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CUVÂNTUL

MITROPOLITULUI

iosif

A 
posti mai înseamnă 
a te simţi sărac cu 
Hristos – Cel Sărac, 
Care a sărăcit pen-
tru noi –, chiar dacă 
ni se pare că pose-

dăm ceva, dar ceva ce nu ne aparţine, 
ci ne-a fost dat, dăruit odată cu viaţa, 
iar mai apoi împreună lucrat cu harul 
dumnezeiesc care înmulţește tot da-
rul pe care Dumnezeu l-a pus în noi. 
Însă harul dumnezeiesc are nevoie de 
om, de conlucrarea cu el. Aceste 40 de 
zile de pregătire ne deschid de fi ecare 

dată spre o altă lumină a înţelegerii 
Nașterii sau a înomenirii lui Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, devenit și Fiul 
Omului. Să ne gândim puţin la lumi-
na și adevărul care vin – pentru noi, 
oamenii – din minunea Nașterii sau a 
Întrupării din Fecioara Maria a Celui 
ce a făcut Cerurile și Pământul, a Ce-
lui neajuns și neînţeles, a Celui mai 
presus de toate, Care devine ceea ce 
suntem noi, cei săraci. Fiul lui Dum-
nezeu sărăcește înomenindu-Se, ca pe 
cel sărac să-l îmbogăţească, îndumne-
zeindu-l. Sărăcia noastră o cunoaștem: 
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căutăm să avem pământul și sărăcim 
în cele ale Cerului; căutăm să iubim și 
adesea dragostea noastră se transfor-
mă în ură; căutăm să trăim cu orice 
preţ viaţa de pe pământ și de fapt mu-
rim Cerului, dar în același timp și pă-
mântului; căutăm să ne îmbogăţim în 
aurul pământesc și îl pierdem pe cel 
ceresc; căutăm să ne hrănim cu pâinea 
pământească și o ignorăm pe cea ce-
rească; căutam să ne îmbogăţim în ști-
inţa lumii acesteia și sărăcim necău-
tând știinţa cea veșnică; căutăm să ne 
îmbogăţim în plăcerea simţurilor și să-
răcim în simţirea omului luminat lă-
untric de harul dumnezeiesc; căutăm 
să ne îmbogăţim în mândrie și pier-

dem smerenia plină de slava cerească 
a lui Hristos; căutăm să ne îmbogăţim 
pe toate căile în raiul cel pământesc și 
pierdem pe cel ceresc; căutăm să ne 
ferim de iadul pământesc și îl câștigăm 
pe cel veșnic; căutăm să ne îmbogăţim 
în orice bogăţie trecătoare și pierdem 
sărăcia cea mântuitoare a lui Hristos, 
Pruncul Cel sărac din peștera Betlee-
mului! El, născându-Se din Fecioara, 
găsește singurătatea și răceala grajdu-
lui deschis de răceala omului și aduce 
în el Căldura Cerului; găsește indife-
renţa și repulsia lumii și aduce în 
schimb grija  Cerului pentru cei uitaţi 
de toţi; găsește sărăcie materială și adu-
ce bogăţia cea nefăcută de mâna omu-
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lui; găsește întunericul nopţii și adu-
ce lumina cea nepieritoare; găsește pe 
cei nebăgaţi în seamă de nimeni și îi 
face apostoli ai Cerului pe pământ; gă-
sește pe cei ce-L caută peste întinde-
rea pământului și face înţelepciunea 
lor văzătoare de Dumnezeu întrupat, 
Împăratul lumii; găsește ura lumii și o 
transformă în iubire cerească; găsește 
suferinţă și păcat și le primește și le 
poartă, făcându-le Cruce; găsește ia-
dul păcatului și, prin iertare, îl schim-
bă în raiul desfătărilor cerești.

Hristos Domnul născut în ieslea 
celor necuvântătoare caută inima omu-
lui să o facă să vadă Cerul și să devină 
Sălaș Părintelui Ceresc; caută omul pă-
cătos să îl ierte și să îl vindece; caută 
omul suferind să îl odihnească în sâ-
nul lui Avraam; caută să facă inimile 
curate și smerite să se înalţe tainic în 
cele nevăzute și neauzite de ochiul și 
urechea trecătoare; caută pe cei oste-
niţi și împovăraţi pentru a le odihni 
sufl etele; caută sărăcia cea simţitoare 
și căutătoare de adevăr, pentru a-i dă-
rui bogăţia nesecată a Cerului. 

Câte daruri nu ne-a adus Pruncul 
din Betleemul Iudeii și câte daruri nu 
ne aduce de fi ecare dată când Îl pri-
mim cu inima larg deschisă, care își re-
cunoaște sărăcia și suferinţele? Nimeni 
nu este mai sărac în lumea aceasta de-
cât omul cu inima fără Dumnezeu. 

Omul cu adevărat sărac în viaţa aceas-
ta este cel fără credinţă. Dar Hristos și 
pe acela îl cheamă să îl odihnească și 
să îl scoată din sărăcia neiubirii de 
Dumnezeu, însă are nevoie și de cei 
care au cunoscut dragostea lui 
Dumnezeu prin cuvânt și prin faptă să 
fi e martori ai Iubirii întrupate, ai Iubirii 
dumnezeiești coborâte pe pământ prin 
tainica peșteră a celor necuvântătoa-
re, în deplină sărăcie și singurătate, ca 
tocmai sărăcia și singurătatea noastră 
să le preschimbe cu prezenţa Sa iubi-
toare.    

Hristos a venit să ne înveţe și să 
ne ajute să răspundem iubirii lui 
Dumnezeu. De acest răspuns al nos-
tru are nevoie lumea plină de suferin-
ţe și săracă în credinţă. Putem oare să 
ne lăsăm învăţaţi de Hristos, Care ne 
cheamă să-i vedem și să ne apropiem 
din inimă de cei săraci material, dar și 
în credinţă, de cei singuri, de cei nelu-
aţi în seamă, să îi iubim și să îi căutăm 
cu iubirea pe care El ne-o dăruiește și 
cu care El ne caută și ne iubește din 
grajdul Betleemului și până la sfârșitul 
veacurilor.  

Tuturor vă doresc Sărbătoarea 
Nașterii Domnului cu bucurie și îm-
pliniri duhovnicești, iar anul care vine 
să vă fi e binecuvântat! 

† Mitropolitul IOSIF
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CUVÂNTUL

EPISCOPULUI

S I LUAN

P
răznuirea Nașterii în trup a 
Domnului și Dumnezeului și 
Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos înseamnă pentru noi 

toţi un prilej de mare bucurie, mai ales 
dacă am reușit să petrecem perioada pre-

mergătoare acesteia îndreptaţi spre cele 
de sus mai mult decât spre cele de jos. 
Repetarea an de an a acestui Praznic, 
dincolo de frumuseţea și de înnoita bu-
curie pe care ni le aduce, are ca rost și 
să ne dea posibilitatea de a ne adânci în 
trăirea Tainei cerești pe care Dumne-
zeu o lucrează cu noi și de a ne împăr-
tăși mai cu adevărat din ceea ce El ne 
aduce nouă și lumii prin luarea asupra 
Sa a naturii omenești.

Întâi de toate, e bine să observăm că 
Dumnezeu nu vine în lume în chip „im-
punător” sau cu năluciri înfricoșân-
du-ne pe noi, ci în chip tainic, discret, 
aproape în anonimat... Nu vine „la ve-
dere”, în loc și în mod public, chemând 
televiziunile și făcând conferinţă de pre-
să, ci, după ce încearcă, fără succes, să 
vină „între ai Săi”, afl ă sălaș doar într-o 
peșteră rece și întunecoasă, simbol al 
lumii (om, pământ și cosmos) căzute și 
îndepărtate de Izvorul vieţii, luminii și 
căldurii – Dumnezeu.

Taina întrupării lui Dumnezeu vine 
în atingere înnoitoare de sufl et și mân-
gâietoare cu tot sufl etul vătămat, zdro-
bit sau întristat, cu cel înstrăinat și pri-
beag, cu cel singur, cu copiii ce sunt 
departe de părinţi și cu părinţii care sunt 
departe de copii, cu bătrânii și cu tinerii 
răniţi de refuzul iubirii pe care vor să o 
dea sau să o primească, cu tot cel bolnav 
și mai ales cu cel a cărui boală nu are leac, 
cu tot sufl etul nemângâiat și care nu mai 
vede nici o licărire de speranţă în negu-
ra descurajării sale... 
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Dar așa cum s-a întâmplat și la venirea Sa în lume, nu toţi doresc sau pot să pri-
mească Lumina, pentru că ea pune în evidenţă petele discrete care nu se văd în lu-
mina artifi cială a acestei lumi, deranjează pe cei ce moţăie sau dorm, și chiar îi or-
bește pe cei care iubesc întunericul și nu vor să vină la lumină, pentru că faptele lor 
sunt rele. Dar chiar și atunci când sufl etul se împotrivește luminii, în adâncul lui ră-
mâne setea după lumina lui Hristos aprinsă în el de la Botez. În acest adânc se po-
goară Dumnezeu și, cu Harul cel peste har, îl luminează și îl înnoiește, spre viaţă 
nouă, pe temelie nouă, care nu mai are fatalista fi nalitate a morţii și nu se mai redu-
ce la a trăi pentru a mânca, ci la a mânca – din Pâinea Vieţii Care se pogoară acum 
din cer la noi – pentru a trăi.

În „obiceiul” poporului care se defi nește pe sine „credincios” de a se preocupa 
pentru cele necesare de băut și de mâncat de Crăciun este, așadar, și o intuiţie dreap-
tă... Doar că nici poporul „credincios” nu mai știe prea bine care este de fapt adevă-
rata mâncare și adevărata băutură din care dacă mănâncă cineva nu mai moare. 
De aceea, Dumnezeu vine discret tocmai în inima fi inţării noastre, pentru a ne rea-
prinde dinlăuntru foamea și setea după Rai și după bunătăţile lui, prin suspinurile 
negrăite ale Duhului, nemaiinterzicându-ne accesul la Pomul cunoașterii și la Pomul 
vieţii, ci făcându-Se El Însuși Lumina cunoașterii Vieţii celei adevărate și fericite 
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pentru care mii și mii de mucenici și-au 
jertfi t cu bucurie viaţa aceasta vremelni-
că. El Se face celor fl ămânzi și însetaţi 
de dreptate  Rodul cel de-viaţă-dătă-
tor care este potrivit cu hrana fi ilor lui 
Dumnezeu născuţi din nou, din apă și 
din Duh. Iar dacă ce naște din Duh, duh 
este, atunci e fi resc ca aceia care sunt năs-
cuţi din nou, prin Botez, și înfiaţi de 
Dumnezeu, să se hrănească cu ce este 
propriu lui Dumnezeu, adică cu Duhul și 
cu cele duhovnicești.

Aceștia nu se mai hrănesc numai cu 
pâine, ci cu tot cuvântul care iese din 
gura lui Dumnezeu, recunoscând în el 
Duh și Viaţă, și se fac neîntârziat plini-
tori ai poruncii mântuitoare de care 
depinde rămânerea lor în Împărăţia Tată-
lui și a Fiului și a Sfântului Duh, pe care 
o proclamă solemn, Liturghie după Litur-
ghie, și ai cărei fi i se străduiesc să devină 
încă de pe acum. Dacă odinioară Adam 
a pierdut Raiul mâncând, cei care s-au 
născut din nou, prin Botez, se străduiesc 
să nu piardă Împărăţia lui Dumnezeu care 
s-a pogorât la ei, prin neascultarea de 
porunca dată de Dumnezeu-Omul Care 
a zis: Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea 
Sângele Meu are viaţă în sine însuși și 
Care ne îndeamnă solemn la fi ecare Litur-
ghie,  pr in  g ura  s luj i tor ului ,  spu-
nând: Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul 
Meu; beţi dintru acesta toţi, acesta este 
sângele Meu care pentru voi și pentru 
mulţi se varsă – faceţi aceasta întru 
pomenirea Mea. Că ori de câte ori veţi 
mânca din pâinea aceasta și din paha-

rul acesta veţi bea, moartea Mea veţi 
vesti și învierea Mea veţi mărturisi. Dacă 
nepăzirea poruncii de a nu mânca din 
pomul cunoașterii binelui și răului l-a 
făcut pe Adam să piardă Raiul, cu atât 
mai mult nepăzirea acestei porunci mân-
tuitoare date de Însuși Domnul și pecet-
luită cu scump Sângele Lui îi face să 
piardă Împărăţia lui Dumnezeu pe cei 
care au auzit-o și o ignoră. 

Prin Nașterea Domnului, Raiul cel în-
chis, azi iar s-a deschis pentru tot Omul, 
adică pentru întregul Adam, ale cărui 
ipostasuri suntem fi ecare dintre noi; dar 
fi ecare afl ându-se la propria-i vârstă du-
hovnicească și la propria-i măsură a con-
știinţei în ce privește marele privilegiu pe 
care îl are, unii mergând până la totala 
ignoranţă a acestuia... Hristos nu doar Se 
naște pentru fiecare dintre noi, ci, prin 
nașterea Sa, înnoiește firea întregului 
Adam, a întregii umanităţi, și mai ales a 
acelora care au fost altoiţi pe El, prin 
Botez, ridicându-i la vrednicia de fii ai 
Tatălui Ceresc, încă de pe pământ. Dar 
pentru a putea face activă viaţa lui 
Dumnezeu în noi, trebuie să veghem la a 
rămâne legaţi mereu de El – trup și sân-
ge – și a nu ne îndepărta prea multă vre-
me de El, ca nu cumva să fi m răpiţi de lu-
pul cel înţelegător și să ne afle sfârșitul 
vieţii noastre despărţiţi de izvorul Vieţii, 
pierzând astfel privilegiile de fii ai lui 
Dumnezeu și moștenitori ai Împărăţiei 
Lui celei veșnice.

† Episcopul Siluan al Italiei
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TIMOTEI

L
a această prăznuire a bucuriei, 
m-am gândit să vă vorbesc des-
pre păstorul și învăţătorul nos-
tru: Iisus Hristos, Domnul Cel 
blând și smerit, și despre cali-

tatea aceasta a smereniei atât de descon-
siderată și chiar negată astăzi, dar care, 
vom vedea, îi este proprie lui Dumnezeu, 
așadar foarte importantă pentru noi toţi. 
Nimeni nu poate spune despre sine că 
este smerit, sau că este smerit îndeajuns; 
fără îndoială un astfel de om ar da dova-
dă de mândrie, despre care știm cu toţii 
că nu-i o calitate morală, deși, contrar sme-
reniei, este mult cultivată în societatea 
noastră. Când a fost întrebat Sfântul An-
tonie cel Mare ce este mântuirea, el a răs-
puns „un adânc de smerenie”. Un răspuns 
care naște o nouă întrebare: ce este sme-

renia? Cuvântul smerenie, etimologic, 
provine din cuvântul slav mera, care în-
seamnă măsură. De aceea, smerenie și a 
se smeri s-ar traduce prin: a reveni la ade-
vărata măsură, a deveni ceea ce ești cu 
adevărat, a-ţi cunoaște măsura, a cunoaș-
te adevărul despre tine însuţi. În acest 
sens, singurul smerit în mod autentic și 
absolut este Dumnezeu, Care este sme-
rit prin natura Sa, iar noi, oamenii, putem 
deveni smeriţi numai prin asemănarea cu 
Hristos, prin împlinirea a ceea ce ne adre-
sează Hristos tuturor: „învăţaţi-vă de la 
Mine, că sunt blând și smerit cu inima” 
(Mt 11, 29). Sfântul Simeon Noul Teo-
log ne lămurește că „Sfânta smerenie și 
celelalte însușiri ale ei, harismele și lucră-
rile ei, sunt darul lui Dumnezeu și nu atâr-
nă de noi. Dar de ele nu se va învrednici 
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nimeni, dacă nu a semănat toate seminţe-
le care atârnă de el”. Așadar, paradoxal, pe 
de-o parte putem dobândi smerenia prin 
străduinţa noastră, dar pe de altă parte, ea 
este un dar al lui Dumnezeu, căci Îi aparţi-
ne și-o dăruiește cui voiește. Omenește vor-
bind, smerenia este înţeleasă ca o slăbiciu-
ne, incapacitatea omului de a trăi potrivit 
mândriei, care-l copleșește prin imboldu-
rile permanente ale fi rii sale căzute. Du-
hovnicește vorbind, smerenia începe oda-
tă cu călcarea poruncii dumnezeiești și 
conștientizarea căderii și a înstrăinării de 
Dumnezeu, când „amândurora (lui Adam 
și Evei, n.n.) li s-au deschis ochii și au cu-
noscut că erau goi (...) s-au ascuns de la faţa 
Domnului Dumnezeu” (Fac. 3, 7-8).

Omul de după cădere și-a dezvoltat 
treptat un mod de a trăi bazat numai pe 

sine însuși, s-a încrezut în diavol și acesta 
l-a inspirat la revoltă împotriva lui Dum-
nezeu, ori de câte ori omului îi era greu 
sau când, gândea el, era nedreptăţit și ast-
fel se umplea de mândrie. Or, Dumnezeu, 
milostivindu-Se de condiţia omului, L-a 
trimis în lume pe Fiul Său „ca să strice lu-
crurile diavolului” (1 In 3, 8) și „să întoar-
că pe om de la cele rele și să-l ferească de 
mândrie” (Iov 33, 17). Prorocul Miheia, 
exprimând și el gândul lui Dumnezeu, 
spune: „Ţi s-a arătat, omule, ceea ce este 
bun și ceea ce Dumnezeu cere de la tine: 
dreptate, iubire și milostivire și cu smere-
nie să mergi înaintea Domnului Dumne-
zeului tău!” (Mih. 6, 8). Totul pare atât de 
ușor, despre smerenie se vorbește atât de 
mult și pare a fi  cunoscută de toţi, dar în 
realitate, cât de puţin este practicată și cât 
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de greșit înţeleasă, și-aceasta pentru că nu 
suntem îndeajuns de preocupaţi să învă-
ţăm de la Hristos, singurul cu adevărat 
blând și smerit.

Fiecare dintre noi are un început, dar 
pe care nu ni-l putem conștientiza, de ace-
ea trăim cu sentimentul că suntem veșnici, 
„de când lumea”. Și totuși, avem un înce-
put al existenţei noastre care rămâne pen-
tru noi o taină a lui Dumnezeu, precum 
este și sfârșitul nostru. Nici unul dintre noi 
nu poate spune din amintirea sa proprie 
cum a fost la nașterea sa, ori să povesteas-
că ceva despre moartea sa, sau cel puţin nu 
în lumea aceasta. Ca și noi, Hristos are un 
început, cât privește fi rea Sa omenească, fi -
ind zămislit „nu din sânge, nici din poft ă 
trupească, nici din poft ă bărbătească, ci de 
la Dumnezeu” (In 1, 13), prin umbrirea 
Duhului Sfânt peste pântecele Fecioarei 
Maria; așadar, născut ca om în timp, dar ca 
Dumnezeu „născut mai înainte de veci din 
Tatăl”, în fi rea Sa dumnezeiască fi ind fără 
de început. Coborârea Lui printre noi nu 
înseamnă altceva decât calea urcării noas-
tre către El în Împărăţia Sa cea veșnică. 
Astfel, datorită smereniei Sale și a iubirii 
nemărginite faţă de noi toţi, nașterea lui 
Hristos ca om deschide posibilitatea naș-
terii noastre ca fi i ai lui Dumnezeu. 

Desigur, smerenia, ca virtute pe care 
o învăţăm de la Hristos, trebuie să ne de-
termine să fi m capabili de a ne vedea pre-
cum suntem, neputincioși a împlini tot 
binele, dar, în același timp, dornici de a fi  
precum Învăţătorul nostru: stăpânitori 
peste patimi, ascultători de Dumnezeu și 

împlinitori ai poruncilor Sale. Numai ast-
fel putem deveni și noi blânzi și smeriţi 
cu inima și să avem mult dorita odihnă a 
sufl etelor noastre. Voi încheia cu un cu-
vânt al Sfântului Siluan Athonitul, care ne 
învaţă ca nimeni altul, zicându-ne: „Mare 
lucru bun este a învăţa smerenia lui 
Hristos; cu ea viaţa e ușoară și voioasă și 
toate se fac dragi inimii. Numai celor sme-
riţi li Se arată pe Sine Domnul prin Duhul 
Sfânt, dar dacă nu ne smerim, nu vom ve-
dea pe Dumnezeu”. 

Fie ca aceste zile de sărbătoare să le 
petreceţi în pace și cu multă bucurie, iar 
„Cuvântul lui Hristos să locuiască întru 
voi cu bogăţie” (Col. 3, 16).

† Episcopul Timotei 
al Spaniei  și Portugaliei
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Î
nainte de a aborda exegeza acestei 
bine-cunoscute cântări neotestamen-
tare, se cuvine să o situăm în contex-
tul său istoric și biblic. Sfântul Luca 
este, practic, singurul care relatează 

copilăria lui Iisus Hristos1. E fi resc, așadar, să 
înceapă prin a vorbi despre Înaintemergăto-
rul lui Mesia, Ioan Botezătorul, care este su-
biectul întregului său prim capitol.

Preotul Zaharia se duce la Ierusalim 
pentru a sluji la Templu, căci venise rân-
dul „cetei” sale preoţești. El este arătat de 
sorţi să ardă tămâie lui Dumnezeu, în par-
tea Templului denumită „Sfânta” și, pe 
când săvârșește singur această slujbă so-
lemnă, i se arată îngerul Gavriil, care îi des-
coperă că rugăciunea i-a fost auzită și că 
femeia sa, Elisabeta, are să nască un prunc 
pe care îl va numi Ioan și care va fi  un mare 
proroc. Cum Zaharia se îndoiește (căci el 
și femeia sa sunt bătrâni), îngerul îl loveș-

Cântarea 

lui Zaharia 

Prorocia venirii Mântuitorului 
(Luca 1, 57-80)

te cu muţenie. Elisabeta prinde în pânte-
ce și se ascunde, pentru că-i este rușine să 
fi e însărcinată la vârsta ei2. 

Cu șase luni mai târziu, același Serafi m 
Gavriil o cercetează pe Maria la Nazaret și îi 
vestește că va naște pe Fiul lui Dumnezeu, 
Iisus – Mesia –, cu puterea Duhului Sfânt. Și 
pentru a-i arăta că „nimic nu este cu nepu-
tinţă la Dumnezeu”, îngerul îi descoperă că 
vara sa înaintată în vârstă, Elisabeta, este în-
sărcinată de șase luni. Trebuie să precizăm 
că, pentru toată tradiţia creștină, Buna Vestire 
este momentul zămislirii lui Hristos (după 
trup). Îndată, Maria pleacă din Nazaret și se 
duce în Iudeea pentru a o vedea pe vara sa și 
a împărtăși cu ea această bucurie (cu cine alt-
cineva ar fi  putut împărtăși un asemenea har 
și o asemenea taină?). Și aici începe cu ade-
vărat povestea noastră.

Maria „a intrat în casa lui Zaharia și a 
salutat pe Elisabeta”. De îndată „pruncul 
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[Elisabetei] a săltat în pântecele ei…” (Lc 
1, 40-41). Ioan Botezătorul, care este un 
fœtus de șase luni, tresaltă de bucurie în 
prezenţa lui Mesia, care tocmai a fost ză-
mislit3 – după trup – în pântecele Mariei. 
Elisabeta spune într-adevăr Mariei, puţin 
mai departe (v. 44): „pruncul a săltat de bu-
curie în pântecele meu”. Sfântul Luca adau-
gă: „...Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt”. 
Aceasta înseamnă că Ioan Botezătorul, în 
pântecele ei, s-a umplut și el de Duhul 
Sfânt4. Este prima întâlnire a lui Hristos cu 
Înaintemergătorul Său, fi ecare în pântece-
le maicii sale5.

După trei luni Elisabeta îl naște pe Ioan 
Botezătorul. Atunci nu se mai ascunde și se 
bucură împreună cu familia și cu vecinii săi 
(„rubedenia” sa, în sens biblic). În cea de-a 
opta zi, Zaharia și Elisabeta adună toate ru-
dele și prietenii pentru a-l tăia împrejur pe 
copil, după Legea lui Moise6: se obișnuia să 

i se dea numele în ziua în care, prin tăierea 
împrejur, pruncul intra în Legământ (cu 
Dumnezeu). Adesea se dădea unui prunc 
– și mai ales unuia de parte bărbătească – 
numele tatălui său sau al cuiva dintre rude. 
Toată lumea se pregătea să-l numească 
Zaharia, însă Elisabeta a spus „nu: ci se va 
numi Ioan” (după mesajul îngerului Gavriil). 
Toţi sunt uimiţi și fac semne lui Zaharia, 
care este tot mut, pentru a-i cere părerea. 
Acesta pune să i se aducă o tăbliţă de cea-
ră7, și scrie cu un stilet: „Ioan8 este nume-
le lui”. Mesajul îngerului fusese săpat în ini-
ma sa, prin încercarea prin care trecuse. De 
îndată este vindecat de muţenia sa: deschi-
de gura și vorbește. Acest har i s-a dat pen-
tru că voia lui Dumnezeu s-a împlinit și cele 
nouă luni de încercare care i s-au impus au 
schimbat de bună seamă inima sa. Iar aces-
te minuni sunt istorisite „în tot ţinutul mun-
tos al Iudeii”.
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În acel moment, „Zaharia s-a umplut 
de Duh Sfânt”. Gura lui s-a deschis atunci 
pentru a binecuvânta pe Dumnezeu, a-I da 
slavă, și a proroci despre pruncul său, căci 
Duhul Sfânt i-a descoperit destinul extraor-
dinar al lui Ioan Botezătorul. Această proro-
cie, numită „Cântarea lui Zaharia”, seamă-
nă din punct de vedere formal cu marile 
cântări din Vechiul Testament. Această cân-
tare neotestamentară va fi  mult folosită în li-
turghia Bisericii, mai ales în Apus (sub nu-
mele de „Benedictus”9). Ea face parte 
integrantă din liturghia galilor, în care era in-
tonată solemn de către episcop (sau de că-
tre primul preot) după cântarea Trisaghionului 
și înainte de citirea Apostolului și a 
Evangheliei10. A fost, de asemenea, introdu-
să în Laudele tuturor riturilor apusene. În ri-
tul bizantin este puţin folosită: teoretic, ar 
trebui cântată după Mărește…, în al 9-lea imn 
de la Utrenie, dar de fapt, în cea mai mare 
parte a timpului, nu se cântă decât Mărește…, 
cu troparele respective.

Cântarea începe cu un strigăt de slavă 
adresat lui Dumnezeu, având un caracter 
biblic desăvârșit: „Binecuvântat este 
Domnul Dumnezeul lui Israel...”. A bine-
cuvânta înseamnă a spune ceva de bine, dar 
și a face bine, căci cuvântul este creator. 
Există o anumită analogie între „binecuvân-
tare” și „îngerii lui Dumnezeu suindu-se și 
coborându-se peste Fiul Omului” (In 1, 51): 
binecuvântarea v ine mai întâi de la 
Dumnezeu, care în această „iconomie” cre-
ează binele, face bine, apoi coboară peste 
Om, care mai pe urmă dă har lui Dumnezeu, 
cântă laude binefăcătorului său. A-L bine-

cuvânta pe Dumnezeu înseamnă a spune 
de bine despre Dumnezeu, a mări bunăta-
tea Sa de nespus. Vechiul Testament, și mai 
ales Psalmii, sunt plini de binecuvântări11. 
Fraza însăși pe care Duhul Sfânt i-a insu-
fl at-o lui Zaharia este extrasă din Psalmul 
40 [41], 14, 71 [72], 18 și 105 [106], 48, 
unde constituie de fi ecare dată versetul de 
închidere al psalmului.

Și de ce trebuie să binecuvântăm pe 
Dumnezeu? „… Că a cercetat și a făcut răs-
cumpărare12 poporului Său…”. Într-adevăr, 
Hristos e deja prezent, prunc dumnezeiesc 
de 3 luni în sânul Mariei. Iar Ioan Botezătorul, 
care tocmai s-a născut, este martor, ca 
Înaintemergător. Și iată prorocia: „A făcut 
răscumpărare poporului Său”. Este lucru fă-
cut, sigur, care nu mai lasă loc de îndoială: 
pentru că Avraam, și apoi Maria, au crezut 
în Dumnezeu și I s-au făcut ascultători, voia 
lui Dumnezeu se va împlini și Omul va fi 
mântuit prin Hristos, Mesia. Această frază 
este și ea extrasă dintr-un psalm, Psalmul 110 
[111], 9. Domnul va răscumpăra pe popo-
rul Său, Israel, și cu el toată omenirea, peste 
33 de ani, când va plăti lui Satana răscumpă-
rare pentru moarte pe Cruce și apoi va învia. 
Omul va fi  atunci izbăvit din robia păcatului, 
a morţii și a lui Satana.

„... Și ne-a ridicat corn (putere) de 
mântuire în casa lui David, slujitorul 
Său13...” Cornul este citat de mai multe ori 
în Psalmi ca simbol al puterii (Ps. 88 [89], 
18: „și întru bună vrerea Ta se va înălţa pu-
terea noastră [cornul nostru]”; în legătură 
cu regele David (Ps. 131 (132], 17: „... aco-
lo voi face să răsară puterea (cornul) lui 
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David…”) și, mai ales, în legătură cu mân-
tuirea (Ps. 16 [17], 3: „Doamne... izbăvito-
rul meu... Dumnezeul meu... scutul meu și 
cornul mântuirii mele”). Zaharia, insufl at 
de Duhul Sfânt, face o sinteză: cornul re-
prezintă puterea mântuir i i  dată de 
Dumnezeu „Casei lui David” – simbol al lui 
Israel –  pentru că a zămislit pe Mesia („Fiul 
lui David”), care este Mântuitorul (Iisus = 
Mântuitor).

„... Precum a grăit prin gura sfi nţilor 
Săi proroci din veac14...”: toţi prorocii au 
vestit venirea lui Mesia care va mântui pe 
Israel. Ioan Botezătorul este cel din urmă, 
pecetea prorocilor, Înaintemergătorul lui 
Mesia. Când se naște el, Mesia se afl ă deja 
în pântecele maicii Sale, Maria. Totul se va 
împlini.

„... Mântuire de vrăjmașii noștri și 
din mâna tuturor celor ce ne urăsc pe 
noi.” Mesia este Cel care ne va mântui de 
Vrăjmașul neamului omenesc, Satana, „ba-
laurul cel mare”, și de toţi demonii pe care 
îi trage cu coada în urma sa (cf. Ap. 12, 3-4). 
Satana urăște pe Om din gelozie, refuzând 
smerenia dumnezeiască (întruparea 
Cuvântului).

„… Și să facă milă cu părinţii noștri, 
ca ei să-și aducă aminte de legământul15 
Său cel sfânt, de jurământul cu care S-a 
jurat lui Avraam, părintelui nostru...” 
Făgăduinţa pe care Dumnezeu a făcut-o lui 
Avraam era că va avea „urmași” nenumăraţi 
în vecii vecilor (Fac. 13, 15-16; 22, 18 și 26, 
4): acești urmași sunt reprezentaţi de 
Hristos, după cum spune Sfântul Pavel (Gal. 
3, 16). Or, în momentul în care Zaharia face 

această prorocie, Hristos este deja întrupat: 
făgăduinţa este împlinită.

„... Ca, fi ind izbăviţi din mâna vrăj-
mașilor, să ne dea nouă fără frică să-I slu-
jim în sfi nţenie și în dreptate, înaintea 
feţei Sale, în toate zilele vieţii noastre.” 
Aici este vorba despre o prorocie eshatolo-
gică: a Împărăţiei lui Dumnezeu după iz-
bânda lui Hristos, când Dumnezeu va fi  tot, 
în toate, pentru totdeauna.

După această lungă frază profetică în 
care se rezumă Vechiul Legământ, ajungem 
la faptele „de faţă”.

„Iar tu, pruncule, proroc al Celui 
Preaînalt te vei chema, că vei merge îna-
intea feţei Domnului16, ca să gătești căile 
Lui...” Zaharia prorocește, prin Duhul Sfânt, 
misiunea propriului său fiu, Ioan. Acest 
„prunc”, acest copil nou-născut, va fi  pro-
rocul lui Mesia17 – Iisus Hristos: va merge 
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dinaintea Lui, va pregăti misiunea Celui care 
vine să mântuie lumea.

Urmarea este limpede: „... să dai popo-
rului Său cunoștinţa mântuirii întru ier-
tarea păcatelor lor…” Aceasta va fi , într-ade-
văr, marea misiune a lui Ioan Botezătorul: să 
predice pocăinţa18, „că s-a apropiat Împărăţia 
cerurilor” (Mt 3, 2). Predica lui Ioan 
Botezătorul și „botezul său de pocăinţă” îi 
vor pregăti pe „evrei” să-L întâmpine, să-L 
primească și să-L asculte pe Iisus Hristos, 
chiar dacă atât de puţini Îl vor urma până la 
capăt. Întreg Israelul va fi  pregătit de Ioan 
să-L primească pe Hristos. El va pregăti și pe 
viitorii Apostoli (în cea mai mare parte) și le 
va arăta pe rabbi Ieshouah din Nazaret ca 
Mesia, Fiul lui David.

„ . . .  P r i n  m i l o s t i v i r e a  m i l e i 
Dumnezeului nostru, cu care ne-a cer-
cetat pe noi Răsăritul cel de Sus...” 
„Milostivirea milei”19 este una dintre cele 
mai frumoase expresii biblice pentru a vor-
bi despre bunătatea lui Dumnezeu: ea ex-
primă aspectul „matern” al lui Dumnezeu, 
această tandreţe și înţelegere care nu pot 
ieși decât din pântecele care a zămislit și 
care nu sunt cunoscute de partea bărbăteas-
că. Dumnezeu ne-a zămislit și ne iubește 
așa cum iubește o mamă pe cei pe care i-a 
purtat în pântecele său. Datorită acestei mi-
lostiviri de maică am fost cercetaţi de 
„Răsăritul cel de sus”20, Răsăritul ceresc, Cel 
care vine de la Dumnezeu, Fiul mult-iubit 
al Tatălui ceresc, Care primește a Se întru-
pa pentru a ne mântui, Cel care luminează 
întunericul nostru, după cum răsăritul alun-
gă întunericul nopţii: „... ca să lumineze 

pe cei care șed în întuneric și în umbra 
morţii...” Hristos va spune El Însuși: „Eu 
sunt lumina lumii” (In 8, 12). El este singu-
ra lumină: cel care nu vrea să-L vadă, să-L 
primească rămâne în umbră, în întuneric, 
adică în moarte. Această expresie vine din 
Psalmul 106 [107], 10 și de la Isaia 9, 1. Ea 
va fi preluată de la Isaia de către Sfântul 
Matei când relatează despre momentul când 
Iisus se va „retrage în Galileea” pentru a în-
cepe acolo misiunea Sa (Mt 14, 16).

„... Și să îndrepte picioarele noastre 
pe calea păcii.” Hristos e Cel care împacă 
pe Om cu Dumnezeu și, deci, și pe oameni 
unii cu alţii, pentru că sunt toţi fi i ai acelu-
iași tată, Tatăl ceresc. Și El este Cel care a 
spus: „Pace vă las vouă, pacea Mea o dau 
vouă…” (In 14, 27). Singur Hristos aduce 
pacea pe pământ, după cum cântă corurile 
de îngeri la Crăciun (Lc 2, 14).

Această prorocie excepţională pe care 
Duhul Sfânt i-o inspiră lui Zaharia constă 
de fapt în două fraze foarte lungi: prima pri-
vește Vechiul Legământ cu Avraam și David; 
cea de-a doua privește Noul Legământ, cu 
Ioan Botezătorul și „Răsăritul”, Mesia, Iisus 
Hristos. Este o sinteză teologică și duhov-
nicească admirabilă, o adevărată cântare bi-
blică.

Pr. Noël TANAZACQ, Paris                   

Note:

1. Sfântul Matei, care și-a scris Evanghelia în ebra-
ică (sau în aramaică) și pentru evrei, nu o abor-
dează decât dintr-un unghi „iudaic”: îndoiala lui 
Iosif (care atestă fecioria Mariei), Genealogia 
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(care atestă că Iisus este fi ul lui David) și voinţa 
de a ucide a lui Irod. În această privinţă, cititorul 
poate consulta articolul nostru despre „Îndoiala 
lui Iosif ” în Apostolia nr. 81 (decembrie 2014).

2. Pentru toată partea aceasta, se poate consulta 
articolul nostru despre „Zămislirea Sfântului 
Ioan Botezătorul” în Apostolia nr. 90 (septem-
brie 2015).

3. Anumiţi bibliști cred că cetatea lui Zaharia și a 
Elisabetei, în Iudeea, ar putea fi  Hebron, cetate 
„levitică” (preoţească; aceste cetăţi fuseseră dă-
ruite preoţilor ca locuinţă, deoarece casa lui Levi 
nu primise un teritoriu anume la împărţirea 
Pământului Făgăduinţei de către Iosua [Ios. 21]; 
erau 48 astfel de cetăţi în Israel). Hebronul se 
găsește la aproximativ 40 km la sud de Ierusalim. 
De la Nazaret la Hebron (exista un drum) sunt 
aproximativ 200 km, distanţă care poate fi  par-
cursă, pe jos sau călare pe un măgar, în 10 până 
la 13 zile. Iisus ar fi  deci, în momentul acestei 
vizite, un embrion de aproape 15 zile.

4. Ne putem întreba, de altfel, dacă nu acesta este 
momentul precis în care se plinește prorocia 
lui Isaia care vorbește despre el: „Domnul m-a 
chemat de la nașterea mea, din pântecele mai-
cii mele…” (Is. 49, 1-7).

5. Există o icoană uimitoare în care se pot vedea 
cele două sfi nte femei, Maria și Elisabeta, sa-
lutându-se, fi ecare cu pruncul său (bine dese-
nat) în pântece.

6. Tăierea împrejur: Fac 17, 10-12.
7. Este vorba despre tăbliţe de lemn, care erau sco-

bite și umplute cu ceară. Se scria pe ceară cu un 
stilet de metal (ascuţit la un capăt, plat la celă-
lalt). Două tăbliţe reunite formau un „diptih”.

8. Ioan: din ebraicul Yehôhânân, al cărui formă 
prescurtată este Yôhânân, care înseamnă 
„Domnul dă har”.

9. Extras din traducerea latinească a cântării, care 
începe astfel: „Benedictus Dominus, Deus 
Israel…”.

10. În Epistolele atribuite Sfântului Gherman al 
Parisului (secolul al VI-lea), care restituie cu 
fi delitate tipicul liturghiei euharistice, este nu-
mită simplu „prorocia”.

11. Ca, de pildă – și pentru a nu cita decât câteva 
exemple –, „Și le-a binecuvântat Dumnezeu și 
le-a zis: prăsiţi-vă...” (prima binecuvântare din 
Biblie, asupra animalelor, în cea de-a cincea zi 
a Facerii, Fac. 1, 22); „Mărește, sufl ete al meu, 
pe Domnul...” (Ps. 103 [104], 1); „Toate lucru-
rile Domnului, binecuvântaţi pe Domnul...” 
(Cântarea celor 3 tineri de la Dn 3, 51-90: fi e-
care verset începe sau se termină cu o binecu-
vântare).

12. În textul grec: lytrôsin, răscumpărare (de la ly-
troô: a plăti o răscumpărare, a răscumpăra); 
în textul latin: redemptionem, răscumpărare (de 
la redimere: a răscumpăra). A plăti înseamnă a 
da o sumă de bani: a „răscumpăra”.

13. În textele grec și latin: „a lui David, copilul Său”, 
adică Fiul Său.

14. În textul grec: ap’aiônos  = dintotdeauna.
15. În textul grec: diathêkê, tradus în latină prin tes-

tamentum.
16. Înaintea feţei Domnului este un ebraism care în-

seamnă „dinaintea Domnului”, „sub privirea 
Domnului”.

17. Ioan Botezătorul va vesti venirea lui Mesia tu-
turor evreilor, însă mai cu seamă propriilor săi 
ucenici, viitorii Apostoli, cărora le va desco-
peri că Iisus este Mesia Cel vestit de proroci, 
arătându-li-L astfel: „Iată Mielul lui Dumnezeu, 
Cel Ce ridică păcatul lumii” (In 1, 29).

18. Botezul lui Ioan va fi  un botez de pocăinţă me-
nit să spele duhovnicește necurăţiile inimii. 
Acest botez nu va fi  mântuitor: este o pregăti-
re pentru adevăratul Botez, cel al lui Hristos, 
în Duhul Sfânt.

19. În franceză, entrailles de miséricorde, „mărun-
taiele milostivirii” (N. tr.).

20. În textele grec și latin: „Orient” (anatolê, ori-
ens). Orient este unul dintre numele dumneze-
iești ale Vechiului Testament, rostit în ritul ro-
man în cursul Vecerniei solemne în cele șapte 
zile dinaintea Crăciunului (vecernii numite 
„marile Ô”, pentru că toate încep cu Ô [„Ô 
Orient”]. Textele provin din antifonarul gre-
gorian și sunt una dintre comorile liturgice ale 
Apusului și ale ritului roman.
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1. De ce Sărbătoarea Nașterii Domnului este precedată de o perioadă de post?

Perioada de patruzeci de zile dinaintea Crăciunului este un timp de pregătire duhov-
nicească pentru întâmpinarea marelui Praznic al venirii în trup a Domnului nostru Ii-
sus Hristos. Este un timp de așteptare și de luminare, de curăţire a sufl etelor, ca amin-
tire și actualizare a îndelungatelor veacuri în care întreaga omenire și întreaga creaţie 
au așteptat cu dor și nădejde acest eveniment.

2. De ce creștinii sărbătoresc Nașterea Domnului în ziua de 25 decembrie?

Iniţial, această sărbătoare se prăznuia în Răsărit odată cu Botezul Domnului, cu Epi-
fania sau Teofania, la 6 ianuarie. Creștinii din Apus o sărbătoreau la 25 decembrie. 
Însă, începând cu anul 354, Biserica a stabilit ca dată a praznicului Nașterii Domnului 
ziua de 25 decembrie. Acest fapt a fost determinat probabil de nevoia de a contracara 
festivităţile păgâne legate de Solstiţiul de iarnă, festivităţi care se desfășurau în jurul da-
tei de 22 decembrie și celebrau nașterea soarelui. Cum pentru creștini Hristos este „Soa-
rele Dreptăţii”, ei prăznuiesc în zilele imediat următoare solstiţiului nașterea Acestuia.

3. De ce în icoana Nașterii Domnului dreptul Iosif este așezat într-un colţ 
al acesteia, în dreapta sau în stânga, jos?

Dreptul Iosif, acest bătrân sfânt care se pare că avea mai mult de optzeci de ani (84 după 
tradiţia Bisericii), a fost doar cel rânduit de Dumnezeu să fi e logodnicul, ocrotitorul Mai-
cii Domnului, și nu tatăl Pruncului pe care ea îl purta în pântece. El nu face parte din 
așa-numita „Sfântă Familie”, cum îl găsim in iconografi a catolică, ci rămâne într-o pozi-
ţie retrasă, de uimire, de tulburare și de smerenie, fi ind doar cel care a împlinit o chema-
re dumnezeiască și care ulterior se retrage într-un plan secundar. În primul plan al icoa-
nei rămân doar Pruncul Sfânt și Maica Sa, principalii „actori” ai acestui eveniment.

Florica Zavate

De ce…?
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Cu binecuvântarea Preasfinţitului 
Părinte Siluan, Departamentul Cultural al 
Episcopiei Italiei organizează, în perioada 
15 noiembrie – 6 decembrie 2015, în ca-
drul Anului comemorativ al marilor păs-
tori de sufl ete în eparhii, manifestarea in-
titulată „Aduceţi-vă aminte de mai-marii 
voștri! – Păstori de sufl ete din trecut prin-
tre românii ortodocși din Italia”. În cadrul 
acesteia, se vor desfășura în parohiile din 

Aduceţi-vă aminte de mai-marii voștri!

Păstori de suflete din trecut 

printre românii ortodocşi din Italia

I.P.S. Visarion Puiu

I.P.S. Adrian Hrițcu

I.P.S. Lucian Florea

I.P.S. Teofi l Ionescu

cuprinsul Episcopiei Italiei di verse eveni-
mente în memoria primilor ierarhi orto-
docși români ai Europei Occidentale. 

Fie ca Dumnezeu să îi primească în 
Împărăţia Sa, ca pe unii care au făcut posi-
bile, prin jertfă, bucuriile duhovnicești ale 
creștinilor ortodocși români din diaspora 
europeană de astăzi. 

Pr. Trandafi r Vid
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Vrednicul de pomenire 
Mitropolit Visaron Puiu 
s-a născut în 27 februarie 
1879 la Pașcani. A urmat 
seminarul la Roman și 
Iași, apoi studiile superi-
oare la Facultatea de Teo-
logie din București. A in-
trat în monahism în anul 
1905, fi ind imediat hiro-
tonit diacon și apoi trimis 
la Academia Teologică din 
Kiev, ca bursier al fondului Episcopului 
Melchisedec din Roman.

 Întors în ţară după doi ani, a fost hi-
rotonit preot pe seama catedralei episco-
pale din Galaţi, apoi ridicat la rangul de 
arhimandrit. În perioada 1909-1918 a avut 
funcţia de director al Seminarului din 
Galaţi, fi ind transferat ulterior, cu același 
statut, la Seminarul din Chișinău. Ridicat 
la treapta de arhiereu în anul 1921, a fost 
pe rând Episcop de Argeș, Episcop de 
Hotin, Arhiepiscop de Cernăuţi și 
Mitropolit al Bucovinei. 

MITROPOLITUL 

VISARION PUIU

(1879 -1964)

Anul 1938 a reprezen-
tat pentru ierarh momen-
tul de cumpănă al slujirii 
arhierești. Refuzul de a se 
supune cererilor regelui 
Carol al II-lea, care îi soli-
cita cedarea unor domenii 
mitropolitane, i-a atras re-
tragerea învestiturii de 
Mitropolit al Bucovinei, 
fără consultarea Sfântului 
Sinod. Mitropolitul s-a re-

tras la Mănăstirea Neamţ, unde se afl a doi 
ani mai târziu, când Carol al II-lea a sem-
nat actul de cedare al Bucovinei de Nord. 
În această situaţie, Mitropolitul Visarion 
Puiu a fost însărcinat de către Sfântul Sinod 
să se ocupe de problema bisericească a 
Transnistriei. Aici a avut o activitate inten-
să, restructurând administrativ Biserica, să-
vârșind o lucrare socială și cultuală fără pre-
cedent și militând deschis împotriva 
ateismului comunist. Acest fapt îi va adu-
ce mai târziu, în anul 1946, condamnarea 
la moarte din partea unui tribunal al popo-
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rului. Executarea sentinţei nu a fost însă 
posibilă, pentru că la sfârșitul anului 1943 
Mitropolitul s-a retras din misiunea trans-
nistriană pe motiv de boală. Ziua de 23 au-
gust 1944 l-a găsit la Zagreb, ca delegat al 
Sfântului Sinod la hirotonirea unui episcop 
sârb. Intuind repercusiunile noilor eveni-
mente politice asupra Bisericii și asupra sa, 
nu s-a mai întors în ţară, ci a luat calea unui 
exil ce avea să fi e lung și anevoios, presărat 
cu bucurii, dar și cu dureri.

Afl at în exil, într-o Europă frământată 
de schimbări geopolitice  semnificative, 
Mitropolitul Visarion Puiu se ostenește pen-
tru organizarea eparhială a românilor din 
diaspora. Înfi inţează în 1945, cu acordul 
verbal al Patriarhului Nicodim, Eparhia 
Românilor din Străinătate, la Baden Baden. 
La scurt timp, datorită capitulării Germaniei, 
este nevoit să părăsească Austria și se refu-
giază în Italia, lângă Verona, la mănăstirea 
catolică Maguzzano, unde va fi  găzduit cu 
căldură timp de aproximativ patru ani. În 
această perioadă a stabilit contacte impor-
tante cu lumea catolică, a vizitat multe co-
munităţi, fi ind o prezenţă activă în viaţa cul-

turală și spirituală a vremii. A contribuit 
astfel semnifi cativ la viitoarea consolidare 
a relaţiilor dintre Biserica Romano-Catolică 
și Biserica Ortodoxă Română. Probabil da-
torită instaurării guvernului comunist în 
Italia în anul 1948, de teamă că acesta l-ar 
putea preda autorităţilor din România, 
Mitropolitul părăsește Italia și pleacă la Paris, 
cu intenţia de a pune în aplicare proiectul 
de organizare a unei eparhii a  românilor 
din străinătate. Înfiinţează astfel Eparhia 
Ortodoxă Română a Europei Occidentale, în-
tr-un mediu puternic afectat însă de orgo-
lii și de problematica apartenenţelor cano-
nice ale comunităţilor. Toate acestea au dus, 
după nenumărate frământări și eforturi de 
închegare a diasporei, la obligativitatea de 
a părăsi Parisul, impusă de către autorităţi-
le franceze. Între timp, primește de acasă 
vestea dureroasă a caterisirii sale de către 
Sfântul Sinod, la presiunile autorităţilor ro-
mâne, nemulţumite de activitatea sa într-o 
diasporă imposibil de afi liat idealurilor co-
muniste. A părăsit Parisul fără a abandona 
visul organizării românilor din diaspora în-
tr-o Episcopie Ortodoxă canonică. Cu 
această dorinţă, s-a stins din viaţă, în con-
diţii lipsite de decenţa cuvenită slujirii sale, 
în anul 1964, în orășelul Viels Maison 
Aisne. 

În 1990, Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române l-a reabilitat post mor-
tem pe vrednicul de pomenire Mitropolit 
Visarion Puiu, care rămâne veșnic în isto-
ria Bisericii noastre drept marele arhiereu 
al exilului românesc.

Pr. Trandafi r Vid
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Maica
Siluana

ne răspunde

Dragă Maică Siluana,
Aș vrea să vă întreb ce să fac să nu îmi mai judec aproapele. Oricât mă abţin, parcă in-

voluntar îmi vin tot felul de gânduri... 

Mulţumesc!
Carmen

Dragă Carmen,

Deocamdată să înveţi să faci deosebirea dintre faptă și persoană. Apoi să înveţi să 
descoperi că ceea ce vedem noi nu este „chiar așa”. Și apoi să-L chemi pe Domnul în 
ajutor! Să-I arăţi gândul tău și să ceri ajutor atunci, pe loc! Și El, Domnul Iubire, atunci 
pe loc va veni și te va lumina și te va întări. Și dacă vei cădea, să te ridici. Domnul nu 
ne numără căderile, ci ridicările! Pentru că nu ne putem ridica fără El!

Curaj!
Domnul te iubește și întinde mâna după tine cu dor!
Îndrăznește să faci ceea ce la om nu este posibil!
Bucurie sfântă!

Cu drag,
M. Siluana
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  „Dat fi ind că oamenii cred mai mult ce au văzut decât 
ce au auzit și se îndoiesc de ceea ce nu au văzut, de aceea 
Cuvântul a binevoit, prin mijlocirea unui trup, să se 
arate și să apară în faţa ochilor, pentru a spulbera orice 
îndoială și orice nesiguranţă. (...) Fiinţa care există se 
arată și apare, cea care nu există trece de la nefi inţă 
la existenţă. (...) De când Dumnezeu S-a pogorât pe 
pământ și omul a fost înălţat la ceruri, de atunci totul 
s-a apropiat, totul s-a îmbinat. Iisus Hristos în întregime 
în ceruri a venit pe pământ, și S-a afl at în întregime și 
pe pământ și în ceruri. Fiind Dumnezeu, a devenit om, 
fără a înceta să fi e Dumnezeu. (...) Maria, primind 
buna vestire, a zămislit după fi rea cărnii întruparea 
Cuvântului care este pentru noi izvorul vieţii veșnice.” 

Sfântul Ioan Gură de Aur 
Omilie despre întruparea Cuvântului

CE S-A ZĂMISLIT 

ÎNTR-ÎNSA 

ESTE DE LA DUHUL SFÂNT

(MT. 1, 10)
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C
ăderea din ceruri a lui Adam în-
seamnă moartea omului, căci, 
fără Dumnezeu, omul nu este 

decât ţărână și se va întoarce în ţărână (Fac. 
3, 19). Nașterea lui Hristos pe pământ este 
și ea un fel de „cădere”, căci Fiul lui Dum-
nezeu Cel veșnic, nemuritor, atotputer-
nic, infi nit, s-a pogorât din ceruri pentru 
a sălășlui în trupul de carne al omului pie-
ritor. Dar, în vreme ce căderea lui Adam 
a pricinuit moartea omului, pogorârea lui 
Dumnezeu pe pământ i-a dat din nou via-
ţa pe care o pierduse. Dumnezeu S-a năs-
cut precum un om, a vieţuit ca un om, a 
pătimit ca un om, a murit ca un om, pen-
tru ca omul să devină din nou fi ul lui Dum-
nezeu, așa cum era înainte de căderea lui 
Adam: „Dumnezeu a venit printre noi pen-
tru a ne readuce în starea noastră iniţială, 
cea întru care am fost făcuţi” (Stareţul Ta-
dei – Pace și bucurie întru Duhul Sfânt).

Cel care S-a născut din Duhul Sfânt și 
din Fecioara Maria a fost omul Iisus Hris-
tos, căci Hristos Dumnezeu este veșnic, 
asemenea Tatălui și de aceeași fi inţă cu El: 
„Dumnezeu nu naște la fel ca omul. Căci 
Dumnezeu, fi ind în afară de timp, fără de 
început, impasibil, incoruptibil, necorporal, 
unic, fără de sfârșit, El naște în afară de timp, 
fără de început, impasibil, incoruptibil, și 
fără de împreunare. Nașterea Lui, de neîn-
ţeles nouă, nu are nici început, nici sfârșit” 
(Sfântul Ioan Damaschin – Dogmatica). 

 Pruncul Iisus, așa cum este reprezen-
tat în icoane și în imaginile de Crăciun, ne 
pare identic cu copiii oamenilor, așa încât 
uităm de cele mai multe ori că nașterea lui 

Dumnezeu pe pământ este o taină de ne-
pătruns pentru mintea omenească și un 
eveniment cosmic de aceeași importanţă 
cu facerea lumii și a omului. Este o nouă 
naștere a omului, așa cum era înainte de 
căderea lui Adam, prin unirea făpturii de 
carne cu Duhul lui Dumnezeu: „Deci, dacă 
este cineva în Hristos, este făptură nouă” (2 
Cor. 5, 17); „Hristos, Care este «chipul lui 
Dumnezeu celui nevăzut» (Col. 1,15), este 
prototipul Chipului veșnic după care ne reîn-
noim. Prin El și conform Lui refacem «după 
chipul lui Dumnezeu» omul lăuntric. (...) 
Prin urmare, această reînnoire nu este altce-
va decât o încorporare în noi a lui Hristos și 
o fi inţare în El” (Sfântul Iustin Popovici – 
Omul și Dumnezeu-Omul). 

 Nașterea lui Hristos este a doua face-
re a omului veșnic, după chipul și asemă-
narea lui Dumnezeu. De aceea, nașterea 
Lui este cu mult mai importantă decât 
nașterea trupului nostru de carne, dat fi -
ind că „principiul ontologic al omului nu se 
afl ă în fi inţa lui biologică, ci în fi inţa lui în-
tru Hristos” (Panayotis Nellas – Viaţa în-
dumnezeită). Nașterea lui Hristos este și 
o nouă facere a lumii, căci, desprinzân-
du-se de Dumnezeu, lumea nu ne poate 
da decât suferinţa, deznădejdea și moar-
tea: „Iadul nu este altceva decât separarea 
omului de Dumnezeu” (P. Evdokimov – 
Vârstele vieţii duhovnicești).

Nașterea pruncului Iisus deschide o 
nouă eră în istoria omenirii. Creștinismul 
a devenit o religie planetară care a schim-
bat faţa lumii, aducând un răspuns la toa-
te întrebările omului și arătându-i calea 
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mântuirii și a vieţii veșnice. Hristos a intrat în timpul 
acestei lumi și în istoria omenirii pentru a ne elibera din 
jugul timpului și de tirania istoriei lumești. Căci atunci 
când rupe legătura cu Dumnezeu și cu dimensiunea du-
hovnicească a existenţei, istoria pământească a omului 
devine de neînţeles, vrăjmașă și criminală, căci ne duce 
pe toţi la moarte fără niciun motiv și nicio explicaţie: 
„Teroarea istoriei este experienţa unui om care nu mai este 
religios, care nu are deci nicio nădejde de a afl a o semnifi ca-
ţie fi nală a dramei istorice și care trebuie să suporte crimele 
istoriei fără a înţelege sensul lor” (Mircea Eliade – Încerca-
rea labirintului). 

A rupe legătura între om și Dumnezeu, între Zidito-
rul lumii și zidirea Lui, înseamnă reîntoarcerea la haos, atât 
în lumea din afară, cât și înlăuntrul omului, catastrofă spi-
rituală, individuală și colectivă, care a luat în zilele noas-
tre proporţii mondiale: „Unde s-a dus Dumnezeu? (...) Noi 
l-am ucis, voi și eu! Noi toţi suntem niște ucigași! (...) Cine 
ne-a dat buretele pentru a șterge orizontul? Ce-am făcut când 
am desprins acest pământ de soarele lui? Nu cădem oare la 
nesfârșit? Nu rătăcim ca într-un neant infi nit? Sufl area vidu-
lui nu ne împresoară de pretutindeni? Nu este mai fr ig? Nu 
vedeţi venind noaptea și mereu noaptea? (Nietzsche – Smin-
titul, în Știinţa veselă). Nietzsche a văzut cu claritate catas-

trofa mondială pe care o va 
produce dispariţia lui Dum-
nezeu din conștiinţa și exis-
tenţa omului modern, dar a 
făurit mitul supraomului 
menit să ia locul lui Dum-
nezeu – căzând astfel în ace-
eași ispită ca Adam: „veţi fi  
ca Dumnezeu” (Fac. 3, 5) – 
și a devenit unul dintre cei 
mai îndârjiţi adversari ai 
creștinismului, supranumin-
du-se el însuși Antihrist.

 Secolul XX a fost cu 
adevărat secolul Antihriș-
tilor, al profeţilor minci-
noși, marxiști și naziști, 
care și-au atribuit rolul de 
salvatori ai omenirii și fă-
uritori ai unei noi lumi: so-
cietatea comunistă sau im-
periul de o mie de ani al 
celui de-al treilea Reich. 
Aceste utopii diavolești au 
adus pe pământ iadul ce-
lui de-al Doilea Război 
Mondial, al lagărelor de ex-
terminare, al catastrofelor 
nucleare, al Gulagului și al 
dictaturilor comuniste etc. 
Secolul „supraoamenilor” 
care au voit să ia locul lui 
Dumnezeu a fost cel mai 
infernal și mai dement din 
istoria omenirii.

 Sărbătoarea nașterii 
Domnului este o ocazie de 
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a ne aminti că nu există de-
cât un singur Mesia, un sin-
gur Mântuitor, un singur 
Hristos, un singur Dumne-
zeu, și că toţi ceilalţi așa-ziși 
călăuzitori și salvatori ai 
omenirii sunt niște impos-
tori și niște „proroci minci-
noși care vin la voi în haine 
de oi, iar pe dinăuntru sunt 
lupi răpitori. După roadele 
lor îi veţi cunoaște” (Mt. 7, 
15-16). 

Fără Dumnezeu, omul 
este incapabil să se salve-
ze pe el însuși, cum ar pu-
tea el să salveze omenirea? 
Moartea lui Dumnezeu 
proclamată de Nietzsche 
este de fapt moartea omu-
lui. Fără Dumnezeu care 
ne dă fiinţa și viaţa „noi 
suntem niște mici neanturi” 
(Sora Emmanuelle), căci 
„ceea ce nu este esenţă nu 
este deloc” (Sfântul Grigo-
rie de Nyssa). Iar esenţa 
omului, a lumii și a tot ce 
există, nu se afl ă nici în om, 
nici în lume, nici în nimic 
altceva decât în Dumne-
zeu. Atunci când se rupe 
de Dumnezeu, omul nu-L 
ucide pe Dumnezeu, ci se 
ucide pe sine însuși: „Aco-
lo unde nu este Dumnezeu, 
nu este nici omul. Dumne-

zeu și omul sunt corelativi, precum tatăl și copilul său” (P. 
Evdokimov, op. cit.). 

Nașterea lui Hristos pe pământ salvează omul și ome-
nirea din iadul unei lumi fără Dumnezeu și reface unitatea 
vitală între Cer și pământ, între om și Dumnezeu: „Steaua 
care i-a călăuzit pa magi până la peșteră încetează de a fi  o 
poveste înduioșătoare: auzim din nou adevărul nepieritor al 
cuvintelor psalmului: «Cerurile spun slava lui Dumnezeu și 
lucrarea mâinilor Lui o vestește tăria». Întregul univers nă-
zuiește la unitate, la pace, la dragoste. Dar unde ar putea să le 
găsească? în economie? în zgomotul armelor? în rivalităţi? (...) 
Numai creștinismul este capabil să răspundă la toate întrebă-
rile, să satisfacă în întregime cugetul cercetător al omului și se-
tea inimii omenești. (...) Adversarii creștinismului, în ultimă 
instanţă, nu au alte argumente decât calomnia sau propagan-
da. Ca răspuns la acestea, răsună la fel de puternic în Biserici 
cântarea: «Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, a adus 
în lume lumina cunoștinţei». Cu aceeași convingere, cu ace-
eași tărie, mărturisim că acolo unde există o adevărată sete și 
dragoste de adevăr, aceasta duce, mai devreme sau mai târziu, 
la Hristos” (Părintele Alexandre Schmemann – Nașterea 
Domnului, în Voi toţi, care sunteţi însetaţi). 

Viorel Ștefăneanu
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Dialogul acesta s-a petrecut acum câteva 
săptămâni într-o școală din România, între 
un psiholog și un copil de 11 ani. Cred că fi -
ecare român cunoaște măcar o poveste ase-
mănătoare: familii în care unul din părinți 
(sau amândoi) au plecat la muncă în străină-
tate ca să câștige bani și să le poată oferi co-
piilor lor un trai mai bun. Copiii rămân aca-
să, crescuți și educați de bunici, unchi, mătuși... 
dar cu un dor nepotolit de mângâierile ma-
mei și de hârjonelile cu tata. Însă acest dor îl 
resimt uneori chiar și copiii care nu sunt 
despărțiți de părinții deveniți bărbați și femei 
„de carieră”, care își petrec foarte mult timp 
la serviciu, de multe ori din aceeași dorință, 
de a-și asigura o situație materială bună, în-
cât „copilului meu să nu-i lipsească nimic”. 
Dar, în ambele cazuri, pe măsură ce timpul 
trece și copiii cresc, părinții își dau seama că 
nu le-au oferit copiilor lor ceea ce le era cel 
mai necesar: prezența și timpul lor! 

„MAMA, TATA, ÎMBRĂȚIȘAȚI-MĂ!... 

PĂRINTE, SPUNE-MI O VORBĂ BUNĂ!”

„Le vorbeam unor copii – nu foarte mari – despre tehnicile de învățare efi cientă. Erau atenți, 
curioși și-mi adresau întrebări. Deodată un copil din față strigă:
- Domnu’ psiholog , Andrei plânge!
M-am apropiat de el, l-am mângâiat și i-am ascultat cuvintele în șoaptă, printre lacrimi:
- Mi-e dor de mama...
La fi nal m-am apropiat din nou de el și i-am afl at povestea. Cel mai tare m-a emoționat când 
mi-a dezvăluit că „mama e în Germania, ultima oară am vorbit cu ea anul trecut. Și de atunci 
nu m-a mai sunat”. 
Copilul avea nevoie de o mamă, nu de altceva... O mamă lângă el, iubindu-l!”

Acest dor al copilului de se simți ocro-
tit rămâne în fi ecare din noi, oamenii mari1, 
și iese la iveală mai ales în situațiile de tul-
burare, de teamă, atunci când ne dăm sea-
ma cât de fragili suntem. Și dacă copiii 
așteaptă, în mod fi resc, mângâiere și ocroti-
re de la părinții lor, oamenii mari o așteaptă 
de la cei pe care ei îi numesc părinți: de la 
preoții Bisericii. Așa s-a întamplat și anul 
acesta, atât în Franța, după atentatele din ia-
nuarie2 și din noiembrie3, cât și în România, 
după incendiul dintr-un club bucureștean 
în urma căruia zeci de tineri au murit și alte 
zeci au fost grav răniți4 (și care a fost urmat 
de mișcări de stradă).   

 „Biserica e mama poporului român.” 
Am auzit de atâtea ori aceste cuvinte... Le-au 
auzit și acei oameni care au ieșit în stradă 
și-au scandat tot felul de lucruri (și) la adre-
sa Bisericii. Sunt convins că nu toți au fă-
cut-o din răutate sau pentru că au fost 



27A P O S T O L I A   •   N R .  9 3   •   D E C E M B R I E   2 0 1 5

M A M A ,  T A T A

manipulați. Mulți din ei sunt tineri și au un-
deva înăuntrul lor o căutare autentică, o 
dorință arzătoare de adevăr, de frumos: „Tot 
omul caută adevărul, caută viața, de unde 
vine și unde este destinat să meargă”5. Poate 
că ei nu știu mereu cum să-și exprime aces-
te căutari, pentru că „omul nu știe, dar 
tânjește, însetează după ceea ce este adevă-
rul și neștiind, caută aiurea”6. Strigătele lor 
nu au fost altceva decât exprimarea faptului 
că ei simt că aceasta mamă e prea preocupa-
tă de cariera sa și prea absentă din viața lor. 
Poate că această simțire a lor este exagerată, 
poate că nici ei nu au încercat să meargă spre 
Biserică cu inima deschisă, așa cum ei cer 
slujitorilor Bisercii să meargă spre ei. În ori-
ce caz, noi, ca oameni din Biserică, putem 
privi cu ochi duhovnicești toate aceste ma-
nifestări, le putem vedea ca o chemare la 
pocăință și la grija ca nu cumva să ajungă să 
se împlinească spusele părintelui Arsenie 
Boca: „vine timpul, și e foarte aproape, când 
toți preoții vor repara bisericile, iar alții vor 
construi altele noi, dar nelucrând ei la sufl e-
tul omului, vor rămâne bisericile goale, cu-
cuvele vor cânta într-însele”7. 

„Degeaba se întorc bogați / Copiii sunt 
prea mari”8. Sunt câteva cuvinte dintr-un cân-
tec, pe care, auzindu-le un tată plecat la mun-
că în străinatate, n-a putut să spună decât „sunt 
dureros de adevărate”. Tinerii aceștia au tras 
un semnal de alarmă și ne-au arătat ce așteaptă 
oamenii de la noi: să lucrăm la sufl etele lor, 
să le fi m părinți. Să ne rugăm Domnului să 
ne dea dragoste și dreaptă socotință!

Diac. Bogdan Grecu            

Note:

1. Atât în sensul obișnuit de „maturi”, cât și în sen-
sul în care aceste cuvinte apar în romanul „Micul 
prinț” de Antoine de Saint-Exupéry.  

2. Un credincios le scria preoților slujitori ai unei 
parohii pariziene: „Dragi Părinți, am așteptat să 
ne spuneți un cuvânt, să exprimați o poziție du-
hovnicească despre ceea ce se întâmplă”.

3. Un credincios ortodox francez îmi spunea: „Ar fi  
fost binevenit un cuvânt duhovnicesc în aceste 
momente de agresiune mortală și de durere lăun-
trică”.

4. Îmi scria cineva: „Mi-ar fi  plăcut să-l văd într-o 
sutană obișnuită, mergând acolo să-i mângâie pe 
oamenii ăia amărâți, să le strângă mâna, să le spu-
nă o vorbă bună, să-i ia în brațe. Atât și nimic mai 
mult. Aș fi  vrut să văd un om printre oameni”. 

5. Pr. Rafail Noica, în conferința „Postul și iertarea, 
destin și vocație în ortodoxie”, Alba Iulia, 25 apri-
lie 2002. htt p://www.nistea.com/rafail_raspun-
suri.htm

6.  Ibid.
7. Mărturii din Țara Făgărașului despre părintele 

Arsenie Boca, Editura Agaton, Făgăraș, 2004.
8. Ana Maria – „3 secunde”.
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În apele oceanului s-a scufundat odată 
un vapor. A scăpat cu viață un singur om. 
Rămas doar cu o barcă și câteva lucruri, 
s-a lăsat în voia valurilor, în voia lui Dum-
nezeu. Într-un târziu, barca a ajuns la un 
țărm. Era noapte. Nu ș  a dacă e un con  -
nent sau o insulă. Printre lucrurile salvate 
a găsit și o cu  e de chibrituri și s-a bucu-
rat nespus că a putut face un foc pe care 
l-a întreținut până dimineața. 

A doua zi a văzut că se afl a pe o insulă 
nelocuită. Cu  mpul și-a construit o coli-
bă, dar grija lui cea mai mare era ca focul 
să nu se s  ngă niciodată. A locuit acolo 
ani în șir. Mereu se ruga lui Dumnezeu 
să-l descopere cineva, dar se pare că era 
departe de traseele corăbiilor. 

Într-o noapte, pe când alergase să 
prindă ceva vânat, obosit, a căzut într-un 
somn greu. Un vânt puternic s-a stârnit și 
focul lui mic i-a aprins coliba. A încercat 
să s  ngă focul, dar coliba a ars toată, ri-
dicând spre înălțimi o vâlvătaie mare. Și, 
spre nenorocul lui, vântul a fost urmat de 
o ploaie torențială care i-a s  ns și ul  mul 
cărbune, lăsându-l în întuneric și dispera-
re. Nu mai avea nimic. Totul era pierdut. 
Rugăciunile nu-i fuseseră ascultate. 

După ce ploaia s-a oprit, a adormit 
distrus, cu ochii în lacrimi. Dimineața l-au 
deșteptat din somn voci de oameni care 
strigau: „E cineva pe aici?”. S-a ridicat și 
a răspuns grăbit: „Da, aici sunt!”. S-au 
întâlnit. Erau niște marinari. „Am văzut 
focul pe care l-ai aprins astă-noapte. Am 
crezut că e un semn și am venit!”

Omul a izbucnit în lacrimi. El crezuse 
că focul acela era cea mai mare nenoroci-
re pe care i-o trimisese Dumnezeu, și iată 
că Dumnezeu îl aprinsese ca să poată fi  
văzut și salvat!

DE REȚINUT: Rugăciunea cu credință, înso-
țită de semnul Sfi ntei Cruci, ne salvează din 
orice naufragiu.
„Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea 
este Fiul, acoperământul meu este Sfântul 
Duh. Treime Sfântă, Slavă Ție!”

Î l l i f d d ă

di
de
st
a 
în
fo
cr

că

Naufragiatul
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D
ragi copii, ș  ați că primele icoane au fost icoane cu îngeri? 
Ele au fost făcute la porunca lui Dumnezeu de Profetul 
Moise și au fost așezate pe pereții Cortului Sfânt (locul de 
rugăciune al evreilor în vremea aceea) și deasupra Sfântului 

Chivot. La început au fost doar icoane cu îngeri pentru că nimeni nu-L 
văzuse pe Dumnezeu, dar îngerii se arătaseră oamenilor de multe ori. 
Abia atunci când a venit pe pământ Iisus Hristos, Sfântul Evanghelist 
Luca a pictat primele icoane cu Mântuitorul Hristos și cu Maica Dom-
nului. 

Icoanele sunt un dar pe care Dumnezeu ni l-a făcut pentru ca să ne 
fi e mai ușor să ne rugăm și pentru a ne aduce aminte mereu despre 
El. Icoanele sunt ca și semnele de circulație. Toată lumea ș  e atunci 
când vede o „zebră” pictată pe asfalt că pe acolo se poate trece strada. 
Tot așa, de câte ori vedem o icoană, ne aducem aminte că Dumnezeu 
ne iubește și este alături de noi. Este important să ș  m că nu lemnul, 
hâr  a sau s  cla din care sunt făcute icoanele ne rezolvă nouă proble-
mele, ci mila lui Dumnezeu care se coboară asupra noastră în urma 
rugăciunii. Icoana este fereastra prin care Îl privim pe Dumnezeu, pe 
Maica Domnului sau pe Sfi nți și ne rugăm mai ușor. Este necesar să 
aducem cins  re icoanei, deoarece Dumnezeu i-a cerut lui Moise ca în 
fața icoanelor cu îngeri să aducă tămâieri și să aprindă candele. Nici 
Moise nu se ruga însă icoanelor, ci lui Dumnezeu. Icoana este imaginea 
(proto  pul) care ne vorbește despre Împărăția lui Dumnezeu. 

Aureola sfi nților este simbolul luminii lui Dumnezeu, lumină care ne 
luminează calea prin această viață și ne va învălui deplin atunci când 
vom trece în Rai.

Părintele GABRIEL HEREA, Pătrăuți

29A P O S T O L I A   •   N R .  9 3   •   D E C E M B R I E   2 0 1 5

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



A P O S T O L I A   •   N R .  9 3   •   D E C E M B R I E   2 0 1 530

P A G I N A  N E P S I S

Dragi cititori,

Grupul Nepsis Belgia s-a anunţat încă o dată prezent la o reuniune a tinerilor or-
todocși, numai că de această dată ca participant, nu ca organizator. La invitaţia Asociaţiei 
Tineretului Ortodox din Belgia ( JOB), sub omoforul Patriarhiei Ecumenice și a 
Mitropolitului Grec Ortodox al Belgiei, ÎPS Athenagoras, ne-am adunat la Brugges, 
în perioada 16-18 octombrie, peste 80 de tineri de naţionalităţi diferite (belgieni, fran-
cezi, sârbi, ruși, polonezi, greci și români), pentru a sărbători Ortodoxia. Ne-am dus 
la Brugges curioși să întâlnim tineri ortodocși care nu sunt români și doritori să afl ăm 
lucruri noi…

„În viaţa duhovnicească trebuie să păstrăm ceva din adolescenţă.”

(Maica Magdalena, Essex)

ÎNTÂLNIREA TINERILOR ORTOCȘI

LA BRUGGES,

16 - 18 octombr ie
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Cu prilejul acestui week-end, a cărui 
temă, inspirată de cuvintele părintelui Ale-
xander Men, a fost „Creștinismul nu face 
decât să înceapă”, s-au legat prietenii pe 
care ni le dorim de durată, dat fiind că 
aceste prietenii sunt susţinute de Dum-
nezeu. Pe tot parcursul întâlnirii am fost 
binecuvântaţi cu prezenţa maicii Magda-
lena, care a venit din Anglia, de la mănăs-
tirea Sfântul Ioan Botezătorul din Essex, 
și a părintelui Simeon Cossec de la mă-
năstirea Sfântul Siluan din Franţa.

Maica Magdalena ne-a povestit des-
pre libertatea pe care o avem și realitatea 
în care trăim, despre faptul că în viaţa du-
hovnicească trebuie să păstrăm ceva din 
adolescenţă, rămânând ascultători în cele 
mici faţă de părinţii sau îndrumătorii noș-
tri, iar în lucrurile mari rămânând ascul-
tători faţă de Dumnezeu, arătându-ne ast-
fel maturitatea. „Credem că suntem liberi, 
dar nu este adevărat. Singura libertate pe 
care o avem este de a ne adapta la realitatea 
în care trăim.” Cu aceste cuvinte ne-a ex-
plicat maica ce înseamnă libertatea. 
Cuvântul maicii a provocat multe discu-
ţii și întrebări, cărora a încercat să le ofe-
re răspunsuri în sesiunea de dezbateri ce 
a avut loc imediat după conferinţă.

Sâmbătă, după pauza de masă, două 
ateliere practice au fost propuse tuturor 
participanţilor: un atelier de făcut colivă 
și prescuri și un atelier de muzică. Fieca-
re a putut merge unde a dorit, iar rezulta-
tele au fost gustate și auzite duminică, în 
timpul și după Sfânta Liturghie. Înaltprea-
sfi nţitul Athenagoras ne-a onorat cu pre-

zenţa pe toată durata întâlnirii, dând la 
rândul său răspuns întrebărilor noastre.

Plimbarea prin pădurea apropiată ne-a 
permis să ne cunoaștem mai bine, iar cu-
vântul părintelui arhimandrit Simeon, 
care ne-a făcut să înţelegem că este mai 
important să urmăm voia lui Dumnezeu 
decât să ne urmăm pasiunile, ne-a pus pe 
gânduri… Sâmbătă seara am fost puși la 
test. Organizatorii au creat un quizz cu 
întrebări de cunoștinţe generale din cre-
dinţa ortodoxă. Quizz-ul a avut mai mul-
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te runde, la care au participat trei echi-
pe, iar echipa Nepsis a avut bucuria de a 
fi câștigătoarea concursului. Cu toate 
acestea, consider că adevăraţii câștigăto-
rii au fost toţi cei care au participat, de-
oarece cu toţii am învăţat ceva nou des-
pre credinţa și valorile care ne ghidează 
în viaţă.

Totul s-a terminat – sau, mai bine zis, 
a culminat și s-a împlinit – cu Sfânta 
Liturghie de duminică, la care un cor 
ad-hoc de tineri a dat răspunsurile la stra-
nă, în limbile franceză, română, greacă și 
neerlandeză, creând o atmosferă unică, ce 
a fost o premieră pentru cei mai mulţi din-
tre noi. La urmă de tot, am luat parte cu 
toţii la sesiunea de concluzii, unde fi eca-
re participant și-a exprimat părerea des-
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pre activităţile desfășurate în cadrul întâl-
nirii. Iar, ca să rezum toate părerile 
participanţilor, voi spune că week-endul 
acesta a fost o ocazie inedită pentru a cu-
noaște oameni noi care împărtășesc ace-
leași valori, dar mai ales aceeași credinţă. 
Totul a fost înconjurat de voie bună, bu-
curie, sfaturi înţelepte dăruite de către oa-
meni cu experienţă care ne vor ajuta pe 
tot parcursul vieţii.

Și vom continua, nu ne oprim aici! Am 
promis să ne întâlnim o dată pe lună la o 
Vecernie panortodoxă care va fi  anunţată 
din timp și la care vă așteptăm!

Maria Rebrean,
Nepsis Belgia
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P
aris, 19 noiembrie. Ne-am adu-
nat, pe seară, câteva zeci de tineri 
la cripta de la Saint Sulpice, să 
dăm un răspuns, răspunsul nos-

tru, la drama pe care am trăit-o și pe care 
ni se promite că o vom mai trăi. Am citit, 
pe rând, câte un fragment din acatistul Sfi n-
tei Genoveva, cea care a ocrotit în atâtea 
rânduri orașul acesta zguduit, în care moar-
tea și teama trezesc încet-încet, după un 
somn de veacuri, aducerea aminte de Dum-
nezeu. Părintele Daniil a făcut rugăciune 
pentru pace și împăcare, apoi i-a pomenit 
pe cei morţi în atentat și toţi am cântat, cu 
ochii aprinși de luminiţele care pâlpâiau în 
mâinile noastre, ca un dor și ca o tânguire, 
topindu-se pentru cei de aici și pentru cei 
de dincolo, Veșnică  pomenire și Hristos a în-
viat.

Suntem la câteva zile de la atentate. În aer 
plutește un fel de liniște încremenită. Oamenii 
nu știu ce va mai urma, și mai ales așteaptă 
timpul să treacă și să șteargă. Viaţa își conti-
nuă cursul, totuși mulţi sunt stânjeniţi să o 
trăiască. Pe forumul parohiei de la Saint 
Sulpice, unde s-a organizat un lanţ de rugă-
ciune neîncetat de la Colectiv încoace, oame-
nii au exprimat nevoia de a vorbi despre ce 
s-a întâmplat, nu pentru a răspunde unei ne-
voi psihologice, terapeutice, de defulare (cum 
se face în faimoasa „celulă psihologică” care 
însoţește orice criză în Franţa), ci pentru a 
înţelege și a găsi repere. La fel, în biserică, 
i-am văzut pe oameni sorbind cuvintele pre-

RUGĂCIUNE LA SFÂNTA GENOVEVA, 

OCROTITOAREA PARISULUI

oţilor, fi indcă drama ne-a luat prin surprin-
dere, ne-a pus în faţa iminenţei morţii, și nu 
putem merge înainte fără să știm cum să răs-
pundem trăirilor controversate dinlăuntru, 
precum și „stării de urgenţă” instituită în vie-
ţile noastre, peste care planează acum o per-
manentă și concretă ameninţare. 

În seara noastră de rugăciune, ne-am bu-
curat deci de cuvântul părintelui Daniil, pe 
care l-am simțit izvorând sincer dintr-o fră-
mântare și o căutare personală, când ne-a 
vorbit despre teama aceasta „care ne încon-
joară tot timpul și care este o parte a fi inţei 
noastre”, și ne-a dat câteva repere cu care să 
înfruntăm drumul pe care-l avem în faţă: 
„Tot așa cum ne temem, tot așa noi, crești-
nii, trebuie să avem și curajul de a merge mai 
departe; necazurile, încercările, suferinţele 
sau tristeţile pe care le avem nu trebuie să 
ne înfrângă. Așa cum, pe Cruce fi ind, chi-
nuit și batjocorit, Mântuitorul Hristos nu a 
coborât, ci a dus până la sfârșit povara Crucii 
și a răului care I se făcea, așa și noi, având 
acest exemplu, și nu doar al Lui, ci și al mar-
tirilor, sfi nţilor și tuturor celor care întot-
deauna au trecut dincolo de suferinţa tru-
pească spre o înţelegere spirituală a 
lucrurilor și către o bucurie a vieţii care nu 
se oprește în lucrurile acestea concrete și vă-
zute, și noi, deci, să nu ne temem, ci să în-
cercăm să punem pe mai departe nădejdea 
în Dumnezeu, Care ne ajută și ne apără. 

Pe de altă parte, aș vrea să vă mărturi-
sesc un sentiment puternic pe care îl am, 
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anume acela că ceea ce facem noi nu este 
poate de ajuns. Poate nici rugăciunea pe care 
o facem nu este de ajuns. Trebuie să adău-
găm la rugăciune și lucruri cât mai concre-
te, nu doar rugăciunea este de ajuns pentru 
a schimba lumea aceasta, nu se vor schim-
ba oamenii de lângă noi doar rugându-ne 
pentru ei, ci trebuie să adăugăm la rugăciu-
ne și lucruri cât mai adecvate stării în care 
se afl ă fi ecare: când copilul nostru este trist 
sau bolnav și suferind, facem ceva pentru el, 
nu doar ne rugăm pentru el ; când părinte-
le nostru, mama, tata, fratele, rudele sunt în 
suferinţă sau în neputinţă, nu doar le tele-
fonăm sau ne rugăm pentru ei, ci încercăm 
să facem ceva concret: le cumpărăm un me-
dicament, le aducem ceva care să-i ajute. Așa 
este și acum: rugăciunea nu este de ajuns. 
Și aș zice că trebuie să ne schimbăm modul 
de a vedea lucrurile, modul de a vedea via-
ţa aceasta, căci cel de lângă noi nu este nici-
odată dușmanul nostru și cel care pare să fi e 
«cel mai străin», când îl întâlnim este de 
fapt, el, aproapele nostru… Aţi auzit că du-
minică, la Evanghelie, Mântuitorul a spus în 
pilda bunului samarinean că aproapele este 
cel pe care îl întâlnești pe stradă, cel pe care 
îl vezi căzut jos, cel care are nevoie de tine 
într-un mod concret, cel pe care îl vezi în 
suferință aproape de tine; dar mai mult de-
cât atât, «aproapele» nostru este orice om 
din întreaga lume; toţi oamenii sunt «apro-
piaţii» noștri, toți cei care nu sunt aproape 
de noi, sau cei care ar putea să fi e mai aproa-
pe de noi. (...) Întreagă istoria umanităţii ne 
arată că oamenii nu au făcut decât să se răz-
boiască, să se lupte între ei pentru suprema-
ţie, pentru glorie, pentru bunuri, pentru a fi  
unul mai mare decât celălalt. Deși Mântui-
torul ne învaţă ne învaţă că nu dorinţa de a 
fi  primul este cea care trebuie să ne călău-

zească viaţa, vedem totuși că și noi, crești-
nii facem așa, iar confl ictele care există în lu-
mea aceasta acum nu sunt decât o urmare a 
acestei gândiri egoiste, fi e aici în Occident, 
fi e în Orient, pentru că nu cred că astăzi sun-
tem noi neapărat victime și alţii sunt agre-
sorii. Și noi am fost cândva agresori, și ei au 
fost la rândul lor victime. Dacă nu acum, 
dacă nu astăzi, acum cincizeci de ani sau 
acum o sută de ani. Această gândire a rău-
lui, a războiului, a asupririi și a dominaţiei 
călăuzește încă gândirea în lumea aceasta. 
Eu cred că rugăciunea trebuie să ne condu-
că la un alt fel de echilibru uman, la o așe-
zare a lucrurilor între noi, care să ne pună 
pe toţi egali faţă în faţă, fără a gândi că noi 
suntem din Occident sau din Orient, din 
emisfera nordică sau sudică, creștini sau 
necreștini, ci că toţi suntem fi i ai lui Dum-
nezeu și locuitorii acestui pământ. 

M-a marcat mult în aceste zile tocmai 
aceeași gândire rece care continuă să se pro-
page, aceeași atitudine : ne-au atacat, atacăm, 
răspundem răului cu rău, ochi pentru ochi și 
dinte pentru dinte, mereu pe acest principiu, 
al «adevărului» și al «dreptăţii» noastre. 
Dacă ne-am strădui fi ecare dintre noi, în fa-
milie, în locul în care suntem, în relaţiile din-
tre noi, să nu-i considerăm pe ceilalți inferi-
ori nouă, să nu le arătăm tot timpul ce au de 
făcut și cum trebuie să facă, să nu fi m noi pro-
fesorii și ei elevii care ne ascultă în bancă, dacă 
am schimba această atitudine de supremaţie 
pe care o avem și am promova un alt model 
de atitudine socială, poate că într-o zi lumea 
se va schimba. Eu sunt optimist că se va schim-
ba, nu foarte repede, dar se va schimba. 
Trebuie însă să facem, fi ecare dintre noi, ceva 
pentru aceasta. 

A consemnat: Andreea Ionescu
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În perioada 20-22 octombrie 2015 a 
avut loc, la Bruxelles, Sesiunea de evaluare 
și comunicări a Centrului Ortodox de Studii 
și Cercetare „Dumitru Stăniloae” din Paris. 
Evenimentul s-a desfășurat la Maison 
Notre-Dame du Chant d’Oiseau și a adu-
nat peste 100 de participanţi, clerici și mi-
reni, din toate ţările Mitropoliei Ortodoxe 
Române a Europei Occidentale și 
Meridionale, care au participat la progra-
mele de studiu organizate de-a lungul anu-

MOMENT DE BILANŢ PENTRU CENTRUL 

„DUMITRU STĂNILOAE” – PARIS

lui academic trecut. Întâlnirea de la 
Bruxelles a avut o accentuată dimensiune 
formativă și a conţinut, în afara evaluărilor, 
și o suită de comunicări știinţifi ce și ate-
liere tematice prezentate de către profe-
sori de teologie din România și din Europa. 
Toate acestea au rolul de a aprofunda și 
dezvolta cunoștinţele dobândite în cadrul 
cursurilor online.

Participanţii au avut bucuria de a-l avea 
în mijlocul lor pe Preasfinţitul Părinte 
Timotei, Episcopul Ortodox Român al 
Spaniei și Portugaliei. Preasfi nţia Sa a ros-
tit o rugăciune de binecuvântare la des-
chiderea sesiunii și a participat ca exami-
nator în cadrul modulului de Pastoraţie și 
duhovnicie, ce are rolul de a aprofunda 
teme de actualitate ale pastoraţiei Bisericii 
Ortodoxe Române în diaspora. Cursanţii 
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programului de Introducere în Teologie 
Ortodoxă au elaborat și prezentat câte o 
lucrare știinţifi că, care a fost redactată sub 
îndrumarea unuia dintre profesorii 
Centrului, și au participat la o probă de 
examinare orală. Totodată, cei prezenţi au 
avut de ales între mai multe ateliere tema-
tice pe teme de Pastoraţie, Misiologie și 
Liturgică.

CRÂMPEIE...

În cadrul sesiunii inaugurale, Pr. Prof. 
Dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a 
susţinut o conferinţă pe tema teologiei 
muzicii în operele a doi dintre cei mai pro-
funzi teologi ortodocși ai secolului trecut: 
Nicolas Lossky și Dumitru Stăniloae.

În cea de-a doua zi, programul a conti-
nuat cu lucrarea Pr. Prof. Dr. Daniel Benga, 
care a prezentat cursanţilor Originea liturgică 
a misiunii parohiei în concepţia Sfântului Ioan 
Gură de Aur. Alte prelegeri au fost susţinute 
de către Pr. Prof. Dr. Mihail Săsăujan și Pr. 
Iulian Nistea, fi ind urmate de întrebări din 
partea cursanţilor și dezbateri. După prânz, 
fi ecare cursant a putut lua parte la unul din-
tre cele trei ateliere tematice, în funcţie de 
preocuparea și opţiunea fi ecăruia, cei mai 
mulţi fi ind interesaţi de atelierul de Liturgică, 
moderat de Pr. Vasile Gavrilă, unde discu-
ţiile au nuanţat conţinutul cursurilor pe care 
sfi nţia sa le-a prezentat în cadrul modulului 
introductiv. Părintele Vasile a răspuns punc-
tual la multe întrebări ale cursanţilor legate 
de primirea Euharistiei, Taina Botezului și 
viaţa de familie.
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Atelierul de Pastoraţie și duhovnicie, unde dis-
cuţiile au fost conduse de Prof. Dr. Adrian Opre, 
a urmărit să răspundă printr-o abordare inter-
disciplinară (din perspectiva teologului și a psi-
hoterapeutului) la probleme de actualitate în 
pastoraţia contemporană și a căutat soluţii pen-
tru vindecarea sufl etelor celor care apelează la 
preot. Acesta din urmă este de multe ori con-
fruntat cu probleme care depășesc capacităţile 
sale, ceea ce înseamnă că trebuie să aibă curajul 
și dibăcia de a-i direcţiona pe oameni spre a pri-

mi ajutor de specialitate din partea 
psihoterapeuţilor.

După premierea participanţilor 
și înmânarea diplomelor, au fost lan-
sate și prezentate programele de stu-
diu pe care Centrul de Studii 
„Dumitru Stăniloae” le va organiza 
în cadrul anului academic 2015-2016. 
Alături de cele două programe deja 
consacrate, începând cu anul urmă-
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tor Centrul va oferi un modul de instrucţie pentru cateheţi, în vederea unei mai bune 
pregătiri a echipei pastoral-misionare a fi ecărei parohii din Mitropolie. Târziu în noap-
te, toţi cei prezenţi au participat la slujba privegherii, ofi ciată în biserica Sfântul Ierarh 
Nicolae din Bruxelles, încununând astfel prin rugăciune liturgică lucrarea teologică 
săvârșită în sălile de curs.

Mario-Dorin MIHAI
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H
ramul Catedralei „Sfi nții Arhangheli Mi-
hail, Gavriil și Rafail” din Paris a prilejuit 
anul acesta mai multe evenimente misio-
nare și duhovnicești regrupate într-o săr-

bătoare de două zile, 7-8 noiembrie 2015: „Zilele Cate-
dralei din Paris” – la îndemnul și cu binecuvântarea 
Înaltpreasfi nțitului Părinte Mitropolit Iosif.

Ziua de sâmbătă, 7 noiembrie, a început cu Sfânta Li-
turghie și a continuat după amiaza cu o masă rotundă de 
mărturii și dialog pe tema „Parohia și Familia”. În prima 
parte, cinci invitați au deschis evenimentul cu mărturii 

Zilele Catedralei din Paris 
2015

foarte diverse despre 
viața de familie și misiu-
nea în sânul familiilor: 
Părintele Jean Boboc, de-
canul Centrului de Stu-
dii și Cercetări „Dumi-
tru Stăniloae” din Paris, 
profesor de Antropolo-
gie și Bioetică, preot al 
Catedralei din Paris, a 
vorbit despre diversele 
aspecte concrete ale vieții 
de familie care se regă-
sesc în cercetările de Bi-
oetică de astăzi. Părinte-
l e  R ăz v a n  Io n e s c u , 
profesor de Apologetică 
la Centrul „Dumitru Stă-
niloae” și parohul Paro-
hiei „Sfânta Paraschiva și 
Sfânta Genoveva” din Pa-
ris, a vorbit despre dife-
ritele provocări ale vieții 
de familie identifi cate în 
discuțiile și întâlnirile sis-
tematice pe care le-a avut 
cu familiile din parohie 
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în ultimii ani. Părintele Mircea Filip, pa-
roh al Parohiei „Sfi nții Trei Ierarhi” din 
Romainville (regiunea pariziană), a vor-
bit de învățătura despre familie la Sfântul 
ierarh Vasile cel Mare. Preoteasa Ludmi-
la Jornea (Montreuil, regiunea pariziană) 
a vorbit despre începutul vieții de familie 
la tineri după propria experiență și după 
experiența de preoteasă într-o parohie din 
diaspora. Anca Sav-Grecu, psiholog, a fă-
cut un rezumat al învățăturilor din semi-
nariile cu tinerii și cu familiile pe care mai-
ca Siluana Vlad și celelalte maici de la 
Centrul „Sfi nții Arhangheli” din Iași (mai-
ca Rafaela și maica Sofronia) le-au ținut 
în Arhiepiscopia și mitropolia noastră în 
ultimii ani. În a doua parte a după-amie-
zii, după pauză, au urmat întrebări și 
discuții. Ziua s-au încheiat cu vecernia 
praznicului Sfi nților Arhangheli. Eveni-
mentul a fost transmis în direct de televi-

ziunea web a Mitropoliei, Apostolia TV, 
înregistrările fi ind și ele disponibile pe ca-
nalul YouTube Apostolia.tv.
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Duminică, 8 noiembrie, Liturghia arhierească a praznicului Catedralei Sfinții 
Arhangheli, prezidată de Înaltpreasfi nțitul Iosif, l-a avut drept co-slujitor și invitat pe 
Preasfi nțitul Timotei, episcopul Spaniei și Portugaliei, care a ținut cuvânt de învățătură 
după citirea Sfi ntei Evanghelii. La sfârșitul sfi ntei liturghii, Înaltpreasfi nțitul Iosif a cin-
stit două familii cu mai mulți copii din parohie (familia Chealfă, 4 copii, și familia 
Trandafi r, 7 copii) cu gramate mitropolitane și ajutoare pentru copii.
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Î
n luna noiembrie, parohiile ortodo-
xe române din Nott ingham și Liver-
pool, Marea Britanie, au îmbrăcat ha-

ine de sărbătoare cu ocazia împlinirii a 7 
ani, respectiv 6 ani de la înfi ințare. 

Cu acest prilej, atât sâmbătă, 14 no-
iembrie 2015, în Nott ingham, cât și du-
minică, 15 noiembrie 2015, în Liverpool, 
Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înalt-
preasfi nţitul Părinte Iosif, înconjurat de 
un sobor de preoţi și diaconi.

Primul moment aniversar a debutat 
sâmbătă, 14 noiembrie, în parohia cu hra-
mul „Sfi nții Apostoli Petru și Pavel” din 
Nott ingham, marcând astfel 7 ani de slu-

PAROHIILE ORTODOXE ROMÂNE

DIN NOTTINGHAM ȘI LIVERPOOL, 

LA CEAS ANIVERSAR

jire pastorală românească. Slujbele din 
această parohie se săvârșesc într-o biseri-
că închiriată de la comunitatea anglicană 
locală, deoarece situația fi nanciară a pa-
rohiei nu permite construirea unui locaș 
de cult ortodox propriu. În această situație 
se afl ă majoritatea comunităților ortodo-
xe române din Marea Britanie.

Cu ocazia acestui moment aniversar 
au fost aduse spre închinare părticele din 
moaștele Sfântului Apostol Filip și ale 
Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul 
Tesalonicului, pe care Biserica Ortodoxă 
i-a prăznuit sâmbătă. Din sobor au mai fă-
cut parte arhimandritul Philip Hall, din 



A P O S T O L I A   •   N R .  9 3   •   D E C E M B R I E   2 0 1 544

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



45A P O S T O L I A   •   N R .  9 3   •   D E C E 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

partea Patriarhiei Antiohiei 
a întregului Orient, și pr. 
Gregory Butler, din partea 
Patriarhiei Moscovei și a în-
tregii Rusii. Ofi cialitățile lo-
cale au fost reprezentate de 
Meredith Lawrence, prima-
rul cartierului Gedling, din 
Nott ingham, cartier în care 
se afl ă parohia. De asemenea, 
a mai fost de față și pr. Derek 
Hailes, împreună cu o parte 
a Consiliului parohial al 
comunității anglicane locale, 
de la care comunitatea româ-
nească a închiriat biserica. 

Aniversarea parohiei 
românești din Nottingham 
s-a încheiat cu oferirea unor 
diplome de ctitori și diplome 
de excelență unor credincioși 
din parohie, în semn de 
recunoaștere a implicării 
acestora în viața comunității. 
Părintele paroh Dan Petru 
Ghindea a adus mulțumiri 
t u t u ro r  c re d i n c i o ș i l o r 
implicați în organizarea aces-
tui eveniment important al 
parohiei și, nu în ultimul 
rând, părintelui Derek Hai-
les și Consiliului parohial al 
parohiei anglicane care a în-
chiriat locașul de cult comu-
nităţii românești. Sărbătoa-
rea s-a încheiat cu o agapă 
frățească.
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Cel de-al doilea moment aniversar a avut loc duminică, 15 noiembrie, în Paro-
hia ortodoxă română „Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ” din Liverpool. Împlinirea 
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a 6 ani de la înfi ințarea parohiei a coin-
cis și cu hramul acesteia. Alături de 
credincioșii români care au participat la 
Sfânta Liturghie arhierească, au fost de 
față: domnul Viorel Răducănescu, con-
sulul onorifi c al României la Liverpool, 
domnul Malcolm Kennedy, din partea 
Primăriei orașului Liverpool, și pastorul 
Paul Nener, din partea Bisericii Anglica-
ne, cel care a sprijinit de-a lungul timpu-
lui comunitatea românească în găsirea 
unui locaș de cult propriu. La sfârșitul 
Sfi ntei Liturghii s-au oferit diplome de 
ctitori și diplome de excelență membri-
lor comunității românești care s-au im-
plicat în viața parohiei. La sfârșitul aces-
tei festivități, Înaltpreasfinția Sa i-a 
acordat părintelui Dan Petru Ghindea 
distincția „Crucea Mitropolitană”, pen-

tru activitatea sa neobosită în slujirea pa-
rohiilor din Nott ingham și Liverpool. Pă-
rintele Dan a luat cuvântul și a mulțumit 
Înaltpreasfi nțitului Părinte Iosif pentru 
distincția acordată și, de asemenea, a 
adresat mulțumiri și comunității româ-
nești din Liverpool pentru susținerea ară-
tată și pentru implicarea neobosită în ac-
tiv itatea parohiei.  Părintele a mai 
mulțumit și reprezentanților autorităților 
locale și bisericești pentru sprijinul acor-
dat în obținerea unui locaș de cult pro-
priu. Hramul parohiei s-a încheiat, în 
mod tradițional, cu o agapă frățească. 

Românii din Liverpool reprezintă unul 
din fericitele cazuri în care comunitatea 
are o biserică proprie. În ianuarie 2015 
autoritățile britanice din Bebington/Wir-
ral au dat în grijă parohiei noastre din 



A P O S T O L I A   •   N R .  9 3   •   D E C E M B R I E   2 0 1 548

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

Liverpool o biserică, pentru o perioadă 
de 25 ani, cu posibilitatea achiziționării. 
Acest lucru a fost posibil prin sârguința 
părintelui Dan Petru Ghindea, și datori-
tă rugăciunilor aduse de către credincioșii 
parohiei, și mai ales prin implicarea dom-
nul Stuart David Carter, unul dintre Con-
silierii parohiei din Liverpool. Dumnea-
lui a reprezentat parohia din Liverpool în 
dialogul avut cu autoritățile locale, în urma 
căruia această biserică a fost oferită în mod 
minunat. 

Sărbătorirea a 6 ani de la înfi ințarea 
parohiei din Liverpool a coincis și cu nu-
mirea în această parohie a unui nou pre-
ot paroh, în persoana pr. Florin Voinea, 
care a slujit vreme de 7 ani în Parohia or-
todoxă română „Acoperământul Maicii 

Domnului” din Toledo, Spania. De la 
înfi ințarea parohiei, pr. Dan Petru Ghin-
dea, parohul parohiei din Nott ingham, a 
coordonat și activitatea parohiei din Li-
verpool, săvârșind Sfânta Liturghie alter-
nativ în Nott ingham și Liverpool.
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Duminică, 
1 noiembrie parohia 
Sfântul Nectarie 
de la Tours 
și-a sărbătorit hramul, 
avându-l oaspete 
pe Înaltpreasfi nțitul 
Părinte Mitropolit Iosif.

HRAMUL PAROHIEI 

SFÂNTUL NECTARIE DE LA TOURS
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L
a unsprezece ani de la prima Sfântă Liturghie săvârșită la Neuchâtel, credin-
cioșii comunităţii ortodoxe locale s-au adunat în număr mare pentru a prăz-
nui hramul parohiei „Sfântul Nectarie de Eghina”. La  bucuria specifi că unui 
astfel de eveniment s-a adăugat anul acesta și inaugurarea noii biserici, pe care 

comunitatea a reușit să o cumpere de la Biserica Reformată din Neuchâtel. Slujbele 
au început de sâmbătă, 7 noiembrie, când la Sfânta Liturghie s-a făcut pomenirea ce-
lor trecuţi la Domnul, atât din familiile enoriașilor, cât și din rândul victimelor trage-
diei întâmplate în București în seara de 30 octombrie.

Împreună cu invitaţii din România, membri ai Grupului Psaltic „Nectarie Protopsaltul”, 
seara s-a săvârșit slujba paraclisului Sfântului Nectarie, după aceasta toţi cei prezenţi bu-
curându-se de prezenţa Preasfi nţitului Episcop Marc Nemţeanul. Până târziu în noapte, 
dialogul cu Preasfi nţia Sa a umplut de bucurie sufl etele celor de faţă.

În ziua hramului, noua biserică s-a umplut cu credincioși veniţi din sânul parohiei, dar 
și din parohiile surori din Berna, Fribourg, Basel, Lucerna, Lausanne sau chiar Besançon. 

HRAMUL PAROHIEI  DIN NEUCHÂTEL

8 noiembrie
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De asemenea, la praznic a participat și ob-
ștea Mănăstirii Ortodoxe Române din 
Elveţia și surori ale Mănăstirii Protestante 
de la Grandchamps, de lângă Neuchâtel.  
Reprezentanţi of iciali ai Biserici lor 
Romano-Catolice și Reformate, împreună 
cu enoriași ai acestor parohii, ni s-au alătu-
rat în rugăciune, la eveniment participând 
și Doamna Consul Camelia Drăgan din par-
tea Ambasadei Române de la Berna.

Înainte de Sfânta Liturghie, Preasfi nţi-
tul Părinte Marc a săvârșit slujba de bine-
cuvântare a bisericii, înălţând rugăciuni 
pentru lucrările ce vor urma și explicân-
du-le celor prezenţi că această binecuvân-
tare este o prefi gurare a sfi nţirii bisericii 
care, cu ajutorul Domnului, va avea loc la 
sfârșitul lucrărilor. Alături de Preasfi nţitul 
Marc și de părintele paroh Marius Manea, 
au mai slujit: ieromonahul Gavriil (Mă-

năstirea Ortodoxă Română din Elveţia), 
pr. Laurenţiu Precup (Berna-Basel), pr. 
Mircea Ianculescu (Fribourg) și pr. 
Jean-Marie Cuny (Besançon). Sfânta Li-
tughie a fost săvârșită în limbile franceză 
și română, răspunsurile la strană fi ind date 
fi e în română, de membrii Grupului „Nec-
tarie Protopsaltul”, fi e în franceză, de către 
credincioșii parohiei, cărora li s-au alătu-
rat membrii ai grupurilor de muzică orto-
doxă „Yaroslav” și „In Illo Tempore”.
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Cu binecuvântarea Înaltprea-
sfi nţitului Părinte Mitropolit Io-
sif, pentru slujirea credincioșilor 
și spre slava lui Dumnezeu, Prea-
sfi nţitul Părinte Marc l-a hiroto-
nit întru diacon pe seama paro-
hiei Neuchâtel pe ipodiaconul 
André Fellrath.

Bucuria praznicului a conti-
nuat și după Sfânta Liturghie, în 
cadrul agapei frăţești organizate 
de Comitetul Parohial în sala de 
reuniuni din noua biserică. 

Sfântul Nectarie să binecuvân-
teze comunitatea din Neuchâtel și 
să le fi e credincioșilor ei împreu-
nă rugător spre mântuire!

Pr. Marius Manea
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Duminică, 18 octombrie 2015, au 
avut loc festivităţile legate de cea de-a 
40-a aniversare a parohiei ortodoxe 
române „Învierea Domnului” din Gene-
va-Chambésy, care s-au desfășurat după 
un program alcătuit din două părţi: cea 
cultică și cea festiv-comemorativă, în pre-
zenţa multor credincioși. La aceste eve-
nimente au participat Înaltpreasfi nţitul 
Părinte Mitropolit Iosif al Europei Occi-
dentale și Meridionale, Înaltpreasfi nţitul 

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 

„ÎNVIEREA DOMNULUI” 

DIN GENEVA-CHAMBÉSY LA ANIVERSAREA 

A 40 DE ANI DE LA ÎNFIINŢARE (1975-2015)

Reportaj de la festivităţile aniversare

Părinte Mitropolit Ieremia al Elveţiei și 
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit 
Nifon al Târgoviștei, printre invitaţii de 
onoare numărându-se Excelenţa Sa 
Doamna Anca Opriș, Ambasadorul 
României în Elveţia și Principatul de 
Lichtenstein, doamna Mihaela Feher de 
la Ambasada Română din Berna, precum 
și domnul Bogdan Nicolae Ionescu, Pre-
ședintele Uniunii Bisericilor și Comuni-
tăţilor Creștine din Geneva.

Sfânta Liturghie arhierească a fost să-
vârșită cei doi ierarhi români, înconjurați 
de un sobor de preoţi din care au făcut 
parte, pe lângă părintele paroh Vergil Vâl-
cu, pr. prof. dr. Viorel Ioniţă, fost director 
al Conferinţei Bisericilor Europene (Ge-
neva), pr. Emil Roman (Arad), primul pa-
roh al parohiei „Învierea Domnului” 
(1977-1984), protosinghel Ioachim To-
moioagă (Institutul Ecumenic Bossey), 
pr. Bogdan Mereu de la parohia ortodo-
xă română din Chur, Elveţia, precum și 
pr. diacon Grigorie Burac de la Paris. Răs-
punsurile la strană au fost date de corul 
parohiei, iar cuvântul de învăţătură a fost 
rostit de Înaltpreasfi nţitul Iosif.
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Sfânta Liturghie a fost urmată de fes-
tivităţile propriu-zise, care au constat în 
prezentări și evocări ale istoricului paro-
hiei (pr. Vergil Vâlcu, pr. Emil Roman) și 
intervenţii ale ierarhilor invitaţi, acorda-
rea de distincţii și un program artistic la 
care au participat corul parohiei și un grup 
de copii. În deschidere, părintele paroh 
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Vergil Vâlcu a menţionat pe scurt prin-
cipalele aspecte ale slujirii parohiale 
de la înfi inţarea comunităţii până în 
prezent, mulţumindu-le tuturor celor 
implicaţi în bunul ei mers, preoţi și mi-
reni. De asemenea, le-a mulţumit ie-
rarhilor afl aţi de faţă pentru sprijinul 
și purtarea de grijă arătate parohiei de-a 
lungul timpului, arătându-și totodată 
recunoștinţa faţă de lucrarea slujitoa-
re depusă de preoţii Bisericii Ortodoxe 
Române cu înalte responsabilităţi la 
Consiliul Ecumenic al Bisericilor și la 
Conferinţa Bisericilor Europene:  pr. 
prof. dr. Ion Bria, pr. prof. dr. Dumitru 
Popescu, pr. prof. dr. Viorel Ioniţă, pr. 
prof. dr. Ioan Sauca, pr. prof. dr. Daniel 
Buda.

La fi nalul acestor cuvântări, Înalt-
preasfi nţitul Iosif a înmânat „Grama-
ta Mitropolitană” celor care s-au dis-
tins prin participarea activă și de 
durată la activităţile parohiei, lăudân-
du-le jertfa și îndemnându-i să susţi-
nă mai departe, prin trăire și fapte, lu-
crarea pastoral-misionară săvârșită în 
sânul acestei comunităţi. Tuturor in-
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vitaţilor le-a fost oferit din 
partea parohiei câte un exem-
plar din Albumul monografi c 
omagial publicat cu ocazia 
acestei aniversări de către edi-
tura Basilica, cu binecuvân-
tarea Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel, care l-a și 
prefaţat cu un mesaj de bine-
cuvântare.

Programul zilei a continu-
at cu momentul artistic oferit 
de corul și copiii parohiei și cu 
agapa frăţească organizată prin 
grija credincioșilor. Calde mul-
ţumiri tuturor participanţilor 
la acest moment de bucurie și 
împreună prăznuire și slavă lui 
Dumnezeu pentru toate!

Pr. Vergil Vâlcu



A P O S T O L I A   •   N R .  9 3   •   D E C E M B R I E   2 0 1 558

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



59A P O S T O L I A   •   N R .  9 3   •   D E C E 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

V
ineri, 13 noiembrie, în ziua de 
prăznuire a Sfântului Ioan Gură 
de Aur, în parohia „Sfântul Du-

mitru” din Genova a avut loc ofi cierea Tai-
nei Sfântului Maslu în prezenţa credin-
cioșilor care s-au închinat la moaștele 
Sfi ntei Mari Muceniţe Ecaterina, ocroti-
toarea parohiei din Genova, și la moaște-
le Sfi ntei Sabina, prezente în biserică. 

Au fost prezenţi toţi preoţii din proto-
popiatul Liguria: pr. protopop Filip Con-
stantin Sorin, pr. Mihai Claudiu de la pa-
rohia Sanremo, pr. Gheorghe Andronic de 
la parohia Savona, pr. Gheorghe Ciocârlan 
și pr. diacon Codiţă Daniel de la parohia 
La Spezia. 

Taina Sfântului Maslu a fost urmată 
de conferinţa cu tema: „Sfântul Ioan Gură 
de Aur, mare păstor de sufl ete”, susţinută 
de pr. Gheorghe Andronic, care a vorbit 

CONFERINŢĂ ŞI SFÂNTUL MASLU 

ÎN PROTOPOPIATUL LIGURIA

de credinţa profundă a marelui ierarh, de 
slujirea sa, de marea milostenie și zelul îm-
bogăţit de cele mai frumoase fl ori ale re-
toricii și cea mai exactă cunoaștere a su-
fl etelor. 

Sfântul Ioan Gură de Aur rămâne una 
din cele mai fascinante fi guri ale primelor 
secole creștine. În toate Sfi ntele Liturghii 
îl pomenim și îl chemăm să fi e ocrotitor 
și părtaș al învierii sufl etelor noastre.
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Vineri, 13 noiembrie 2015, parohia „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Carrara și-a săr-
bătorit hramul. La Dumnezeiasca Liturghie au participat Părintele Vicar Atanasie, pr. 
Ioan Coman (parohia Firenze), pr. Marian Vîlcu (parohia Grosseto), pr. Gheorghe 
Ciocîrlan și pr. diacon Daniel Codiţă (parohia La Spezia), pr. Ciprian Calfa (parohia 
Livorno), pr. Liviu Marina-Fiţ (parohia Lucca), pr. Matei Tulan (parohia 
Montecatini-Terme), pr. Cristian Puricescu (parohia Pisa), pr. Gabriel (parohia Pistoia), 
pr. Matei Viorel (parohia San Giovanni Valdarno), pr. Constantin Radu (parohia Siena), 
pr. Andrei Vizitiu (parohia Viareggio). Din partea Episcopiei Catolice, au fost prezenţi 
Don Raff aello și Don Mauro. Ne-a bucurat și prezenţa celor doi consuli de la Bologna, 
Dr. Eugen Șerbănescu și domnul Cătălin Toșcuţă. 

În cuvântul său de învăţătură, Părintele Vicar Atanasie s-a referit la personalitatea 
Sfântului Ioan Gură de Aur, care face parte din pleiada sfi nţilor părinţi din veacul al IV-lea, 
numit „veacul de aur” al Bisericii creștine. Sfântul Ioan a trecut la Domnul în anul 407, ros-
tind aceste cuvinte de neuitat: „Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”. Părintele Atanasie i-a 
îndemnat pe cei prezenţi să se gândească la viaţa Sfântului Ioan Gură de Aur, cel care a în-
tocmit unul dintre tipicele Sfi ntei Liturghii, urmându-i credinţa și tăria în suferinţe. 

La fi nal, a avut loc o agapă frăţească, pregătită cu multă dragoste de doamnele din 
Comitetul parohial. Nădăjduim ca aceste gânduri să ne fi e de folos, amintindu-ne pu-
rurea de Sfântul Ioan Gură de Aur, marele sărbătorit al acestor zile. Amin.

HRAMUL PAROHIEI 

„SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR” DIN CARRARA
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HRAMUL PAROHIEI „SFÂNTUL CUVIOS PAISIE 

DE LA NEAMŢ” DIN LIVORNO

Cu binecuvântarea Preasfi nţitului Părinte Episcop Siluan, comunitatea din Livorno 
și-a prăznuit ocrotitorul, pe Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ. Sfânta Liturghie arhiereas-
că a fost săvârșită de către Preasfi nţitul Siluan, împreună cu un sobor de preoţi și diaconi. 
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În cadrul slujbei, a avut loc o hirotesie de ipodiacon, o hirotonie de preot și una de dia-
con, iar la fi nal părintele paroh a primit rangul de iconom. La această sărbătoare au parti-
cipat și numeroase ofi cialităţi: Domnul Ambasador Bogdan Tătaru-Cazaban, Dott . Mannini 
– Comisar la Misericordia, și episcopul catolic Simone Giusti.

Credincioșii au adus mulţumire și slavă Domnului, căci, cu îngăduinţa Sa și sub 
oblăduirea Sfântului Paisie, anul acesta a fost un an plin de daruri revărsate cu îmbel-
șugare asupra locașului și enoriașilor: reparaţia interioară și exterioară a Bisericii, so-
sirea altor cinci icoane pictate în România, la Mănăstirea Antim, și, mai ales, primirea 
unei copii a icoanei făcătoare de minuni „Prodromiţa” din Muntele Athos, adusă de 
doi părinţi de la schitul românesc Prodromu. Această copie a icoanei va rămâne în bi-
serica din Livorno spre mângâierea și întărirea credincioșilor.

După cum a fost plăcut Sfântului Paisie în timpul vieţii sale să adune multe nea-
muri împreună în numele Domnului, așa ne-am adunat și noi toţi (din diferite zone 
ale României, Ucrainei și Republicii Moldova) să-l cinstim și să-i mulţumim. După 
slujbă, toţi cei de faţă au participat la o agapă frăţească la fi nalul căreia a fost prezentat 
și un frumos program artistic susţinut de copiii și tinerii comunităţii.

„Smerenia este temelia tuturor virtuţilor evanghelice. Ea este la fel de trebuincioa-
să pentru mântuire cum este respiraţia pentru viaţa omului. Toţi sfi nţii s-au mântuit 
prin diferite căi, dar fără smerenie nimeni nu s-a mântuit și nu poate să se mântuias-
că. De aceea, tot cel ce vrea să se mântuiască trebuie să se socotească din toată inima 
înaintea lui Dumnezeu ca fi ind cel mai de pe urmă între oameni și pentru orice păcat 
să se osândească pe sine, iar nu pe alţii” (Sf. Paisie de la Neamţ).

Slavă Domnului și Sfântului Paisie pentru toate!
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Sâmbătă, 7 noiembrie 2015, biserica parohiei „Sfi nţii Doctori fără de arginţi Cosma și 
Damian” din Vitoria-Gasteiz, Spania, a fost sfi nţită de către Înaltpreasfi nţitul Părinte Mitropolit 
Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei, 
Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei.

La slujbă au asistat, din partea Bisericii Romano-Catolice, Excelenţa Sa Miguel Asurmendi, 
Episcopul Catolic de Vitoria-Gasteiz, Vicarul General Fernando Gonzáles și preoţii Raul 
Alonso Argote și Hector Manuel López Rodríguez.

Alături de ierarhii noștri, la slujbă au participat preacucernicii părinţi Florin Goia, proto-
iereu de Asturias, pr. George Laurenţiu Bota (Tohanul Vechi II, Zărnești – Brașov), pr. Ion 
Răducu (Pamplona), pr. Marian Mănescu (San Sebastian), pr. Vasile Magnet (Logroño), pr. 
Petru David (Bilbao), pr. Andrei Turea (Santander), pr. Gabriel Dănilă (Soria), pr. Mădălin 
Șelaru (Castro Urdiales), pr. Radu Sorin Ursu (protoiereu al protopopiatului Vitoria-Gasteiz 
și paroh al parohiei „Sfi nţii Doctori fără de arginţi Cosma și Damian” din Vitoria-Gasteiz), 
diaconul Grigore Burac și ipodiaconul Sorin Burlacu. Răspunsurile la strană au fost date de 
protopsaltul Bogdan Marin, psaltul Marian Știrbei și psaltul Alexandru Petre, membri ai 
Grupului Psaltic „Sfântul Paisie de la Neamţ”.

În data de 1 noiembrie 2007 Înaltpreasfi nţitul Părinte Iosif a întemeiat parohia ortodoxă 
română cu hramul „Sfi nţii Doctori fără de arginţi Cosma și Damian”, pentru a răspunde ne-
voilor duhovnicești ale credincioșilor din provincia Alava și Miranda de Ebro, Spania, aici fi -
ind rânduit ca preot paroh preacucernicul părinte Radu Sorin Ursu.

Primul loc de slujire a fost oferit comunităţii noastre de către Episcopia Catolică de Vitoria, 
în biserica Espiritu Santo. După aproape doi ani de eforturi și rugăciuni fi erbinţi către Dumnezeu, 
dorinţa părintelui paroh și a enoriașilor de a avea un locaș de închinare statornic s-a concre-
tizat prin cesiunea bisericii Santa Lucia, care aparţine Episcopiei Catolice din Vitoria-Gasteiz. 
Credincioșii au socotit că „este mai fericit a da decât a lua”, amprenta jertfei lor văzându-se 

SFINŢIREA BISERICII PAROHIEI 

VITORIA-GASTEIZ
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peste tot: în reparaţia capitală a bisericii, în iconostasul din lemn de tei sculptat de meșterul 
Nicolae Câmpean din Dej și împodobit cu icoane pictate de iconarul profesor doctor Iulian 
Grădinaru și iconarul Florin Grădinaru, în înzestrarea bisericii cu toate cele necesare slujirii, 
precum și cu mobilier realizat de meșterul Ionuţ Hanter din Neamţ.

În cadrul slujbei, Înaltpreasfi nţitul Iosif a subliniat importanţa sfi nţirii bisericii și a Sfi ntei 
Mese, care este Mormântul Mântuitorului Iisus Hristos. De asemenea, a vorbit despre valoa-
rea bisericii, a jertfei preotului, a familiei acestuia și a credincioșilor pentru a susţine o bise-
rică în străinătate. Meritul este cu atât mai mare cu cât parohia este una mică, dar în realiză-
rile ei se vede sufl etul bogat al credincioșilor.

Ca semn de recunoștinţă și preţuire a râvnei și dragostei arătate către Sfânta Biserică și 
către parohia „Sfi nţii Doctori fără de arginţi Cosma și Damian”, Înaltpreasfi nţitul Iosif a acor-
dat Gramata Mitropolitană preotului paroh Radu Ursu și preotesei Daniela Ursu, iar părin-
telui Radu Ursu i-a și acordat Crucea Mitropolitană.

Preasfi nţitul Timotei a mulţumit Înaltpreasfi nţitului Iosif pentru împreuna slujire și grija pe care 
ne-o poartă tuturor. De asemenea, a mulţumit Episcopului Catolic Miguel Asurmendi și reprezen-
tanţilor Bisericii Catolice pentru sprijinul acordat bisericii ortodoxe române din Vitoria-Gasteiz, 
precum și credincioșilor pentru jertfelnicia arătată zi de zi faţă de această biserică, îndemnându-i să 
aibă în continuare același sufl et mare, în care să-i facă mereu loc Domnului Iisus Hristos. Preasfi nţitul 
Timotei le-a acordat enoriașilor parohiei „Sfi nţii Doctori fără de arginţi Cosma și Damian” Gramata, 
ca semn al preţuirii pentru activitatea depusă în slujba bisericii.

La încheierea slujbei, toţi cei prezenţi au fost invitaţi la o agapă creștină pregătită de cre-
dincioșii parohiei Vitoria-Gasteiz.

Și acum, Dătătorule de viaţă, Doamne, trimite harul Tău cel sfânt peste toţi cei care s-au os-
tenit la înfrumuseţarea casei Tale, primește darul lor precum ai primit oarecând cei doi bani ai 
văduvei, și îi înscrie în Cartea Vieţii! Răsplătește, Doamne, pe toţi cei care au jertfi t pentru acest 
Sfânt Altar, pleacă, Doamne, urechea Ta și ascultă glasul rugăciunii tuturor celor care își vor ple-
ca genunchii în faţa Dumnezeiescului Tău Altar. Ocrotește-i, binecuvântează-le viaţa, dăruieș-
te-le mântuire și aprinde în ei dragostea către Tine, către aproapele și către Biserica Ortodoxă, 
pentru ca împreună să te slăvim pe Tine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în veci. Amin!
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ÎNTÂLNIREA TINERILOR ORTODOCŞI 

DIN PROTOPOPIATUL SEVILLA

În data de 2 noiembrie 2015 a avut loc la Málaga, în protopopiatul de Sevilla, Întâlnirea 
Nepsis cu tema „Sfânta Scriptură în viaţa tinerilor de azi”, la care au participat aproxima-
tiv 120 de tineri din cele 10 parohii ale protopopiatului, însoţiţi de preoţi și părinţi. La 
această întâlnire a participat și pr. Taras Petruniak  de la  parohia  ucraineană  „Nașterea 
Mântuitorului) din Malaga, împreună cu un grup de tineri ucraineni.

În cele ce urmează, prezentăm câteva dintre principalele întrebări și răspunsuri din ca-
drul acestor discuţii:

Întrebare: De ce nu citesc tinerii Biblia?
Răspunsuri: Din lene, din lipsa unui program duhovnicesc, din cauza folosirii fără so-

cotinţă a noilor tehnologii digitale: telefon, tabletă, internet etc.; pentru că părinţii lor nu 
se preocupă de ei, ca să le insufl e dragostea de Sfânta Scriptură; pentru că în parohii nu 
s-au deschis încă grupuri de studiere a Sfi ntei Scripturi și multe altele.

Întrebare: Ce soluţii aţi propune pentru înlăturarea acestor piedici?  
Răspunsuri: grupuri de studiu al Bibliei în fi ecare parohie; descărcarea aplicaţiilor ce 

se referă la citirea Sfi ntei Scripturi (Acatiste și Rugăciuni, Biblia Ortodoxă, Creștin Ortodox, 
materialele referitoare la studiul Sfi ntei Scripturi de pe platforma Scribd); citirea Bibliei 
împreună cu toată familia, în mod constant; crearea unor spaţii virtuale de discuţii lega-
te de Sfânta Scriptură: grupul FB Nepsis Protopopiat Sevilla și alte grupuri locale.

Pe această cale, le mulţumim tuturor preoţilor din protopopiat care s-au implicat în 
buna desfășurare a evenimentului, precum și pr. paroh Onica Dimitrie Mugurel, care, îm-
preună cu familia și colaboratorii sfi nţiei sale, ne-au primit cu multă căldură.
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Un nou prilej de sărbătoare pentru comunitatea românilor ortodocși din Coslada, cu 
ocazia prăznuirii hramului parohiei, Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul: în com-
pania unor oaspeţi de seamă, precum Preasfi nţitul Ambrozie, Episcopul Giurgiului, 

însoţit de distinșii săi colaboratori, consilierul administrativ al episcopiei, părintele Sabin Mâţ, 
și părintele Ioan Emanuel Stuparu, protoiereul Bolintinului, și a invitatelor din Grecia, 
Gherontissa Mariam Skorda și monahia Macrina Pelekanou, ne-am adunat cu mic, cu mare 
în biserica enoriei pentru a săvârși Sfânta Liturghie. O celebrare solemnă, emoţionantă, la 
care și-au adus contribuţia toţi cei prezenţi.

Cu binecuvântarea Preasfi nţitului Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, itinerarul 
spiritual s-a deschis duminică seara, 1 noiembrie 2015, cu slujba Paraclisului Sfântului 
Nectarie.

În săptămâna premergătoare hramului, în zilele de luni, miercuri și vineri au fost săvârși-
te Taina Spovedaniei și Paraclisul Sfântului Nectarie. Sâmbătă dimineaţă, 7 noiembrie, în pre-
lungirea Sfi ntei Liturghii, cei adormiți au fost pomeniţi în cadrul parastasului de obște, iar 
seara, începând cu ora 18.30, în cadrul slujbei Vecerniei cu litie, au fost sfi nţite 25 de icoane 
ce au fost apoi așezate spre închinarea credincioșilor.

Duminică dimineaţa, 8 noiembrie, de la ora 9.30, a fost săvârșită Sfânta Liturghie arhie-
rească, de către Preasfi nţitul Episcop Ambrozie al Giurgiului. Răspunsurile la strană au fost 
date de Gherontissa Mariam Skorda și protopsaltul parohiei, George Bucurică, în limbile ro-
mână și greacă. După Sfânta Liturghie, un concert de muzică bizantină a fost susţinut de 
Gherontissa Mariam Skorda în biserica parohială, cuprinzând cântări specifi ce sărbătorii, dar 
și postului Nașterii Domnului care se apropie.

HRAMUL PAROHIEI COSLADA
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Moaștele Sfântului Arsenie Capadocia-
nul, cu pomenirea la 10 noiembrie, au fost 
aduse și așezate spre închinare de către Epi-
scopul Giurgiului, iar un veșmânt al Sfi ntei 
Parascheva cea Nouă de la Iași a fost oferit în 
dar comunităţii.

Pentru onoarea de a fi  fost alături de noi, 
părintele paroh George Cimpoca i-a oferit 
Preasfi nţiei Sale Ambrozie, din partea comu-
nităţii, o icoană a Sfântului Ierarh Nectarie. 
Același dar a fost oferit și Gherontissei Ma-
riam Skorda, împreună cu Diploma de Exce-
lenţă pentru „dragostea și pasiunea arătate în 
cultivarea și promovarea frumuseţilor și tai-
nelor muzicii bisericești de inspiraţie bizan-
tină, pentru extraordinara lucrare misionară, 
de sensibilizare a sufl etelor prin melosul bi-
zantin autentic, pentru a recepta mai bine 
Evanghelia și a se împărtăși de prezenţa lui 
Hristos, precum și pentru prietenia caldă și 
plină de afecţiune arătată poporului român”. 
Preasfi nţitul Ambrozie a oferit părintelui pa-
roh distincţia „Vrednicia Vlăsceană” pentru 
„osârdia și lucrarea deosebită săvârșită spre 
slava Bisericii noastre, nădăjduind că aceas-
tă cinstire va fi  temei de sporire a râvnei pen-
tru Biserica strămoșească”. De asemenea, a 
dăruit cărţi, albume și iconiţe, mulţumind fa-
miliei preotului, doamnei preotese Gina Cim-
poca și tuturor credincioșilor pentru căldu-
ra și ospitalitatea cu care a fost întâmpinat, 
primit și găzduit pe perioada șederii sale în 
Spania. Gherontissei Mariam Skorda i-a ofe-
rit în dar o icoană a Sfi ntei Parascheva.

Peste 400 de pachete cu hrană au fost pre-
gătite și împărţite credincioșilor prezenţi de 
către membrii Consiliului și Comitetului pa-
rohial. Agapa a încheiat prima parte a zilei.

La Sfânta Liturghie duminicală au asistat 
și doamna Teresa González Ausín, consilier 
de Imigraţie și Servicii Sociale, și Domnul 

Agustín González Plasencia, din partea Pri-
măriei Coslada.

În noaptea de duminică spre luni, 9 no-
iembrie, de la ora 23.30, a fost săvârșită sluj-
ba privegherii, urmată de Sfânta Liturghie în 
cinstea Sfântului Nectarie, Mitropolitul Pen-
tapolei, făcătorul de minuni, la care a slujit, 
ca și în ziua precedentă, Preasfi nţitul Ambro-
zie, împreună cu ieromonahul Macarie Băr-
găvanu, preoţii Sergiu Adrian Covaci și Ni-
colae Olimpiu Biolan de la parohia 
„Întâmpinarea Domnului” din Mejorada del 
Campo și pr. Grigorie Pană, fost slujitor al 
parohiei menţionate.

Din cuvintele de învăţătură ample și bo-
gate în înţelesuri duhovnicești ale ierarhului 
invitat am înţeles că mărturia noastră perso-
nală, a comunităţii noastre, a familiei noastre 
este foarte importantă pentru lumea de as-
tăzi.

Uneori, cuvintele nu sunt de ajuns pen-
tru a explica un moment deosebit, alteori 
sunt de prisos. Ceea ce este sigur este faptul 
că toţi cei care au venit la sărbătoare cu ini-
ma deschisă au plecat cu ea plină de trăiri in-
tense, un îndemn pentru a continua „aven-
tura” noastră duhovnicească împreună.

Prezbitera Gina Cimpoca
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P
reasfi nţitul Părinte Episcop Timotei al Spaniei și Portugaliei a săvârșit Sfânta 
Liturghie arhierească sâmbătă, 31 octombrie 2015, în parohia „Sfânta Mare 
Muceniţă Anastasia Romana” din Parla, cu ocazia hramului, fi ind înconjurat 

de un sobor de preoţi alcătuit din părintele paroh Vasile Eugen Barz și alţi preoţi slu-
jitori din protopopiatul Comunităţii de Madrid. Tot în această zi, înainte de începe-
rea Sfi ntei Liturghii, Preasfi nţia Sa l-a hirotesit citeţ pe domnul Cojocaru Vlad Ilie 
Emanuel, care este și cântăreţ în parohia ortodoxă din Parla.

În cuvântul său de învăţătură, Preasfi nţitul Timotei le-a vorbit credincioșilor pre-
zenţi despre viaţa Sfi ntei Anastasia Romana, care a dat dovadă de o tărie extraordina-
ră în faţa chinurilor. Ne mirăm, citind Vieţile Sfi nţilor, de unde au avut atâta putere 
pentru a răbda. Dar puterea vine de la Dumnezeu. El trimite Duhul Său asupra cre-
dincioșilor și-i întărește. Iar noi, cei de astăzi, trebuie să ne mărturisim credinţa chiar 
cu preţul vieţii noastre, asemenea sfi nţilor mucenici. 

HRAMUL PAROHIEI DIN PARLA


