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E
vangheliile care sunt rânduite a 
se citi în duminicile lunii noiem-
brie ne pun înainte o temă fun-
damentală: Mântuirea. 

Cititorul creștin ar putea spune că e 
vorba de ceva ”normal” ca orice credincios 
să se preocupe de mântuire. Dar practica 
și concretul vieții dovedesc tocmai contra-
riul... Viața, așa cum se trăiește ea astăzi, a 
devenit o continuă alergătură – după ce?!? 
– care îi istovește și îi îmbătrânește pe oa-
meni înainte de vreme, nemailăsându-le 
răgaz și vlagă pentru a se mai gândi și la 
veșnicie sau la mântuire... Prin urmare, o 
temă ca cea a mântuirii devine, în acest 
context, foarte actuală.

Așadar, să ne punem și noi întrebarea, 
împreună cu cei care și-o pun în evanghe-

lie: Ce să fac, ca să moștenesc viața de 
veci? (cf. Lc. 10, 25; 18, 18). Ce să fac, ca 
să mă mântuiesc? Și de ce să mă feresc, 
pentru a nu-mi pierde sufl etul? Că de își 
va pierde cineva sufl etul, ce va lua în schimb? 
(cf. Mt. 16, 26). Sau poate ar trebui să ne 
punem întrebarea: Fac eu ceva, ca să 
moștenesc viața de veci? Fac eu ceva, ca 
să mă mântuiesc?

Răspunsul pe care îl propun, cu dife-
rite nuanțe, evangheliile ce se citesc în du-
minicile din luna noiembrie, se poate re-
zuma la un singur cuvânt: Milostenie. 

Dar mai știm noi oare ce reprezintă 
milostenia? Mai avem noi oare bunul obi-
cei de a da pârga roadelor și a câștigurilor 
noastre la cei lipsiți? Mai știm și, cu atât 
mai mult, mai împlinim noi, oare, îndem-

MILOSTIVIREA 

LUI DUMNEZEU

ȘI MILOSTENIA 

NOASTRĂ
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nul Sfântului Apostol Pavel de a aduce la Biserică duminica ceea ce am pus deoparte 
în săptămână, pentru a se da celor lipsiți (I Corinteni 12, 31)?

Pildele din evangheliile acestei luni, cea a bogatului nemilostiv (cf. Lc. 16, 19-31), 
cea a bogatului căruia i-a rodit țarina (cf. Lc. 12, 16-21) sau a dregătorului bogat (cf. Lc. 
18, 18-27), ne pun înainte pericolele care îi pasc pe cei care nu se ocupă și preocupă 
decât de a avea și de a le merge bine, fără a lua aminte la cei din jur.

Care e de fapt cel mai mare pericol pentru sufl etul omului? Cel mai mare pericol 
este acela de a uita tocmai întrebarea sau întrebările fundamentale, mântuitoare, pe 
care le-am amintit mai sus. Nu te mai îngrijești de propria ta mântuire. Ți se pare 
că nu mai ai nevoie de nimeni – nici de cel care nu prezintă interes material pen-
tru tine, nici chiar de Dumnezeu – pentru că ai „tot ce-ți trebuie”. Și ajungi să 
gândești ca și bogatul căruia i-a rodit țarina: Sufl ete, ai multe bunătăți strânse pentru 
mulți ani; odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te (Lc. 12, 19). Și uiți că sfârșitul bate la 
ușă, fără să te întrebe dacă ai ajuns sau nu vârsta pensionării...

Pericolul care îi paște, însă, pe majoritatea celor care se afl ă la muncă în străinătate, 
este altul: dorința de a dobândi cât mai repede toate cele necesare vieții îl face pe om 
să uite și de Dumnezeu și de oameni... Și să nu-și mai pună problema că se poate 
îmbolnăvi sau că – mai și – moare și că mai trebuie să mai și dea seamă la judecată 
despre cele împlinite și neîmplinite în viața lui. Problema nu este că Dumnezeu ar fi  
ca un profesor răutăcios pe care nu-l interesează altceva decât să ne prindă cu temele 
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nefăcute, ci că El nu va putea să facă altceva, 
în fața unui asemenea om, decât să ia act, 
cu neputința de a mai schimba ceva, de 
alegerea omului de a trăi fără El... Și acesta 
e de fapt iadul... În ce te voi găsi, în aceea te 
voi judeca, zice Domnul.

Dacă se cercetează omul pe sine, cu 
sinceritate, și dacă mai și privește puțin în 
jurul său, poate să constate cu ușurință ni-
velul de degradare a vieții și starea de des-
curajare, și mai ales de chin, în care petre-
ce lumea. Paradoxal, aceasta îl poate ajuta 
să-și îndrepte gândul și nădejdea către Cel 
de la Care poate veni ceea ce lumea nu 
poate să „producă”, să vândă sau să cum-
pere: pace, liniște lăuntrică, încredere, 
seninătate sau iubire...

În acest context începem Postul Nașterii 
Domnului din acest an. De aceea, pedago-
gia Bisericii a așezat aceste evanghelii du-
minicale și sugerează aceste întrebări fun-
damentale. Răspunsul la aceste întrebări 
este Însuși Mântuitorul. Și acum, ca și odi-
nioară, lumea are nevoie de un mântuitor, 
pe care să-l doară de suferința și de descu-
rajarea și disperarea ei... La mijlocul acestei 
luni, ni se vestește, sub chipul discret și 
aproape anonim al samarineanului milostiv, 
venirea Mântuitorului Care poartă grijă 
de noi, ungând rănile sufl etului și ale trupu-
lui nostru cu untdelemn și vin, prin Botez, și 
Care ne pune în casa de oaspeți, adică în bi-
serică, lăsându-ne în grija preoților, urmând 
să revină iarăși, pentru a le răsplăti ostenea-
la și grija față de sufl ete. 

Aceasta este Milostivirea lui Dumne-
zeu Cel Smerit și Blând cu inima Care, ca 

un slujitor smerit, se pleacă asupra fi rii 
noastre atât de rănite și de răvășite de ne-
firescul în care își duce traiul în lumea 
aceasta, pentru a-i aduce mângâiere și vin-
decare și pentru a o molipsi de cele după 
asemănarea cu El. De aceea, El ne îndeam-
nă, zicând: Fiți milostivi, precum și Tatăl 
vostru milostiv este (Lc. 6, 36). 

Milostivirea ce ni se cere nouă nu 
presupune să facem sau să dăm ceva pes-
te măsura puterilor noastre, ci doar să 
luăm aminte la săracul de lângă noi, mă-
car cu o privire binevoitoare și cu un su-
râs, și să nu ne risipim puterile sufl etești 
și trupești pentru a dobândi bunuri pes-
te necesarul decenței, care să ne facă să 
uităm și de Dumnezeu și de oameni, amă-
gindu-ne cu gândul că avem tot ce ne 
trebuie. Sfântul Apostol Pavel ne dă mă-
sura a ceea ce se așteaptă de la noi, spu-
nând doar atât:

Fiți buni între voi și milostivi, iertând 
unul altuia, precum și Dumnezeu v-a ier-
tat vouă, în Hristos (Efes. 4, 32). Sau, 
cum spunea Sfântul Ierarh Andrei 
(Șaguna) al Transilvaniei, pe care îl po-
menim la fi nele acestei luni, în testamen-
tul său:

Fiți pe pace. Aveți-vă bine. Nu vă 
sfădiți.

Cu urări de post pregătitor de sufl et, 
pentru a întâmpina cu bucurie și folos 
Nașterea Domnului,

† Episcopul SILUAN 
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
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Î
n vechime, fi losofi i antici spuneau 
că „ochiul este oglinda sufl etului”. 
Foarte frumos spus, de altfel, în 
viața de zi cu zi, întâlnim oameni, 

mai mult sau mai puțin cunoscuți, a că-
ror privire le trădează starea sufl etului. 
Mai observăm și faptul că oamenii astăzi 
nu se mai privesc în ochi când își grăiesc 
unul altuia. Știm că din perspectiva tru-
pului, așa cum Domnul, care spune aces-
te cuvinte, ne-a făcut, că ochiul este re-
ceptorul luminii. Dacă ochiul este curat, 
tot trupul este luminat, pentru că vede 
lumina, și în lumină tot ceea ce lumina îi 
descoperă. Desigur că Domnul nostru 
vorbește pentru lăuntrul fi inței, care în 
absența Luminii (Hristos) trăiește în în-
tuneric. Dar să vedem ce sau mai degra-
bă cine este Lumina. Făcătorul a toate a 

EVANGHELIA DE VINERI 

DIN SĂPTĂMÂNA A XXIV-A DUPĂ RUSALII

spus: „Să fi e lumină! Și a fost lumină! Și 
a văzut Dumnezeu că este bună lumina”. 
Apoi începe actul creării lumii, în care lu-
minătorii, soarele și luna, apar în cea de-a 
patra zi. La ce lumină se referă? Știința 
vorbește astăzi, mai precis fi zica quanti-
că, de particulele de lumină, subatomice, 
numite fotoni, care ne arată că la baza 
creației stă lumina ( informația). La bo-
tezul nostru s-a cântat, solemn, „Dă-mi 
mie haină luminoasă, Cel ce Te îmbraci 
cu lumina ca și cu o haină”, și apoi „cel ce 
dai strălucire cerească celor botezați”. 

În Sfânta Sa Evanghelie, Domnul spu-
ne despre Sine: „Eu sunt Lumina lumii, 
cel ce urmează Mie, nu va umbla în întu-
neric, ci va afl a lumina vieții”.

Lumina (Domnul) ne descoperă lă-
untric tot ceea ce „ochiul n-a văzut, ure-

„Luminătorul trupului este ochiul tău. Când ochiul tău este curat, atunci 
tot trupul tău e luminat; dar când ochiul tău e rău, atunci și trupul tău e întu-
necat. Ia seama deci ca lumina din tine să nu fi e întuneric. Așadar, dacă tot tru-
pul tău e luminat, neavând nici o parte întunecată, luminat va fi  în întregime, 
ca și când te luminează făclia cu strălucirea ei.

Și pe când Iisus vorbea, un fariseu Îl ruga să prânzească la el; și, intrând, a 
șezut la masă. Iar fariseul s-a mirat văzând că El nu S-a spălat înainte de masă. 
Și Domnul a zis către el: Acum, voi fariseilor, curăţiţi partea din afară a paha-
rului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de răpire și de viclenie. Nebunilor! 
Oare, cel ce a făcut partea din afară n-a făcut și partea dinăuntru? Daţi mai în-
tâi milostenie cele ce sunt înlăuntrul vostru și, iată, toate vă vor fi  curate.”
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chea n-a auzit și la inima (cu sensul de 
minte) omului nu s-a suit”.

Lumina este cea care ne ajută să vedem 
(theoria) unde este Calea, care este 
Adevărul și ce (cine)  este Viața. La fi eca-
re Dumnezeiască Liturghie cântăm cu toții 
după ce am gustat din Trupul și Sângele 
Lui: „Am văzut Lumina cea adevărată, am 
afl at duhul cel ceresc, am afl at credința cea 
adevărată, nedespărțită, Preasfi ntei Treimi 
închinându-ne”. Dar ceea ce cântăm și tră-
im cu adevărat? Sau este o simplă mimare 
a unor cuvinte memorate, ori repetiția unui 
ritm melodic? Rugăciunea cu inimă zdro-
bită și smerită atrage harul lui Dumnezeu 
care poate dărui vederea necreatei lumini. 
Pentru noi poate părea ceva de neatins, re-
alizabil doar de către sfi nți. În fond este o 
chemare, care arată menirea și posibilitățile 
omului. Părintele Sofronie Saharov spune 
că sunt copii care în nevinovăția lor văd 
Lumina, dar nu o conștientizează ca atare 
și crescând o pierd. De aceea Domnul mus-
tră pe cei care se curățesc doar pe dinafară, 
întocmai ca un pahar, ci spune că cine ne-a 
făcut vede întregul om, sufl et și trup. Cel 
care se roagă nu se mai situează în două 
realități, sufl et și trup (dualismul). De ace-
ea atât fariseii de atunci, cât și cei de astăzi 
nu le văd complementare, neavând în ei 
duhul adevărului. Doar în Lumină primim 
și lumina înțelegerii, așa cum în timpul 
Dumnezeieștii Liturghii preotul se roagă 
pentru popor: „Și le dă lor înțelegerea du-
hovnicească”. 

Dar cum să facem fapte bune, milos-
tenie, cu cele ce sunt înăuntru? Începutul 

milosteniei este a se ocupa fi ecare cu sine, 
a se smeri pe sine pentru a fi  curățat de 
Har. În această curăție facem milă pentru 
ceilalți, începând cu cele le avem și noi în 
dar, din mila lui Dumnezeu, înlăuntrul 
nostru, și apoi cu cele din afară. Asistența 
socială modernă ajută omul doar cu cele 
din afară, materiale, dar lăuntrul îl lasă 
pustiu, în întuneric. Dacă nu vom fi în 
Lumină, și nu vom lucra la schimbarea 
noastră, cuvântul Domnului adresat atunci 
fariseilor ne va fi  actual: „Lăuntrul vostru 
este plin de răpire și de viclenie”. Durerea 
inimii, rugăciunea, sunt primele care vin, 
ca milostenie, pentru cei sunt stăpâniți de 
întunericul de orice fel sau de orice nevo-
ie sufl etească sau materială. De asemenea, 
rugăciunea pentru ceilalți ajută foarte 
mult. Rugăciunea pentru celălalt este pri-
ma faptă bună, care va determina și im-
plicarea pe toate planurile. Sfântul Siluan 
spune că „a te ruga pentru fratele tău este 
totuna cu a-ți da sângele pentru el”.

Pr. Gabriel Popescu

Fo
to:

 D
or

in 
Be

ria
n



A P O S T O L I A   •   N R .  9 2   •   N O I E M B R I E   2 0 1 56

1. De ce avem nevoie să ne spovedim?

Pentru că în această Sfântă Taină a Pocăinţei primim iertarea păcatelor pe 
care le-am săvârșit deja și, în același timp, puterea de a birui înclinarea fi rii noas-
tre căzute spre păcat. Domnul ne dă acum iertarea, dar și puterea de a ne îm-
potrivi păcatelor.

2. De ce avem nevoie să ne împărtășim?

Pentru a fi  vii, avem nevoie să ne împărtășim cu Viaţa Însăși, cu Trupul și 
Sângele Domnului. Așa ne-a poruncit Domnul să facem și așa au făcut crești-
nii din toate timpurile. Sfânta Împărtășanie este acel Foc pe care Domnul ni l-a 
adus și ni l-a dăruit spre a arde și curăţa rădăcina din care cresc în noi buruie-
nile păcatului. Iar noi avem porunca de a-l primi cât mai des și de a-l folosi spre 
curăţirea trupului și a sufl etului.

3. De ce este bine să ne împărtășim cât mai des posibil?

Domnul ne cheamă să ne împărtășim la fi ecare Sfântă Liturghie la care par-
ticipăm. Ne-o sugerează cuvintele pe care părintele le rostește de fi ecare dată 
când iese cu Sfântul Potir în faţa altarului: „Cu frică de Dumnezeu, cu credin-
ţă și cu dragoste apropiaţi-vă!”. Și dacă ne pregătim cum se cuvine și Îl primim 
pe Domnul de fi ecare dată, săptămâna noastră va arăta altfel. În fi ecare zi vom 
trăi cu conștiinţa prezenţei Domnului în noi și vom aștepta cu înfrigurare noua 
Întâlnire cu El.

Pr. Gabriel Popescu

De ce…?
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CUVÂNT

FILOCALIC

P
e parcursul întregii Sale activi-
tăţi mântuitoare, Hristos a avut 
faţă de omenire o atitudine pro-
fund și total părintească. Aceas-

tă paternitate, defi nită desăvârșit prin iu-
bire, este manifestată și în pedagogia Sa 
soteriologică. În didactica Logosului Di-
vin, imperativul este supus unei metamor-
foze a sensului. Porunca se transformă în 
povaţă paternă, de a cărei ascultare depin-
de fericirea veșnică – nu ca răsplată juri-
dică a supunerii faţă de poruncă, ci ca sta-
re dobândită în urma împlinirii sfatului 
părintesc.

Noul Testament dovedește din plin 
această implicare educativă a Mântuito-
rului. Un exemplu convingător în acest 
sens este Predica de pe Munte în ansam-
blul ei, și mai cu seamă îndemnul ce face 
referire la judecata aproapelui: „Nu jude-
caţi, ca să nu fi ţi judecaţi” (Mt 7, 1). Aces-

JUDECATA APROAPELUI ŞI NEAJUNSURILE EI

te cuvinte ale Mântuitorului, care s-au 
consacrat în timp ca precept creștin fun-
damental, se dovedesc utile în îndrepta-
rea a două erori de abordare a aproapelui. 
Prima este tendinţa continuă de a analiza 
cu precădere nu propriile greșeli, ci pe ale 
altora; a doua, lipsa capacităţii de a apre-
cia corect faptele celorlalţi. Marele deza-
vantaj al acestui tip de raportare la ceilalţi 
este ilustrat de o întâmplare din Patericul 
Egiptean:

Undeva în Raith se nevoia un bătrân 
înduhovnicit, a cărui faimă cuprinsese 
pustia întreagă. În jurul chiliei sale se 
adunaseră de-a lungul anilor mai mulţi 
părinţi care nădăjduiau în folosul duhov-
nicesc al apropierii de înţelepciunea sa 
sfântă. Printre ei era și un frate care se 
dovedise, însă, contrariul celorlalţi, ne-
fi ind foarte stăruitor într-ale rugăciunii 
și postului. Vieţuitorii din preajma bă-
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trânului avvă vedeau asta și-l considerau 
pe frate leneș. Bătrânul nu-i mustra nici 
pe ei, nici pe neostenitor, așteptând cu 
răbdare vremea când se va vădi înţelesul 
adânc al acestor lucruri. Și aceasta a ve-
nit atunci când fratele se pregătea să ple-
ce din această lume. Atunci s-au adunat 
în jurul său părinţii, printre care și bătrâ-
nul. Acesta, văzându-l pe frate că iese 
ușor din trup, l-a între-
bat, cu intenţia de a-i 
îndrepta smerit pe cei-
lalţi: „Frate, noi cu to-
ţii știm că n-ai fost foar-
te nevoitor spre postire. 
Cum, dar, ieși așa cu 
osârdie din trup?”. Iar 
fratele i-a răspuns: 
„Părinte, adevăr ai spus. 
Dar de când m-am fă-
cut monah nu cred să fi  
judecat pe cineva”. Și 
așa a trecut la Domnul, 
iar pagina Patericului 
ne spune că s-a mân-
tuit fără osteneală. 

Folosul expunerii 
în Pateric a acestei mi-
nunate întâmplări este, 
desigur, îndoit. Din 
perspectiva fratelui ne-
ostenitor în postire, în-
ţelegem importanţa 
nejudecării, iar pe de 
altă parte, din perspec-
tiva părinţilor ce-l cu-
noșteau, înţelegem cât 

de păguboasă și nerealistă este încastra-
rea aproapelui în șabloanele subiective ale 
ambiţiilor noastre personale. Și, mai pre-
sus de toate, rămâne atitudinea pilduitoa-
re a bătrânului, care a înţeles până la de-
plina însușire, pedagogia paternă a Marelui 
nostru Învăţător.

Pr. Trandafi r Vid
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1. SLUJBA LA IEŞIREA CU GREU A SUFLETULUI

Această rugăciune se face atunci când o persoană afl ată în pragul morţii nu poate 
să-și dea sufl etul. Preotul se roagă pentru ca Dumnezeu să-i fi e îndurător celui afl at pe 
patul suferinţei și să-i dea iertarea păcatelor, cerând pentru acesta despărţirea sufl etu-
lui de trup, sfârșit ușor și grabnic, precum și odihnă netulburată după moarte: „Stăpâne 
Doamne, Dumnezeul nostru, Atotţiitorule, Cel ce voiești ca toţi oamenii să se mân-
tuiască și la cunoștinţa adevărului să vină; Care nu voiești moartea păcătosului, ci să 
se întoarcă și să fi e viu, ne rugăm și cu umilinţă cerem Ţie: sufl etul robului Tău (N) 
dezleagă-l de toată legătura și-l slobozește de tot blestemul, căci Tu ești Cel ce dezlegi 
pe cei legaţi și ridici pe cei căzuţi, nădejdea celor deznădăjduiţi. Poruncește, dar, Stăpâne, 
să se dezlege în pace sufl etul robului Tău și să se odihnească în locașurile cele veșnice 
cu toţi sfi nţii Tăi, prin Unul-Născut Fiul Tău cu Care împreună bine ești cuvântat, cu 
Preasfântul și bunul și de viaţă făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. 
Amin”.

 
2. CITIREA „STÂLPILOR”

În zilele de până la înmormântare, preotul este chemat de familie, de obicei după 
amiaza sau seara, pentru a săvârși slujba „stâlpilor”. Această slujbă este o rugăciune 
scurtă pentru sufl etul celui răposat, la care se adaugă citiri din Sfânta Evanghelie, tex-
te alese care vorbesc despre moarte, înviere și judecată. 

Dicţionar 
 LITURGIC

IERURGII 

ÎN LEGĂTURĂ CU 

MOARTEA OMULUI
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3. ÎNMORMÂNTAREA

Când moare un creștin, se trage clo-
potul bisericii pentru a vesti celor din pa-
rohie că unul dintre dânșii s-a mutat la 
Domnul. Glasul clopotului, în acest caz, 
ne duce cu gândul la trâmbiţa cu care în-
gerul va vesti sfârșitul acestei lumi și învi-
erea morţilor pentru judecată (Mt 24, 31; 
1 Cor. 15, 52; 1 Tes. 4, 16).

Trupul celui decedat este spălat, în 
semn de curăţire, după pilda primilor 
creștini (FA 9, 37), și îmbrăcat cu haine 
noi și curate, închipuind veșmântul cel 
nou al nestricăciunii, cu care vom învia 
în ziua judecăţii (1 Cor. 15, 42-44). Tru-
pul este apoi pus în sicriu și așezat cu faţa 
spre răsărit, ca la Sfântul Botez. Răsări-
tul este locul spre care privim atunci când 
ne rugăm lui Hristos, „Răsăritul cel de 
sus” și „lumina cea adevărată”, și tot de 
acolo va veni Mântuitorul la judecata vi-
itoare (Mt 24, 27).

La capul celui adormit se aprind lu-
mânări în sfeșnice, lumina fi ind, pe de o 
parte, călăuză a sufl etului în drumul către 
veșnicie și risipind întunericul morţii, iar, 
pe de altă parte, simbolizându-L pe Hristos 
și Evanghelia Sa, precum El Însuși a zis: 
„Eu sunt lumina lumii; cel ce-Mi urmea-
ză Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea 
Lumina vieţii” (In 8,12). Lumânările sim-
bolizează și candelele aprinse sau lumina 
faptelor bune cu care creștinul îl va întâm-
pina pe Mirele Hristos la a doua Sa veni-
re, asemenea fecioarelor înţelepte din Pilda 
celor zece fecioare (Mt 25, 1-13)1.

Slujba înmormântării cuprinde tropa-
re, cântări specifi ce cultului funebru, citiri 
din Noul Testament (Apostol și Evanghelie) 
și se încheie cu rugăciunile de iertare pen-
tru cel adormit pe care le rostește preotul 
sau arhiereul, dacă este prezent. Cuprinsul 
rugăciunilor poate fi  diferit, în funcţie de 
vârsta persoanei decedate, de locul său în 
cadrul Bisericii sau în funcţie de timpul li-
turgic în care se săvârșește slujba. Astfel, 
avem rânduieli ale slujbei înmormântării 
adulţilor, a copiilor, a monahilor, a cleri-
cilor sau rânduiala înmormântării în 
Săptămâna Luminată. 

4. POMENIREA CELOR 

ADORMIŢI

Conform învăţăturii creștine, viaţa 
omului nu se sfârșește cu moartea trupu-
lui, ci sufl etul își continuă existenţa din-
colo de hotarele vieţii pământești. De ace-
ea, purtarea de grijă pentru sufl etele celor 
adormiţi continuă și după înmormântare 
prin slujbele de pomenire pe care Biserica 
le face, rugându-se pentru odihna și ier-
tarea păcatelor lor. 

Slujba care se face pentru pomenire 
se numește parastas, cuvânt care provine 
din limba greacă (παράστασις, ἡ) și în-
seamnă înfăţișare înaintea cuiva, mijloci-
re2. Biserica Ortodoxă a stabilit o anumi-
tă rânduială pentru pomenirea morţilor, 
numită Slujba Parastasului, care se săvâr-
șește la 3, 9, 40 de zile, apoi la 3, 6, 9, 12 
luni și apoi în fi ecare an până la al șapte-
lea. Data săvârșirii acestora se calculează 
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totdeauna de la moartea credinciosului. În principiu, este bine ca slujbele de pomeni-
re a celor răposaţi să le săvârșim exact în ziua în care ele se împlinesc de la moartea ce-
lui pomenit. În situaţii speciale, atunci când eventuale probleme de familie ori socia-
le ne obligă să nu putem săvârși pomenirea exact în ziua în care cade, este bine ca 
slujba respectivă să se facă înainte, și nu după trecerea termenului. 

Pr. Gheorghe Verzea

Note:

1. Preot Prof. Dr. Ene Braniște, Liturgica specială pentru facultăţile de teologie, Editura Lumea Credinţei, 
București, 2006, p. 385.

2. Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Prof. Ecaterina Braniște, Dicţionar enciclopedic de cunoștinţe religioase, tipă-
rit cu binecuvântarea Preasfi nţitului LAURENŢIU, Episcopul Caransebeșului, Editura Diecezană, 
Caransebeș, 2001, p. 345.
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D
ând întâmplator peste un articol al lui Georges Canguilhem, fi losof 
și medic francez, atenţia mi-a fost atrasă în mod deosebit asupra di-
ferenţei care acesta o face între conceptul de patologic (bolnav) și de 
normal. În calitate de organism viu, ca întreg, fi inţa umană dispune 

de o realitate biologică cu structuri și funcţii precis determinate. „Patologicul, spu-
ne G. Canguilhem, nu este termenul logic contradictoriu faţă de normal, deoare-
ce el nu înseamnă absenţa normelor, ci prezenţa a/de noi norme”1. Astfel, norme-
le unei vieţi patologice (bolnave) sunt diferite de cele ale unei vieți sănătoase. De 
exemplu, omul poate trăi foarte bine și cu un singur rinichi, dar nu-și mai poate 
permite să rateze autobuzul și să se întorcă acasă pe jos sau nu mai poate urca scă-
rile dacă lift ul nu funcţionează etc. Cadrul s-a schimbat, omul fi ind astfel nevoit să 
se adapteze, să se raporteze la o noua situaţie, cu alte cuvinte, la alte norme. „Pato-
logicul este o existenţă conform normelor inferioare, acelea care constrâng omul 
să trăiască într-un mediu îngust, limitat. El nu este contrariul normei2, ci este con-
trariul sănătăţii”3. Si ce este sănătatea? La această întrebare René Lerriche răspun-
de: „Sănătatea este viața în liniște a organelor”4. Boala nu face decât să rupă aceas-
tă tăcere. Datorită unităţii organismului, de orice natură ar fi  ea, boala nu afectează 
un anume organ, ci afectează întreg echilibrul funcţional al organismului.

Dacă ar fi  să parafrazăm spusele lui G. Canguilhem, am putea considera că „pă-
catul presupune o existenţă conform normelor inferioare, acelea care constrâng 
omul să trăiască într-un mediu îngust, limitat” deoarece prin natura lui, păcatul are 
același efect ca și boala, de limitare, de încadrare (strâmtorare) a vieții omului, aces-
ta conformându-se unor altfel de norme.

Cuvântul om vine din grecescul „αν-θρωπος” care înseamnă „fi inţă orientată în 
sus, spre cer”. Păcatul nu face altceva decât să împiedice această orientare a omului 

O altfel de viaţă
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sădită în el de către Dumnezeu5. Când preotul dă dezlegare de păcate  înseamnă 
că păcatul are cu adevărat această „proprietate” de a leaga pe om într-un mod 
nevăzut, de-al ține țintuit, dar nu într-un loc, ci într-o stare, într-un fel de a fi .

Într-o parabolă, se spune că odată un om, stăbătând pădurea, a găsit un pui de 
vultur, căzut din cuib, l-a adus acasă și l-a pus în curte, unde acesta a învăţat repe-
de să ciugulească mâncarea găinilor și să se poarte ca ele. Într-o zi un naturalist, în 
trecere pe acolo, a întrebat pe gospodar : „Cum un vultur, regele păsărilor a ajuns 
să trăiască printre găini?”

„Fiindcă l-am hrănit cu mâncarea găinilor şi l-am învăţat să se poarte şi să fi e o 
găină, deci nu mai este vultur”.

„Totuși, a insistat naturalistul, are inima și aripile unui vultur și poate, desigur, 
învăţa să zboare!” După ce s-au sfătuit multă vreme, cei doi au hotărât să vadă, dacă 
acest lucru ar fi  cu putinţă. Naturalistul a luat cu delicateţe vulturul în braţe și a 
spus:
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„Tu aparţii cerului, nu pământului. Deschide-ţi, aripile și zboară!” Dar vulturul 
părea nesigur. Nu știa bine cine era și văzând găinile, care ciuguleau prin curte s-a 
întors degrabă la ele. Fără să se descurajeze, deloc, naturalistul s-a întors a doua zi 
a luat vulturul, l-a urcat pe acoperișul casei și i-a spus: „Tu ești vultur, deschide-ţi 
aripile și zboară! Dar tânărului vultur îi era frică de această noutate și s-a întors în-
apoi, să ciugulească alături de găini. A treia zi, naturalistul s-a sculat devreme, a luat 
vulturul și l-a dus pe vârful unui deal înalt. Acolo a ridicat în sus, cât îi permiteau 
braţele, pe regele păsărilor și i-a spus cu dragoste și încredere: «Ești un vultur, apar-
ţii cerului și pământului, deschide-ţi aripile și zboară!» Vulturul a privit în jur, s-a 
uitat spre vale, la curtea cu găini, apoi spre cerul azuriu. Dar nu și- a luat zborul 
încă. Atunci naturalistul s-a urcat mai sus, pe o stâncă și l-a întins către soare. 
Vulturul a început să tremure. Încet, încet și-a deschis aripile. În sfârșit, cu un stri-
găt de triumf, și-a luat zborul spre cer. Parabola spune ca vulturul s-ar putea ca să-și 
amintească și acum de găini, s-ar putea ca, din când în când, să viziteze poiata, dar 
după cât se știe nu s-a mai întors niciodată să trăiască ca o găină”.

Păcatul pervertește felul omului de a gândi. Nefi rescul devine fi resc. Repetat, 
el devine patimă, o a doua natură6. Sfântul Maxim Mărturisitorul o numește pe 
aceasta din urmă irațională: „Totul pe lume este rațional având temeiul într-o raţi-
une divină; numai patima este iraţională”7. Necunoașterea lui Dumnezeu pare a fi  
principala cauză a păcatului : „Dacă n-aș fi  venit și nu le-aș fi  vorbit, păcat n-ar avea; 
dar acum n-au nici o dezvinovățire pentru păcatul lor”8. Ceea ce Dumnezeu sfătuiește 
odinioară pe Adam, sfătuiește prin el pe fi ecare dintre noi: „Nu mâncati că veţi 
muri!”9. Mușcat la inimă de șarpele demiurgiei10, dorind să fie dumnezeu fără 
Dumnezeu, Adam se  lipsește de harul lui Dumnezeu.  Şi ce poate omul singur fără 
harul lui Dumnezeu? Nimic11. Aceasta este și fi nalitatea păcatului: el nu numai că 
strâmtorează viaţa omului, dar o și duce spre nimic.

„Duhul este Cel Care ne ferește de singurătatea ucigătoare. De aceea e 
Mângâietorul.Totdeauna El îţi oferă o comuniune. În El oricine găsește o mângâ-
iere. El ne asistă totdeauna. El ne înviorează bucuria noastră de Dumnezeu. El e 
de viaţă - făcătorul”12. Pentru aceea și Biserica se roagă necontenit:

„Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Cel ce pretutindenea ești și toa-
te le plinești, Vistierul bunătăţilor și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, 
și ne curăţeste pe noi de toată întinăciunea, și mântuiește, Bunule, sufl etele noastre”. 

Iuliana TRA NCA, Paris
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Note:

1. Georges Canguilhem, „Le normal et le pathologique” , Presses universitaires de France, Paris, p. 
96.

2. Norme de funcţionare pot exista și la omul sănătos și la cel bolnav, numai  că ele diferă total unele 
de altele.

3. Georges Canguilhem, op. cit. p. 117.
4. Chirurg și fi ziologist francez (1879-1955); Citat din Georges Canguilhem, „La pensée de René 

Leriche”, Revue philosophique de la France et de l’Étranger, Presses universitaires de France, Paris, 
p. 313

5. Facere 1, 27: „Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut”.
6. Se spune la Avva Dorotei că un frate care în mirenie furase mult se gândește să se călugărească. Și 

călugărindu-se, sigur că a încercat să nu mai fure, numai că peste o vreme oarecare a fost găsit fu-
rând, și a fost întrebat de stareţ: „De ce furi?” Și a răspuns așa: „Fur pentru că-mi este foame înain-
te de masa de obște și simt nevoia să mănânc și mi-a fost rușine să cer și am furat”. Atunci stareţul 
l-a dat în grijă pe acest frate lui Avva Dorotei și i-a zis: „De câte ori îi este foame, du-te cu el la che-
lar, la magazioner și să-i dea ceea ce îi trebuie”. Așa a făcut. Și i-a dat tot ce-i trebuia. Dar peste o vre-
me din nou a început să fure. Și l-a întrebat Avva Dorotei: „De ce furi, frate, acum?” „Fur pentru 
că-mi este jenă să mă duc să cer.” „Bine, dar de mine îţi este jenă?”„De sfi nţia ta nu-mi este.” „Bun, 
atunci ori de câte ori îţi este foame, vino la mine în chilie și ia”. Avea ascultare atunci Avva Dorotei 
la bolniţă și avea la el în chilie cele trebuincioase traiului. Și o vreme a fost bine. Dar peste o vreme 
din nou a furat. Și atunci uimit, Avva Dorotei l-a întrebat: „Acum de ce furi?” Și i-a răspuns așa: „Nu 
știu, părinte; am avut tot ce-mi trebuie și am putut lua de la sfi nţia ta, dar așa îmi vine și-mi vine și-i 
musai să mă duc să fur”. „Și ce faci cu cele furate, că-mi închipui că nu le mănânci pe toate?” „Nu, le 
duc măgarului.” Și concluzia trasă de părinţi a fost că păcatul furtului a devenit o a doua natură pen-
tru fratele respectiv.

7. Filocalia, vol II, Sfântul Maxim Mărturisitorul, p. 24 : „De pildă, lacomul știe că nici o mâncare nu-i va 
satisface vreodată lăcomia, iar cel ce urăște, simte că semenul pe care-l urăște nu poate stinge focul urii, 
chiar dacă va fi  consumat total de ea. Rațional ar fi  ca nici lacomul, nici cel ce urăște să nu se lase chinuiţi 
de aceste patimi. Dar nu o face nici unul, persistând în chinurile lor iraţionale. Și atunci, rațional ar fi  ca el 
să nu se lase chinuit de această patimă”.

8. Ioan 15, 22.
9. Facere 2, 16-17: „Din toţi pomii din rai poţi să mănânci, Iar din pomul cunoștinţei binelui și răului 

să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit!
10. Nae Ionescu în Refl ecțiireligioase asupra cunoașterii de Petre Țuțea, Ed. EIKON, p. 37.
11. Ioan 15, 5: „Fără Mine nu puteţi face nimic”.
12. Părintele Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, p. 333.
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SFÂNTUL APOSTOL 

FORTUNAT

S
fântul Fortunat, despre care 
Sfântul Pavel pomenește în 
Epistola I către Corinteni 
(16, 17), a câștigat sfârșit fe-
ricit în propovăduirea cu-
vântului lui Dumnezeu.

Sfântul Grigorie Dialogul mărturiseș-
te în Patericul său despre el astfel: „Bărbat 
foarte evlavios cu petrecerea, Fortunat cu 
numele, episcop al Bisericii, primind de 
la Dumnezeu putere mare, izgonea duhu-
rile rele și biruia și covârșea cu îngăduin-
ţa și răbdarea întru rugăciuni multele sfa-
turi viclene împotriva lui ale diavolului. 
Foarte apropiat acestui sfânt bărbat a fost 
Iulian, apărătorul Bisericii noastre, care 
nu de mult a murit în cetatea aceasta. Iar 
povestirea ce voiesc a o spune am auzit-o 
de la dânsul, care avea multă îndrăznire 
către episcop și lucrurile faptei celei bune 
curat le cunoștea și dulceaţa lucrărilor lui 
spre întărirea noastră și pomenirea lui a 
ţinut-o totdeauna ca mierea în gura lui. 
(…) Un oarecare bărbat cu numele 
Marcel, cu bună rânduială purtându-se, 
care locuia împreună cu două surori, s-a 
îmbolnăvit. Și în seara Sfintei și Marii 

Sâmbete dinaintea zilei Învierii Domnului 
nostru Iisus Hristos, a murit; și fi ind de-
parte locul unde era să-l îngroape, n-au 
putut. Și făcându-se zăbavă pentru îngro-
pare, surorile lui au alergat plângând că-
tre cinstitul acesta Fortunat episcopul, și 
la picioarele lui cu suspinuri și cu lacrimi 
căzând ziceau: „Știm, cinstite Părinte, că 
urmele Sfi nţilor Apostoli urmând, pe toa-
te câte le ceri de la Dumnezeu le primești. 
Că pe leproși îi curăţești și orbilor vedere 
le dăruiești. Vino dar și pe cel mort de cu-
rând, fratele nostru, înviază-l”. și auzind 
episcopul de moartea lui, mult s-a întris-
tat și a început să plângă. Iar către surori-
le lui a zis: „Duceţi-vă de la mine și nu-mi 
spuneţi mie acest fel de cuvânt, că moar-
tea lui s-a făcut la porunca Atotputernicului 
Dumnezeu. Iar aceasta ce o ziceţi este mai 
presus de a mea putere”. Și ducându-se ele 
mâhnite, a rămas seara episcopul singur. 
Dar mai înainte de a se lumina de ziua 
Sfi ntelor Paști, în vremea utreniei, che-
mând doi diaconi, s-a dus la casa mortu-
lui și, intrând la locul unde zăcea trupul 
lui, acolo căzu în genunchi și se rugă; și 
isprăvind rugăciunea, s-a sculat și a șezut 
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aroape de mort și cu glas smerit l-a che-
mat pe nume zicând: „Frate Marcele!”. 
Acest fel de glas auzind mortul, ca din-
tr-un somn ușor s-a deșteptat și deschi-
zând ochii și uitându-se la episcop i-a zis: 
„Ce ai făcut? - Ce am făcut?”, i-a răspuns 
episcopul. Iar el a zis: „Ieri au venit la mine 
doi și m-au scos din acest trup și m-au dus 
într-un loc foarte frumos. Iar astăzi altul 
a fost trimis, care a zis: Întoarceţi-l pe el, 
că Fortunat episcopul a venit în casa lui!”. 

Iar după ce s-au săvârșit aceste cuvinte, 
îndată și din boală s-a sculat și mulţi ani a 
mai trăit într-această viaţă. Și crede-mă că 
nu a pierdut nici acel loc bun pe care îl 
primise, și nu este îndoială în aceasta, că 
prin rugăciunile episcopului care l-a învi-
at a putut și pe urmă să vieţuiască mai bine 
acela care și mai înainte de a muri s-a ne-
voit a plăcea lui Dumnezeu. 

Dar de ce să spunem multe din tim-
pul vieţii fericitului acesta Fortunat, căci 
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până și astăzi, când cinstitul său trup se odihnește în mormântul lui, se fac acolo mul-
ţime de minuni? Îndrăciţi izbăvește, bolnavi tămăduiește și tuturor celor ce cu credin-
ţă cer vindecări le dăruiește; că precum în această viaţă fără de lenevire obișnuia să 
facă aceasta, în același chip și după moarte, cu darul Atotputernicului Dumnezeu, la 
mormântul lui aceleași se săvârșesc.”

SFÂNTUL

HERCULAN, 

EPISCOP DE PERUGIA

Același Sfânt părinte Grigorie Dialogul vorbește despre Sfântul Herculan în Patericul 
său astfel: „Floridus, episcop evlavios, mi-a povestit acum această vrednică de pome-
nit minune. El zicea că Sfântul Herculan, cel care l-a crescut pe dânsul, s-a făcut epi-
scop al cetăţii Perugiei. Iar în vremea craiului Totila, cetatea aceasta s-a războit șapte 
ani cu oștile goţilor și mulţi din cetăţeni, neputând suferi foametea, au fugit. Apoi, până 
a nu se împlini anul al șaptelea, s-a luat cetatea. Atunci mai-marele oștilor a trimis la 
crai, întrebându-l ce poruncește să facă cu norodul și cu episcopul. Iar neomenosul 
crai a poruncit zicând: „Mai întâi scoate o curea din pielea lui din creștet până în căl-
câie, și apoi taie-i capul. Iar pe norod trece-l tot prin sabie”. Atunci comitele, suindu-l 
pe evlaviosul Herculan episcopul deasupra zidului cetăţii, i-a tăiat capul și, din creștet 
până în călcâie, i-a spintecat pielea, ca să se arate că a făcut după poruncă, fără însă a 
face, și a scos cureaua, și trupul l-a aruncat jos de pe zid.

Atunci un bărbat oarecare, pornit fi ind din milostivire, a luat trupul și l-a îngropat 
aproape de zid, punându-i și capul la loc. Dar a îngropat împreună și un copil mic, ce 
s-a afl at acolo înjunghiat. Iar după ce au trecut patruzeci de zile de la osândirea cetăţii 
acesteia, a poruncit Totila ca ori în ce loc s-au risipit și s-au dus oamenii cetăţii, să se 
întoarcă într-însa, fără a avea cât de puţin frică. Deci toţi cei ce fugiseră de foamete și 
și-au izbăvit viaţa lor s-au întors și au venit la moștenirea lor; și aducându-și aminte ce 
fel de om cu viaţă sfântă a fost episcopul, au căutat locul unde a fost îngropat, ca să-i 
ia trupul și să-l îngroape cu cinstea cea cuvenită în biserica Sfântului Apostol Petru. 
Deci, mergând la groapă și săpând, au afl at trupul copilului, care împreună fusese în-
gropat, stricat tot și plin de viermi, iar trupul episcopului că și când s-ar fi  îngropat în 
acea zi; așa era de sănătos și nevătămat. Iar cea mai mare și sfântă minune aceasta a 
fost: capul lui s-a apropiat și s-a lipit și s-a făcut una cu trupul, și nu avea nici un semn 
de junghiere.”
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O broască se tot gân-
dea cum să scape 
și ea de ano  mpul 
rece, așa cum scapă 
unele păsări, ple-

când în țări mai clade. Se împrie-
teni cu niște gâște sălba  ce care 
își petreceau vara în aceleași ape, 
dar toamna plecau spre locuri mai 
prielnice.

Gâștele i-au spus: „Vino și tu cu 
noi!”. „Aș veni, dar eu n-am aripi 
ca voi”. Așa era. Dar broscuța nu 
era dintre acelea care să se des-
curajeze de la prima piedică. Se 
gândi, se tot gândi. Până când îi 
veni o idee salvatoare. „Am găsit. 
Voi zbura și eu. Numai să găsesc 
înțelegere la prietenele mele, gâș-
tele.”

A vorbit cu două dintre gâște și 
ele au fost de acord să o ajute. Au 
adus o tres  e solidă din baltă, iar 
broscuța le instrui: „Una dintre voi 
va lua în cioc un capăt al tres  ei, 
iar cealaltă, celălalt capăt. De mij-
loc mă voi atârna eu, ținându-mă 
cu gura de tres  e și așa vom zbu-
ra toate trei. Nu-i așa că e o idee 
ingenioasă?”. „Genială! Pornim 
chiar acum. Și la primăvară ne în-
toarcem iarăși aici!”

Zburau vesele peste ape și 
munți, peste sate și orașe. Trecând 
pe deasupra unui sat, ieși tot satul 
să vadă minunea. Cineva de jos 
zise: „Ce minunat! Cine o fi  avut 
ideea aceasta genială?”. Auzind, 
broscuța se umplu de mândrie, se 
simți extrem de importantă, în așa 

BROSCUȚA
CEA MÂNDRĂ
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• Sfânta Scriptură este colecția cărților scrise 
sub inspirația Sfântului Duh, într-un răs  mp de 
aproxima  v 1.500 de ani, adică de la Moise și 
până la autorul Apocalipsei (1.400 î.d.Hr. și până 
în anul 100 d.Hr.);

• Sfânta Scriptură conține 66 de cărți canonice, 
39 formând Vechiul Testament, iar celelalte 27, 
Noul Testament;

• Cărțile Vechiului Testament s-au scris în lim-
ba ebraică, cu excepția câtorva care s-au scris în 
limba aramaică. În afară de Evanghelia după Ma-
tei scrisă în aramaică, toate cărțile Noului Testa-
ment s-au scris în limba greacă;

• Prima traducere în limba română a întregii 
Scripturi este Biblia de la 1688, făcută cu cheltu-
iala domnitorului Țării Româneș  , Ioan Șerban 
Cantacuzino;

• Mica Biblie s-a  părit din 1913 și până în pre-
zent în mai multe ediții și conține părți alese din 
Sfânta Scriptură, poves  te pe înțelesul copiilor, 
fi ind împodobită cu ilustrații.

măsură încât n-o răbdă inima să nu se laude și să zică tare „Eu”. Se gân-
dise ca nu cumva cei de jos să creadă că a fost ideea gâștelor, care erau 
doar două simple și proaste gâște sălba  ce!

Dar în clipa în care deschise gura, și abia avu  mpul să zică „Eu”, căci 
voise să mai adauge: „eu am avut ideea genială”, în aceeași clipă se 
simți desprinsă de tres  e și căzu în gol.

De reținut:
Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, 

iar celor smeriți le dă har. 
I Petru 5, 5

Ș
T

IA
Ț

I  
C
Ă

. . .
?
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C
anonul imnografi c apare în tradiția creștină răsăriteană la începutul secolu-
lui al VII-lea, ca o dezvoltare a odei simple sau a troparului. El se înfățișează 
ca o înlănțuire de cântări, compuse după anumite reguli (lucru indicat de 

însăși etimologia cuvântului grecesc κανών, care înseamnă regulă, normă): metrica 
isosilabică (versurile trebuie să aibă același număr de silabe), accentul tonic (care tre-
buie să fi e poziționat în același loc, în fi ecare vers și în funcție de versurile primei stro-
fe) și acrostihul1 (care  putea fi  alfabetic – atunci când se utilizau, pe rând,  literele din 
alfabetul grecesc la începutul fi ecărui vers; sau nominal, atunci când din primele lite-
re ale versurilor se putea distinge numele autorului respectivului canon).2  

Ca structură, este alcătuit din nouă ode, cântări sau pesne. La acest număr s-a ajuns  
printr-o adaptare a celor nouă cântări biblice pe care creștinii le utilizau frecvent în 
cult, în primele șase secole. Acestea sunt:

Cântarea I a lui Moise (Ieșire XV, 1-19) 
Cântarea a II-a a lui Moise (Deut. XXXII, 1-34) 
Cântarea de laudă a Anei, mama lui Samuil (I Regi II, 1-10) 
Cântarea proorocului Avacum (Avac. III, 1-13) 
Cântarea lui Isaia (XXVI, 9-17)
Cântarea lui Iona (Iona II, 3-10) 
Cântarea celor trei tineri din cuptorul cu foc (Daniel II, 34-90) 
Cântarea lui Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul (Luca I, 68-79) 
Cântarea Fecioarei Maria (Luca I, 46-54). 

Dintre cele nouă cântări care formau un canon, cântarea a II-a, care avea ca model 
pe cea a lui Moise (a II-a), în care se amintea de răzvrătirea poporului iudeu și de fap-
tul că el a „jertfi t demonilor”, nu s-a bucurat de o largă primire în cult și cu timpul a 

CANONUL POETIC 
sau IMNOGRAFIC
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fost elimiată, astfel găsindu-se și în present în majoritatea cărților de cult3. Aceasta nu 
trebuie să ne surprindă, întrucât în afara canonului imnografi c perfect care este alcătuit 
din 9 ode (în fapt 8,  dacă luăm în calcul că oda II a fost eliminată), în cult s-au păstrat 
și canoane de proporții mai reduse, cum sunt diodele, triodele și tetraodele prezente 
din Triod. Părintele Petre Vintilescu este de părere că acestea ar fi  mai vechi decât ca-
noanele perfecte și că ar reprezenta o compoziție imnografi că de tranziție de la oda 
simplă la canonul perfect4. De asemenea, avem și unele exceptii de la regulă. De exem-
plu, Rânduiala după-cinării din prima săptămână a Postului mare și Canonul Sfântului 
Andrei au și cântarea a II-a.

Fiecare cântare a unui canon imnografi c dezvoltă treptat o anumită temă în toate 
stihirile ei. Important este că toate aceste stihiri se afl ă în unitate atât în ceea ce privește 
tema, dar mai ales în ceea ce ține de elementele structurale: măsură metrică, accent și 
melodie. Prin raportare la irmos, care era prima strofă de la fi ecare cântare, toate aces-
te criterii erau respectate cu strictețe de către imnograf. Importanța irmosului este sub-
liniată de Zonara, care zice că „irmosul este ca un principiu al troparelor și canoane-
lor; căci troparele sunt determinate de el, în ceea ce privește regula și ritmul lor, ca de 
un model care le fixează compoziția și armonia”5, și de scholiile gramaticianului 
Th eodosius din Alexandria, care spunea că „...pentru a face un nou poem, melodul, 
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după ce a ales irmosul convenabil subiec-
tului, sau după ce l-a compus el însuși, 
dacă n-a găsit ceva la îndemână, compu-
ne tropare imitative, corespunzând irmo-
sului adoptat, silabă cu silabă, și accent cu 
accent...»6. Din cele spuse de Th eodosius 
observăm că irmosul putea fi  ales de me-
lod din cele existente sau îl putea compu-
ne chiar el. De aici deducem că multe ir-
moase erau utilizate în cult ca imne 
autonome, cu mult înainte de apariția ca-
noanelor. 

Irmoasele au căpătat în unele cărți și 
denumirea de catavasii. După părerea uno-
ra, acestora li se zicea astfel „fi indcă în timp 
ce troparele se citeau, stând jos, când în-
cepeau să fi e cântate irmoasele, trebuia să 
se coboare din strane, iar corurile sau 
cântăreții să se unească în mijlocul bise-

ricii pentru a cânta laolaltă ca-
tavasia sau s-o cânte în mijlo-
cul bisericii chiar și numai 
unul din cîntăreți…”7. De la 
această acțiune de coborâre 
(καταβασία, ας =coborâre) 
și-au luat irmoasele numele 
de catavasii. 

Raportându-ne la  aceas-
tă interpretare a catavasiiilor 
în mijlocul bisericii, ne du-
cem cu gândul la rolul impor-
tant pe care îl avea psaltul în 
executarea cântării irmoase-
lor în vremea în care toate 
troparele se cântau (spunem 
asta pentru că practica citirii 
troparelor începe să se gene-

ralizeze după sec. al XI-lea). Liturgistul 
Nikolai Uspensky, vorbind despre vecer-
nia cântată (catedrală) din secolele V-IX, 
amintește rolul extrem de important al 
psaltului în ceea ce privește unitatea sluj-
belor și coeziunea lor. El zice: „Cântarea 
de către psalt a primelor cuvinte ale an-
tifonului8 oferea poporului un model atât 
pentru imnul ce urma cântat, cât și pen-
tru melodia acestuia – ca și darea tonu-
lui în muzica actuală. Faptul că psaltul 
ieșea înainte, iar nu după ultima cerere a 
ecteniei, determina o continuitate 
muzicală între ectenie și antifonul care 
urma. Un principiu muzical unea ectenia 
și ecfonisul ei cu antifonul, căci psaltul 
dădea tonul atât cântăreților care cântau 
antifonul, cât și sfi nțitului slujitor care ro-
stea ectenia. Astfel, muzica reprezenta un 



25A P O S T O L I A   •   N R .  9 2   •   N O I E M B R I E   2 0 1 5

C A N O N U L  P O E T I C  S A U  I M N O G R A F I C

element fundamental în desfășurarea 
unitară...”9.  

Această intonare a primelor cuvinte 
din cântare de către psalt sau chiar a 
cântării intregrale era valabilă și pentru 
canoane. Astfel s-ar explica și faptul că în 
prezent „unele ode poartă în fruntea lor 
irmosul întreg sau troparul model, iar al-
teori numai primele lui cuvinte, ca un in-
diciu despre melodia pe care avea s-o ur-
meze troparele următoare”10. De exemplu, 
canoanele paracliselor se găsesc în ambe-
le variante în cărțile de cult, și cu irmoa-
se, dar și fără (în funcție și de textele uti-
lizate în traduceri, dar și de voința  
traducătorului însuși). În prezent, în 
tradiția Muntelui Athos, la slujba paracli-

sului, începuturile irmoaselor sunt into-
nate de canonarh, după care sunt rostite 
integral în taină, în timp ce strana continuă 
intonarea următoarelor tropare.11     

Cei mai importanți imnografi  care au 
compus canoane sunt: Sfântul Andrei 
Criteanul (†726), Patriarhul Gherman al 
Constantinopolului († 740), Sfântul Ioan 
Damaschin (†754), 

Sfântul Cosma de Maiuma (ales epi-
scop în 743 ; † ?), Teodor Studitul  (†826), 
Iosif Studitul (†830), Sfântul Teofan 
Monahul sau Mărturisitorul († după 843), 
Sfântul Iosif Imnograful (originar din 
Sicilia, †883; a alcătuit cele mai multe ca-
noane: 175 canoane, 30 triode și 6 tetra-
ode), Mitrofan al Smirnei (sec. IX).

Note:

1. Acrostihul dădea creștinilor posibilitatea de a distinge imnele care aveau autoritatea și girul Bisericii 
față de imnele împrăștiate de eretici.

2. Pr. Petre Vintilescu, Despre Poezia Imnografi că din cărtile de ritual și cântarea bisericrească , București, 
1937, p. 18-26.

3. Este interesant faptul că în cărțile de cult georgiene s-a păstrat  această odă. (Pr. Petre Vintilescu, op 
cit., p. 96,  după  conf. A. Baumstarck, Les textes liturgiques, Irenikon, 1934, p 362).

4. Pr. Petre Vintilescu, op. cit., p. 97.
5. Ibidem, p. 97.
6. Idem.
7. Ibidem, p. 96., după Dr.Vasile Mitrofanovici, Liturgica Bisericii drept-credincioase răsăritene, Cernăuți, 

1909, p. 308.
8. În primul mileniu,  la fi nalul  Vecerniei se găseau și antifoanele: Pentru rugăciunile Născătoarei, 

Mântuiește-ne, pre noi Fiul lui Dumnezeu…Unule Născut… pe care în prezent le găsim la Liturghia 
praznicelor împărătești.

9. Nikolai Uspenski, Slujba de seară în Biserica Ortodoxă, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2008, p. 67-68.
10. Pr. Petre Vintilescu, op. cit., p. 95.
11. Cornel Coman, Cuvant înainte la Buchetul Muzical de Paraclise, Chilia Buna-Vestire, Schitul Sf. 

Dimitrie-Lacu, Sfantul Munte Athos, 2009.
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PROGRAM
 

SÂMBĂTĂ , 5 decembrie 2015
12.00 - 14.00 - Sosirea și cazarea participanţilor  la Hotelul Divino Amore, 

via del Santuario, nr. 4, (Via Ardeatina km 12), unde vor primi Broșura
și ecusoane cu spaţii de personalizare.

15.00 - Întâlnire cu ghidul în holul hotelului.
15.30 - Deplasare spre Roma  pentru VIZITAREA GHIDATĂ a câtorva puncte 

turistice importante
20.00 - Cina servită la Hotelul Divino Amore

DUMINICĂ, 6 decembrie 2015
8.30 - Deplasarea participanţilor cazaţi la hotel spre sediul Episcopiei Ortodoxe 

Române, via Ardeatina, 1741, unde vor participa la SFÂNTA LITURGHIE.
- Tinerii de la parohiile din zona Lazio vor participa la SFÂNTA 
LITURGHIE  la parohiile de care aparţin.

12.00 - Masa de prânz: fi ecare grup la parohia unde a participat la slujbă.
- Tinerii de la parohiile din zona Lazio vor primi după prânz Broșura 
și ecusoane cu spaţii de personalizare.

13.00 - Deplasarea spre Complexul Divino Amore a tuturor participanţilor.
14.00 - Deschiderea TOMBOLEI SFÂNTULUI NICOLAE  în holul Aulei 

mari a Complexului Divino Amore.
- Desfășurarea CONCURSULUI CULINAR DE PRĂJITURI.

15.30 - Deschiderea ofi cială a Întâlnirii Tinerilor ortodocși cu ocazia aniversării 
a 7 ani de la înfi inţarea Frăţiei Nepsis, în prezenţa Preasfi nţitului Părinte 
Episcop Siluan.
- Prezentare printr-un fi lm video a activităţilor deosebite ale Frăţiei Nepsis.

16.00 - Concert de colinde oferit de către câteva grupuri de participanţi.
17.30 - Anunţarea câștigătorilor BILETELOR CU REGIM SPECIAL 

din cadrul  TOMBOLEI SFÂNTULUI NICOLAE.
- Anunţarea câștigătorilor CONCURSULUI CULINAR 
DE PRĂJITURI.

18.00 - Concert extraordinar de colinde susţinut de invitaţii speciali.
19.30 - Închiderea Întâlnirii Tinerilor Nepsis printr-un cuvânt al PS Siluan
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PAROHIILE CARE ÎŞI VOR SĂRBĂTORI HRAMUL

ÎN LUNA NOIEMBRIE

1 noiembrie  Parohia Sfi nții Doctori fără de Arginți 
(Carmagnola) – păstorită de Pr. Mihai Vlașin 

 al 8-lea hram.

8 noiembrie  Parohia Sfi nții Arhangheli Mihail și 
Gavriil  (Breno) – păstorită de Pr. Ionel Cristea 

 al 5-lea hram.

8 noiembrie  Parohia Sfi nții Arhangheli Mihail și 
Gavriil  (Sezze) – păstorită de Pr. Lucian Diaconu 

 al 7-lea hram.

8 noiembrie  Parohia Sfi nții Arhangheli Mihail 
și Gavriil  (Tripoli) – păstorită de Pr. Laurențiu 
Herciu 

 al 2-lea hram.

9 noiembrie  Parohia Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul 
(Novara) – păstorită de Pr. Eugen Marola 

 al 9-lea hram.

11 noiembrie  Parohia Sfântul Mare Mucenic Mina (Pistoia) – 
păstorită de Pr. Gabriel Dumitru 

 primul hram.

11 noiembrie  Parohia Sfântul Cuvios Teodor Studitul  (Tortona) 
– păstorită de Pr. Cătălin Aft odor 

 al 3-lea hram.

12 noiembrie  Parohia Sfântul Ioan cel Milostiv, Patriarhul 
Alexandriei  (San Donà di Piave) – păstorită de 
Pr. Florin Cherecheș

 al 7-lea hram.

13 noiembrie  Parohia Sfântul Ioan Gură de Aur  (Carrara) – 
păstorită de Pr. Armand Bratu 

 al 12-lea hram.

14 noiembrie  Parohia Sfântul Apostol Filip (Foggia) – păstorită 
de Pr. Ioan Diaconu 

 al 5-lea hram.

14 noiembrie  Parohia Sfântul Ierarh Grigorie Palama (Como) 
– păstorită de Pr. Cristian Prilipceanu 

 al 8-lea hram.

15 noiembrie  Parohia Sfântul Cuvios Paisie de la 
Neamț  (Livorno) – păstorită de Pr. Ciprian Calfa 

 al 9-lea hram.

16 noiembrie  Parohia Sfântul Apostol și Evanghelist 
Matei  (Ciriè) – păstorită de Pr. Eugen Bînzari 

 al 8-lea hram.
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16 noiembrie  Parohia Sfântul Apostol și Evanghelist 
Matei  (Salerno) – păstorită de Pr. Bogdan Filip 

 al 7-lea hram.

20 noiembrie  Parohia Sfântul Dasie de la Durtostorum 
(Ancona) – păstorită de Pr. Ionel Barbărasă 

 al 24-lea hram.

20 noiembrie  Parohia Sfântul Cuvios Grigorie 
Decapolitul  (Reggio Calabria) – păstorită de 
Pr. Costică Prisăcariu 

 al 9-lea hram.

21 noiembrie  Parohia Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului  (Roma-Prima Porta) – păstorită de 
Pr. Gabriel Ioniță 

 al 10-lea hram.

21 noiembrie  Parohia Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 
(Noale) – păstorită de Pr. Nicolae Pîrvu 

 al 4-lea hram.

22 noiembrie  Parohia Sfânta Muceniță Cecilia  (Ardea) – 
păstorită de Pr. Gavril Popa 

 al 5-lea hram.

23 noiembrie  Parohia Sfântul Cuvios Antonie de la 
Iezerul-Vâlcea  (Anzio-Lavinio) – păstorită de 
Pr. Marian Jianu 

 al 6-lea hram.

24 noiembrie  Parohia Sfântul Sfi nțit Mucenic Clement al Romei 
(Trani) – păstorită de Pr. Cătălin Andronache 

 al 6-lea hram.

24 noiembrie  Parohia Sfântul Mare Mucenic Mina (Roma 
IV)- păstorită de Pr. Iurie Hîncu 

 al 16-lea hram.

25 noiembrie  Parohia Sfânta Muceniță Ecaterina  (Bra) – 
păstorită de Pr. Vasile Doroft ei 

 al 6-lea hram.

30 noiembrie  Parohia Sfântul Apostol Andrei  (Ladispoli) – 
păstorită de Pr. Lucian Bîrzu 

 al 15-lea hram.

30 noiembrie  Parohia Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, 
Mitropolitul Transilvaniei (Romano di 
Lombardia) - păstorită de Pr. Gelu Porumb 

 al 4-lea hram.
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D
uminică, 11 Octombrie 2015, Preasfi nțitul Episcop Siluan, al Episcopiei Or-
todoxe Române a Italiei, a poposit în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfi n-
tele Femei Mironosițe și Sfântul Serafi m de Sarov” din orașul Modena, unde, 

pentru început, a avut o întâlnire cu Mons. Erio Castellucci, Arhiepiscop al Modenei 
și Mitropolit al Provinciei Emiliane, întâlnire ce s-a desfășurat în prezenta clerului și 
a poporului care își așteptau ierarhul. 

Vizita ierarhului Bisericii noastre la Modena a fost prilejuită de încheierea solem-
nă a celei dintâi ediții a Festivalului Slovă Românească, desfășurat în perioada 15 ia-
nuarie - 8 septembrie, Festival care și-a avut începutul tot în biserica de la Modena!

Bucuria a fost sporită prin participarea la acest eveniment a Excelenței Sale dl. 
Bogdan Tătaru Cazaban, Ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun (Vatican), 

ZI DE MARE SĂRBĂTOARE LA MODENA
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care, împreună cu soția domniei sale, au participat la Sfânta și dumnezeiasca 
Liturghie. 

În cadrul Sfi ntei Liturghii, Preasfi nția Sa a hirotesit întru citeț și ipodiacon pe tâ-
nărul Antonie Geana pentru Parohia „Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț” din Rovigo; a 
hirotonit întru preot misionar și hirotesit întru duhovnic pe diaconul Ioan Horbaniuc 
pentru Parohia „Sf. Ierarh Andrei Șaguna” din Romana di Lombardia; a hirotonit în-
tru diacon pe ipodiaconul Ioan Guță, pe seama Parohiei „Sf. Cuv. Ioan Iacob de la 
Neamț” din Rovigo. 

La orele 17.00, a început spectacolul prin care Festivalul «Slovă Românească» în 
Episcopia Italiei a luat sfârșit!

Participarea amplă și buna pregătire a parohiilor Protoieriei Emilia Romagna I au 
arătat importanța de care s-a bucurat acest eveniment în cadrul Protoieriei și Episcopiei 
noastre.

Așteptăm cu mare nerăbdare Festivalul „Colindul sfânt și bun” de la Imola!

                                               A consemnat: Pr. dr. Constantin Totolici
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S
âmbătă, 10 octombrie, la Teatro Nuovo di Rebbio (Como), Asociația „San Lo-
renzo dei rumeni”, fi liala Como, în prezența părintelui Cristian Prilipceanu, ală-
turi de o parte dintre membrii parohiei „Sf. Grigorie Palama”, au uimit publicul 

participant prin port, tradiții, cultură și artă culinară tradițională.
Deschiderea serii festive a fost făcută de reprezentanții celor doua comunități, ro-

mână și italiană, din teritoriu: domnul consul general de la Milano, George Bologan, 
și primarul orașului Como, Mario Lucini. Acesta a menționat colaborarea bună crea-
tă de câțiva ani cu membrii parohiei noastre, remarcând implicarea în cadrul activităților 
culturale la nivelul orașului.

Cu tact pedagogic, domnul George Bologan ne-a felicitat pentru inițiativa, mun-
ca, entuziasmul, străduința de a promova arta și cultura la justa valoare. Totodată, dom-
nia sa a făcut apelul de a ne uni și de a nu ne lăsa pradă indiferenței, căci doar prin acest 
mod comunitatea va obține rezultate îmbucurătoare și pe termen lung.

Programul evenimentului a fost presărat cu momente deosebite, incluzând muzică cla-
sică (repertoriu: Enescu), dans tradițional, fi lm documentar, mărturii directe ale poetei 

ROMÂNII, PROMOTORI DE MODELE ȘI VALORI 

CULTURAL-TRADIȚIONALE LA COMO
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Laura Garavaglia, președinta „Casei de po-
ezie” – Como, și a managerului internațional 
Fabio Cesari despre români și România.

Interpretarea inedita a Baladei de 
Enescu de  către  v ioloni sta  El i sa 
Scaramozzino și harpista Valentina 
Gaudiosi, pasionate de marele nostru com-
pozitor, ne-au dovedit încă o dată că ope-
ra enesciană a așezat România pe harta 
internațională a muzicii.

Proiecția fi lmului docu-
mentar și etnografic româ-
nesc, dar și dansurile popu-
lare ale copiilor din ansamblul 
parohiei au ilustrat frumusețea 
țării noastre, stârnind intere-
sul și curiozitatea publicului 
prezent.

Mobilizarea impresionan-
tă a  membrilor parohiei la 
realizarea acestui eveniment, 
cu o participare de peste 200 

de persoane, a făcut ca această seară să fi e 
una deosebită atât pentru noi, cât și pen-
tru oaspeții italieni.

Seara am dorit sa fi m niște gazde ade-
vărate: toți cei prezenți au fost invitați la 
o degustare de produse tradiționale 
românești, pregătite cu drag de doamne-
le din comitet.

 
Laura Garavaglia
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Cu binecuvântarea Preasfi nțitului Părinte Episcop Siluan, în seara zilei de 8 Octombrie 
2015, a avut loc deschiderea Centrului Pastoral Ortodox din Bari.

Imobilul, cumpărat de Parohia Bari, se afl ă în centrul orașului, mai exact în Piazza 
Garibaldi, și a fost ales atât pentru valoarea sa istorică (aici funcționând în trecut tea-
trul municipal), cât și pentru valoarea sa arhitecturală, interiorul boltit fi ind asemănă-
tor unei biserici construite de curând.

Astfel, cu ajutorul Sfântului Nicolae, românii ce locuiesc sau vin în Bari au, înce-
pând de astăzi, un loc de închinare și rugăciune, dar și un loc adecvat pentru activități 
sociale și culturale.

Pentru prima dată, credincioșii Parohiei „Sfânta Treime” din Bari, obișnuiţi să vină 
în fi ecare joi la biserica San Gregorio pentru Slujba Acatistului Sfântului Nicolae, s-au 
rugat într-un nou lăcaș rezervat lor. Emoţiile au fost mari și pentru părintele paroh 
Mihai Drigă, care, după multe încercări, vreme de peste 30 de ani, a reușit să obţină 
acest spaţiu propriu și adecvat misiunii pe care o desfășoară, unde creștinii ortodocși 
pot fi  în comuniune cu Hristos și cu ceilalţi.

PRIMA SLUJBĂ LA CENTRUL PASTORAL 

ORTODOX DIN BARI
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La această primă slujbă în noul lăcaș au fost prezenți și o parte dintre preoţii 
Protopopiatului Puglia-Basilicata, care s-au rugat alături de părintele protopop pen-
tru toţi ctitorii locașului acestuia. La Slujba Parastasului au fost pomeniţi cei trecuţi în 
sălașurile cele veșnice, care au contribuit de-a lungul timpului la acest eveniment mult 
așteptat.

Apreciind jertfa preotului paroh și a credincioșilor Parohiei Bari, nu am putut de-
cât să ne îndreptăm gândurile și inimile noastre către măreția iubirii primite din par-
tea Sfi ntei Treimi, așteptând inaugurarea ofi cială din data de 5 noiembrie, când, ală-
turi de ofi cialitățile române și italiene, va fi  în mijlocul nostru Preasfi nțitul Părinte 
Episcop Siluan.
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Reţete
și sfaturi practice

SUPĂ DE CIUPERCI, 

MEDITERANEANĂ

Supa aceasta va fi surpriza pe care o 
puteți pregăti pentru un prânz în familie; o 
combinație superbă de ciuperci proaspete, 
ceapă, migdale și șofr an.

Ingrediente: 3 felii pâine prăjită, 1 roșie 
decojită și tocată, 2 linguri ulei măsline, 
1/4 ceapă tocată mărunt, 1 litru supă le-
gume/apă, 200 g ciuperci proaspete; 1 
cățel de usturoi, 3 migdale prăjite, 1 praf 
de șofran, 1 praf de sare.

Mod de preparare: Se spală și se curăță ciu-
percile de coajă. Se îndepărtează capătul 
piciorușelor și se taie ciupercile în 4 (dacă 
sunt mari) sau în 2 (dacă sunt mai mici). Se 
încinge uleiul de măsline într-o oală adâncă, 
la foc mediu și se călesc 2-3 minute ciuper-

cile. Se adaugă și ceapa, călindu-le împreu-
nă până când ceapa devine aurie. Se pune și 
roșia tocată rămânând în continuare pe foc 
timp de cca 8 minute. Acum se poate turna 
și supa (sau apa), păstrându-se 2-3 linguri 

Zilele reci de toamnă trebuiesc încărcate cu cât mai multe mâncăruri bogate în vitamine și să-
ruri minerale pentru a ne fortifi ca organismul pentru lunile de iarnă ce urmează. Profi tați de 
fr uctele de sezon (mere, pere, gutui, citrice) și nu uitați mâncărurile din legumele care abundă 
prin piețe. Deci, toamnă afară, toamnă și în bucătăria voastră!
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din ea pentru „dresul” de la urmă. Când ames-
tecul începe să fi arbă, se adaugă cele 3 felii 
de pâine, întregi, și sare după gust. Se fi erbe 
totul încă 15 minute la foc mediu. 
Între timp, într-un mojar se zdrobesc, adău-
gând una după alta: usturoiul, șofranul, mig-
dalele. Se adaugă cele două linguri de supă 
și sarea și se amestecă bine. Se toarnă în oală 
peste supa de ciuperci și se lasă la fi ert încă 
vreo 3-4 minute. Se potrivește de sare și... 
supa este gata! 
Se servește fi erbinte!

SALATĂ DE HRIBI CU IAURT

Ingrediente: 300 g hribi (gata opăriți), 
un iaurt grecesc mic (sau de soia, pt. post), 
un cățel de usturoi, sare și piper după gust, 
pătrunjel proaspăt.

Mod de preparare: Ciupercile (puteți folo-
si în loc de hribi ciuperci champignon proas-
pete sau pleurotus) se taie mărunt și se ames-
tecă împreună cu iaurtul grecesc. (Este bine 
să folosiți un astfel de iaurt deoarece nu are 
zer, astfel că ciupercile nu vor bălti în apă.) 
Adăugați și usturoiul pisat, pătrunjelul tocat 
mărunt, apoi potriviți de sare și piper.
Serviți salata pe pâine prăjită. 

SMOOTHIE CU PERE 

ȘI GHIMBIR

Smoothie-ul cu pere și ghimbir este o bău-
tură energizantă, plină de vitamine și minera-
le. În plus, datorită ghimbirului pe care-l 
conține, previne răcelile.

Ingrediente: 1 ceașcă de cuburi de pere, 
1/4 ceașcă ovăz, 1/2 linguriță de ghimbir 
răzuit, 1/2 linguriță scorțișoară, 1/2 ceașcă 
de iaurt grecesc, 3/4 ceașcă lapte, 1 lingură 
miere, 2 picături esență de vanilie.
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Mod de preparare: Se adaugă perele în 
blender și se mixează până se obține o spu-
mă. Se încorporează apoi ghimbirul, ovă-
zul, laptele și iaurtul. La fi nal se adaugă mie-
rea, scorțișoara și vanilia. Dacă se dorește o 
băutură răcoritoare, se pot adăuga și câteva 
cuburi de gheață, odată cu perele.

DESERT CU MERE ȘI FRIȘCĂ

Ingrediente: 1/2 l frișcă dulce lichidă, 
1kg – 1 1/2 kg mere curățate și rase, zeama 
de la o lămâie, scorțișoară, esență rom, 
nuci pisate. Opțional: 1 pahar mic de 
coniac, biscuiți integrali rotunzi.

Mod de preparare: Merele rase se ameste-
că împreună cu zeama de lămâie, esența de 
rom (și coniacul). Frișca se bate spumă tare, 
după care se amestecă ușor cu merele. Pe un 
platou se formează grămăjoare (ce pot fi 

așezate pe biscuiți) peste care se presară un 
praf de scorțișoară și o linguriță de nuci zdro-
bite (sua biscuiți amarett o zdrobiți). 

Platoul se dă la rece, cel puțin o oră, înainte 
de servire. Sau... acest desert se poate trans-
forma într-o înghețată delicioasă, dacă mere-
le se dau la congelator.
Pe cât de simplu, pe atât de gustos! Poftă 
bună!

DE LA BUNICA CITIRE!

Bicarbonatul de sodiu se poate folosi la mai multe, nu doar pentru prăjiturele de 
casă și alte aluaturi dospite. Este un înlocuitor perfect pentru multe produse de igie-
na personală, de curățare și dezodorizare. Atunci când bicarbonatul de sodiu vine în 
contact fi e cu o substanță acidă, fi e cu o substanță alcalină, reacția lui naturală este de 
a neutraliza acel pH. În afară de asta, bicarbonatul are capacitatea de a întârzia alte 
schimbări în echilibrul pH-ului, fenomen cunoscut sub numele de „tamponare”. Iată 
câteva din posibilele lui utilizări:

dacă punem un borcănel cu bicarbonat, lăsat deschis în frigider, absoarbe mi-
rosurile neplăcute;

bicarbonatul în apă fi artă are efect dezinfectant și poate fi  folosit pentru a ste-
riliza biberoanele bebelușului; adăugat în apa de baie a bebelușilor ameliorează iritațiile 
cauzate de scutece;
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o linguriţă cu bicar-
bonat în apa fl orilor din vază 
ajută la menţinerea prospe-
ţimii acestora pe termen 
lung;

în amestec cu oțetul 
poate desfunda chiuveta;

adăugat în compar-
timentul de detergent al 
mașinii de spălat îmbună-
tățește acțiunea detergen-
tului folosit;

pentru a reîmprospăta culorile covoarelor, presărați bicarbonat de sodiu 
peste ele și frecați ușor cu o perie uscată, lăsați să acționeze măcar 15 minute și apoi 
aspirați;

o soluție din bicarbonat de sodiu și apă poate fi  folosită pentru a spăla fruc-
tele și legumele;

folosit simplu sau în amestec cu peroxid înlocuiește cu succes pasta de dinți 
(amestecați 2 părți bicarbonat cu o parte peroxid);

adăugat în șamponul pe care îl folosiți uzual acționează ca un balsam pentru 
păr; adăugați 4 linguri de pulbere în șampon și veți observa că după fi ecare spălare, 
părul va fi  mai sănătos și veți scăpa de aspectul de păr gras. Mai mult, veți pune pe fugă 
și mătreaţa care vă pune în situaţii jenante;

 o linguriță de bicarbonat într-un pahar cu apă ajută la îndepărtarea arsurilor 
stomacale;

tratează pișcăturile de insecte. Pregătiți un amestec, ca de pastă, din apă cu 
bicarbonat de sodiu și aplicați pe locul înțepăturii. Pasta elimină și mâncărimea cau-
zată de contactul cu urzici sau alte plante;

contra răcelii. Util pentru inhalări. Dacă aveți ceainic, fi erbeți un pahar de apă 
cu o linguriță de bicarbonat. Un con preparat din hârtie îl puneți cu capătul îngust la 
gura de scurgere a ceanicului, iar prin celălalt capăt inhalați aburul timp de 10-15 mi-
nute;

previne transpiraţia abundentă și „taie“ din intensitatea mirosului. Tot ce tre-
buie să faceți este să vă tamponați axilele și zonele unde știți că transpirați mai mult 
(tălpi, palme) cu o soluţie din bicarbonat de sodiu și apă.

Preoteasa Daniela PORUMB




