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CUVÂNTUL
MITROPOLITULUI

iosif

A
m petrecut cele 40 de zile 
ale Postului până la Intra-
rea Domnului în Ierusa-
lim, apoi toate zilele Săp-
tămânii care se încheie 

astăzi, ca într-un urcuș de înțelegere și 
trăire, Patimile cele purtătoare de dragos-
te pentru noi toți, Moartea pe Cruce și 
Învierea Lui. Mare și binecuvântată este 
această Săptămână în care ne facem 
părtași lui Hristos, Cel ce suferințele noas-
tre, dar și ura întreagă a omului, arătată 
prin loviri, scuipări, batjocură prin cu-
vintele de ocară, și la urmă prin moarte, 
le poartă pe Crucea Sa. Le duce pe toa-
te, Blând și Smerit, fără să ceară drepta-
te Părintelui Ceresc, din contră, în locul 

răzbunării cerând iertare pentru cei care 
Îl răstigneau: „Părinte, iartă lor că nu știu 
ce fac” (Lc 23, 34). A primit moarte 
rușinoasă, a primit a fi socotit cu cei 
nelegiuiți, „atunci au fost răstigniți împre-
ună cu El doi tâlhari, unul de-a dreapta și 
altul de-a stânga, iar trecătorii Îl huleau, 
clătinând capetele … În același chip Îl ocă-
rau și tâlharii cei împreună-răstigniți cu El” 
(Mt 27, 38-39 și 44), dar dragostea și mila 
Lui nu s-au clătinat. S-a făcut purtător al 
marii milostiviri a Părintelui Ceresc pen-
tru noi, fi ind El Însuși Milostivirea vie, 
întrupată, dăruită de către Preasfânta Tre-
ime Însăși omului îngenunchiat de păcat 
și în consecință de moarte. S-a făcut pe 
Sine hrană cerească, „pâine a vieții, … 
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care se pogoară din cer, aceea din care, dacă 
mănâncă cineva, nu mai moare” (In 6, 48 
și 50), care hrănește, adapă, vindecă și 
învie trupurile și sufl etele noastre cele 
rănite. 

Am încercat să trăim în adâncul su-
fl etului și în acest Sfânt și Mare Post și în 
Săptămâna Patimilor și să facem și ale 
noastre Patimile Lui, interiorizând în 
același timp realitatea faptului că nu mai 
suntem singuri în toate încercările prin 
care trecem pe acest pământ, că viața 
noastră are sens în dragostea mult milos-
tivă a lui Hristos, Care a îndrăznit nebu-
nia Crucii și a morții pentru a ne 

încredința că nu suntem singuri, că ne 
este alături cu dragostea Lui. Mila nemăr-
ginită a lui Dumnezeu față de noi oame-
nii trăită și dăruită pe Cruce de Însuși Fiul 
Cel Întrupat, astăzi răsare din mormânt, 
golind iadul, biruind moartea, ca noi să 
fi m vii. Crucea și Moartea Lui devin pen-
tru noi binecuvântare, devin mântuitoa-
re. „Căci cuvântul Crucii, ne spune Sfân-
tul Apostol Pavel, pentru cei ce pier, este 
nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, 
este puterea lui Dumnezeu.” (I Cor 1, 18)

Însă iată că moartea pe Cruce și Mor-
mântul pe care le-a primit Fiul lui Dum-
nezeu în schimbul iubirii Lui pentru noi, 
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nu rămân sterpe, dragostea Lui rodește 
în lume mântuirea. Cerurile și pămân-
tul saltă de bucurie astăzi, Hristos Dom-
nul a înviat și mântuire din suferința 
morții a adus neamului omenesc! De în-
vierea lui Hristos se bucură și se vese-
lesc cetele îngerilor și poporul creștin, 
dar și întreaga natură, căci Adam cel 
mort prin lemnul pomului, este înviat 
prin lemnul de viață făcător al Crucii, 
care a primit pe Mielul lui Dumnezeu 
care ridică păcatul lumii! Și rănile prici-
nuite de noi, și Crucea care L-a primit, 
și cuiele care L-au străpuns, și sulița care 
L-a împuns, și moartea care L-a împre-
surat, și mormântul care L-a primit, și 
iadul care a crezut că L-a înghițit, toate 
prin Înviere s-au umplut de lumina ha-
rului Celui pe care moartea nu L-a pu-
tut ține în chingile ei. „Unde îți este, moar-
te, biruința ta? Unde îți este, moarte, boldul 
tău?” (I Cor 15, 55) Cum să nu se vese-
lească și cerul și pământul de această în-
torsătură pe care a luat-o moartea cea 
neiertătoare în viața noastră, ea care l-a 
înghițit pe om de la căderea lui Adam și 
până la Hristos, fi ind acum biruită și de-
venind ea însăși prin aceasta Paște – Tre-
cere spre Cel Înviat Care ne-a deschis 
ușa cerului, poarta Raiului? „Adevărat, 
adevărat zic vouă (zice Domnul): cel ce 
ascultă cuvântul Meu și crede în Cel ce M-a 
trimis are viață veșnică și la judecată nu 
va veni, ci s-a mutat din moarte la viață.” 
(In 5, 24) Moartea și-a pierdut dintr-o 
dată puterea asupra nostră și devine 

Paște, trecere în viața cea dăruită nouă 
prin înviere. „Desfi ințând prin înviere stă-
pânirea morții, – zice Sfântul Chiril al 
Alexandriei – nu Și-a procurat învierea 
Sieși, întrucât este Cuvântul și Dumnezeu, 
ci ne-a dat această binecuvântare nouă, 
prin Sine și în Sine (căci toată fi rea omu-
lui era în Hristos, strânsă de legăturile 
morții).” (Comentariu la Evanghelia 
Sfântului Ioan, cartea a IX a, cap 12, în 
PSB vol 41, p. 1064)

Taina vieții și a morții noastre ne-a 
fost tâlcuită astăzi de Cel ce a primit viața 
și moartea în numele nostru, iubindu-ne 
până la jertfa de Sine pentru a ne face 
părtași bucuriei și vieții veșnice, prin În-
viere. De acum suntem purtători ai 
înțelesurilor tainei vieții și a morții pe 
care să le trăim de-a lungul scurtei noas-
tre vieți pământești, împărtășindu-le tu-
turor, adică să fi m sau să devenim misi-
onari. Această taină nu poate fi  deslușită 
decât în și prin Hristos Cel mort și învi-
at. El ne chemă nu la orice fel de misiu-
ne, în parohie sau în mănăstire fi ind, ci 
la cea a bucuriei și luminii care izvorăsc 
din Mormântul rămas gol pentru 
veșnicie, a vieții smulse din moartea care 
părea de neînvins, a “iubirii dumnezeiești 
mai tare decât moartea”. 

HRISTOS A ÎNVIAT!

† Mitropolitul Iosif
(fr agment din Scrisoarea Pastorală 

la Învierea Domnului 2015)
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A
stăzi, în tot sufl etul care 
mai caută la Dumnezeu, 
fie și numai din când în 
când, întunericul se 
duce și lumina cea ade-

vărată începe să răsară1. Căci așa cum 
rețeaua telefonului caută și găsește tele-
fonul chiar și atunci când este stins, dar 
mai are puțină baterie, tot așa și lumina 
lui Hristos caută și găsește pe tot sufl e-
tul luminat prin Botez, chiar și atunci 
când lumina credinței mai pâlpâie doar 
puțin sau chiar s-a stins, mai păstrând 
măcar puțină înclinație spre fapta cea 
bună... De aceasta ne încredințează 

1. Cf. 1 In. 2, 8.

C U VÂ N T U L

EPISCOPULUI

SILUAN

Apostolul iubirii, Sfântul Ioan, atunci 
când ne dă criteriul rămânerii în Lumi-
na lui Hristos, zicând: Cine iubește pe 
fratele său rămâne în lumină și smin-
teală nu este întru el. Iar cel care îl 
urăște pe fratele său este în întuneric 
și umblă în întuneric și nu știe înco-
tro se duce, pentru că întunericul a 
orbit ochii lui2.

Prin urmare, criteriul după care ne 
călăuzim în viața noastră de creștini nu 
este unul „teoretic” și nici „exterior”, ci 
este unul lăuntric – este criteriul ase-
mănării cu Dumnezeu – Iubirea.

2. Cf. 1 In. 2, 10-11.
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Învierea lui Hristos Domnul este un 
eveniment universal, cosmic, care cu-
prinde și înnoiește întreaga creație în 
ansamblul ei și în toate detaliile ei, re-
vărsând peste tot Omul purtător de trup 
și viețuitor în lume o covârșitoare bogăție 
de Har înnoitor al vieții și al întregii sale 
fi ințe, cercetând pe fi ecare fi u al Omului 
care bine-voiește a se defi ni sau a deve-
ni fi u al Noului Adam și a se asemăna 
lui Iisus Hristos Cel înviat din morți. 
Această înnoire se revarsă cu prisosință 
peste toți cei care au iubit arătarea Lui3 
și care voiesc să trăiască în lumina 
învățăturii și a poruncilor Sale. 

Dar învierea din morți a Domnului 
Hristos nu se rezumă și nu se limitează 
doar la aceasta, nefi ind doar un eveni-
ment „punctual” din viața și din lucra-
rea mântuitoare a Sa, care s-a întâmplat 
„odată, ca niciodată”... Învierea Domnului 
înseamnă împlinirea și regăsirea sensu-
lui suferinței și al morții tuturor fi ilor 
Adamului celui vechi care au jinduit 
după Raiul pierdut și al tuturor celor 
care, renăscuți și îmbrăcați în Hristos, 
prin Botez, poartă în ei rănile păcatelor 
înaintașilor lor și ale propriilor lor că-
deri și păcate, cu nădejdea în izbăvire.

Cel a Cărui înviere o prăznuim astăzi 
este Același Care, pentru noi oamenii 
și pentru a noastră mântuire, S-a 
pogorât din ceruri și S-a întrupat de 
la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara 

3. Cf. 2 Tim. 4, 8.

și S-a făcut om, cum mărturisim în Crez. 
Cel necuprins S-a deșertat pe Sine, 
chip de rob luând, făcându-Se aseme-
nea oamenilor și la înfățișare afl ân-
du-Se ca un om4. Aceasta înseamnă că, 
în orice situație sau stare s-ar afl a omul, 
afară de păcat5, de acum încolo acesta 
nu mai este singur, căci Dumnezeu S-a 
făcut om, ca și el, ca să împreună-păti-
mească cu el. Și nu numai atât, toate eta-
pele și momentele vieții omului și 
difi cultățile pe care fi rea i le pune îna-
inte, împărtășite fi ind de Însuși Dum-
nezeu-Omul, primesc un sens și o per-
spectivă care nu se mai limitează și nu 
se mai opresc la „cele de jos”, ci primesc, 
prin Înviere, un sens și o conotație înno-
itoare și vindecătoare de sufl et și veșnice, 
spre „cele de sus”. Astfel, copilăria, 
tinerețea și maturitatea nu mai înseamnă 
doar etape din viața omului, ci ele pri-
mesc rost și perspectivă de asemănare 
cu Dumnezeu-Omul care, la rându-I, 
S-a asemănat nouă, prin împărtășirea 
din toate ale noastre.

Dar Hristos Cel Înviat nu s-a împăr-
tășit doar din viețuirea „exterioară”, cea 
de toate zilele, a omului, ci S-a smerit 
pe Sine, ascultător făcându-Se până 
la moarte, și încă moarte de cruce6. 
Prin aceasta, Fiului lui Dumnezeu S-a 
făcut deplin Fiu al Omului, gustând din 
ceea ce îi este acestuia cel mai greu de 
4. Filip. 2, 7.
5. Cf. Evr. 4, 15.
6. Filip. 2, 8.
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purtat: trădarea, nedreptatea, batjocu-
ra, frica morții, suferința și moartea. 
Numai așa, Noul Adam putea să ia asu-
pra Sa fi rea omenească în întregimea ei 
și să ridice păcatul lumii și consecințele 
lui: suferința și moartea. Numai în acest 
fel, suferința și moartea puteau căpăta 
un sens mântuitor. 

Prin pătimirea, prin moartea și prin 
învierea Sa, Hristos Domnul Se face 
Mângâiere și Ajutor, Nădejde și Iertare, 
Sens și Țel, atât pentru cei vii, cât și pen-
tru cei adormiți; atât pentru cei sănătoși, 
cât și pentru cei bolnavi; atât pentru cei 

mici, cât și pentru cei mari; atât pentru 
cei liberi, cât și pentru cei robiți sau 
prigoniți; atât pentru cei de acasă, cât și 
pentru cei risipiți prin străinătăți...

Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om și a 
gustat moartea, pentru ca, prin înviere, 
să ne facă, pe noi cei căzuți, fi i ai lumi-
nii și fi i ai zilei7, care să le lepădăm pe 
cele lumești și să creștem întru cele 
dumnezeiești, devenind fi i ai învierii8.

Iar fi ii învierii nu vin să prăznuiască 
Învierea Domnului doar aprinzând în 
7. Cf. 1 Tes. 5, 5.
8. Cf. 1 Lc. 20, 36.
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grabă o lumânare, o dată pe an, ci ei o 
prăznuiesc în f iecare Duminică , 
întreținând, prin rugăciune și prin 
împărtășirea cu Sfi ntele Taine, lumina 
care s-a aprins în inima lor încă de la 
Botez, și făcând-o să crească prin iubirea 
cea care curățește mulțime de păcate9. 
Aceștia devin, în mâna lui Dumnezeu, 
aluatul cel care dospește toată frămân-
tătura10 familiei, a parohiei și a întregu-
lui Om... Aceștia trăiesc fi ecare săptă-
mână din an ca pe Săptămâna Mare a 
Pătimirilor Domnului Hristos, lunea 
pomenind pe îngerul păzitor și pe toate 
Puterile cerești fără de trupuri; marțea 
pomenind pe Sfântul Proroc și Înain-
te-mergător al Domnului, Ioan Boteză-
torul; postind miercurea întru pomeni-
rea vinderii Domnului pentru treizeci 
de arginți; joia pomenind Cina cea de 
Taină a Domnului și pe Sfi nții Săi Apos-
toli, precum și pe Sfântul Ierarh Nicolae; 
vinerea postind pentru răstignirea Dom-
nului și moartea Sa pe Cruce; sâmbăta 
oprindu-se din iureșul săptămânii, întru 
pomenirea odihnirii Domnului în mor-
mânt, pentru ca duminica să devină, de 
fi ecare dată, cu adevărat „Ziua Domnu-
lui” – Dies Domini și participarea la 
Ospățul Împărăției, întru prăznuirea 
Învierii Sale din mormânt și a înnoirii 
noastre și a întregii făpturi.

9. Cf. 1 Pt. 4, 8.
10. Cf. Galat. 5, 9.

Așa făcând, povara tot mai apăsătoa-
re a săptămânii se poartă mai ușor și cen-
trul de greutate al acesteia se deplasea-
ză, de pe „noi și ale noastre”, pe ale 
Domnului, făcând din fi ecare dumini-
că o Împlinire a săptămânii care a tre-
cut și un Început binecuvântat al unei 
noi săptămâni. În acest fel, timpul zile-
lor, al săptămânilor și al întregii noastre 
vieți capătă rost mântuitor, devenind 
un timp al sfi nțirii și al mântuirii, un timp 
binecuvântat care nu ne ajunge pentru 
a iubi pe Dumnezeu și pe oameni și a 
primi iubirea lor; pentru a cere iertare 
de la Dumnezeu și de la oameni și pen-
tru a ierta; pentru a mulțumi lui Dum-
nezeu și oamenilor și pentru a ne ruga 
pentru toți, ca pentru sine însuși, întru 
așteptarea Împărăției Cerurilor și a vieții 
veșnice!

Pentru toate binefacerile și binecu-
vântările cele știute și neștiute, arătate 
și nearătate, care s-au revărsat și se re-
varsă peste noi, fi e slava și mulțumita 
Lui Dumnezeu, Tatălui și Fiului și 
Sfântului Duh, acum și pururea și în ve-
cii vecilor!

HRISTOS A ÎNVIAT!

† Episcopul SILUAN al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Italiei

(fr agment din Scrisoarea Pastorală la 
Învierea Domnului 2015)
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V
iaţa fiecăruia dintre noi 
este un dar al lui Dumne-
zeu și ne bucurăm de ea 
în măsura în care ne asu-
măm acest dar. Afl ăm azi, 

precum de două mii de ani încoace, că 
Hristos a Înviat! Iată un motiv în plus să 
ne bucurăm de viaţă, știind că, pentru 
noi, creștinii, viaţa nu are sfârșit. Chiar 
dacă se pune capăt acestei vieţi pămân-
tești, acei ce sunt duhovnicești trăiesc o 
viaţă veșnică, o viață gătită special pen-
tru om în Împărăţia Cerurilor și ale că-
rei porți ni s-au redeschis o dată cu în-
vierea Domnului, garanția învierii 
noastre. Hristos a Înviat!... așadar și noi 
vom învia. Bucuraţi-vă!

C U VÂ N T U L

EPISCOPULUI

TIMOTEI

Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune 
că „Nu este cu putinţă să existe o viaţă 
omenească lipsită de durere, dar nici lip-
sită de bucurie”. Prin acest cuvânt al său, 
Sfântul Ioan ne încredinţează că dacă ne 
încearcă viaţa cu durere, vom gusta ne-
apărat și din bucurie. Și invers! Dacă 
avem parte de bucurie, vom trece negre-
șit și printr-o oarecare durere. Psalmistul 
David ne spune și el: „cei ce seamănă cu 
lacrimi, cu bucurie vor secera”. Aceasta 
este structura vieţii pământești a omu-
lui de după cădere, o îmbinare dintre 
durere și bucurie. Însă, totul se va schim-
ba în Împărăţia Cerurilor, „unde nu este 
durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă 
fără de sfârșit” .
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Oricât am încerca să acceptăm gân-
dul că durerea și întristarea fac parte din 
viaţa noastră de zi cu zi, totuși, fiind 
chemați de Dumnezeu la desăvârșire, do-
rim și năzuim după o viaţă mereu ferici-
tă încă de aici, de pe pământ, o viață pli-
nă de bucurii, fără dureri de niciun fel și 
lipsită de întristări. Sfântul Ioan Gură de 
Aur ne spune că este cu putință să trăim 
o astfel de viață, însă ne avertizează că nu 
o putem avea fără efort, fără osteneală 
asumată. Iată ce spune el: „Dacă am vrea 
să ne bucurăm necontenit, avem o mulţime 
de prilejuri. Dacă îmbrăţișăm virtutea, ni-
mic nu va putea să ne întristeze. Virtutea 
dă nădejde de nezdruncinat celor ce o prac-
tică, îi face plăcuţi lui Dumnezeu, cu nume 
bun înaintea oamenilor și-i umple de bucu-
rie nespusă. Chiar dacă virtutea cere oste-
neală pentru săvârșirea ei, totuși umple con-
știinţa de multă bucurie, face atâta plăcere 
sufl etului câtă nici un cuvânt n-o poate în-
făţișa”. Așadar, ni se propune experienţa 
gustării dintr-o bucurie de lungă durată, 
însă dobândită numai prin efort și prin 
lucrarea virtuţilor creștine.

Dragii mei, vorbim despre bucurie și 
cred că nu înţelegem îndeajuns ce în-
seamnă acest cuvânt. Vă invit să desco-
perim împreună și să pătrundem în în-
ţelesurile adânci ale acestuia.

Cuvântul BUCURIE provine din gre-
cescul haris (χαρις), care se traduce prin 
har. La început, haris era folosit în impe-
rative de genul: bucură-te! – haire (χαῖρε), 
sau bucuraţi-vă! – hairete (χαίρετε). Era 
un îndemn la bucurie. Cu timpul, însă, 

s-a banalizat și s-a transformat într-un 
simplu salut. Dar Sfântul Apostol Pavel, 
când folosește acest cuvânt, îi redă sen-
sul profund, acela de bucurie în Domnul. 
În a doua sa Epistolă către Corinteni, 
Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnă pe co-
rinteni: „Fraţilor, bucuraţi-vă! Desăvâr-
șiţi-vă, mângâiaţi-vă, fi ţi uniţi în cuget, tră-
iţi în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii 
va fi  cu voi”. În cea de-a doua parte a ver-
setului, Sfântul Apostol Pavel explică și 
sensul îndemnului său la bucurie, adică 
propune acea bucurie care vine de la 
Dumnezeul dragostei și al păcii. Așadar, 
vedem că termenul de bucurie conţine 
și ideea de plinătate, de desăvârșire, pe 
care nu o putem avea decât de la Dum-
nezeu. Bucuria este o realitate a prezen-
ţei lui Dumnezeu în sufl etul omului și se 
constituie ca un dar al Său pentru noi. 
Orice bucurie care nu este înrădăcinată 
în Dumnezeu este de foarte scurtă dura-
tă și intensitate. Este doar o imitaţie a bu-
curiei celei adevărate care ne vine, repet, 
doar de la Dumnezeu – El este singurul 
izvor al bucuriei și al harului.

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan 
ne dă și el mărturia cuvintelor Domnului 
nostru Iisus Hristos, adresate ucenici-
lor Săi: „Acestea vi le spun, ca bucuria 
Mea să fi e întru voi și ca bucuria voas-
tră să fi e deplină (...) Iarăși Mă veţi ve-
dea și se va bucura inima voastră și bu-
curia voastră nimeni n-o va lua de la voi”, 
descoperindu-ne în mod limpede că El, 
Hristos, este izvorul bucuriei. Sfântul 
Apostol Pavel ne transmite și el starea 
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sa de bucurie și de mulţumire, îndemnându-ne: „Bucuraţi-vă și iarăși zic, bucu-
raţi-vă”, „Totdeauna să vă bucuraţi, neîncetat să vă rugaţi, pentru toate mulţumiţi” .

În această zi, afl ăm tot de la Sfântul Ioan Gură de Aur că Dumnezeu pe unii din-
tre noi îi miluiește, pe alţii îi răsplătește, unora le dăruiește și altora le plătește. Pe 
toţi ne cheamă Dumnezeu să ne bucurăm și să gustăm din ospăţul credinţei, pen-
tru că: Hristos a Înviat! Iar noi, cei care am primit din plin harul dumnezeiesc, tre-
buie să dăm mărturie, nu din mintea sau din știinţa noastră, ci din credinţa, trăirea 
și convingerea noastră că Hristos: Cu Adevărat: a Înviat!

Vă urez să petreceţi sărbători cu multă bucurie și să vă veseliţi, iar prezenţa lui 
Hristos cel Înviat să vă mângâie sufl etele mereu, acum și pururea și în vecii vecilor!

HRISTOS A ÎNVIAT!

† Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei
(fr agment din Scrisoarea Pastorală la Învierea Domnului 2015)
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La începutul Slujbei Învierii, preotul 
aprinde o lumânare  de la singura cande-
lă aprinsă pe Sfânta Masă și, mergând în 
fața ușilor împărătești, o înalță și rostește 
cu glas înalt cuvintele „Veniți de luați lu-
mină!”, iar credincioșii se apropie și își 
aprind lumânările, iar mai apoi dau lumi-
nă tuturor celor prezenți. Pe cât este de 
simplu acest gest, pe atât de adânc este în 
semnificație. Singura candelă  rămasă 
aprinsă pe Sfânta Masă reprezintă sufl e-
tul Mântuitorului Hristos, care, unit fi ind 
cu Dumnezeirea, a înviat și a adus lumi-
nă tuturor celor care L-au urmat sau vor 
să-L urmeze, devenind ei înșiși lumină 
pentru aproapele lor.  

Hristos este „Lumina lumii”, dar și pe 
Apostoli i-a chemat să fi e „lumină lumii 
și sare pământului” (Mt. 5, 13-14), iar noi 
toți suntem chemați să devenim „fi i ai lu-
minii”, ca prin faptele noastre să luminăm 
în  lume, pentru a fi preaslăvit numele  
Tatălui nostru Cel din Ceruri (Mt. 5, 17). 
De aici, vedem că nu este sufi cientă lumi-
na materială pe care o poartă creștinii, gră-
bindu-se spre casele lor, în noaptea de 
Paște, ci fi ecare trebuie să dea mărturie 

Veniţi de luaţi 

L U M I N Ă !

despre Lumină, prin faptă, prin asumarea 
crucii, printr-o participare atentă la sfi n-
tele slujbe, prin post, prin pocăință (măr-
turisire și părere de rău) și prin înmulțirea 
oricărei fapte bune.  

Cei care iau în serios aceste lucruri, se 
pot bucura cu adevărat de lumina Învie-
rii și pot cânta cu sinceritate – „Ieri m-am 
îngropat împreună cu Tine, Hristoase, as-
tăzi mă ridic împreună cu Tine, înviind Tu. 
Răstignitu-m-am ieri împreună cu Tine, 
Însuți împreună mă preaslăvește, Mântui-
torule, întru Împărăția Ta” (Canonul Învi-
erii, cântarea a III-a). Vedem astfel, că doar  
„cei care și-au răstignit trupurile, dimpreu-
nă cu patimile și cu poft ele” (Gal. 5, 24) sunt 
„preaslăviți de Dumnezeu”.

 Legătura strânsă dintre Răstignire și 
Înviere se arată în multe imne care se cân-
tă la slujbele din duminici. Spre exemplu, 
la slujba utreniei se cântă: „ Învierea lui 
Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului 
Domnului Iisus, unuia Celui fără de păcat. 
Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, și 
Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim; 
că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine 
pe altul nu știm, numele Tău numim. Veniți, 
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toți credincioșii, să ne închinăm Sfi ntei Învierii lui Hristos; că, iată, a venit prin cruce bu-
curie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, Lăudăm Învierea Lui; că, 
răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat”.     

De asemenea, imnele care se cântă la sărbătorile închinate Sfi ntei Cruci dar și la 
Slujba Înălțării Domnului transmit ideea că marea bucurie a celor care vor merge în 
Împărăția Cerurilor  va fi  contemplarea neîncetată a lui Hristos Cel răstignit și Înviat1. 
Semnele cuielor vor rămâne în veșnicie pe trupul îndumnezeit al Mântuitorului, ca 
mărturie a dragostei Sale infi nite față de noi. 

Amintirea necontenită a Pătimirilor Domnului face să se nască în om o stare de pocăință 
permanentă și o „neuitare a Crucii”, chiar și în noaptea Învierii. Cu privire la această sta-
re de pocăință continuă este demnă de amintit atitudinea Avvei Pimen, care, fi ind sur-
prins în extaz de către Avva Isaac, a fost întrebat unde îi era gândul, iar el a răspuns: „Unde 
era Sfânta Maria și plângea la crucea Mântuitorului. Și aș dori să plâng și eu pururea”2. 

1. A se vedea stihira a II-a de la Stihoavna Vecerniei Mari de la Praznicul Înălțării Domnului.
2. Patericul Egiptean, Trad. Dan Ungureanu, Editura Învierea, Timișoara, 2009, Despre Avva Pimen 

(144), p. 232.
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Uitând prea ușor prețul răscumpărării lui, creștinul (cu numele) se apropie de Taina 
Învierii pe nepregătite, aprinzând în grabă câteva lumânări, luând lumină și plecând în 
fugă spre casă, pentru „a-și cinsti” pântecele cu bucate alese (că doar e Paștele…). 
Acest mod de „a trăi” Învierea trebuie risipit prin creșterea conștiinței că „lumina lui 
Hristos luminează tuturor”, însă asupra nimănui în mod invaziv (pentru că nu au ni-
mic în comun lumina și întunericul, și pentru că Hristos stă discret și așteaptă ca omul 
să-i deschidă ușa sufl etului, pentru a-Și face sălaș în el; Apoc. 3, 20), și prin amintirea  
faptului că e posibil ca nici noi să nu ne bucurăm de Învierea Domnului în veșnicie 
dacă nu ne luăm viața duhovnicească în serios, așa cum nu toți cei ce erau în iad au 
fost eliberați de către Mântuitorul Hristos prin Învierea Sa, ci doar cei care s-au pre-
gătit pentru venirea Sa pe pământ și L-au așteptat3.  

De aceea, comuniunea noastră cu Hristos nu se rezumă doar la o perioadă din an, 
în care dorim să ne luminăm, ci include fi ecare zi, în care ne putem pocăi4, și fi ecare 
liturghie, în care putem muri și învia cu Domnul. Faptul că în unele mănăstiri salutul 
monahilor este întotdeauna „Hristos a înviat!” ne arată încă o dată că Învierea trebuie 
trăită și mărturisită zilnic.

Din același motiv, celor care s-au pregătit, după putere, pentru Praznicul Învierii, 
Biserica le recomandă să păstreze starea de atenție duhovnicească și să nu piardă roa-
dele postului prin neînfrânare și risipire. În acest sens, este minunat exemplul Avvei 
Sisoe Tebeul, despre care „se spunea că nu mânca pâine, iar la praznicul Paștilor i-au 
făcut metanie fraţii ca să mănânce cu ei, și răspunzând le-a zis: una am să fac: sau pâi-
ne am să mănânc, sau câte bucate aţi făcut. Iar ei i-au zis: numai pâine să mănânci. Iar 
el a făcut așa”5. 

Numai trăind cu discernământ, atât în post, cât și în afara postului, rămânem în 
așteptarea Mirelui și nădăjduim că ne „vom împărtăși cu El mai adevărat în Ziua cea 
neînserată a Împărăției Sale”.

Pr. Ioan-Daniel STÎNGĂ

3. Idee susținută de Sfântul Simeon Metafrastul și de unele cântări.
4. „Întrebat-au unii pe avva Sisoe, zicând: de va cădea vreun frate, n-are trebuinţă să se pocăiască un an? 

Iar el a răspuns: aspru este cuvântul. Iarăși au întrebat: dar șase luni? Și iarăși a zis: mult este. lar ei au 
zis: dar până la patruzeci de zile? Și a răspuns: mult este. I-au zis atunci: deci de va cădea fratele și va 
afl a îndată că se face pomană, intra-va și el acolo? Le-a zis lor bătrânul: nu, ci are trebuinţă să se po-
căiască câteva zile. Căci cred lui Dumnezeu, că din tot sufl etul dacă se va pocăi unul ca acesta și în 
trei zile îl primește pe dânsul Dumnezeu” (Patericul Egiptean, Despre Avva Sisoe (20), p. 265.

5. Patericul Egiptean, Despre Avva Sisoe (52), p.272.
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S
inaxa Primaților Bisericilor ortodoxe autocefale, întrunită în perioada 21 – 28 
ianuarie 2016 la Chambésy, a decis ca Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Or-
todoxe  să fi e convocat între 16 și 27 iunie 2016 la Academia Ortodoxă din 
Creta.  Această ultimă etapă încununează cei aproape 100 de ani care s-au scurs 
de când a fost afi rmată ideea relansării sinodalității la nivel panortodox.  

După un început sinuos, marcat de Congresul Panortodox de la Constantinopol din  
1923, inițiativele Patriarhiei Constantinopolului din 1924 și 1926 și întrunirea Comisiei 
Interortodoxe pregătitoare de la Vatoped din 1930, procesul sinodal a fost precizat formal 
în 1951 și 1952 prin două scrisori adresate Bisericilor autocefale surori de către Patriarhul 
ecumenic Atenagora. În urma răspunsurilor la această inițiativă s-a cristalizat perspectiva 
pentru structurarea unei metode de pregătire bazată pe dialog la diferite niveluri în vede-
rea receptării consensului panortodox în legătură cu subiecte importante pentru viața Bi-
sericii și manifestarea ei în lume. În cadrul Primei Conferințe Panortodoxe de la Rhodos 
din 1961 a fost exprimată determinarea Bisericilor ortodoxe autocefale de a avansa pe ca-
lea restaurării sinodalității la nivel global elaborându-se un catalog amplu de teme ce 

SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD 

AL BISERICII ORTODOXE, 

EXPRESIE A CORESPONSABILITĂȚII ECCLEZIALE
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cuprinde 8 categorii dezvoltate în 40 de su-
biecte principale desfășurate și ele în apro-
ximativ 50 de subpuncte. Complexitatea 
acestui document a pus în evidență pe de o 
parte nivelul așteptărilor dar și amploarea 
problemelor cu care Biserica Ortodoxă se 
confruntă în manifestarea ei comunională. 

După mai bine de 10 ani, în cadrul pri-
mei conferințe preconciliare panortodoxe 
întrunită în 1976 la Chambésy, din întreg 
catalogul de teme au fost reținute 10: Ca-
lendarul; Impedimente la căsătorie; Adaptarea 
regulilor postului la condițiile contemporane; 
Relațiile Bisericii ortodoxe cu alte Biserici și 
confesiuni creștine; Relațiile Bisericii Ortodoxe 
cu mișcarea ecumenică; Relațiile Bisericii Or-
todoxe cu lumea; Diaspora ortodoxă; Autoce-
falia și maniera ei de proclamare; Autonomia 
și maniera ei de proclamare; Dipticele. 

Decizia de a restrânge subiectele pe care 
Sfântul și Marele Sinod le va aborda arăta 
explicit că Bisericile autocefale nu își pro-
pun o abordare eshaustivă a tuturor aspec-
telor care ar necesita clarifi cări ci își doresc 
să consolideze comuniunea aducând o măr-
turie dinamică față de modul în care Biseri-
ca este lucrătoare în lume.

Pe parcursul a 40 de ani, din 1976 până 
în 2016, în cadrul etapelor pregătitoare, s-au 
obtinut rezultate pozitive în privința  a 4 
teme: Diaspora Ortodoxă; Autonomia și mo-
dul proclamării acesteia; Sfânta Taină a Cu-
nuniei și impedimentele la căsătorie; Impor-
tanţa postului și a respectării acestuia astăzi,  
temele Relațiile Bisericii ortodoxe cu alte Bi-
serici și confesiuni creștine și Relațiile Bisericii 
Ortodoxe cu mișcarea ecumenică fi ind conso-
lidate într-un singur text numit Relaţiile Bi-
sericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine. 

Celelalte trei teme: Autocefalia și mani-
era ei de proclamare; Dipticele și Calendarul 
au ridicat probleme care nu au putut primi 
răspuns prin consens și în consecință  au 
fost înlăturate de pe ordinea de zi.

În cele ce urmează voi prezenta princi-
palele aspecte abordate de cele 6 documen-
te menținute pentru adoptare în cadrul Sfân-
tului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. 
Într-o primă  parte voi sublina aspectele im-
portante legate de documentele: Importan-
ţa postului și respectarea lui astăzi, Diaspora 
Ortodoxă și Autonomia bisericească, urmând 
ca într-o a doua parte, în numărul următor 
al revistei, să abordez documentele: Misiu-
nea Bisericii Ortodoxe în lumea contempora-
nă, Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul 
lumii creștine, Sfânta Taină a Cununiei și im-
pedimentele la căsătorie. 

IMPORTANŢA POSTULUI

ŞI RESPECTAREA LUI ASTĂZI

Chiar dacă inițial această temă a fost intro-
dusă pe ordinea de zi pentru a sublina pogo-
rământul de la rânduiala postirii stricte, textul 
adoptat de către sinaxa din ianuarie 2016 
subliniază importanța practicării postului în 
toată rigoarea lui. Documentul arată că Bise-
rica Ortodoxă, urmând neclintit hotărârile apos-
tolice, canoanele sinodale și întreaga tradiţie 
patristică, a proclamat întotdeauna valoarea 
deosebit de înaltă a postului pentru viaţa duhov-
nicească a omului și pentru mântuirea lui. Este 
subliniată legătura dintre post, pocăință și 
faptele de binefacere arătându-se că  postul 
nu este o simplă abţinere formală de la anu-
mite mâncăruri ci și o îndepărtare de rău, 
înfrânarea limbii, abţinerea de la mânie, înde-
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părtarea de poft e, de clevetire, de minciună, 
de jurământ strâmb. 

Având în vedere că postul nu are scop în 
sine ci urmărește sprijinirea omului pe calea 
mântuirii, textul arată că dintr-o îngăduinţă 
pastorală, Biserica a pus regimului postului 
limitele iconomiei milostive. Astfel este subli-
niată aplicarea principiului bisericesc al icono-
miei în caz de boală trupească, de neapărată 
trebuinţă de vitregie a vremurilor, după o ju-
decată plină de responsabilitate și prin grija 
pastorală a episcopilor Bisericilor locale.

Documentul lăsă libertatea fiecărei 
Biserici Ortodoxe autocefale de a defi ni ex-
tinderea iconomiei și înţelegerea faţă de cei 
care întâmpină greutăţi în păstrarea rându-
ielilor în vigoare cu privire la post, fi e din 
motive personale (boală, serviciu militar, 
condiţii de muncă, etc.), fi e din motive ge-
nerale (condiţii climatice, condiţii socio-eco-
nomice specifi ce unor regiuni.  Prin ușura-
rea „greutăţii” în aceste cazuri speciale nu 
trebuie să fie slăbită în vreun fel valoarea 
postului. Textul subliniază inportanța respec-
tării ajunării și renunţării la mâncare începând 
de la miezul nopţii  înainte de Sfânta 
Împărtășanie și se arată importanța postirii 
în semn de pocăinţă, pentru împlinirea unei fă-
găduinţe duhovnicești, pentru atingerea unui 
scop sfânt, în vremuri de ispită, pentru a înso-
ţi o cerere către Dumnezeu, înainte de botez 
(pentru adulţi), înainte de hirotonie, în cazuri 
de penitenţă, în timpul pelerinajelor și în alte 
împrejurări asemănătoare.

DIASPORA ORTODOXĂ

Temele privind autonomia și diaspora 
sunt supuse spre adoptare Sfântului și 

Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, chiar 
dacă alte două documente care țin de orga-
nizarea comuniunii Bisericilor ortodoxe au-
tocefale, cele privind Autocefalia și Dipticele,  
au fost retrase de pe ordinea de zi. 

Documentul afi rmă dorinţa comună ca 
problema diasporei ortodoxe să fi e rezolvată 
cât mai curând posibil, adoptând o organiza-
re în conformitate cu eclesiologia, practica și 
tradiţia canonică a Bisericii Ortodoxe. De ase-
menea, se afi rmă că în faza actuală nu este 
posibil, din motive istorice și pastorale, să se 
treacă imediat la ordinea strict canonică a 
Bisericii în această problemă. Textul afi rmă 
că normalitatea canonică este existenţa unui 
singur episcop în același loc, nefăcând nici  
o trimitere la faptul că normalitatea canoni-
că este de fapt organizarea Bisericilor loca-
le pe principiul monoepiscopatului terito-
rial. 

Textul instituie  o soluție temporară care 
să pregătească terenul pentru o rezolvare 
strict canonică și lasă să se înțeleagă că aceas-
tă soluție ar trebui să fi e adoptată de Sfântul 
și Marele Sinod.

În perioada de tranziție  se constituie 
„Adunările episcopale” în care sunt membri 
toți episcopii recunoscuţi canonic în fi ecare 
din cele 12 regiuni menționate în document, 
adunări care sunt prezidate de cel dintâi din-
tre ierarhii Bisericii Constantinopolului iar, 
în absenţa acestora, în conformitate cu or-
dinea dipticelor. Comitetul  Executiv al adu-
nărilor este alcătuit din cei dintâi ierarhi ai 
diferitelor jurisdicţii existente în regiune. 

Adunările Episcopale nu anulează episco-
pilor membri competenţele de ordin adminis-
trativ și canonic și nici nu le restricţionează 
drepturile în diaspora. Ele  au ca scop formu-
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larea unei poziţii 
comune asupra dife-
ritelor probleme, Epi-
scopii membri nefi ind 
afectați în legătura 
lor canonică cu pro-
priile Biserici autoce-
fale și în capacitatea 
lor de a-și exprima 
opiniile în lumea din 
afară.

Obiectivul Adu-
nărilor episcopale 
este așadar, de a da o mărturie de comuni-
une și de unitate a Bisericii Ortodoxe în con-
textul în care ortodoxia este o prezență mi-
noritară în acele regiuni. Cele 12 regiuni 
sunt: America de Nord și America Centra-
lă; America de Sud; Australia, Noua Zee-
landă și Oceania; Marea Britanie și Irlanda; 
Franţa; Belgia, Olanda și Luxemburg; Aus-
tria; Italia și Malta; Elveţia și Liechtenstein; 
Germania; Ţările Scandinave (cu excepţia 
Finlandei);  Spania și Portugalia.  Formula-
rea din document lasă să se înțeleagă că este 
vorba doar despre o primă fază a acestei or-
ganizări. 

Această instituție a Adunărilor episco-
pale este o noutate în organizarea bisericii 
ortodoxe, instituind un organism care ex-
primă colegialitatea nonjurisdicțională ca 
mijloc de maniferstare a comuniunii. Ob-
servăm că prin acest text realitatea pastora-
lă din afara teritoriilor în care sunt organi-
zate Biserici autocefale este identifi cată ca 
diaspora ortodoxă și nu se face nici o diferență 
între teritoriile care au fost tradițional în 
jurisdicția canonică a Patriarhatului Romei 
și celelalte regiuni. 

AUTONOMIA ŞI MODUL EI 

DE PROCLAMARE

Observăm că deși autonomia este în-
cadrată în problematica autocefaliei, bise-
ricii autocefale revenindu-i competența 
exclusivă în acest domeniu, se consideră 
oportun ca această problematică să fi e re-
glementată printr-un text aprobat în Sfân-
tul și Marele Sinod deși s-a îndepărtat de 
pe ordinea de zi documentul privind au-
tocefalia. Textul introduce noțiunea de 
independență relativă a Bisericii autono-
me în cadrul Bisericii autocefale. Poate fi  
vorba de independență relativă sau abso-
lultă a unei entități bisericești în cadrul 
comuniunii? Biserica se manifestă în ca-
drul unui sistem de organizare bisericeas-
că în care există o relație de interdependență, 
autonomia și autocefalia exprimând nu 
atât independența cât maturitatea eclezi-
ală pentru a gestiona deplin responsabil 
aspectele de viață internă a Bisericii re-
spective și raporturilor de comuniune cu 
celelalte Biserici locale și a prezenței în 
societate. 
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Observăm că prin acest document se precizează elemente care țin de funcția primațială 
a Patriarhiei ecumenice prin faptul că aceastei patriarhii îi este subliniat rolul preponderent 
atunci când este vorba de comunicarea acordării autonomiei și prin atribuirea de competențe 
exclusive în privința constatării consensului într-o problemă care ține de organizarea bise-
ricească în afara cadrului tradițional gestionat exclusiv de Bisericile autocefale. Pentru pri-
ma dată într-un document panortodox Patriarhului ecumenic i se recunoaște competența 
exclusivă de a obține consensul Bisericilor autocefale pentru atribuirea autonomiei în di-
aspora ortodoxă. Prin această prevedere, se deschide perspectiva constituirii unor biserici 
locale în Diaspora prin consensul Bisericilor autocefale, constatat de Patriarhia ecumenică  
potrivit unei așa-zise practici în vigoare. Problema este că  până în acest moment nu se poa-
te identifi ca o astfel de practică, niciodată până acum Patriarhia ecumenică nefi ind impli-
cată într-o astfel de procedură. 

Pentru prima dată identifi căm că într-un text panortodox, i se recunoaște Patriarhiei 
ecumenice competența de a găsi soluţia canonică potrivit practicii panortodoxe în vigoare în 
cazul neînțelegerilor datorate acordării statutului de autonomie la aceeași zonă geografi că 
bisericească de către două Biserici autocefale. Formularea face din nou aluzie la practica 
panortodoxă în vigoare deși o astfel de practică nu poate fi  identifi cată ca fi ind asumată de 
Biserică prin vreun document sau o cutumă (normă) canonică. În același timp se pune în-
trebarea cum poate Patriarhia ecumenică să fi e parte în confl ict și mediator în același timp, 
atunci când ea însăși se afl ă în situația de a acorda autonomia unei regiuni în care o altă 
Biserică autocefală  a acordat sau acordă autonomia?

În numărul următor al revistei noastre vom prezenta succint celelalte trei documente: 
Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană, Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul 
lumii creștine, Taina Cununiei și impedimentele la căsătorie. 

 
 Pr. Patriciu VLAICU
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Nu se cunoștea nimic 
despre acest sfânt nou mu-
cenic până la data de 3 ianu-
arie 1950, când s-a arătat lo-
cul mormântului său, în 
vechea mănăstire a Bunei 
Vestiri pe muntele Nepătaților 
(Amômoi), la Nea Makri în 
Atica. Din 1965 și până acum, 
sfântul s-a arătat de foarte 
multe ori, unor maici din mănăstire sau unor 
pelerini, în somn sau față către față, însoțit 
de o mare lumină și de un parfum suav, po-
vestindu-le, cu detalii care se potriveau în 
chip minunat, viața și împrejurările muce-
niciei sale.

Sfântul Efrem s-a călugărit la vârsta de 
paisprezece ani în această mănăstire care în 
acea vreme era înfl oritoare. După douăzeci 
și șapte de ani de viață de nevoință, a fost 
prins de turci, care au tăiat capetele tuturor 
celorlalți monahi și au distrus mănăstirea, și 
din 14 septembrie 1425 până la 5 mai 1426, 
a fost pus la numeroase cazne. În cele din 
urmă, barbarii l-au spânzurat cu capul în jos 
de un dud, i-au bătut în cuie de copac picioa-
rele și capul, apoi i-au dat trupul fl ăcărilor.

POMENIREA SFÂNTULUI NOU MUCENIC

EFREM CEL NOU 

5 MAI

De la această arătare, 
sfântul nu a încetat a vădi că 
e viu în Dumnezeu, prin 
multe apariții și vindecări. 
Se arată sub chipul unui ne-
voitor cu fața suptă sau cu 
podoabele preoțești, și spu-
ne cine este zicând: „Mă 
cheamă Efrem!” Vindecă pe 
unii de boli fără leac, altora 

le întărește credința nesigură, izbăvește de 
pericol sau de incendiu, sau mângâie pe 
cei necăjiți arătându-le ce suferințe a îndu-
rat el însuși pentru dragostea lui Hristos.

În 1982, sfântul Efrem s-a arătat unui 
credincios, în tovărășia sfântului sfințit 
mucenic Rafael din Mitilene, care și el a 
fost descoperit în vremurile din urmă în 
împrejurări foarte asemănătoare [9 apri-
lie]. Domnul vrea se pare a arăta astfel în 
prorocie că astăzi ca și ieri, binevoiește în-
tru sfi nții Săi și răspândește asupra lor ha-
rul pentru zidirea Bisericii și mângâierea 
credincioșilor.

Ieromonahul Macarie Simonopetritul, 
„Sinaxarul ”
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Î
mi aduc aminte cum în ziua hirotoniei, 
chiar după rugăciunea amvonului, când 
Preasfi nțitul și-a mai pus o dată mâinile și 

omoforul peste creștetul meu pentru a rosti 
rugăciunea de hirotesie întru duhovnic, înda-
tă ce s-a terminat slujba am și alergat la spo-
vedit, și până după miezul nopții nu m-am ri-
dicat din scaunul spovedaniei...

Când oamenii își deschid inima afl i mul-
te taine, e o lume nouă, o lume duhovniceas-
că, plină de minuni, dar și de greutăți, de îm-
pliniri, dar și de ispite, toate însă îți dau 
putere să mergi înainte, să te întărești și să-i 
întărești și pe ceilalți. Te încarci cu harul 
sfi nților care te uimesc zi de zi cu minunile pe 
care le fac și dai din acest har celor care sunt 
risipiți și deznădăjduiți, primești în dar bucu-
rie de la sfi nți și dai mai departe în dar celor 
care caută.

Așa s-a întâmplat cu Sfântul Efrem cel Nou 
arătat, care, de când a venit la noi la Paraclis, 
prin papucul care a stat în picioarele sale, dar 
și prin mica bucățică de sfi nte moaște pe care 
o avem la închinare, face minuni necontenit. 
O tânără căsătorită de mai mulți ani nu reușea 
să aibă prunci și și-a destăinuit această dure-
re; am îndrumat-o să facă Acatistul Sfântului 
Efrem și să nu piardă nădejdea. Zis și făcut, 

SFÂNTUL

EFREM CEL NOU

„Minunat este Dumnezeu întru sfi nții Lui, 
Dumnezeul lui Israel.”

Psalmul 67

acea tânără a revenit după câteva luni la noi la 
mănăstire și, cu o bucurie nespusă, ne-a spus 
că era însărcinată și aștepta un băiețaș. Eu ui-
tasem ce i-am zis și, în curiozitatea mea, am 
întrebat-o cum a făcut... Tânăra, cu un entu-
ziasm de nedescris, mi-a zis că a făcut acatis-
tul Sfântului Efrem Sirul timp de 40 de zile și 
așa a binecuvântat-o Dumnezeu. Vă mărturi-
sesc că nu am putut să mă abțin și i-am des-
tăinuit acelei tinere că Sfântul Efrem Sirul e 
un sfânt călugăr și pustnic din secolul IV, altul 
decât Sfântul Efrem cel Nou, care ajută feme-
ile să aibă prunci, la care am primit un răspuns 
vrednic de paginile unui pateric: „Părinte! Or 
fi  vorbit sfi nții între ei ca să mă ajute, ei au linie 
directă, dar acum trebuie să fac 40 de acatiste și 
la Sfântul Efr em cel Nou, ca să-i mulțumesc de 
«intervenție»”.

Ne-a mai surprins o dată Sfântul Efrem 
când o tânără căsătorită, care își dorea din ini-
mă un prunc, după ce s-a rugat necontenit, a 
rămas însărcinată; însă, în a treia lună de sar-
cină, la un control de rutină, medicii i-au spus 
că a pierdut sarcina și că nu mai are șanse să 
rămână însărcinată, datorită unor complicații. 
Durerea a fost de nedescris, mai ales când am 
asistat la acele lacrimi care curgeau din ochii 
bietei tinere care, în fața raclei Sfântului Efrem 
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de la noi de la mănăstire, zicea: „De ce mi-ai 
dăruit un prunc ca să mi-l iei înapoi... oare cu ce 
ți-am greșit?”.

Nu pot să ascund faptul că am rămas bul-
versat, nu îndrăzneam să cer sfântului o minu-
ne, mă întrebam dacă oare el nu vede, oare chiar 
nu știe? S-a întâmplat că acea tânără a revenit 
după un timp împreună cu soțul la mănăstire 
și, cu lacrimi în ochi, au alergat la Sfântul Efrem 
să-i mulțumească. După ce pierduse sarcina, 
acea tânără tot creștea în greutate și își cam fă-
cea probleme, avea grețuri, burta se tot mărea... 
nu înțelegea ce se întâmplă; mergând la me-
dic, s-a descoperit că era însărcinată în luna a 
șasea, că nu pierduse sarcina, iar pruncul era 
sănătos. Medicii nu și-au putut explica feno-
menul, au zis că e de la Domnul. Am avut bu-
curia să botez acel prunc, astăzi familia este 
una împlinită și foarte credincioasă.

Ar fi  păcat să ascund și minunea cu acea 
doamnă care, atunci când a rămas însărcina-
tă cu al patrulea prunc, a fost dată afară din 
casă de soțul ei, care zicea că nici pe cei trei 
prunci pe care-i aveau deja nu poate să-i creas-
că, de unde să găsească bani pentru un al pa-
trulea? Unde să meargă sărmana femeie? A 
venit la mănăstire, a plâns mult la racla Sfântului 
Efrem, apoi, vorbind pe la biserică, s-a găsit o 
creștină la care a mers să stea, iar în ceea ce 
privește restul a zis „că va avea grijă Sfântul 
Efr em, eu nu-mi pierd nădejdea”.

Și pe acea femeie am revăzut-o la biseri-
că, de data aceasta împreună cu soțul, au ve-
nit să-i mulțumească Sfântului. Când s-a năs-
cut pruncul, ceva s-a schimbat în inima acelui 
bărbat, a plâns mult, lacrimi pe care nu le-a 
avut o viață întreagă, și dintr-odată s-a schim-

bat, erau din nou împreună. Astăzi au cinci 
prunci, și nu mă îndoiesc că Sfântul Efrem face 
în continuare minuni cu familia lor.

Trebuie să vă mărturisesc că la noi la 
Paraclis avem și mai mulți prunci care poartă 
numele de Efrem sau Efremia și aceasta dato-
rită altor minuni care s-au întâmplat în fami-
liile celor care l-au descoperit pe sfânt. Vă voi 
spune doar una, pe care am trăit-o îndeaproa-
pe. Una dintre doamnele de la biserică a ră-
mas însărcinată datorită rugăciunilor Sfântului 
Efrem; bucuria însă a fost tulburată și de o 
grea încercare atunci când, la primul control, 
a fost diagnosticată cu tuberculoză avansată, 
iar tratamentul punea în pericol viața pruncu-
lui. A trebuit să renunțe și la un pelerinaj în 
Grecia la care se înscrisese ca să poată să mear-
gă la Nea Makri, la Mănăstirea Sfântului Efrem 
cel Nou. Dar oare ne lasă sfântul? Mămica s-a 
vindecat, iar micuța Efremia, care s-a născut 
perfect sănătoasă, nu lipsește duminica de la 
Liturghie și se împărtășește de fi ecare dată.

Multe familii și-au regăsit liniștea sufl e-
tească, pacea, echilibrul și dragostea care ade-
sea le lipsea după ce l-au descoperit la mănăs-
tire pe Sfântul Efrem. Pe mulți dintre cei care 
aleargă cu nădejde și credință îi ajută sfântul 
atât de discret, în cele mai grele clipe, încât ră-
mâi uimit. 

Minunat este Dumnezeu 
întru sfi nții Lui! 

Sfi nte Mare Mucenice Efrem, 
roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Arhimandrit Atanasie
Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, 

Roma
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lui Petru că va merge în Galileea și îl 
vor întâlni acolo.

Repede, femeile au plecat de aco-
lo. Erau emoționate și uimite! Iisus 
era din nou viu!

DRAGI COPII,

Iisus a fost răs  gnit pe cruce vi-
nerea. După ce a murit, El trebuia 
înmormântat. Iosif din Arimateea i-a 
cerut voie lui Pilat să-L înmormân-
teze pe Iisus, iar acesta l-a lăsat. El 
a adus o pânză, numită giulgiu, ca 
să-L înfășoare. Apoi Iosif L-a pus în-
tr-un mormânt nou, săpat în stâncă, 
iar la ușa mormântului a pus o pia-
tră mare. Maria Magdalena a văzut 
totul. Duminică dimineața, pe când 
soarele răsărea, Maria Magdalena și 
alte două femei au venit la mormânt 
cu miresme să-L ungă pe Iisus. Ele se 
întrebau cum vor putea intra înăun-
trul mormântului, ș  ind că la ușa lui 
era pusă o piatră mare pe care ele 
nu o puteau mișca. Când au ajuns la 
mormânt s-au mirat: Iată, piatra e 
dată la o parte și putem intra! Înăun-
tru ele au văzut un tânăr îmbrăcat în 
alb și s-au temut. El le-a spus: 

Nu vă temeți. Voi îl căutați pe Iisus 
cel răs  gnit, dar nu e aici, a înviat! 
Mergeți și spuneți-le ucenicilor Lui și 

Datorită dragostei și credinței lor 
arzătoare, femeile mironosițe au fost 
primele care au auzit vestea Învierii 
lui Hristos și au devenit bineves  toa-
rele ucenicilor, care erau îngroziți și 
se ascundeau în casa unor prieteni. 
Ucenicii erau in  midați! Femei-
le Mironosițe au fost curajoase. În 
această împrejurare, femeile s-au 
dovedit a fi  incomparabil mai mari 
decât bărbații!

NU UITA:
• A treia duminică după Paș   este 

dedicată femeilor mironosițe;
• Duminica Mironosițelor este 

adevărata zi de cins  re a femeilor.

DUMINICA
FEMEILOR

CURAJOASE

22
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ACTIVITĂȚI:
1. Reproduceți desenul de mai sus pe o altă foaie apoi colorați-l.

2. Duceți și voi mai departe vestea Învierii, așa cum au făcut femeile mironosi-
țe. Timp de 40 de zile, de la Paș   și până la Înălțarea Domnului, salutul nostru, 
al creș  nilor, este „Hristos a înviat!”, la care răspundem: „Adevărat a înviat!”

3. Spuneți „La mulți ani!” de Ziua Femeii Creș  ne tuturor femeilor din familie 
sau cu care vă întâlniți în această zi!

23

P A G I N A  C O P I I L O R
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NOTĂ ISTORICĂ ȘI BIBLICĂ

Sfânta și neprețuita Cămașă a Domnu-
lui Dumnezeului și Mântuitorului nostru Ii-
sus Hristos, îmbibată cu propriul Său Sân-
ge, se păstrează în Franța, la Argenteuil, în 
regiunea pariziană (în Val-d’Oise), de 1 200 
de ani.

1. ISTORIC

Documentele cele mai vechi care vorbesc 
despre ea datează din secolul al VI-lea (Sfân-
tul Grigorie de Tours). Sfântul Ioan Damas-
chinul o pomenește (în 726). Papa Romei 
Leon III, după ce a uns pe Charlemagne (în 
800), voia să-l căsătorească cu împărăteasa 
Irina1 a Constantinopolului (erau văduvi 
amândoi). În 801, a avut loc un schimb de 
solii și de cadouri: Irina a oferit sfânta Cămașă 
lui Charlemagne. Acesta a dăruit-o fi icei sale, 
Teodrada, stareță la Argenteuil. 

La invaziile normande din secolul al 
IX-lea, Cămașa a fost ascunsă într-un zid (în 
855). Dar nu a fost găsită decât cu trei seco-

1. Irina a domnit din 780 în 802. Datorită ei cel 
de-al șaptelea și ultimul Sinod Ecumenic s-a 
putut întruni în 787 la Niceea (osândind ere-
zia iconoclastă)

SFÂNTA CĂMAȘĂ A LUI HRISTOS

PĂSTRATĂ 

LA ARGENTEUIL

le mai târziu, în 1156, printr-o minune. În 
timpul războaielor religioase, ea a scăpat tot 
prin minune de distrugere, când protestanții 
au jefuit orașul, în 1567. Numeroși regi au 
venit să se închine ei, mai ales Saint Louis, 
Charles V și Louis XIII, ca și Richelieu.

În timpul Revoluției franceze, mănăsti-
rea a fost închisă iar călugării2 risipiți. Înce-
pând cu noiembrie 1793, în timpul Terorii, 
cultul creștin a fost abolit de facto iar prețiosul 
relicvar a fost trimis la topit. Abatele Ozet 
(fost stareț al abației, devenit preot de paro-
hie) a luat în ascuns Cămașa și a tăiat-o în 
bucăți, dând câteva dintre ele unor credincioși 
de încredere și îngropându-le pe celelalte în 
grădina casei parohiale. A salvat astfel prețioasa 
relicvă de la distrugere, dar acest lucru i-a ca-
uzat mari daune. La restaurarea libertății cul-
tului religios, a ieșit din închisoare, în februa-
rie 1795, și a dezgropat-o.

În 1804, s-a restabilit închinarea de că-
tre popor. În 1844, bucățile reunite ale Sfi n-
tei Cămăși au fost puse într-un nou relicvar, 
care există și astăzi. În 1864, noua bazilică 
de la Argenteuil, care a înlocuit vechea bi-
serică, a primit defi nitiv Sfânta Cămașă (ea 
se găsește, de obicei, în capela din transep-

2. Începând cu 1129, era o mănăstire de călugări, 
depinzând de faimoasa abație de la Saint-Denis.
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tul de Sud, înfășurată, în relicvarul său din 
1844, dar care nu permite să fi e văzută). În 
1882, Episcopul de Versailles, Monseniorul 
Goux, a făcut un studiu aprofundat al 
Cămășii și a redactat un proces verbal pre-
cis cu privire la starea ei. În 1892, Cămașa 
a fost reconstituită pe o țesătură care servea 
de suport.

Ostensiunile3 au loc în mod normal din 
50 în 50 de ani. A existat una în 1934 și alta 
în 1984. Următoarea ar trebui să aibă loc în 
2034, dar Episcopul de Pontoise a hotărât 
să facă una în 2016, cu prilejul Anului 
Milostivirii, proclamat de papa Romei 
Francisc. Cu prilejul ostensiunilor, Cămașa 
este prezentată pe un manechin,  așezat în-
tr-un mare relicvar de sticlă (oferit de o fa-
3. O ostensiune (din latinul ostendere, a arăta) 

este o arătare publică a unor moaște, care în 
mod normal se găsesc păstrate într-un relicvar, 
și deci nu se pot vedea (pentru a fi  apărate de 
daunele vremii și de furturi).

milie în 1894). Cămașa este acum foarte in-
completă, pentru că numeroase părți au fost 
scoase înainte de Revoluție și o parte din 
bucățile tăiate nu au mai fost găsite (sau nu 
s-a știut cum să fi e împreunate cu celelalte)4. 
Se păstrează o mare parte din spate, partea 
de la gât și o mică parte din față.

2. CE FEL DE VEȘMÂNT ERA 

ȘI CARE E LEGĂTURA EI 

CU HRISTOS?

Cămașa era un veșmânt de purtat pe 
dedesubt, o lenjerie de corp (semănând cu 
tricourile actuale dar mai lungă), coborând 
până la jumătatea coapsei, și cu mâneci scur-

4. Există 20 de bucăți, dintre care 2 foarte mari. 
Anumite bucăți nu au fost bine împreunate 
unele cu altele, iar altele care nu se știa cum să 
fi e împreunate au fost date unor persoane evla-
vioase sau unor instituții.   
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te (până la coate), veșmântul obișnuit al Ga-
lileenilor din popor. Sfântul Ioan o numește 
chitôn  (veșmânt de purtat pe dedesubt, 
cămașă) și precizează că era araphos, fără 
cusături („inconsutile” în franceza veche) 
(In 19, 23). Or, studiile științifi ce recente 
au dovedit că ea este cu adevărat fără cusă-
turi. A fost cu siguranță țesută de Maria, la 
Nazaret, pentru Fiul său Iisus, căci era unul 
dintre rolurile importante al mamelor evrei-
ce de a țese veșmintele familiei. Este din 
lână de oaie, cu o țesătură suplă și ușoară, 
vopsită la origine în maron roșcat cu roibă 
(lucru obișnuit în Galileea pe vremea lui 
Hristos).

Cămașa este pomenită de două ori în 
Evanghelii, o dată indirect de Sfântul Matei, 
care precizează că după biciuire, soldații I-au 
dat înapoi hainele lui Iisus – astfel se explică 
de ce era pătată de sânge – (Mt 27, 31) și o 
dată direct de Sfântul Ioan, când spune că 

soldații și-au împărțit hainele lui Hristos, dar 
I-au tras la sorți cămașa, pentru că era fără 
cusături (In 19, 23). Este posibil ca ea să fi  
fost recuperată de Sfântul Ioan (răscumpăra-
tă de la soldatul care o câștigase5) și dată în-
apoi Mariei, Maica Domnului. 

3. STUDIILE ȘTIINȚIFICE 

(DIN SECOLUL XIX ÎN 

SECOLUL XXI)

În 1882, Monseniorul Goux a pus să se 
facă o expertiză de către niște specialiști în 
țesături vechi de la Manufactura Gobelins 
(Paris 13e) și de la cea de la Beauvais. În 
1892, a pus să se examineze și să se analize-
ze două bucăți de către farmaciști-chimiști, 

5. După obicei: soldații își împărțeau hainele 
răstigniților, apoi le vindeau înapoi familiilor, 
ca să câștige ceva bani.
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care au atestat că existau într-adevăr pete de 
sânge.  În 1934, primele fotografi i științifi ce 
au fost făcute de Inginerul-general Gérard 
Cordonnier. În 1995, a fost creat C.O.S.T.A. 
(Cercle Œcuménique et Scientifi que de la 
Sainte Tunique d’Argenteuil – Cercul Ecu-
menic și Științifi c al Sfi ntei Cămăși de la Ar-
genteuil). Cămașa fi ind proprietatea Statu-
lui din 1905 și clasată „Monument Istoric”, 
sub-prefectul de Argenteuil a instituit în 
2003 un comitet de datare și a dispus să se 
facă lucrări științifi ce aprofundate de către 
specialiști de la C.N.R.S. și de la Comisari-
atul pentru Energia Atomică (C.E.A.), și de 
către specialiști în țesături vechi.

Trebuie să amintim că există trei relicve 
majore ale lui Hristos în lume (în afară de 
adevărata Cruce): Giulgiul de la Torino (nu-
mit impropriu „Saint Suaire”), Giulgiul de 
la Oviedo (Spania) și Cămașa de la 
Argenteuil.  Giulgiul de la Torino și cel de la 
Oviedo sunt din in (după cum impunea Legea 
lui Moise pentru veșmintele marilor preoți). 
Rezultatele studiilor efectuate pe Cămașa de 
la Argenteuil au fost comparate cu grijă cu 
cele de la Torino și Oviedo. 

Pulberile de silciu găsite arată că a stat 
într-o țară în care solul era de natură deșertică 
(lucru care corespunde cu o mare parte din 
Palestina). Polenul găsit este același ca cel 
de pe Giulgiul de la Torino și cel de la Oviedo 
(polen de cedri din Liban și de un arbore 
de fi stic care nu se găsește decât în Palestina). 
A fost găsită și o diatomee (algă monocelu-
lară) care arată că a fost în contact cu o apă 
de râu nepoluată și curgând pe un sol de ni-
sip arid (lucru care corespunde cu Iordanul). 

S-au găsit și peri din barbă și de pe cap cu 
ajutorul cărora s-a stabilit că persoana era 
de rasă albă.

Dar cel mai important lucru este că s-au 
găsit numeroase pete de sânge6. Profeso-
rul André Marion (C.N.R.S.) a comparat 
petele de sânge de pe Cămașă cu cele de pe 
Giulgiul de la Torino, și a constatat că între 
ele era o corespondență strictă: a pus în 
evidență că principalele pete proveneau din 
purtarea Crucii (mai ales pe umărul stâng) 
care pătase Cămașa datorită plăgilor făcute 
de biciuire. În sfârșit, profesorul Gérard Lu-
cott e, specialist în genetică, a făcut desco-
periri capitale folosind un microscop elec-
tronic cu scanare. A descoperit că de fapt 
Cămașa era acoperită de sânge (lucru care 
nu se vede cu ochiul liber). Este vorba de 
un sânge de grupă AB (ca și la Torino și 
Oviedo), care este cel mai frecvent în Ori-
entul Mijlociu (cu un record mondial în Iu-
deea) și al cărui ADN a putut fi  stabilit. Este 
vorba de un ADN uman, vechi, aparținând 
unei persoane de sex masculin, cu siguranță 
un om de origine „evreiască orientală”.

În concluzie, se poate spune următorul 
lucru: omul care a purtat sfânta Cămașă este 
același ca și cel a cărui față a fost acoperită 
de Giulgiul de la Oviedo și al cărui trup a 
fost înfășurat în Giulgiul de la Torino. Măsura 
în jur de 1m78 (după Giulgiul de la Torino). 

6. Petele de sânge au fost descoperite în 1882, cu 
ochiul liber. Se va face o analiză de către doi 
farmaciști în 1892, dar tehnicile din vremea re-
spectivă nu aduceau decât informații parțiale 
(sângele cui sau sânge de ce? Nu se știa dacă e 
vorba de sânge omenesc). 
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Era un om alb din Orientul Mijlociu, de ori-
gine evreiască. Toate aceste rezultate 
științifi ce, care corespund unele cu altele, 
confi rmă ceea ce Tradiția creștină a crezut 
dintotdeauna: acest om este răstignitul de 
pe Golgota, Iisus Hristos, Domnul și Dum-
nezeul nostru.

Încheiem prin două observații de natu-
ră duhovnicească.

• Sfânta Cămașă este de un roșu închis 
și presărată cu pete de sânge, lucru care co-
respunde prorociei lui Isaia (secolul al 
VIII-lea î. Hr): „Pentru ce ai îmbrăcămin-
tea roșie și veșmântul Tău este roșu ca al ce-
lui care calcă în teasc?... sângele lor a râşnit 
pe veşmântul Meu, şi Mi-am pătat toate 
hainele Mele…” (Is 63, 2-3).

• Cămașa fără cusături a lui Hristos a fost 
mereu considerată de Tradiția creștină ca fi -
ind simbolul unității Bisericii. Prezența 
sa în Occident, ca dar al Orientului7,  cu 
mult înaintea schismei din 1054, stătea măr-
turie a unității Bisericii, cea din primul mi-
leniu.  Această cămașă a fost sfâșiată în nu-
meroase bucăți,  în Franța, după schisma 
din 1054, în care Occidentul a avut o foar-
te grea responsabilitate, și în timpul prigoa-
nei anti-creștine celei mai violente de la 
Imperiul roman, cea a Revoluției franceze, 
preînchipuire și vestire a revoluției bolșevice, 
7. Dar al Imperiului Bizantin tânărului Imperiu 

franc, Imperiul carolingian. Giulgiul de la Oviedo 
fusese transportat în Egipt, din cauza invaziei 
Perșilor în 614 [aceștia au furat adevărata Cruce], 
apoi în Spania, la Toledo, și în sfârșit la Oviedo 
(în Asturia) din cauza invaziei arabo-musulma-
ne. Iar Giulgiul de la Torino a fost furat de la 
Constantinopol de către cruciați.

care va face și mai mult rău. În fond, ea este 
semnul stării actuale a Bisericii. Dar, din 
fericire, la acest început al celui de-al treilea 
mileniu, ea reunește pe toți Creștinii. Și mai 
mult, în acest an 2016, va avea loc pentru 
prima oară din 1793 o încercare de recon-
stituire riguroasă8 a Cămășii, pe o țesătură 
neutră care nu degradează relicva. Să luăm 
acest lucru ca pe o prorocie a întoarcerii 
Bisericii la unitatea ei dintâi.

Pr. Noël TANAZACQ,
Preot paroh al Parohiei 

Sf Genoveva-Sf Martin (Paris)
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Franța are deosebita cinste de a poseda 
de 1200 de ani, la Argenteuil1, Sfânta Cămașă 
a lui Hristos, dar al împărătesei Irina a Con-
stantinopolului către împăratul „galilor”, 
Charlemagne2. Această cămașă „fără cusă-
turi” (In 19, 23) era veșmântul de dedesubt 
al Domnului, pe care soldații i l-au dat îna-
poi după biciuire, pentru a-Și purta Crucea, 
și care, prin aceasta, a fost îmbibată cu Sân-
gele Său. Cinstită timp de 1 000 de ani de 
către „regii foarte creștini” ai Franței și de 
întreg poporul lor, a fost salvată de la distru-
gere în timpul Terorii revoluționare (în 
1793) de către un preot curajos, dar care a 
trebuit să o taie în bucăți pentru a o ascun-
de. Reconstituită în 1894, este cinstită în ba-
zilica cea mare de la Argenteuil, construită 
în secolul al XIX-lea pentru a înlocui vechea 
biserică3. Ostensiunile (închinări publice) 
nu au loc în mod normal decât din 50 în 50 
de ani. Ultima a avut loc în 1984: următoa-

1. În periferia îndepărtată a Parisului, în depar-
tamentul Val-d’Oise (95) 

2. Așa își numea Charlemagne Imperiul, care se 
voia a fi  restaurarea Imperiului Roman de Apus, 
dispărut în 476. Charlemagne a fost încoronat 
împărat la Roma în 800.

3. Pentru toată această parte, a se vedea Nota is-
torică și biblică publicată în acest număr din 
Apostolia. 

UN PELERINAJ ORTODOX 

LA SFÂNTA CĂMAȘĂ A LUI HRISTOS

Argenteuil, 28 martie 2016

rea ar fi  trebuit să aibă loc în 2034. Însă Epi-
scopul de Pontoise a hotărât să facă o alta 
în 2016 cu prilejul „anului Milostivirii” pro-
clamat de papa al Romei Francisc, lucru care 
este pentru noi o mare șansă: ostensiunea a 
durat 17 zile (de vineri 25 martie [Vinerea 
mare în calendarul gregorian] până dumi-
nică 10 aprilie).

Cu prilejul Sinodului Mitropolitan din 
ianuarie 2016, și la propunerea unui sino-
dan, Înaltpreasfi nțitul Iosif a hotărât că Mi-
tropolia noastră va face un pelerinaj la Sfân-
ta Cămașă, sub forma unei slujbe de 
vecernie bizantină, slujită dinaintea prețioasei 



A P O S T O L I A   •   N R .  9 8   •   M A I   2 0 1 630

P E L E R I N A J  L A  S F Â N T A  C { M A | {  A  L U I  H R I S T O S

relicve, dar în întregime în franceză. Con-
tactul care s-a stabilit cu noul paroh al Bazi-
licii, părintele Guy-Emmanuel Cariot, a fost 
foarte bun, el bucurându-se de această 
prezență ortodoxă, ceea ce va fi  confi rmat 
mai apoi de episcopul de Pontoise, întâlnit 
în prima zi a ostensiunii.

Un tipic specifi c a fost elaborat pentru 
această împrejurare, împrumutând mult din 
slujba Sfi ntelor Patimi (Utrenia din Vinerea 
Mare), pentru că Sfânta Cămașă este măr-
turia acestora. Ne-am putut sprijini de ase-
menea pe un cor inter-ortodox deja format, 
„corala sfântul Martin”, dirijată de Stépha-
ne Sollogoub, la care s-au adăugat câțiva 
cântăreți ai noștri. Acest cor a repetat mult 
cântările, dintre care unele erau complica-
te4, vreme de o lună.

Organizarea pelerinajului a fost îngreu-
nată de măsurile draconice de securitate im-
puse de recentele atentate5: o singură ușă 

4. Mai ales antifonul al 12-lea, comun între Răsărit 
și Apus, și care se numește în Apus „reproșurile”, 
pe care le face Hristos poporului Său în tim-
pul Patimii.

5. În ajunul începerii ostensiunii, un terorist a 
fost arestat chiar la Argenteuil!

disponibilă pentru intrarea în biserică, con-
trol sistematic al genților și desfacerea hai-
nelor. În fi ecare zi, de la orele 10 la 22, era 
o coadă de cel puțin 100 de m pentru a in-
tra în bazilică (organizatorii așteptau 150 000 
de pelerini). Nu a fost ușor să se reunească 
în biserică toți cântăreții și credincioșii 
ortodocși. Dar serviciul de ordine a făcut 
dovadă de înțelegere.

Bazilica a fost renovată în întregime în 
interior, curățată și înfrumusețată de către 
harnicul Paroh, iar Sfânta Cămașă era pre-
zentată ca o comoară într-un scrin. Ea a fost 
reconstituită din nou, pentru împrejurare, 
pe o țesătură „neutră”, care este aproape de 
aceeași culoare ca și Cămașa însăși, adică vi-
olet. Aceasta are inconvenientul de a face 
părțile autentice mai puțin vizibile, dar are 
avantajul de a semăna cu un adevărat 
veșmânt6. Cămașa era prezentată pe un ma-
nechin, care se găsea într-un foarte mare re-
licvar de sticlă (datând din anul 1894), pla-
sat dinaintea vechiului altar, și sub un fald 
roșu care cobora din înaltul boltei absidei. 
Atmosfera era cu adevărat împărătească și 
evoca „tronul lui Dumnezeu”. Frații noștri 
romano-catolici au fost foarte binevoitori: 
altarul actual, dinaintea căruia trebuia să slu-
jim, fusese îmbrăcat și așezat ca un altar or-
todox, și orientat către Răsărit (contrar obi-
ceiului lor actual de a sluji cu fața la popor), 
și totul ne-a fost ușurat pentru slujire.

6 Reconstituirea din 1894 fusese făcută în chip 
mai artizanal și pe o țesătură deschisă la culoa-
re: se vedeau mai bine bucățile din Cămașă, 
dar semăna prea puțin cu un veșmânt. În plus, 
țesătura degrada Cămașa.
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Am fost foarte numeroși: bazilica, în care 
pot încăpea aproximativ 1 200 de credincioși,  
era plină, probabil jumătate ortodocși, din 
Mitropolia noastră și din numeroase alte 
jurisdicții (mai ales ruși și bulgari), venind 
din regiunea pariziană și din toată Franța, 
ca și din străinătate, și un cler numeros (în 
jur de douăzeci de preoți și diaconi).

Înaltpreasfi nțitul Iosif, care era singur la 
altar (cu doi diaconi), îmbrăcat cu mantia7 
violetă, a slujit maiestuos. Vecernia s-a 
desfășurat minunat, într-o profundă recule-
gere: cu toții eram uniți în jurul lui Hristos 
pătimind, prezent prin Sfânta Sa Cămașă. 
Momentul cel mai emoționant a fost tămâ-
ierea Sfi ntei Cămăși însăși în timpul cântă-
rii Lumină lină, de către Mitropolitul nos-
tru, privilegiu unic, căci nimeni nu se poate 
apropia de relicvar: toată lumea își ținea ră-
sufl area și încerca să-și stăpânească lacrimi-
le. Apoi Înaltpreasfi nțitul a tămâiat poporul 
până la capătul bisericii, ceea ce a emoționat 

7  Mantia este o haină mare, de obicei de culoa-
re violet, cu o trenă lungă, pe care episcopii 
ortodocși o îmbracă atunci când slujesc alte 
slujbe decât liturghia. Este oarecum echivalen-
tul capei occidentale (cappa magna).

profund pe credincioși. La sfârșit, cum nu 
se putea rămâne într-o tonalitate dureroa-
să, din moment ce frații noștri sărbătorise-
ră Paștele în ajun, am cântat „Hristos a învi-
at” în franceză, în română, în slavonă și în 
greacă: a fost o explozie de bucurie! Apoi 
Înaltpreasfi nțitul Iosif s-a adresat Parohului 
pentru a-i mulțumi, și tuturor, alegând cu-
vinte potrivite pentru această împrejurare 
extraordinară.

Toate ecourile pe care le-am avut, atât 
de la ortodocși cât și de la alți creștini, au 
fost pozitive: am trăit împreună un mare 
moment al Bisericii, un moment profetic. 
Sfânta Cămașă fără cusături a lui Hristos a 
fost mereu considerată de Tradiție ca un 
simbol al unității Bisericii. Ruptura sa co-
respunde cu starea actuală a Bisericii. În acest 
moment privilegiat, am avut o înainte gus-
tare, prin Duhul Sfânt, a întoarcerii Biseri-
cii la unitatea ei cea dintâi.

Cel care a purtat această Sfântă și scum-
pă Cămașă în timpul Patimilor Sale, din iu-
bire pentru noi, să ne unească și să ne mân-
tuiască.

Părintele Noël TANAZACQ,  
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DUPĂ CUM TOȚI 

MOR ÎN ADAM, 

TOT AȘA, TOȚI VOR 

ÎNVIA ÎN HRISTOS

(1 COR. 15, 22)

„Domnul a plinit mântuirea noastră prin moartea Sa pe 
Cruce; pe Cruce, El a rupt zapisul păcatelor noastre; prin 
Cruce ne-a împăcat cu Dumnezeu Tatăl; prin Cruce a pogorât 
peste noi darurile harului și toate binecuvântările Cerului. 
Așa este Crucea Domnului prin ea însăși. Fiecare din noi se 
face însă părtaș puterii ei mântuitoare numai prin propria 
sa cruce. Crucea personală a fiecăruia, când se unește cu 
Crucea lui Hristos, atunci puterea și lucrarea acesteia din 
urmă trece asupra noastră, devenind un fel de canal prin 
care, din Crucea lui Hristos, se revarsă asupra noastră orice 
binefacere și orice dar desăvârșit. Prin urmare, crucile 
personale ale fiecăruia sunt la fel de necesare în lucrarea 
mântuirii pe cât este și Crucea lui Hristos. Nu veți întâlni 

niciun mântuit care să nu fi  fost purtător de cruce” 

Sfântul Teofan Zăvorâtul
„Trei cuvinte despre purtarea crucii”
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De ce oare avem nevoie de Dumnezeu? 
La această întrebare, fi lzoful rus Lev Șestov 
(1866-1938) răspunde astfel: „Singura 
scăpare este tocmai acolo unde judecata 
omenească nu afl ă nicio scăpare. Altminteri 
de ce am mai avea nevoie de Dumnezeu? 
Ne îndreptăm către Dumnezeu pentru a 
obține imposibilul. În ce privește posibi-
lul, oamenii sunt de ajuns” (L. Șestov ci-
tat de A. Camus în Mitul lui Sisif).

Niciun om nu se mulțumește cu po-
sibilul. Este posibil ca cineva să devină 
milionar, vedetă de cinema, artist cele-
bru, președintele republicii, dar nu va fi  
niciodată sufi cient, căci tot ce e posibil 
este omenesc, și tot ce e omenesc este 
trecător și pieritor. Ceea ce nu există de-
cât un anumit timp – un minut, un secol 
sau zece mii de ani – este aidoma unei 
proiecții cinematografi ce: când fi lmul s-a 
sfârșit, ecranul rămâne cu desvârșire alb 
și gol, căci nimic din ceea ce am văzut și 
auzit nu era adevărat: „Tot ce e trecător 
este mincinos: numai ce e veșnic este 
adevărat” (Sf. Tihon din Zadonsk – Scri-
sori din chilie).

Învățătura lui Hristos, prin cuvânt și 
prin faptă, ne încredințează că ceea ce tre-
ce nu este adevărul: „Cerul și pământul 
vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece” 
(Marcu 13, 31).

Viața pe care o primim de la părinții 
noștri vine din această lume și va trece ca 
această lume, dar noua viață pe care ne-o 
dă Hristos prin Învierea lui din morți, nu 
va trece niciodată: „Eu sunt învierea și 
viața. Cine crede în mine, chiar de va muri, 

va fi  viu. Și oricine trăiește și crede în mine, 
nu va muri niciodată” (Ioan 11, 25).

Ceea ce numim „știință” vine din 
această lume și nu poate cunoaște decât 
lucrurile acestei lumi, care nefi ind veșnice, 
nu sunt adevărul. Iată de ce „înțelepciunea 
lumii acesteia este o nebunie înaintea lui 
Dumnezeu. De aceea este scris: «El prinde 
pe cei înțelepți în viclenia lor» (Iov 5, 13). 
Și iarăși: «Domnul cunoaște gândurile 
celor înțelepți și știe că sunt deșarte»(Ps. 
94, 11)”( 1 Cor. 3, 19-20).

Știința acestei lumi ne minte atunci 
când afi rmă și ne face să credem că nu-
mai ce este posibil conform rațiunii 
omenești este adevărat: „Ca un văl pus pe 
ochi, așa sunt gândurile pământești” (Sf. 
Maxim Mărturisitorul). Ceea ce este po-
sibil omului aparține acestei lumi, care a 
luat, după căderea lui Adam, o direcție 
contrară adevărului și vieții. Situația așa 
zis „normală” a omului pe pământ este 
cea a unui condamnat la moarte care 
așteaptă ziua execuției. Dar moartea nu 
este un fenomen normal căci omul fi ind 
făcut după chipul lui Dumnezeu cel veșnic 
viu, el a primit de la Tatăl ceresc viața 
veșnică. Făptura lui muritoare nefiind 
adevărata sa fi ință, omul nu se poate ni-
ciodată mulțumi cu lucrurile vremelnice 
și pieritoare: „Duhul este nemuritor și de 
aceea nu se mulțumește cu materia stri-
căcioasă și pieritoare, ci cu dumnezeirea 
cea vie și nepieritoare” (Sfântul Tihon 
din Zadonsk – op. cit.).

Hristos nu ne promite lucrurile po-
sibile – un salariu mai mare, o sănătate 
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bună, un trai îndestulat, o viață mai lun-
gă etc. –, căci lumea lucrurilor trecătoa-
re nu este lumea reală. De aceea Hristos 
a spus: „Împărăția mea nu este din aceas-
tă lume” (Ioan 18, 36).

Viața pământească nu este viața reală 
și făptura muritoare nu este omul real. 
Acesta e mesajul 
pe care ni-l adre-
sează Hristos prin 
moartea lui pe cru-
ce ca om, și Învie-
rea lui ca Dumne-
z e u  ș i  c a  o m . 
Înfrângerea omu-
lui pământesc de-
vine astfel biruința 
omului dumneze-
iesc: „În Hristos, 
toate  lucr ur i le 
acestei lumi (…) 
devin o cale de 
înălțare, o intrare 
într-o nouă viață 
(…). În această 
lume, suferința și 
boala  sunt ,  în-
tr-adevăr, normale, dar tocmai această 
„normalitate” este anormală. Ele ne ara-
tă înfrângerea fi nală și permanentă a omu-
lui și a vieții, înfrângere pe care niciun 
succes parțial al științei medicale (...) nu 
o poate remedia. Dar în Hristos suferința 
nu este suprimată: ea este transformată 
în biruință. Înfrângera însăși devine 
biruiță, cale și intrare în Împărăția ceru-
rilor, și aceasta este singura adevărată vin-

decare” (Părintele Alexandre Schmemann 
– Pentru viața lumii).

Hristos nu a schimbat cursul vieții 
omenești în această lume. După moartea 
și Învierea lui, oamenii suferă și mor ca și 
înainte. Credincioși sau nu, noi toți pur-
tăm crucea sortită omului, toți vom urca 

pe Gologota și toți 
vom muri pe cru-
ce. Dar asemenea 
celor doi tâlhari 
răstigniți în același 
timp cu Iisus, avem 
de ales între două 
posibilități: să su-
ferim și să murim 
cu Hristos, să învi-
em cu el și să in-
t r ă m  c u  e l  î n 
împărăția ceruri-
lor: „ Amin zic ție 
că azi vei fi  cu mine 
în rai” (Luca 23, 
43); sau să suferim 
și să murim fără 
Hristos și fără nicio 
nădejde de mântu-

ire, nici în această lume nici în cealaltă.
Dacă urmăm drumul crucii noastre 

personale împreună cu Hristos, toate 
neputințele, poverile, mâhnirile și în-
frângerile omului, și chiar moartea lui 
pământească, vor fi  preschimbate în tot 
atâtea daruri cerești și ne vor deschide 
calea către viața veșnică: „Trupul este 
semănat în putrezire și înviază în nepu-
trezire; este semănat în ocară, și înviază 

„TRUPUL ESTE SEMĂNAT 
ÎN PUTREZIRE ȘI ÎNVIAZĂ 
ÎN NEPUTREZIRE; ESTE SE
MĂNAT ÎN OCARĂ, ȘI ÎN
VIAZĂ ÎN SLAVĂ; ESTE SE
MĂNAT ÎN NEPUTINȚĂ ȘI 
ÎNVIAZĂ ÎN PUTERE. ESTE 
SEMĂNAT TRUP FIRESC, 
ȘI ÎNVIAZĂ TRUP DUHOV
NICESC.”
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în slavă; este semănat în neputință și în-
viază în putere. Este semănat trup fi resc, 
și înviază trup duhovnicesc. (…) Când 
trupul acesta supus putreziciunii, se va 
îmbrăca în neputrezire, și trupul acesta 
muritor se va îmbrăca în nemurire, 
atunci se va împlini cuvântul care este 
scris: «Moartea a 
fost înghițită de 
biruință (Is. 25, 8). 
U n d e  î ț i  e s t e 
biruința moarte? 
Unde îți este bol-
d u l  m o a r t e ? » 
(Osea 13, 14)” (1 
Cor.  15,  42-44; 
54-55).

Ceea ce omul 
fără Dumnezeu, 
care nu cunoaște 
decât această lume, 
numește „v iață” 
este în realitate 
biruința morții , 
căci toate făpturile 
vii ale pământului 
vor muri mai de-
vreme sau mai târziu. Hristos Însuși a 
murit ca și ceilalți oameni și nu a inven-
tat niciun leac sau vaccin împotriva 
morții biologice, așa cum ar face-o un 
medic. Toți oamenii sunt sortiți morții, 
dar moartea nu este aceeași pentru toți. 
Cei care sunt legați de omul trupesc și 
de bunurile acestei lumi, vor pieri îm-
preună cu trupul de carne și cu lucruri-
le lumești. Omul care îl primește pe Hris-

tos în inima și cugetul lui, va muri și el, 
dar moartea lui va fi preschimbată de 
duhul lui Hristos în viață veșnică, dat fi -
ind că această nouă viață nu vine de la 
omul muritor ci de la Dumnezeul cel 
veșnic viu. Dăruindu-ne viața Sa, trupul 
și sângele Său, Hristos devine propria 

noastră viață și 
noi devenim ne-
muritori ca El: 
„În El, moartea 
însăși devine un 
fapt al vieții, căci 
este plină de fi ința 
Lui, de dragostea 
Lui, de lumina 
Lui. (…) Și dacă 
mă identific cu 
această viață, cu 
această foame și 
sete de Împărăția 
cerească, (…), cu 
credința neclinti-
tă că Hristos este 
viață, atunci chiar 
și moartea mea va 
fi o întruchipare 

a vieții. (…) Știu că prin Hristos a în-
ceput această mare trecere, „Paștele” lu-
mii, știu că lumina „lumii ce va să vină” 
ne este dată prin bucuria și pacea Du-
hului Sfânt, căci Hristos a înviat, și pre-
tutindeni domnește viața” ( Părintele 
Alexandre Schmemann – op. cit.).

Viorel Ștefăneanu, Paris
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Nepsis Franța se pregătește pentru organizarea celei de-a 2a ediții a fes  -
valului de vară, NEPSIS SUMMER FESTIVAL.  

Evenimentul va cuprinde două părți: un concurs muzical ce urmărește pu-
nerea în valoare a  nerelor talente din Mitropolia noastră și Balul Tinerilor. 
Evenimentul va avea loc la reședința Ambasadei române din Paris.

CONCURSUL MUZICAL 
TEMATICA 

Echipa de organizare și-a propus ca atât tema  ca concursului muzical cât și 
cea a balului să varieze de la un an la altul, as  el încât să putem răspunde tu-
turor gusturilor și preferințelor. 

Dacă anul trecut tema  ca concursului a fost „muzica folk”, anul acesta, pe 
baza cererii  nerilor par  cipanți la ediția precedentă și cu binecuvântarea 
Înaltpreasfi nțitului Părinte Mitropolit Iosif, tema aleasă pentru concurs este: 
„folk și folclor”. 

ORGANIZAREA CONCURSULUI  
Concursul va cuprinde 2 secțiuni de concurs independente. După mode-

lul ediției precedente, toți par  cipanții vor fi  recompensați, iar interpretări-
le cele mai bune vor fi  premiate atât de către juriu cât și prin votul publicu-
lui.  Ca și la prima ediție, din juriu vor face parte personalități din lumea 
muzicii. Componența sa va fi  anunțată în curând pe pagina Facebook a eve-
nimentului, precum și pe site-ul nostru, www.nepsis.org. 

NEPSIS
SUMMER FESTIVAL
ediția a II-a, 17-18 iunie 2016

Apel la înscriere
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ÎNSCRIERILE                                                                                                                                     
Toți  nerii doritori care fac parte din parohiile MOREOM și au vârste cuprin-

se între 14 și 35 de ani sunt invitați să se înscrie la concurs pâna pe data de 1 
iunie 2016, la adresa nepsis.france@mitropolia.eu. Repertoriul va cuprinde 2 
piese pe secțiune (se poate par  cipa doar la una sau la ambele secțiuni). Se 
acceptă companiament muzical doar live (chitară și/sau vioară, fl uier). Pentru 
informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați prin mail la adresa menți-
onată mai sus, sau prin intermediul paginii noastre de Facebook: NEPSIS 
FRANCE. 

BALUL TINERILOR 
Anul acesta Nepsis Franța organizează un bal pe tema Sânzienelor, la care 

acesoriul-cheie va fi  ia.  El va avea loc începând cu orele 19:00 la Ambasada 
României din Paris.  

Accesul la bal pentru cei care nu par  cipă la concursul muzical din cadrul 
fes  valului se va face doar pe bază de bilet. Biletele vor fi  puse în vânzare în 
parohiile din Regiunea pariziană în cursul lunii mai.  
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Așa cum a promis la Congresul de la Paris din 6 februarie, echipa Nepsis Paris a 
organizat prima reuniune de tip „teambuilding” sau „de coeziune de grup”, la nivel na-
ţional. Aceasta a avut loc la Sauvagnac, de vineri 25 până luni 28 martie. 

Înainte de a detalia diversele obiective ale acestei întâlniri, trebuie precizat că la 
Congresul Nepsis Franţa menționat mai sus, pentru prima dată de la crearea asociaţi-
ei, Adunarea Generală a ales, după o consultare cu preoţii parohi, câte un responsabil 
de tineret în mai bine de 28 de parohii din Franţa. 

În acest context, scopul întâlnirii a fost multiplu:
 Să permită noilor responsabili de tineret să se cunoască între ei;
 Să putem cunoaște și înţelege mai bine situaţia și specifi cul fi ecărei parohii în parte;
 Să ne împărtășim diversele noastre experienţe în calitate de coordonatori de tineret;
 Să învăţăm să dezvoltăm noi activităţi cu tineri de vârste diferite;
 Să învăţăm să organizăm evenimente de succes;

Obiectivele au fost atinse prin atelierele propuse de echipa organizatoare: jocuri 
de cunoaștere, ateliere de lucru (ex: „De la idee la realizare – etapele unui proiect”, 
„Ghidul activităţilor” – atelier de lucru în echipă pentru defi nirea unui ghid al bune-
lor practici, destinat voluntarilor activi Nepsis, pentru a facilita  implementarea acti-

PRIMA REUNIUNE DE „COEZIUNE DE GRUP” 

A ECHIPEI NEPSIS FRANŢA LA NIVEL NAŢIONAL

SAUVAGNAC, 25-28 MARTIE 2016
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vităţilor de tineret în parohii, care să se adapteze fi ecarei parohii în parte), discuţii, vi-
zionare de fi lm, jocuri de societate, etc.

Plimbările în natură au permis participanţilor nu numai să profi te de cadrul natu-
ral excepţional, ci și să se relaxeze și să lege frumoase prietenii. 

Ultima etapă a acestei întâlniri: în seara de 28 martie, pelerinajul la  Argenteuil, la 
Cămașa Mântuitorului. 



A P O S T O L I A   •   N R .  9 8   •   M A I   2 0 1 640

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

Obiectivele cu care am plecat de la această întâlnire: 
 Începerea unor activităţi cu tinerii în fi ecare parohie în parte și dezvoltarea unui 

nucleu de membrii activi;
 Terminarea ghidului de activităţi și bune practici pentru a putea fi  folosit în fi -

ecare parohie;
 Stabilirea și actualizarea unui calendar de activităţi Nepsis la nivel local, naţio-

nal, dar și la nivelul Mitropoliei noastre;
 Continuarea acestor întâlniri de tip „teambuilding” o dată pe an;
 Iniţierea unor colaborări între diversele parohii apropiate din punct de vedere 

geografi c, în vederea organizării de evenimente pentru tineret: pelerinaje, ac-
tivităţi culturale etc. 

Echipa din Paris mulţumește călduros tuturor participanţilor, precum și parohii-
lor care au susţinut participarea acestor tineri minunaţi! Le mulţumim cu toţii și mai-
cilor Ioana și Maria, care au avut o deosebită grijă de noi!

La sfârșitul reuniunii, echipa Nepsis din Metz ne-a invitat să îi însoțim  la următorul lor 
pelerinaj la Bazilica Sf. Nicolae, care se afl ă la 80 de km de Metz, pe 14-16 mai 2016. 

Veniţi cu noi? 

Florina HOZA, președinte NEPSIS Franţa
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C
a în fi ecare an de Duminica Orto-
doxiei, dispunând de cea mai încă-
pătoare biserică din oraș, Comuni-

tatea românească din Strasbourg se pregătea 
și de data aceasta să primească în locașul său 
toate parohiile ortodoxe din Capitala Alsaci-
ei pentru Sfânta Liturghie pe care acestea o 
săvârșesc împreună. După cum se știe, o ast-
fel de întâlnire necesită un important efort 
de organizare prealabil cu osebire pentru co-
ralele și grupurile responsabile de bunul mers 
al cântării, nevoite să se armonizeze între ele 
și preocupate să dea fi ecare o mărturie cât 
mai autentică asupra tradiției liturgice pe care 
o întruchipează. Dar și pentru parohia gaz-

DUMINICA ORTODOXIEI

LA STRASBOURG

SLUJBĂ ARHIEREASCĂ și HIROTONIE DE DIACON

dă: trebuie pregătit Sfântul Altar, sfi ntele vase 
liturgice, sfi ntele veșminte etc., căci împreu-
nă-slujirea din Duminica Ortodoxiei iese prin 
amploarea ei cu mult din tiparul obișnuit al 
duminicilor de peste an. Nu poate fi  apoi ne-
glijată nici virtutea ospitalității, știut fi ind că 
în comunitățile ortodoxe occidentale „o săr-
bătoare nu-i deplină decât dacă este urmată 
de o agapă frățească corespunzătoare”, care 
să permită participanților să prelungească co-
muniunea liturgică-duhovnicească și pe plan 
convivial, să lege sau să reia dialoguri, să-și 
împărtășească trăirile, veștile, preocupările, 
frământările. Mâini harnice și nevăzute se au-
zeau, așadar, trebăluind activ sâmbătă în 
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cursul după-amiezii, sub îndrumarea efi cace 
a doamnei preotese, prin sălile și bucătăriile 
anexe bisericii, încercând să anticipeze nu-
mărul de participanți și să amenajeze cât mai 
judicios spațiul disponibil pentru ca fi ecare 
să se simtă, la noi, „în largul lui”. 

Pe acest fond de frenetică și multiplă pre-
gătire am primit pe la vremea vecerniei ves-
tea că slujba de a doua zi nu va fi  doar „pa-
nortodoxă”, ci și arhierească. Într-adevăr, 
invitat de mai multă vreme la Strasbourg – 
unde știa că este oricând binevenit – 
Înaltpreasfințitul Mitropolit Iosif a izbutit 
să-și modifi ce în ultima clipă programul pe 
care-l prevăzuse pentru întâia duminică din 
Postul Mare și să vină la noi. Obiectiv vor-
bind, presimțeam că Înaltpreasfi nța sa ne va 
cerceta mai devreme sau mai târziu, întrucât 
devenise iminentă deschiderea unei noi pa-
rohii în orașul Sarreguemines din Mosela ve-
cină, iar viitorul preot – teologul Răzvan Di-
aconu – pregătit întrutotul pentru hirotonie, 
fusese până nu demult enoriaș al parohiei 

noastre; ne așteptam deci ca hirotonia lui, cel 
puțin cea întru diacon, să aibă loc la Strasbo-
urg.  Dar nimeni nu spera ca acest lucru să se 
întâmple chiar acum! Am fost, așadar, răsplătiți 
din plin atât prin bucuria de a-l reprimi în sâ-
nul familiei românești de la Strasbourg pe în-
tâistătătorul Mitropoliei, cât și prin aceea că 
i-am putut înconjura cu dragoste și rugăciu-
ne pe Răzvan și pe soția sa Mihaela – și ea 
enoriașă activă și iubită a parohiei – la acest 
eveniment crucial din viața lor.

Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel 
Mare a început, după orarul obișnuit, la ore-
le 10.30. Înaltpreasfi nțitul a fost înconjurat 
de preoții Ghiorghi Meckeshvili (parohia 
georgiană), Christos Filiotis (parohia grea-
că), Daniel Escleine (parohia francofonă, 
patriarhia Moscovei), Evgheni Makouchki-
ne (parohia slavofonă, patriarhia Mosco-
vei), Gheroghi Gheorghiev (parohia bulga-
ră), părintele arhidiacon Grigorie Burac de 
la Mitropolie și, desigur, în numele parohi-
ei gazdă, de semnatarul acestor rânduri. 



43A P O S T O L I A   •   N R .  9 8   •   M A I   2 0 1 6

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

La momentul rânduit, a fost chemat la Tai-
na hirotoniei întru diacon teologul Răzvan 
Diaconu. Evenimentul a fost încărcat de o 
puternică emoție nu numai pentru candi-
dat și familia lui, dar și pentru credincioșii 
prezenți, care-i cunoșteau pe Răzvan și pe 
Mihaela încă de la sosirea lor în Capitala Al-
saciei, ca studenți, însoţindu-i apoi pe tot 
parcursul devenirii lor. Fără a fi  fost preveniți 
de ceea ce avea să se petreacă, s-au afl at în 
biserică și câtiva dintre viitorii enoriași ai 
parohiei de la Sarreguemines, ceea ce a con-
ferit momentului un simbolism aparte.

La sfârșitul slujbei, Înaltpreasfi nțitul Pă-
rinte Mitropolit a vorbit credincioșilor pre-
zenţi despre semnifi cația Duminicii Ortodo-
xiei pentru creștinii de astăzi: „Creștinismul 
ortodox este un creștinism universal; ortodoxia 
credinței, dacă nu este universală nu este ortodo-
xă. Iată că s-au scurs 1173 de ani de când pri-
ma duminică a Postului Mare a primit numele 
de Duminica Ortodoxiei, iar de atunci, în fi eca-
re an, creștinii serbează triumful cinstirii icoane-
lor asupra rătăcirii iconoclaste. Lungimea aces-
tei slujbe, cu hirotonie de diacon, nu ne permite 
să întârziem prea mult asupra istoriei iconoclas-
mului. Trebuie însă spus că lupta împotriva icoa-
nelor a început din două motive. În primul rând 
pentru faptul că mulţi dintre creștinii de la înce-
putul veacului al 8-lea – printre care și împăra-
tul Leon Isaurul – s-au lăsat infl uenţaţi de noua 
religie islamică apărută la graniţele Imperiului 
Bizantin, care, după cum știm, este o religie „ani-
conică”; iar în al doilea rând pentru exagerări-
le și practicile uneori de-a dreptul bizare la care 
se dedau unii cinstitori ai icoanelor (rădeau, de 
exemplu, zugăveala de pe icoane și puneau pig-
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mentul în sfântul potir!). Dar noi, așa cum 
ne învaţă Sfântul Ioan Damaschin, nu con-
templăm în icoană un Dumnezeu invizibil – 
ceea ce ar fi  un non-sens – ci un Dumnezeu 
întrupat, care s-a făcut om ca noi, a trăit pe 
pământ, a fost văzut, s-a lăsat atins, îmbrățișat, 
și care i-a îmbrățișat la rândul său pe oameni, 
i-a vindecat, i-a înviat... Icoana este așadar o 
mărturie, ea ne vorbește înainte de toate, prin 
însăși existenţa ei, despre dogma întrupării 
Fiului lui Dumnezeu. De aceea este atât de 
important ca și noi, cei de astăzi, să continu-
ăm să cinstim sfi ntele icoane și să le apărăm 
de cei care mai încearcă încă să le conteste″.

În încheiere, Înaltpreasfi nţia Sa a sfă-
tuit toate parohiile ortodoxe ca pe viitor 
să organizeze împreună procesiuni cu 
icoanele în această Duminică de cinsti-
re și coliturghisire.

Pr. Vasile Iorgulescu
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C
orala Mitropolitană Sfi nţii Arhangheli din Paris a susţinut pe 30 martie un 
concert caritabil în cadrul conferinţei „Restaurarea bisericii din Urși și pro-
iectul 60 de biserici de lemn din România”, la Centrul Marshall al Amba-
sadei SUA. Locația reprezintă spaţiul în care s-a înfăptuit planul Marshall, 

primul plan de reconstrucție conceput de către Statele Unite ale Americii și destinat 
țărilor europene afectate de al doilea Război Mondial.

Evenimentul a fost organizat de asociaţia Pro Patrimonio France, ale cărei fi liale 
din Franţa, Marea Britanie și SUA luptă din 2000 pentru conservarea și restaurarea 
moștenirii arhitecturale și culturale românești în general, desfășurând numeroase pro-
iecte în acest sens. Conferința din 30 martie a avut ca scop restaurarea bisericilor de 
lemn din Nordul Olteniei și Sudul Transilvaniei, clasate ca monumente istorice în lis-
ta World Monuments Fund în 2014. Bisericile datează din secolele XVII-XIX și sunt 
valoroase edifi cii de patrimoniu, oglinzi ale relaţiei profunde a românilor cu Dumnezeu 
în decursul istoriei. Din păcate însă, aceste biserici se afl ă într-o stare precară, restau-
ratorii confruntându-se cu o lipsă acută de fonduri.

CORALA CATEDRALEI SFINȚII ARHANGHELI 

DIN PARIS
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În prima parte a evenimentului, președinta asociației, Caroline D’Assay, a prezen-
tat publicului lucrările de restaurare ale bisericii de lemn din Urși (Vâlcea), precum și 
proiectul „60 biserici de lemn”. Corala a interpretat apoi un ansamblu de cântări litur-
gice și compoziţii religioase culte (piese ale lui Nicolae Lungu, Gavriil Musicescu etc), 
și a oferit spectatorilor și un moment inedit, un cântec bizantin interpretat de dirijo-
rul Ionuţ Furtună. A urmat apoi un periplu prin lumea tradiţiilor românești, veritabi-
lă dezvăluire a chipului în care românul știe să se veselească, să iubească, să își cânte 
dorul. Am călătorit împreună prin lumea cântului popular cu piese precum Jieneasca, 
Lino, Leano sau Suita Corală din Ţara Oașului. Spectatorii au fost profund impresio-
naţi, asaltând coriștii la fi nalul concertului cu întrebări despre cântecele românești, 
portul popular și relaţia omului cu Dumnezeu.

Corala Mitropolitană Sfi nții Arhangheli a fost înfi ințată în 2010, cu binecuvânta-
rea Îmaltpreasfi nțitului Părinte Mitropolit Iosif, și este dirijată de Ionuț Furtună, ab-
solvent al Facultății de Teologie și al Universității de Arte George Enescu din Iași. 
Corala a susţinut numeroase concerte, atât în Franţa cât și în străinătate, în diferite 
contexte culturale și social-caritative, cele mai recente fi ind postate online pe youtu-
be. De curând, a fost invitată de  Catedrala „Sfi nții Împărați Constantin și Elena” din 
SUA să participe la tradiționalul „Romanian Summer Festival” din Chicago. Astfel, 
membrii coralei au lansat, sub egida Mitropoliei și a Organizației Lieux Possibles, un 
nou proiect: MUZICA CORA LĂ, PUNTE ÎNTRE DOUĂ LUMI (Europa și America, 
tradiție și contemporan), al cărui obiectiv este stabilirea unei legături între comunitățile 
românești din Franța și Statele Unite și cultivarea tradițiilor românești în străinătate 
prin intermediul muzicii sacre ortodoxe, precum și al celei folclorice.

Cei ce doresc să ne sprijine o pot face prin donații în contul: 

Asociatia LIEUX POSSIBLES, 
Société Générale Paris St. Dominique

Cont bancar: 0003 7261 084
Cont IBAN: FR76 3000 3032 9000 0372 6108 405

Oricât de mici, contribuțiile dumneavoastră vor ajuta la concretizarea proiectului 
menționat mai sus, proiect frumos, ambițios, dar și costisitor, deplasarea în Statele 
Unite necesitând un buget considerabil.

Membrii coralei sunt recunoscători tuturor simpatizanților săi și așteaptă cu drag 
impresii pe adresa: chorale.saints.archanges.paris@gmail.com.



47A P O S T O L I A   •   N R .  9 8   •   M A I   2 0 1 6

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

SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA 

„ÎNĂLȚĂRII SFINTEI CRUCI” DIN ROMA

Î
n Duminica Sfi ntei Cruci, Preasfi nțitul Părinte Episcop Siluan a slujit Dumneze-
iasca Liturghie în Parohia „Înălțării Sfi ntei Cruci” din Roma. Cu această ocazie, 
parohia a avut ca oaspete de seamă pe domnul ambasador al României pe lângă 

Sfântul Scaun, domnul Bogdan Tătaru Cazaban, împreună cu soția Domniei sale.
În cuvântul de învățătură, Preasfi nția Sa a aprofundat ceea ce în ortodoxie numim 

„Sfânta Taină a Crucii, Sfânta Taină a iubirii jertfelnice a lui Dumnezeu”: “Sfi nții Părinți 
ne spun că Duminica aceasta a Sfi ntei Cruci ne-a fost așezată ca un popas pe un vârf de 
deal în care știi că ai făcut jumătate de drum. De la jumătatea drumului, ca de pe o cul-
me, deja se vede care este sfârșitul drumului, se vede deja unde ajungem: la Cruce. Dar 
în Taina Crucii se ascunde Taina Învierii. Domnul Hristos nu este străin de ceea ce în-
seamnă slăbiciunea omenească și suferința omenească. Întâi sunt suferințele cele trupești, 
apoi cele sufl etești: suferința de a nu ți se răspunde la iubire cu iubire, suferința de a nu 
primi iertare, de a fi  vorbit de rău, de a fi  jignit, de a fi  nedreptățit, de a fi  trădat. Și, în 
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fi nal, suferința și temerea cea mai mare a 
omului: moartea. De aceea Domnul Dum-
nezeul nostru, Care este fără de moarte, 
fără de păcat, se face om, ia natura ome-
nească asupra Lui ca să o vindece și ca să 
fi e părtaș la toate cele ale omului, ca și omul 
să înțeleagă că poate fi  părtaș la toate cele 
ale lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Petru 
ne spune că Dumnezeu vrea să ne facă 
părtași la dumnezeiasca fi re.

Apostolul de astăzi ne îndeamnă să ne 
apropiem cu încredere de tronul harului. 
Iată, noi astăzi ne închinăm la „locul unde 
au stat picioarele Lui”, „ne închinăm Cru-
cii Tale, Stăpâne și Sfântă Învierea ta o lă-
udăm și o slăvim”, pentru că în Hristos 
Crucea și Învierea sunt nedespărțite, nu 
ajungi la Înviere fără să asumi Crucea, iar 
Crucea nu este decât o suferință absurdă 
fără Înviere.

Astăzi ni se înfățișează calea pe care să 
dobândim milă, har, ajutor. Și de la Cine 
să le dobândim? Este foarte important să 
înțelegem cine este Dumnezeul nostru 

compătimitor cu noi. Astăzi ni se pune 
înainte icoana iubirii compătimitoare a lui 
Dumnezeu pentru că ‘atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel 
Unul Născut a dat ca tot cel ce crede în-
tru Dânsul să nu piară, ci să aibă viață 
veșnică’ (Io 3, 16).

Îndemnul Evanghelic din Duminica 
aceasta: „Oricine voiește să vină după 
Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea 
sa și să urmeze Mie” (Mc 8, 34) îl putem 
înțelege dacă înțelegem ce înseamnă pen-
tru Domnul Crucea.

Domnul nu a căutat a Sa plăcere și a 
venit ca lumea viață să aibă și să aibă din 
belșug, a venit să dea viața Lui ca noi să 
avem viață. Dar ca noi să primim viața lui 
Dumnezeu suntem chemați să murim față 
de tot ceea ce în viața noastră nu este bine-
plăcut lui Dumnezeu. Tot lucrul în care 
Dumnezeu nu are parte: tot gândul, toată 
dorirea, toată gândirea, toată vorbirea, 
toată simțirea care nu este după Dumne-
zeu e de lepădat. Acesta este exercițiul 
continuu al creștinului. Se numește 
nevoință sau asceză. Exercițiul de a se 
întoarce dinspre tot ceea ce nu merge în 
direcția asemănării cu Dumnezeu în viața 
creștinului.

Creștin înseamnă să fi i al lui Hristos 
și să-ți însușești cele ale lui Hristos întoc-
mai, iar ele să fie singurul principiu de 
viață al tău și altceva să nu primești. De 
asemenea, să-ți asumi toate limitele, 
neputințele, neajunsurile și moștenirile 
viclene pe care le ai de la înaintașii tăi și 
pe care le-ai mai cultivat și tu. Asta înseam-
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nă să-ți iei crucea în fi ecare zi. Iar 
dacă „păcatul tău înaintea ta este 
pururea”, așa cum spunem în psal-
mul 50, atunci nu mai vezi păcatul 
altuia și nu mai judeci. Judecata fi -
ind unul dintre cele mai urâcioase 
păcate care lovesc în gingășia iubi-
rii iertătoare și milostive a Domnu-
lui, Care iubește pe fi ecare.

Așa cum soarele răsare peste cei 
buni și peste cei răi, așa și Domnul 
iubește și pe cei buni și pe cei răi.

Când ne uităm la Sfânta Cruce, 
să ne aducă Dumnezeu în inimă 
conștiința aceea că stăm înaintea 
icoanei jertfi toare a iubirii răstigni-
te a lui Dumnezeu, a Iubirii Însăși 
Care se răstignește si care în Răstig-
nirea Ei îmbrățișează lumea întrea-
gă, necondiționat, fără excepție.”
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FINALIZAREA PROIECTULUI „BUCURIA DĂRUIRII” 

DIN PAROHIA „SFINTELOR MUCENIȚE MINODORA, 

MITRODORA, NIMFODORA ȘI A SFÂNTULUI IERARH 

NICOLAE” DIN IMOLA.

Cu binecuvântarea bunului Dumnezeu și cu aju-
torul sfi nților, săptămâna a treia din Post a încunu-
nat eforturile și strădania copiilor și tinerilor NEPSIS 
din parohia noastră, eforturi depuse în prima parte 
a lunii martie, când, prin intermediul „Atelierului 
creativ de mărțișoare”, desfășurat sub coordonarea 
doamnei preotese Mihaela Gârboan, s-au confecționat 
300 de mărțișoare. Acestea au fost prezentate 
comunității noastre în cadrul unui TÂRG DE 
MĂRŢIȘOARE, unde, cu mult tact și dăruire, co-
piii și tinerii NEPSIS au reușit să strângă din vânza-
rea de mărțișoare o sumă de aproape 800 de euro. 

Însă scopul fi nal al acestui proiect pastoral a fost 
„bucuria dăruirii”. Astfel, din banii strânși la acest 
târg s-au cumpărat rechizite, haine, încălțăminte și 
alte articole necesare pentru copiii săraci găzduiți și 
școlarizați prin bunăvoința maicii starețe Marina Lu-
pou, la Mănăstirea Bic din județul Sălaj. Empatizând 
cu bucuria dăruirii trăite din plin de copiii și tinerii 
NEPSIS, credincioșii parohiei s-au mobilizat în mod 
exemplar, adăugând la darurile pregătite o cantita-
te considerabilă de alimente neperisabile, haine, 
electrocasnice și pamperși.

Aceste daruri au fost destinate bătrânilor bol-
navi găzduiți la așezământul pentru bătrâni din ca-
drul aceleiași mănăstiri. 

Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate, mulțumind 
totodată voluntarilor parohiei care s-au implicat în 
realizarea acestui proiect cu multă dragoste și dăru-
ire, alături de copiii și tinerii NEPSIS.
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Sâmbătă, 2 aprilie, cu binecuvântarea 
Preasfi nțitului Părinte Episcop Siluan, a fost 
organizat un pelerinaj la casa Maicii Domnului 
de la Loreto. Mai mulți pelerini de la Roma, 
Piacenza și din localitățile regiunii Marche 
au avut bucuria de a participa la Dumnezeiasca 
Liturghie ce a avut loc la Loreto.

Loreto este unul dintre cele mai importan-
te locuri de pelerinaj din Italia. Biserica mare 
este situată pe o colină, nu departe de malul 
Mării Adriatice (la 30 km de Ancona, pe auto-
strada Ancona - Pescara) și găzduiește casa 
Maicii Domnului de la Nazaret, casă în care 
Maica Domnului a trăit și a primit vestea 
Arhanghelului Gavriil. E vorba de trei pereţi ai 
unei încăperi, care au fost transportaţi în seco-
lul al XIII-lea la Loreto. Istoria de la Loreto în-
cepe în anul 1291, când cruciaţii au fost învinși 
și au trebuit să părăsească Palestina, iar casa 
Maicii Domnului era în pericol. Pentru a fi  fe-
rită de distrugere a fost transportată mai întâi 
în Iliria (Croația de astăzi) și apoi în ţinutul 

PELERINAJ ȘI SLUJIRE 

LA CASA MAICII DOMNULUI DE LA LORETO

Recanati (lângă Loreto), ca apoi să fi e stabili-
tă pe colina cu lauri (de aici numele „lauretum”, 
iar mai apoi Loreto). Casa Maicii Domnului 
este astăzi adăpostită într-un edifi ciu, realizat 
din marmură, o capodoperă a artei la Loreto.

Grupul pelerinilor de la Roma a fost însoțit 
de Arhimandritul Atanasie, Vicar Eparhial, 
care a împreună-slujit cu părinții din protopo-
piatul Umbria - Marche, astfel petrecând un 
moment de comuniune și bucurie.

După Dumnezeiasca Liturghie, toți pe-
lerinii s-au îndreptat spre biserica mare, care 
găzduiește casa Maicii Domnului, unde au 
avut posibilitatea să se închine și să aducă 
cântări de laudă Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu. Prin bunăvoința și dragostea 
enoriașilor parohiei Sfântului Ierarh Chiril al 
Ierusalimului din Macerata, toți pelerinii au 
participat la o agapă frățească organizată de 
parohie.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate binecu-
vântările primite în această zi.
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Duminică, 3 aprilie 2016, Parohia Ortodoxă Roma VII-Prima Porta, în colabora-
re cu Parohia Catolică Sant’ Alfonso di Ligouri, care ne găzduiește, din inițiativa și co-
ordonarea Asociației „Avis”- Roma, au organizat o unitate mobilă de recoltare a sân-
gelui. Au donat sânge din partea parohiei noastre peste 25 de persoane, răspunzând 
responsabil chemării de a-l ajuta pe cel afl at în nevoie. Acțiunea a avut loc in dumini-
ca a treia a Postului Mare, care ne deslușește că existăm doar atunci când iubim, că 
sensul vieții  se împlinește doar atunci când ne jertfi m pentru aproapele nostru. 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru fapta bună pe care au săvârșit-o toți cei care au 
răspuns favorabil îndemnurilor parohiei noastre: de a fi  jertfi tori și compătimitori față 
de cei ce au nevoie de sânge.

DONARE DE SÂNGE LA PRIMA PORTA
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În Duminica Sfi ntei Cruci, 3 aprilie 2016, Preasfi nțitul Părinte Episcop Timotei a 
slujit Sfânta Liturghie arhierească în parohia Sfântului Efr em cel Nou din Torrent. În 
cadrul Sfi ntei Liturghii, Preasfi nția Sa l-a botezat pe micuțul Efrem, al doilea copil al 
Părintelui paroh Vasile Pop și al doamnei preotese Andrea. Nașii pruncului au fost 
Părintele Ilarion Mata și doamna preoteasă Loredana, veniți din țară pentru acest mo-
ment de bucurie din comunitatea Torrent.

Alături de Preasfi nția Sa au slujit: Protosinghelul Teofi l Popescu de la Mănăstirea 
Schimbarea la Față, Cheile Turzii, Părintele Ilarion Mata de la parohia Hârja, Bacău și 
Părintele paroh Vasile Pop.

Slujba acestei zile a fost înfrumusețată de Scoaterea Sfi ntei Cruci în mijlocul bise-
ricii spre închinare și de sfi nțirea icoanei Maicii Domnului Gliko Filusa.

La fi nalul slujbei, Preasfi nțitul Timotei a ținut un amplu cuvânt de învățătură în 
care a explicat credincioșilor prezenți sensul purtării crucii și importanța asumării cru-
cii primite de la Dumnezeu, arătând că, mai ales astăzi, trebuie să ne purtăm cu dem-
nitate crucea, fără de care nu există biruință în viața noastră.

DUMINICA SFINTEI CRUCI ÎN PAROHIA 

TORRENT
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Î
n săptămâna de vacanţă, un grup restrâns de copii 
și tineri au vizitat, la iniţiativa parohiei, Muzeul 
Naţional de Arheologie din Madrid și au petrecut 

un timp preţios în zonele atrăgătoare oferite de capi-
tala Regatului Spaniei.

Muzeul a fost fondat în 1867 și inaugurat de Regina 
Isabela a II-a. Ultimele renovări importante datau din 
anii ‘60, astfel că, în anul 2000, s-a decis renovarea ca-
pitală pentru a se adapta timpurilor moderne și a pu-
tea concura cu muzeele de același profi l.

Așa cum Mona Lisa lui Leonardo da Vinci este 
vedeta indiscutabilă a Muzeului Luvru din Paris, pu-
tem spune că Doamna din Elche este marea regină 
a Muzeului Arheologic din Madrid. Posibilitatea de 
a vedea această sculptură din sec. V î.Hr. este un mo-
tiv sufi cient de a vizita muzeul. Situată la etajul 1, 
sala 13, bustul perfect al Doamnei din Elche se gă-

COPII DIN PAROHIA COSLADA ÎN VIZITĂ

LA MUZEUL NAŢIONAL DE ARHEOLOGIE

DIN MADRID

sește într-o vitrină de cris-
tal deasupra unui tapet ară-
miu.

Noul Muzeu nu mai 
este cel de la inaugurare, 
din 1867. Esenţa sa istori-
că nu a fost schimbată, re-
staurarea integrală trans-
formându-l într-un muzeu 
modern cu cele două fan-
tastice patios, unul roman 
și altul arab, care are 20 de 
metri înălţime și este aco-
perit cu o boltă de sticlă, 
ce se modifică în funcţie 
de intensitatea luminii și a 
căldurii.

Mozaicuri, sculpturi, 
monede, sarcofage, mumii 
etc. au fost bine îngrijite în 
perioada în care muzeul a 
fost închis, iar acum își ara-
tă splendoarea istorică cu și 
mai mare forţă. Pe o supra-
faţa de 10.000 m, în 40 de 
săli, se afl ă 13.000 de piese 
ce constituie noua expozi-
ţie permanentă, pe care 
chiar merită să o vezi.

Prezbitera 
Gina Cimpoca
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Anul precedent, în luna octom-
brie, prin purtarea de grijă a 
Preasfi nțitului Părinte Timotei, al 
Episcopiei Ortodoxe Române a 
Spaniei și Portugaliei, s-a organi-
zat prima întâlnire a doamnelor 
preotese din cuprinsul Episcopiei, 
moment în care doamnele preote-
se și-au exprimat dorința de a se 
întâlni cât mai des cu putință, de-
cizându-se organizarea acestor in-
tâlniri la nivel de protopopiate.

Astfel, pe data de 28 februarie 
anul curent, a avut loc prima întâl-
nire de acest gen, în Protopopiatul Castilla La 
Mancha. Evenimentul a fost primit cu foarte 
mare bucurie și deschidere de către doamne-
le preotese din protopopiat. Moderatoarea 
evenimentului a fost doamna preoteasă 
Mihaela Suciu – coordonatoarea departamen-
tului „Misiunea cu Preotesele” în Episcopia 
Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei, 
care de această dată a avut atât rolul de mo-
deratoare cât și de preoteasă în Protopopiatul 
Castilla La Mancha, iar tema aleasă a fost 
„Familia preotului” – o temă mult prea vastă 
pentru a fi  dezbătută în cele trei ore dedicate 
evenimentului. Atmosfera a fost una deose-
bit de sinceră și de prietenească, doamnele 
preotese deschizându-și sufl etele una în fața 
celeilalte și împărtășind, cu multă emoție, 
experiențe, sentimente și trăiri pe care le-au 

ÎNTÂLNIREA PREOTESELOR

DIN PROTOPOPIATUL CASTILLA LA MANCHA

acumulat în viața de preotese, dar și dorințe 
pentru viitor.

La fi nal, dorința unanim exprimată a fost 
ca aceste întâlniri să fi e cât mai dese și cu o 
durată mai mare de timp, pentru că toate par-
ticipantele s-au simțit ca într-o mare familie, 
și își doresc să petreacă cât mai mult timp îm-
preună, să învețe din experiențele celorlalte 
și să se sprijine reciproc.

Mulțumim Preafințitului Părintelui 
Episcop Timotei pentru deosebita și părin-
teasca purtare de grijă pe care o arată doam-
nelor preotese din cuprinsul întregii Episcopii 
pe care o păstorește și sperăm că această bi-
nevenită inițiativă a Preasfi nției Sale se va în-
rădăcina pe întreg cuprinsul Episcopiei, de-
venind o tradiție.

Minodora Chiorean
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Î
n Duminica a doua a Postului Mare, 27 martie 2016, Preasfi nțitul Părinte Episcop 
Timotei, al Spaniei și Portugaliei, a slujit Sfânta Liturghie arhierească în parohia 
„Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Lerida. În cadrul Sfintei Liturghii, 

Preasfi nția Sa l-a hirotonit pe diaconul Narcis Șerbănescu întru preot. De asemenea, 
Preasfi nțitul Timotei a sfi nțit și crucile care se vor pune pe noua biserică ce se construiește 
actualmente în Lerida.

După slujbă, Preasfinția Sa a ținut un cuvânt de folos despre Sfântul Grigorie 
Palama, explicând învățătura acestui sfânt al Bisericii despre harul Duhului Sfânt. Fără 
harul lui Dumnezeu nu există mântuire. Dumnezeu revarsă harul Său peste omul smerit, 
dar în momentul în care omul păcătuiește, el își pierde harul. De unde știm când omul își 
pierde harul? În sufl et se așează un fel de tristețe inexplicabilă. Creștinii care sunt triști alun-
gă harul prin călcarea poruncilor și păcat. Dar vindecarea bolii sufl etești și a tristeții este 
tot lucrarea harului. Liniștea sufl etească vine prin smerenie, rugăciune și mai ales prin iu-
birea față de Dumnezeu și aproapele.

BUCURII DUHOVNICEȘTI 

ÎN PAROHIA LERIDA
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Reţete
și sfaturi practice

RULADĂ DE SPANAC, 

ȘUNCĂ ȘI CAȘCAVAL

Ingrediente: 400 g spanac fi ert, răcit și 
scurs bine; 4 ouă; 400 g cașcaval ras; 400 
g cremă de brânză cu usturoi (ce poate fi  
zdrobit sau granule); 400 g felii subțiri 
șuncă sau salam de bună calitate (sau fe-
lii subțiri de somon afumat); sare, piper. 

Mod de preparare: Spanacul rece se toa-
că și se amestecă împreună cu ouăle, con-
dimentând cu sare și piper (se poate fru-
la totul o dată). Se pregătește o tavă mare 
de cuptor cu hârtie de copt în care se pune 
spanacul, întins în strat uniform. Deasupra 
se presară cașcavalul ras, după care se dă 
la cuptor (încălzit la 200° C) până acesta 
se topește (nu trebuie să se rumenească!), 

apoi se lasă la răcit în tavă. Când totul e 
rece, se așază deasupra, uniform, feliile de 
șuncă, apoi crema de brânză, după care, 
ajutându-ne de hârtie, se rulează cu grijă, 
sub formă de sul. Se transferă rulada pe o 
folie alimentară cu care se împachetează 

HRISTOS A ÎNVIAT!

În acest număr al revistei noastre vă propun câteva rețete de mâncăruri ce vă pot îmbogăți 
masa în aceste zile de sărbătoare, având ingrediente specifi ce acestei perioade. Sper să vă 
completeze bucuria Sfi ntelor Paști, alături de cei dragi! Doamne ajută!
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bine, sigilând capetele; se poate folosi apoi 
și o folie de aluminiu. Se dă la frigider pen-
tru cel puțin 3-4 ore (cel mai bine, peste 
noapte). Se taie felii și se servește ca ape-
ritiv. Gustos!

MITITEI DE CASĂ

Ingrediente: 500 g carne tocată, mai gra-
să (poate fi  de miel, porc, vițel sau ames-
tecată); o ceapă, 2 căței usturoi, o linguriță 
sare, 1/4 linguriță piper, o linguriță boia 
dulce, 50 ml apă minerală, o linguriță rasă 
bicarbonat de sodiu. Opțional, dacă vă 
place, se pot folosi și fulgi de chili, cim-
bru uscat.

Mod de preparare: Frământăm bine car-
nea și condimentele, după care adăugăm 
apa cu bicarbonatul și amestecăm din nou, 
până totul e absorbit. Se dă pasta obținută 
la frigider pentru cel puțin 4 ore (sau toa-
tă noaptea). Cu mâna umedă se formea-
ză micii, care apoi se prăjesc.
Îi servim calzi, cu binecunoscutul muștar! 
Poft ă bună!

FRIPTURĂ DE MIEL 

ÎN CRUSTĂ DE MUȘTAR

Ingrediente: o pulpă de miel cu os (cca 
1,6 kg), 3 căței de usturoi; pentru mari-
nată: 2 linguri cu vârf de muștar cu semințe, 
3 căței usturoi, 3 fi re cimbru, 1 fi r rozma-
rin, 8 fi leuri anșoa, coaja de la o lămâie, 2 
linguri zeamă de lămâie, 2 linguri sos soia, 
2 linguri ulei măsline, piper.

Mod de preparare: Se pun în blender 
toate ingredientele marinatei (de la 
verdețuri doar frunzele) și se mixează. 
Pulpa de miel spălată și uscată se cres-
tează din loc în loc, incizii în care se in-
troduc felii de usturoi. Apoi toată pul-
pa se unge bine cu marinata, se pune 
într-un bol, se acoperă cu o folie și se 
lasă la frigider pentru 4 ore. Apoi se 
scoate afară și se lasă o jumătate de oră 
pentru a ajunge la temperatura came-
rei. Se pune într-o tavă și se dă la cup-
torul încins la 220°C pentru 20 minu-
te, iar apoi încă 2 ore la 150°C. Din 30 
în 30 minute stropiți friptura cu sucul 
din tavă. 
După acest timp friptura va fi  făcută și 
suculentă și ușor în sânge doar lângă os. 
Lăsați-o să se odihnească pentru un sfert 
de oră, acoperită cu o folie de aluminiu, 
înainte de a fi  servită. Lângă ea se poa-
te servi, de exemplu, un sos de iaurt fă-
cut cu: iaurt, ulei măsline, zeamă lămâ-
ie, ceapă verde și pătrunjel (tocate 
mărunt), sare și piper. O friptură dem-
nă să stea pe masa de Paști!
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CUBURI CIOCOLATĂ ȘI 

NUCĂ

Ingrediente: 250 g biscuiți simpli, 250 g 
nucă, 250 g unt, 150 ml apă, 200 g zahăr, 
250 g ciocolată fondentă, o lingură rom, 
o linguriță esență vanilie, o lingură ulei 
(neutru).

Mod de preparare: Biscuiții se zdrobesc 
mărunt și nuca se macină, după care se 
amestecă. Într-o crăticioară se pun apa 
cu zahărul, pe foc mic, amestecând până 
devine sirop. Se ia de pe foc și se adaugă 
untul tăiat cubulețe. Când acesta este to-
pit complet, se adaugă vanilia, iar siropul 
se omogenizează cu amestecul de biscuiți 
și nucă, care apoi se împarte în două părți. 

Jumătate din ciocolată se topește pe abu-
ri și se adaugă peste una din jumătățile 
de aluat, împreună cu romul. Cele două 
compoziții se lasă la răcit. Într-o tavă 
(20cm x 20cm) tapetată cu hârtie de copt 
se pune amestecul cu ciocolată care se 
nivelează frumos cu o lingură. Deasupra 
se așază amestecul simplu care, la rândul 
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lui, se nivelează. Se topește pe abur restul de cio-
colată la care se adaugă și uleiul cu care se omo-
genizează.  Glazura se toarnă deasupra prăjiturii, 
scuturând puțin tava pentru a se autonivela, după 
care, acoperită cu o folie, se dă la frigider (unde se 
și păstrează, altfel se înmoaie).
Se taie cubulețe și se poate servi și cu un praf de 
cacao deasupra. Un deliciu pentru cine iubește 
ciocolata de casă și salamul de biscuiți!

BUZUNĂRAȘE CU FRUCTE 

DE PĂDURE

Ingrediente: 2 felii de pâine de tărâțe cu semințe de 
circa 2,5 cm grosime, 2 ouă, o banană, vreo 3 linguri 
de fructe de pădure, 2 linguri de iaurt, o lingură ulei 
măsline, scorțișoară, nucșoară, nuci/fi stic, miere, 
sare.

Mod de preparare: Cu un cuțit 
se face câte o incizie laterală în fi e-
care felie de pâine, ca un buzunar, 
unde se introduc cât mai multe 
fructe de pădure, cu grijă ca feli-
ile să nu se rupă. Într-un blender 
se amestecă ouăle cu banana, 
scorțișoara, cuișoarele și un vârf 
de sare. Fiecare felie se îmbibă, pe 
ambele părți în acest mix, până se 
absoarbe tot lichidul. Într-o tigaie 
se pune uleiul și se încinge, după 
care se frig feliile de pâine, cca 2 
minute pe o parte. 
Se servesc tăiate pe jumătate, cu 
o lingură de iaurt deasupra peste 
care se pune puțină miere și 
câteva nuci (fi stic) zdrobite.

POFTĂ BUNĂ și SĂRBĂTORI 
BINECUVÂNTATE




