privire la toți oamenii, FĂRĂ EXCEPȚIE. Prin urmare, în împli-
nirea poruncilor lui Dumnezeu există un punct de plecare, o temelie, pe care se în-
temeiază buna noastră voire, iar pe aceasta se sprijinește creșterea de la conștiința 
generală care judecă după sentimente (și resentimente) la conștiința creștină care 
voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoașterea adevărului să vină5.

Acest fel de a gândi și de a face este propriu celor care urmăresc răsplata cea ce-
rească și doresc să se asemene cu Dumnezeu. Acelora Domnul le făgăduiește, zi-
când: răsplata voastră va fi  multă și veţi fi  fi ii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei ne-
mulţumitori și răi6. Cei care Îl recunosc pe Dumnezeu ca Tată sunt chemați, așadar, 
să se asemene Lui în bunătate și în milostivire. De aceea conclude Evanghelia, zi-
când: Fiţi milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este7.

Milostivirea este una dintre expresiile iubirii lui Dumnezeu, cuprinzând în ea, 
deodată, și bunătate, și mărinimie, și generozitate, și iertare etc. Ea este o trăsătu-
ră esențială a celui care vrea să se asemene cu Dumnezeu Cel îndelung -răbdător și 
mult -milostiv. Iar cei milostivi vor fi  fericiți, pentru că, la rândul lor,  vor fi  miluiți.

† Episcopul SILUAN 
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Note:

1. Lc. 6, 31, verset care, împreună cu următoarele, până la 36, inclusiv, se citesc în prima duminică din 
octombrie..

2. Ieș. 21, 24.
3. Lc. 6, 33 -34.
4. Lc. 6, 35 a.
5. 1 Tim. 2, 4.
6. Lc. 6, 35 b.
7. Lc. 6, 36.
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A
ceastă Evanghelie pomenește 
două evenimente din viaţa lui 
Hristos care nu au nici o legătu-

ră între ele, în afara cronologiei Sfântului 
Luca. Faptul că sunt citite împreună ţine 
de tipicul răsăritean de a face o lectură 
continuă, și nu una selectivă, a celor pa-
tru Evanghelii de -a lungul întregului an. 
Primul eveniment, (la Lc 9, 49 -50), este 
menţionat și de către Sfântul Marcu (9, 
38 -41), cu ceva mai multe detalii. Al doi-
lea, care relatează proasta primire pe care 
o face Mântuitorului un sat samarinean, 
nu apare decât la Sfântul Luca (9, 51 -56). 
Este puţin probabil ca aceste evenimente 
să fi e concomitente, dar s -au petrecut apro-
ximativ în aceeași perioadă a vieţii lui Hris-
tos, între sfârșitul apostolatului Său în Ga-
lileea și urcarea Sa la Ierusalim. Aceste 
două episoade sunt minore, aproape anec-
dotice, dar cu toate acestea au un conţi-
nut duhovnicesc bogat.

Primul eveniment se petrece la pu-
ţin timp după Schimbarea la Faţă, prima 
vestire a Patimilor și cearta dintre Apos-
toli pentru a ști cine este cel mai mare. 
Este posibil ca el să fi  avut loc la Caperna-
um sau în ţinutul dimprejur – în orice caz, 

FOCUL DIN CER
Joia din săptămâna a douăzeci și una după Rusalii

(Lc 9, 49 -56)

s -a petrecut în Galileea. Apostolii sunt cu 
Învăţătorul. Ioan ia cuvântul și Îi spune: 
„am văzut pe unul care, în numele Tău, 
scoate demoni și l -am oprit, pentru că 
nu -Ţi urmează împreună cu noi”. Știm 
că la evrei existau exorciști, pentru că Fap-
tele pomenesc despre exorciști ambulanţi 
în comunitatea evreiască de la Efes (FA 
19, 13 -16). Exorcismul constă în alunga-
rea demonilor care asupresc o persoană 
(sau sunt așezaţi într -un anume loc) prin 
formule rituale care invocă puterea dum-
nezeiască; un exorcism evreiesc trebuia 
să se facă neapărat în numele lui Dumne-
zeu, Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și 
al lui Iacov. În cazul de faţă avem de -a face 
cu ceva original, pentru că exorcistul re-
spectiv alungă demonii în numele lui Iisus, 
despre care cu siguranţă a auzit vorbindu 
-se, căci este cel mai vestit rabbi din Isra-
el, iar minunile Sale dau mărturie despre 
puterea dumnezeiască1. Însă acest om nu 
face parte din grupul de ucenici ai lui Ii-
sus. Apostolii au aici o reacţie „de clan”,  
comunitaristă,  de apropriere a tot ce -l pri-
vește pe rabbi Ieshouah, Învăţătorul lor 
mult iubit. Răspunsul lui Hristos este ui-
mitor și admirabil: „Nu -l opriţi; căci cine 
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nu este împotriva voastră 
este pentru voi” (iar la 
Sfântul Marcu: „Căci cine 
nu este împotriva noastră 
este cu noi”, o formulare 
încă și mai puternică). La 
Sfântul Marcu, Domnul 
adaugă: „Căci nu e nimeni 
care, făcând vreo minune 
în numele Meu, să poată, 
degrabă, să Mă vorbească 
de rău”. Hristos arată aici, 
ca în întreaga Evanghelie, 
o libertate admirabilă, care 
contrastează cu îngusti-
mea de spirit a ucenicilor, 
dar și a evreilor, în general.

În timpul celor trei ani ai misiunii Sale, 
El a arătat mereu libertatea de spirit (li-
bertatea în duh, adică lăuntrică) dinain-
tea formalismului literal și a rigorismului 
„preoţilor, cărturarilor și fariseilor”. A ţi-
nut întotdeauna seama de ceea ce se afl a 
în inima oamenilor, și nu de aparenţa lor 
exterioară. Se poate spune că a fost osân-
dit, chinuit și omorât în mare parte din 
cauza libertăţii Sale de spirit. Ne -a pus pe 
drumul „libertăţii măririi f ii lor lui 
Dumnezeu” (Rom. 8, 21). Însă, din păca-
te, suntem obligaţi să constatăm că nu a 
fost ascultat cu adevărat nici în vremea Sa, 
și nici acum, în Biserică.

 Biserica primelor veacuri era mult 
mai liberă, mai fl exibilă, mai deschisă de-
cât acum2. Puţin câte puţin, ea a devenit 
mai rigidă, mai formalistă, mai închisă; 
structurile au devenit mai apăsătoare; ca-

noanele și regulile au căpătat mai multă 
importanţă decât viaţa. Clericalismul3 
este expresia acestui lucru. Episcopul 
Ioan de Saint -Denis4 spunea: „Graniţele 
Bisericii sunt mișcătoare”. Această for-
mulă corespunde cu învăţătura pe care 
Hristos o dă aici Apostolilor. Orice lu-
cru bun, chiar dacă se petrece în afara or-
ganizaţiei și a ierarhiei Apostolilor, vine 
de la Dumnezeu și aparţine lui Dumnezeu: 
„Duhul sufl ă unde voiește” (In 3, 8). El 
îi iniţiază pe Apostolii Săi în ceea ce nu-
mim „iconomie”5, și acest duh va inspi-
ra Biserica primelor veacuri, Biserica ne-
despărţită.

Această împrejurare ne mai descope-
ră și ceva despre relaţia Domului cu uce-
nicii Săi: simplul fapt că Apostolii s -au 
purtat astfel din proprie iniţiativă arată că 
Învăţătorul avea încredere în ei. Hristos 
nu Se purta ca un „guru”. Nu -i ceartă prin 
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cuvânt, ci îi învaţă ceva nou, ca un bun pe-
dagog.

Cel de -al doilea eveniment se petre-
ce la începutul „urcării spre Ierusalim”, la 
capătul căreia Domnul va mântui lumea 
prin moartea și Învierea Sa. Evanghelia 
este limpede: „când s -au împlinit zilele 
înălţării Sale” (acest lucru are două înţele-
suri: vestește mai întâi moartea Sa, iar apoi 
Înălţarea), Iisus „s -a hotărât să meargă la 
Ierusalim”. Aceasta înseamnă că El ascul-
tă de Tatăl Său (știe că vremea aleasă de 
Tatăl Său a venit) și face acest lucru cu „ho-
tărâre”, primind întru totul voia Tatălui. 
Acest lucru este în deplin acord cu cele re-
latate de Sfântul Marcu despre călătoria la 
Ierusalim: „Iar Iisus mergea înaintea lor. 
Și ei erau uimiţi și cei ce mergeau după El 

se temeau” (Mc 10, 32). Domnul e grăbit 
să mântuiască pe Om și Se urcă la Ierusalim 
cu energie. Pe unde au mers către Ierusalim 
este greu de știut, căci Evangheliile nu dau 
întotdeauna detalii identice și, mai ales, 
sunt informaţii care ne lipsesc. Sigur este 
însă că Hristos, urmat de un mare număr 
de oameni (Apostolii, probabil cei 72 de 
ucenici, sfi ntele femei etc.) a trecut prin 
Samaria și apoi prin Pereea, înainte de a 
ajunge la Ierusalim prin Ierihon6. Aici ne 
aflăm la începutul călătoriei (pe jos). 
Domnul Se îngrijește de toţi și prevede 
toate: trimite mesageri înainte pentru a 
pregăti găzduirea întregului alai (călătoria 
durează mai multe zile). Aceștia sosesc în-
tr-un sat de samarineni, unde nu sunt bine 
primiţi „pentru că El se îndrepta spre 
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Ierusalim”. Samarinenii sunt consideraţi 
de către evrei ca eretici și între ei nu exis-
tă nici o legătură7. Ca atare, acest lucru nu 
este surprinzător.

Cu toate acestea, trebuie să remarcăm 
că Hristos va avea totuși legături cu ei, în 
funcţie de împrejurări: la Sichem, Domnul 
va sta îndelung de vorbă cu o femeie sama-
rineancă și va face ucenici; când evreii vor 
să -l omoare după învierea lui Lazăr, se va 
refugia la Efrem, în Samaria, fără să mai 
vorbim despre leprosul samarinean vinde-
cat sau despre parabola samarineanului mi-
lostiv. Samaria nu era un pământ de misi-
une pentru Hristos, pentru că El venise să 
mântuiască numai „oile cele pierdute ale 
casei lui Israel” (Mt 15, 24)8, dar de fapt, 
atunci când împrejurările vor îngădui aceas-
ta, Domnul va arăta că nu Se leapădă de ni-
meni, că Se îngrijește și de cei care nu sunt 
evrei. Legăturile Sale cu samarinenii, și încă 
și mai mult cu „canaanenii” (femeia cana-
aneancă din Tyr), care sunt păgâni, consti-
tuie o prorocie a convertirii Neamurilor: 
Mântuitorul arată astfel că a venit să mân-
tuiască toţi oamenii. Dar trebuia mai întâi 
neapărat să -i convertească pe evrei, singu-
rul popor care a ascultat pe adevăratul și 
singurul Dumnezeu  („pentru că mântui-
rea din iudei este”, In 4, 22). Hristos nu este 
rob al obișnuinţelor, și adesea depășește ca-
noanele.

Iacov și Ioan Îi fac atunci o propune-
re surprinzătoare: „Doamne, vrei să zicem 
să se coboare foc din cer și să -i mistuie?”, 
ceea ce înseamnă: vrei să distrugem acest 
sat și locuitorii săi? Iacov și Ioan sunt două 

personalităţi energice, cu caractere puter-
nice, cărora Hristos le -a dat numele sem-
nifi cativ și simbolic de „Boanerges” (fi ii 
tunetului) când a pus temelia adunării ce-
lor Doisprezece (Mc 3, 17). Deși erau 
apropiaţi de Hristos, răspunsul Lui este 
teribil: „I -a certat și le -a zis: Nu știţi, oare, 
fi ii cărui duh sunteţi?”. Aceasta înseamnă: 
nu vă daţi seama că zicând acestea sunteţi 
inspiraţi de Satana, și nu de Tatăl Meu ce-
resc? Și adaugă: „Căci Fiul Omului n -a ve-
nit ca să piardă sufl etele oamenilor, ci ca 
să le mântuiască”. Ce lecţie pentru Apostoli, 
dar și pentru Biserică și pentru toată ome-
nirea! Pentru a înţelege reacţia Apostolilor, 
putem să ne gândim la cei 72 de ucenici 
care, întorcându -se din misiune, arată o 
bucurie copilărească pentru că „și demo-
nii ni se supun în numele Tău” (Lc 10, 
17). Faptul de a experimenta atotputer-
nicia dumnezeiască, în slăbiciunea firii 
noastre omenești, poate să ne sminteas-
că. Hristos îi aduce de îndată la înţelep-
ciune: „Nu vă bucuraţi de aceasta, că du-
hurile [de sub Ceruri] vi se pleacă, ci vă 
bucuraţi că numele voastre sunt scrise în 
ceruri” (Lc 10, 17 -20).

Atitudinea lui Iacov și a lui Ioan ne pri-
vește pe toţi. Dinaintea răutăţii, a nedrep-
tăţii, a violenţei, avem instinctiv o reacţie 
de apărare, care va fi  și ea violentă (și chiar 
nedreaptă, căci a distruge un sat întreg în-
seamnă a omorî mulţi nevinovaţi) – cu 
alte cuvinte, suntem cu toţii stăpâniţi de 
rău. Hristos ne arată, ne învaţă și ne dez-
văluie o altă cale: aceea de a ne purta ca 
Dumnezeu. Dacă Dumnezeu S -ar purta 
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asemenea nouă, n -ar mai exista nimic pe 
lume: creaţia ar fi  pur și simplu ștearsă de 
pe faţa pământului. Chiar în cele mai adân-
ci chinuri, în cea mai cumplită nedrepta-
te, trebuie să ne luptăm lăuntric pentru a 
ne aduce aminte că Dumnezeu vrea să 
mântuiască pe toţi oamenii, inclusiv pe 
cei care se poartă ca niște dușmani și niș-
te ucigași.

Îndată după ce i -a certat astfel, Hristos 
spune: să mergem de aici („Și s -au dus în 
alt sat”). Domnul ne dă astfel și o altă în-
văţătură: să nu rămânem blocaţi într -o di-
fi cultate, vrând să învingem cu orice preţ, 
ci să mergem pe altă cale.

Slavă sf intei Înţelepciunii Tale, 
Doamne!

Pr. Noël TANAZACQ, Paris

Note: 

1. Se poate observa că pentru prima dată în 
istoria omenească un exorcism este făcut 
în numele lui Iisus [Hristos], învingătorul 
Satanei, iar acest lucru va deveni ulterior 
tipicul Bisericii. Frumoasă lecţie pentru 
noi, creștinii!

2. Este de ajuns să citim Constituţiile aposto-
lice, care dau mărturie despre starea și mo-
dul de viaţă al Bisericii din Răsărit la sfâr-
șitul veacului al IV -lea, pentru a ne 
convinge de acest lucru.

3. Clericalism este numele unei atitudini ba-
zate pe ideea că clerul este mai presus de 
tot, știe tot și conduce tot; oricine poartă 
sutană este „sfânt”. Acest clericalism este 
izvorul tuturor mișcărilor de reformă și 
de contestare a Bisericii din secolul al XVI 

-lea, care vor duce la ateism și la ura faţă 
de Biserică. Patriarhul Daniel al României 
l -a condamnat cu tărie. Hristos va spune 
cuvinte foarte aspre despre clerul evreiesc, 
care va sfârși prin a -l osândi la moarte.

4. Eugraf Kovalevsky (1905 -1970), episcop 
de Saint -Denis între 1964 și 1970.

5. Etimologic, iconomie înseamnă legea casei. 
Termenul trebuie înţeles ca un mod de via-
ţă familiar, o adaptare a legilor exterioare și 
generale la obiceiurile casei. Iconomia con-
stă în a nu aplica strict regulile, ci ţinând 
cont de împrejurări, de vremuri și de per-
soane. Este o excepţie de la regulă în vede-
rea binelui unei persoane sau unui grup. 
Modelul perfect al iconomiei este Hristos, 
care mereu s -a arătat „iconom” în timpul 
celor trei ani de viaţă publică. Acest lucru 
i -a fost reproșat vehement de către „preoţi, 
cărturari și farisei”, de toţi cei ce respectau 
cu stricteţe rigorile religiei israelite, de că-
tre „păzitorii templului”. Iconomia duhov-
nicească este una dintre marile bogăţii ale 
Ortodoxiei, dar nu este practicată peste tot 
în același fel.

6. Cu privire la urcarea la Ierusalim, se poa-
te vedea articolul despre „Orbul de la 
Ierihon”, în Apostolia, nr. 58 -59 din ianuarie 
-februarie 2013.

7. Sfântul Ioan spune, istorisind întâlnirea 
lui Hristos cu Samarineanca: „Căci iude-
ii nu au amestec cu samarinenii” (In 4, 9). 
Despre samarineni, a se vedea comenta-
riul din articolul despre „Samarineanul 
milostiv”, în Apostolia, nr. 20 din nov. 2009, 
mai ales nota 2 (p. 6).

8.  Și cu siguranţă așa îi învăţase și pe uceni-
cii Săi: „În calea păgânilor să nu mergeţi, și 
în vreo cetate de samarineni să nu intraţi; 
ci mai degrabă mergeţi către oile cele pier-
dute ale casei lui Israel” (Mt 10, 5 -6).
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Una dintre paginile Patericului egip-
tean ne arată pe scurt, cu discreţie, icoa-
na unui bătrân cuvios a cărui viaţă pare o 
paremie: Avva Mios.

De neam pers, de undeva din Veleus, 
a avut pentru o vreme o viaţă grea, de rob. 
Nu se știe în ce context, familia la care slu-
jea a hotărât la un moment dat să -l elibe-
reze. Cuprins probabil încă din perioada 
robiei de dragostea pentru  Dumnezeu, 
în care poţi fi  liber indiferent de starea so-
cială, îndată după dezrobire a plecat în 
pustiu pentru a schimba jugul sclaviei cu 
cel al lui Hristos. Dar nu a uitat nici o cli-
pă de stăpânii care l -au eliberat și, în fi e-
care an, părăsea o scurtă vreme pustia pen-
tr u a  merge la  aceștia ,  în cetatea 
Alexandriei, ca să le ducă bir, ca unora că-
rora le -ar fi  aparţinut încă. Și, deși foștii 
stăpâni  î l  întâmpinau cu ev lav ie, 

CUVÂNT

FILOCALIC
AVVA MIOS

De la sclavie la jugul lui Hristos
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închinându -i -se ca unui ales slujitor al lui Hristos, avva Mios nu accepta să fi e scutit 
de bir, ba mai mult, insista să le spele picioarele, în semn de recunoștinţă pentru că 
l -au lăsat liber ca să -i poată sluji lui Dumnezeu. Așa, bătrânul se smerea și primea de 
la Stăpânul său ceresc dreaptă socoteală.

Dezrobitul avvă Mios devine pagină a Patericului nu numai pentru această smere-
nie aparte, ci și pentru înţelepciunea cu care sădește în inima unui soldat speranţa mân-
tuirii prin pocăinţă. Acesta din urmă îl întreabă într -o zi pe avva dacă Dumnezeu îi pri-
mește oare pocăinţa, așa păcătos cum este. Avva se uită la el cu dragoste și îl întreabă 
la rându -i: 

„– Dragul meu, când ţie ţi se rupe haina, o arunci de la tine pentru totdeauna?
– Nu, părinte. O cos și o port din nou.
– Vezi? Dacă ţie ţi -e milă de o biată haină a ta, cum nu -I va fi  milă lui Dumnezeu 

de tine, care ești propria Lui zidire?”
Avva Mios ne învaţă, așadar, să ne rugăm cu stăruinţă pentru ziua în care ne vom 

primeni, cerând Domnului iertare pentru toate, să cutezăm să coasem neîncetat hai-
nele vieţii noastre, cu lacrimi de pocăinţă și fapte bune, spre propria zidire.

DIN CUVINTELE AVVEI MIOS

Cuvântul 3:

L -a întrebat pe avva, odată, un soldat:
„– De mă rog în lacrimi cu adevărat
îmi primește gândul cel căit Hristos?

– Ascultă pilda asta
ce îţi e de folos:

Dacă îţi rupi o haină, o lepezi chiar de tot?
– Nu, ci o cos cu grijă și -apoi din nou o port.

– Vezi ... dacă tu ai milă
de biată haina ta,

nu mult mai mult Stăpânul
pentru zidirea Sa?”

pr. Trandafi r Vid
din volumul „De dragul păcătoșilor”
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1. De ce creștinii cinstesc Sfânta Cruce?

Sfânta Cruce este instrumentul pe care a fost răstignit Domnul Iisus Hristos. 
Sângele Său preacurat a curs pe cruce, sfi nţind -o și umplând -o de putere dum-
nezeiască. Astfel că aceasta s -a transformat din obiect de ocară în obiect de cin-
ste, din instrument de tortură în Tron pe care, din dragoste pentru om, a pri-
mit să fi e așezat Împăratul cerurilor.

2. De ce creștinii o consideră pe Maica Domnului mama lor?

O consideră astfel pe baza cuvintelor rostite de Mântuitorul Iisus Hristos 
atunci când era pe cruce. Văzând Domnul lângă cruce pe mama Lui și pe uce-
nicul pe care El îl iubea, a rostit: „Femeie, iată fi ul tău!”. Apoi a zis ucenicului: 
„Iată mama ta!”. În felul acesta, a făcut fi i ai Maicii Domnului pe toţi cei care 
cred în El.

3. De ce îi cinstim pe sfi nţi?

Sfi nţii sunt acele persoane care s -au străduit, în viaţa pământească, să întru-
peze în persoana lor sfi nţenia Mântuitorului Iisus Hristos, devenind astfel ur-
mători Lui. Îi cinstim pentru că sunt  pentru noi exemple demne de urmat. 
Sfântul Pavel însuși ne îndeamnă: „Fiţi următori mie, precum și eu Îi sunt lui 
Hristos” (1 Cor. 11, 1). Sfi nţii au ajuns la starea de îndumnezeire prin realiza-
rea comuniunii cu Dumnezeu și cu semenii lor încă din viaţa pământească, o 
comuniune împlinită prin iubire. În virtutea acestei iubiri pe care au dobândit 
-o prin multe nevoinţe și prin împlinirea poruncilor Domnului, sfi nţii se roagă 
lui Dumnezeu pentru oameni și îi ajută pe aceștia în lupta lor pe acest pământ. 
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Iar oamenii răspund acestei iubiri a sfi nţilor cinstindu -i, închinându -se icoanei 
lor și sfi ntelor moaște. Sfi nţii se bucură când noi, oamenii, răspundem, prin cin-
stire, iubirii și ajutorului primit de la ei. Avem acest adevăr povestit în viaţa di-
verșilor sfi nţi. Aș vrea să citez aici mustrarea delicată pe care Sfântul Ioan Rusul 
a făcut -o bătrânului Nicolae, care uitase de ziua prăznuirii lui, spunându -i: „Așa 
sunt uitaţi prietenii?”.

Fo
to:

 C
or

ne
l G

ing
ăr

aș
u
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SFINȚII MUCENICI 

NAZARIE, PROTASIE, 

CHELSIE și GHERVASIE

14 OCTOMBRIE

S
fîntul Nazarie s -a născut la Roma 
din tată evreu și din mamă creștină, 
al cărei nume era Perpetua, și care a 
primit Sfântul Botez de la Sfântul 

Apostol Petru. Ajungînd copilul în vârstă, a 
cugetat mult de care credinţă să ţină: de a ta-
tălui, ori de a maicii sale? Și s -a hotărât să fi e 
următor credinţei sfi ntei sale maici, a cărei 
rugăciune mult i -a ajutat lui spre luminare. 
Copilul a fost botezat de episcopul locului, 
iar când a ajuns la vîrsta cea desăvîrșită, s -a 
făcut vrednic de bunătăţi desăvârșite, slujind 
Domnului cu tot dinadinsul nu numai pen-
tru a sa mântuire, ci și pentru a altora, 
îngrijindu -se a aduce pe cei necredincioși la 
Hristos. Luând de la părinţii săi partea de ave-
re ce i se cuvenea, cu care îi era cu putinţă a 
face bine celor săraci, a plecat din Roma și a 
mers în Mediolan și acolo toată averea a 
întrebuinţat -o bine, făcând milostenii la să-
raci și ajutând pe cei care pătimeau pentru 
Hristos, pentru că atunci, fi ind împărat Nero, 
era mare prigoană împotriva creștinilor și 
mulţi, mărturisind pe Hristos, erau ţinuţi în 

lanţuri și chinuiţi, iar Sfântul Nazarie, slujindu 
-le, îi întărea în credinţă și îi îmbărbăta spre 
nevoinţă.

În aceea vreme sfi nţii mucenici Ghervasie 
și Protasie au fost prinși de Anulin ighemo-
nul și au fost aruncaţi în temniţă. Sfântul 
Nazarie mergea adeseori la dânșii mângâindu 
-i cu vorba sa cea bună și i -a iubit pe ei foar-
te mult, pentru că i -a văzut plini de dragos-
tea cea dumnezeiască și gata oricând cu 
osârdie să -și dea sufl etele pentru Domnul, 
Cel ce S -a răstignit pentru noi pe cruce. Cu 
atâta dragoste s -a legat Nazarie de dânșii, în-
cât nu voia să se despartă de ei, ci împreu-
nă cu ei voia să pătimească și să moară. Și i 
s -a adus veste stăpânitorului despre Nazarie 
că îi cercetează pe cei legaţi și ţinuţi prin 
temniţe și le aduce cele de trebuinţă și întru 
credinţă îi întărește pe ei. Pentru aceasta stă-
pânitorul a poruncit să -l prindă și, aducându 
-l la el pe Nazarie l -a întrebat: „Cine și de 
unde ești?” Afl ând că este roman de neam 
și creștin cu credinţa, l -a sfătuit să nu se le-
pede de zeii strămoșești pe care romanii îi 
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cinstesc dintru începuturi cu jertfe și cu în-
chinăciuni.

Sfântul nu numai că n -a voit să asculte 
sfatul lui, ci a grăit împotrivă ocărând pe min-
cinoșii săi zei și mărturisind că unul este ade-
văratul Dumnezeu, Iisus Hristos. Atunci stă-
pânitorul a poruncit să fi e bătut peste gură, 
dar el nu înceta a grăi cu îndrăzneală și a mus-
tra păgânătatea lui. Pentru aceasta stăpânito-
rul cu și mai multă mânie s -a pornit împo-
triva lui și a poruncit ca toţi să -l bată pe sfânt, 
apoi cu necinste l -au izgonit din cetate. Fiind 

izgonit, fericitul Nazarie se 
bucura că s -a învrednicit a lua 
bătăi pentru Hristos și că este 
izgonit pentru dreptate, căci 
își aducea aminte de cuvin-
tele lui Hristos: „Fericiţi veţi 
fi  când vă vor ocărî pe voi și 
vă vor prigoni și vor zice tot 
cuvântul rău împotriva voas-
tră, minţind pentru Mine”. Îi 
mai era lui necaz că se despăr-
ţise de iubiţii săi prieteni, 
Ghervasie și Protasie, cu care 
împreună dorea să moară. 
Această dorinţă a lui a împli-
nit-o Domnul mai pe urmă, 
dar până atunci i se cădea lui 
ca în altă ţară să slujească mân-
tuirii omenești și să -i întoarcă 
pe mulţi de la rătăcire.

În noaptea următoare i s -a 
arătat lui în vedenie fericita 
lui maică, poruncindu -i să 
meargă în Galia și acolo să se 
ostenească întru bunăvestirea 

lui Hristos. Sculându -se, el a mers în ţara ace-
ea după porunca maicii sale și, propovădu-
ind pe Hristos, lumina cu lumina credinţei 
popoarele acelea care erau în întuneric și în 
umbra morţii.

Afl îndu -se într -o cetate ce se numea Melia, 
a luat un copil de trei ani, pe nume Chelsie, 
copilul unei femei credinciose și de neam 
bun, apoi l -a botezat și l -a crescut în dreapta 
credinţă. Și pruncul creștea cu anii și cu înţe-
legerea, umplându -se de dumnezeieștile da-
ruri. Crescând în vârstă urma învăţătorului 
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său, Sfântul Nazarie, învăţând de la dânsul în-
ţelepciunea cea de sus, și punea în inima sa 
cuvintele cele de Dumnezeu insufl ate și pă-
rinteasca Lui învăţătură. Copilul era atât de 
înţelept întru Hristos, încât se asemăna învă-
ţătorului său, pentru că asemenea cu dânsul 
slujea mântuirii omenești, propovăduind pe 
Hristos și răbdând prigoniri și chinuri. Pentru 
aceasta, mai pe urmă, s -a învrednicit și de cu-
nuna cea mucenicească.

Fiind înștiinţat Dionisie, stăpânitorul ace-
lei ţări, cum că Nazarie a întors multe cetăţi 
la Hristos, a trimis îndată și l -au prins pe el și 
pe copilul Chelsie și bătându -i pe amândoi 
i -a aruncat în temniţă, vrând ca a doua zi să -i 
supună la diferite chinuri. Iar a doua zi, feme-
ia stăpânitorului, văzând pe Chelsie copil mic 
și frumos că era dus la chinuri, i -a fost milă 
de el și, ducându -se la bărbatul ei, l -a rugat ca 
să miluiască pe copil și să -l elibereze împre-
ună cu învăţătorul său Nazarie. Prin rugămin-
tea sa fi erbinte l -a îmbunat pe stăpânitor și 
l -a înduplecat să -i lase pe amândoi liberi.

Eliberându -i pe ei, stăpânitorul le -a zis: 
„Mijlocirea femeii mele vă eliberează de toa-
te chinurile”. Iar sfi nţii mucenici s -au mâh-
nit că nu au dobândit cununa muceniciei 
dorită de ei și nu și -au putut sfârși chinuri-
le, ca să se fi  putut dezlega de trup și să vie-
ţuiască împreună cu Hristos.

Au plecat de acolo și au mers în cetatea 
Timir și acolo, îndeletnicindu -se cu propo-
văduirea Sfi ntei Evanghelii, o mulţime de su-
fl ete au câștigat pentru Hristos. Diavolul, ne-
suferind să vadă acest lucru, i -a întărâtat spre 
mânie pe închinătorii de idoli, care s -au răz-
vrătit asupra Sfi nţilor Nazarie și Chelsie, pe 

care i -au prins și i -au trimis la necuratul îm-
părat Nero. Sfi nţii, stând înaintea împăratu-
lui, au mărturisit cu curaj pe Hristos 
Dumnezeu. Pentru acest lucru Nazarie a fost 
aruncat la pământ și călcat cu picioarele, iar 
pe Chelsie l -au bătut cu vergi și l -au silit să 
aducă idolilor jertfe, dar el cu cuvântul i -a răs-
turnat pe idolii lor la pămînt. Apoi au fost daţi 
fi arelor spre mâncare, dar fi arele nu i -au vă-
tămat. Apoi au fost aruncaţi în mare, iar ei au 
mers pe deasupra apelor precum pe pământ. 
Văzând acestea, slugile împărătești au crezut 
în Hristos și, primind Sfântul Botez de la 
Nazarie, au lăsat curtea împărătească și, 
desprinzîndu -se din tulburarea lumească, slu-
jeau lui Hristos în liniște.

După aceasta, Sfântul Nazarie împreu-
nă cu ucenicul său Chelsie au mers iarăși în 
Mediolan și i -au afl at în temniţă încă vii pe 
Sfi nţii Mucenici Ghervasie și Protasie. Au 
început iarăși să propovăduiască în Mediolan 
și iarăși au fost prinși de Anulin stăpânito-
rul care i -a întrebat unde au fost până la acea 
vreme. Și afl ând că au fost în mâinile lui Nero 
s -a mirat cum de au scăpat vii și sănătoși, 
pentru că știa că Nero, împăratul, era foar-
te cumplit și fără de omenie, încât ucidea 
fără milă nu numai pe cei vinovaţi, ci și pe 
cei nevinovaţi.

Stăpânitorul îl silea pe Nazarie ca să se 
apropie și să se închine idolilor lor, iar el nu 
numai că n -a voit, dar l -a și ocărât pe stăpâ-
nitor. Atunci stăpânitorul a poruncit ca să fi e 
bătuţi peste gură și, luând multe palme, 
Nazarie și Chelsie au fost aruncaţi apoi în 
temniţă alături de Sfi nţii Ghervasie și Protasie. 
Nazarie se mângâia mult că s -a învrednicit a 
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mai vedea pe iubiţii săi prieteni, a vorbi cu ei 
și a răbda împreună cu ei în temniţă pentru 
Hristos. Iar Anulin l -a înștiinţat printr -o scri-
soare pe Nero, împăratul, despre Nazarie. Și 
auzind împăratul că Nazarie este viu, s -a mâ-
niat foarte asupra slugilor cărora le porunci-
se ca să -i înece pe sfi nţi în adâncul mării și 
Nero a început să -i caute pe slujitorii care i -au 
slobozit pe Nazarie și Chelsie, ca să -i piardă, 
dar nu i -a mai afl at.

Împăratul a scris lui Anulin, stăpânito-
rul, ca îndată să fie omorât Nazarie. Iar 
Anulin, citind scrisoarea împăratului, a scos 
din temniţă pe Sfântul Nazarie și pe Sfântul 
Chelsie, ucenicul lui, și a tăiat cu sabia cin-
stitele lor capete. Iar unul dintre credincio-
șii care locuiau în apropierea cetăţii a luat în 
taină sfi ntele lor moaște și le -a dus în casa 
sa. Acest om avea o fi ică slăbănoagă care ză-
cea la pat și atunci când moaștele sfi nţilor 
mucenici au fost aduse în casă, ea îndată s -a 
sculat din pat sănătoasă, ca și cum nicioda-
tă nu ar fi  fost bolnavă și nu ar fi  zăcut nici-
odată. Pentru aceasta, stăpânul casei, împre-
ună cu toţi ai lui s -au bucurat și au îngropat 
în grădină trupurile mucenicilor.

După omorârea Sfinţilor Mucenici 
Nazarie și Chelsie, în cetate a sosit Astazie, 
comitul, care pornise cu război împotriva mo-
ravilor. Pe acesta l -au îndemnat preoţii care 
se închinau la idoli ca să -i ucidă pe Sfinţii 
Ghervasie și Protasie, care rămăseseră în tem-
niţă. Ghervasie a fost scos din temniţă și, fi -
ind bătut cu vergi de plumb, s -a sfârșit, iar lui 
Protasie i -a fost tăiat capul de sabie și și -a sfâr-
șit și el nevoinţa muceniciei. Trupurile lor au 
fost răpite de Filip și de fi ul său și au fost în-

gropate în casa lor. Moaștele mucenicilor 
Nazarie, Chelsie, Ghervasie și Protasie, as-
cunse sub ţărâna pământului și de nimeni 
știute, au stat acolo pînă la venirea Sfântului 
Ambrozie, episcopul Mediolanului. Acesta, 
prin dumnezeiască descoperire, a aflat pe 
Ghervasie și pe Protasie în vremea împărăţi-
ei lui Teodosie cel Mare, iar Nazarie și Chelsie 
au fost afl aţi în vremea împărăţiei lui Arcadie 
și a lui Onorie. Despre afl area moaștelor lui 
Nazarie și Chelsie pomenește Paulin 
Presbiterul în cartea sa despre viaţa Sfîntului 
Ambrozie astfel: „În acea vreme moaștele 
Sfîntului Mucenic Nazarie se afl au în cetate, 
în grădină. Aceste moaște au fost aduse de 
Ambrozie și depuse în biserica Sfinţilor 
Apostoli. Eu, fi ind de faţă, am văzut sînge în 
mormîntul în care zăceau muceniceștile moaș-
te, ca și cum acest sînge ar fi  curs de curând; 
capul cu părul și cu barba erau așa de neatin-
se, ca și cum atunci ar fi  fost puse în groapă, 
iar faţa lui era atât de luminoasă de parcă ar 
fi  fost spălată de curînd. Adevărată minune, 
precum Domnul a făgăduit în Evanghelie că 
„nici un fi r de păr din capul vostru nu va pie-
ri”. Iar sfi ntele lor moaște au umplut acel loc 
de mireasmă bună, încât covârșeau toate aro-
mele. Apoi, ridicând moaștele mucenicești și 
punându -le în caretă, ne -am întors îndată cu 
Sfântul Ambrozie și la Sfîntul Mucenic 
Chelsie, cel ce era pus în același loc. Și am 
afl at de la cel care stăpânea grădina aceea cum 
că de la părinţi moștenise el locul acela, loc 
pe care părinţii lui îl moșteniseră din neam 
în neam, căci într -însul sunt așezate mari vis-
terii, pe care nici molima, nici rugina nu le 
strică, nici hoţii nu le sapă și nu le pot fura”.
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Pînă aici povestește Paulin prezbiterul 
despre moaștele lui Nazarie și Chelsie. Iar 
despre moaștele lui Ghervasie și Protasie a 
scris Sfântul Ambrozie următoarele: 
„Ambrozie, sluga lui Hristos, fraţilor celor ce 
sînt în toată Italia, mântuire întru Domnul 
Cel veșnic! Scripturile cele dumnezeiești do-
vedesc că cei ce au primit ceva în dar de la 
Domnul sunt datori să arate și la alţii aceas-
ta. Căci cel ce tăinuiește ceea ce poate să fo-
losească și la alţii, e ca și cum ar fi  furat ceva 
din biserică. Pentru aceasta a zis David: 
Dreptatea Ta nu am ascuns în inima mea, ade-
vărul Tău și mântuirea Ta am spus; nu am as-
cuns mila Ta și adevărul Tău de către aduna-
re multă. Și pentru acest lucru, ca și cum 
dorea răsplătire, a adăugat: Iar Tu, Doamne, 
să nu îndepărtezi îndurările Tale de la mine. 
Ca și cum ar fi  zis: Precum eu altora am făcut 
ca să afl e milă, așa și Tu să nu lași să fi e depăr-
tată mila Ta de la mine. Și facem această 
înainte -cuvîntare spre a vă spune vouă, celor 
ce cu dreaptă credinţă socotiţi și credeţi în-
tru Domnul, ca să vă veseliţi pentru afl area 
sfi ntelor moaște și să -l chemaţi pe El în aju-
tor. În sfi ntele patruzeci de zile trecute, cînd 
Domnul m -a făcut părtaș celor ce posteau și 
se rugau, fi ind eu la rugăciune într -o noapte, 
am căzut într -un fel de somn încât mă afl am 
nici dormind, nici simţind și am văzut doi ti-
neri în haine albe ridicându -și mâinile în sus 
și rugându -se, cu care nu puteam grăi, fi ind 
cuprins de somnolenţă. Iar după ce m -am 
deșteptat, ei s -au făcut nevăzuţi. Și m -am ru-
gat bunătăţii lui Dumnezeu că dacă aceasta 
este înșelăciune diavolească să o alunge de la 
mine, iar dacă este lucru adevărat, apoi mai 

luminat să mi -l arate. Pentru cîștigarea aces-
tei cereri de la Domnul, am postit mult și, în 
a doua noapte, la cîntatul cocoșilor, la fel ca 
și întâia dată, am văzut pe acei tineri rugân-
du-se cu mine. Iar a treia noapte, cînd trupul 
meu slăbise de post și nu puteam adormi, ia-
răși mi s -au arătat aceiași tineri; și m -am mi-
rat când am văzut cu ei și pe un al treilea tî-
năr care semăna cu Sfîntul Apostol Pavel, pe 
care îl cunoșteam din icoană și numai cu mine 
grăia, iar ceilalţi tăceau. El îmi zicea așa: 
„Aceștia sînt cei care, ascultînd cuvintele mele, 
au lăsat lumea și bogăţia și au urmat Domnului 
nostru Iisus Hristos, nedorind nimic pămîn-
tesc sau trupesc. Și au petrecut aici în Mediolan 
zece ani, slujind lui Dumnezeu și s -au învred-
nicit a fi  mucenici ai lui Hristos, ale căror tru-
puri le vei afl a zăcând în pământ în acest loc 
unde tu stai și te rogi. Deci, trebuie să le scoţi 
deasupra și în acest loc să zidești o biserică în 
numele lor”. Apoi eu l -am întrebat care este 
numele lor, iar el mi -a răspuns: „Vei afl a o căr-
ticică la capetele lor în care este scrisă naște-
rea, pătimirea și sfârșitul lor”. Eu, chemînd pe 
fraţi și pe episcopul locului și spunându -le 
cele văzute, am început a săpa în acel loc, iar 
episcopii îmi ajutau. Și am afl at o raclă, pre-
cum mi -a spus Sfîntul Pavel, în care am văzut 
trupurile sfi nţilor mirosind frumos, ca și cum 
atunci ar fi  fost îngropate. Iar la capul lor se 
afl a o cărticică în care era scrisă toată viaţa lor 
în următorul chip: „Eu, robul lui Hristos, Filip, 
am luat trupurile acestor sfi nţi în casa mea și 
le -am îngropat. Maica lor, Valeria, și tatăl lor, 
Vitalie, au avut pe acești doi fi i născuţi ge-
meni și au numit pe unul Protasie și pe altul 
Ghervasie. Vitalie era ostaș în Mediolan, 
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trăind cu soţia sa și slujind în taină lui 
Dumnezeu. Merâînd odată cu judecătorul 
Paulin în cetatea Ravenei, s -a afl at acolo că el 
este creștin și, fi ind chinuit, nu s -a lepădat de 
Hristos, cu toate că a fost aruncat într -o groa-
pă adâncă și bătut cu pietre. În acest fel și -a 
afl at sfârșitul, fi ind îngropat de viu. Iar soţia, 
afl ând de moartea bărbatului ei, a mers după 
trupul lui vrând să -l îngroape în casa sa, spre 
mângâierea sărăciei sale. Dar cetăţenii Ravenei, 
care erau creștini, nu au lăsat -o să ia trupul 
bărbatului ei, bucurându -se ei singuri de o 
așa vistierie ca aceea și păstrând -o spre apă-
rarea lor. Iar Valeria, neîndeplinindu -și do-
rinţa, întorcându -se în Mediolan, a nimerit 
pe cale într -un sat oarecare, la un praznic urât 
de Dumnezeu, unde oameni necuraţi adu-
ceau jertfe spurcatului lor zeu Silvan. Acei oa-

meni, după obiceiul lor, ospătau pe cei stră-
ini cu cărnuri din cele jertfi te idolilor și au 
chemat -o și pe Valeria, care trecea atunci pe 
acolo, la acel ospăţ. Iar ea s -a scârbit de acea 
necurăţenie și nu a vrut să guste din jertfele 
idolești, mărturisind că este creștină. Iar pă-
gînii, mîniindu -se, au bătut -o cu beţe, fără 
milă, încât abia a putut să ajungă vie la ai săi, 
în Mediolan.

Mergând în casa sa, i -a învăţat adevăra-
ta credinţă pe fi ii săi Ghervasie și Protasie 
și după trei zile și -a dat duhul în mîinile 
Domnului. Iar după ce Ghervasie și Protasie, 
cei încoronaţi cu cunună mucenicească, au 
rămas orfani de părinţii lor, au vândut casa 
și au împărţit toată averea lor la săraci, iar pe 
robi i -au eliberat. Apoi s -au închis singuri 
într -o casă și s -au nevoit acolo zece ani în 
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post, în rugăciuni și în citire. Iar în anul al 
unsprezecelea au început a pătimi în temni-
ţă pentru Hristos, de la Anulin ighemonul. 
Apoi, când comitul Astazie mergea din 
Mediolan la război împotriva moravilor, l -au 
întâmpinat în cale jertfi torii idolești, zicîn-
du-i: „Dacă vrei să te întorci cu biruinţă la 
împăratul tău, atunci silește -i pe Ghervasie 
și pe Protasie să jertfească zeilor, pentru că 
zeii s -au mâniat că acești doi oameni îi de-
făimează și acum la întrebările noastre zeii 
nu vor să ne dea răspuns”. Auzind acestea, 
Astazie i -a scos pe cei doi din temniţă și, 
punîndu -i înaintea sa, le -a zis: „Vă sfătuiesc 
să nu -i supăraţi pe zei, ci cu dreaptă credin-
ţă să le aduceţi jertfe, ca plină de noroc să 
fi e calea noastră”. Iar Ghervasie a răspuns: 
„Biruinţă asupra vrăjmașilor poţi cere nu-
mai lui Dumnezeu Atotputernicul, iar nu de 
la acești idoli care nu văd, nu aud, nu gră-
iesc, nici nu au sufl are”.

Atunci Astazie a poruncit ca Ghervasie 
să fie bătut cu vergi de plumb până ce va 
muri. În acea bătaie s -a sfârșit Sfântul 
Ghervasie, al cărui trup poruncind să -l scoa-
tă, i -a zis lui Protasie: „Ticălosule, cruţă -ţi 
viaţa ta și nu înnebuni ca și fratele tău”. 
Protasie a răspuns: „Nu știu cine este tică-
los, ori eu care nu mă tem de tine, sau tu care 
te temi de mine?”. Astazie a zis: „Și cum mă 
tem eu de tine, ticălosule?” A răspuns sfân-
tul: „Te temi de mine că nu mă voi supune 
pentru a aduce jertfă idolilor, căci dacă nu 
te -ai teme, nu m -ai sili pe mine să aduc jert-
fă idolilor. Iar eu nu mă tem de tine și îngro-
zirea ta o defăimez, iar pe idolii tăi îi soco-
tesc niște gunoaie și numai lui Dumnezeu 

Celui ce împărăţește în Ceruri mă închin”. 
Atunci Astazie a poruncit ca Protasie să fi e 
bătut cu toiege și, fi ind bătut mult, cînd l -au 
ridicat de la pămînt, i -a zis comitul: 
„Ticălosule, de ce ești mîndru și nesupus? 
Oare vrei să pieri ca și fratele tău?” A răs-
puns Protasie: „Nu mă supăr pe tine, Astazie, 
pentru că văd orbirea ochilor tăi, și necre-
dinţa ta nu te lasă să vezi cele ce sunt ale lui 
Dumnezeu, căci nici Domnul meu nu i -a 
ocărât pe cei care L -au răstignit, ci S -a ru-
gat pentru dânșii, zicînd că nu știu ce fac; 
așa și tu nu știi ce faci, pentru aceea îmi este 
milă de tine. Însă isprăvește mai repede ceea 
ce ai început, ca să pot vedea împreună cu 
iubitul meu frate pe Mântuitorul meu”. 
Atunci comitele Astazie a poruncit ca 
Protasie să fi e tăiat cu sabia și aceasta făcându 
-se cu robul lui Hristos, eu Filip, împreună 
cu fi ul meu am luat noaptea în taină trupu-
rile lor și le -am adus în casa mea, lucru de 
care numai Dumnezeu știe, și le -am îngro-
pat în această raclă de marmură, crezând că 
datorită rugăciunilor lor și eu voi afl a milă 
de la Domnul nostru Iisus Hristos, Care cu 
Tatăl și cu Sfântul Duh, petrec și împărăţesc 
în veci”.

Aici se termina scrisoarea lui Ambrozie 
și cărticica lui Filip. Iar pe cînd se scoteau 
din pământ acele sfi nte moaște, multe tămă-
duiri s -au făcut bolnavilor și diavolii din oa-
meni au fost izgoniţi și orbii au văzut. Același 
Sfânt Ambrozie pomenește că în cetatea lui 
era un om orb, pe nume Sevir, știut de toţi, 
și acest orb numai cât  s -a atins de marginea 
veșmintelor care erau pe moaștele sfi nte, în-
dată i s -a limpezit vederea.
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Se povestește că un tânăr pe nume 
Onisifor era rânduit să aprindă lumână-
rile și să se îngrijească de candelele din 
biserica ridicată pe locul unde a fost în-
gropat Sfântul Dimitrie. De la un timp, 
Onisifor a început să fure lumânări și să 
le vândă pe ascuns. Această faptă nu a fost 
pe placul Sfântului Dimitrie, care s -a mâh-
nit că Onisifor se bucură de câștig necin-
stit. Sf. Dimitrie i s -a arătat în vis și l -a 
mustrat cu blândeţe, spunându -i:

 - Frate Onisifor, Îl superi pe Dumnezeu! 
Încalci porunca dumnezeiască care spu-
ne „să nu furi”. Lasă -te de această apucă-

tură rea și pocăiește -te, căci Dumnezeu te 
va ierta.

Onisifor s -a trezit din somn speriat și 
rușinat, căci se temea de Dumnezeu. S -a 
hotărât să se spovedească și să nu îl mai 
supere niciodată pe Sfântul Dimitrie. 

După o vreme, Onisifor a uitat de în-
văţătura Sfântului și a reluat obiceiul cel 
rău de a fura lumânările. S -a întâmplat 
însă ca un om credincios să aducă la bise-
rică niște lumânări de ceară curată, foar-
te mari și frumoase, pe care le -a aprins și 
le -a dus la mormântul Sfântului Mare 
Mucenic Dimitrie. Onisifor l -a urmărit și 
după ce acesta a plecat, s -a repezit să le 
fure, gândind că va obţine un câștig fru-
mușel pe ele. În clipa în care a întins mâna 
să le ia, s -a auzit o voce din racla Sfântului 
care l -a întrebat:

 - Nu te -ai învăţat minte? Ai început ia-
răși să furi?

La auzul vocii, Onisifor s -a speriat și 
a căzut la pământ ca mort.

Un preot care l -a văzut căzând, a ve-
nit la el ca să -l ajute să se ridice. Văzându-l 
atât de înspăimântat, l -a întrebat:

 - Ce s -a întâmplat? De ce ești atât de 
zbuciumat?

Abia îngăinând, Onisifor și -a spove-
dit păcatul și a povestit tuturor celor care 
veniseră acolo tot ceea ce i s -a întâmplat 
din cauza lăcomiei lui. 

SĂ
NU
FURI
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SĂ NE JUCĂM ÎMPREUNĂ!

REȚETA SECRETĂ
Toată vara bunica și -a răsfăţat nepoţii cu multe deserturi delicioase. Maria i -a ce-

rut bunicii reţeta desertului ei preferat, cu gând să încerce și ea; dar bunica i -a dat o 
reţetă codifi cată. Puteţi să o ajutaţi pe Maria să decodifi ce reţeta? Spor la treabă!

INGREDIENTE: 

2 căni (Luca 13,21), 2 căni (Evrei 5,13), 2 ouă, 50 ml (Iacov 5,14), 1 linguri-
ţă (Coloseni 4,6); și pentru umplut (Marcu 1,6), mirodenii după preferinţă.

Mod de preparare: Se pun toate ingredientele într -un castron, se amestecă 
până nu mai sunt cocoloașe și se lasă 30 minute la frigider. După aceea se scoate 
compoziţia și se mai adaugă puţină (Faptele Apostolilor 1,5) cât este nevoie pen-
tru a se mai subţia aluatul (la frigider aluatul se mai îngroașă), după care se pră-
jesc în tigaie și apoi se umplu.

INTRUSUL
Mai jos sunt literele amestecate a trei nume de fructe. Al patrulea este un in-

trus... trebuie eliminat. Care este acela?

1. CRAIESIP     2. IECUPARC     3. UTEGIU     4. ȘIECARA
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P
entru că luna octombrie începe cu 
o sărbătoare închinată Maicii Dom-
nului (Acoperământul Maicii Dom-

nului), iar anul bisericesc, de asemenea, 
începe cu un praznic închinat Maici Dom-
nului (Nașterea Maicii Domnului – 8 
sept.) și se termină tot cu un praznic în-
chinat ei (Adormirea Maicii Domnului – 
15 aug.), ne vom îndrepta atenția în cele 
ce urmează asupra unei rugăciuni sau sluj-
be săvârșite frecvent atât în cultul Biseri-
cii, cât și în cadrul programului  de rugă-
ciune al oricărui credincios evlavios. Este 
vorba despre Al doilea Paraclis al Mai-
cii Domnului. Demersul de față are la 
bază dublă motivație: pe de o parte, 
existența unei mari confuzii în spațiul te-
ologiei românești pe seama acestei creații 
și, pe de altă parte, dorința de a -i determi-
na pe cititori să se roage „cu înțelegere”.    

SCURT ISTORIC AL TEXTULUI

Al doilea Paraclis al Maicii Domnului 
(P2) din cărțile actuale de cult apare pen-
tru prima dată în tradiția liturgică româ-
nească în Ceaslovul de la 1825 al Sfântu-
lui Mitropolit Grigorie Dascălul1. De aici 
va fi preluat ulterior și tipărit în cărțile 

AL DOILEA PARACLIS AL 

MAICII DOMNULUI

ÎN TRADIȚIA LITURGICĂ ROMÂNEASCĂ 

principale de cult (ceasloave și acatistie-
re) ori în broșuri autonome. De remarcat 
este faptul că la sfârșitul sec. al XIX -lea 
afl ăm sub aceeași titulaură de „Al doilea 
Paraclis al Maicii Domnului” două creații 
diferite. În acest sens, dăm spre exemplu 
două broșuri tipărite la doar cinci ani 
distanță: prima – intitulată CINSTITUL 
PARA CLIS AL DOILEA AL PREA SÂN-
TEI DE DUMNEZEU NĂSCETOAREI, 
tipărită la Huși, în anul 1892, de către ico-
nomul I. Teoderașc2 și care cuprinde Pa-
raclisul cel Mare (P3) compus de împă-
ratul bizantin Teodor al II -lea Doukas 
Laskaris  în sec. al XIII -lea; și a doua – in-
titulată AL DOILEA PARA CLIS CĂTRĂ 
NĂSCETORE DE DUMNEDEU, tipă-
rită la București, la Tipografia Cărților 
Bisericești, în anul 1897, și care cuprinde 
mențiunea că este extras din Ceaslovul de 
la 1825 al lui Grigorie Dascălul. 

În această perioadă începe de fapt o 
mutație în cărțile de cult românești: P3 
al lui Teodor Lakaris, care era intitulat 
până în această perioadă drept Al doilea 
Paraclis (cum este până în prezent la greci), 
va fi  înlocuit treptat în Ceaslov de P2, in-
trodus de către Grigorie Dascălul, și va fi  
„izolat” la sfârșitul Psaltirii. Putem spune 
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însă că această schimbare se statornicește defi nitiv  începând cu anul 1922, an de la 
care P2 apare cu consecvență în toate edițiile importante ale ceasloavelor ulterioare 
(în ceasloavele de la București, anii: ’22, ’27, ’35, ’45, ’73, ’79, ’84 etc.) până în prezent, 
și aproape toate prezintă mențiunea care trimite la Ceaslovul de la 1825 al lui Grigo-
rie Dascălul. 

Astfel, în cărțile noastre actuale de cult avem trei paraclise „clasice” închinate Mai-
cii Domnului. În Ceaslov avem:

Primul Paraclis al Maicii Domnului sau Paraclisul Mic, al cărui canon este compus 
în secolul al IX -lea de Teostirict Monahul sau după unii de Teofan Monahul 

Al doilea Paraclis al Maicii Domnului, a cărui paternitate nu poate fi  stabilită încă 
cu precizie, dar care a fost introdus în cărțile de cult de Mitropolitul Grigorie Dască-
lul (și sunt mari șanse să fi e chiar el autorul); iar la sfârșitul Psaltirii se găsește

 Paraclisul cel Mare al Maicii Domnului, compus de împăratul bizantin Teodor 
Doukas Laskaris al II -lea în sec. al XIII -lea (și care în continuare la greci are denumi-
rea de Al Doilea Paraclis…)   

LEGĂTURA DINTRE AL DOILEA PARACLIS AL MAICII 

DOMNULUI ȘI LUCRAREA MÂNTUIREA PĂCĂTOȘILOR

Cel mai interesant aspect legat de P2 este textul propriu -zis, care ridică cel puțin o 
întrebare oricărui tip de cititor: cine sunt persoanele amintite în multe dintre stihiri-
le sau troparele acestui paraclis și unde găsim date despre ele? Dacă în unele cazuri 
sunt amintiți sfi nți ale căror nume ne sunt cunoscute (cum sunt Profetul Moise și Ma-
ria Egipteanca), în cele mai multe locuri se amintesc însă  nume sau minuni (cum ar 
fi  cazul Aglaidei celei chinuite de demoni,  Cântarea a VI -a, stihira 1; a lui Partenie 
Pustnicul, Condac etc.) care nu ne spun mai nimic.   

Răspunsul îl găsim în lucrarea intitulată în genere Minunile Maicii Domnului3, care 
cuprinde toate minunile amintite în P2, între multe altele, și care își propune să scoată 
în evidență întreaga  lucrare de vindecare și izbăvire a omului de -a lungul istoriei prin 
mijlocirea Maicii Domnului. La rândul ei, această carte, care s -a tradus și tipărit separat 
în limba română, este de fapt cartea a III -a a lucrării grecești  Mântuirea Păcătoșilor4, scri-
să de monahul athonit Agapie Landos și tipărită la Venezia în anul 1641.   

Împreună cu aceasta s -a tipărit și o altă lucrare intitulată Carte folositoare de sufl et, 
pe care au tradus -o din grecește în anul 1799 Grigorie Dascălul dimpreună cu priete-
nul său Gherontie.

La „Cuvântul pre urmă” de la partea a II -a a acestei traduceri găsim un indiciu 
important: duhovnicii sunt îndemnați să citească „des și cartea ce se numeaște Îndreptarea 
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păcătoșilor” (de fapt Mântuirea păcătoșilor)5. Iar acest lucru ne încredințează că Grigorie 
Dascălul a cunoscut cu siguranță această lucrare ce era complementară cu cea pe care 
o tradusese din grecește și pe care o recomanda spre citire (și care era deja tradusă în 
românește încă din timpul său). Astfel, Sfântul Grigorie se apropie tot mai mult de 
profi lul virtual al autorului P2.         

Din cele amintite, înțelegem în fi nal că autorul P2 a fost infl uențat într -o mare mă-
sură de lucrarea Mântuirea Păcătoșilor sau mai exact de cartea a III -a a acesteia (ce cu-
prinde Minunile Maicii Domnului) și că pentru o mai bună înțelegere a cântărilor P3 
sunt necesare nu doar atenția deosebită în rugăciune și „inima înfrântă”, ci trebuie să 
apelăm adesea și la lecturarea minunilor pentru o adevărată înțelegere.

Pr. Daniel Stîngă

Note:

1. La această concluzie am ajuns după cercetarea mai multor cărți de cult dintre care amintim: Ceaslovul 
lui Antim Ivireanul de la 1715 (primul în limba română),  Ceaslov  (Buc., 1748), Orologhion (Blaj, 
1766), Acatistieriu (Blaj, 1774), Ciaslov (Iași, 1797), Ceaslov (Buc., 1806), Acatist cu multe și ale-
se rugăciuni (Buda, 1807), Psaltire (Buc., 1827), Ceaslov (Buc., 1828), Acatistier (Buc., 1828), 
Ceaslov Mare (Mânăstirea Neamț, 1833).

2. Vezi descrierea cărții in  B .R .M (Bibliografi a Românească Modernă  1831 -1918) , Ed. Științifi că și 
Enciclopedică, 1984.

3. Pentru identifi carea minunilor amintite în P2 am utilizat lucrarea  Minunile Maicii Domnului a Protos. 
Nicodim Măndiță, Editura Agapis, Buc., 2007 (care este o sinteză dintre cartea a III -a a cărții Mântuirea 
Păcătoșilor și o altă carte scrisă de cărturarul ucrainean Ioanikie Glaveatovski și intitulată Cer nou fa-
urit cu stele noi, adică Preabinecuvântata Născătoarea de Dumnezeu, cu minunile sale.., care a fost  pu-
blicată în 1665 la Lwow) dar și  Minunile Maicii Domnului tipărite în 1847 la Mănăstirea Neamț. În 
funcție de apariția lor în P2 avem următoarele minuni: 341, 330, 421 (paragraful 9), 140, 310,186, 
93, 139, 136, 327 (în lucrarea lui Nicodim Măndiță).

4. Aceasta este una dintre cărțile de asceză și spiritualitate creștină cu cea mai mare circulație și popu-
laritate în sec XVII -XIX în sud -estul Europei. Ea prezintă următoarea structură:  Partea I – cuprinde 
o prezentare a diferitelor feluri de păcate și patimi  și a mijloacelor de „vindecare” a lor; Partea a II -a 
 – prezintă virtuțile și modurile în care pot fi  dobândite; Partea a III -a cuprinde:  1. prefața a II -a a lui 
Agapios către cititori; 2. „Canon de închinare către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, creație a 
preacuviosului împărat Teodor Lascaris ”; 3. 69 de capitole (minunile Fecioarei Maria); 4. canonul 
celui de -al VII -lea Sinod Ecumenic (de la Niceea, 787) privitor la minunile săvârșite de Mântuitorul  
Hristos și de Maica Domnului. (Vezi lucrarea lui  Liviu Onu, Tradiția manuscrisă a unei sinteze eu-
ropene la români în secolele al XVII -lea -al XIX -lea  MÂNTUIREA PĂCĂTOȘILOR (AMARTOLON 
SOTIRIA), Ed.Academiei Române, București, 2002).

5. Constantin N. Tomescu, Teza de Doctorat, Mitropolitul Grigorie IV al Ungrovlahiei  de Constantin 
N. Tomescu , Tipografi a Eparhială „Cartea Romanească” , Chișinău, 1927, p.109.
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N
evoia de texte accesibile, apa-
rent facile, dar cu un sub-
strat profund și temeinic, 
care să prezinte cititorului 

modern mesajul evanghelic, se simţea de 
mult în teologia românească. Autorii au-
tohtoni de cele mai multe ori compilează 
scrieri clasice, din Sfi nţii Părinţi – pasaje 
în general „consacrate”  - și din diferite edi-
ţii ale Bibliei în limbi occidentale, prelu-
ând notele de subsol și lansându -le ca mare 
noutate. Dar aceasta făcuse la începutul 
anilor ‘90 mitropolitul Bartolomeu Ana-
nia, când semna noua diortosire a Nou-
lui Testament, aducând în faţa unui pu-
blic avid de cunoaștere teologică, abia 
ieșit din negura comunistă, un text lim-
pede, poetic și curgător însoţit de intro-
duceri scurte și note de subsol, un fel de 
„prim -ajutor”, cum îl numea chiar osteni-
torul. De atunci, progresul în acest dome-
niu a fost palid, lăsând la o parte diferite-
le exegeze care de cele mai multe ori erau 
alcătuite pe baza unor bibliografi i occi-
dentale – pe considerentul, afi rmat oare-
cum cu puţină jenă, că Sfi nţii Părinţi sunt 
„un pic” depășiţi de ultimele cercetări, de 
parcă exista o competiţie între ei și dife-
ritele ramuri ale cercetării biblice.

UN ŞOC TEOLOGIC

Revenind la subiectul nostru, trebuie să 
semnalăm apariţia volumului Iisus pur şi 
simplu o nouă viziune despre cine a fost, ce a 
făcut şi de ce contează semnat de episcopul 
anglican şi profesor N. T. Wright, un nume 
de referinţă în câmpul ştiinţifi c şi pastoral 
actual, în traducerea părintelui diacon Ioan 
Ică jr, la Editura Deisis anul acesta. Ca să 
ajungi să scrii un volum pentru seria ... for 
dummies trebuie să fi i tu însuţi o enciclope-
die vie a subiectului. Să fi  citit cam tot ce 
s -a scris în ramură, să fi  scris câteva zeci de 
articole pe tema respectivă (cotate ca atare 
în revistele de specialitate acreditate!) şi, cu 
înţelepciunea cea de pe urmă a autorului, 
câteva cărţi. Care vor apărea în câteva ediţii 
datorate cererii foarte mari a publicului. Ce 
ne facem însă când subiectul este Iisus 
Hristos, tu eşti preot (chiar episcop!) şi vrei 
să scrii un volum de vreo 300 de pagini în 
care să ai pretenţia că oferi o nouă viziune 
despre Dumnezeu?!...

Când ai stilul lui Tom Wright (numele 
de scenă literară al episcopului, dacă vreţi!), 
nu e nici o problemă. Tomuri întregi scrise 
înainte despre Evanghelii, despre mântuire, 
despre Sfântul Pavel, despre Împărăţia ce-
rurilor etc., toate oferind o nouă viziune, pro-
vocând, uneori scandalizând (în sens pozi-



27A P O S T O L I A   •   N R .  9 1   •   O C T O M B R I E   2 0 1 5

R E C E N Z I E

tiv) amorţita lume academică, oferind 
bucurie şi surprindere creştinului de rând 
care, un pic urzicat de „bate şaua să priceapă 
iapa” acestui autor non -conformist, 
râde-plânge de condiţia sa conformistă, 
caută să se reanalizeze, să vadă ce – sau mai 
ales Cine – există dincolo de trecutul grăbit 
pe la biserică, aprinsul de faţadă a unei 
lumânări sau prezenţa corectă la slujba de 
Duminică. Cu adevărat aşa începe această 
carte pe care v -o propun fără rezerve (pag. 
21): „Cu Iisus e uşor să fi i complicat şi difi -
cil să fi i simplu. O parte a acestei difi cultăţi 
e faptul că Iisus a fost şi este mult mai mult 
decât îşi imaginează oamenii. Nu numai oa-
menii în general, dar şi creştinii practicanţi, 
bisericile însele... Calculatorul meu, sunt in-
format, execută un mare număr de sarcini 
complexe. Îl folosesc însă numai la trei lu-
cruri: pentru scris, pentru poşta electronică 
şi pentru căutări ocazionale pe internet. Dacă 
ar fi  o persoană, calculatorul meu s -ar simţi 
desigur fr ustrat şi grosolan subevaluat (s. m.), 
potenţialul său deplin nefi ind niciodată re-
alizat. În această poziţie suntem, cred, astăzi 
atunci când citim relatările despre Iisus din 
evanghelii. Cei din biserici folosim aceste 
relatări la diverse lucruri: mici predici mo-
ralizatoare despre cum să ne comportăm în 
săptămâna următoare, bază pentru rugăciune 
şi meditaţii, umplutură pentru un tablou te-
ologic construit în mare parte cu materiale 
luate de altundeva. Asemenea calculatoru-
lui meu, evangheliile au tot dreptul să se 
simtă frustrate. Potenţialul lor deplin rămâne 
nerealizat.” Şi aşa mai departe. Intrigant în-
ceput. Dar e numai începutul.

Tom Wright (fi e -mi îngăduit să -i folose-
sc acest nume pentru practicitate) ne 
aminteşte în subsidiar că „evanghelie” 
înseamnă „vestea cea bună”, în limbaj actual 
„ştirea cea bună” şi, ca un veritabil jurnalist 
al acestui tip de ştiri, continuă acest docu-
mentar tip BBC cu tot ceea ce înseamnă 
polemică tacită cu cei de teapa lui Richard 
Dawkins ori Carl Sagan (citeşte: marii avocaţi 
ai darwinismului şi ai luptei împotriva lui 
Dumnezeu). Limbajul şi exemplele pe care 
le foloseşte, la îndemâna unui public larg, 
dar alese şi punctate decisiv, mi -au adus 
aminte întrucâtva de deschiderea culturală 
şi generozitatea părintelui Nicolae Steinhardt. 
După Wright, Iisus este un personaj profund 
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misterios. Milioane de oameni îl numesc 
Domn, alţii îl ignoră, alţii folosesc doar un 
calendar bazat pe naşterea sa. De -a lungul 
scurtei sale perioade de activitate, vorbeşte 
şi acţionează ca şi cum se afl a la conducere 
(in charge). Face lucruri uimitoare, dar e şi 
o ameninţare pentru conducerea politică a 
vremii. Am numi în limbajul nostru consa-
crat ceea ce urmează, plinirea vremii. Wright 
o denumeşte „furtuna perfectă” pornind de 
la o întâmplare de senzaţie din presa anilor 
‘90: un pescador american are neşansa să fi e 
prins în mijlocul a trei perturbaţii atmosfe-
rice de maximă intensitate. Iisus soseşte în 
ochiul ciclonului, dacă vreţi. Şi chestia e 
legată şi de modul în care receptăm sosirea 
lui astăzi. De curentele care s -au născut în 
timp, de atei şi negaţionişti, de conservatorişti 
şi aşa -zişii „buni creştini”. Pentru a înţelege 

corect toate acestea, trebuie să înţelegem co-
rect cadrul istoric al acestui eveniment, adică 
furtuna romană, furtuna iudaică şi, evident, 
vântul lui Dumnezeu. Pe acest fundal, auto-
rul începe să ne iniţieze în textele profetice 
ale Vechiului Testament, începând cu Psalmii 
şi continuând cu profeţii (Isaia, Avdie, 
Zaharia...).

În partea a II -a a volumului, autorul 
continuă să ne invite a privi evenimentele 
prin ochii unui participant direct la eveni-
mente şi ne vorbeşte despre retrăirea Exo-
dului cu cele 7 teme ale sale: tiranul nele-
giuit, liderul ales, victoria lui Dumnezeu, 
izbăvirea prin sacrifi ciu, o nouă chemare şi 
mod de viaţă, prezenţa lui Dumnezeu şi 
pământul făgăduit/moştenit. Se iniţiază un 
contact seducător şi înnoitor cu aceste pro-
orocii. Ajungem şi la subversiva carte Da-
niel, despre împărăţia lui Dumnezeu şi 
împărăţiile lumii. Toate pildele lui Iisus vin 
să explice şi să confi rme tot ceea ce fusese 
spus în decursul lungului timp de aşteptare 
a poporului ales, deschizând o refl ecţie cu 
totul nouă despre cursul evenimentelor şi 
al istoriei lumii. Mesajul este însă mult di-
ferit de ceea ce aştepta în general Israel: 
transformaţi-vă inimile! Asistăm la o 
adevărată campanie de instaurare a 
Împărăţiei lui Dumnezeu, punctul culmi-
nant fi ind aşa -zisa „rugăciune arhierească” 
a lui Iisus din Ioan 17, care arată cum înţelege 
Dumnezeu să fie împărat. Aşteptarea 
înfrigurată a evreilor venea şi pe firul 
existenţei unor personaje istorice care au 
părut la un moment dat împlinirea 
năzuinţelor lor: Iuda Ciocanul (Macabeul) 
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şi Simon Steaua. Dar Iisus nu vine ca să ducă 
bătălii cu duşmani văzuţi, aşa cum credeau 
contemporanii şi chiar adepţii săi, ci împo-
triva unui personaj cunoscut sub numele 
de „Satana”, care se afl ă în spatele tuturor 
acţiunilor întunecate din această lume.

Capitolul 11 al cărţii se opreşte din 
această istorisire palpitantă a evenimentelor 
(presărată din plin cu citate din Vechiul şi 
Noul Testament, un mod foarte abil de a in-
troduce lectorul în ambientul biblic!) pen-
tru a face loc unui excurs filosofic despre 
spaţiu, timp şi materie. Un lucru necesar pen-
tru a familiariza cititorul cu un altfel de spaţiu 
(templul, cerul şi pământul), timp (liniar, 
ciclic...), o altfel de materie (transfi gurată), 
termeni care, prin prisma legilor reducţioniste 
ale ştiinţelor moderne, tind să fie înţeleşi 
greşit. Ca urmare, rezultă o nouă creaţie: 
odată cu anunţul lui Iisus că Dumnezeu e 
acum la conducerea lucrurilor, vedem că 
însăşi lumea materială este „transformată de 
prezenţa şi puterea Dumnezeului lui Israel, 
Creatorul” (p. 195). Vindecări miraculoase, 
înmulţirea hranei, învieri din morţi – sunt 
tot atâtea semne că Dumnezeu este deja pre-
zent şi lucrează în poporul Său. Şi totul 
culminează cu episodul Schimbării la faţă, 
care lansează deja toată perspectiva 
pământească spre eternitate.

Spre fi nal, volumul ajunge la întrebări 
tulburătoare: de ce a trebuit Mesia să moară 
şi, mai ales, ce se întâmplă sub noua condu-
cere (a lui Dumnezeu, evident) prin eveni-
mentul Învierii şi, mai ales, după Înviere.

Iată un răspuns interesant: cuvintele 
Săvârşitu -s -a (In 19, 30) sunt un ecou la 

Cartea Facerii: „la sfârşitul zilei a şasea, 
Dumnezeu şi -a săvârşit, isprăvit, toată lu-
crarea pe care o făcuse. Scopul nu era să -i 
salveze pe oameni de creaţie, ci să salveze 
creaţia însăşi. Odată cu moartea lui Iisus 
acea lucrare e isprăvită. Acum, şi numai 
acum, şi doar în acest fel poate veni o nouă 
creaţie.” (p. 251) Şi pentru că în aceste zile 
trăim o profundă criză a refugiaţilor din ca-
lea războiului din nordul Africii, vedem o 
Europă incapabilă să gestioneze această 
criză, un continent dezbinat şi debusolat, 
sunt actuale cuvintele lui Tom Wright: 
„Ştim cu toţii ironia imperiilor care oferă 
oamenilor pace, prosperitate, libertate şi 
dreptate, iar pentru asta ucid zeci de mii de 
oameni. Împărăţia lui Iisus nu seamănă cu 
aşa ceva. La el ironia funcţionează în sens 
opus. Moartea lui Iisus şi suferinţa adepţilor 
săi sunt mijloacele prin care pacea, liberta-
tea şi dreptatea lui se nasc pe pământ ca în 
cer.” (p. 269) 

Aşadar, cartea profesorului Wright este 
nu numai un ghid pentru cei care sunt 
interesaţi să înţeleagă cine a fost de fapt Iisus, 
ce anume credea că era, ce a făcut, a spus, 
de ce a fost omorât şi, mai ales, dacă a în-
viat din morţi; ea e un spin serios în coasta 
unor „creştini” plini de prejudecăţi şi 
atoateştiutori, care împart lumea în buni şi 
răi, în „noi” şi „ceilalţi”, construind un Iisus 
idolatru după chipul şi asemănarea lor. Să 
ne afl ăm şi noi (câteodată) printre ei?...

E un şoc pe care lectura acestei cărţi îl 
va provoca inclusiv teologului.

Pr. Octavian Schintee
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N
e confruntăm în ultimele două 
decenii cu o accentuată afi șare 
în agora a insistentelor încercări 

de a fi acceptat drept normal comporta-
mentul sexual deviant al unor creștini când-
va botezaţi, mirunși și împărtășiţi în Bise-
rică. Acest cândva referindu-se la perioada 
copilăriei pe care unii/unele dintre mădu-
larele Bisericii le-au parcurs supunându-se, 
prin dorinţa părinţilor și garantarea nași-
lor, primirii arvunei mântuirii, botezul. Ac-
ceptarea drept normal din partea celor care 
nu au această orientare, ci înţeleg în conti-
nuare apropierea trupescă dintre bărbat și 
femeie a fi  cea rânduită lumii de către Dum-
nezeu. Mă refer strict la cei cândva bote-
zaţi, pentru că ei sunt „casnicii credinţei” 
noastre, și, înainte de ne îndrepta către al-
ţii, prima obligaţie o avem faţă de ei. 

Astăzi, cei cu orientare sexuală devian-
tă nu se mai mulţumesc a nu fi  pedepsiţi de 
lege și a nu fi  îndepărtaţi din societate, ci 
doresc insistent ca cei neasemeni lor să de-
clare răspicat, ofi cial și public normalitatea 
unui astfel de comportament. Altfel spus, 
acceptarea tacită, în sensul necondamnării 
verbale publice, din partea heterosexuali-
lor (tradiţonaliștii) nu mai este sufi cientă, 
se dorește ca societatea, laică sau bisericeas-

Homosexualitate
COMPORTAMENT ÎNNĂSCUT sau ALEGERE PROPRIE?

că, să afi rme transparent da, homosexuali-
tatea este o stare normală, obișnuită, totul 
în numele respectării drepturilor omului și 
a principiului egalităţii oamenilor. 

Faptul că homosexualii nu sunt discri-
minaţi, având acces la orice nivel al vieţii 
publice, este o redută deja cucerită de către 
aceștia. Societatea civilă a făcut de multă 
vreme în așa fel încât să își exprime acordul. 
Cel mai vizibil aspect al acceptării fiind 
alegerea prin vot a cetăţenilor homosexuali 
în funcţii politice. Cei care votează fi ind la 
rândul lor creștini, fi i ai Bisericii, dar și sus-
ţinători prin taxe și impozite ai statului. 
Unele dintre statele lumii au acceptat chiar 
căsătoria civilă, uniunea matrimonială, în-
tre persoane de același sex, confirmând 
astfel legitimitatea relaţiei homosexuale și 
punând pe picior de egalitate cuplul homo-
sexual cu familia biblică. Cuplurile homo-
sexuale au același tratament din partea sta-
tului ca și familiile tradiţionale, printre 
altele putând înfi a copii în unele state de-
mocratice occidentale. 

Ultimul bastion de cucerit este Biseri-
ca, cu ambele ramuri, ortodoxă și romano-
catolică. Ce nu știu sau nu vor să ia în cal-
cul homosexualii este că Biserica, prin 
Sfânta Scriptură și prin Sfânta Tradiţie, a 
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formulat și înrădăcinat de foarte multă vre-
me învăţătura sa cu privire la această stare, 
numind-o „patimă de necinste”, iar celor 
stăpâniţi de ea neputând a le oferi decât 
participarea la Tainele Spovedaniei și Mas-
lului în vederea despătimirii și iertării. În 
pruncie nu se putea încă ști viitoarea împă-
timire, de aceea nu se poate lua în calcul 
oprirea de la Botez, Mirungere și Cumine-
care la acel moment.  

Trebuie să consemnăm că homosexua-
litatea s-a manifestat din cele mai vechi tim-
puri ale omenirii. În Imperiul Roman păgân, 
pe vremea Sfi nţilor Apostoli, era foarte vi-
zibilă și tolerată, aspect consemnat de Pavel 
Apostolul: „Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat 
unor patimi de ocară, căci și femeile lor au 
schimbat fi reasca rânduială cu cea împotri-
va fi rii; Asemenea și bărbaţii, lăsând rându-
iala cea după fi re a părţii femeiești, s-au aprins 
în poft a lor unii pentru alţii, bărbaţi cu băr-
baţi, săvârșind rușinea și luând cu ei răsplata 
cuvenită rătăcirii lor” (Epistola către Romani 
1, 26-27), dând și o explicaţie, în context, a 
cauzei generatoare. 

Istoricul Will Du-
rant, în cartea sa Cezar 
şi Hristos, la capitolul de-
dicat lumii romane a se-
colului I, aminteşte, 
printre alte grave păcate, 
şi relaţiile homosexua-
le. Mai ştim despre Ca-
esar, cu mult înainte de 
creştinism, că era de am-
bele orientări, f iind 
amintit ca „bărbatul tu-

turor femeilor şi femeia tuturor bărbaţilor”1. 
Împăratul Nero, sângerosul persecutor al 
creştinilor, a fost pe rând soţul unei femei 
apoi al unui bărbat, pentru ca mai apoi să 
se „mărite” cu un sclav eliberat2.

De aceea este necesar, pentru creştinul 
zilelor noastre şi în special pentru tineri, 
atacați şi bombardaţi cu repetatele asaltu-
ri ale homosexualilor de a se impune con-
ceptual ca şi stare normală, voindu-se 
„alternativă la familia tradiţională”, să găsim 
un răspuns întrebării din titlul acestui arti-
col.  

Mai întâi amintim că tentativele de a 
impune homosexualitatea drept norma-
litate au o vechime de peste o sută de ani, 
„părintele” mişcării fi ind germanul Karl 
Heinrich Ulrichs, cu a sa celebră ipoteză 
a comportamentului înnăscut3 rafi nată în 
1987 de Marshal Kirk şi Hunter Madsen 
şi denumită „born this way” (născuţi aşa)4. 
Ştiinţa însă nu a putut niciodată demon-
stra că ar exista vreo genă sau vreun cro-
mozom, ori vreo îmbinare „eronată” 
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dintre acestea în ADN-ul uman care să 
determine pe mai târziu comportamen-
tul homosexual. Medicina nu a reuşit nici 
ea să demonstreze convingător că homo-
sexualitatea ar fi  o boală5. Caz în care ar 
trebui exclusă puterea de a se împotrivi 
„patimei de necinste” a homosexualilor 
iar ceilalţi ar fi  obligaţi să se supună unei 
evidenţe naturale. 

Există doar o demonstraţie în lumea 
ştiinţifi că că din copilărie, educaţia, mediul 
şi comportamentul părinţilor pot favoriza 
tendinţa spre comportament sexual deviant. 
Acest fapt însă nu poate fi  pus pe seama natu-
rii umane dobândite prin naştere, ci mai 
degrabă pe o trăire fără Dumnezeu a 
părinţilor şi implicit copiilor. 

Tânăr ul ,  af lat la vârsta când se 
interoghează cu privire la identitatea sa 
sexuală, poate fi  uşor sedus spre „patima 
de necinste” dacă nu a beneficiat de 
creşterea într-o familie cu frica lui Dum-
nezeu. Pot evidenţia aici şi neglijenţa 
părinţilor cu privire la anturajul copilului 
lor, dar şi ignorarea controlării programe-
lor TV urmărite de copil. De asemenea, 
foarte puţini dintre părinţi criptează brow-
serele internet sau le setează să interzică 
accesul la imagini şi texte cu obscenităţi 
ori programe sexi/porno explicite. 

Într-o astfel de lume, tânărul poate fi  
uşor împins spre confuzie. Societatea civilă 
aprobă, lumea politică promovează, legile 
protejează şi, în felul acesta, la întâlnirea 
dintre carenţele copilăriei şi promovarea 
homosexualităţii, putem întâlni persoane 
debusolate al căror trup „se abate de la ca-

lea sa pe pământ”6. De aceea, nevegherea 
părinţilor la creşterea copiilor, însumată cu 
o educaţie defectuosă şi un mediu favori-
zant, toate sub semnul neascultării de 
Dumnezeu, pot duce la homosexualitate, 
însă nu obligatoriu.

Mai sunt şi mediile în sistem închis, 
cazărmi militare, puşcării, internate şcolare 
ş.a., care pot favoriza înclinaţiile spre îm-
plinirea sexualităţii altfel decât a rânduit 
Dumnezeu şi fără atingerea scopului pen-
tru care a fost lăsată unirea trupească. 
Acestea, adăugate neînfrânării ca ascultare 
de Dumnezeu, pot avea nefericitul rezul-
tat al homosexualităţii.  

Biserica nu se poate dezice de rolul său 
de călăuză şi chezaş spre mântuire, nici nu 
intervine violent contra împătimiţilor, însă 
îşi rezervă şi conservă dreptul a fi  „drept 
iconom” al Tainelor dumnezeieşti. Desigur 
că manifestă dragoste şi milă pentru cei atât 
de mult chinuiţi de această patimă şi toc-
mai de aceea le propune şi oferă despătimirea 
prin Spovedanie mai întâi, apoi prin 
Cuminecare, după părăsirea păcatului.

Preot Daniel Băcăuanu
Note:

1. Ana Nicoleta Rusu, Amor la nivel înalt, în 
„Historia”, pe website  htt p://www.historia.ro/
exclusiv_web/general/articol/amor -nivel -nalt.

2. Ibidem.
3. Virgiliu Gheorghe, Andrei Dârlău, Faţa nevăzu-

tă a homosexualităţii, Editura Christiana, 
București, 2014, p. 21.

4. Ibidem, p. 22.
5. Ibidem, p. 23.
6. Facerea, 6,12.
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PAROHIILE CARE ÎŞI VOR SĂRBĂTORI HRAMUL

ÎN LUNA OCTOMBRIE

1 octombrie  Parohia Acoperământul Maicii Domnului 
(Bassano del Grappa) – păstorită de Pr. 
Cristian Mănășturean 

 al 11 -lea hram.

1 octombrie  Parohia Acoperământul Maicii Domnului 
(Pino Torinese) – păstorită de Pr. Protop. 
Sorin Petre 

 al 7 -lea hram.

1 octombrie  Parohia Acoperământul Maicii Domnului 
(Roma X) – păstorită de Pr. Ion Chilaru 

 al 7 -lea hram.

2 octombrie  Parohia Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian și 
Sfânta Muceniţă Iustina (Varese) – păstori-
tă de Pr. Silviu State 

 al 7 -lea hram.

6 octombrie  Parohia Sfântul Apostol Toma (Bergamo) – 
păstorită de Pr. Gheorghe Veleșcu 

 al 16 -lea hram.

7 octombrie  Parohia Sfinţii Mucenici Serghie și Vah 
(Lanciano) – păstorită de Pr. Iulian Stoica 

 al 6 -lea hram.

14 octombrie  Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva (Torino 
I) – păstorită de Pr. Gheorghe Vasilescu 

 al 37 -lea hram.

14 octombrie  Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva (Terni) 
– păstorită de Pr. Vasile Andreca 

 al -14 -lea hram.

14/27 octombrie  Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva (Padova 
II) – păstorită de Pr. Vasile Corja 

 al 4 -lea hram.

14 octombrie  Parohia Sfi nţii Mucenici Nazarie, Ghervasie, 
Protasie și Chelsie (Pioltello) – păstorită de 
Pr. Laurențiu Nacu 

 al 3 -lea hram.
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18 octombrie  Parohia Sfântul Evanghelist Luca (Verbania) 
– păstorită de Pr. Ilie Muntean 

 al 9 -lea hram.

18 octombrie  Parohia Sfântul Evanghelist Luca (Bologna 
Vest) – păstorită de Pr. Trandafi r Vid  

 al 4 -lea hram.

21 octombrie  Parohia Sfi nţii Mărturisitori din Transilvania 
(Teramo) – păstorită de Pr. Protop. Laurențiu 
Costache 

 al 9 -lea hram.

23 octombrie  Parohia Sfântul Apostol Iacob, ruda Domnului 
(Castelfranco) – păstorită de Pr. Daniel 
Filip 

 al 4 -lea hram.

26 octombrie  Parohia Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir  
(Genova)  – păstorită de Pr. Protop. 
Constantin Filip 

 al 16 -lea hram.

26 octombrie/
8 noiembrie

 Parohia Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir 
(Brescia II) – păstorită de Pr. Ion Cîrlan 

 al 4 -lea hram.

26 octombrie  Parohia Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de 
Mir  (Mirandola) – păstorită de Pr. Lucian 
Podaru 

 al 2 -lea hram.

27 octombrie  Parohia Sfântul Cuvios Dimitrie din Basarabi 
(Roma VIII -Borghesiana) – păstorită de 
Pr. Dumitru Simuț 

 al 12 -lea hram.

27 octombrie  Parohia Sfântul Cuvios Dimitrie din Basarabi 
(Budrio) – păstorită de Pr. Saul Șoptică 
-Vid 

 al 4 -lea hram.

28 octombrie  Parohia Sfântul Ierarh Iachint de la Vicina 
(Belluno) – păstorită de Pr. Mihai George 

 al 6 -lea hram.

29 octombrie  Parohia Sfânta Cuvioasă Muceniţă Anastasia 
(Albano -Genzano) – păstorită de Pr. Răzvan 
Săvescu 

 al 7 -lea hram.
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Î
n data de 31 august a debutat în Epi-
scopia Ortodoxă Română a Italiei Fes-
tivalul „Zilele Limbii Române”. Aces-

ta s -a încheiat la Praznicul Nașterii Maicii 
Domnului, pe 8 Octombrie, după o serie 
de manifestări artistice derulate în paro-
hii. Un loc merituos în cadrul festivalului, 
l -a ocupat concursul de creaţie literară 
„Slovă Românească”, afl at la prima ediţie.

  Obiectivul concursului a fost conser-
varea și promovarea valorilor românești, 
prin cultivarea limbii române autentice, 
ca fundament al identităţii naţionale, cre-
aţiile participante  răspunzând dezidera-
tului enunţat, prin folosirea unui limbaj 
propriu, conotativ, ilustrativ pentru expe-
rienţele individuale, izvor nealterat, con-
vertit lăuntric în sufl etul creator. Conser-
vată ca o valoare imuabilă, limba română 
vorbită în diaspora și -a evidenţiat valen-
ţele artistice prin mânuitorii ei, partici-
panţi la concurs. Timizi sau îndrăzneţi, 
stângaci sau dezinvolţi, aceștia au abordat 
tematica propusă în creaţii literare pre-
cum: Jocuri, de Zăvoianu Maria; Cu tine 
Doamne, de Gheorghe Liviu Andrei, sau 
Revelaţie, de Cleopa Ilie. Refl ecţia asupra 

FESTIVALUL „ZILELE LIMBII ROMÂNE”

ÎN EPISCOPIA ITALIEI, LA FINAL. 

DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

CONCURSULUI DE CREAȚIE LITERARĂ 

„SLOVĂ ROMÂNEASCĂ”

atitudinii umane în faţa realităţii din Ita-
lia, descifrarea codului emoţional care în-
soţește această atitudine a confi gurat uni-
versul estetic al creatorilor (numindu -i 
astfel pe participanţii la concurs), acel uni-
vers deschis refl ectării, creaţiei și valori-
zării umane: Un an și jumătate, de Vesel 
Iustina; Rugăciunea unui copil, de Goga 
Ioana; Căutare, de Axinte Visarion; Lumi-
na Timpului, de Zăvoianu Oana; Cad la-
crimi, de Micu Ioana, și altele.

Juriul prezidat de Preasfi nțitul Părinte 
Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe 
Române a Italiei, a desemnat poezia Slovă 
Românească, scrisă de Luminiţa Rotaru, 
câștigătoare a marelui premiu. 

Nutrim speranţa unor ediţii viitoare, 
valoric ascendente, care să ofere cadrul de 
manifestare tuturor celor ce simt neosto-
ită chemarea slovei românești, celor care 
visează și creează românește, debutanţi 
sau consacraţi, deopotrivă.

Felicitări tuturor participanţilor la fes-
tival, în ansamblul său, familiilor acesto-
ra, preoţilor care i -au susţinut și au medi-
atizat concursul Slovă Românească, tuturor 
celor care au organizat și desfășurat 
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manifestări artistice, evocatoare sau știinţifi ce, în parohiile din cuprinsul Episcopiei, 
enoriașilor care au dedicat un gând și o simţire graiului românesc.

          Preoteasa Diana Vid, Prof. L.C.C.R. 

ROTARU LUMINIȚA

Parohia „Sfântul Evanghelist Marcu” –  Trento
Secțiunea Specială, MARELE PREMIU

SLOVĂ ROMANEASCĂ

Când sufl etul suspină și inima -i un chin,
Când gândul te tot duce spre casa părintească,

Și  totul ți se pare urât, murdar, străin
Ca leac sau alifi e, e Slova românească.

Războaiele -au călit -o și -au întărit -o -n foc,
Prigoanele -au rănit -o și -au pus -o la icoane,

Chiliile -au sfi nțit -o cu rugi și busuioc, 
Iar temnițele -au plâns -o și -au scos -o din piroane.

De doine revărsată peste vii, peste munți,
În cântece de leagăn, de prunci e gângurită,

Cântată și -nvârtită în hore pe la nunți 
Și -n Sfi ntă Liturghie, în psalmi spre cer mărită.

Cununa i -a ținut -o chiar Ștefan – Domn cel Mare
Punănd -o -n capul mesei mărețului popor.

Și nu se întâlnește din zare până -n zare 
O limbă mai duioasă, un grai mai ziditor.

Scuipată, înjurată, în hulă răstignită, 
Îngenuncheată -n bocet, rănită de ocări…

În imnuri înălțată și -n ode preaslăvită 
Ea a iertat trădarea și chiar încătușări. 
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Sufl etul de suspină, și inima de dor,
Și gândul se avântă spre vatra strămoșească 

Străinătatea -rană se vindecă ușor
Cu leac și alifi e… cu  Slova românească.

ZĂVOIANU MARIA

Parohia „Sfi nții Doctori fără de arginți Chir și Ioan” – Camposampiero
Secțiunea poezie, 

Subsecțiunea I (12 – 14 ani), 
PREMIUL  I

JOCURI

Păpădiile se joacă,
alergând printre copii.

se ating,
se agață,

gâdilă obraji
și buze;

îngeri mici prin iarbă.

Copii dragi, jucați -vă!
Alergați cu greierii,

zburați cu păpădiile,
râdeți cu soarele,

desenați norii,
adunați pietricele de amintiri.

Mici comori strălucitoare
pentru anii viitori,
libelule de culoare

pentru inimi călătoare.
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GHEORGHE LIVIU ANDREI

Parohia „Sfi nții Doctori fără de arginți Chir și Ioan” – Camposampiero
Secțiunea Poezie, Subsecțiunea II (14  -16 ani), PREMIUL  I

CU TINE, DOAMNE

Cu tine Doamne, doar cu Tine
Vreau să trăiesc în viața mea.

Cât sunt cu Tine, este bine
Și mă închin în fața Ta.

Chiar dacă -s mic, voi crește mare
Și vreau atunci  să îți slujesc.

Am cunoscut de mic, a Ta -ndurare
De asta Doamne Sfi nte, Te iubesc.

Tu pas cu pas m -ai însoțit,
M -ai apărat, m -ai ocrotit,
De când pe lume am venit
Doar binele mi -l -ai dorit.

Așa mi -au spus părinții mei
Ca inima să -ți dăruiesc.

Exemplul bun eu văd în ei,
Le mulțumesc și îi iubesc.

La școală și în orice -mprejurare
Ajut cum pot, pe fi ecare.

Tu, prin ale mele mâini dăruiești
Și dragoste în inimi, mereu clădești.

Înalț o rugăciune spre Tine, Doamne
Să mă -nsoțești în drumul meu,

Căci pe Tine Doamne, toată viața,
În sufl et am să te port mereu.
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CLEOPA ILIE

Parohia „Sfântul Mucenic Bonifatie” San Bonifacio
Secțiunea Poezie, Subsecțiunea III (16  -20 ani), PREMIUL I

REVELAȚIE

Simt mireasma Duhului Tău, Doamne,
simt cum fi orii veșniciei

mângâie dens și necuprins
infi nitatea unui sufl et, ce -și cheamă,

în sunet de harpă,
fi inţa dospită între porţile Cerului.

MICU ADRIANA CORINA

Parohia „Sfi ntele Femei Mironosițe” Modena
Secțiunea Specială, PREMIU II

CAD LACRIMI

Cad lacrimi din ceruri, e Domnul ce plânge
Și -n noaptea târzie se -aude ceva...

E îngerul care la pieptu -i își strânge
Ecoul de lacrimi din inima mea.

Cad stropi, cad într -una, mai mulți, tot mai mulți,
Vrând parcă în taină să spele păcatul
Cel veșnic, cu care și eu m -am născut,

La fel ca și tine, la fel ca și altul.

Cad lacrimi din ceruri, pământul să -l ude,
Din sufl ete -n care rodește  speranța

Că mâine, în locul acestei vieți crude,
Spre alta, eternă, ne va deschide  El poarta...
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Deși uneori e mai greu de găsit, bucu-
ria deplină poate fi  întâlnită în paradisul 
nostru pământesc, provizoriu! Aceasta re-
prezintă împletirea dintre bucuria copilă-
rească, o tușă adâncă de smerenie și recu-
noștinţa pentru toate minunile pentru care 
Dumnezeu ne -a binecuvântat. Martori ai 
acestui sentiment nemărginit au fost eno-
riașii și slujitorii parohiei „Nașterea Maicii 
Domnului” Roma II, care timp de trei zile 
– 6, 7 și 8 octombrie, s -au rugat și s -au bu-
curat împreună la slujbele și la manifestă-
rile dedicate hramului parohiei.

Astfel, prima zi, duminică, a fost sta-
bilită ca fi ind ziua de hram dedicată cre-
dincioșilor. Având în vedere că Episcopia 

HRAMUL PAROHIEI „NASTEREA MAICII 

DOMNULUI” - ROMA II

Română a Italiei a declarat ca săptămâna 
30 august – 6 Octombrie să fi e dedicată 
limbii române, cei prezenţi au avut ocazia 
să asiste, la sfârșitul Dumnezeieștii 
Liturghii, la o serbare închinată limbii ro-
mâne. Momentul omagial a constat într-o 
dezbatere, în cadrul căreia tineri ai frăţiei 
Nepsis s -au întrecut în argumente pro și 
contra temei „În familiile de români din 
diaspora ar trebui să se vorbească exclu-
siv în limba română în mediul domestic”, 
subiect, de altfel, veșnic actual și de inte-
res pentru cei afl aţi departe de glia nata-
lă. De asemenea, micii reprezentanţi ai pa-
rohiei noastre ne -au încântat privirile cu 
înfăţișarea lor curată și auzul cu cele mai 



41A P O S T O L I A   •   N R .  9 1   •   O C T O M B R I E   2 0 1 5

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

frumoase poezii despre limba română în 
cea mai pură limbă maternă, moment care 
a stârnit ropote de aplauze din partea cre-
dincioșilor. Sfârșitul zilei a fost marcat de 
invitaţia părinţilor -slujitori către creștinii 
care au așteptat cu răbdare de sihastru în-
cheierea evenimentului artistic de a gus-
ta din bunătăţile pregătite pentru ei de 
ziua hramului!

Luni, la ceas de seară, într -o atmosfe-
ră impregnată în aromă de tămâie, glas de 
rugăciune și lumina pâlpâindă a candele-
lor, un sobor de preoţi a ofi ciat slujba ve-
cerniei pregătitoare marelui praznic de a 
doua zi.

Marţi, ziua praznicului împărătesc, 
ne-a reunit pe toţi în același gând al mân-
tuitoarei slujbe închinate Nașterii Maicii 
Domnului și în aceeași sufl are de plăcută 
oboseală, dar și de copleșitoare bucurie 
de a fi  prezenţi în Casa Fiului Celui Viu, 

născut din Preacurata Fecioara, cea pen-
tru care sufletele noastre au tresăltat. 
Alături de părinții -gazdă ai parohiei au 
slujit părintele Teofil de la Parohia 
Or todoxă Română din Nürnberg , 
Germania, și părintele Constantin Necula, 
profesor la Facultatea de Teologie din 
Sibiu, care a ținut și un folositor cuvânt 
de învățătură.           

Astfel, cu ajutorul rugăciunii, „rezer-
vorul” nostru duhovnicesc s -a umplut din 
nou cu lumină, pentru încă un an de acum 
înainte, lumină pe care nădăjduim să o pu-
tem oferi celor în care poposește, din când 
în când, întunericul!

Îi mulţumim lui Dumnezeu și Maicii 
Domnului pentru părtașia la minunile sale 
și bucuria deplină pe care inimile noastre 
au primit -o!

 
A consemnat: preoteasa Simona Preda
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M
arți, 8 octombrie, în sfânta zi a nașterii Maicii Domnului, credincioșii din 
Parohia „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina”, care face parte din Protopopi-
atul Piemonte II Sud, cu ocazia zilelor orașului Bra, au participat la proce-

siunea solemnă în cinstea Sfi ntei Fecioara Maria din „Santuario Madonna dei Fiori.” 
Îmbrăcați în straie de sărbătoare, purtând cu bucurie frumoasele haine tradiționale 

românești și cu evlavie și credință frumoasele prapuri și icoane ortodoxe din Biserica 
noastră, credincioșii români au arătat că sunt creștini autentici, iubitori de Biserică, de 
Hristos, de ortodoxie.

Participând la această procesiune îmbrăcați în portul național, au devenit ambasa-
dorii României în comunitatea care i -a adoptat și au arătat că reușesc să -și păstreze 
identitatea națională, că își iubesc țara, că sunt mândri că sunt români și că nu și -au ui-
tat rădăcinile, înfi pte în pământul patriotismului, în pământul păcii și comuniunii, al 
credinței și bucuriei creștinilor autentici, așa cum au fost moșii și strămoșii noștri. 

Credincioșii din Parohia Bra, participând la această procesiune în cinstea Maicii 
Domnului, au arătat că o iubesc și o cinstesc mult pe Fecioara Maria, că o mărturisesc 

PROCESIUNE SOLEMNĂ ÎN CINSTEA SFINTEI 

FECIOARE MARIA LA BRA
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cu curaj și că Ea ocupă un loc foarte în-
semnat și ales în cultul Bisericii noastre 
ortodoxe, toate acestea fi ind întărite și de 
faptul că al doilea hram al bisericii este pe 
8 octombrie, în marea și sfânta zi de naș-
tere a Maicii Domnului Iisus Hristos.

Preacinstind și slăvind pe Născătoa-
rea de Dumnezeu, credincioșii din Paro-
hia Bra au rugat -o cu evlavie și credinţă 
pe Aceasta să -i ocrotească sub Sfânt Aco-
perământul Său, să mijlocească pururea 
către Hristos pentru ei, să -i ajute să trea-
că cu curaj, nădejde și credinţă peste toa-

te încercările vieţii, să -i ajute să câștige 
cinstit pâinea lor și a familiilor lor, să le 
aline dorul de ţară și de cei dragi ai lor, ră-
mași acasă, pe pământ românesc, să -i aju-
te să rămână demni, patrioţi, iubitori de 
Dumnezeu și de aproapele, să -i ajute să 
înmulţească în jurul lor binele, frumosul, 
adevărul, cinstea, hărnicia, credinţa, soli-
daritatea, comuniunea, bucuria, smere-
nia, pacea și toate cele plăcute Bunului 
Dumnezeu. 

 
A consemnat: Pr. Vasile Doroft ei
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Duminică, 13 octombrie 2009, cu bine-
cuvântarea Preasfi nţitului Episcop Silu-
an, la Viterbo se slujea prima Sfântă Li-
turghie, deși lucrările de reamenajare la 
lăcașul de cult nu erau încă terminate.

De la acea duminică binecuvânată au 
trecut multe zile  – pentu care mulţumim 
lui Dumnezeu și Sfântului Ierarh Calinic 
de la Cernica, mijlocitorul și ocrotitorul 
parohiei noastre.

ANIVERSAREA A ȘASE ANI DE LA PRIMA SFÂNTA 

LITURGHIE LA VITERBO

Astăzi, la împlinirea a șase ani de slu-
jire, în rugăciunile Sfi ntei Liturghii am ru-
gat pe Domnul să nu înceteze a ne bine-
cuvânta, răsplătind cu binefaceri pe cei 
care au contribuit la buna rânduială și pro-
pășirea comunităţii noastre, a Parohiei 
„Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica” 
din Viterbo.

A consemnat: Tachiţa Cătălin Sandu
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U
rmând chemării biblice, la început de an bisericesc și școlar, Parohia Orto-
doxă „Sfântul Ioan Botezătorul” Bologna II a fost împlinită de prezența și 
participarea la Sfânta Liturghie a credincioșilor și a copiilor lor.

Rugăciunea fi erbinte a părinților pentru copii și a copiilor pentru cei care le poar-
tă de grijă s -a simțit de la începutul utreniei până la sfârșitul Sfi ntei Liturghii. S -a tră-
it profund implicarea copiilor în cadrul cântărilor sfi nte și bucuria părinților pentru 
copiii lor.

După rânduiala seculară a Bisericii, după Sfânta Liturghie, părintele paroh Marcel 
Călugărescu a ofi ciat solemn Te Deum -ul de binecuvântare a tinerilor învățăcei pen-
tru începutul noului an școlar.

La sfârșitul rugăciunii, după stropirea cu apă sfi nțită, toți copiii au primit daruri, 
împliniți fi ind de harul Duhului Sfânt.

A consemnat: Preoteasa Marcela Călugărescu

„DE ACEEA, ORI DE MÂNCAŢI, ORI DE BEŢI, 

ORI ALTCEVA DE FACEŢI, TOATE SPRE SLAVA 

LUI DUMNEZEU SĂ LE FACEŢI” (1 Cor.10, 31) 

BOLOGNA II
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Reţete
și sfaturi practice

SALATĂ DE VARZĂ 

CU CHIMEN ŞI BRÂNZĂ

Ingrediente: 1/2 varză albă, 1 ceapă albă 
sau 1 legătură de ceapă verde, 1/4 lingură 
seminţe chimen, 100 g brânză de vaci (sau 
tofu), 1 lingură oţet sau suc de lămâie, 4 -5 
linguri maioneză sau iaurt (grecesc sau de 
soia), ulei de măsline, sare, salată verde 
pentru ornat și/sau alune.

Mod de preparare: Se curăţă ceapa și se toa-
că mărunt. Se pasează brânza dulce și se ames-
tecă împreună cu maioneza, oţetul, ceapa și 
seminţele de chimen, apoi se dă totul la fri-
gider. Se toacă varza fi deluţă sau se dă pe ră-
zătoarea mare și se freacă cu puţină sare, după 
care se lasă la frigider până în momentul ser-

virii, când trebuie scursă de zeamă. 
Înainte de a pune pe masă salata, se 
scoate de la frigider varza și sosul rece 
de brânză și se amestecă, potrivin-
du-se de gust cu sare. Dacă se ornea-
ză cu frunzele de salată verde, aces-
tea se spală, se usucă și se așază pe 
platoul pe care se pune salata de var-
ză. Sau se pot adăuga câteva alune 
deasupra. 
Și... gata! Un deliciu!

Dacă vreţi să începeţi toamna cu o alimentaţie sănătoasă, vă recomand două salate de crudi-
tăţi de sezon, foarte gustoase, hrănitoare și ușor de făcut, ce vor fi  adorate chiar și de copii! 
Deci... spor la treabă și... POFTĂ BUNĂ!
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SALATĂ DE MORCOVI 

ŞI PEŞTE

Ingrediente: 200 g ton (la conservă), 1 
kg morcovi, 2 căţei de usturoi, 1 lămâie, 2 
fi re ceapă verde, 1 lingură muștar, 2 linguri 
oţet, 1/2 cană apă, 4 -5 linguri maioneză 
sau iaurt gras (grecesc sau de soia), ulei de 
măsline, sare și piper.

Mod de preparare: Morcovii și usturoiul se 
curăţă și se răzuiesc, se amestecă împreună 
cu sucul de la lămâie și tonul, după care se dau 
la frigider. Într -un borcan mai mare cu capac 
se pun: ceapa tăiată fi n, muștarul, oţetul, apa, 
maioneza sau iaurtul, uleiul, sare și piper după 
gust. Se închide borcanul și se agită 
până se obţine un sos ca o cremă. Se 
ţine la frigider până în momentul ser-
virii, când se toarnă peste salata de 
morcovi și se amestecă.
O minunăţie foarte gustoasă și sănă-
toasă!

În continuare, vă propun un pro-
dus natural și extrem de gustos, ce -l 
poate înlocui cu succes pe cel din ma-

gazin și care poate fi  personalizat foarte ușor 
după gustul fi ecăruia!

BRÂNZĂ TOPITĂ DE CASĂ

Ingrediente: 1 kg brânză de vaci (de cali-
tate sau făcută în casă) bine scursă, 1 lingu-
ră bicarbonat, 1 lingură sare, 100 g unt (moa-
le), 4 linguri smântână; opţional: 1 gălbenuș 
și 1/2 linguriţă seminţe de chimen

Mod de preparare: Brânza de vaci se ames-
tecă cu bicarbonatul și sarea, se acoperă și 
se dă la frigider pentru cel puţin două ore. 
Apoi se fi erbe la aburi împreună cu untul, 
smântâna și, dacă vă place, chimenul și oul, 
până când totul devine o cremă delicioasă, 
fără cocoloașe. Apoi amestecul se ia de pe 
foc și se toarnă într -o formă care se pune la 
frigider.

Observaţie: Pentru aromă, se mai pot adă-
uga diverse verdeţuri tocate, fulgi de boia 
sau șuncă... Fiecare după gust și imagi-
naţie!
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ŞTIAŢI CĂ...?

• În micuţele seminţe ale chimenului ne-
gru (Nigella Sativa, așa cum este denumit ști-
inţifi c) există mai multe elemente decât ne -am 
fi  putut imagina vreodată. Astfel, analizele au 
descoperit existenţa carotenului, pe care fi ca-
tul îl transformă în vitamina A, atât de folosi-
toare pentru prevenirea oricăror forme de can-
cer. S -au mai evidenţiat elemente ca, de 
exemplu, stimulenţi sexuali, enzime digesti-
ve, diuretice și chiar sedative. Ultimele cerce-
tări au arătat că folosirea preparatelor pe bază 
de chimen negru poate fi  nu numai un mijloc 
de vindecare a diferitelor boli, ci și un trata-
ment profi lactic, prin creșterea aproape mira-
culoasă a imunităţii (și soldaţii legiunilor ro-
mane au simţit din plin acest efect). 

În toate limbile pământului se vorbește des-
pre efectele chimenului negru (numit „al-sâno-
udj” în Algeria, „habat al -baraka” în Egipt, „al-ka-
moun” în Libia, „al -shounîz” în Iran, „fennel 
fl ower” sau „love -in -a -mist” în engleză, „graine 
de nigelle” sau „cumin noir” în franceză). În 
Antichitate, grecii au inclus în numeroase reţe-
te uleiurile provenite din presarea chimenului 
negru, fi ind convinși de efectul benefi c ce se 
putea obţine în cazul bolilor infecţioase sau di-
gestive, dar și al stărilor de epuizare la sportivi, 
astfel încât se poate spune că aceasta a fost una 
dintre primele forme de „dopaj” din istorie.

 Yashar Helmy se trage dintr -o veche fa-
milie egipteană a cărei principală preocupare, 
de -a lungul mai multor generaţii, a fost cea far-
maceutică. Iar chimenul, studierea capacită-
ţilor sale vindecătoare, precum și producerea 
acestor remedii naturale au constituit dome-
nii principale de activitate, inclusiv datorită 
faptului că numele acestei plante a fost pome-
nit în scrierile sfi nte. „Egiptenii au cunoscut 

valoarea vindecătoare a chimenului, numit 
«habbatu al -baraka», adică «sămânţa bine-
cuvântată», încă în urmă cu mii și mii de ani. 
Trebuie să menţionez faptul că a fost găsit chi-
men în piramide, chiar în mormântul lui 
Tutankhamon, alături de obiecte de valoare 
pe care faraonul a dorit să le ia cu el după moar-
te”, spune Yashar Helmy.

• Brânza de vaci este o sursă importan-
tă de calciu, fosfor, proteine și vitamina B și, 
conform ultimelor studii, este mai hrănitoare 
decât iaurtul. 

Brânzeturile sunt una dintre cele mai bune 
surse de calciu, fi ind recomandate în special 
copiilor și adolescenţilor pentru întărirea sis-
temului osos. Brânzeturile sunt indicate inclu-
siv vârstnicilor, pentru prevenirea osteoporo-
zei. Calciul din brânzeturi se asimilează mai 
bine decât cel din lapte. Și persoanele care au 
intoleranţă la lactoză pot mânca brânzeturi, 
deoarece, fi ind fermentate, acestea nu mai con-
ţin lactoză. 

Brânza de vaci este ca un burete care ab-
soarbe grăsimile. Odată cu eliminarea ei, elimi-
naţi și o parte din grăsimile din intestin. Și e 
simplu de făcut: aveţi nevoie de 2 l lapte de vacă 
integral și 4 -5 linguri de suc de lămâie. Se pune 
laptele într -o oală și se dă în clocot, la foc me-
diu, amestecând întruna să nu se prindă. Apoi 
se ia de pe foc și se adaugă încet sucul de lămâ-
ie proaspăt, mestecând cu o lingură de lemn. 
Laptele începe să se brânzească. Se acoperă oala 
și se lasă așa vreo 2 ore, după care se strecoară 
printr -o sită deasă (sau tifon) și se lasă la scurs 
deasupra unui castron timp de câteva ore. Se 
poate păstra la frigider 3 -4 zile.

Preoteasa Daniela PORUMB




