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CUVÂNTUL

EPISCOPULUI

SILUAN

LA VIAȚĂ NOUĂ

HRANĂ NOUĂ!

Hristos a înviat!

T
ot creștinul se bucură de În-
vierea Domnului Hristos și 
e dispus să facă, pe cât poa-
te, și un pic de efort în cin-
stea pătimirilor Domnului, 

postește puțin, pentru a putea gusta cu și 
mai multă „haznă” din bucatele de Paști. 
Dar puțini sunt aceia care trag folos din 
înnoirea pe care o aduce învierea lui Hris-
tos întregii creații și, în mod special, fi rii 
omenești. Aceasta se datorează „virusu-
lui” pustiitor de sufl et care este seculari-
zarea sau, mai pe înțeles, „în-lumirea” 
(dacă acceptăm verbul a se înlumi – adică 
a se identifi ca cu lumea, a se face una cu 
ea și cu mentalitățile, principiile și năra-
vurile ei). Contaminarea cu acest virus are 

ca urmare pustiirea de Dumnezeu a sufl e-
tului care, ca și lumea, o ia „pe cont pro-
priu”, fără Dumnezeu, pentru a-și căuta și 
făuri bunăstarea și fericirea. Aceasta nu 
este altceva decât „linia căderii”, ce conti-
nuă – până unde, oare?!? – și amplifi că în-
depărtarea omului de Dumnezeu, cu 
consecințe nefaste pentru cei care o ur-
mează.

Pentru cel care vrea să bea băutură nouă 
din izvorul nestricăciunii cel izvorât din mor-
mântul lui Hristos (cum cântă cântarea a 
doua de la Canonul Utreniei Învierii), se 
propune o viață nouă, ca unuia care, prin 
Botez, a devenit făptură nouă (2 Cor. 5, 
17),  căci ,  din perspectiva înv ierii 
Domnului, toate s-au făcut noi (Idem). 
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Iar la viața nouă și la făptura nouă le co-
respunde hrană nouă.

Evanghelia după Ioan este cea care, 
spre deosebire de Evangheliile zise sinop-
tice (adică ce privesc din același unghi asu-
pra vieții și lucrării de propovăduire a 
Mântuitorului Hristos), ne binevestește 
taina viețuirii conforme cu înnoirea pe 
care o aduce Învierea Domnului. Și ne 
spune Sfântul Ioan:

Lucrați nu pentru mâncarea cea pie-
ritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne 
spre viața veșnică și pe care o va da vouă 
Fiul Omului (In. 6, 27). Eu sunt pâinea 
vieții; cel ce vine la Mine nu va fl ămânzi 
și cel ce va crede în Mine nu va înseta ni-
ciodată (6, 35). Eu sunt pâinea cea vie, 
care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă 
din pâinea aceasta viu va fi  în veci. Iar 

pâinea pe care Eu o voi da pentru viața 
lumii este trupul Meu (6, 51). Trupul Meu 
este adevărată mâncare și sângele Meu, 
adevărată băutură (6, 55). Duhul este 
cel ce dă viață; trupul nu folosește la ni-
mic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt 
duh și sunt viață (6, 63).

Aceasta este hrana specifică fiilor 
Învierii (cf. Lc. 20, 36), nu doar pâine, ci tot 
cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu 
(cf. Mt. 4, 4); nu doar mâncare și băutură 
la benchetuielile acestei lumi, ci adevărată 
mâncare și adevărată băutură, la ospățul 
Împărăției lui Dumnezeu, la fiecare 
Dumnezeiască Liturghie. De aceasta tre-
buie să ne îngrijim cu prioritate, atât pen-
tru propriii copii sau pentru propriii fi ni, 
cât și pentru sine. Nici un efort și nici o jert-
fă nu sunt prea mari pentru a o dobândi și 
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pentru a ne hrăni din ea. Aceasta este hra-
na pentru care Mucenicii nu s-au lăsat 
înduplecați de toate bunătățile și privilegi-
ile ce li se puneau înainte. Cu hrana aceas-
ta au supraviețuit cei care au fost aruncați 
în închisori în vremea comunismului ateu 
și pe care Biserica noastră îi comemorează 
pe tot parcursul acestui an. Hrana aceasta 
ne crește și ne înțelepțește pruncii – pui de 
Dumnezeu născuți din nou, prin Botez – și 
îi face să crească cu duhul și cu înțelepciunea 
(cf. Lc. 2, 40). Hrănindu-se cu hrana aceas-
ta, familia creștină își clădește casa pe stân-
că (cf. Mt. 7, 24-25), consolidându-și uni-
tatea în fața cutremurelor și a vijeliilor la 
care o supune lumea în care trăim. Cu aceas-
tă hrană, simțirile sufl etului, pecetluite la 
Botez cu pecetea darului Sfântului Duh, se 
deschid spre contemplarea bunătăților ce-

lor veșnice și nu se mai înșală și ademenesc 
de „dulcegăriile” ieft ine și efemere pe care 
i le propune lumea aceasta.

Fiii Învierii, hrăniți cu Duh, devin ase-
menea Părintelui lor ceresc și se fac părtași 
dumnezeieștii fi ri (2 Pt. 1, 4), devin icoa-
ne ale milostivirii, ale iertării, ale compă-
timirii și iubirii jertfelnice ale Fiului lui 
Dumnezeu întrupat, și fac să răzbată, prin 
tot ceea ce spun sau fac, prin simpla lor 
prezență, mângâierea și pacea Duhului ce-
lui Sfânt, făcând să se proslăvească întru 
ei Preasfânta Treime, Izvorul Iubirii celei 
nemincinoase și neînșelătoare, în vecii ve-
cilor. Amin.

† Episcopul Siluan
al Episcopiei Ortodoxe Române

a Italiei
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Î
nainte de a aborda conținutul acestei Evanghelii, trebuie să facem mai întâi o 
precizare cu privire la titlul care i se dă în literatură și în artă, și anume „Peleri-
nii de la Emaus”1: nu este vorba despre „pelerini”, ci despre ucenici ai lui Hris-
tos, după cum spune Evanghelia, a căror singură legătură cu orașul Emaus este 
că se îndreptau într-acolo. Iar adevăratul centru de interes nu sunt cei descriși 
în mod greșit drept „pelerini”, ci Hristos cel Înviat, Care li se va arăta. Cu aceas-

tă istorisire facem experiența directă a uneia dintre marile difi cultăți ale perioadei pasca-
le din viața pământească a lui Hristos: având acum pentru totdeauna trupul Său de slavă 
(asupra căruia vom reveni mai jos), El devine „cu neputință de deslușit” pentru ochii și 
înțelegerea oamenilor, ceea ce face cronologia evenimentelor foarte greu de stabilit.

Această arătare nu este relatată decât de Sfântul Luca, ceea ce ne poate surprinde, din 
moment ce nici el, nici Sfântul Pavel, al cărui tovarăș era, nu au fost martori oculari ai 
Învierii (spre deosebire de sfi nţii Matei, Petru [Marcu] și Ioan). Cu toate acestea, două 
versete din Evanghelia Sfântului Marcu se referă la această întâmplare (Mc 16, 12-13). 
Pericopa este citită, în cea mai mare parte a riturilor2, în Lunea Paștilor (numită în Orient 
Lunea Luminată).

„Și iată, în aceeași zi…” Or, capitolul 24 începe cu: „În prima zi după sâmbă-
tă…”; suntem deci într-adevăr în duminica Paștilor. În ce moment al zilei? Nu ni 
se spune explicit. Dar „și iată” face referire la evenimentele precedente: este vorba 
despre alergarea lui Petru la mormânt (împreună cu Ioan), care este doar menționată 
pe scurt de Sfântul Luca, pe când la Sfântul Ioan este povestită în detaliu. Sfântul 
Marcu ne aduce o precizare suplimentară: arătarea „la doi dintre ei” (Mc 16, 12) a 
avut loc după arătarea Mariei din Magdala3 (în zori) și înaintea arătării în mijlocul 
1. Există mai ales un celebru tablou de Rembrandt numit Pelerinii de la Emaus (1628).
2. Așa se face în ritul bizantin, în ritul restaurat al galilor și în vechiul rit roman.
3. De altminteri este posibil, după cum consideră unii bibliști, ca acești doi ucenici să fi  auzit istorisirea făcută de 

Maria din Magdala (Mc 16, 10-11).

Arătările lui Hristos înviat (II)

ARĂTAREA CELOR DOI 

UCENICI DE LA EMAUS

(Lc 24, 13-35)
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celor unsprezece, seara, pe când „ședeau 
la masă”4 (Mc 16, 14), lucru confi rmat 
de Sfântul Ioan („Și fi ind seară…” – In 
20, 19). Mai mult, momentul în care are 
loc întâlnirea este sugerat chiar în peri-
copă, căci ucenicii insistă pentru ca per-
sonajul misterios care le-a vorbit să ră-
mână să cineze cu ei, pentru că „este spre 
seară”. Arătarea s-a petrecut deci în cur-
sul după-amiezii. 

Cine sunt acești „doi ucenici”? Căci 
este vorba, într-adevăr, de ucenici și nu de 
Apostoli. În afară de aceștia din urmă (cei 
Doisprezece), Hristos chemase alţi 72 de 
ucenici care să li se alăture. Dar avea mulți 
alții care nu erau însărcinați cu o misiune 
precisă: familia Sa, prietenii (Lazăr, Marta 
și Maria…), „femeile-ucenice”, Păstorii 
din Betleem, cei pe care îi vindecase… 
De fapt, Hristos avea o rețea importantă 
de ucenici, în înțelesul larg al cuvântului, 
în întregul Israel, care Îl vor ajuta mult în 
misiunea Sa și care vor constitui, în jurul 
Apostolilor și al Sfi ntelor Femei, nucleul 
Bisericii evreiești („iudeo-creștinii”). 
Misiunea Mântuitorului a fost mult mai 
structurată decât s-ar putea crede. Nespusa 
Lui bunătate nu trebuie să ne facă să ui-
tăm că era un „învățător”, un conducător, 
înzestrat – pentru a vorbi în termeni 
omenești – cu excelente capacităţi orga-
nizatorice și cu un plan de acțiune bine 
defi nit: lucrurile nu au fost făcute la în-
tâmplare.

4. La romani, masa principală se lua seara, către ora 
18. Obiceiurile romane erau copiate în tot 
Imperiul.

Sfântul Luca ne dezvăluie numele unuia 
dintre cei doi ucenici: Cleopa5. Este greu să 
ne descurcăm cu numele evreiești, pentru că 
multe persoane provenind din același loc sau 
chiar din același grup poartă același nume6. 
Evanghelia menţionează un Cleopa, care este 
soțul Mariei „lui Cleopa” (In 12, 25), sora 
Fecioarei Maria și mama Apostolilor Iacov 
cel Mic și Iuda, dar acesta mai este numit și 
„Alfeu” (v. „Iacov al lui Alfeu” la Lc 6, 15), 
deci nu poate fi vorba despre el. Când 
Evanghelia nu ne luminează asupra unui per-
sonaj sau a unui loc, putem să ne referim la 
alte izvoare: evangheliile apocrife, Părinții 
Bisericii, vechii hagiografi  etc. Origen (sec. 
al III-lea) spune că acest Cleopa pomenit în 
pericopă era de fel din Emaus și că cel de-al 
doilea ucenic se numea Simon (acest lucru 
nefi ind precizat de Sfântul Luca însuși, după 
cum se afi rmă adesea). Vechii hagiografi  pre-
cum Teodosie Arhidiaconul (sec. al VI-lea) 
și Sfântul Adon din Viena (sec. al IX-lea) îl 
menționează pe Cleopa și spun că a primit 
mucenicia (în jurul anului 44?) în casa în care 
Îl găzduise pe Iisus. Alte surse susţin că era 
fi ul unui alt Cleopa, care fusese mai-marele 
sinagogii din Emaus și avusese prilejul să-L 
întâlnească pe Iisus, iar celălalt ucenic, Simon, 
era socrul său7. Ce făceau ei? Se întorceau 

5. Cleophas sau Cleopas (uneori Clôpas): Cleophas 
vine din latină, iar Cleopas din greacă, și înseam-
nă „soț” (sau „tată”).

6. Pentru a înlătura difi cultatea, se indica numele 
tatălui (de pildă, „Simon al lui Iona” = fiul lui 
Iona) sau se adăuga o poreclă (de pildă, „Toma, 
numit Geamănul”), lucru foarte răspândit în 
Antichitate. 

7. Teodosie Arhidiaconul, De situ Terrae Sanctae, în 
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acasă, după ce trăiseră toate marile și tragi-
cele evenimentele de la Ierusalim (judecata, 
patima și moartea lui Hristos). 

Unde se găsește Emaus8? Există trei lo-
curi numite astfel în Israel. Sfântul Ieronim 
(secolele IV-V) l-a identifi cat cu Nicopolis 
(afl at la 30 km vest de Ierusalim), iar aceas-
tă opinie a fost preluată de cruciați și de 
numeroși bibliști occidentali. Dar, mult mai 
probabil, este vorba despre actualul 
El-Qubeibeh8, afl at la aproximativ 12 km 
vest de Ierusalim (distanţă care corespun-
de cu cele „60 de stadii” indicate de Sfântul 
Luca), în munții Iudeii.

Cei doi tovarăși se întorc triști la Emaus 
(Hristos îi va întreba de ce sunt „triști”) și 
vorbind „între ei despre toate întâmplările 
acestea”. Ca mulți alţi ucenici, sunt zdrobiți, 
pentru că crezuseră cu adevărat că Iisus era 

jurul anului 530. Sfântul Adon de Viena, Carte 
despre sărbătorile Apostolilor, în jurul anului 860. 
După anumite surse, Cleopa tatăl, mai-marele si-
nagogii din Emaus, Îl întâlnise pe Iisus de mai 
multe ori și murise „cu bucuria de a-L fi  cunos-
cut pe Mesia”. Exista în secolul al III-lea o bazili-
că a Frângerii pâinii la Emaus, care ar fi  fost in-
cendiată în secolul al VI-lea de către samarineni. 
Sfântul Cleopa este cinstit în Occident pe 25 
septembrie, iar în Orient pe 30 octombrie 
(Mineiul de la Athos spune că ar fi  fost unul din-
tre cei 72 de ucenici, ceea ce nu este imposibil). 

8. Emaus vine din grecescul Emmaous. Un stadiu 
reprezintă aproximativ 185 m, ceea ce face cam 
11 km și corespunde cu distanța între acest sat și 
Ierusalim. Este interesant de observat că în ime-
diata apropiere se găsește situl biblic de la Qiryat 
Yéarim, unde Chivotul Legământului a fost adă-
postit vreme de 20 de ani și unde regele David a 
venit să-l ia și să-l ducă defi nitiv la Ierusalim (I 
Cron.13, 6-7).

Mesia și că avea să restabilească tronul lui 
David, făgăduința Împărăției lui Dumnezeu. 
Însă Învățătorul lor mult iubit, rabbi 
Yeshouah, e mort și pus într-un mormânt. 
Totul s-a năruit! Trebuie să ne imaginăm 
și să înțelegem durerea nesfârșită a acestor 
oameni,  care nădăjduiseră atâta în 
Iisus-Mesia! Desigur, Acela vestise că avea 
să pătimească și să moară, apoi să învieze. 
Dar acești ucenici sunt ca și Apostolii, care 
se ascund în Foișor, morți de frică: nu au 
reținut decât prima parte a cuvântului, căci 
conceptul de „înviere din morți” depășește 
înțelegerea omenească. La fel e și pentru 
noi astăzi, după 2000 de ani de creștinism… 
Putem să prespunem în mod rațional că o 
singură persoană a crezut cu adevărat în în-
viere, Maria, Maica lui Iisus, pentru că era 
„cu totul dăruită lui Dumnezeu” și credea 
toate ale lui Dumnezeu, chiar dacă a trăit 
suferința nespusă de a-și vedea Fiul mult 
iubit țintuit pe cruce și ucis.

Pe când ucenicii discută între ei, Hristos 
Se arată dintr-odată (deși, în general, călă-
torii care merg pe un drum îi aud din timp 
pe cei ce vin în spatele lor și îi ajung din 
urmă), li se alătură și începe a vorbi cu ei. 
Dar ei „nu-L cunosc” (ceea ce presupune 
că-L văzuseră deja, probabil cu prilejul intră-
rii Sale mesianice în Ierusalim în duminica 
dinainte, precum și în timpul Patimii Sale, 
poate chiar răstignit pe Cruce). Iată un punct 
important de învățătură teologică în această 
pericopă. Într-adevăr, de la Învierea Sa, 
Hristos poartă trupul slavei Sale în mod 
permanent și defi nitiv, pentru vecie. De fapt, 
l-a avut întotdeauna, căci fi rea Sa omenească 
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este nepătată (asemenea celei a primului 
Adam) și, ca om, a adus-o la desăvârșire, ceea 
ce nu făcuse primul Adam, care a păcătuit 
prin neascultare9: Astfel a plinit – ca om – 
voia lui Dumnezeu-Tatăl („Facă-se voia 
Ta…”). Însă a primit de bunăvoie să poarte, 
în firea Sa omenească (trup și suflet), 
consecințele căderii lui Adam și a Evei (de 
aceea Îl vedem obosit, flămând și însetat, 
trist sau îngrijorat….)10 pentru a putea suferi 
pentru noi – liber – și muri pentru noi – 
liber. Fără această acceptare în deplină liber-
tate, Patimile ar fi  fost cu neputință: nimeni 
nu ar fi  putut ridica mâna asupra Lui, nici 
să-I facă cel mai mic rău.

Spre deosebire de trupul nostru căzut, 
care este trecător, opac și limitat, trupul sla-
vei este un trup îndumnezeit, o materie spi-
ritualizată, care este pe de-a-ntregul liberă 
cu privire la spațiu și timp: poate să treacă 

9. Tocmai de aceea el și femeia lui, chiar în clipa în 
care au mâncat din rodul oprit, „au cunoscut că 
erau goi” (Fac. 3, 7): pierduseră lumina dumneze-
iască ce îi înveșmânta și în care puteau să-L vadă 
pe Dumnezeu și să-I vorbească („Întru lumina Ta 
vom vedea lumina” – Ps 35, 9).

10. Însă e important să observăm că Hristos nu a fost 
niciodată bolnav și nu a îmbătrânit, pentru că, în 
aceste două cazuri când fi rea omenească este că-
zută, omul își pierde libertatea: aceste două stări 
îi sunt impuse. Or, nu era cu putință ca Acela Care 
este Ziditorul a toate să fi e întemnițat și să-Și piar-
dă libertatea. Hristos nu a luat asupră-Și 
consecințele căderii decât în măsura în care aces-
tea nu Îi îngrădeau libertatea Sa personală (de 
Fiu al lui Dumnezeu) și în măsura în care aces-
tea erau necesare pentru ca El să poată pătimi și 
muri pentru a ne mântui (a spus El Însuși: „ni-
meni nu ia (sufl etul Meu) de la Mine, ci Eu de la 
Mine Însumi îl pun” – In 10, 18).

prin pereți și uși – ceea ce va face Domnul 
în Foișor –, nu este silită să aibă mereu 
aceeași formă și același aspect (cei doi uce-
nici nu-L recunosc, ca și Maria din Magdala, 
dimineața, care a crezut că este grădinarul) 
și are darul ubicuității11. Înaintea Învierii 
Sale, Hristos nu-Și manifesta fi rea dumne-
zeiască (unită cu firea Sa omenească în-
dumnezeită) decât în mod excepțional (la 
Schimbarea la Față, atunci când a mers pe 
ape, la înmulțirea pâinilor, la nunta din Cana 
și cu prilejul nenumăratelor Sale vindecări 
minunate). Însă, în restul timpului, avea 
înfățișarea unui om normal, de rând. 
Domnul a dobândit „dreptul” de a-Și ma-
nifesta permanent fi rea Sa omenească în-
dumnezeită pentru că a fost ascultător până 
la moarte și pentru că a înviat: aceasta nu 
s-a întâmplat din bunăvoire dumnezeias-
că, ci prin ascultarea Sa personală. 

Tot dialogul care va urma între Hristos 
și cei doi ucenici este admirabil, pentru că 
mărturia ucenicilor asupra Sa este remar-
cabilă (vedem cum a fost perceput Mesia 
de către credincioși în acel moment) și pen-
tru că Hristos manifestă o extraordinară 
delicatețe arătându-Se puțin câte puțin, fără 

11. „Trupul slavei primește calitățile duhului, rămâ-
nând însă materie” (Episcopul Ioan de Saint-Denis, 
„Corps incorruptible et corps glorieux” („Trup 
netrecător și trup al slavei”), Présence Orthodoxe, 
nr. 48, 1981, pp. 9-13). Anumiți sfi nți au primit, 
încă din timpul vieții și pentru o anumită perioa-
dă, o parte din aceste daruri, mai ales cel al 
ubicuității. Se poate aminti, de asemenea, că 
Sfântul Honorat de Lérins (sec. al V-lea) și Sfântul 
Maur (ucenic al Sfântului Benedict, sec. al VI-lea) 
au mers pe ape…
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să Se impună12. Îi întreabă mai întâi despre 
ce vorbesc „de sunteți atât de triști”. Iar uce-
nicii se miră că un om care pare că vine de 
la Ierusalim poate să nu cunoască eveni-
mentele de o importanță și o gravitate 
excepționale care tocmai s-au petrecut aco-
lo. Ei fac o minunată mărturisire „despre 
Iisus Nazarineanul, Care era prooroc pu-
ternic în faptă și în cuvânt înaintea lui 
Dumnezeu și a întregului popor. Cum L-au 
osândit la moarte și L-au răstignit arhiere-
ii și mai-marii noștri”, dar își exprimă toto-

12. „Trupul slavei nu se propune decât celor care 
cred” (Episcopul Ioan de Saint-Denis, „Le corps 
glorieux”, ibid., pp. 5-8).

dată durerea și descurajarea, 
căci ei „nădăjduiau că El este 
Cel ce avea să izbăvească pe 
Israel”, mai ales că „astăzi 
este a treia zi de când s-au 
petrecut acestea” [presupu-
nând astfel că prorocia lui 
Hristos nu s-a împlinit]. 
Adaugă totuși că „niște fe-
mei de-ale noastre” au găsit 
mormântul gol („negăsind 
trupul Lui”), ca și „unii din-
tre noi” [Petru și Ioan], și că 
niște îngeri ar fi  spus femei-
lor că „El este viu”. Dar ei nu 
cred cu adevărat, pentru că 
„pe El nu L-au văzut”. Iată 
punctul crucial: a-L vedea 
pe Hristos înviat.

Domnul ar fi  putut foar-
te bine să-Și reia înfățișarea 
obișnuită și să le spună: Eu 

sunt.  Dar a făcut mult  mai mult ,  în 
înțelepciunea Sa dumnezeiască. După ce a 
exclamat: „O, nepricepuților13 și zăbavnici 
cu inima ca să credeţi toate câte au spus pro-
rocii”, le-a făcut o cateheză admirabilă „în-
cepând de la Moise și de la toţi prorocii, le-a 
tâlcuit lor din toate Scripturile cele despre 
El”. Fericiți bărbații care au fost învățați de 
însăși gura lui Dumnezeu. Ce pedagogie! Îi 
va aduce să înțeleagă puțin câte puțin, prin 
cuvintele Sale (El este Cuvântul), că El este 
Mesia, deși nu Se arată astfel: le va atinge ini-
mile înainte de a Se revela în chip explicit. 
13. Greacă: anoêtoi (neștiutori), latină: stulti (nebu-

ni, proști; am îndrăzni să spunem „neghiobi”!).
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Hristos este mereu egal cu ceea ce a învățat 
și a făcut: Se ocupă mai întâi de conținut, de 
duh, mai mult decât de forma exterioară. Se 
revelează ochilor inimii lor înaintea ochilor 
trupești. Iar ei se minunează și înțeleg totul, 
iconomia mântuirii voită de Dumnezeu Tatăl, 
săvârșită de Dumnezeu-Fiul, în Dumnezeu 
Sfântul Duh.

Ajung deci acasă, la Emaus, însă Hristos 
vrea să-Și continue drumul (nu avea nici 
un motiv să Se oprească). Atunci ei Îl rețin 
și Îi cer stăruitor să cineze cu ei, probabil 
în casa lor. Hristos le-a întins mâna: ei au 
luat-o. Omul trebuie întotdeauna să facă 
un efort pentru a primi adevărul, pentru a 
cuceri ceea ce i se dă gratuit (este sinergia 
între Dumnezeu și Om): trebuie să „cuce-
rim pe Dumnezeu”, cum a făcut-o patriar-
hul Iacov-Israel. Hristos primește cu dragă 
inimă (de fi ecare dată când Omul Îl chea-
mă pe Dumnezeu, Acesta vine, căci vrea 
fericirea făpturilor Sale). Domnul atunci 
va reface gesturile de la Cina cea de Taină 
și, după cum ucenicii vor spune mai târziu 
Apostolilor și cum se cântă la Liturghie, 
„L-au cunoscut pe Domnul în frângerea 
pâinii”14. Inima lor era gata (vor spune mai 
târziu: „Oare nu ardea în noi inima noas-
tră, când ne vorbea pe cale…”), acum li 
s-au deschis și ochii. „Frângerea pâinii” este 
un semn hristic absolut, pentru că Iisus 
Hristos este marele preot singur și veșnic. 
Aceasta presupune că L-au auzit vorbind 
de Cina cea de Taină, care a avut loc cu trei 

14. Este cântarea „Frângerii pâinii” din ritul restaurat 
al galilor (când preotul frânge „Mielul” consacrat 
de Sfântul Duh pentru a-l da credincioșilor).

zile mai devreme (și la care poate că au par-
ticipat15). În sfârșit au cunoscut fericirea 
absolută: L-au văzut pe Hristos înviat. Nu 
numai că au „văzut pe Dumnezeu”, ceea ce 
este singura obsesie legitimă a Omului, dar 
au avut siguranța mântuirii, a vindecării din 
moartea veșnică. 

Dar de îndată Domnul „dispare”. Textul 
grec este mult mai precis teologic: „S-a fă-
cut nevăzut”, căci trupul slavei are liberta-
te totală. Ei își întrerup cina și se grăbesc să 
plece înapoi la Ierusalim pentru a spune 
despre acestea Apostolilor și tuturor uce-
nicilor, în Foișor, care le spun la rândul lor 
„că a înviat cu adevărat Domnul și S-a ară-
tat lui Simon (Petru)”. De îndată, Hristos 
Se arată în mijlocul lor, pe când ușile erau 
închise „de frica evreilor” (In 20, 18). Astfel, 
cei doi ucenici de la Emaus L-au văzut pe 
Cel înviat de două ori, o dată singuri și altă 
dată împreună cu toți ceilalţi.

Se poate observa că de fi ecare dată când 
Hristos cel Înviat va apărea, o va face în-
tr-un chip adaptat persoanelor care vor pri-
mi acest har și va da o nouă învățătură. 
Învierea Sa era în același timp plinirea ico-
nomiei mântuirii și începutul v ieții 
Bisericii.

Hristos a înviat! 

Pr. Noël TANAZACQ, Paris 

15. Sfânta Cină propriu-zisă, ca taină întemeietoare a 
liturghiei euharistice, a fost slujită de Hristos cu 
cei Doisprezece [dintre care unul nu se găsea aco-
lo: viitorul Apostol Matia, care îl va înlocui pe 
Iuda], însă nimic nu ne împiedică să credem că și 
alți ucenici au putut să se împărtășească din ea.
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Dicţionar 
LITURGIC

DESPRE DIACONATUL FEMININ (I)

D
upă ce anul trecut, în ședința de lucru din 15-17 noiembrie, Sinodul Patriarhi-
ei Alexandriei a decis reactivarea instituției diaconițelor sau a diaconatului fe-
minin, în februarie 2017 acest lucru s-a concretizat prin hirotonia unei persoa-
ne de parte femeiască în treapta de diacon, pentru nevoile misionare ale 

Mitropoliei de Katanga. Pentru că noutatea a adus o oarecare confuzie în mințile unor 
credincioși, în cele ce urmează ne propunem să menţionăm câteva detalii despre originea 
instituției diaconatului feminin, rolul diaconițelor în viața Bisericii și posibilitatea reactivării 
acestei instituții la nivelul întregii Biserici Ortodoxe.

Primele mențiuni despre diaconatul feminin se găsesc în Epistola către Romani a 
Sfântului Apostol Pavel: „Și v-o încredințez pe Febe, sora noastră, care este diaconiță în 
Chenhrea (port important al orașului Corint din Asia Mică), ca s-o primiți în Domnul, cu 
vrednicia cuvenită sfi nților, și să-i fi ți de ajutor la orice ar avea nevoie… căci și ea a ajutat 
pe mulți și pe mine însumi”. Din context, dar și prin analogie cu misiunea celor șapte dia-
coni aleși de Apostoli (FA 6, 1-6), deducem că principala misiune a diaconițelor în peri-
oada apostolică era ajutorarea creștinilor și săracilor, slujirea la agape și purtarea de grijă 
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față de cei care se afl au în misiunea de pro-
povăduire a Evangheliei1.

Din secolul al doilea, ne-a rămas o scri-
soare a guvernatorului Bitiniei, Pliniu cel 
Tânăr, către împăratul Traian (scrisă între 
111 și 113), unde sunt menționate două 
diaconițe care fuseseră anchetate pentru 
credința lor în Hristos2, iar din secolul al 
III-lea s-au descoperit o serie de inscripții 
în care sunt menționate numele unor 
diaconițe: într-o inscripție de pe un mor-
mânt din Filippi sunt menționate diaconița 
Poseidonia și monahia Pancharia. O alta din 
Edessa vorbește despre Teodosia, femeie di-
acon, și despre Aspilia și Agathocleia, fe-
cioare; iar o inscripție din Stombi amintește 
de diaconița Matrona, care a făcut o donație 
pentru realizarea mozaicului din biserică3.

Una dintre cele mai importante mărturii 
despre diaconițe se găsește însă în Constituțiile 
Apostolice (sec. IV), cartea a III-a, cap. al 
XVI-lea, unde episcopul este îndemnat ast-

1. Dacă despre hirotonia primilor diaconi avem 
mărturii clare în versetul al 6-lea din cap. 6 din 
Faptele Apostolilor, cu privire la hirotonia 
diaconițelor nu avem nici un indiciu clar în aceas-
tă perioadă.

2. „Am crezut că e necesar să cercetez adevărul și prin 
torturi de la două slujnice, care se numeau diaconițe 
[ministras]. N-am găsit altceva decât o superstiție 
sucită și lipsită de măsură” (Corespondența lui Plinius 
cel Tânăr către împăratul Traian, în Canonul 
Ortodoxiei , diacon I. Ică Jr., Editura Deisis/
Stavropoleos, 2008, pp. 360-361).

3. A se vedea articolul „Rolul femeii în Biserică. 
Problema diaconatului feminin”, în revista Altarul 
Banatului, de Daniela Luminița Ivanovici, în for-
mat electronic pe h tt p://altarul-banatului.ro/
wp-content/uploads/2016/10/9.pdf. 

fel: „Promovează-ți diaconi bineplăcuți lui 
Dumnezeu și lucrători ai dreptății pe colabo-
ratorii vieții tale, pe care să-i pui la încercare 
din tot poporul și știi că sunt vrednici și zeloși 
la nevoile slujirii. Promovează-ți și o diaconiță 
credincioasă și sfântă pentru slujirile femei-
lor. Căci se poate ca în unele case să nu poți 
trimite la femei un diacon bărbat din pricina 
necredincioșilor; vei trimite deci o femeie di-
acon din pricina gândurilor celor răi. Căci 
pentru multe avem nevoie de un diacon fe-
meie, întâi de toate la luminare/botezul fe-
meilor, când diaconul le va unge doar frun-
tea cu untdelem sfânt, după care să le ungă 
diaconița, căci nu e necesar ca femeile să fi e 
observate de bărbați”4. De aici vedem limpe-
de că diaconițele aveau rolul de a ajuta mem-
brii clerului superior (episcopi, preoți și dia-
coni) la botezarea femeilor (și la catehizarea 
lor, după alte surse) pentru ca aceștia să nu 
fie ispitiți, precum și la ducerea Sfintei 
Euharistii femeilor bolnave sau celor însărci-
nate, care nu puteau ajunge la biserică (cf. 
Testamentum Domini, sec. V). 

Informații prețioase despre diaconițe gă-
sim și în corespondența Sfântului Ioan Gură 
de Aur, care a avut o strânsă prietenie cu 
diaconița Olimpiada (prăznuită de Biserică 
la 25 iulie), femeie cu viață sfântă, care și-a 
pus toată averea și viața însăși în slujba mi-
siunii fi lantropice a Bisericii. După ce a de-
venit Arhiepiscop al Constantinopolului 
(398), el însuși a hirotonit mai multe 
diaconițe pentru a o sprijini pe Olimpiada 
în misiunea fi lantropică a mănăstirii pe care 

4. Diac. Ioan I. Ică jr., op cit., p. 661.
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o construise și a întregii eparhii. Una dintre ele 
avea să-l urmeze chiar și în surghiun.5  

 În afara acestor puține mențiuni, trebuie să 
spunem că lucrul care merită toată atenția pen-
tru subiectul dat este faptul că diaconatul femi-
nin, chiar dacă nu s-a bucurat de aceleași drep-
turi și funcții liturgice ca diaconatul bărbătesc, 
era considerat totuși treaptă a clerului superior, 
iar în sprijinul acestei teze există două argumen-
te principale:  

1. în Novela a III-a a împăratul Iustinian, 
diaconițele ce slujeau la Sfânta Sofi a (care erau 
în jur de 50) sunt numărate în rândul clerului 

5. Vezi Scrisorile Sfântului Ioan Gură de Aur către diaconița 
Olimpiada și către alte persoane, în traducerea Pr. Prof. 
Dumitru Fecioru, E.I.M.B.O.R, București, 2008.

superior și se specifi că faptul că nu pot 
fi  hirotonite cele care au mai puțin de 50 
de ani6, cele care au dus o viață imorală 
și cele asupra cărora există suspiciuni;  

2. cel mai vechi Evhologhion bizan-
tin – Barberini 336 (a doua jumătate a 
sec. al VIII-lea), ca și alte izvoare, cuprin-
de o rânduială de hirotonie a diaconiței. 
Aceasta se săvârșea în timpul liturghiei, 
după anafora, înainte ca diaconul să spu-
nă Pe toți sfi nții… și consta în punerea 
mâinilor episcopului peste capul celei 
aduse spre hirotonie și citirea a două ru-
găciuni de consacrare (și o ectenie cu 6 
cereri). După aceea i se punea pe gât, sub 
maforion (văl), orarul diaconesc cu cele 
două capete în față7.  

Despre condițiile pe care trebuia să 
le îndeplinească cea care era înaintată 
spre hirotonia întru diacon și despre 
funcțiile pe care le mai îndeplinea 
diaconița în viața Bisericii, într-un arti-
col viitor…

Pr. Daniel Stîngă

6. Mai apoi s-a scăzut la 50 și respectiv 40 de 
ani prin canonul 15 al Sinodului IV Ecumenic. 
Excepții au fost însă întotdeauna, printre ele 
numărându-se chiar Olimpiada, hirotonită 
la vârsta de 29 de ani, în timp ce legislația 
prevedea vârsta minimă de 50 de ani. 

7. Diac. Ioan I. Ică jr., op cit., pp. 984, 985. 
Interesant este că mențiunile liturgice de la 
sfârșitul rugăciunii de hirotonie arată că după 
ce primea Trupul și Sângele Domnului, 
diaconița primea potirul de la episcop pen-
tru a-l depune pe Sfânta Masă.
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Iubiților, să ne iubim unul pe altul, pen-
tru că dragostea este de la Dumnezeu și ori-
cine iubește este născut din Dumnezeu și 
cunoaște pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește 
n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că 
Dumnezeu este iubire. Întru aceasta s-a ară-
tat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe 
Fiul Său cel Unul Născut L -a trimis 
Dumnezeu în lume, ca prin El viață să avem. 
În aceasta este dragostea, nu fi indcă noi am 
iubit pe Dumnezeu, ci fi indcă El ne-a iubit 
pe noi și a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire 
pentru păcatele noastre. Iubiților, dacă 
Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, și noi 
datori suntem să ne iubim unul pe altul. Pe 
Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată, 
dar de ne iubim unul pe altul, Dumnezeu 
rămâne întru noi și dragostea Lui în noi este 
desăvârșită. (...) Dacă zice cineva: iubesc 
pe Dumnezeu!, iar pe fratele său îl urăște, 
mincinos este. Pentru că cel ce nu iubește 
pe fratele său, pe care l-a văzut,  pe 
Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poa-
te să-L iubească. Și această poruncă avem 
de la El: cine iubește pe Dumnezeu, să iu-
bească și pe fratele său. 

1 Ioan 4, 7-12; 4, 20-21

FRAGMENTE 

NEODIHNITE
Trebuie să fi m cât se poate de simțitori 

față de nevoile celorlalți. Atunci vom deve-
ni unul, și binecuvântarea lui Dumnezeu va 
fi  întotdeauna cu noi. Din belșug.

Arhimandritul Sofr onie,
Din viață și din duh

O, fraților, nimica este mai bun decât 
dragostea lui Dumnezeu, când Domnul 
încălzește sufl etul cu iubire pentru Dumne-
zeu și pentru aproapele. 

Mare este mila Domnului: sufl etul a cu-
noscut pe Dumnezeu, pe Ceresc Tatăl său, 
și plânge, și se zbuciumă, de ce atât de mult 
am mâhnit pe Dumnezeu. Și Domnul dă 
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iertare greșalelor, și bucuria și veselia de a iubi pe Făcătorul său, și de a iubi pe aproapele, 
și a plânge pentru el, doară Milostiv Domnul va lua tot sufl etul la Sine, unde El a gătit loc 
prin patimile Sale pe cruce. 

Cine a cunoscut desfătarea iubirii lui Dumnezeu, când sufl etul este încălzit de har și 
iubește pe Domnul și pe fratele său, acela va cunoaște în parte că „Împărăția lui Dumnezeu 
înlăuntrul vostru este” (Lc 17:21).

Fericit sufl etul care a iubit smerenia și lacrimile, și a urât gândurile rele.
Fericit sufl etul care a iubit pe fratele său, căci fratele nostru este viața noastră.
Fericit sufl etul care iubește pe fratele: în el simțit viază Duhul Domnului și îi dă pace 

și bucurie, și plânge pentru întreaga lume.
Nu este fericire mai mare decât a iubi pe Dumnezeu din toată mintea și inima, din tot 

sufl etul, precum a poruncit Domnul, și pe aproapele ca însuși pe sine. Iar când acea dra-
goste este în sufl et, totul îmbucură sufl etul; dar când ea se pierde, omul nu afl ă liniște, și se 
tulbură, și învinuiește pe ceilalți căci, chipurile, ei l-au scârbit, și nu înțelege că însuși este 
vinovat: a pierdut dragostea pentru Dumnezeu și a osândit sau a urât pe fratele. Din dra-
gostea pentru fratele vine har, și prin dragostea pentru fratele se păstrează; dar de nu iubim 
pe fratele, nici harul lui Dumnezeu nu vine în sufl et.

Cuviosul Siluan Athonitul, Pentru dragoste
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Cadrul de organizare 

și funcționare a

Sfântului și Marelui Sinod 

AL BISERICII ORTODOXE

Î
n textul precedent am pus în 
evidență etapele pregătitoare ale 
Sfântului și Marelui Sinod întrunit 
în Creta. Am putut constata că de 
la prima inițiativă până la decizia 

Bisericilor autocefale de a încuviința orga-
nizarea dialogului interortodox au trecut 
aproape 50 de ani, și a mai fost nevoie de 
alți 65 de ani pentru concretizarea inițiativei. 
În acești 115 ani Bisericile ortodoxe auto-
cefale au ajuns la conștientizarea nevoii de 
manifestare în unitate și au dobândit 
experiența comunicării pe teme precise.

Pe măsură ce se contura consensul în 
privința nevoii convocării Sinodului, s-a 
simțit nevoia structurării unei proceduri 
care să încadreze organizarea și funcționarea 
acestuia. Tradiția canonică nu ne-a transmis 
reguli stricte pentru organizarea unui Sinod. 
Singurele precizări ale Sfi ntelor canoane se 
referă la convocarea sinoadelor provinciale 
și prezidarea acestora. Toate celelalte aspec-
te țin de organizarea internă a Sinodului re-
spectiv. Ținând cont de experiența dobân-

dită în anii de pregătire și de progresul 
realizat din momentul în care a existat un 
regulament al Conferințelor Panortodoxe 
Presinodale, s-a considerat de cuviință să se 
adopte un Regulament care să încadreze 
procedural constituirea și funcționarea aces-
tuia. Documentul a fost adoptat de către 
Sinaxa Întâistătătorilor în ianuarie 2016. 

Având în vedere că cea mai înaltă instanță 
în Biserica Ortodoxă este Sinodul, decizii-
le Sinaxei sunt un regulament-cadru pe care 
Sinodul în plenul lui l-a asumat în momen-
tul începerii lucrărilor. Dacă vreo Biserică 
sau vreun sinodal ar fi  avut o obiecție de pro-
cedură, aceasta ar fi  putut fi  discutată înain-
te de începerea lucrărilor propriu-zise și ar 
fi  putut fi  aduse clarifi cări sau chiar modifi -
cări. Una dintre cele mai importante preve-
deri ale Regulamentului este că Sfântul și 
Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe este con-
vocat de către Patriarhul Ecumenic, cu acor-
dul tuturor primaților Bisericilor ortodoxe 
autocefale recunoscute de către toți (art. 1). 
Această precizare are două semnificații 
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importante: prevederea care arată necesita-
tea acordului tuturor primaților, subliniind 
că organizarea sinodalității la nivel general 
trebuie să se bazeze pe consens pentru a 
exprima unitatea Bisericii, și prevederea care 
precizează indirect că o Biserică este deplin 
încadrată în rândul Bisericilor ortodoxe auto-
cefale doar dacă este recunoscută de toate 
celelalte Biserici Ortodoxe.

Regulamentul arată că Sfântul și Marele 
Sinod este constituit din delegații le 
Bisericilor autocefale, Sinaxa Primaților 
având competența de a fi xa numărul maxim 
al acestora (art. 3). Sinaxa Întâistătătorilor 
din martie 2014 a stabilit că numărul ma-
xim al membrilor unei delegații este de 25 
ierarhi, 6 consilieri speciali și 3 însoțitori. 
Unii s-au întrebat dacă în aceste condiții în 
care nu sunt convocați episcopii, ci Bisericile 
autocefale reprezentate prin delegați, putem 
vorbi cu adevărat despre un Sfânt și Mare 
Sinod al Bisericii Ortodoxe. Pentru a răs-
punde la această preocupare, trebuie să 
înțelegem că Sinodul nu este doar un cole-
giu al episcopilor, ci este sistemul de mani-
festare a comuniunii Bisericilor locale sau 
regionale. 

La Sinodul I ecumenic, la care, prin gri-
ja Împăratului Constantin, au fost convocați 
toți episcopii, deoarece în acea vreme nu 
exista o organizare mitropolitană, au parti-
cipat doar în jur de 300 de episcopi din cei 
aproximativ 1800 câți se pare că existau la 
aceea vreme în lume. Începând cu al doilea 
Sinod ecumenic, au fost convocate provin-
ciile – mitropoliile, nu episcopii, iar fi ecare 
mitropolit era invitat să procedeze la con-

stituirea delegației mitropoliei respective1. 
Practica de reprezentare a Bisericilor mitro-
politane prin delegații este atestată atât de 
tradiția istorică, cât și de Sfi ntele canoane. 
Canonul 76 Cartagina arată competența pri-
matului de a constitui delegația și sublinia-
ză și raționamentul pentru care participarea 
la sinod se face prin delegații2.

Articolul 8 din Regulament prevede că 
lucrările Sinodului încep și se închid cu 
Sfânta Liturghie panortodoxă, prezidată de 
Patriarhul ecumenic. Această prevedere este 
conformă practicii ortodoxe în conformita-
te cu care toate actele de comuniune și co-
responsabilitate sunt susținute de comuni-
unea liturgică. Unii s-au întrebat dacă o 
Liturghie la care nu participă toate Bisericile 
autocefale poate să fi e considerată Liturghie 
panortodoxă. Orice liturghie la care parti-
cipă mai multe Biserici autocefale este o li-
turghie panortodoxă, deoarece în Liturghie 
comuniunea este extinsă și la cei absenți și 
este manifestată prin comemorarea nume-

1. Karl Joseph von Hefele, Leclercq, Histoire des 
Conciles d’après les documents originaux, Paris, 
1869, pp. 357 și 594.

2. Canonul 76 Cartagina: „De asemenea, s-a accep-
tat ca, ori de câte ori trebuie să se întrunească un 
sinod, episcopii, care nu sunt opriți nici de vârstă, 
nici de boală și nici de vreo necesitate mai grea, să 
fi e în mod cuviincios prezenți. Și să se facă cunos-
cut primaților lor din fi ecare eparhie ca din toți 
episcopii să fi e făcute două sau trei grupe. Iar din 
fi ecare adunare să fi e aleși alternativ unii ca să răs-
pundă prompt în ziua sinodului. Iar dacă nu ar pu-
tea să se prezinte, fi indcă s-ar produce, pe bună 
dreptate, anumite constrângeri, dacă nu va trimi-
te propriului primat motivul opririi personale, 
atunci se cuvine ca unii ca aceștia să fi e îndepărtați 
de comuniunea propriei biserici.”
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lor întâistătătorilor Bisericilor autocefale re-
spective. O veche rânduială bizantină, păs-
trată în anumite regiuni din Biserica Greciei, 
prevede că atunci când concelebrează epi-
scopi din biserici autocefale diferite, să fi e 
pomenite dipticele întregii Biserici Ortodoxe 
chiar dacă nu liturghisește un primat3.

Bineînțeles că absența unor Biserici au-
tocefale a marcat atmosfera Sfântului și 
Marelui Sinod. Evenimentul ar fi  fost o îm-
plinire din toate punctele de vedere în 
condițiile unei participări unanime. În același 
timp, nu trebuie să pierdem din vedere că 
în Biserica Ortodoxă mărimea unui Sinod 
și ecumenicitatea sa nu sunt date de numă-
rul episcopilor participanți și nici de parti-
ciparea tuturor Bisericilor autocefale. Când 
3. Această rânduială se păstrează și în tipicul 

Mitropoliei de Demetrias și Almyros, în Grecia, și 
am participat personal în 2014 la o Liturghie de 
acest fel unde nu era niciun primat, dar, pentru că 
au fost delegații din mai multe Biserici autocefale, 
s-au pomenit dipticele Bisericii Întregi.

un episcop este ales de către episcopii din 
vecinătatea episcopiei vacante, există 
conștiința că acela este ales de întreaga 
Biserică. Când un episcop este judecat de 
episcopii din vecinătate, există conștiința că 
Biserica întreagă îl judecă.

În tradiția canonică avem precizări clare 
în legătură cu participarea prin receptare la 
lucrările unui Sinod4. Această înțelegere face 
diferența dintre confederalismul prezent în 
lumea protestantă și comuniunea ortodoxă. 
Biserica Ortodoxă nu se constituie prin reu-
nirea numerică a tuturor Bisericilor autoce-
fale, ci prin comuniune. Acolo unde se întâl-
nesc două sau trei Biserici, se întrunește 
Biserica. Celelalte Biserici locale participă prin 
receptarea deciziilor întrunirii respective.
4. Canonul 1 al Sinodului III ecumenic statornicește 

această procedură. El spune: „Fiindcă trebuie ca 
și cei ce au fost absenţi de la sfântul sinod, care, 
dintr-un anumit motiv, fi e bisericesc, fi e trupesc, 
au rămas în teritoriu sau în oraș, să nu fi e neștiu-
tori faţă de cele ce s-au decretat în acesta”.
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Regulamentul prevede în articolul 11 că 
amendamentele sunt prezentate de către 
Bisericile autocefale Secretariatului. În cadrul 
Sfântului și Marelui Sinod, procedura a per-
mis fi ecărui sinodal să intervină și să partici-
pe la amendarea documentelor. Dacă amen-
damentele erau asumate prin consens, adică 
fără o obiecție exprimată de o Biserică auto-
cefală, erau adoptate. Dacă s-ar fi  manifestat 
un dezacord, acesta ar fi  trebuit să fi e fi e re-
zolvat de fi ecare Biserică ortodoxă autocefa-
lă în sânul ei (art. 12.3). Unii s-au întrebat 
dacă putem vorbi despre consensul panorto-
dox în condițiile în care nu au fost prezente 
toate Bisericile autocefale și având în vedere 
că documentele nu au fost semnate de toți 
episcopii participanți. Pentru a răspunde aces-
tei nedumeriri, trebuie să înțelegem că în 
tradiția ortodoxă participarea la viața sinoda-
lă se realizează și prin receptare. Așa cum am 
arătat mai sus, Canonul 1 al Sinodului III ecu-
menic prevede explicit această procedură. În 
ceea ce privește consensul celor prezenți, prin 

semnătura Președintelui Sinodului Bisericii 
autocefale, delegația acelei Biserici a asumat 
textele respective. Absența semnăturilor unor 
episcopi se poate datora fi e faptului că sem-
narea a fost decalată cu o zi din cauza unor 
disfuncționalități la nivelul secretariatului 
Sinodului, fi e pentru că aceștia au considerat 
că, nesemnând, atrag atenția asupra faptului 
că anumite aspecte din documentul respec-
tiv nu-i mulțumesc întru totul, dar nu într-atât 
încât să ceară Bisericii lor respingerea docu-
mentului.

În concluzie, putem afi rma că Regula-
mentul adoptat de Sinaxa Întâistătătorilor 
a oferit un cadru de constituire și funcți-
onare cât se poate de coerent. Precizările 
acestui document sunt în fapt o receptare 
a Tradiției canonice și o aplicare la contex-
tul concret din zilele noastre, ținând cont 
de experiența dobândită pe parcursul eta-
pelor pregătitoare. 

Pr. Patriciu Vlaicu
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U
na dintre tainele cele mai mari ale creației este Omul, cel care pune cele mai 
multe întrebări, dar în același timp are puterea să ajungă la cele mai extraor-
dinare răspunsuri. Omul este chip și asemănare a lui Dumnezeu1, este prima 

și unica icoană vie care a încoronat creația.
Știați însă că în corpul omenesc există, în medie:
• 47 litri de apă
• 22 kg de oxigen
• 11 kg de carbon
• 1, 36 kg de calciu
• 56 g de sare
Câteva grame de clor, potasiu, fi er, sulf, glicerină, până la aur și argint, și toate ele-

mentele cunoscute la ora actuală?
Un adult are mai puține oase în organism decât un copil. Ne începem viața cu 350 

de oase, dar, pentru că anumite oase se unesc în timpul creșterii, la maturitate mai avem 
doar 206. Fiecare os este ușor și, în același timp, trainic, iar toate oasele împreună for-
mează scheletul. 

Aici e doar începutul; din elementele de mai sus, pe lângă toate mădularele care 
prind formă în jurul scheletului, avem nevoie de sânge. Fiecare centimetru cub de sân-
ge trebuie să conțină 5 milioane de globule roșii și până la 100.000 de globule albe, iar 
în fi ecare secundă care se scurge, corpul uman trebuie să producă 2 milioane de glo-
bule noi, care le vor înlocui pe cele afectate în timpul circulației.

1. Fac. 1, 26.

Omul
marea minune a lui

DUMNEZEU
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Dar încă nu este totul: pentru ca sângele să poa-
tă circula, avem nevoie de o rețea de 160.000 km 
de vase sanguine, care va controla și menține o ten-
siune constantă în orice loc al sistemului și o va re-
gla doar cu subconștientul.

Dar pentru a putea pune în mișcare tot sânge-
le, omul are nevoie de o inimă, care în condiții nor-
male are 72 de bătăi pe minut, iar această inimă e 
făcută în așa fel încât funcționează fără întrerupe-
re 80, 90, chiar și 100 de ani, și va bate de aproxi-
mativ 3 miliarde de ori în timpul vieții. 

Inima trebuie să pompeze în fi ecare minut apro-
ximativ 5 litri de sânge. Ceea ce face ca o inimă nor-
mală, în decurs de o viață, să pompeze în medie 
210.240.000 litri de sânge(!). Pe lângă inimă, omul 
are nevoie de doi rinichi, care în mod normal curăță 
aproximativ 1.000 litri de sânge pe zi.

Fiecare centimetru pătrat din pielea omului 
conține 6 metri de vase de sânge, 3,5 metri de nervi, 
1.300 de celule nervoase, 100 de glande sudoripa-
re și 3 milioane de celule.

Omul a fost înzestrat cu ochi, care au 2 milioa-
ne de elemente funcționale, având capacitatea sa 
proceseze 36.000 de biți de informație pe oră și să 
deosebească până la 10 milioane de nuanțe de cu-
lori diferite. Mușchii unui ochi se mișcă de circa 
100.000 de ori pe zi. Pentru a ne imagina ce înseam-
nă acest lucru, gândiți-vă că echivalentul unui ase-
menea efort pentru mușchii picioarelor ar însemna 
un traseu de 80 de kilometri parcurși în fi ecare zi.

Omul a fost înzestrat cu urechi, care pot distin-
ge peste 300.000 de tonalități diferite.

Și nu e sufi cient ca totul să fi e perfect, căci mai 
este nevoie și de plămâni, fi cat, stomac, pancreas, 
intestine și, nu în ultimul rând, de creier. 

Când se naște un copil, creierul său conține o 
multitudine de neuroni, toți așteptând să fie 
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implicați în construcția celei mai complexe țesături: mintea umană. Unii neuroni au 
realizat deja conexiuni, prin intermediul genelor, formând circuite care controlează 
bătăile inimii, respirația, temperatura corpului sau produc refl exele. Dar trilioane și 
trilioane de neuroni, mai mulţi decât stelele din Calea Lactee, au un potențial infi nit 
și așteaptă să fi e folosiți. 

Apoi, omul a fost înzestrat cu ceva aparte, cu molecula de ADN, care este de de-
parte mai complexă decât orice galaxie spirală din Univers, deoarece structura ADN-ului 
conține ceva nou – ceva ce lipsea materiei neînsufl ețite – și anume conține informație. 
Molecula de ADN (acid dezoxiribonucleic) codifi că nu doar informația necesară au-
to-replicării, ci și informațiile necesare construirii unui întreg organism viu: OMUL. 
ADN-ul unui om conține 80.000 de gene(!).

La maturitate, creierul uman are mai mult de 100 de trilioane de conexiuni între 
neuroni – mai mult decât numărul galaxiilor cunoscute din univers – ceea ce-i dă aces-
tuia o putere de neegalat: puterea de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a deveni cu ade-
vărat asemenea Lui.

Să știți că savanții au reușit să calculeze și numărul de fi re de păr pe care le are în 
medie un om pe cap, sunt circa 76.000. Acum înțelegem de ce ne zice Sfântul Apostol 
și Evanghelist Luca în capitolul XII: ... căci și perii capului vostru, toți sunt numărați. 

Toate acestea ne arată cât de mare este minunea creației omului, și cât de puține 
știm cu adevărat despre lumea în care trăim, și că aproape tot ceea ce susținem 
că știm se bazează pe scenarii, supoziții, ipoteze și teorii care își au limitele lor.

Ne dăm seama că doar Dumnezeu putea să facă un om atât de perfect, o icoană 
atât de frumoasă a ceea ce este El însuși – Dumnezeu Adevărat.

În fața tainei omului se termină știința, iar toate răspunsurile argumentate em-
piric dispar în fața conceptului de Infi nit, Negrăit, Negândit, Nevăzut, Necuprins, 
Pururea Fiind, Același Fiind: Tu, și Cel Unul-Născut Fiul Tău, și Duhul Tău cel Sfânt2. 

Paradoxal, indiferent dacă suntem apărători ai teologiei sau ai științei, puși fi ind în 
fața măreției de a cunoaște omul, ajungem într-o postură de Credință care este Calea 
cea adevărată spre mântuire.

Și înainte de a încheia, voiam să vă mai spun un lucru interesant despre om, și 
anume faptul că, pentru a se încrunta, omul este nevoit să folosească 43 de mușchi 
ai feței, iar pentru a zâmbi doar 17. 

Prin urmare, zâmbiți și fi ți fericiți, căci face bine la sănătate!

Arhimandrit Atanasie,  
Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Roma

2. Anaforaua Liturghiei Sf. Ioan Gură de Aur.
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N
ăscut într-o nobilă fami-
lie creștină în Egiptul de 
Sus, Sfântul Teodor a 
dus încă din copilărie o 
viață evlavioasă. La vâr-

sta de doisprezece ani, văzând îmbelșugata 
masă pe care familia sa o pregătise pentru 
praznicul Bobotezei, s-a străpuns de 
umilință și și-a zis: „Dacă te vei îndulci de 
aceste mâncăruri, nu vei moșteni viața 
veșnică.” De atunci înainte, ajuna în fi eca-
re zi până seara și se înfrâna de la toate bu-
catele cele alese. Doi ani mai târziu, a fost 
primit în Mănăstirea din Latopole, unde 
a dus o viață sihăstrească în preajma unor 
bătrâni  monahi ;  apoi ,  auzind de 
înțelepciunea Sfântului Pahomie, s-a dus 
cu arzândă grabă la Tabenesis (ca. 328). 
Încă de la intrarea sa în mănăstire, tânărul 
Teodor se nevoia întru toate să-i urmeze 
Părintelui nostru Pahomie, spre care că-
uta ca spre Dumnezeu Însuși. Veghea cu 

C U V IO S U L

TEODOR 

CEL SFINȚIT

UCENICUL SFÂNTULUI PAHOMIE

16 mai

strictețe să-și păstreze curăția inimii, vor-
birea cumpătată și plăcută și ascultarea 
necondiționată, până la moarte. A înain-
tat atât de mult în virtute încât, în pofi da 
tinerei sale vârste, s-a făcut sprijin și pil-
dă multora dintre frați. În primul an al 
viețuirii sale în mănăstire, ridicându-se în-
tr-o zi la rugăciune, și-a văzut chilia um-
plându-se de lumină iar doi îngeri strălu-
citori i-au stat înainte. Spăimântându-se, 
Teodor ieși în grabă și se cățără pe acoperiș; 
însă îngerii  veniră să-l  l iniștească 
încredințându-i, în chip profetic, un nu-
măr mare de chei.

Cu un alt prilej, maica sa a venit să-l 
cerceteze; Teodor refuză să-o primească, 
de teamă să nu fi e mustrat în ziua Judecății 
de încălcarea poruncii, că: cel care dorește 
să ajungă la desăvârșire trebuie să-și lase 
părinții, și zise: „Nu am nici mamă sau ori-
ce altceva în această lume, unde totul vre-
melnic este.” Mustrat pe nedrept de Sfântul 
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Pahomie, care vroia să-l încerce, Teodor 
nu încerca să se îndreptățească, ci își asu-
ma vina, zicând: „Trebuie atâtea lacrimi 
să vărs până ce Dumnezeu va îndrepta ini-
ma mea ca să mă învrednicesc să fac as-
cultare de poruncile Lui.”

Într-o zi, un frate, primind mustrare 
de la Sfântul Pahomie, se pregătea să ple-
ce din mănăstire. Teodor îl căută și, pre-
făcându-se cum că ar fi  luat aceeași hotă-
râre, reuși să-l întărească pe fratele și să-l 
scape de la pierzanie. Cu un alt prilej, ce-
rând cuvânt unui bătrân monah, și găsin-
du-l neputincios în a lepăda atașamentul 
către familia sa, a lăsat să se înțeleagă că 
însuși ar dori să părăsească o asemenea 
mănăstire, unde se pune un atât de mic 
preț pe cuvântul evangheliei (Lc 14, 26), 
reușind astfel să-l îndrepteze. 

La vârsta de treizeci de ani, într-o du-
minică seară, când Sfântul Pahomie a 
strâns întreaga obște pentru obișnuita ca-
teheză, îi cedă pe neașteptate cuvântul lui 
Teodor. Supunându-se, acesta din urmă 
a început a vorbi din cele pe care Domnul 
i le însufl a, în vreme ce Sfântul Pahomie 
dimpreună cu ceilalți monahi, stăteau în 
picioare ascultându-l. Totuși, unii dintre 
bătrâni se mâniară de o asemenea înălțare 
a unuia mai tânăr decât ei și, ridicându-se, 
au părăsit adunarea. La încheierea sina-
xei, Pahomie mărturisi că aceștia din urmă 
s-au înstrăinat de mila lui Dumnezeu și, 
dacă nu aveau să aducă pocăință pentru 
această mișcare a mândriei, greu le va fi  să 
moștenească veșnica viață. După aceasta, 
îl numi pe Teodor iconom al Mănăstirii 

Tabeniților (ca. 336) făcându-și-l princi-
palul ajutor în administrarea Chinoniei. 
Încercat în smerenie și dezbrăcat de toa-
tă voia proprie, Teodor nu schimbă nimic 
din atitudinea sa de ucenic, sporind 
duhovnicește spre zidirea fraților, întru-
cât cuvântul său era plin de har iar mila sa 
acoperea toate neputințele celorlalți. În 
fi ecare zi, după ce-și încheia munca, se în-
torcea la Pabau, pentru a lua parte la ca-
teheza lui Pahomie, iar mai pe urmă se în-
torcea la Tabenesis pentru a le-o repeta și 
fraților.

Primind de la Sfântul Pahomie ascul-
tarea de a cerceta mănăstirile Chinoniei, 
era pretutindeni primit de frați cu mare 
bucurie, întrucât Dumnezeu îi dăruise ha-
rul mângâierii sufl etelor. Pahomie spunea 
despre el: „Teodor și cu mine împlinim 
aceeași lucrare spre slava lui Dumnezeu, 
și are autoritatea de a porunci în calitate 
de părinte și învățător.” Pentru aceasta, 
după câtăva vreme, l-a mutat din Tabenesis 
pentru a-l chema la împreună slujirea de 
îndrumare duhovnicească a întregii 
comunități. Teodor era cel care îi primea 
în mănăstiri pe toți cei care veneau, și tot 
el îi și trimitea din obști pe cei nesupuși. 
Atunci când îl corecta în vreo privință pe 
un frate, se nevoia ca el însuși să aducă 
aceeași pocăință, de frică să nu fi e osân-
dit de Dumnezeu pentru că nu a săvârșit 
el însuși cele pe care le poruncise altora.

Odată, pe când Sfântul Pahomie se 
îmbolnăvi, frații au venit să-l caute pe 
Teodor pentru a-i cere să fi e el următor 
acestuia, în cazul în care Părintele lor avea 
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să moară. Când Pahomie își reveni, și-a 
mărturisit fiecare gând pe care-l avuse. 
Teodor spovedi că , sub presiunea fraților, 
a cedat propunerii lor de a-l succeda. 
Pahomie îi retrase atunci toată autoritatea 
asupra monahilor și l-a trimis într-un loc 
retras, unde Teodor vărsă multe lacrimi 
din pricina păcatului mândriei. După ani 
de pocăință și cu puțină vreme înainte de 
moartea sa, Pahomie l-a repus în toate 
funcțiile sale, spunând fraților că această 
încercare l-a făcut să sporească duhovnicește 
de șapte ori mai mult decât nevoințele sale 

anterioare, datorită smeritei 
pocăințe pe care o aduse.

După moartea Sfântului 
Pahomie (346), Teodor, care 
îl îngropase într-un loc de ni-
meni știut, a fost trimis la 
Alexandria să se ocupe de niște 
probleme. L -a cercetat pe 
Sfântul Antonie cel Mare, care 
a mărturisit adânca cinstire ce 
o avea pentru Pahomie și viață 
cenobitică, și l-a trimis la 
Sfântul Atanasie cu o scrisoa-
re de recomandare. Fiind în 
Alexandria a afl at de moartea 
lui Petroniu și, la întoarcerea în 
Tebaida, s-a supus cu smerenie 
și râvnă Sfântului Orsisie. Era 
înaintea lui ca o oaie, dezrădă-
cinând din inima sa tot gândul 
de putere, cu toate că în ochii 
multora mai mult s-ar fi  cuve-
nit lui să-i urmeze Sfântului 
Pahomie. Văzând că mulți frați 

veneau către el și dorind să evite orice 
concurență, a obținut permisiunea de a fi  
trimis la Mănăstirea Pahnum, pentru a fi  
acolo îndrumător în treburile brutăriei.

Întrucât Apolonie, starețul Mănăstirii 
Monhosis (Th musons), se revoltă, dorind 
independența mănăstirii sale, Orsisie se re-
trase, numindu-l pe Teodor următor al lui 
la conducerea Chinoniei. Teodor i-a adu-
nat atunci pe toți frații și-i rugă, cu lacrimi 
fi erbinți, să fi e ascultători liniei duhovnicești 
instituite de Sfântul Pahomie, păzind uni-
tatea sfi ntei lor obști. Pe urmă, cu multă 
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grijă, cercetă toate mănăstirile, schimbând 
pe toți întâi-stătătorii și încredințând noi 
ascultări. Amintindu-și totodată de pocăința 
pe care odinioară Sfântul Pahomie i-o im-
puse pentru gândul său referitor la succe-
siune, el nu se considera stareț al mănăsti-
rilor, ci un simplu înlocuitor și slujitor al 
Avvei Orsisie și de fi ecare dată când trebu-
ia să ia o hotărâre, mai întâi mergea să-i cea-
ră binecuvântarea lui Orsisie care se retră-
sese la Chenoboskion. Era pentru toți frații 
o pildă de smerenie, atât în îmbrăcăminte 
cât și în cuvânt și în întreagă purtarea sa, în 
ciuda faimei sale care se răspândise în tot 
Egiptul, și a numeroaselor tămăduiri pe 
care le săvârșea.

Prin osteneala sa a readus buna rân-
duială și a reaprins râvna monahilor. 
Vorbea cu fi ecare în parte, cerându-le stă-
ruitor să rabde cu bărbăție atacurile gân-
durilor, povățuindu-i cu răbdare pe cei de-
lăsători, și rugându-se fierbinte pentru 
îndreptarea lor. Mănăstirilor zidite de 
Sfântul Pahomie, le-a adăugat pe cele de 
la Caior și Oui din regiunea Hermupole 
și o alta, în apropiere de Hermonte, pre-
cum și două mănăstiri de surori.

Către 363, Sfântul Atanasie, exilat, a 
venit să cerceteze Chinonia, considerând 
ordinea și regulile de acolo ca fi ind în pu-
tere să aducă pacea multor sufl ete. Teodor 
îi  spuse: „ Această bunăvoire a lui 
Dumnezeu ni s-a arătat pentru Părintele 
nostru Pahomie. Însă când te vedem, e ca 
și cum L-am vedea pe Însuși Hristos.”

Ulterior, Sfântul Teodor a reușit să-l 
readucă pe Orsisie la Pabau slujindu-i în 

calitate de secund, alternând unul cu ce-
lălalt vizitarea mănăstirilor. Totodată, gri-
jile materiale sporind considerabil odată 
cu creșterea numărului viețuitorilor, 
Teodor se mâhni văzând monahii aban-
donând strictețea și simplitatea vieții in-
stituite de Sfântul Pahomie. Își uscă tru-
pul pocăindu-se pentru ei și petrecea nopți 
întregi în rugăciune pe mormântul 
Sfântului Pahomie, cunoscut doar de el 
însuși.

După Paștile anului 368, Teodor fu 
cuprins de boală. Orsisie îl rugă fi erbinte 
pe Dumnezeu să moară el primul și să-l 
lase în viață pe Teodor, de care avea o atât 
de mare nevoie Chinonia. Însă nu aceasta 
era voia lui Dumnezeu și, după ce a măr-
turisit că nu făcuse niciodată nimic fără 
binecuvântare, Teodor a adormit cu pace, 
pe 27 Mai. Toți frații strigară atunci întru 
un cuget: „Am rămas orfani, căci, cu ade-
vărat, însuși Sfântul nostru Părinte 
Pahomie a murit azi (în persoana Sfântului 
Teodor)!”. După slujba de înmormânta-
re, Sfântul Orsisie a mers să-i îngroape 
trupul lângă mormântul cel ascuns al 
Sfântului Pahomie. De îndată ce a aflat 
vestea, Sfântul Atanasie a scris fraților că 
Teodor nu a încetat de a fi  între ei, întru-
cât acesta și Avva Orsisie erau un singur 
om, rugându-i de asemenea, să nu-l plân-
gă pe cel care a afl at de acum petrecerea 
printre cei de Dumnezeu fericiți.

Sinaxarul Părintelui 
Macarie Simonopetritul, 

luna mai
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B
iserica Ortodoxă Română, atât 
înainte, cât și după anul 1945, a 
avut foarte mult de suferit datori-

tă imixtiunii politicului în treburile ei. De-
miterea ierarhilor „incomozi” se făcea prin 
presiuni tot mai mari asupra Sinodului, 
dar și prin lansarea de acuzații de încălca-
re a canoanelor, proasta gestionare a fon-
durilor episcopiei/mitropoliei, precum și 
vânzarea funcțiilor de preot, acuzații pen-
tru care orice episcop putea fi  caterisit. 
Bineînțeles că toate aceste acuzații se do-

vedeau până la urma nefondate, dar per-
soana vizată, episcop, arhiepiscop sau mi-
tropolit, trebuia să părăsească scaunul 
chiriarhal.

Puterea comunistă a „învățat” lecția 
de la înaintași, depășind chiar în multe 
privințe pe maeștrii lor. Sunt bine-cunos-
cute cazurile episcopului de la Râmnic, 
Vartolomeu Stănescu, mitropolitului 
Basarabiei, Gurie Grosu, mitropolitului 
Bucovinei, Visarion Puiu sau al lui 
Benedict Ghiuș, noul ales episcop de Bălți 

     ARHIEREUL

     EUGENIU LAIU

     SUCEVEANUL

„Un om al lui Dumnezeu, 
care a ales să trăiască în 
simplitatea sfântă a omului 
de la țară, cu mulțumire 
pentru toate cele primite de 
la Domnul.” 

Pr. Dumitru Valenciuc
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(care nu era agreat de Mihai Antonescu), 
fi ecare dintre ele fi ind o sursă de inspirație 
pentru noua „putere populară”.

Pe data de 1 aprilie se împlinesc 50 de 
ani de la trecerea la Domnul a Episcopului 
Eugeniu Laiu. Ioan (nume primit la bo-
tez) Laiu, născut în satul Certieni din 
Bârgăoanii Neamțului la 2 iulie 1894, în-
tr-o familie de oameni evlavioși, a fost pri-
mul dintre cei șapte copii ai familiei 
Nicolae și Maria Laiu. Din pruncie, la nu-
mai 10 ani, intră în ascultare la Mănăstirea 
Neamț, unde era stareț înțeleptul episcop 
cărturar Narcis Crețulescu, după care un-
chiul său, arhimandritul Pimen Gheorghiu, 
stareț al Mănăstirii Horaița, l-a îndrumat 
către această mănăstire.

În anul 1911 tânărul Ioan face 
cunoștință cu una dintre cele mai bune 
școli de teologie din vremea aceea, Semi-

narul Teologic „Sfântul Apostol Andrei” 
din Galați, condus de Arhimandritul Vi-
sarion Puiu, care îi va deveni sfătuitor și 
purtător de grijă pe tot parcursul vieții 
sale. Numele lui Eugeniu Laiu va fi  legat 
de acum înainte de numele viitorului ie-
rarh al Cernăuților și Bucovinei, Visarion 
Puiu.

Cursurile seminariale le va absolvi în 
anul 1920, după care se va întoarce la mă-
năstirea Horaița, unde va fi  tuns în mona-
hism și hirotonit diacon de către mitro-
politul Pimen Georgescu al Moldovei și 
Sucevei. Următorii patru ani îi va dedica 
înaltelor studii teologice la Facultatea de 
Teologie din Cernăuți. După absolvire îl 
vom afl a la Bălți, unde merge să-l ajute pe 
fostul său director de Seminar, devenit 
episcop. Ocupă mai multe funcții: diacon 
la catedrala episcopală, stareț al mănăsti-
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rii Dobrușa, director al Seminarului mo-
nahal și vicar eparhial la Hotin, fi ind de 
un real folos Bisericii din Basarabia, dar 
și mentorului său, episcopul Visarion.

Vicarul Eugeniu Laiu a avut un rol 
semnifi cativ în construirea Catedralei și 
Reședinței Eparhiale, dar și în ceea ce 
privește organizarea Episcopiei Hotinu-
lui. 

Tânărul vicar de la Bălți s-a făcut re-
marcat de către mitropolitul Nectarie 
Cotlaciuc al Bucovinei, care îl aduce la 
Cernăuți pentru a ocupa postul de pre-
fect de studii la internatul Teologic și de 
rector al Facultății de Teologie de pe lân-
gă Centrul Eparhial. Toate acestea s-au în-
tâmplat în anul 1932.

De perioada de la Cernăuți se leagă un 
moment semnifi cativ din viața tânărului 
profesor Eugeniu Laiu, și anume îndru-

marea duhov nicească a  tânăr ului 
botoșănean Ilie Iacob, pe care-l îndreap-
tă spre monahism. Sfatul profesorului a 
fost, se pare, providențial, deoarece tână-
rul Ilie Iacob s-a călugărit cu numele Ioan, 
ca noi astăzi să-l cunoaștem ca Sfântul 
Ioan Iacob Hozevitul, fost egumen la Schi-
tul românesc Sfântul Ioan Botezătorul de 
pe valea Iordanului.

În anul 1935 îl întâlnim pe Eugeniu 
Laiu ca slujitor la catedrala patriarhală din 
București, ca în perioada 1936-1938 să-l 
aflăm slujitor la biserica românească 
„Sfi nții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” 
din Paris. Activitățile culturale organiza-
te și conduse de către Eugeniu Laiu în pe-
rioada sa pariziană au ridicat prestigiul 
comunității românești de la Paris, dar au 
contribuit, în mod cert, și la coagularea 
comunității destul de dezbinate, spațiul 
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eclesial, prin grija blândului ierarh, deve-
nind un spațiu de unitate și înțelegere, un 
spațiu de altruistă dăruire și nedisimula-
tă dragoste!

Și la București, mai precis în perioada 
în care fost stareț la Antim, arhiereul 
Eugeniu și-a mai legat numele de una din 
viitoarele personalități ale Bisericii noas-
tre. Despre ce este vorba? Despre tunde-
rea în monahism și hirotonia întru ierodi-
acon a tânărului teolog Valeriu Anania, 
scriitorul și ierarhul Bartolomeu de mai 
târziu. Aceste două evenimente au avut loc 
la 2 februarie, respectiv 15 martie 1942. 
Tot în perioada aceasta a fost locțiitor de 
episcop la Constanța, Buzău și Craiova. 
Între anii 1949 și 1951 a ocupat postul de 
profesor de studii biblice la Seminarul 
Teologic de la Mănăstirea Neamț, ca mai 
apoi să-și lege numele de Mănăstirile Cocoș 
și Căldărușani, unde va fi  stareț (!). 

Arhiereul Eugeniu Laiu Suceveanul a 
trecut prin numeroase încercări în ultima 
parte a vieții sale, fi ind în permanență aso-
ciat cu mitropolitul Visarion Puiu, care era 
urmărit de Securitate și care, în 1944, 
reușise să fugă din țară, trăind în exil apro-
ximativ 20 de ani. Mitropolitul Visarion 
Puiu fusese condamnat între timp (în anul 
1946) la moarte, în contumacie, de „tri-
bunalul poporului” din București (care 
numai „al poporului” nu era!), fi ind exco-
municat de Sfântul Sinod al Bisericii Or-
todoxe Române și reabilitat post mortem 
de același for, pe 25 septembrie 1990. Toa-
te acestea s-au întâmplat marelui mitropo-
lit (apreciat, în mod just, de către savantul 
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Nicolae Iorga ca unul dintre cei mai culți 
clerici ortodocși români din perioada in-
terbelică), mai ales pentru faptul că a fost 
conducătorul Misiunii Ortodoxe Române 
în Transnistria în perioada decembrie 1942 
– decembrie 1943. Cel mai important mo-
ment al arhipăstoririi Mitropolitului Visa-
rion Puiu în Transnistria este reprezentat 
de marele eveniment din Duminica Orto-
doxiei (14 martie 1943). După slujba 
săvârșită în catedrala din Odesa, mitropo-
litul, însoțit de episcopii Efrem Enăchescu 
al Chișinăului și Policarp Morușca al Is-
mailului, alături de un mare număr de 
credincioși, au pornit în procesiune până 
în piața „16 octombrie de lângă gară, unde 
ieri aveau loc serbările bolșevice”, pentru 
a ofi cia slujba Duminicii Ortodoxiei.

Anatemele rostite cu voce tare și cla-
ră la megafon de vlădica Visarion și cân-

tate de cor împotriva celor ce au persecu-
tat și vor mai persecuta credința creștină 
au făcut o vie impresie celor prezenți. 
Pentru prima dată comunismul nu era nu-
mai condamnat, ci chiar blestemat de 
Biserica Ortodoxă Română. Toate aces-
tea s-au desfășurat pe fondul contraofen-
sivei sovietice declanșate după tragedia 
de la Stalingrad.

Toți cei care au avut legătură, într-un 
fel sau altul, cu mitropolitul Visarion Puiu, 
dar și cu Misiunea din Transnistria au avut 
de suferit din partea „regimului de 
democrație populară”! (În numerele tre-
cute ale revistei Apostolia am scris despre 
mitropolitul Nifon Criveanu, episcopul 
Grigorie Leu, episcopul Timotei Popoviciu 
etc.). Am făcut această mică digresiune în 
scopul de a le permite cititorilor să 
înțeleagă motivele pentru care au trebuit 
să pătimească toate acestea „următorii lui 
Hristos” de care ne ocupăm în paginile 
acestei reviste!

Arhiereul Eugeniu Laiu Suceveanul 
și-a împlinit cu multă responsabilitate toa-
te ascultările primite din partea Bisericii, 
fi e că a fost vorba de activitatea de la Hotin 
sau Cernăuți, București sau Paris, Buzău, 
Craiova, Neamț, Cocoșu sau Horaița, ar-
hiereul nostru dând dovadă permanent 
de un dinamism debordant și având da-
rul înnoirilor, al „ctitoriilor trainice”, cum 
bine sublinia Arhimandritul Mitrofor 
Vasile Vasilache, pătimitor și el în temnițele 
comuniste până la anul 1964.

A dat dovadă de o neostoită râvnă pen-
tru Biserica lui Hristos, seriozitatea și mun-
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ca neobosită fi indu-i caracteristici princi-
pale! Ca mărturii stau catedrala și palatul 
eparhial din Bălți, Mănăstirea Dobrușa, 
bisericile ctitorite în Episcopia Hotinului 
și nu numai, biserica românească, dar și 
casa parohială de la Paris, care au fost re-
novate integral în timpul slujirii sale.

În anii 1942-1944, locţiitor al episco-
piei Tomisului a fost arhiereul Eugenie 
Laiu Suceveanul. Destituit în 1944, este 
trimis la Mănăstirea Neamţ. Oricum, în 
1949 este certifi cată prezenţa sa acolo. 

După Vasile Manea, arhiereul Eugeniu 
Laiu, „pentru acţiuni dușmănoase faţă de 
comunism, a fost arestat în 1949, potrivit 
informaţiilor provenite de la protopopia-
tul Tg. Neamţ”. Arhiereul Eugenie Laiu 
trece la Domnul, după părintele Mircea 
Păcurariu, la 1 aprilie 1967, fi ind „înmor-
mântat în cimitirul Mănăstirii Horaiţa”, 

unde fusese trimis în surghiun. După 
Vasile Manea, însă, același arhiereu „a în-
cetat din viaţă la 20 aprilie 1968”. Totodată, 
Vasile Manea consideră că cele scrise de 
Nicolae Steinhardt în Jurnalul fericirii des-
pre episcopul Leu, „pe care l-a întâlnit în 
închisoare tare dărâmat, umblând în câr-
je, înţolit în straie miţoase de baci de la o 
stână de munte înalt”, interogat împreu-
nă cu doctorul Voiculescu de gardieni, 
„batjocoriţi și beșteliţi, insultaţi, înjuraţi 
și porcăiţi”, s-ar putea referi în realitate la 
episcopul Laiu, pentru că episcopul Leu 
a murit în martie 1949 și nu a fost arestat. 
Într-adevăr, episcopul Grigorie Leu tre-
cuse la Domnul la 1 martie 1949, dar poa-
te fi  vorba foarte bine și de Vasile Leu, fi ul 
Episcopului Grigorie Leu, care fusese ales 
episcop în exil și care într-adevăr a fost 
arestat și maltratat!
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Toate realizările arhiereului Eugeniu Laiu nu au fost apreciate de noua putere 
instalată la București în anii 1945-1947, realizări care nu făceau nimic altceva de-
cât să contribuie la întărirea sentimentului național și a ethosului creștin-ortodox. 
A fost permanent suspectat de „legături primejdioase” pentru țară, mai ales că men-
torul său se refugiase în Occident, de complot împotriva noii puteri politice „de 
democrație populară”. Văzându-se fără nici un sprijin, rămânând fără suport moral 
și material, arhiereul Eugeniu Laiu se întoarce la mănăstirea lui de metanie, Horaița, 
unde și-a trăit ultimii ani ai vieții: 1957-1967. Aici, la „Betleemul călugăriei sale”, 
își trăiește în umilință ceea ce Bunul Dumnezeu i-a mai dat să trăiască, locuind în-
tr-o căsuță modestă cu câteva odăi, pregătindu-se pentru întâlnirea cu Marele 
Arhiereu, Mântuitorul Iisus Hristos, pe Care L-a iubit și L-a urmat întreaga viață, 
propovăduindu-L!

De cele mai multe ori arhiereul Eugeniu se retrăgea în pădure, în locuri cât mai fe-
rite, unde se dedica rugăciunii inimii, tăcerii și contemplației.

Ultimii ani ai vieții i-au fost tulburați, potrivit unor surse de încredere, cum ar fi  
secretarul mănăstirii Horaița, călugărul Grigorie, de starețul de atunci al mănăstirii, 
Teodorit Irimia, care-l subestima, umilindu-l în nenumărate rânduri, fără nici un mo-
tiv. Putem bănui numai că principala motivație a umilirii arhiereului, viețuitor la 
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Horaița, nu putea fi  alta decât aceea pen-
tru care același lucru s-a întâmplat și cu 
Episcopul Nicolae Popoviciu la Mănăstirea 
Cheia (sau cu mitropolitii Sebastian 
Rusan, Nifon Criveanu etc.). Aceștia erau 
„dușmanii poporului” și nu puteau primi 
altceva decât oprobriul public! „Sancta 
Simplicitas!” Dar poporul își cunoștea 
foarte bine ierarhii, îi iubea și, mai ales, îi 
urma întru totul!

Un arhiereu în deplinătatea forțelor 
creatoare, pus în retragere, ca mulți alții 
de fapt, „epurat” de noua putere politică 
aservită sovietelor, nu putea însemna de-
cât o mare pierdere pentru Biserica drept-
slăvitoare a lui Hristos.

În anul 1967, la 1 aprilie, vrednicul de 
pomenire Arhiereu Eugeniu Laiu Sucevea-
nul s-a mutat la lăcașurile cele veșnice, lă-
sând lumea mai săracă, dar câștigând un ru-
gător permanent în fața Tatălui Ceresc.

La înmormântarea arhiereului Euge-
niu Laiu de la mănăstirea Horaița a slujit 
Iustin Moisescu, Mitropolitul Moldovei 
și Sucevei, care îl cunoștea foarte bine pe 
răposatul ierarh, despre care spunea: „Har-
nic, el a cerut tuturor colaboratorilor săi hăr-
nicie; cinstit, el a cerut tuturor cinste; jertfel-
nic, el a cerut tuturor muncă jertfelnică; 
drept, el a cerut tuturor dreptate…”

Cel care i-a stat în mod fidel alături 
până la sufl area din urmă, dar și după, a 
fost prietenul său patruped, câinele Leu, 
care l-a jelit continuu, urlând chiar și în 
timpul slujbei de înmormântare. Pentru 
a se putea desfășura slujba în condiții „nor-
male” starețul a recurs la un gest extrem: 

a luat câinele, l-a pus într-un sac și l-a dus 
la mănăstirea Almaș. În mod cu totul sur-
prinzător, la fi nalul înmormântării, prie-
tenul patruped al arhiereului intra pe poar-
ta mănăstirii, îndreptându-se spre locul 
unde era depus prietenul și stăpânul său, 
pentru a începe un lung priveghi. A refu-
zat hrana și în câteva zile a murit pe țărâna 
încă reavănă a mormântului proaspăt să-
pat și acoperit.

La 1 aprilie 2017 se împlinește jumă-
tate de secol de când încă o stea de pe bol-
ta Bisericii a fost „obligată” să apună în 
condiții impuse de puterea politică. Arhi-
ereul Eugeniu Laiu Suceveanul nu este cea 
din urmă jertfă a poporului român și a Bi-
sericii sale dreptslăvitoare, seria Martiri-
lor Neamului Românesc avea să continue 
pe mai departe, căci Fiara Roșie de la Ră-
sărit nu se săturase încă de sânge ortodox 
românesc.

Datorăm mult înaintașilor noștri! Le 
datorăm tot! Al nostru este a le slăvi me-
moria și a le urma exemplul de verticali-
tate, de dragoste de Neam și de Biserică, 
de așezare permanentă în mâna lui Dum-
nezeu!

Acesta a fost Arhiereul Eugeniu Laiu, 
vrednicul de pomenire ucenic al marelui 
Mitropolit Visarion Puiu! Viața Episco-
pului Eugeniu Laiu Suceveanul, o viață 
vrednică de fi lele Patericului, poate fi  astăzi 
călăuză și far în „bezna” modernității!

Veșnica lui pomenire!

Protoiereu dr. Constantin Totolici
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N
icolae Steinhardt, monahul de 
la Rohia, a lăsat României, dar 
și întregii umanități, o carte do-

cument, o operă unică, o carte care trebu-
ie citită și recitită. Simbol al literaturii, Jur-
nalul fericirii este un îndrumar de viată, 
putând fi așezat în panoplia celor mai 
reușite documente literare ale lumii.

Carte care s-a născut din bătăi, chi-
nuri, sânge, dar și un botez, o „naștere din 
nou”, „din apă viermănoasă și din duh ra-
pid”, cum însuși autorul scria, este cartea 
care te provoacă și în același timp te invi-
tă, în „duh blagian”, la potențare! Jurnalul 
fericirii este jurnalul unei convertiri (nu în 
sensul de jurnal cotidian), este jurnalul 
unei „Întoarceri la Hristos”!: „Prieteni 
dragi, dacă vreți să vă pregătiți pentru viață 
și să nu aveți surprize, bune sunt studiile, 
bună e ingineria și mai bună meseria – 
brățară de aur –, bune-s tehnica dentară și 
sudura, bune sunt limbile străine și bibliote-
conomia, dar cum cea mai bună cale pentru 

DESPRE O CARTE DOCUMENT

Jurnalul fe ricirii

a înțelege ce se întâmplă astăzi este de a stu-
dia sfârșitul imperiului roman – Montesquieu, 
Gibbon, Mommsen, Ferrero, dar mai ales 
Rostovtev – tot așa cea mai sigură metodă 
pentru a evita surprizele în viață este studiul 
Calvarului și al Golgotei. Asta e școala prac-
tică și tehnică, asta e adevărata școală pro-
fesională a meseriei de om în lume”.

Expunere a experienței și erudiției 
Monahului de la Rohia (fost deținut po-
litic în perioada 1959-1964), Jurnalul fe-
ricirii nu este nimic altceva decât o măr-
turisire de credință, o mărturisire a lui 
Hristos, pe Care L-a cunoscut „așa cum 
este” și pe Care Îl mărturisește „așa cum 
L-a cunoscut”: „Lui C. G. Jung, în Ceylon, 
un preot îi spune: «Nu, lui Buddha nu i te 
poți ruga. Nu-l poți implora. Buddha nu mai 
e. E în Nirvana».

Asta-i marea deosebire. Hristos, Care 
S-a rugat mereu, așteaptă mereu ruga noas-
tră. E cu ochii și cu urechile la noi, mereu la 
ușă.
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Hristos, ca și Tatăl, lucrează mereu (Ioan 
5, 17), iar la fi ecare Liturghie Se jertfește. El 
nu e în Nirvana, la repaus, la odihnă, la de-
conectare. E pe șantier și pune umărul”.

Jurnalul fericirii adună sub acest titlu tot 
ceea ce este mai paradoxal: fericirea auto-
rului în condițiile cele mai sumbre, zugră-
vite în carte: viața trăită la limita supravie-
ţuirii, amenințarea permanentă din partea 
organelor Securității, interdicțiile literare, 
bolile și, nu în cele din urmă, pușcăria po-
litică, toate acestea așezate într-o binecu-
vântată contrapondere, dezvoltată de au-
tor într-un stil foarte personal.

Nicu Aureliu Steinhardt se naște în-
tr-o familie de evrei români la 29 iulie 1912 
în București, pe linie maternă fi ind rudă 
cu Sigmund Freud. A absolvit Facultatea 
de Drept din București, luându-și apoi 
doctoratul sub îndrumarea profesorului 
Mircea Djuvara. Foarte activ în cercurile 
literare și fi lozofi ce de prim rang, publică 
eseuri, parodii, critică literară, frecven-

tând cenaclul Sburătorul. Face parte din 
intelectualitatea bucureșteană alături de 
Constantin Noica, Eugen Ionescu, 
Constantin Dinu Pillat, Alexandru 
Paleologu, Vladimir Streinu, Monica 
Lovinescu, Mariett a Sadova etc., alături 
de care va lupta împotriva transformării 
culturii românești pe principii socialiste, 
refuzând „colaborarea” la „edifi carea cul-
turii revoluționare, de tip nou”.

Anul 1959 va fi anul arestării celui 
care va suferi „transformări majore” în 
detenție. 

A fost „invitat” la Securitate, ca martor, 
în ultima zi a anului 1959, pentru a-și „tur-
na” colegii de lot, dar își va păstra vertica-
litatea, așa cum l-a atenționat tatăl său, 
Oscar, la plecare: „Vezi să nu fi i jidan fricos 
și să te caci în pantaloni!”.

Face parte din „lotul intelectualilor mis-
tico-legionari Noica-Pillat”, condamnat la 
12 ani muncă silnică pentru crimă de unel-
tire împotriva orânduirii sociale a Statului, 
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dar execută numai 5 ani, fi ind eliberat în 
anul 1964, nu datorită unor „remușcări” 
din partea Securității „pentru greșeala co-
misă”, ci datorită unei amnistii generale 
produse pe fondul unor infl uențe occiden-
tale! (La cererea puterilor occidentale de 
eliberare a tuturor deținuților politici din 
România.) În preajma arestării, tatăl său, 
fostul ofițer rănit la Mărășești Oscar 
Steinhardt, îl avertizase cu ironică lucidi-
tate: „«Nu te întrista, pleci dintr-o închisoa-
re largă într-una mai strâmtă, iar la ieșire nu 
te bucura prea tare, vei trece dintr-o închi-
soare mai strâmtă într-una mai largă»… 
Avea stofă de vizionar, bătrânul. În august 
1944, înfuriat să-și vadă fi ul cum cască gura 
la intrarea tancurilor rusești în București, 
printre cei care ovaționau, îl «blagoslovește» 
aspru cu un «DOBITOCULE», adăugând: 
«Stai și te uiți, tâmpitule, stați și vă uitați cu 
toții și nu știți ce vă așteaptă, uite-i cum râd, 
or să plângă lacrimi amare și tu la fel… Hai 
acasă… »” Oscar Steinhardt este unul din-
tre cele mai luminoase personaje ale 

Jurnalului, după cum afi rma 
Dan Chelaru.

Și iată ce mărturisea Virgil 
Ierunca în „Dialog” (1990): 
„A fost deci închis între 1959 
și 1964. Destul pentru ca pe-
rioada de dentențiune poli-
tică să-l transforme cu totul. 
Dintr-un intelectual pur, mai 
degrabă agnostic și preocu-
pat de literaturile străine, să 
devină un autentic «homo 
religiosus» și – nu mai puțin 

important – să descopere constantele unei 
spiritualități românești pe care, odată ieșit 
din închisoare, le-a cinstit cu verbul și ver-
va lui inimitabile (…) închisoarea a con-
stituit pentru N. Steinhardt academie și 
altar. Să ne mai mirăm că mărturia lui se 
cheamă Jurnalul fericirii?”.

Opțiunea pentru creștinism e una ma-
tură, rezultat al îndelungatelor căutări și 
al studiilor comparative. Nu este vorba 
aici de un „moft ” sau de o „aprindere” de 
moment apărută pe fundalul unor impre-
sii sentimentale din timpul regimului de 
detenție, așa cum s-a întâmplat unui alt 
evreu convertit și botezat ortodox la Târgu 
Ocna, Richard Wurmbrand, care a luat 
numele de Valeriu, căci cel căruia i-a da-
torat convertirea a fost Valeriu Gafencu!

Cel care va fi  cunoscut mai târziu ca 
Monahul Nicolae de la Rohia primește 
botezul ortodox la 15 martie 1960, prin 
mâna vrednicului de pomenire părinte 
Mina Dobzeu, în temnița de la Jilava. 
Teama de a muri nebotezat (în afara 
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Împărăției lui Hristos) 
l-a făcut să ceară urgent 
Botezul ORTODOX!

„Creștinismul, să 
luăm aminte, nu e o sim-
plă școală a cinstei, 
curăției și dreptății, ori o 
n o b i l ă  ș i  ra ț i n a l ă 
explicație a vieții (teolo-
gia mai bine decât zoolo-
gia ne dezvăluie tainele: 
Emil Cioran); ori un cod 
de purtări (confucianis-
mul, șintoismul); ori o terapeutică pertica 
(stoicismul, yoga, zenul); ori un act de supu-
nere în fața Unicului (iudaismul, islamismul). 
E mai mult și mai deosebit: e învățătura lui 
Hristos, adică a dragostei și a salvatoarei 
putinți de a ierta. Nici o religie nu concepe în-
dreptarea păcatelor altfel decât pe drumul lo-
gic al compensării (iar în brahmanism și bu-
dism, teoria prin samsara e împinsă până la 
consecințele cele mai absurde); numai în reli-
gia în care Dumnezeu nu primește jertfe ci Se 
jertfește El s-a putut ivi speranța ștergerii to-
tale și instantanee a păcatelor, prin cel mai cu-
tremurător și mai anti-contabilicesc – deci și 
cel mai scandalos – act.

(În această metonimie, revoltătoare pen-
tru ordine, rațiune și dreptate, își găsește pro-
babil explicația și ciudata repulsie pe care, 
singură printre celelalte confesiuni, o provoa-
că multora creștinismul.)

Creștinismul caută să respecte din toată 
inima budismul, iudaismul, islamismul, dar 
să nu se uite că religia lui e foarte deosebită 
de acestea.”

Monahul Nicolae Steinhardt părăsește 
lumea aceasta la 30 martie 1989, fi indu-i 
publicate postum numeroase lucrări: 
Jurnalul fericirii, Dăruind vei dobândi, 
Primejdia mărturisirii etc.

Publicul cititor din Italia primește, 
prin străduința Editurii Rediviva din Mi-
lano, prima editură românească din Ita-
lia, care are ca scop promovarea valori-
lor culturale românești atât din țară, cât 
și din diaspora, posibilitatea de a parcur-
ge această minunată carte, care nu repre-
zintă nimic altceva decât o invitație la 
meditație și regăsire de sine! Această a 
doua ediţie – prima aparţinând Editurii 
Il Mulino din Bologna, în traducerea Ga-
briellei Carageani și îngrijită de Gheor-
ghe Carageani – este însoţită de apariţia 
altui volum important: Le catacombe del-
la Romania. Testimonianze dalle carceri 
comuniste (1945/1964), 220 p., în colecția 
Memoria.

Protoiereu Constantin Totolici
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Spune-mi, Părinte, avem necredinţa în noi, 
sau dracii ne aduc la necredinţă? 

Dracii ne aduc necredinţa din pismă. 
Dar dacă o primim, ne facem slujitori și păr-
tași ai lui. 

Spune-mi, Părinte, ce este smerenia? 
Smerenia este a te socoti pe tine „pă-

mînt și cenușe” (Iov 42, 6) în fapte și cu-
vinte; nu numai în cuvinte. Adică să zici: 
„Cine sînt eu? (2 Regi 7, 18). Cine mă 
preţuiește? Nu însemnez pentru nimeni 
nimic”.

Ce să fac, Părinte, că mi-e fr ică noaptea? 
Locuitorii cetăţii se tem de barbari pînă 

ce nu au ajutorul împăratului. Dar când afl ă 
că a sosit în cetate ducele sau generalul, nu 
se mai tem, știind că aceia se îngrijesc de ei. 
Chiar dacă aud că se apropie barbarii, nu 
mai sunt îngrijoraţi, având pe cel ce luptă 

CUVÂNT

FILOCALIC
SFATURI PRACTICE, DIN PRACTICA SFÂNTĂ

Răspunsuri ale Sfi nților Varsanufi e și Ioan,
la întrebările unor doritori de Dumnezeu

(Texte din Filocalia vol. 12)

pentru ei. Deci și noi dacă credem în 
Dumnezeu, nu ne temem de draci. Căci ne 
trimite ajutorul Lui. 

Dacă mi se întîmplă vreo nălucire în tim-
pul nopţii și a doua zi am să iau Sfînta 
Împărtășanie, ce trebuie să fac? 

Să ne apropiem ca niște răniţi, nu ca 
niște biruitori; ca unii ce au mai degrabă 
trebuinţă de doctor. Și Cel ce a vindecat pe 
cea care suferea de curgerea sângelui (Mt. 
9, 22), ne va vindeca. Să iubim mult, ca să 
ni se spună și nouă: „Vi se vor ierta multe 
păcate, pentru că aţi iubit mult” (Le. 7, 47). 
De câte ori voiești să te împărtășești, zi: ,,Să 
nu-mi fi e mie, Stăpîne, aceste Sfi nte Taine 
spre judecată sau spre osândă, ci spre sfi n-
ţirea sufl etului și a trupului”. Apoi apropie-
te cu frică și iubitorul de oameni Stăpân al 
nostru va face cu voi mila Sa. Amin. 
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De unde au venit în om patimile? 
Dumnezeu a creat atât sufl etul, cât și tru-

pul fără patimi. Dar a căzut în patimi prin 
neascultare. 

Sunt tulburat de patimile sufl etului meu. 
Spune-mi, pentru Dumnezeu, ce să fac ca să 
mă eliberez de ele? 

Frate, cel ce voiește să se mântuiască și 
dorește să fi e copilul lui Dumnezeu, să ago-
nisească smerenie, supunere și ascultare; și 
neîndrăzneală. Ia seama că ai spus: „Ce să 
fac?” Și iată ţi-am spus. Și-ţi dau chezășie că 
nu vei fi  stăpânit nici de vrăjmașul, nici de 
patimi. Căci se ard de smerenie ca de foc și 
inima ta se înseninează luminată de Hristos. 
Lui fi e slava în veci. Amin. 

Ce înseamnă, Părinte, nepreţuirea de sine? 
Frate, nepreţuirea de sine înseamnă a nu 

se socoti pe sine deopotrivă cu cineva și a nu 
spune despre un lucru bun: „eu l-am făcut”. 

Când cineva se socotește pe sine mai pre-
jos de toată zidirea, dar vieţuirea nu-i conglă-
suiește cu aceasta, ce se poate spune? 

Când vieţuirea cuiva nu e deopotrivă cu 
socotinţa lui despre sine, nici aceasta nu-i 
adevărată, ci e o amăgire pricinuită de 
draci.

De e lăudat cineva de altul, e bine să nu 
răspundă ca să-și arate modestia? 

Mai mult folosește tăcerea. Căci dacă 
răspunde se afl ă pe sine primind laudă. Iar 
aceasta e slavă deșartă. Asemenea și ceea ce 
se arată ca modestie în răspuns este slavă de-
șartă. Căci cele pe care le spune el în acest 
caz despre tine, dacă le-ar spune altul nu le-
ar putea suporta. 

Ce înseamnă netăcerea de care vorbesc 
Părinţii? Și cum s-o împlinesc? 

Precum socotesc, trebuie să nu tăcem 
despre gândurile noastre. Căci cel ce nu-și 
spune gândurile sale, rămâne nevindecat. 
Dar pentru netăcerea despre ele trebuie să 
întrebăm pe Părinţii duhovnicești. Am spus 
fratelui meu ce gândesc. 

Pr. Trandafi r Vid



A P O S T O L I A   •   N R .  1 1 0   •   M A I   2 0 1 740

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

O ș  u de multă vreme pe Mărioara. 
Nu avea încă trei anișori când bunica 
ei o aducea duminică de duminică la 
biserică. Am văzut-o ani de-a rândul 
ascultând cuminte slujba, mai mult 
ascunsă în strană de rușinea celor 
ce nu conteneau să întrebe câți ani 
are de este așa de cuminte. Avea pe 
atunci ochii curați și albaștri ca cerul 
senin. Zâmbea nevinovată, cu privi-
rea mai mult în pământ, ca o fl oare 
plecată sub povara propriei frumu-
seți. Când se închina la icoane, parcă 
auzeam aripi de îngeri fâlfâind dea-
supra ei... Îmi era tare dragă și așa aș 
fi  vrut să rămână! 
Într-o zi, însă, parcă bunica ei a ve-
nit la biserică cu o altă fe  ță. Semă-
na mult cu Mărioara, dar nu era ea. 
Nu mai era fata mea dragă cu ochii 

Pantofi orii
                     

aurii

senini ca cerul. Nu era fata smerită 
și cuminte ca o fl oare. Nu se mai 
auzeau îngeri zburând deasupra ei 
când se închina. Fe  ța aceasta avea 
o privire împrăș  ată și rătăcea cu 
ochii de colo-colo fără nici o sfi ală. 
La slujbă nu mai avea atenție, nici 
răbdare. Ieșea mereu din biserică 
fără mo  v. Semnul Sfi ntei Cruci și-l 
făcea repede și fără evlavie. Am pri-
vit-o atent. Era Mărioara, dar parcă 
nu era ea. Nu ș  am ce să cred. Abia 
atunci când am dat cu ochii de pan-
tofi i ei am înțeles.
Deși nu avea încă nouă ani, Mărioa-
ra avea pantofi  aurii. Pantofi i aveau 
vârful ascuțit și lung și erau atât de 
nepotriviți în piciorușele ei! Erau 
atât de nepotriviți pentru o fe  ță 
de nouă ani! Atunci am înțeles totul. 
Am înțeles ce se întâmplase cu fe  -
ța mea dragă. Și am plâns în sufl etul 
meu. Am plâns pentru că mi-am dat 
seama că în clipa în care și-a ales din 
vitrină pantofi i aurii, în ziua aceea 
copilăria ei a murit. Am plâns pentru 
că se ofi lise un sufl et de crin. Se mai 
scuturase o fl oare, și încă cea mai 
frumoasă: fl oarea copilăriei.
Nu sunt supărată pe ea. Însă un sin-
gur lucru aș vrea să înțeleagă. Că nu 
este nimic mai de preț pe lumea asta 
decât un sufl et curat și nevinovat. 
Nu este fl oare mai frumoasă decât 
fl oarea copilăriei. Nu trebuie să te 
grăbeș   să o scuturi singură, se va 
scutura de la sine oricum... Mi-e atât 
de dor de fata mea dragă cu ochii se-
nini și sufl etul de crin! Și cred și nă-
dăjduiesc că într-o zi fata mea dragă 
va învia!
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A FI LA MODĂ?
A fi  la modă înseamnă a te lăsa antrenat de un curent care se impune la un mo-

ment dat în ținută, comportament, limbaj.

A încerca să ții pasul cu moda, indiferent de s  lul ei și de cheltuielile pe care le 

implică, este un lucru pe cât de cos  sitor, pe atât de inu  l și chiar periculos, deoare-

ce aduce în sufl et, încetul cu încetul, o mulțime de pa  mi. Apare egoismul, care te 

face să te gândeș   doar la  ne, fără să-ți pese de părinți sau de cei pe care i-ai putea 

ajuta. Apoi apare mândria, părerea că eș   mai grozav decât alții, dorința de a impre-

siona prin ceva care de fapt nu face parte din  ne. Poate apărea și disprețul față de 

aproapele, marginalizarea celor care n-au posibilități materiale pentru a fi  mereu „la 

modă”.
Când moda este și indecentă, relele pe care le aduce în sufl et sunt și mai mari. O 

persoană cu o ținută provocatoare se aseamănă cu cel care deține o comoară pe care 

o aruncă în noroi sau o folosește spre rău în loc să o valorifi ce. Trupul este „templu al 

Duhului Sfânt” și este chemat să fi e, împreună cu sufl etul, moștenitor al Împărăției 

lui Dumnezeu.
De noi depinde să înfrumusețăm fața lumii, viața și viitorul nostru, dacă vom ș   

ce să alegem, ce să primim din ceea ce ni se oferă! 
(din revista BISERICA DIN SUFLETUL COPILULUI, nr. 5)

Să ne jucăm împreună!
Dragi copii, haideți să descifrăm următorul rebus! Vom afl a,

în coloana colorată, pe CEA MAI CINSTITĂ DECÂT HERUVIMII. 

Spor la treabă!

1. Casa lui Dumnezeu în Vechiul Testament. 2. Îngerul care a dus Vestea cea Bună Maicii Domnului. 3. Floa-
rea - simbol al purității. 4. Tatăl Sfi ntei Fecioare Maria. 5. Rugăciune de laudă și mulțumire adusă unui sfânt. 
6. Opusul asprimii. 7. Fată curată, necăsătorită. 8. Cea mai mare virtute a Maicii Domnului. 9. Mama Maicii 
Domnului. 10. Orașul Sfânt. 11. Verișoara Maicii Domnului, mama Sfântului Ioan Botezătorul. 12. Luna în 
care ținem postul Maicii Domnului. 13. Unul din darurile primite de Pruncul Iisus de la magi.
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1 M
2 A

3 I
4 C

5 A
6 D
7 O

8 M
9 N

10 U
11 L
12 U

13 I
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P
atru motive m-au determinat să 
scriu în numărul revistei Apos-
toliei din luna mai despre Apa 
cea Vie: prăznuirea profetului 

Ieremia în cea dintâi zi a lunii, Înjumătățirea 
Praznicului Învierii, care este încadrată în 
mod sugestiv de Duminica Vindecării Slă-
bănogului de la Scăldătoarea Vitezda și de 
Duminica Samarinencii. Fiecare dintre 
aceste patru praznice are în centrul ei cel 
puțin una, dacă nu chiar mai multe 
învățături legate de Apa cea Vie.

Sfântul Proroc Ieremia și-a desfășurat 
activitatea pe timpul a șase regi iudei: Iosia, 
Ioahaz, Eliakim, Iochim, Iehonias (sau 
Ioiakin, care domnește doar trei luni și în 
timpul căruia Nabucodonosor cucerește 
Ierusalimul - decembrie 598/ianuarie 597, 
iar el și demnitarii săi se predau și sunt 
deportați în Babilon) și Sedechia. Acesta 
din urmă va fi  instalat ca și rege de noii stă-
pâni, asupra cărora el se va răscula, fapt ca-
re-i determină pe babilonieni să asedieze 
cetatea sfântă și s-o distrugă în iulie 587 
î.Hr. Instabilitatea politică internațională 
marcată de declinul Asiriei și ascensiunea 
Babilonului a avut repercusiuni asupra mi-
cilor state, între care și Iudeea.

Profeția Sf. Ieremia legată de Apa cea 
Vie se pare că ar fi anterioară reformei 
(627-622 î.Hr) lui Iosia (640-609), care 
a rămas în istorie prin descoperirea Legii 
și citirea ei în fața poporului, interzicerea 
cultelor păgâne și desfi ințarea sanctuare-
lor, serbarea Paștelui la Ierusalim și cen-
tralizarea cultului în Cetate. Unicitatea 
Dumnezeului existent prin Sine (Ieș. 3,14) 
este așezată în contrapunere cu non-
existența idolilor care sunt reduși la ma-
terialul din care sunt făcuți, astfel încât, 
contemporanii profetului să le înțeleagă 
deșertăciunea: „…căci au zis lemnului: 
«Tu ești tatăl meu!» Și pietrei i-au grăit: 
«Tu m-ai născut», și nu și-au întors fața 
spre Mine, ci spatele …” (Ier. 2, 26-27).

Cu ajutorul a trei imperative Cerul este 
lua ca și martor la păcatul generalizat al 
apostaziei1: „Mirați-vă de acestea, ceruri; 

1. Când păcatele ajung la paroxism, Cel care a în-
cheiat Legământul, își ia martor natura încon-
jurătoare ca să judece între El și poporul său, 
așa cum se vede și în Deut.32, 1; Is. 1, 2, Mih. 
6, 1-2. Participarea creației la căderea și ridica-
rea omului se vede în păcatul adamic și în 
sfi nțirea fi rii naturii (care pare că nu cade atât 
de jos ca și omul) la Nașterea, Botezul și 
Învierea Domnului. 

VENIȚI SĂ BEM BĂUTURĂ NOUĂ …
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cutremurați-vă, îngroziți-vă, 
zice Domnul! Că două 
rele a făcut poporul 
Meu: pe Mine, iz-
vorul apei celei vii, 
M-au părăsit, și 
și-au săpat fân-
tâni sparte, care 
nu pot ține apă”. 
Așadar, idolatria 
evreilor din tim-
pul Sf. Ieremia a 
fost asemănată de 
Domnul prin substitui-
rea Sa, izvorul apei celei vii, 
cu niște rezervoare sparte care nu 
pot păstra apa. Dacă pentru a se ajunge la 
pânza freatică este nevoie de a săpa o fân-
tână, care ține apa proaspătă datorită pu-
terii izvorului, nu același lucru se întâm-
plă cu cisternele artifi ciale de apă, care se 
umpleau doar când ploua, și, mai mult, 
nici nu aveau puterea de a menține apa2. 
De aici se întrevede absurditatea căutării 

2.  „Fântâna” în cultura ebraică este locul întâlni-
rilor a doi iubiți și a hotărârii căsătoriilor; aici 
se potrivește interpretarea care spune că cei 
cinci bărbați ai samarinencei erau cele cinci 
zeități cu care ea și poporul ei căzuseră în adul-
terul spiritual față de Yahweh. Fântâna este să-
pată vertical (simbol al axei pământ – cer), ea 
închipuind Legea divină din care izvorăște 
înțelepciunea. În Sihar, Hristos se așază dea-
supra fântânii lui Iacob (a lui Israel), adică El 
stă deasupra Legii, ocupă locul ei, și, în schim-
bul apei „din care dacă bea cineva, va înseta 
din nou”, dăruiește Apa care izvorăște din gura 
sa (adică învățătura) și apoi din coasta sa (adi-
că Euharistia) (Ioan 19,34).

în alte țări a altor izvoare: „Și 
acum pentru ce ai luat 

drumul Egiptului, ca 
să bei apă din Nil? 

Și pentru ce ți-ai 
luat drumul spre 
Asiria, ca să bei 
apă din râul ei?” 
(Ier. 2, 18).

Mustrarea di-
vină din întregul 

Vechiul Testament 
cu referire la „Lepăda-

rea ta de credință (care) 
te va pedepsi și răutatea ta 

(care) te va mustra” (Ier. 2, 19)3 o 
așezăm în Noul Testament în legătură cu 
măreția descoperirilor făcute de Hristos 
care se revelează ca Adevărul, Viața, Ca-
lea, Cel care dă Apa cea Vie, și care adapă 
„sufl etul meu cel însetat cu apele dreptei 
cinstiri de Dumnezeu”4. Deci textul iere-
mian ne ajută să pricepem cât de mare 
bogăție de har și putere dumnezeiască se 
dăruiește creștinului ortodox prin Învie-
rea Domnului, la care cântăm: „Veniți să 
bem băutură nouă nu din piatră stearpă, 
făcută cu minune, ci din mormântul lui 
Hristos”.

3. Versetul continuă: „Înțelege și vezi cât este de 
rău și de amar de a părăsi pe Domnul 
Dumnezeul tău și de a nu mai avea nicio tea-
mă de El (Mine)”. 

4. Troparul Înjumătățirii Praznicului. Statornicia 
în mărturisirea credinței și practicarea rugăciu-
nii Bisericii face lucrător harul divin în noi, îm-
preună făptuire pe care o numim sinergie, și pe 
care textul biblic o numește izvor de apă vie.
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Apa cea vie Îl preînchipuie pe Sfântul Duh5 pe care Mântuitorul Iisus Hristos Îl va 
trimite ca pe un alt Mângâietor Bisericii, adică Cea de a Treia Persoană a Preasfi ntei 
Treimi va actualiza lucrarea Tatălui și a Fiului, dând omului ceea ce acesta are nevoie 
ca sufl etul său să fi e mângâiat (Ier. 30-32; Ioan 14, 26; 15, 26), să fi e tămăduit de bo-
lile și urmele adânci ale păcatului.

Din unul și același Sfânt Duh izvorăsc lucrările pline de viață divină prin care omul 
este botezat, este uns tocmai cu Sfântul și Marele Mir, este împărtășit în Sfânta Liturghie, 
este iertat în Spovedanie, este uns cu uleiul cel sfi nțit și dezlegat și vindecat de neputințe, 
într-un cuvânt este îndumnezeit. Așadar, posibilitatea primirii Sfântului Duh în Sfi ntele 
Taine ale Bisericii, și prin El a energiilor necreate care izvorăsc din fi ința Sfi ntei Treimi, 
arată purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de persoana umană, demnitatea, măreția 
acesteia și menirea sa, comuniunea cu Domnul.

5. „Iisus a răspuns și i-a zis: Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăși; Dar cel ce va bea din apa pe care 
i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă cur-
gătoare spre viață veșnică” (Ioan 4, 13-14).
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„La Înjumătățirea zilelor, care se încep de la mântuitoarea Înviere și se pecetluiesc 
cu dumnezeiasca Cincizecime”6 se accentuează importanța Legii și a cuvântului divin 
care preface sufl etul omului, pe de o parte mustrând și judecând, iar pe de altă parte 
adăpând cu apă „din izvoarele mântuirii” și cu „vinul pe care eu l-am amestecat cu 
mirodenii”7.

În Biblie apa este simbolul vieții prea-pline de Viață (de lucrare existențială, ontică 
și ontologică divină); în Prima Cartea a Scripturii se spune că „din Eden ieșea un râu, 
care uda raiul, iar de acolo se împărțea în patru brațe” (Fac. 2, 10) (simbolul celor pa-
tru părți ale lumii), iar în ultima carte, Domnul i-a arătat apostolului Ioan „râul și apa 
vieții, limpede cum este cristalul și care izvorăște din tronul lui Dumnezeu și al Mielului” 
(Apoc. 22, 1). La fi ecare simbol al apei din unele cărți din Vechiul Testament se întregește 
o lucrare divină în Noul Testament și de aici în cult8; astfel, în Ieșire 17, 6, Dumnezeu 
spune că „voi sta înaintea ta acolo la stânca din Horeb, iar tu vei lovi în stâncă și va cur-
ge din ea apă și va bea poporul”, iar în Ioan 7, 37, Hristos strigă: „Iar în ziua cea din urmă 
– ziua cea mare a sărbătorii – Iisus a stat între ei și a strigat, zicând: Dacă însetează ci-
neva, să vină la Mine și să bea”. În 4 Regi 5, 10 se narează cum Elisei i-a spus lui Neeman: 
„Du-te și te scaldă de șapte ori în Iordan, că ți se va înnoi trupul și vei fi  curat”, iar în 
Ioan 9, 7, Hristos îi poruncește orbului din naștere: „Mergi de te spală în scăldătoarea 
Siloamului (care se tâlcuiește: trimis). Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând”. 

„Stând în mijlocul templului (adică în locul central al Legii), la înjumătățirea 
Praznicului, ca un Dumnezeu ai grăit: Cel însetat să vină la Mine și să bea; că cel ce va 
bea din această dumnezeiască apă a Mea, va izvorî din pântece râuri ale învățăturii 
Mele” (aici se au în vedere toți creștinii Bisericii Ortodoxe care trăiesc și învață pe alții 
după măsura darului care li s-a dat, dar mai cu seamă ierarhia cea sfi nțită, ierarhii, 
preoții și diaconii). 

Dacă fi ecare din noi meditează la mărinimia și noblețea Dumnezeului nostru și la 
lucrările Sale în Biserică, cu siguranță că plin de recunoștință va înălța rugăciuni de 
slavoslovenie și uimire că avem un Dumnezeu atât de milostiv și purtător de grijă.

Pr. Cristian Prilipceanu

6. Stihira întâi de la Vecernia Înjumătățirii Praznicului Învierii.
7. Paremiile Praznicului din care am citat sunt de la Miheia (4, 2-3; 6, 2, 8; 5, 3); Isaia (55, 1; 12, 3-4; 55, 

2-3, 7-13) și Pildele lui Solomon (9, 1-11).
8. „Apa cea vie” a Bisericii este și lucrarea harului în Sfi ntele Ierurgii în care materia cultică se sfi nțește 

spre folosul și hrana duhovnicească și trupească a creștinului, cum ar fi : Aghiasma Mare și Aghiasma 
Mică, Litia cu sfi nțirea pâinii, a vinului, a grâului și a untdelemnului, sfi nțirea apei la femeia lăuză, 
sfi nțirea roadelor pământului. 
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P
ărintele Ilarion Argatu s-a 
născut la 2 august 1913, în 
satul Valea Glodului, din ju-
deţul Suceava, primind la bo-
tez numele de Ioan. Părinţii 

săi se numeau Alexandru și Maria Arga-
tu. Se trage dintr-o familie numeroasă, de 
15 copii (9 în viaţă), fi ind prin tradiţie fa-
milie de preoţi (38 de preoți).

A urmat Școala primară (de 5 clase) 
în satul natal (Valea Glodului), apoi 
Seminarul Teologic din Dorohoi (de 8 
ani), după absolvirea căruia a urmat cur-
surile Facultăţii de Teologie din Cernăuţi 
cu notă maximă. A fost propus de a urma 
cursurile de doctorat din Viena pe chel-
tuiala Mitropoliei de Cernăuţi, bursă pen-
tru candidaţii din Bucovina, dar pentru 
că s-a descoperit că Valea Glodului nu face 
parte din Bucovina, bursa a fost dată alt-
cuiva, cu toate că media aceluia era sub 
cea a teologului Ioan Argatu.

După absolvirea Facultăţii de Teologie 
de la Cernăuţi a urmat cursurile de trei 
ani a Școlii Militare din Bacău, la absolvi-
rea cărora i s-a conferit titlul de ofi ţer de 
grăniceri cu grad de sublocotenent și tri-
mis în misiune pe graniţa cu Ungaria, la 

PR. ILARION ARGATU 
(02.08.1913 - 11.05.1999)

Carei. Aici, într-o noapte, ofiţerul Ioan 
Argatu părându-i-se suspect zgomotul 
unei mașini de treierat grâu venit de pes-
te graniţă (din Ungaria), trimite ca iscoa-
dă pe un subaltern care știa limba maghia-
ră, îmbrăcat civil, să treacă graniţa și să 
observe ce se întâmplă. Când a venit acel 
subaltern i-a raportat că ungurii, acope-
riţi de zgomotul batozei de trăierat, ma-
sează trupe pentru a sparge graniţa. Atunci 
a anunţat comandamentul, care au trimis 
trupe de-alungul ganiţei pentru apărare. 
Deci, iată un moment în care părintele 
Ilarion, fi ind ofi ţer grănicer, a vegheat și 
acţionat prompt apărând glia străbună.

Venind acasă într-o permisie și întâl-
nindu-se cu colegul său, preotul Alexandru 
Varganici, preot în Ciumulești (comuna 
Vadul Moldovei - Suceava), acesta i-a re-
comandat s-o cunoască pe Georgeta, fata 
părintelui Sebastian Mihăilescu din paro-
hia Oniceni.

La data de 10 noiembrie 1940 se că-
sătorește cu Georgeta, fiica părintelui 
Mihăilescu.

Renunţă la cariera de ofi ţer și este hi-
rotonit preot la data de 1 decembrie 1940, 
preot coslujitor la parohia socrului său, 
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satul Oniceni. Timp de 2 ani slujește îm-
preună cu socrul său la aceeași parohie. 
Datorită predicilor și a râvnei în cele ale 
preoţiei a fost iubit de credincioșii din pa-
rohie, dar și din satele vecine veneau cre-
dincioși cu necazuri la rugăciunile sale. 
Acest lucru a atras și invidie asupra sa din 
partea preoţilor.

În anul 1943 a luat fiinţă parohia 
Oniceni II, formată din satele fi lii Ioneasa 
și Ruși, unde erau două biserici, ocazie cu 
care a fost transferat la această parohie.

În anul 1946 este transferat la Parohia 
Boroaia, în interes de serviciu, de către 
Mitropolitul de la Iași, Iustinian Marina, 
cu misiunea expresă de a ridica biserica 
din Boroaia pe temelia pusă în anul 
1924.

În Boroaia era preot Rafael Ștefan, care 
nu avea nici un interes să ridice biserica 
din Boroaia. Toţi banii și toate materiale-
le care se adunau imediat dipăreau, și așa, 
de vreo cinci ani, nu erau bani și nici ma-
teriale. Trecând mitropolitul Iustinian 
Marina prin Boroaia, stând de vorbă cu 
oamenii și constatând reaua voinţă din 
partea preotului Ștefan, a poruncit trans-
ferarea lui și numirea unui nou paroh. 
Fiind numit părintele Ioan (Ilarion) 
Argatu, s-a început a se aduna piatra, bani 
și s-a demarat începutul lucrărilor. Însă 
fostului preot, consilierilor parohiali, pă-
limarului și cântăreţului, primarului, pre-
fectului de Baia și altor autorităţi nu le-a 
plăcut această schimbare (pentru că toţi 
se înfruptau) și atunci au început perse-
cuţii împotriva părintelui. L-au declarat 

„instigator la ordinea publică”, trebuia să 
fi e arestat și condamnat la exterminare.

La data de 18 iulie 1948, Părintele a 
părăsit familia și parohia și, sub Acoperă-
mântul lui Dumnezeu și al Maicii Dom-
nului, nu a putut fi  găsit de securitate timp 
de 16 ani, minune și lucru nemaiîntâlnit 
pe timpul regimului comunist. (Redau 
faptele mai pe larg în articolul „Prigoana 
Părintelui Ilarion Argatu”).

În anul 1964, după 16 ani de surghiun 
și după abrogarea decretului prin care erau 
persecutaţi preoţii, părintele Ilarion revi-
ne la Boroaia. Este amnistiat și repus în 
funcţie tot în parohia Boroaia, în care, în 
tot acest timp, nu a îndrăznit nici un pre-
ot să ocupe parohia defi nitiv (doar spora-
dic) și să ridice biserica..
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După multă luptă cu autorităţile co-
muniste reușește până în cele din urmă să 
ridice biserica din Boroaia, cu multe ame-
ninţări, necazuri și jertfă. În perioada co-
munistă nu se da nici o aprobare pentru 
ridicare de sfi nte locașuri.

În toţi acesti ani de prigoană preoteasa 
Georgeta a dus tot greul și s-a luptat să creas-
că singură cei 5 copii pe care i-a dăruit 
Dumnezeu. A fost ajutată de credincioșii 
din parohie cu alimente. A fost ajutată de 
cumnatul, preotul Argatu Vasile, pentru a 
urma băieţii părintelui școala și Seminarul 
Teologic de la Mănăstirea Neamţ.

Amintim în câteva cuvinte biografi ce 
copiii Părintelui Ilarion Argatu:

1. Preotul Ștefan, născut în noiem-
brie 1942 pe când erau la parohia Oniceni. 
A urmat cursurile Seminarului Teologic 
de la Mănăstirea Neamţ și a Facultăţii de 
Teologie din București. S-a căsătorit cu 
Profi ra Roșculeţ, fi ica cântăreţului biseri-
cesc Nicolae Roșculeţ din satul Slobozia 
Ciorăști, judeţul Vrancea. Dumnezeu i-a 
binecuvântat cu 10 copii (preoţi și preo-
tese). A activat în parohia socrilor Slobozia-
Ciorăști. Urmează întocmai pe tatăl său 
(Părintele Ilarion Argatu) în slujire, post, 
rugăciuni și exorcisme ajutând prin ele 
mii de credincioși care-l caută.

2. Preoteasa Gabriela, născută în noi-
mebrie 1943 în satul Oniceni. Căsătorită 
cu preotul Florea Ioan, preot paroh în 
Cornu Luncii, judeţul Suceava. Dumnezeu 
i-a binecuvântat cu 5 copii (3 băieţi și 2 
fete). O fată (Daniela) a murit în accident 
de mașina. Doi băieţi sunt preoţi și o fată 

preoteasă. Preotul Ioan (soţul) datorită 
unei boli necruţătoare și a unei grele su-
ferinţe a trecut la Domnul. În anul 1997 
datorită unei boli de inima preoteasa 
Gabriela se stinge din viaţă.

3. Preotul Alexandru, născut la data 
de 9 martie 1945 în satul Ioneasa. Urmează 
cursurile Seminarului Teologic de la 
Mănăstirea Neamţ și ale Facultăţii de 
Teologie din București. Se căsătorește cu 
Marta Sandu din Târgu Neamţ. Dumnezeu 
i-a binecuvantat cu două fete (ambele pro-
fesori universitari). În anul 1968 a fost hi-
rotonit preot pe seama parohiei Dobrovăţ, 
apoi s-a transferat în parohia Bănești-
Fântânele - Suceava, iar în urma vacantă-
rii prin plecarea în monahism a tatălui său 
(Părintele Ilarion Argatu) e trasnferat la 
Parohia Boroaia. Se evidenţiază prin ta-
lent și spirit gospodăresc: sculptând cata-
petesme, mobilier bisericesc și ridicări de 
sfi nte locașuri și mănăstiri.

4. Preoteasa Ana, născută în martie 
1947 în Boroaia. Se căsătorește cu preo-
tul Adrian Ift imiu (biserica Sf. Nicolae, 
Suceava), directorul Seminarului Teologic 
“ Veniamin Costachi” din Suceava. 
Dumnezeu i-a binecuvântat cu 3 copii (un 
inginer, un preot și o preoteasă).

5. Preotul Ioan, născut în iunie 1948 
la Boroaia. A urmat cursurile Seminarului 
Teologic de la Mănăstirea Neamţ și ale 
Facultăţii de Teologie din Sibiu. Se căsăto-
reste cu Elena, nepoata părintelui Arhip din 
Fălticeni. Dumnezeu i-a binecuvântat cu 2 
fete. În 1969 e hirotonit preot pe seama pa-
rohiei Botești-Horodniceni (Suceava).
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Preoteasa Georgeta s-a dăruit trup și 
sufl et ridicării bisericii din Boroaia, tre-
când prin mâna ei evidenţa la toate mate-
rialele de construcţie și toate sumele adu-
nate și cheltuite, ajutându-l pe părintele 
la ridicarea bisericii.

Pe data de 4 mai 1972, preoteasa 
Georgeta (soţia părintelui Ilarion Argatu), 
în urma unui atac de cord, a murit în bra-
ţele fi ului său, preotul Ștefan Argatu, la 
Slobozia Ciorăști, vizitându-și fi ul, nora 
și nepoţii. A fost înmormântată în prid-
vorul bisericii din Boroaia.

Rămas văduv, Părintele Ilarion Argatu 
se retrage la mănăstire. Astfel, la 1 decem-
brie 1972 părintele pleacă la Mănăstirea 
Antim din București, unde e tuns în mo-
nahism de către Părintele Stareţ Sofian 
Boghiu.

În anul 1977 pleacă la Mănăstirea 
Căldărușani, fi ind mutat din cauza invi-
diei preoţilor de la Mănăstirea Antim, in-
vidie izvorâtă din faptul că părintele era 
căutat zilnic de multă lume pentru sfaturi 
și rugăciune.

În anul 1979, e mutat la Mănăstirea 
Cernica. Însă și aici va avea mult de sufe-
rit din aceeași cauză... Și aici, ca și la 
Mănăstirea Antim, a fost otrăvit în mai 
multe rânduri. Au fost trimise persoane 
dubioase care să-l arunce în lacul Cernica 
pentru a fi înnecat. De fiecare dată 
Dumnezeu și Maica Domnului l-au scă-
pat, l-au acoperit și l-au păzit. În mod re-
gulat, când era plecat la slujbă în mănăs-
tire, i se deschidea chilia și i se făcea 
percheziţie. Într-o duminică, după ce a ve-

nit de la slujbă, a găsit la chilia sa un por-
moneu cu câteva acte, printre care și o 
legitimație a securistului care i-a făcut per-
cheziţia în lipsă. Acesta le pierduse.

A fost iubit de mii de credincioși din 
întreaga ţară și de peste hotare, care s-au 
întărit în credinţă prin sfaturile sale, care 
au primit ușurare din suferinţă și împlini-
re a toată dorinţa prin rugăciunile sale.

La ușa chiliei Sfi nţiei sale veneau cre-
dincioșii din întreaga ţară, pentru a primi 
un sfat, o binecuvântare, o rugăciune și o 
rezolvare a necazurilor cu care se lupta fi -
ecare. Era așa de aglomerat, încât unii tre-
buiau să stea la rând și câte trei zile. De 
obicei somnul părintelui era de 3-4 ore pe 
noapte. Până la ora șase dimineaţa, pravi-
la era făcută și pomelnicele pomenite (mii 
de pomelnice). După aceasta, ușa chiliei 
se deschidea și erau invitaţi să intre toţi 
cei ce se osteniseră în faţa ușii cu aștepta-
rea și cu răbdarea. Intra toată lumea, ca-
mera era arhiplină. După ce le vorbea pă-
rintele un cuvânt de folos, invita pe toţi la 
rugăciunea de dimineaţă, care se conti-
nua cu sfi nţirea apei și cu molift ele. După 
care, în public, stătea de vorbă cu credin-
cioșii, spunând fi ecare în auzul tuturor ne-
cazul lui și se rugau de părintele să fi e aju-
taţi cu rugăciunile sfi nţiei sale. Părintele 
avea darul rugăciunii. Rugăciunile sfi nţi-
ei sale aveau multă putere. Puterea în ru-
găciune venea prin harul lui Dumnezeu 
vărsat prin sfi nţia sa și primeau credincio-
șii răspuns și rezolvarea problemelor. 
Părintele postea, postul sfi nţiei sale era 
ajunare zile la rând. Într-un moment de 
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destăinuire mi-a zis că mănâncă de două 
ori pe săptămână și atunci mâncare slabă. 
Carnea nu intra în meniul părintelui. 
Părintele avea darul descoperirii. Vedea 
pe omul cel dinlăuntru care venea la el. 
Unora le spunea pe nume fără să-i fi  văzut 
vreodată, altora le descoperea motivul 
pentru care au venit la el, fără ca aceștia 
să fi  deschis gura și să spună ceva, iar pe 
unii îi îndemna la îndreptare. Pe persoa-
nele care se ocupau cu vrăji, farmece, des-
cântece și tot felul de lucruri drăcești îi 
descoperea în faţa celor prezenţi și le po-
runcea să plece, să părăsească chilia. Din 
cărţile: „Arătări sau vedenii ale părintelui 
Ilarion Argatu” și „Fapte minunate din via-
ţa de duhovnic a părintelui Ilarion Argatu” 
și „Răsunsuri duhovnicești la întrebările cre-
dincioșilor...” se descoperă darurile cu care 
lucra părintele și ajuta pe credincioși în 
necazurile lor. A știut cu mult dinainte 

când va pleca la Domnul. În ziua când a 
murit, dimineaţa, după ce a dat drumul 
credincioșilor în chilia sa, le-a spus: 
„Diseară voi merge la Domnul, rugaţi-
vă la Maica Domnului”.

La 11 mai 1999, Părintele Ilarion e 
chemat la cele veșnice. A fost înmormân-
tat în ctitoria sa, biserica din Boroaia, par-
ticipând la slujba de înmormântare doi ie-
rarhi: Înaltpreasfi nţitul Arhiepiscop Pimen 
și Înaltpreasfi nţitul Arhiepiscop Teodosie, 
un sobor numeros de preoţi, fi ind condus 
de peste 2.000 de credincioși adunaţi din 
toată ţara, sute de monahi și monahii de 
la diferite mănăstiri din ţară.

„La trecerea spre cele veșnice a Arhi-
mandritului Ilarion, IPS Pimen Sucevea-
nul, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuţilor, 
a spus printre altele: „... prin rugăciunile 
sale mulţi bolnavi s-au vindecat de dife-
rite boli trupești sau sufl etești”. 
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Pe 26 iunie 1922, se naște Silviu Cornel 
- al optulea copil al preotului Gavriil și 
prezbiterei Maria Iovan, din Husasău de 
Criș, jud. Bihor.

STUDIILE SI FORMAREA

A frecventat primele trei clase, la școala 
primară din satul natal iar clasa a-IV-a o 
termină la Oradea.

Între anii 1934-1942 a urmat studiile 
medii la liceul Emanuil Gojdu din Oradea, 
din care ultimele două clase sub ocupație 
maghiară - la Liceul Sf. Ladislau, secția ro-
mână, cu profesori maghiari.

Perioada 1942-1946 este cea în care a 
urmat cursurile Facultății de Teologie 
Ortodoxă din Cluj, nerecunoscută de sta-
tul maghiar, dar care funcționa cu sprijinul 
consulatului român. Teza de licență, 
susținută la Facultatea de Teologie din Sibiu 
era intitulată: „Sfânta Euharistie și viața mis-
tică”. Tot în 1946, s-a înscris la doctorat, la 
catedra de dogmatică a părintelui Dumitru 
Stăniloae. A urmat cursurile pentru docto-
rat, timp de 2 ani, perioadă în care a susținut 
și câteva lucrări. În paralel, a studiat drep-
tul la Facultatea de Drept din Cluj.

După terminarea Facultății de Teolo-
gie, a primit cea mai bună catedră de pro-

PR. IOAN IOVAN
(26.06.1922 - 17.05.2008)

fesor de religie, la Liceul Gheorghe Barițiu 
din Cluj și la Liceul Comercial de fete. L-a 
cunoscut pe părintele Arsenie Boca, la Mă-
năstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, 
și pe Măicuța Veronica, stareța Mănăstirii 
Vladimirești, venită acolo în căutarea unui 
duhovnic. Părintele Arsenie, care fusese câ-
teva luni duhovnicul Mănăstirii Vladimirești, 
i-a spus Măicuței: „Ți-am pregătit un «mun-
te», dar lasă-l să mai crească!”

HIROTONIREA 

ȘI TUNDEREA ÎN 

MONAHISM

Pe 26 mai 1948 a fost hirotonit dia-
con, de către PS Nicolaie Popovici. Slujba 
de hirotonire a avut loc și în prezența epi-
scopului locului, cu aprobarea Sf. Sinod, 
la Sfânta Mănăstire Vladimirești, cu hra-
mul Adormirea Maicii Domnului, din lo-
calitatea Tudor Vladimirescu, situată în-
tre Tecuci și Galați.

Pe 7 noiembrie 1949 tânărul diacon 
Silviu Iovan a fost tuns în monahism, de 
către PS Antim Nica, Episcopul Galațiului, 
la Mănăstirea de călugări Sihastru de lân-
gă Adjud, primind numele de Ioan.

Între 1948 și 1955 Părintele Ioan a slu-
jit la Mănăstirea Vladimirești.
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„DEASA ÎMPĂRTĂȘIRE” 

ȘI SPOVEDANIA ÎN 

COMUN 

La sugestia Măicuței Veronica, a adus 
obiceiul desei împărtășiri cu Hristos Eu-
haristic, așa cum făceau primii creștini și, 
fi ind singurul preot care se ocupa de mi-
ile de credincioși veniți la locul sfânt și 
sfi nțitor, pentru a-i ajuta pe toți, a purces 
cu binecuvântarea PS Nicolae Popovici, 
la spovedania în comun (cu dezlegările 
de rigoare). La acuzațiile că spovedește în 
bloc, părintele răspundea: „Și diavolul fură 
sufl etele tot în bloc!”. A fost însă un motiv 
pentru Patriarhie de a-l considera neca-
nonic și la ordinul organelor de represiu-
ne ale statului (și chiar ale celor de la Mos-

cova) încep presiunile asupra Părintelui 
Ioan și a Mănăstirii Vladimirești. Episco-
pul de Galați l-a somat să nu mai slujeas-
că, să nu mai predice ori să accepte tran-
sferul la altă mănăstire sau în București, 
iar în ultimul rând să-și ia concediu me-
dical. Aceste somații, după cum au recu-
noscut cei din conducerea Bisericii, erau 
din rațiuni de stat.

CATERISIREA ȘI PRIGOANA

Pe 27 ianuarie 1955 a avut loc la Con-
sistoriul eparhial monahal din București, 
procesul de caterisire al Părintelui Ioan, în 
lipsă, pentru a putea fi  dat mai ușor pe mâna 
autorităților. Pe 21 februarie 1955 i s-a în-
mânat Sentința de caterisire și excludere 
din monahism, pe care pe bună dreptate 
Părintele o considera netemeinică și nele-
gală în fața lui Dumnezeu, și continuă să 
slujească și să-l mărturisească pe Hristos 
cu același foc. I s-a luat dreptul de a mai slu-
ji, nu însă și harul.

Pe 29 martie 1955 sute de ostași 
înarmați au invadat în forță Mănăstirea și 
l-au arestat pe Părintele Ioan, pe Măicuța 
Veronica și pe maicile din Comitetul de 
conducere, în frunte cu Maica Teodosia 
și Maica Mihaila Nicoară, secretara Mă-
năstirii. Un an mai târziu a fost desfi ințată 
Mănăstirea V ladimirești și maicile 
împrăștiate. S-a judecat Procesul, în care 
sentința dată a fost condamnarea la moar-
te, comutată în muncă silnică pe viață.

Executarea sentinței a început la Peni-
tenciarul Semicerc din Galați, chiar în ce-
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lula unde a zăcut Iuliu Maniu, în condiții 
de exterminare. A contractat un TBC gan-
glionar, iar din cauza mizeriei și frigului 
i-au crăpat mâinile până la os. Cu toate 
acestea, făcea eforturi supraomenești ca 
să se roage de fi ecare dată în poziția de ru-
găciune, în picioare. A fost transferat la 
Spitalul închisorii Văcărești de deținuți 
politici. A urmat apoi să slujească în cele 
mai mari „Catedrale” ale țării: Jilava, Gher-
la, Aiud. Întărește prin cuvânt și cu Sfân-
ta Împărtășanie mii de deținuți. Refuzând 
reeducarea, a fost totuși eliberat de la Aiud, 
în urma Decretului de amnistiere, la 1 au-
gust 1964.

Securitatea însă îl tracasa în continu-
are, atât pe Sfi nția Sa, cât și familia, și de 
aceea s-a mutat la București, într-o locuință 
a unei foste maici de la Vladimirești. În 
1966, continuându-și misiunea de preot, 
așa cum a făcut și în închisoare de altfel, i 
s-a înscenat un proces, judecat în stare de 
libertate, pentru „abuz de funcție”, respec-
tiv ofi cierea Sfi ntelor Taine – spovedanie 
și împărtășanie – fi ind caterisit. Din nou 
a fost condamnat și obligat să execute 
pedeapsa prin muncă. După eliberare, în-
tre 1967 si 1969, a locuit în cartierul Balta 
Albă, la sora Maicii Marionila, dar era ținut 
sub aceeași minuțioasă supraveghere de 
către Securitate, uneori fi ind chiar agre-
sat. În august 1970, mergând la Tecuci, în 
scopul de a încuraja credința soborului ri-
sipit al Mănăstirii, a fost arestat a treia oară 
și dus la închisoarea din oraș. În același 
an, în octombrie, a fost condamnat la 1 an 
de închisoare.

REVENIREA

În august 1971 a fost eliberat din în-
chisoare, dar urmărit în continuare, deve-
nit ținta unor calomnii și  scenarii 
compromițătoare. În această atmosferă 
tensionată, obosit și decepționat sufl etește, 
a început să se preocupe de revenirea în 
cler. A făcut zilnic următoarele drumuri: 
la Sfi ntele Moaște, Patriarhie și Securita-
te, rugându-se și la Dumnezeu și de pu-
ternicii zilei. Patriarhul Justinian însă ră-
mânea ferm pe poziția lui, dând vina pe 
Securitate, iar aceasta pe Patriarhie.

În sfârșit, pe 26 iunie 1979 (ziua de 
naștere), după 24 de ani de caterisire, 
obținu aprobarea de a sluji ofi cial. Fu tri-
mis la Mănăstira Cernica, unde i se per-
mise să slujească o dată pe săptămână, iar 
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în 1980 i se dădu voie să ofi cieze Sfânta 
Liturghie la Mănăstirea Plumbuita din 
București, de data aceasta în fi ecare du-
minică și în zilele de sărbătoare. Aici reuși 
oarecum să continue lucrarea sa duhov-
nicească de mântuire a oamenilor, prin 
spovedanie și împărtășanie mai frecven-
tă, până în 1989. Se redeschide Mănăstirea 
Vladimirești, dar Părintelui Ioan nu i se 
dădu voie să vină.

Rămase la Plumbuita, unde stareț era 
Simion Tatu – fi ul duhovnicesc al Părintelui 
Ioan. În 1991 fu transferat la Mănăstirea 
Recea, lângă Tg. Mureș, fi ind considerat 
cel mai mare duhovnic al Ardealului, având 
aceeași naturalețe ce l-a caracterizat toa-
tă viața. A predat la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Alba Iulia, din postura de 

teolog autentic, nu numai vorbind despre 
Dumnezeu, ci și trăind în Dumnezeu cu 
Care s-a unit. A dobândit rugăciunea ini-
mii încă din tinerețe, dar a desăvârșit-o, 
ajungând la stadiul de „clarvedere”. Între 
1991-2006 asistă la imaginea dureroasă a 
unei lumi ce se predă treptat, neputincioa-
să în fața răului. Colectivul mănăstirii îl 
protejează, ținându-l în chilie și îndem-
nând vizitatorii să-și caute alt duhovnic. 
Însă Părintele Ioan, chiar bolnav fi ind, iese 
întotdeauna - la Sfânta Liturghie, spunând: 
„Îmi iubesc nespus neamul acesta și vreau 
să-i slujesc cu orice preț, până la capăt!”.

Moare pe 17 mai 2008, la Mănăstirea 
Recea.

Pr. Gelu Porumb
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„BADANTA”

de Preot Sorin Croitoru 

Pentru toate româncele din Europa care îngrijesc familii sau bătrâni.

M-am gândit la tine astăzi,
Sora mea întru Hristos,
Și aș vrea acum cu rimă

Să-ți trimit un gând frumos.

Stai închisă zi și noapte,
Crezi că Domnul te-a uitat,

Dar te rog ca gândul ăsta
Să-l alungi, că-i cu păcat!

Poți să fi i încredințată:
Domnul n-a pierdut iubirea,

Dar a vrut sub astă cruce
Să-ți câștigi tu mântuirea.

Ești atentă cu bătrânii,
Ești supusă și umilă,

Chiar de-ți fac mereu capricii,
Tu îi îngrijești cu milă.

Uneori sunt plini de toane,
Alteori sunt chiar cuminți.

Tu îi îngrijești cu sufl et,
Ca pe proprii tăi părinți!

Și deși o dată-’n lună
Ți se dă un mic obol,
După două zilișoare
Portofelul iar ți-i gol!
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Ești ca văduva aceea:
Ai doar doi bănuți, sau trei,
Însă numai Domnul știe
Câte guri hrănești cu ei..

Când te văd la Liturghie
Cu bănuț și lumânare,
Mi se-’nlăcrimează ochii:
Știu că jertfa ta e mare!

Vrei s-ajuți pe toată lumea
Și slujești precum Hristos:
Toți așteaptă de la tine
Câte-un gest mărinimos!

Ești o mână de femeie,
Dar îi mulțumești pe toți.
Ți-ai crescut deja copiii,
Iar acum tu crești nepoți.

Când i-auzi la telefoane,
Nesfârșită-i bucuria:
„Ce să v-aducă mamaia
Când mai vine-’n România”?

Nu știu ei că lemnu-’n sobă
Și cărnița din tigaie

Sunt de multe ori plătite
Tot de.. scumpa lor mamaie..

Când te-apucă soro, dorul,
Arde inima în tine.
Zici că e de vină ceapa
Pentru lacrima ce-ți vine!

Uite-așa îți trece viața..
Zici mereu: „Mai stau PUȚIN,
Să termine facultatea
Ăla mic, și scap de chin”!

Spui așa.. când pierzi răbdarea,
Însă tu știi bine, soră,
Că atât cât ai putere,
Mai rămâi să joci în horă!

Te-’ntărește Domnul nostru
Și apoi te iei cu treaba,
Te mai răcorește vântul
Când îți plimbi prin parcuri „baba”..

Te întrebi cu nostalgie:
„Oare când voi fi  bătrână,
Mă vor însoți copiii
Și pe mine-’n parc, de mână”?..

Asta ți-e povestea, soră..
O cunosc, căci sunt păstor
Și îmi cere Domnul nostru
Să știu viața oilor.

Asta-mi este poezia,
Sora mea întru Hristos.
Am făcut-o pentru tine,
Că ai sufl etul frumos!
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BISERICA

de Preot Sorin Croitoru 

Ce-i biserica? E Rai
Cu parfum de fl ori de mai,
Este cerul pe pământ,
În mireasmă de Duh Sfânt.

Ce-i biserica? E loc
Unde nu-i necaz deloc:
Intri trist și ieși zâmbind,
Plângi intrând și râzi ieșind..

Ce-i biserica? Spital
Pentru sufl et dus de val..
Intri mare, ieși copil,
Intri mândru, ieși umil,

Intri iute, ieși domol,
Intri plin de nervi, ieși gol.
Intri aspru, mânios,
Ieși cu pacea lui Hristos.

Intri cu ranchiună-’n gând
Și ieși iertător și blând,
Intri egoist și rău,
Ieși.. iubind vrăjmașul tău!

Ce-i biserica? Lăcaș
Pentru Duhul Cel gingaș,
Templul Domnului Iisus,
Casa Tatălui de Sus.
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O, biserică creștină,
Cu lumina ta blajină

Și miros duhovnicesc,
Unde îngerii horesc..

Binecuvântări și Har
Ne dai tu de la Altar;

Pragul ți-l călcăm mereu,
Căci ni-L dai pe Dumnezeu:

De la preot din Potir,
Ori din apă sau din Mir,

În uleiul cel sfi nțit
Și-’n oft atul cel smerit.

O, biserică creștină,
Toată pace și lumină,
Toată cânt și melodie,
Toată dulce bucurie,

Toată sfântă rugăciune,
Toată Har, toată minune,
Toată îngeri, toată sfi nți,
Toată rugători cuminți,

Toată Maică, toată Fiu,
Toată Duh ce face viu, 

Toată Însuși Dumnezeu,
Noi Te vom iubi mereu!

amin
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C
atedrala literaturii române liri-
ce cu ritm de duhovnicie își 
prăznuiește în luna aprilie hra-
mul. Și aceasta, prin trecerea 

la Domnul a doi reprezentanți de frunte, 
care și-au zugrăvit sfânt icoana, în naosul 
suferinței neamului românesc: Radu De-
metrescu și Vasile Voicu, imortalizați 
posterității sub pseudonimele de Gyr, re-
spectiv Voiculescu.

Memoria colectivă a neamului româ-
nesc, marcată de altarul jertfelor totalita-
rismului postbelic, îi păstrează – folosind 
doar mesajul poeziilor lor – învecinați pe 
același iconostas, cel al mărturisitorilor 
lui Hristos în temnițele comuniste. 
Mărturisirea lor a fost una cu adevărat în 
Hristos, ambii înnobilându-și opera prin 
proprie evanghelizare. În sfera nobilă a 
poeziei românești cu zale, cei doi se disting 
clar, prin profesionalism. În timp ce ma-
joritatea făuritorilor de versuri din 
pușcăriile roșii au fost de conjunctură, ei 
sunt poeți cu acte în regulă am spune. 

RADU GYR

și
VASILE VOICULESCU 

Teologia lirică, de la descoperirea divinului, 
la coborârea în tainele lui Dumnezeu

Primul, Radu Gyr, literat cu studii acade-
mice, dascăl la Facultatea de Litere din 
București, autor consacrat de poezie și 
proză, încă înainte de a se familiariza cu 
zalele. Al doilea, deși convertit la studiul 
medicinei, după o scurtă aventură 
studențească la Facultatea de litere, a avut 
totuși vaste experinețe creative, din frage-
dă tinerețe. Dincolo de această asemăna-
re, putem identifi ca două destine literare, 
spirituale și personale diverse. 

 Radu Gyr, intelectual rafinat, cu o 
inteligență nativă, ambițios și poate la în-
ceputuri carierist, acuzat chiar de unii de 
oportunism, activează în cadrul mișcării 
legionare în poziții fruntașe. Vocal și in-
fl uent în cadrul acesteia, va avea de sufe-
rit temniță descurajatoare pentru hotărâ-
rea de a activa în partidul verde. Tumultul 
datorat activității legionare, cu arestări și 
întemnițări repetate și descurajante, este 
pigmentat în cazul lui Radu Gyr și de o 
viață personală destul de efervescentă, cu 
o primă căsnicie timpurie și dovedit efe-
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meră, cu prietenii literare și politice eșuate 
și chiar cu o dureroasă încercare de sui-
cid. Poetului Radu Gyr nu îi pot fi  atribu-
ite certe pasiuni literare cu caracter religi-
os, înainte de întemnițarea comunistă, 
deși activitatea sa profesională a fost una 
de excepție. După întemnițările din peri-
oada regală și cea antonesciană, condam-
nările comuniste îi vor transforma defi ni-
tiv viața și opera. Ca și cum prima 
întemnițare comunistă, de unsprezece ani, 
între 1945 și 1956, nu ar fi  fost de ajuns, 
poezia „Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane” 
i-a adus condamnare la moarte – trans-
formată apoi în douăzeci și cinci de ani de 
muncă silnică – în anul 1958. Temnița i-a 
lustruit teologic opera. Radu Gyr ne apa-
re ca un poet al descoperirii lui Hristos 

prin suferință. Unele poezii sunt de răz-
vrătire împotriva puterii vremelnice și a 
stării de fapt, altele de consolare și accep-
tare, prezentări genial de plastice ale stă-
rilor sufl etești însușite. Încet, dintre toa-
te, apare Hristos ca un izbăvitor, poezia 
lui Gyr primind tușe fine de teologie. 
Colegii care i-au împărtășit suferința l-au 
imortalizat în proprie durere, ca pe poe-
tul care l-a purtat pe Iisus în celulă, prin ge-
niala și reprezentativa poezie cu acest ti-
tlu. Fără tăgadă, Radu Gyr și-a împletit 
prin poezie și trăire sfântă cunună de spini, 
mântuitoare și mărturisitoare în vreme. 
S-a dus la Domnul ostenit de timpuri, dar 
ostoit de timp, în anul 1975, pe 29 apri-
lie, după șaptezeci de ani de sfi nțire prin 
jertfă.

Vasile Voiculescu este patriarhul prin 
excelență al lirismului spiritual românesc. 
După o viață nu mai puțin odiseică decât 
a lui Gyr, Voiculescu se așază adânc, prin 
trăire și vers, în liniștea tainelor lui 
Dumnezeu.  E drept ,  pr in proprie 
înțelepțire, Vasile Voiculescu a trăit o odi-
see aparte, în care a reușit să aplatizeze 
duhovnicește orice povârniș al trăirii. 
Pasionat din adolescență de literatură, 
Vasile Voiculescu scrie proză și poezie, 
deși nu exclusiv, totuși, în mare parte, de 
profundă inspirație dumnezeiască. 
Maturizat prin trăire mistică, a activat con-
descent în Rugul Aprins, fapt pe care îl va 
plăti mai târziu cu cinci ani de temniță is-
tovitoare. Viața sa a curs voluminos dar 
lin, ca apa unui fl uviu adânc într-o albie 
șlefuită de curgeri milenare. Iar albia lui 

Ra
du

 G
yr
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Voiculescu a fost Hristos. Doctor în me-
dicină, a transformat știința lui Hipocrate 
în practica medicinii fără de arginți, pro-
povăduindu-L pe Hristos ca Medic abso-
lut și călăuzitor a toate. Interesant în acti-
vitatea sa literară este faptul că, deși 
regimul comunist nu l-a absolvit de pe-
deapsa propriilor convingeri intelectual-
religioase, Vasile Voiculescu nu a creat po-
ezie în temniță. Viața sa a fost marcată de 
iubirea absolută pentru soția sa Maria, cu 
care a avut cinci copii, și care, în mod fa-
tidic, se va stinge din viață în 1946, când 
poetul avea 62 de ani. Din acel moment, 
viața sa a devenit ascetică, și nu a mai scris 
nimic. Dumnezeu a rânduit ca martiriul 
său să vină târziu, ca o încununare a aces-
tui ascetism, pentru ca mărturia sa să fi e 
și mai credibilă. A fost întemnițat în 1958, 
la 74 de ani, pentru o pedeapsă de cinci 
ani, din care va ispăși doar patru. Eliberat 
din cauza sănătății șubrede în luna mai a 
anului 1962, se va stinge unsprezece luni 
mai târziu, în noaptea de 25 spre 26 apri-
lie, spre a intra defi nitiv în adâncul dum-
nezeirii dorite cu ardoare. 

Radu Gyr și Vasile Voiculescu ni se 
prezintă pastoral, ca două modele de 
viețuire duhovniceasă. Primul, prin 
suferință, descoperă prezența Divinului 
în umanitate, în timp ce al doilea, prin as-
ceză, descoperă trăirea umanității în Divin. 
Misiunea lor este îndeplinită comun. 
Hristos este mărturisit ca Biruitor al jert-
fei, prin jertfă, al morții prin moarte și al 
neputinței prin propria sa putere de iubi-
re și iertare veșnică. 

Identitate
Radu Gyr

Ești Doamne bun, eu pământean si rău
Si-n dragoste nu-ti semăn, nici în milă.
Dar, după răni, sunt chip din chipul Tău
de par dospit din cer nu din argilă.

Sfi nţit pe cruci pe care nu m-am vrut
și de-nvieri pe care nu le-aș cere,
nu știu: Tu te cobori la mine-n lut
sau eu mă urc spre raiul Tău bând fi ere?

Colind

A venit și-aici Crăciunul
Să ne mângâie surghiunul.
Cade albă nea

Va
sil

e V
oic

ule
sc

u
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Peste viața mea.
Peste sufl et ninge.
Cade albă nea
Peste viața mea
Care-aici se stinge.
Tremură albastre stele
Peste lacrimile mele.
Dumnezeu de sus
In inimi ne-a pus
Numai lacrimi grele.
Dumnezeu de sus
In inimi ne-a pus
Pâlpâiri de stele…
Numai casa mea posacă
A’mpietrit sub promoroacă.
Stăm în beznă grea,
Pentru noi nu-i stea,
Cerul nu s-aprinde.
Pentru sgribuliți
Ingerii grabiți
Nu aduc colinde.
O Iisuse împărate,
Iartă greșeli și păcate.
Vin de-nchizi ușor
Rănile ce dor,
Visul ni-l descuie.
Noi Te-om aștepta,
Căci pe crucea Ta
Stăm bătuți în cuie.
Maica Domnului Curată,
Ad’o veste minunată,
Infl orească-n prag
Zâmbetul Tău drag
Ca o zi cu soare.
Zâmbetul Tău drag
L-așteptăm în prag,
Noi, din închisoare.

Peste fericiri apuse,
Tinde mila Ta Iisuse.
Cei din închisori
Te așteaptă-n zori,
Pieptul lor suspină.
Cei din închisori
Te așteaptă-n zori
Să le-aduci lumină.

Rugăciune din celulă

Doamne, păzește-mă, Doamne, ai milă ...
Sunt ca o scorbură veche-ntr-un tei.
În noaptea mea și-a lăsat Amintirea prăsila
toate năpârcile ei.
Nu mai pot s-o îndur, dezmățata.
Iese de peste tot, din pereți,
și-mi zvârle-n culcuș cu lopata
urzici, și cărbuni și scaeți.
Doamne, nici pieptul, nici ochii, nici gura
nu pot să-i mai rabde pojarul.
Mă zvârcolesc ca pe plită tiparul,
atât de cumplită-i arsura ...
Seacă-mă, Doamne, de-aduceri aminte,
așa cum seci, vara, puhoaiele,
și nopțile mele aprinse despoaie-le,
cum, toamna, padurea o despui de veșminte.
Fii și Tu, Doamne, o singură dată,
ucigaș și tâlhar la răscruci:
jefuiește-mi radvanul meu cu năluci
și strânge-mi trecutul de beregată ...
Pradă-mi tot cerul, hoțește-mi toți anii,
cum m-ai fura de arginți și podoabe ...
Vreau să fi u sterp, cum sunt bolovanii,
și gol cum e stânca pe labe.
Cremene-n mine, -n osândă, -n omăt,
mușchiul tăcerii să mă înece,
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furtunile dorului să dea îndărăt,
rupte din piatra mea rece.

Iisus în celula

Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă.
O, ce trist și ce-nalt părea Crist !
Luna venea după El, în celulă
Și-L făcea mai înalt și mai trist.

Mâinile Lui păreau crini pe morminte,
Ochii adânci ca niște păduri.
Luna-L bătea cu argint pe veștminte
Argintându-I pe mâini vechi spărturi.

Uimit am sărit de sub pătura sură:
- De unde vii, Doamne, din ce veac?
Iisus a dus lin un deget la gură
Și mi-a făcut semn ca să tac.

S-a așezat lângă mine pe rogojină:
- Pune-mi pe răni mâna ta!
Pe glezne-avea urme de cuie și rugină
Parcă purtase lanțuri cândva.

Oft ând și-a întins truditele oase
Pe rogojina mea cu libarci.
Luna lumina, dar zăbrelele groase
Lungeau pe zăpada Lui, vărgi.

Părea celula munte, părea Căpățână
Și mișunau păduchi și guzgani.
Am simțit cum îmi cade capul pe mană
Și-am adormit o mie de ani.

Când m-am deșteptat din afunda genună,
Miroseau paiele a trandafi ri.

Eram în celulă și era lună, 
Numai Iisus nu era nicăiri.

Am întins brațele, nimeni, tăcere.
Am întrebat zidul: nici un răspuns!
Doar razele reci, ascuțite-n unghere,
Cu sulița lor m-au străpuns.

-  Unde ești, Doamne? Am urlat la 
zabrele.
Din lună venea fum de cățui.
M-am pipait, și pe mâinile mele,
Am găsit urmele cuielor Lui.

 Prizonierul
de Vasile Voiculescu
 
Uneori calcă cineva în inima mea,
Calcă aprins, parcă s-o ia.
O măsoară în jos şi-n sus.
Eu tac, ascult şi adast supus:
O fi  boala, o fi  moartea
Nu mă răvrătesc, asta mi-e partea.
Mă doare, dar nu mi-e frică
Numai inima se face mică, mică...
Într-o noapte paşii largi, tot mai largi...
- Domol, inimă, că te spargi.
Strig la ea -eşti nebună?
Ea-mi bate-n urechi să-mi spună:
Omule, scoală, este El!
-Care El? Cine? Stai niţel!
El, Domnul, gâfâie ea,
Ne măsoară cu pas de stea...
Eu dintr-o dată-mi încordez tăria
Cataracată mă inundă bucuria:

- Oh, Te-am prins, Doamne, nu mai 
scapi, te ţin prizonier...
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- „Bine, zâmbi El, ţine-Mă o clipă” - Ah, gemui, pier...
O clipă, inima mi se făcuse Cer.

Fratele
de Vasile Voiculescu

 Ca oarecând Iosif cel drept
Primindu-şi fraţii-n falnicu-i palat 
Ştergea cu plâns mârşavul lor păcat, 
Îi dezmierda şi îi strîngea la piept,

Aşa-ntinzîndu-şi braţele în jos
Ne-aşteaptă-n praguri de eternitate 
Dumnezeiescul nostru Frate 
Iisus Christos.

 Cu Domnul la masă
de Vasile Voiculescu

 
Mâncând, crezui că te supăr cu lăcomia

Şi-mi pedepsii în ajunări păcătosul pântec.
Pe urmă, că nu-ţi place jocul, bucuria:

M-am cernit şi-am sugrumat orice cântec.
Tu însă, neîntreruptă Bucurie și Festine,

Tu, Domnul marelui praznic al vietii, ne dai povaţă:
Cine nu ospătează singur, ci necontenit împreună cu Tine,

Transfi gurează orice îmbucătură în adevărata viaţă!

Țiparul
de Vasile Voiculescu

 
Tu care smulgi țiparii din nămolurile noastre

Și împinși de un fără de împotrivire alean
Îi întorci peste orice stavile și dezastre

Sub meridianele pururi albastre
La baștina lor caldă din Ocean,

Nu ne uita în aceste tărâmuri cu vină
Tipari nostalgici unor tărâmuri sfi nte

Strămută-ne-n baștina noastră cea din-nainte
Acolo unde-am văzut paradisiaca lumină

În oceanele nesfârșitei fericiri din sânul Tău, Părinte.
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Noaptea de Paști
            în imagini

Sediul Episcopiei Italiei, Roma
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Sediul Episcopiei Italiei, 
Roma

Latina, ITALIA
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Ancona, ITALIA

Reggio Emilia, ITALIA

Torre Spaccata, ITALIA

Thiene, ITALIA

Saluzzo, ITALIA
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Viterbo, ITALIA

Verbania, ITALIA

Vasto, ITALIA

Ivrea, ITALIA

Ravenna, ITALIA
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Cerveteri, ITALIA

Prata di Pordenone, ITALIA

Cesena, ITALIA

Lecco, ITALIA

Forli, ITALIA
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Faenza, ITALIA

Pinerolo, ITALIA

Trieste, ITALIA

Venetia 2, ITALIA

Rocca di Papa, ITALIA
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San Bonifacio, ITALIA

Parma, ITALIA

Cuneo, ITALIA

Camposampiero, ITALIA

Siracusa, ITALIA



N O A P T E A  D E  P A | T I  } N  I M A G I N I

A P O S T O L I A   •   N R .  1 1 0   •   M A I   2 0 1 772

Termoli, ITALIA

L’Aquila, ITALIA

Monfalcone, ITALIA

Canelli, ITALIA

La Spezia, ITALIA
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Legnano, ITALIA

Asolo, ITALIA

Roma 3, ITALIA

Carrara, ITALIA

Asti, ITALIA
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Verona 1, ITALIA

Mănăstirea Bivongi, ITALIA

Dolo, ITALIA

Marcellina, ITALIA

Bassano del Grappa, ITALIA
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Trento, ITALIA

Cagliari, ITALIA

Roma 11, ITALIA

Verona 2, ITALIA

Chioggia, ITALIA
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Bolzano, ITALIA

Crotone-Catanzaro, ITALIA

Predazzo di Trento, ITALIA

Torino, ITALIA

Tione di Trento, ITALIA
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Prato, ITALIA

Livorno, ITALIA

Roma 2, ITALIA

Piacenza, ITALIA

Cosenza, ITALIA
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Monselice-Este, ITALIA

Bra, ITALIA

Florența 1, ITALIA

Palermo, ITALIA

Ragusa, ITALIA
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Mantova, ITALIA

Cento, ITALIA

Civitavecchia, ITALIA

Susa, ITALIA

Velletri, ITALIA
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Udine, ITALIA

Veneția 1, ITALIA

Ostia (paraclis), ITALIA

Rovigo, ITALIA

Genzano di Roma, ITALIA
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Sanremo, ITALIA

Moncalieri, ITALIA

Salerno, ITALIA

Torino 1, ITALIA
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Treviso, ITALIA

Castelfranco, ITALIA

Lamezia Terme, ITALIA
Pesaro, ITALIA

Cervignano del friuli, ITALIA

Feltre, ITALIA
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Mogliano Veneto, ITALIA

Oderzo, ITALIA

Noale, ITALIA

Pordenone, ITALIA

Mirano, ITALIA
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Portogruaro, ITALIA

Bologna, ITALIA

Giaveno, ITALIA

San Dona, ITALIA

Pescara, ITALIA
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Reţete
și sfaturi practice

CIUPERCI „OCHI DE BOU”  

un mic dejun gustos și sănătos.. 

Ingrediente: 4 ciuperci (cu pălărie mare 
și în formă de farfuriuță adâncă), 4 ouă, 1 
cățel de usturoi, 100 g parmezan ras, o 
mână de frunze verzi de ceapă, ulei de 
măsline, sare, piper, nucșoară.

Mod de preparare:
Ciupercile se spală bine, li se scot piciorușele 
și se usucă cu un șervețel de bucătărie. În-
tr-o tigaie, în 3-4 linguri de ulei se călesc us-
turoiul tăiat în două și piciorușele de ciu-
perci, mărunțite, cu un pic de sare, pentru 
cca 5-6 minute. Scoateți bucățelele de ustu-
roi, lăsați la răcit, apoi adăugați trei sferturi 
din brânza rasă și amestecați, potrivind de 
gust cu sare și piper. Pregătiți o tavă cu hâr-
tie de cuptor. Împărțiți amestecul în patru 
părți și umpleți cele patru pălării de ciuperci, 
apoi așezați-le în tava în care ați turnat un 
pic de apă și un fi r de ulei. Introduceți tava 
în cuptorul preîncălzit la 180°, pentru cca 
20 minute. În acest timp, separați pentru fi -

ecare ou gălbenușul de albuș, folosind cești 
de cafea. Scoateți tava din cuptor și adăugați 
peste fi ecare ciupercă albușul unui ou cu 
puțină sare, după care dați la cuptor pentru 
încă 5-6 minute (albușul va fi  copt). Scoateți 
din nou tava din cuptor și poziționați la mij-
locul fiecărei ciuperci un gălbenuș, apoi 
puneți și restul de brănză rasă deasupra. 
Coaceți încă două minute și...gata! Se ser-
vesc calde presărate cu ceapă verde tăiată 
mărunt (...sau boia?)!
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CUIBURI DE SPAGHETTI

CU LĂMÂIE ȘI MĂSLINE 

un „primo” revigorant!

Ingrediente: 350 g spaghetti, o lămâie, 
100 g Pecorino Romano ras mare, două 
linguri de măsline fără sâmbure, o rămuri-
că de mentă, ulei de măsline, sare și piper.

Mod de preparare:
Tăiați în jumătate măslinele și puneți-le în-
tr-un vas mai larg. Răzuiți coaja de lămâie, 
apoi stoarceți-o, fi ltrând sucul pe care-l puneți 
într-o sticlă ce are și dop, în care mai adăugați 
6 linguri de ulei, sare și piper. Închideți sticla 
și agitați bine-bine, până când obțineți o emul-
sie cremoasă pe care o turnați apoi în vasul 
cu jumătățile de măsline. Fierbeți spaghete-
le ”al dente” în apă clocotită, cu sare. Scurgeți-le 
bine și puneți-le peste măsline. Amestecați 
totul și împărțiți în farfurii. Deasupra puneți 
scoarțele de pecorino, un pic de coajă de lă-
mâie și un ciuf de mentă.

RISOTTO ALLE FRAGOLE 

pentru o cină elegantă și sofi sticată...

Ingrediente: 300 g orez (cu bob rotund), 
250 g căpșuni, o cepșoară, 200 ml spumant, 
supă de legume, 50 g parmezan ras, 50 g unt, 
sare, piper, 2 rămurele de cimbru.

Mod de preparare:
Luați căpșunii, spălați-i bine și uscați-i cu 
un șervețel de hârtie; 4-5 bucăți tăiați-le în 
părți mari (pentru decor), iar restul în 
bucățele mici. Luați trei sferturi din unt și 
topiți-l într-o tigaie, apoi adăugați ceapa 
tăiată mărunt și căliți-o la foc mic pentru 
cca 1-2 minute, amestecând mereu. Dați 
focul mai tare și adăugați și orezul, ames-
tecând vreo 2 minute. Stropiți cu vinul 
cald și amestecați până se evaporă com-
plet. Apoi adăugați două polonice de supă 
fi erbinte și amestecați. Când lichidul a 
fost absorbit, mai adăugați un polonic, 
tot timpul amestecând să nu se prindă. Și 
tot așa pentru vreo 16-18 minute, până 

ce orezul e făcut (și nu 
foarte uscat). Stingeți fo-
cul, adăugați bucățelele 
de căpșuni, untul și brân-
za, sare și piper după 
gust. Omogenizați totul, 
acoperiți și lăsați un mi-
nut să se odihnească. 
Împărțiți orezul pe far-
furii, ornați cu bucățile 
de căpșuni rămase și cu 
o crenguță de cimbru. O 
bunătate! 
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TORT TRIO-CIOCOLATĂ

un tort care poate satisface gustul celor mai 
fi ni iubitori de ciocolată 

Ingrediente: 
• pentru blat: 200 g biscuiți de cacao (sau 

simpli), 100 g unt; • pentru mousse fondente: 
200 ml frișcă lichidă, 100 g mascarpone, 150 
g ciocolată fondentă, esență de rom; 
• pentru mousse al latt e: 200 ml frișcă, 100 g 
mascarpone, 150 g ciocolată de lapte; • pen-
tru mousse alb: 200 ml frișcă, 100 g mascar-
pone, 100 g ciocolată albă; • pentru ganache: 
200 ml frișcă, 100 g ciocolată fondentă.

Mod de preparare: 
Avem nevoie de o formă de tort cu inel 
detașabil de cca 20 cm diametru. Se 
pregătește forma cu hârtie cerată pe partea 
de jos. Biscuiții se zdrobesc bine și se ames-
tecă uniform cu untul topit; acest amestec 
se pune în formă și se nivelează cu o lingu-
ră, apăsând. Se dă la rece. Pregătim mous-
se-ul fondent: încălzim frișca, fără să o fi er-
bem; adăugăm ciocolata zdrobită și 
amestecăm până se topește toată; încorpo-
răm și mascarponele și esența de rom; omo-
genizăm totul. Scoatem forma din frigider, 
turnăm stratul de cremă fondentă deasu-
pra și nivelăm; dăm din nou la frigider. La 
fel procedăm și cu stratul de mousse de cio-
colată cu lapte , iar apoi cu cel de ciocola-
tă albă. Cel din urmă strat va fi  glazura din 
ganache de ciocolată fondentă, care se pre-
pară la fel ca mai sus, atât că nu se mai adau-
gă mascarpone. Se dă totul la frigider, până 
a doua zi, când se poate scoate inelul for-
mei, după ce s-a trecut cu un cuțit încălzit 
roată-roată pe margine. Un deliciu! 
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• Dacă s-a tăiat maioneza, fi erbe încă un ou 
și prepară altă maioneză. Când noua maio-
neză începe să se întărească, în loc să mai 
adaugi ulei, pune treptat câte puțin din ma-
ioneza tăiată. Dacă se taie maioneza, nu tre-
buie aruncată: se pun câțiva stropi de apă rece 
și se amestecă bine până ce aceasta își reface 
textura. Maioneza nu se mai taie dacă, înain-
te de preparare, se adaugă un vârf de cuțit de 
sare de lămâie și o linguriță de albuș.
• Dacă ai uitat să iei spuma de la carne, adau-
gă în oală un albuș. Acesta va aduna spuma, 
iar ciorba va ieși foarte limpede.
• Umezește lama cuțitului cu apă călduță 
înainte de a tăia cozonacul sau checul în sta-
re caldă și nu se vor mai sfărâma.
• Aluatul de cozonac iese mai pufos dacă 
adaugi în compoziție o lingură de oțet.
• Ca să obții o cantitate mai mare de albuș, 
adaugați un capac de apă rece când le 
bateți.

• Pentru a se obține mai mult suc de lămâ-
ie, înainte de a o stoarce se pune câteva se-
cunde la cuptorul cu microunde.
• Ardeii umpluți își vor păstra culoarea și nu 
se vor înmuia la fi ert dacă vor fi  unși cu ulei 
de măsline înainte de umplere.
• Pentru a curăța o cratiță de inox arsă, pune 
o compoziție de 1/1 apă și oțet, sufi cient de 
multă încât să acopere în întregime arsura 
și chiar să o depășească. Lasă cratița la fi ert 
timp de 10-15 minute, sau până când arsu-
ra se desprinde când amesteci cu o lingură 
de lemn. După ce ai fi ert oțetul cu apa, mai 
bine de 90% din urmele de pe cratiță ar tre-
bui să dispară și cele rămase vor fi  mult mai 
ușor de îndepărtat cu un burete și detergent 
obișnuit de vase. (E necesar să ventilezi bine 
camera când cureți cratița astfel, căci vapo-
rii de oțet pot fi  foarte iritanți pentru căile 
respiratorii).

Preoteasa Daniela PORUMB

ȘTIAȚI CĂ...?




