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A
stăzi prăznuim întemeierea 
Bisericii care se naște odată 
cu pogorârea Sfântului Duh 
la Ierusalim, peste Sfinții 
Apostoli și peste ucenicii 

Domnului Hristos Cel răstignit și înviat, 
la cincizeci de zile de la Învierea Sa dintre 
cei morți. Lucrarea de mântuire a lumii se 
face, iată, prin Duhul Sfânt, în Biserică – 
Trupul lui Hristos – care ia forma văzută 
în lume, prin venirea Sfântului Duh în chip 
de limbi de foc în cetatea Ierusalimului. 
Lucrătorul tainei mântuirii noastre este 
Duhul Sfânt, Care dintr-ale Fiului ia și Îl 
face cunoscut lumii: „Acela Mă va slăvi – 
zice Domnul despre Sfântul Duh – pen-
tru că din al Meu va lua și vă va vesti” (Ioan 
16, 14). Adică din iubirea Sa mai presus 
de toate pentru om, cea care L-a urcat pe 
Cruce, care s-a făcut treaptă spre Crucea 
mântuitoare, din aceea ne va vesti și ne va 
face să Îl cunoaștem pe Purtătorul ei în 
lume. Iubirea lui Hristos este cea care ne 

Preacucernice Părinte,
Iubiţi fr aţi și surori întru Domnul,

Scrisoare  Pastorală 

LA POGORÂREA

SFÂNTULUI DUH

lucrează mântuirea prin iertarea păcatelor 
noastre. Duhul Sfânt, Care se face părtaș 
mântuirii, ca purtător al iubirii divine și al 
iubirii jertfelnice a Fiului, lucrează în noi 
prin iertare și o aduce în sufl etul fi ecăruia 
dintre noi, personal. Dar iată că această 
lucrare a Duhului de înnoire a omului în 
Biserică prin iertarea păcatelor, pe care 
Hristos a împlinit-o odată pentru tot-
deauna, ne-o împărtășește prin slujitorii 
Săi, pe care-i numește „prietenii” Săi (Ioan 
15, 14), apostolii. Prin ei și prin urmașii 
acestora, episcopii, și prin aceștia și preoții, 
Hristos, prin Duhul Sfânt, lucrează mân-
tuirea oamenilor până la sfârșitul veacuri-
lor. Deja după Învierea Sa din morți, Dom-
nul Iisus Hristos a intrat prin ușile încuiate 
în mijlocul ucenicilor Săi, anticipând pogo-
rârea Sfântului Duh, zicându-le: „Precum 
M-a trimis pe Mine Tatăl vă trimit și Eu 
pe voi. Și zicând acestea, a sufl at asupra lor 
și le-a zis: Luați Duh Sfânt; cărora le veți 
ierta păcatele, le vor fi  iertate și cărora le 
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veți ține, vor fi  ținute.”1 Domnul Hristos îi 
face părtași pe Sfi nții Apostoli lucrării Sale 
în lume – cea de mântuire a neamului ome-
nesc – prin darul Duhului Sfânt revărsat 
peste ei, care le dă puterea de reînnoire a 
omului după chipul în care doar Hristos a 
1. Ioan. 20, 21-22.

făcut-o, și anume prin iertarea păcatelor și 
taina împărtășirii cu El. „Mângâietorul, 
Duhul adevărului, Care de la Tatăl purcede” 
(Ioan 15, 26), El este înnoitorul vieții noas-
tre, pe care o lucrează în Biserică, Trupul 
tainic al lui Hristos, prin slujitorii ei, prin cei 
care se fac prietenii lui Hristos. Toate le 
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lucrează Hristos în noi prin Duhul Sfânt. Deci iată tainica și marea lucrare la care Hristos 
îi face părtași pe apostoli și mai apoi pe episcopi și prin aceștia pe preoți. De două mii de 
ani Hristos, prin Biserică, seamănă în lume mântuirea prin iubirea Sa necondiționată pe 
care Duhul Sfânt ne-o descoperă fi ecăruia după putința și dorința noastră de a o primi și 
fi ecare se silește spre ea. Să nu rămânem departe de darul Duhului Sfânt care astăzi ajunge 
la noi prin Biserica lui Hristos și ne face părtași Cerului, unde Tatăl ne-a pregătit lăcaș prin 
iubirea Fiului și pogorârea la noi a Duhului. 

Preacucernice Părinte și iubiţi credincioși, 

În această zi de praznic, în parohiile și mănăstirile Mitropoliei noastre, se organizează 
colecte pentru susţinerea proiectelor pastorale, misionare și sociale ale Mitropoliei. Vă în-
demnăm, cu toată dragostea, ca fi ecare, după putință, să sprijiniți prin propria contribuție 
aceaste proiecte necesare pentru păstrarea identității noastre creștin ortodoxe.

Să mulțumim Domnului pentru toate darurile pe care le revarsă asupra noastră, 
neuitând că darul primit de la Dumnezeu rodește doar dacă este împărtășit cu seme-
nii noștri, „pentru iubirea de frate dăruind Domnul harul Său”2.

Ai voștri ierarhi și păstori și rugători către Hristos Domnul, membri ai Sinodului 
mitropolitan,

† Mitropolitul IOSIF
al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale

† Episcopul SILUAN
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

† Episcopul TIMOTEI
al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

† Episcopul Vicar MARC NEMŢEANUL
al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale

† Arhiereul Vicar IGNATIE MUREŞEANUL
al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

Dată la reședinţa noastră din Paris, la Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt,
anul mântuirii 2017

2. „Cuviosul Siluan Athonitul” – Arhimandritul Sofronie, traducere din limba rusă Ierom. Rafail (Noica), 
Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009.
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E
vanghelia este un adevărat fl orile-
giu al cugetelor dumnezeiești, în 
care Fiul lui Dumnezeu, Domnul 
nostru Iisus Hristos, ne descoperă 

cugetele Tatălui ceresc, pe care inima noas-
tră nu le poate primi decât în Duhul Sfânt. 
Această vistierie duhovnicească este atât de 
bogată și preaplină încât reușim să reținem 
din ea numai câteva nestemate, cum ar fi  ma-
rile cuvinte teologice ale lui Hristos sau pil-
dele Sale cele mai importante, dar multe ast-
fel de comori trec neobservate, mai ales când 
sunt mai greu de înțeles. Așa se întâmplă și 
cu cuvântul despre slugile netrebnice.

Hristos le vorbea foarte des oamenilor, 
pentru că este Cuvântul Tatălui, „gura tă-
cerii” și a venit în lume, „la ai Săi” (In 1, 11), 
pentru a-L descoperi și arăta pe Dumnezeu. 
Propovăduiește fără încetare: este un 
„Rabbi”1 dumnezeiesc, dascălul2 tuturor po-
poarelor de pe pământ și al fi ecărei persoa-
ne omenești. Se adresa adesea mulțimii (în 
sinagogi, în Templul din Ierusalim, în piețele 

1. Un „rabbi” era un dascăl al Legii [adică un cunoscă-
tor, un savant] care învăța, un învățător care instru-
ia niște ucenici. Hristos este Învățătorul („Nici învă-
ţători să nu vă numiţi, căci Învăţătorul vostru este 
unul: Hristos” – Mt 23, 10), iar ucenicii Săi, prin in-
termediul celor Doisprezece, sunt toţi oamenii.

2. Dascăl (didascale) este traducerea greacă a ter-
menului evreiesc rabbi.

SLUGA NETREBNICĂ

(Lc 17, 7-10)

publice sau în mijlocul naturii) sau unor 
persoane particulare (mai ales în cazul vin-
decărilor), însă auditorii Săi preferați au fost 
Apostolii, pe care îi învăța în fi ecare zi, prin 
cuvântul și exemplul Său. Așa se întâmplă 
și aici, unde le dă mai multe învăţături, dar 
de data aceasta nu în pilde (istorisiri sim-
bolice, povestiri duhovnicești), ci pe față. 

Deși cronologia este dificilă la Sfântul 
Luca, singurul care menţionează acest episod, 
î l putem situa spre sfârșitul misiunii 
Mântuitorului în Galileea și în timpul urcării 
Sale la Ierusalim, deoarece, încă de la verse-
tul 11, Sfântul Evanghelist ne precizează că 
„Iisus mergea spre Ierusalim” (iar în capitolul 
următor, 18, se istorisește vindecarea orbului 
din Ierihon, chiar înaintea intrării Domnului 
în Ierusalim). Spuse probabil în mers, aceste 
cuvinte se situează chiar înaintea vindecării 
celor 10 leproși: Hristos Se găsește deci, cu 
tot alaiul Său3, între Galileea și Samaria.

3. Când Domnul Și-a terminat apostolatul Său în 
Galileea, la sfârșitul celui de-al doilea an de mi-
siune, și „a urcat la Ierusalim” (pentru a săvârși 
mântuirea lumii, prin moartea și învierea Sa), a 
luat cu Sine pe cei 12 Apostoli, dar și pe cei 72 
de ucenici, pe „sfi ntele femei” și probabil alţi pri-
eteni și slujitori ai obștei, cu totul cel puțin o sută 
de persoane. Hristos se găsea astfel în fruntea 
unui „alai” care simboliza omenirea în mers că-
tre Împărăția lui Dumnezeu, Raiul regăsit, și pen-
tru care lucrau femeile-ucenice.
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El abordează subiecte diverse, probabil 
în funcție de evenimentele sau persoanele 
întâlnite pe drum și mai ales de întrebările 
puse de Apostoli, care sunt frecvente: vorbește 
mai întâi de sminteli, care sunt inevitabile, 
de fratele care a păcătuit, și apoi despre 
credință (ca urmare a unei întrebări a 
Apostolilor). Apoi vorbește despre „slugile 
netrebnice”, fără o legătură aparentă cu ceea 
ce precedă, dar este posibil să fi e vorba de un 
răspuns la o întrebare. Ar putea fi , de pildă, 
un răspuns la întrebarea pe care Petru I-a 
pus-o în aceleași împrejurări, după Sfântul 
Matei: „Iată, noi am lăsat toate și Ţi-am ur-
mat Ţie. Cu noi oare ce va fi ?” (Mt 19, 27). 
Însă acolo Hristos îi dă un răspuns diferit de 
ceea ce se găsește la Sfântul Luca.

Domnul pleacă întotdeauna de la elemen-
te simple și curente, care țin de bunul-simț, 
pentru a ne înălța duhovnicește până la cu-
getele dumnezeiești. Dând dovadă de o bună 
pedagogie, începe cu o întrebare pusă celor 
Doisprezece, și prin ei tuturor oamenilor: 
„Cine dintre voi, având o slugă la arat sau la 
păscut turme, îi va zice când se întoarce din 
ţarină: Vino îndată și șezi la masă? Oare nu-i 
va zice: Pregătește-mi ca să cinez și, încingân-
du-te, slujește-mi, până ce voi mânca și voi 
bea și după aceea vei mânca și vei bea și tu? 
Va mulţumi, oare, slugii că a făcut cele porun-
cite?”. Toate acestea sunt de o logică perfec-
tă. Domnul reamintește mai întâi ordinea so-
cială, așa cum exista ea în societățile antice, 
care erau puternic ierarhizate4. Dar aceste cu-

4. Noțiunile de „stăpân” și de „slugă” sunt omnipre-
zente în Vechiul Testament. Epoca noastră s-a în-
depărtat mult de acestea. 

vinte au mereu, în gura lui Hristos, un carac-
ter simbolic: stăpânul rămâne stăpân și sluga 
slugă, în orice împrejurare, pentru că aceas-
ta este ordinea ontologică: Dumnezeu 
Stăpânul a făcut toate și toate făpturile Sale – 
văzute sau nevăzute, conștiente sau fără 
conștiință – Îi sunt slugi. Ordinea ontologi-
că – ierarhia fi inței – este veșnică. După ce a 
reamintit acest lucru evident din punct de ve-
dere omenesc și social, care este și simbolul 
relației între Dumnezeu și făpturile Sale, 
Domnul va rosti un logion5 dumnezeiesc pe 
care, pentru a-l înțelege, trebuie să-l desci-
frăm: „Așa și voi, când veţi face toate cele po-
runcite vouă, să ziceţi: Suntem slugi ne-
trebnice, pentru că am făcut ceea ce eram 
datori să facem”. Aici este evident că Domnul 
dă un cuvânt duhovnicesc de învățătură. Acest 
cuvânt este greu de înțeles și poate părea chiar 
„dur” și descurajant. Pentru a înțelege sensul 
duhovnicesc, trebuie să facem abstracție de 
gândurile omenești și să dăm la o parte ori-
ce formă de ideologie, mai ales cea care este 
dominantă de mai multe secole și care poate 
fi calificată drept „umanistă”. Ideologia 
„umanistă”6 este una dintre consecințele de 
5. Logion: cuvânt care iese din gura Logosului, 

Cuvântul lui Dumnezeu: adevăr dumnezeiesc. 
6. „Umanist” trebuie înţeles aici în sensul de ideolo-

gie religioasă: aceasta constă, de fapt, în a propo-
vădui și a apăra Omul fără Dumnezeu – ca și cum 
Omul și-ar fi  autosufi cient –, apoi împotriva lui 
Dumnezeu – ca și cum Dumnezeu nu ar exista. 
Omul care pretinde că nu are nevoie de Dumnezeu 
devine propriul său Dumnezeu: ia locul lui 
Dumnezeu și se supune stăpânului său, Satana. 
Iată de ce acest umanism, ce pare bun și frumos, a 
dus și va duce la sute de milioane de morți. Roadele 
sale monstruoase arată fi rea pomului care le poar-



A P O S T O L I A   •   N r .  1 1 1   •   I U N I E   2 0 1 76

T Â L C U L  E V A N G H E L I E I

pe urmă ale Reformei protestante. Era, desi-
gur, legitim a se dori să se reformeze, în se-
colul al XVI-lea, o Biserică (occidentală) ex-
trem de clericală și tiranică, cu multe 
decadențe teologice, duhovnicești și morale, 
dar nu se poate construi nimic solid și stabil 
pe baza lui „contra”, nu se poate construi de-
cât pe baza lui „pentru”. Și, pe de altă parte, 
orice adevărată reformă în Biserică nu se poa-
te face decât prin întoarcerea la izvoare, la 
adevărata tradiție. Nici una dintre aceste două 
condiții nefi ind îndeplinite, singurul lucru 
care s-a întâmplat a fost întemeierea unei 
Biserici împotriva celei de la Roma și pierde-
rea tradiției și a tainelor. Această mișcare va 
duce (inconștient și progresiv), prin ateismul 
fi lozofi c (pseudo-Iluminismul secolului al 
XVIII-lea, care era întuneric duhovnicesc), 
prin francmasonerie, Revoluția franceză, so-
cialism și comunism, la inventarea concep-
tului absurd al unei societăți fără Biserică, 
apoi al unui Om fără Dumnezeu7. Conform 

tă, după cum ne-a învățat Hristos. Și în acest do-
meniu, faptele vorbesc de la sine: umanismul 
revoluționar francez, devenit „republican”, este res-
ponsabil de moartea a aproape 2 milioane de oa-
meni; cât despre umanismul comunist, acesta este 
responsabil de moartea a 100 de milioane de oa-
meni (conform unui studiu științifi c făcut de isto-
rici francezi, dintre care unii au fost comuniști). 
Pentru creștini, adevăratul umanism este 
sfințenia, adică omul devenit asemănător lui 
Dumnezeu. Nu devenim cu adevărat oameni de-
cât atunci când avem conștiința de a fi „în 
Dumnezeu” și voia de a trăi „în Dumnezeu”, când 
am făurit în noi chipul lui Dumnezeu care suntem, 
din punct de vedere ontologic.

7. Oare cum fi rul de praf ar putea spune munte-
lui pe care se află, sau picătura râului care o 
poartă: nu exiști? Este o absurditate!

acestui „umanism”, omul nu se mai centrea-
ză pe Dumnezeu, ci pe sine însuși, ceea ce re-
prezintă negația ființei și a destinului său. 
Atunci afi rmă ceea ce numește „drepturile” 
sale, negând atotputernicia lui Dumnezeu și 
providența Sa. Din această perspectivă, ar pu-
tea obiecta: am muncit, deci am drepturi, 
ceea ce formal intră în contradicție cu 
învățătura lui Hristos. Suntem aici în miezul 
problemei duhovnicești.

Dacă rămânem la planul omenesc (al fi -
rii căzute,) faptul de a fi  lucrat și de a fi  pro-
dus roade poate avea drept consecință a-și 
spune: prin urmare, am drepturi, merit o 
recompensă; aceasta mi se cuvine. Asta au-
zim spunându-se de două sau trei secole. Acest 
„prin urmare” ține de „a avea” și de creat, nu 
de „a fi ” și de necreat. Este conform cu ceea 
ce gândește Satana și cu ceea ce Îi spune lui 
Dumnezeu: „Cum poți să-mi preferi mie, care 
sunt un duh pur – aproape de Tine –, un om 
scos din tină – praful cosmic – care e atât de 
mediocru? (cf. Iov 1). El nu Te iubește decât 
din interes, în funcție de ceea ce îi dai”. Din 
momentul în care gândim și spunem: merit 
asta [iar imediat după aceea: pretind], ne afi r-
măm în fața Stăpânului și împotriva Lui, de-
venim judecători ai lui Dumnezeu. Satana e 
încântat să constate că Omul îi urmează dru-
mul și i se aseamănă. Nefi ind în stare să ră-
mână în ascultarea lui Dumnezeu – care este 
hrana îngerilor8 – se hrănește cu păcatul omu-

8. Hristos a spus „Mâncarea Mea este să fac voia 
Celui ce M-a trimis pe Mine și să săvârșesc lu-
crul Lui” (In 4, 34). Acest lucru este valabil și 
pentru toate făpturile Sale, mai ales pentru în-
gerii Săi care sunt netrupești. Sfântul Arhanghel 
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lui, care-l întărește în propriul lui păcat. De 
îndată ce suntem în această dispoziție lăun-
trică nu mai suntem în Iubire; nu mai sun-
tem în relația desăvârșit liberă care este Iubirea, 
dăruirea necondiționată către celălalt. Și ast-
fel pierdem intimitatea cu Dumnezeu și ase-
mănarea cu El.

De fapt, ceea ce poate să ni se pară „dur” 
este o comoară duhovnicească. Pentru că 
atunci când am lucrat mult pentru Dumne-
zeu, atunci când (mai rar) am primit multe 
dureri, suferințe, prigoane, am putea fi  ispitiți 
să spunem: nu e drept, meritam altceva, mai 
bun. Arătându-ne acest temei dumnezeiesc, 

Mihail a făcut ascultare fără a înțelege, spre de-
osebire de Satana: aceasta este măreția lui și de 
aceea a trecut de la rangul heruvimilor (al 
cunoașterii) la rangul serafi milor (al iubirii), 
care este cel al asemănării desăvârșite cu 
Dumnezeu, desăvârșirea duhovnicească.

Hristos ne îngăduie să păstrăm neștirbită 
legătura noastră de iubire cu Dumnezeu: 
Te iubesc necondiționat, pentru că Tu m-ai 
iubit necondiționat. Rămânem în a fi , căci 
Iubirea ține exclusiv de a fi , și nu de a avea, 
care nu este decât o consecință a lui a fi , un 
simplu refl ex al lui a fi . Acest temei dumne-
zeiesc ne apără și de atacurile diavolești, mai 
precis de doi demoni: cel al mândriei și cel 
al revendicării. Uneori poate chiar să ne pă-
zească de căderea în prăpastie, după cum 
spune Sfântul Siluan Athonitul și confi rmă 
ucenicul său, arhimandritul Sofronie.

Fie ca Înțelepciunea dumnezeiască ce 
de la Tatăl purcede, prin Fiul lucrează și pe 
care o cunoaștem și o trăim în Duhul Sfânt, 
să ne lumineze, să ne mântuiască și să ne în-
dumnezeiască!

Pr. Noël TANAZACQ, Paris
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„Fraţilor și părinţilor, bun este postul, 
numai de va avea și pe însoţitoarele lui, pe 
cele care i se cuvin lui, care sunt: pacea, 
buna voire, buna ascultare, blândeţea, mi-
lostivirea și toate celelalte, câte sunt în în-
dreptările bunătăţii. Ci diavolul, ca un vrăj-
maș și tulburător al mântuirii noastre ce 
este, ce meșteșugește și ce iscodește? Toate 
cele potrivnice pune în postitori și îi face 
pe ei să fi e obraznici și să întoarcă vorba, 
aspri, mânioși, iuţi, măreţi în zadar, piz-
muitori, grăitori de cele urâte. Și în ce chip? 
Pricinuindu-le celor ce postesc mai mul-
tă vătămare și pagubă din patimile aces-
tea decât folosinţă prin postirea lor.

Ci noi să cunoaștem înţelegerile și meș-
teșugirile lui și să petrecem aceste cuvin-
te totdeauna, cu pace, cu blândeţe și cu li-
niște, suferind fiecare pe cei mulţi, cu 

CUVÂNT

FILOCALIC
SFATURI PENTRU POSTUL FOLOSITOR

Sfântul Teodor Studitul, Proloage

dragoste, cunoscând că o postire ca aceas-
ta este plăcută și bine primită la Dumnezeu. 
Iar dacă ne vor lipsi acestea, orișicâtă os-
teneală vom face, ea va fi  zadarnică și ne 
alegem numai cu greaua pătimire a pos-
tului.

De trebuinţă este, dar, să postim, pen-
tru că postul veștejește trupul, iar sufl etul 
îl împuternicește, îl înnoiește. Că pe cât 
omul nostru cel din afară slăbește, pe atât 
cel dinlăuntru se înnoiește din zi în zi, pre-
cum grăiește Apostolul. Și ușurinţa cea de 
un ceas a necazului ne pregătește nouă 
multă mulţime a slavei celei veșnice în ce-
ruri. Deci, socotind și aducându-ne amin-
te de răsplătirea cea viitoare, să răbdăm os-
tenelile bunătăţii cu îndelungă răbdare, 
mulţumind lui Dumnezeu Tatăl că ne-a 
învrednicit pe noi să avem parte cu sfi nţii, 
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întru lumină, și ne-a izbăvit pe noi din stă-
pânirea întunericului și ne-a mutat întru 
împărăţia Sa.

Au nu ne împărtășim în toate zilele din 
preacuratul Său Trup și Sânge? Și ce alt-
ceva ar  f i  mai  dulce decât  Sfânta 
Împărtășire, care dăruiește viaţa veșnică 
celor ce se împărtășesc cu conștiinţa cu-
rată? Au nu vorbim în toate zilele și nop-
ţile împreună cu dumnezeiescul David și 
cu ceilalţi Sfinţi Părinţi și luminători ai 
sfi ntei noastre Biserici? Ce altă mângâie-
re a sufl etului mai mare decât aceasta este? 
Au nu ne-am despărţit și am ieșit din pri-
eteșugul lumii celei mincinoase și din ru-
deniile noastre cele după trup, pentru 
Domnul? Ce altă viaţă iarăși ar fi  mai fe-
ricită sau mai înaltă decât aceasta, că vie-
ţuirea noastră este în ceruri, de unde aș-
teptăm Mântuitor, pe Domnul nostru Iisus 
Hristos, Care va schimba trupul smereni-
ei noastre, spre a se face el asemenea cu 
Trupul măririi Lui, prin lucrarea care I-a 
supus Lui toate? Deci, fraţilor, să avem bu-
curie și veselie, defăimând și călcând tot 
felul de poft e rele ale trupului. Pentru că 
tot trupul este ca iarba și toată slava omu-
lui ca fl oarea ierbii. Uscatu-s-a iarba și fl oa-
rea ei a căzut, iar lucrul bunătăţii rămâne 
în veac.

De pătimește rău cineva dintre noi, să 
se roage, precum grăiește Scriptura. Dacă 
altul este voios, să cânte. Altul este ispitit 
de patima cea rea a păcatului, de vreme ce 
și diavolul nu contenește niciodată lupta 
cu noi, să rabde, auzind pe cela ce grăieș-
te: «Fericit este acela care rabdă ispită, 

că, iscusit făcându-se, va lua cununa vie-
ţii, pe care a făgăduit-o Domnul celor ce-L 
iubesc pe El».

Dacă pe acestea le cunoașteţi, a zis 
Domnul, fericiţi sunteţi de le veţi face. 
Acestuia slava în veci. Amin.”

A consemnat pr. Trandafi r Vid
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Î
ncepând cu acest număr al revis-
tei Apostolia, voi prezenta docu-
mentele adoptate de Sfântul și 
Marele Sinod, încercând să su-
bliniez cele mai importante as-
pecte și să pun în evidență impac-

tul acestora asupra vieții bisericești. 
Așa cum am arătat în textele anterioare, 

la constituirea ordinii de zi s-a pornit, în 
1961, de la o listă de mai bine de 100 de su-
biecte care necesită o abordare interortodo-
xă. Având în vedere că o discuție pe tema-
tici atât de ample ar fi  pus serioase probleme 
de timp și de metodă, subiectele au fost gru-
pate în câteva mari categorii și în cele din 
urmă, la Conferința Panortodoxă Presino-
dală din anul 1976, s-a stabilit ordinea de zi 
constituită din 10 teme: Diaspora ortodo-
xă; Autocefalia și modul în care trebuie să 
fi e proclamată; Autonomia și modul în care 
trebuie să fi e proclamată; Dipticele (ordinea 
de întâietate a Bisericilor în pomenirea litur-

DOCUMENTELE ADOPTATE

DE SFÂNTUL

ȘI MARELE SINOD

Importanța postului și respectarea lui astăzi

gică); Problema noului calendar; Impedi-
mente la căsătorie; Readaptarea dispoziţii-
lor bisericești privitoare la post; Relaţiile 
Bisericilor Ortodoxe cu restul lumii crești-
ne; Ortodoxia și Mișcarea ecumenică; 
Contribuția Bisericilor Ortodoxe locale la 
realizarea idealurilor creștine de pace, liber-
tate, frăţietate și dragoste între popoare și în-
lăturarea discriminărilor rasiale.

În cadrul Sinaxei întâistătătorilor Bise-
ricii Ortodoxe întrunite la Constantinopol 
în 2014, s-a hotărât ca temele privind calen-
darul, autocefalia și dipticele, care nu au în-
trunit consensul, să fi e lăsate pentru o altă 
etapă de manifestare a sinodalității.

În privința calendarului, Conferința 
Panortodoxă Presinodală de la Chambésy 
din 1982 a ajuns la concluzia că poporul nu 
este pregătit pentru a asuma îndreptarea 
sărbătoririi Paștilor după spiritul și litera 
hotărârii Sinodului I ecumenic și a subliniat 
faptul că problema calendarului nu trebuie 
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să constituie un prilej de adâncire a 
neînțelegerilor dintre Bisericile ortodoxe 
autocefale. Astfel, s-a căzut de acord ca acest 
subiect să fi e lăsat pentru a fi  discutat atunci 
când se va dovedi că poporul este pregătit 
pentru o înțelegere amplă a acestei teme. 

Documentul privind autocefalia a pro-
vocat foarte multe discuții contradictorii 
din pricina faptului că Patriarhia ecumeni-
că a dorit să aibă un rol preponderent în ca-
drul procedurii de proclamare, contestat 
de alte Biserici autocefale.

Documentul privind dipticele a fost și 
el subiectul unor discuții ample, constatân-
du-se faptul că nu există consens în ceea ce 
privește locul acordat Bisericii Georgiei în 
ordinea de cinstire a Bisericilor ortodoxe. 
Aparent, acest dezacord ar vădi o neînțelegere 
asupra aspectelor legate de întâietatea Bise-
ricilor autocefale, dar de fapt el pune în 
evidență o problemă mult mai amplă, lega-
tă de înțelegerea rolului instituției autocefa-

liei în viața Bisericii și a modului de procla-
mare și de asumare a acesteia. În mijlocul 
controverselor pe tema dipticelor se afl ă de 
fapt raportatea la momentul în care o Bise-
rică dobândește autocefalia, care este poziția 
ei când autocefalia îi este retrasă și cum este 
reașezată în comuniunea Bisericilor atunci 
când îi este recunoscută din nou autocefa-
lia. Luându-se act de dezacordul major exis-
tent, s-a convenit ca Bisericile autocefale să 
folosească în continuare dipticele conform 
propriei tradiții, iar atunci când sunt în 
situația de a concelebra în alte Biserici auto-
cefale să respecte tradiția Bisericii gazdă. 

În cadrul ultimelor etape de pregătire s-a 
decis ca temele privitoare la relaţiile Biseri-
cilor Ortodoxe cu restul lumii creștine și, re-
spectiv, Ortodoxia și Mișcarea ecumenică să 
fuzioneze, iar celelalte documente să fi e adap-
tate atât în denumire, cât și în conținut.

După adoptarea lor în Sfântul și 
Marele Sinod, documentele ofi ciale au 
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fost publicate în următoarea ordine: 
Importanța postului și respectarea lui astăzi; 
Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul 
lumii creștine; Autonomia și maniera ei de 
proclamare; Diaspora ortodoxă; Taina 
Nunții și impedimentele sale și Misiunea 
Bisericii în lumea contemporană. Acestea 
sunt precedate de Enciclica și de Mesajul 
Sfântului și Marelui Sinod.

Luând în considerare această ordine, 
voi începe seria de prezentări cu documen-
tul intitulat Importanța postului și respecta-
rea lui astăzi. Acesta este constituit din 9 
paragrafe în care este subliniată natura și 
importanța postului pentru viața creștinului 
și modul în care postul trebuie să fi e asu-
mat astăzi. Principalele idei ale documen-
tului vin să sublinieze valoarea acestei prac-
tici care izvorăște din cuvântul Facerii 2, 
16-17. Prin această trimitere este subliniat 
caracterul său de acțiune ce are ca prim 
obiectiv stăpânirea instinctelor și cultiva-
rea voinței. Este pusă în evidență vechimea 
postului, „de când umanitatea”, după cum 
arată Sfântul Vasile cel Mare (Despre post, 
1, 3, PG 31, 168A). Ni se arată că postul 
este numit în imnele Triodului ca fi ind „dar 
dumnezeiesc”, „harul deplinei lumini”, 
„armă de neînvins”, „temelie pentru lupta 
spirituală”, „cea mai bună cale spe bine”, 
„hrană sufl etului”, „ajutor de la Dumnezeu”, 
„izvor de contemplare”, „chipul unei vieți 
nestricăcioase, precum a îngerilor”, „mai-
că a tuturor celor bune și a virtuților”. 

Textul subliniază temeliile scripturisti-
ce și patristice, evidențiind postul de 40 de 
zile după modelul celui împlinit de Mân-

tuitorul (Lc 4, 1-2), sfaturile privind pos-
tul (Mt 6, 16-18), cel de miercurea și vine-
rea fiind precizat de foarte timpuriu în 
scrierile apostolice (Did. 8, 1), precum și 
postul înainte de Paști. Prin aceste trimi-
teri este pus în evidență faptul că postul 
este un timp de pregătire în care fi rea ome-
nească, în toată demnitatea ei, se înarmea-
ză cu o putere care vine din asumarea 
libertății și stăpânirii de sine. Biserica a tră-
it postul în diferite forme, atât în ceea ce 
privește modul de postire, cât și perioade-
le efective, infl uențele fi ind dictate de viața 
liturgică și de cea monahală.

Documentul arată că toți credincioșii 
sunt chemați să asume postul, fiecare în 
măsura puterii și posibilității sale, așa cum 
spune Didahia, 6, 1-3: „Ia seama ca nimeni 
să nu se abată de la această cale de învățătură 
[...], căci dacă tu vei putea purta tot jugul 
Domnului, vei fi  desăvârșit; dacă nu reușești, 
fă ceea ce îți este cu putință. În ceea ce 
privește postul, asumă-l după puterea ta”. 
Această libertate subliniată de Biserică nu 
trebuie să fi e înțeleasă însă ca o încurajare 
spre delăsare. 

Un aspect deosebit de important în le-
gătură cu acest document este legat de fap-
tul că postul nu este redus doar la un re-
gim alimentar. El trebuie înțeles și ca un 
timp de valorizare a pocăinței sincere, a 
faptelor de milostenie atât de importante 
într-o lume copleșită de nedreptăți. „Ade-
văratul post constă în a te despărți de rău, 
a-ți înfrâna limba, a te înfrâna de la mânie, 
a te îndepărta de plăceri, de calomnii, de 
minciuni, de sperjur”, așa cum ne arată 
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Sfântul Vasile cel Mare (Despre post, 2, 7, 
PG 31, 196D).

Înfrânarea de la mâncare, atât în ceea 
ce privește cantitatea, cât și natura alimen-
telor, ține de partea văzută a luptei spiri-
tuale. Așa cum ne spune Clement al Ale-
xandriei, postul este o participare la 
moartea lui Hristos pentru a învia prin hră-
nirea cu El (Clement Alexandrinul, Eclo-
ge profetice, PG 9, 704D-705A). Astfel, 
postul autentic se raportează la viața în 
Hristos a credincioșilor și își găsește îm-
plinirea în viața liturgică și în special în 
Sfânta Euharistie.

Textul enumeră cele 4 perioade de post 
ale anului bisericesc: Postul Sfi ntelor Paști, 
cel al Nașterii Mântuitorului, al Sfi nților 
Apostoli, al Adormirii Maicii Domnului, 
precum și zilele de post: Înălțarea Sfi ntei 

Cruci, Ajunul Bobotezei și Tăierea capului 
Sfântului Ioan Botezătorul, precum și pos-
turile propuse de Biserică sau asumate li-
ber de credincioși. Trebuie să subliniem că, 
pentru prima dată în istoria Bisericii, cele 
patru posturi și  zi lele de post sunt 
menționate împreună într-un document 
asumat prin consens panortodox.

Este specifi cat, de asemenea, și faptul 
că prin solicitudine pastorală Biserica afi r-
mă și posibilitatea de aplicare a iconomiei, 
înțelegând neputințele și dezlegând postul 
în caz de boală trupească, de necesitate 
stringentă sau de alte difi cultăți, după dis-
cernământul pastoral-episcopal al Biserici-
lor locale.

Cu toate acestea, iconomia privind pos-
tul nu trebuie să ducă la slăbirea practicării 
acestuia. Elementul esențial pentru valori-
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zarea postului este respectarea libertății fi -
ecărei persoane, așa cum ne arată Sfântul 
Ioan Damaschinul: „Este bine să postești 
în fi ecare zi, dar cel ce postește nu trebuie 
să-l judece pe cel ce nu postește. În acest 
caz nu trebuie să fi e dată lege, nici constrân-
gere; turma încredințată de Dumnezeu nu 
trebuie să fi e condusă cu forța, este nevoie 
să fi e folosită convingerea, blândețea și vor-
ba bună” (Ioan Damaschinul, Despre sfi nte-
le posturi 3, PG 95, 68B). Prin acest exem-
plu se arată că documentul de față nu 
legiferează în privința postului, ci valorizea-
ză această practică foarte importantă pen-
tru viața creștinului.

Pentru prima dată într-un document 
cu autoritate canonică generală este prevă-
zut că e bine să se postească trei sau mai 
multe zile înainte de Împărtășanie, inte-
grând astfel comentariul Sfântului Nico-
dim Aghioritul: „Chiar dacă sfi ntele canoa-
ne nu impun postul înaintea Împărtășirii, 

[...] cei ce postesc chiar o săptămână întrea-
gă înainte fac un lucru bun. (Pidalionul, 
„Comentariu la canonul 13 Trulan”). 

În final, documentul arată că postul 
însoțește pocăința, făgăduința duhovniceas-
că, dorințele cu scop sfânt, perioadele de 
încercare, momentele de cerere, pregătirea 
pentru Botez, pelerinajele și alte situații 
asemănătoare.

În concluzie, precizăm faptul că docu-
mentul subliniază importanța postului nu 
numai din perspectiva pocăinței, ci și a stă-
pânirii de sine și a cultivării virtuților, res-
pectând libertatea omului de a-l asuma și 
subliniind faptul că aplicarea iconomiei nu 
trebuie să-i diminueze importanța. Docu-
mentul sinodal consolidează o tradiție pe 
care Biserica a constituit-o în decursul se-
colelor și care și-a dovedit valoarea de ne-
contestat.

Pr. Patriciu Vlaicu
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UCENIC [ebr.  (taḻmîḏ); gr. 
μαθητής, slav. ѹчєникъ (učenikŭ)] – are 
sensul de discipol, student, elev, urmaș (al 
unui artist sau fi lozof), învăţăcel etc. În lim-
baj comun, „ucenic” se referă la tânărul care 
se lasă îndrumat de un maestru sau un das-
căl, devenind astfel elevul sau discipolul 
acestuia cu scopul de a deprinde o meserie 
sau activitate.

În tradiţia rabinică, se știe că în perioa-
da premergătoare războaielor macabeene 
(secolul al II-lea d.Hr.), ca răspuns la încer-
carea de înfi inţare a școlilor de fi lozofi e grea-
că la Ierusalim (cf. 1 Mac 1, 16 ; 2 Mac 4, 
9-12), apare în iudaism „școala” sau „insti-
tutul” lui Rabbi. Cuvântul  (rabî) este 
un derivat al adjectivului  (rab) – „mare” 
– și are sensul literal de „marele meu (învă-
ţător)”. În comunitatea iudeo-elenistică, el 
corespunde termenului grec de διδάσκαλος 
– „învăţător”. Cel care frecventa școala unui 
Rabbi era numit  (taḻmîḏ), de la ver-
bul ebraic  (lāmad).

La școala unui Rabbi (numită apoi 
„școală rabinică”) se putea studia nu doar 
Legea scrisă mozaică, ci și cea orală, cunos-
cută sub numele de „datina bătrânilor” (cf. 

UCENIC

Mc 7, 3-5; Mt 15, 2). Frecventarea școlii 
presupunea din partea ucenicului un efort 
intelectual și o lungă perioadă de pregăti-
re. Doar astfel el putea să devină la rândul 
său un „înţelept” sau un „rabbi”, putând 
apoi să înveţe pe alţii și să fondeze propria 
școală. Potrivit literaturii rabinice, au exis-
tat în vechime diverse școli ale rabinilor și 
ale ucenicilor acestora ce purtau numele 
de „case” (cele mai renumite au fost „casa 
lui Hillel” și „casa lui Șammai”), afl ate ade-
sea în contradicţie.

În școlile rabinice, asemeni școlilor de 
fi lozofi e din Grecia antică, se preda mai mult 
oral: dascălul repeta de mai multe ori în faţa 
elevilor, din memorie, textul Legii mozaice. 
Aceeași metodă de predare era folosită și în 
transmiterea interpretărilor, comentariilor 
scripturistice sau maximelor morale, doar 
că acestea erau concentrate pe cât posibil în 
formule sintetice. Pentru a facilita învăţarea 
mnemonică, un Rabbi nu doar rostea textul 
cu voce tare, ci folosea și recitarea cântată. 
Cât despre „ucenic”, acesta se folosea în prin-
cipiu de două metode de învăţare: asculta-
rea și observarea. Pe de o parte, el asculta și 
înregistra toate cuvintele maestrului și ale 
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elevilor mai de seamă, punea întrebări, iar 
cu timpul participa la discuţii. Pe de altă par-
te, el observa și urmărea gesturile învăţăto-
rului, încercând să le imite. Descrierea di-
verselor metode de predare și învăţare 
practicate în școlile rabinice, colecţionate 
mult mai târziu în Talmud, transmit nu doar 
cuvintele, ci și exemplele practice folosite de 
un Rabbi. Apostolul Pavel a fost și el format 
prin aceste metode la școala lui Gamaliel, un 
învăţător de Lege vestit și „cinstit de tot po-
porul” (cf. FA 5, 34; 22, 3; Gal 1, 14).

În Noul Testament, cuvântul μαθητής 
se întâlnește de 233 de ori în cele patru 
Evanghelii (72 în Mt; 46 în Mc; 37 în Lc; 
78 în In) și de 28 de ori în Faptele 
Apostolilor (dintre care o dată la feminin, 
în FA 9, 36: μαθήτρια). Cât privește verbul 

corespondent, μαθητεύω (a fi  ucenic, a în-
văţa, a se instrui), acesta se găsește doar de 
trei ori în Evanghelia după Matei (Mt 13, 
52; 27, 57; 28, 19) și o dată în Faptele 
Apostolilor (FA 14, 21).

Acest cuvânt este folosit în cele patru 
Evanghelii pentru a-i indica în mod speci-
al pe cei care L-au considerat și acceptat ca 
Învăţător al lor pe Iisus Hristos. Cu acest 
termen se identifi ca atât mulţimea care-L 
urma pe Iisus: „mulţime multă de ucenici 
ai Săi” (Lc 6, 17), „toată mulţimea uceni-
cilor” (Lc 19, 37), cât și un grup mai re-
strâns: „A ales dintre ei doisprezece, pe care 
i-a numit Apostoli” (Lc 6, 13).

Chiar dacă nu a fost un „rabbi” în sen-
sul tradiţiei evocate mai sus, Iisus Hristos 
învăţa și discuta în sinagogi (cf. Mc 1, 21-28; 
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6, 29; Mt 4, 23; 9, 35; 12, 9-14) și în Templul 
din Ierusalim (cf. Mc 11, 27-12, 44). El a 
fost considerat de mulţime un învăţător al 
Legii, fi ind solicitat să răspundă nu doar pro-
blemelor religioase, ci și celor juridice ale 
conaţionalilor Săi (cf. Lc 12, 13-15).

În Faptele Apostolilor, cei care credeau 
în Iisus Hristos, fi e că L-au cunoscut sau 
nu în timpul vieţii Sale pământești, primesc 
denumirea de „ucenici”. Astfel, după 
Cincizecime, termenul „ucenic” devine si-
nonim cu „cel ce urmează calea Domnului” 
(FA 18, 25), atât cu referire la membrii unei 
comunităţi, cât și cu privire la persoane in-
dividuale. În anumite versete, „ucenicii” 
sunt identifi caţi și cu alţi termeni: „sfi nţii” 
(FA 9, 41), „creștinii” (FA 11, 26) sau, sim-
plu, „fraţii” (FA 11, 29; 15, 7-10; 21, 4-7). 
Probabil că pentru autorul Faptelor 
Apostolilor termenul de „ucenic” îi indica 
pe toţi cei care credeau în Iisus Hristos, de 
origine ebraică sau păgână, în timp ce „sfi n-
ţii”, „creștinii” sau „fraţii” erau membrii cu 
autoritate sau ocupând o anumită funcţie 
în Biserica primară (cf. FA 1, 15; 9, 13). Tot 
în Faptele Apostolilor, „ucenic” este folo-
sit și pentru a-i desemna pe însoţitorii lui 
Saul (viitorul Apostol Pavel) pe când aces-
ta se găsea în Damasc: „Și luându-l uceni-
cii lui noaptea, l-au coborât peste zid, lă-
sându-l jos într-un coș” (FA 9, 25).

Potrivit Sfintelor Evanghelii, Iisus 
Hristos a chemat să devină ucenici ai Săi 
oameni de toate felurile, indiferent de situ-
aţia lor economică, nivelul de cultură, po-
ziţia socială, caracterul moral sau viaţa re-
ligioasă. Printre ei găsim păcătoși (cf. Lc 8, 

2; 19, 1-10), vameși (cf. Mc 2, 14), drepţi 
(cf. Lc 23, 50; In 1, 47), zeloţi (cf. Lc 6, 15; 
FA 1, 13), membri ai sinedriului (cf. In 7, 
50), pescari (cf. Mc 1, 16), oameni bogaţi 
(cf. Mt 27, 57), persoane căsătorite (cf. Mt 
8, 14), prostituate (cf. Lc 8, 2) etc. Condiţia 
pentru a deveni ucenic era doar aceea de 
a-L urma și de a-I accepta învăţătura.

Din acest punct de vedere, apar diferenţe 
importante între ucenicii din școlile rabinice 
și cei care-L urmează pe Iisus Hristos. Așa 
cum se întâmpla și în cazul școlilor de fi lo-
zofi e greacă, în școlile rabinice ucenicul era 
cel care alegea școala și dascălul; în Noul 
Testament, Mântuitorul este Cel care-și alege 
ucenicii, chemându-i să-L urmeze. Se pare 
că acest lucru explică de ce verbul μαθητεύω 
(care în greacă are atât sensul pasiv de „a fi  
ucenic”, cât și sensul activ de „a face ucenici”) 
se întâlnește doar de patru ori în Noul Tes-
tament, referitor la Iisus Hristos (cf. Mt 13, 
52; 27, 57) sau la cei trimiși de El în misi-
une (cf. Mt 28, 19; FA 14, 21). Chemarea la 
ucenicie este exprimată în cele patru Evan-
ghelii cu ajutorul verbului ἀκολουθέω (a 
urma) și al expresiilor ἔρχομαι ὀπίσω (a merge 
după) și δεῦτε ὀπίσω (a veni în urma cuiva). 
În limba greacă clasică, verbul ἀκολουθέω 
are sensul de „a călători împreună cu cineva”, 
„a însoţi pe cineva”, „a urma cuiva”. A urma 
învăţătura lui Iisus și astfel a deveni uceni-
cul Său presupunea însă anumite condiţii: 
despărţirea de familie, de bogăţii, de situa-
ţia socială etc. (cf. Mt 4, 20-22; Mc 1, 18-20; 
Lc 5, 11; 14, 26-28), un adevărat act de po-
căinţă și de renunţare totală de sine care 
poate merge până la a purta propria cruce 
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împreună cu Hristos (cf. Mc 8, 34). Mântu-
itorul adresează invitaţia de a-L urma și a de-
veni ucenici ai Săi chiar și celor care se oferă 
spontan (cf. Mt 8, 19-22; Lc 9, 57, 59-61), 
însă aceștia sunt liberi să refuze, după cum 
arată cazul tânărului bogat (cf. Mt 19, 21; 
Mc 10, 21; Lc 18, 23).

În Noul Testament, ucenicii lui Iisus 
Hristos pot fi  repartizaţi în trei grupuri con-
centrice:

1
În primul rând, un grup larg ce-i cu-
prinde pe toţi cei care-L urmau de bu-

năvoie pe Mântuitorul și din care fac par-
te și câteva femei (cf. Lc 8, 1-3). Dintre 
aceștia, Iisus îi va alege atât pe cei „doi-
sprezece” apostoli (cf. Lc 6,13-17; Mt 8, 
21), cât și pe „alţi șaptezeci [și doi]” pe 
care-i va trimite alături de cei doisprezece 
să propovăduiască în orașele și satele unde 
El intenţiona să meargă (cf. Lc 10, 1). O 
parte Îl vor abandona pe Iisus pe parcur-
sul perioadei de ucenicie (cf. In 6, 64-66), 
iar alţii vor prefera, din diverse motive, să 
rămână ucenici tainici ai Săi, precum Io-
sif din Arimateea (cf. Mt 27, 57) și Nico-
dim (cf. In 19, 38).

2 
Al doilea grup de ucenici este format 
doar din cei doisprezece „apostoli” 

care au fost chemaţi personal de către Ii-
sus pentru a-L urma și a învăţa la „școala” 
Sa (cf. Mc 3, 16-19). Numărul doispreze-
ce are o semnifi caţie simbolică, fi ind nu-
mărul triburilor lui Israel. După ce I-au 
fost alături Mântuitorului în activitatea Sa 
publică vreme de trei ani și jumătate, îna-
inte de înălţarea Sa la cer ei primesc din 
partea Învăţătorului misiunea de a deve-

ni la rândul lor învăţători: „Drept aceea, 
mergând, învăţaţi toate neamurile, bote-
zându-le în numele Tatălui și al Fiului și 
al Sfântului Duh” (Mt 28, 19).

3 
În sfârșit, un cerc restrâns de ucenici 
format doar din Petru, Iacob și Ioan, 

care Îl însoţesc pe Mântuitorul în anumi-
te momente ale lucrării Sale, cum ar fi 
Schimbarea la Faţă (cf. Mt 17, 1-13; Mc 
9, 2-13; Lc 9, 28-36), minunea învierii fi i-
cei lui Iair (cf. Mc 5, 37-43; Lc 8, 51-56), 
rugăciunea din grădina Ghetsimani (cf. 
Mt 26, 36-46; Mc 14, 33-42). Aceștia trei 
erau „socotiţi stâlpi” ai Bisericii de Apos-
tolul Pavel (Gal 2, 9).

Indiferent de grup, a fi  ucenic al lui Iisus 
Hristos presupunea fi delitate absolută faţă 
de El, exprimată prin urmarea Lui și prin 
practicarea învăţăturilor Sale (cf. Mc 8, 
34-38; Lc 14, 26-33). Pentru cei doispre-
zece, mai ales, ucenicia a implicat însăși 
abandonarea profesiei și a familiei (cf. Mt 
19, 27; Mc 10, 28; Lc 18, 29). După Învierea 
lui Hristos, ei au fost desemnaţi ca trimiși 
ai Săi, propovăduind în numele Său 
Evanghelia la toată făptura (cf. Mt 28, 19). 
O asemenea atitudine a trecut dincolo de 
relaţia normală dintre dascăl și ucenic cu-
noscută până la acea vreme, ceea ce a dat 
cuvântului „ucenic” un sens nou. Însă toa-
te aceste exigenţe nu se referă doar la cei 
care au fost primii ucenici și care L-au cu-
noscut personal pe Mântuitorul: ele se adre-
sează creștinilor din toate timpurile, care 
prin botez devin „ucenici” ai lui Hristos.

Prof. Ștefan Munteanu, Paris
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Î
ncă din zorii creștinismului, tărâmul de 
la marginile lumii, așa cum era privită 
Spania în Antichitate, a fost râvnit și 

dorit ca pământ de misiune de însuși Pavel, 
marele Apostol al neamurilor. În dorința sa 
de a-L vesti pe Hristos pe tot pământul, Sfân-
tul Apostol Pavel le mărturisește romanilor 
gândul de a propovădui vestea Evangheliei 
și în îndepărtata Spanie: „Dar acum, nemai-
având loc în aceste ținuturi și având dorința 
de mulți ani să vin la voi, când mă voi duce 
în Spania voi veni la voi. Căci nădăjduiesc 
să vă văd în trecere și de către voi să fiu 
însoțit până acolo, după ce mă voi bucura 
întâi, în parte, de voi” (Rom. 15, 23-24). 
Dacă și-a îndeplinit dorința nu știm, dar 
tradițiile spaniole și anumiți Părinți și scri-
itori bisericești, precum Clement Romanul, 
Fragmentul Muratori, Fericitul Ieronim, 
Sfântul Atanasie al Alexandriei, Sfântul Chi-
ril al Ierusalimului și Sfântul Ioan Gură de 
Aur, mărturisesc că a ajuns acolo.

Cea mai importantă tradiție care susține 
predica apostolică în Spania îl are însă în 
centru pe Sfântul Apostol Iacov cel Mare, 
Santiago el Mayor, cum îl numesc spaniolii. 
Deși sprijinită pe mai puține mărturii isto-

SFÂNTUL APOSTOL

IACOV CEL MARE, 

PROPOVĂDUITORUL EVANGHELIEI ÎN SPANIA (I)

rice decât cea paulină, această tradiție se bu-
cură de cei mai mulți susținători, Santiago 
fi ind considerat până astăzi patronul Spaniei. 
În timpurile difi cile ale stăpânirii maure, 
Sfântul Iacov cel Mare a fost ocrotitorul lup-
telor de recucerire a Spaniei, duse de Regii 
Catolici în perioada 722-1492. Mai târziu 
a fost considerat și patronul colonizării spa-
niole pe continentul american. 
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Trei sunt tradițiile legate de acest 
Apostol: prima susține venirea și propovă-
duirea sa în Spania, a doua amintește de ară-
tarea Maicii Domnului într-un stâlp din 
orașul Zaragoza, iar a treia vorbește despre 
aducerea moaștelor Sfântului Apostol din 
Palestina în Spania. 

Conform primei tradiții, Sfântul Apostol 
Iacov cel Mare primește ca teren de misiu-
ne, prin călăuzirea Duhului Sfânt arătată în 
tragerea la sorți, Spania. Înainte de a pleca, 
Maica Domnului îl binecuvântează, spu-
nând să-i dedice o amintire în orașul unde 
va face cei mai mulți ucenici. Plecând 
Sfântul Iacov spre Spania, călătorește pe 
Marea Mediterană și debarcă la Cartagena, 
cunoscut oraș portuar al Peninsulei Iberice. 
Predică Evanghelia aici și în toată regiunea 
Murcia. Trece apoi în regiunea Granada, 
iar de aici parcurge sudul Spaniei. Din sud 
călătorește spre nord, în Galicia și Asturia, 
unde îl convertește pe Sfântul Torquato, 
primul creștin spaniol. Coboară apoi spre 
centrul Peninsulei și predică în Astorga și 

Leon. În cele din urmă ajunge 
în Aragon, unde convertește 
alți opt bărbați care îi devin 
ucenici: Sf inții Segundo, 
Indalecio, Tesifonte, Eufrasio, 
Hesiquio, Cecilio, Atanasio și 
Teodoro1. Aceștia vor conti-
nua propovăduirea Evangheliei 
în  Spania  după moar tea 
Sfântului Apostol Iacov. 

A doua tradiție spune că i 
s-a arătat Maica Domnului 
într-un stâlp în orașul Zaragoza. 

După fi rul tradiției, ajungând în acest oraș 
într-o noapte, rugându-se Sfântul Apostol 
pe malurile râului Ebro, la jumătatea nopții 
a auzit voci de arhangheli care cântau: „Bine-
cuvântată fii, Marie, cea plină de har!”. 
Ridicându-și ochii, a văzut-o pe Maica Dom-
nului care i-a vorbit din stâlp: „Iată, fiule 
Iacov, acesta este locul desemnat și dedicat 
amintirii mele, în el îmi vei ridica o biserică 
și privește această coloană unde stau, pentru 
că Fiul meu și Învățătorul tău mi-a trimis-o 
din cer, prin îngeri. Aici, unde este această 
coloană, trebuie să ridici biserica mea. Și în 
acest loc, prin rugăciunea și cinstirea mea, 
Cel Preaînalt va face semne și minuni cu cei 
care în nevoile lor vor cere ajutorul meu. Și 
această coloană va rămâne în acest loc până 
la sfârșitul lumii, și niciodată nu vor lipsi din 
1. Gil Gonçalez Davila, Teatro Eclessiastico de Las 

Iglesias Metropolitanas, y Catedrales de los Reynos 
de Las dos Castillas-Vidas de svs Arzobispos, y 
Obispos, y cosas memorables de svs Sedes-Tomo 
Primero-Las Iglesias de Santiago, Sigvença, Iaen, 
Mvrcia, Leon, Cvenca, Segovia y Valldolid, Imprenta 
de Francisco Martinez, Madrid, 1645, p. 220. 
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acest oraș cei care vor crede 
lui Hristos”2. După această 
m i n u n e ,  S f â n t u l  Ia c o v 
construiește un paraclis, îi lasă 
în Spania pe sfi nţii Atanasie și 
Teodoro pentru a continua 
misiunea și împreună cu cei 
șapte ucenici rămași părăsește 
Spania și se îndreaptă spre 
Ierusalim. Aici primește moar-
tea martirică în anul 44, tăin-
du-i-se capul din porunca 
regelui Irod Agripa. Sfântul 
Iacov a fost astfel primul Apostol care și-a 
vărsat sângele pentru Învățătorul său iubit, 
Domnul nostru Iisus Hristos.

A treia tradiție vorbește despre aduce-
rea miraculoasă a trupului Sfântului Apostol 
Iacov cel Mare în Spania. După uciderea sa, 
ucenicii îi iau trupul cu gândul de a-l adu-
ce în Spania, locul propovăduirii sale. Se 
îmbarcă în portul Iope și de acolo pornesc 
în călătorie pe Marea Mediterană. În mod 
miraculos, ajung la strâmtoarea Gibraltar, 
trec de coastele Portugaliei de azi și se opresc 
în ținutul Galicia din nord-vestul Spaniei. 
Debarcă în portul Iria Flavia și îngroapă aici 
trupul Sfântului Apostolul Iacov cel Mare. 

Din punct de vedere documentar, tradiția 
apostolatului său în Spania apare pentru pri-
ma dată menționată în Breviarium apostolo-
rum, un document din jurul anului 600 în 

2. Antonio de Fuertes y Biota, Historia de N. Seňora 
del Pilar de Caragoza, în casa lui Guillelmo Scheibels, 
Bruxelles, 1654, p. 2. htt p://books.google.com/b
ooks?id=Q-lZAAAAQAAJ&hl=ES&source=gb
s_navlinks_s.

care se spune: „Iacov, care înseamnă înlocu-
itor, fi ul lui Zebedeu, fratele lui Ioan; a pre-
dicat în Spania și în regiunile din Occident; 
a murit tăindu-i-se capul cu sabia în timpul 
lui Irod și a fost înmormântat în Achaia 
Marmarica în 25 iulie”3. Acest document este 
o versiune posterioară latină, din secolul VII, 
a așa-numitelor Cataloage bizantine sau 
Cataloage apostolice care sunt texte din seco-
lele V-VI ce vorbesc despre viața și predica 
Sfinților Apostoli. Limba scrierii acestor 
Cataloage este greaca și toate vorbesc numai 
de Palestina când îl pomenesc pe Sfântul 
Iacov și nimic de Spania. Așadar, informația 
din Breviarium apostolorum apare doar în tra-
ducerea latină a operei grecești4. Breviarul 
3. José Sánchez Herrero, Historia de la Iglesia en 

Espaňa e Hispanoamerica. Desde sus inicios has-
ta el siglo XXi, Silex ediciones S.L., Madrid, 2008, 
p. 19. 

4. Manuel Sotomayor, La Iglesia en Espaňa Romana 
(vol. I) în Ricardo Garcia Villoslada (coord.), 
Historia de la iglesia en Espaňa, Biblioteca de 
Autores Cristianos, La Editorial Catolica S.A., 
Madrid, 1979, p. 150.
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roman pentru slujba Sfântului Iacov cel Mare din 25 
iulie spune: „După Înălțarea la cer a lui Iisus Hristos pre-
dicând Sfântul Iacov dumnezeirea Sa în Iudeea și Samaria, 
a adus pe mulți la credința creștină; după aceea, îndrep-
tându-se spre Spania, a convertit acolo pe câțiva la 
Hristos, din numărul cărora, mai târziu, cei șapte epi-
scopi hirotoniți de Preafericitul Sfânt Petru au fost pri-
mii trimiși în Spania”5. Din secolul VIII înainte, aceas-
tă tradiție prinde însă contur și câștigă mulți adepți, cu 
toate că mărturiile istorice care o susțin nu coboară mai 
jos de secolul VII. Încercările de argumentare apelează 
la nume cunoscute precum Fericitul Ieronim și Didim 

5. Fray Pablo de San Nicolas, Antiguedades Eclesiasticas de 
Espaňa en los quatro primeros siglos de la Iglesia, Imprenta 
de Juan de Ariztia, Madrid, 1725, p. 15.

cel Orb. Amândoi mărturisesc că 
un apostol a predicat în Spania, 
dar nu dau nici un nume. Mai târ-
ziu, în opera De ortu et obitu 
Sanctorum Patrum care se atribu-
ie Sfântului Isidor de Sevilia, deși 
unii o consideră apocrifă, apare 
mărturia din Breviarium aposto-
lorum. 

Ca ultim argument pentru do-
vedirea propovăduirii Sfântului 
Apostol Iacov în Spania este 
poziția geografi că a Spaniei. Încă 
din secolul VIII î. Hr., Spania era 
inclusă într-o rețea de rute mari-
time bine dezvoltate. Pare așadar 
de la sine înţeles că, în misiunea 
lor, Sfi nții Apostoli nu evitau po-
poarele importante și cunoscute 
ale Imperiului, cum era deci și cel 
spaniol. Poziția geografică a 
Spaniei este un motiv pentru a 
crede că atunci când Sfinții 
Apostoli au navigat pe Mediterană 
și au debarcat pe diferitele ei 
țărmuri, nu au trecut cu vederea 
nici coastele Peninsulei Iberice, 
atât de cunoscute.

În prezent, creștinii ortodocși 
din Episcopia Ortodoxă Română 
a Spaniei și Portugaliei îi au ca 
ocrotitori pe Sfântul Apostol 
Iacov cel Mare și pe Sfântul 
Apostol Andrei.

Pr. Ilie Tabarcia
Collado Villalba, Spania
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NE-AM FĂCUT DIN 

MINCIUNĂ UN ADĂPOST ȘI 

DIN VICLENIE UN LIMAN   

(Isaia 28, 15 )

„«Când grăiește minciuna, grăiește dintru ale sale» 
(In 8, 44): acest cuvânt al Mântuitorului conține o 
întreagă filozofie a răului. Orice minciună, prin însăși 
natura ei, își trage obârșia dintr-un lucru fals, cu alte 
cuvinte inexistent. Firea proprie, esența profundă care 
alimentează minciunile celui viclean este deci neantul, 
fapt pentru care Sfântul Grigorie de Nyssa definește 
răul ca având o substanță fantomatică. […] Secretul 
cel mai de temut al Satanei este lipsa de fundament 
ontologic, iar această neființă îl obligă să împrumute, 
să acapareze ființa fundamentată și înrădăcinată în 
actul creator al lui Dumnezeu. Răul se lipește de ființă 

ca un parazit, o vampirizează și o sfârtecă.”   

Paul Evdokimov – „Vârstele vieții duhovnicești”
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E
xistența omului fără Dumnezeu 
este o minciună de la un capăt la 
altul. Nașterea lui este minciună, 
căci mai devreme sau mai târziu 

ea îl va duce la moarte: „Omul începe să moa-
ră când începe să trăiască” (Sf. Nicodim 
Aghioritul – Paza celor cinci simțuri). 
Dorințele lui sunt minciuni, căci promisiu-
nile lor rămân neîmplinite și dau naștere al-
tor dorințe, care îl lasă și ele nesatisfăcut, pre-
cum mirajele din pustiu ce se îndepărtează 
pe măsură ce ne apropiem de ele: „Ispitele 
ne înșală așteptările, căci răul este lipsit de 
orice izvor de viață proprie, așa încât el ne 
ghift uie fără să ne potolească setea și foa-
mea” (P. Evdokimov, op. cit.) Bucuriile și plă-
cerile lui sunt minciuni căci ele sunt trecă-
toare și se spulberă fără urmă, precum un 
nor de fum. Tot ce a agonisit pe acest pă-
mânt este minciună, căci el va pierde totul 
când va părăsi această lume. Ființa lui însăși 
este minciună, căci fără Dumnezeu omul nu 
are niciun fundament ontologic prin el însuși: 
„Deșertăciune sunt fi ii oamenilor, mincinoși 
sunt fi ii oamenilor; în balanţă, toţi împreu-
nă sunt deșertăciune” (Ps. 61, 9).

Dumnezeu a făcut omul după chipul 
și asemănarea Lui. Vrăjmașul lui Dumne-
zeu a zămislit un om după chipul și ase-
mănarea neantului: „Acolo unde nu este 
Dumnezeu, nu este nici omul. Pierderea 
imaginii lui Dumnezeu duce la dispariția 
imaginii omului însuși, dezumanizează 
lumea, înmulțește «posedații»” (P. Ev-
dokimov, op. cit.).

Duhul rău este potrivnicul lui Dum-
nezeu, deci potrivnicul Ființei și Vieții. De 

aceea „el de la început a fost ucigător de 
oameni” (In 8, 44), căci, nefi ind creat de 
Dumnezeu, răul nu este decât neant, care 
nu poate exista decât distrugând ceea ce 
există. De aceea „răul se lipește de fi ință 
ca un parazit” (P. Evdokimov, op. cit.). 
Omul fără Dumnezeu este deci „posedat” 
de neant. A rupe contactul cu Dumnezeu, 
pretutindeni prezent, Care dă fi ință și viață 
la tot ce există, înseamnă a rupe legătura 
și cu lumea și cu sine însuși. Aceasta este 
căderea „în întunericul cel mai din afară, 
acolo unde va fi plâsetul și scrâșnirea 
dinților” (Mt 25, 30): „Unde a plecat Dum-
nezeu? (...) Noi l-am ucis! Noi toți sun-
tem niște asasini! [...] Ce-am făcut când 
am desprins acest pământ de soarele lui? 
Une se duce el acum? Nu se depărtează 
oare de orice soare? Nu cădem fără înce-
tare? Înainte, înapoi, într-o parte, în toate 
părțile? Mai există oare un sus și un jos? 
Nu rătăcim oare într-un neant infi nit? Ră-
sufl area vidului nu ne cuprinde din toate 
părțile? Nu ne este mai frig? Nu vedeți ve-
nind noaptea și mereu noaptea?” (Nietzs-
che – Știinţa veselă, „Nebunul”). 

Ceea ce Nietzsche numește „moartea 
lui Dumnezeu” este în realitate moartea 
omului, căci rupându-se de Creatorul lui, 
Care i-a dat fi ința și viața, omul taie legă-
tura cu propria sa fi ință și cu propria sa 
viață și cade sub stăpânirea celui care „și 
sufl etul și trupul poate să le piardă în ghe-
ena” (Mt 10, 28): „Harul lui Dumnezeu 
este pentru sufl et ce este sufl etul pentru 
trup. Deci, precum trupul este mort când 
nu-i în el sufl et, și sufl etul este mort când 
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nu-i în el harul lui Dumnezeu, 
care îi dă viață” (Sf. Tihon din 
Zadonsk – Despre îndatoririle 
creștinului față de el însuși). 

O lume desacralizată este 
o lume de neînțeles și inuma-
nă, în care omul nu-și mai afl ă 
locul: „Într-un univers lipsit de 
iluzii și de lumină, omul se sim-
te un străin. Acest exil este fără 
ieșire, căci este lipsit de amin-
tirea unei patrii pierdute și de 
nădejdea unui pământ al 
făgăduinței. Această ruptură 
între om și viața lui, între actor 
și decor, este realmente senti-
mentul absurdității” (Albert 
Camus – Mitul lui Sisif). 

De fi ecare dată când grijile, 
dorințele și gândurile noastre 
lumești ne îndepărtează de 
Dumnezeu, vrăjmașul Lui pune 
stăpânire pe duhul nostru, adaptându-se 
dorințelor și nevoilor noastre pământești, 
astfel încât să-și ascundă voința lui răufă-
cătoare sub o mască omenească: „Înapoia 
Mea, Satano! Sminteală Îmi ești, că nu cu-
geţi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oa-
menilor” (Mt 16, 23). Când viețuim con-
form duhului lumesc, întreaga noastră 
existență este o minciună, căci cădem sub 
stăpânirea vrăjmașului Adevărului, al 
Ființei și al Vieții. De fiecare dată când 
slăbește legătura noastră lăuntrică cu Dum-
nezeu, vrăjmașul se strecoară în mintea și 
în inima noastră sub forma unui gând rău, 
a grijilor lumești, a mâniei, a dorințelor 

nesăbuite sau a altor soiuri de ispite, ast-
fel încât să ne tulbure sufl etul și să ne țină 
departe de Dumnezeu. Pentru a păstra în 
orice clipă legătura vie cu Duhul lui Dum-
nezeu trebuie să reintroducem în toate îm-
prejurările vieții dimensiunea sacră a 
existenței – cu alte cuvinte, natura reală a 
omului și a lumii, fără de care totul este 
minciună și capcană diavolească: „Toate 
lucrurile pe care le aveți înaintea ochilor 
trebuie să le reinterpretați într-o perspec-
tivă duhovnicească, iar această reinterpre-
tare trebuie să o înrădăcinați atât de pu-
ternic în cuget, încât atunci când priviți 
acel lucru ochiul să-l vadă sub aspectul lui 
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material, iar mintea să contemple în el un 
adevăr duhovnicesc” (Sf. Teofan Zăvorâ-
tul – Scrisori de îndrumare duhovni-
cească). 

Lipsită de dimeniunea ei duhovniceas-
că, viața noastră pământească nu mai are 
nicio substanță reală: „Consideră că sunt 
niște vise toate cele bune sau rele care afec-
tează trupul de carne” (Sf. Isaac Sirul – 
Cuvântări ascetice). Acolo unde nu este 
adevărul lui Hristos, totul este minciună, 
acolo unde nu este Viața lui Hristos, totul 
este mort: „Orice înțelept lipsit de Hristos 
este nebun, orice drept fără Hristos este 
păcătos, fi ece om curat, fără Hristos, ne-
curat este și oricine rămâne în afara Lui 
moare” (Sf. Tihon din Zadonsk – Scrisori 
din chilie). 

Promisiunile, speranțele, dorințele și 
bucuriile care vin din această lume nu sunt 

rele în sine, dat fi ind că lumea căzută în 
păcat poartă pecetea veșnică a lui 
Dumnezeu, și deci toate lucrurile și făp-
turile lumii vizibile ne amintesc existența 
Creatorului lor invizibil. Dar viața noas-
tră pământească poate deveni o capcană 
și un prilej de cădere în păcat dacă ea ne 
îndepărtează de Dumnezeu și ne face să 
uităm că omul trupesc este sortit morții 
și că mântuirea lui nu poate veni decât de 
la Hristos: „Căci după cum nu este posi-
bil ca ochiul să vadă fără lumină, să vor-
bească cineva fără limbă, să audă fără 
urechi, să meargă fără picioare și să lucre-
ze fără mâini, tot așa nu este posibil să se 
mântuiască cineva fără Hristos, nici să in-
tre în Împărăția Cerurilor” (Sf. Macarie 
Egipteanul – Omilia III).

Viorel Ștefăneanu, Paris
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T
rei lucruri m-au determinat 
să scriu despre lucrarea Sfân-
tului Duh în trupul și sufl e-
tul omului: paremia de la 
Utrenia Sâmbetei celei Mari, 

adică lectura de la Iezechiel 37, 1-14 la 
Denia Prohodului; pe aceasta am asoci-
at-o cu a treia paremie de la Vecernia 
Cincizecimii din Iezechiel 36, 24-28; apoi 
paremia a doua de la Rusalii (Ioil 2, 23-32; 
3, 1-5) și pomenirea Sfântului Proroc Eli-
sei, pe 14 iunie.

Temele celor două paremii de la 
Iezechiel au legătură una cu cealaltă: la 
momentul morții Mântuitorului se ascul-
tă textul care cuprinde vedenia Sfântului 
Proroc cu oasele uscate, care, prin porun-
ca Domnului, aducându-se în ele „duh de 
viață”1 „vor fi  vii”, căci „voi pune pe voi 
vine și voi aduce pe voi carne și voi întin-
de pe voi piele și voi pune duhul Meu pes-
te voi” „și veți cunoaște că Eu sunt Domnul” 

1. În original aceste cuvinte sunt scrise fără ma-
jusculă, și numai prin interpretarea mesianică 
și patristică înțelegem că ele Îl au în vedere pe 
Sfântul Duh (rūah̠, πνεῦμα), principiul vieții 
(Fac. 1, 2; 2, 7; 6, 17).

„ȘI VOI TURNA

DIN DUHUL MEU...”

(37, 5-6). Exegeza patristică interpretea-
ză descoperirea profetică ca o anticipare 
a învierii oamenilor la sfârșitul istoriei2. 

2. Parţial, acest lucru s-a întâmplat deja, căci oda-
tă cu Învierea Mântuitorului Iisus Hristos „mor-
mintele s-au deschis și multe trupuri ale sfi nților 
adormiți s-au sculat. Și ieșind din morminte, 
după învierea Lui, au intrat în cetatea sfântă și 
s-au arătat multora” (Mt 27, 52-53). Dar învi-
erea tuturor oamenilor va fi  la A Doua Venire 
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În ajunul Cincizecimii se citește o parte dintr-o profeție 
în care se spune că poporul evreu va fi  adunat din toa-
te țările: „Și voi stropi asupra voastră cu apă curată și veți 
fi  curățiți de toate necurățiile voastre și de toți idolii voștri… 
Și vă voi da inimă nouă și duh nou voi pune în voi; și voi 
lua inima de piatră din trupul vostru și vă voi da o inimă 
de carne. Și duhul Meu îl voi pune în voi și vă voi face să 
umblați după rânduielile Mele și judecățile Mele să le 
păziți și să le împliniți” (36, 25-28).

a lui Mesia. Alte locuri din Vechiul Testament care vorbesc sau 
trimit la învierea individuală sunt: Iov 19, 25; Is. 53, 10; Dan. 12, 
2; 2 Mac. 7, 9-14, 23-26; 12, 43-46.

Persoana care „va 
pune duhul Meu peste 
voi” din cele două grupe 
de versete de mai sus este 
Dumnezeu-Tatăl ,  iar 
Dumnezeu-Duhul Sfânt, 
Cea de a Treia Persoană a 
Preasfi ntei Treimi, va da 
„duh de viață” și „duh nou”, 
de unde și numirea Sa în 
rugăciune(a) „Împărate 
ceresc, Mângâietorule, 
D u h u l  a d e v ă r u l u i … 
Vistierul bunătăților și 
Dătătorule de viață, vino 
și te sălășluiește întru noi 
și ne curățește de toată în-
tinăciunea”. Așadar, am 
redat o parte din argu-
mentarea biblică a rugă-
ciunii cu care-L invocăm 
pe Duhul Sfânt înaintea 
Sfintelor Liturghii și în 
Rugăciunile Începătoare.

Venirea Duhului Sfânt 
cere o pregătire sufl eteas-
că și trupească, lucru in-
dicat chiar de Iezechiel 
36, 25, căci stropirea cu 
apă, pentru evrei, trimi-
tea la ritualurile de puri-
fi care (Ieș. 29, 4; Num. 8, 
7; Lev. 16, 4; Ps. 50, 7), 
iar pentru noi, creștinii, 
poate face referire la o 
spălare fi zică pentru înde-
păr tarea întinăciunii 
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trupești și a altor impurități, dar, mai mult, 
la spălările sufl etului cu baia lacrimilor, la 
o stare conștientă de pocăință. Dat fi ind 
faptul că omul este alcătuit din două ele-
mente, trup și sufl et, pregătirile pentru 
sfi ntele slujbe ale fi ecărui creștin le au în 
vedere pe ambele. De exemplu, Sfântul 
Ioan Gură de Aur scrie că harul Duhului 
Sfânt se pogoară „acolo unde este curățenie 
trupească și sufletească, unde este 
cumințenie, unde sunt celelalte virtuți”3.

În textele originale din Iezechiel, cu-
vântul „carne” este redat prin substanti-
vul comun baśar, „și voi aduce pe voi car-
ne” (37, 6), „și vă voi da o inimă de carne” 
(36, 26), avându-se în vedere partea or-
ganică a trupului; la Ioel 3, 1 se profețește: 
„Și (așa) va fi  după aceea: voi revărsa din 
Duhul Meu peste tot trupul”4, adică „pes-
te toată carnea”5, ceea ce înseamnă că 
Pogorârea Duhului Sfânt se face și peste 

3. Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, Omilia 
XLIV, VI, PSB, vol. 22, p. 126.

4. Textul masoretic spune „voi revărsa duhul 
Meu”, dar Sfântul Apostol Petru citează în FA 
2, 17-18 din Septuaginta: „Voi turna din Duhul 
Meu peste tot trupul”. Origen și Sfântul Ioan 
Gură de Aur „disting între o revărsare parțială 
a Duhului lui Dumnezeu și una completă”, pe 
când Sfântul Ioan Botezătorul a spus cu refe-
rire la Hristos că „Dumnezeu nu dă Duhul cu 
măsură” (In 3, 34). 

5. Eusebiu al Cezareei scrie că mântuirea este dă-
ruită „întregului neam omenesc”, nu doar evre-
ilor (Com. Is. 2, 66, 23). Marguerite Harl, Cecile 
Dogniez, Laurence Brott ier, Michel Casevitz, 
Pierre Sandevoir, Cristian Gașpar, Introducere 
și Note la Septuaginta 5, Colegiul Noua Europă/
Polirom, București/Iași, 2009, p. 249.  

(în) trup și în sufl et, sfi nțindu-le împreu-
nă6; acest lucru ne responsabilizează în a 
ne feri de patimi și vicii care distrug sufl e-
tul, dar și trupul; după cum apa Botezului, 
sfi nțită fi ind, cuprinde întreg trupul, cu 
Sfântul și Marele Mir se ung ochii, urechi-
le etc., Sfânta Împărtășanie se primește cu 
gura, cu untdelemnul de la Sfântul Maslu 
se ung organele corespunzătoare simțurilor 
etc., și așa se sfi nțesc, tot așa ele au vocația 
de a rămâne afierosite tot timpul lui 
Dumnezeu7. Deci harul lui Dumnezeu și 
milostivirea divină mă ajută să conștien-
tizez cu ce mari binecuvântări sunt dăru-
it în decursul întregii vieți, și mai ales fap-
tul că la Cincizecime mă reînnoiesc, mă 
refac sufl etește, psihic și trupește.

De aici decurge importanța pregătirii 
anuale pentru Praznicul cel mare al 
Cincizecimii și de fi ecare dată când este 
nevoie, mai cu seamă la orice încreștinare 
la care particip ca naș sau părinte. Imediat, 
în săptămâna următoare, Penticostarul 

6. Aici se întrevede complementaritatea dintre cele 
două elemente, care, deși sunt de origine diferi-
tă, totuși prin puterea lui Dumnezeu coexistă și 
se infl uențează reciproc în mod decisiv.

7. Dacă trupul creștinului este „templu al Duhului 
Sfânt” (1 Cor. 6, 19), Sfântul Apostol Pavel ne 
îndeamnă: „În Duhul să umblați și să nu 
împliniți poft a trupului”. „Iar faptele trupului 
sunt cunoscute, și ele sunt: adulter, desfrâna-
re, necurăție, destrăbălare, închinare la idoli, 
fermecătorie, vrajbe, certuri...” (Gal. 5, 16; 19; 
20). La aceste păcate se impune să adăugăm 
orice formă modernă de necinstire a sufl etu-
lui și a trupului care distruge sfi nțenia lor, cum 
ar fi  tatuajele, consumul de stupefi ante, inci-
nerarea etc. 
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îndeamnă la o păstrare prin lucrare a haru-
lui Duhului8.

În vederea primirii harului Duhului 
Sfânt, nu se rămâne doar la o pregătire 
care privește partea fi zică a persoanei, ci 
imediat este amintită și lucrarea sa du-
hovnicească: „Dar cum am putea atrage 
ajutorul Duhului și cum îl vom face să ră-
mână în noi? – Prin fapte bune și viețuire 
curată! După cum lumina candelei se 
întreține cu untdelemn, și când se ter-
mină untdelemnul, se stinge și fl acăra, 
tot așa, când facem fapte bune și când 
sufl etul nostru este plin de fapte de mi-
lostenie, harul Duhului rămâne în noi 
cum rămâne flacăra întreținută de 
untdelemn”9. Păstrarea harului nu depin-
de de vreo cauză externă: „Nici fi rea, nici 
vârsta, nici altceva nu ne pot împiedica 
atunci când zelul și râvna sunt vii; când 
credința este arzătoare…”10. Așadar, „pre-
8. „Pe Duhul cel Sfânt nu-L lua de la noi, 

Iubitorule de oameni, ci dăruiește harul Tău 
celor ce viețuim cu vrednicie, ca să moștenim 
noi împărtășirea lui, cea pururi vecuitoare în 
sufl et și în inimă, făcându-ne biserici și locașuri 
ale Mângâietorului, Iisuse Dumnezeul nos-
tru, Mântuitorul sufletelor noastre”. Din 
Stihirile Praznicului, la Vecernia de Vineri, 
după Rusalii, în Penticostar, EIBMBOR , 
București, 1999, p. 352.

9. Sf. Ioan Gură de Aur, La cuvântul apostolic ce 
spune: «Dar având același duh al credinței, pre-
cum este scris»; și la «Crezut-am, pentru aceea 
am grăit…», 6, în Despre schimbarea numelor. 
Despre răbdare. Despre milostenie..., p. 273. 

10. Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvânt de laudă la Sfânta 
mare Muceniță Drosida și despre aducerea amin-
te de moarte, III, în vol. Predici la sărbători 
împărătești și cuvântări de laudă la sfi nți, p. 502.

cum focul are nevoie de lemne, tot așa 
și harul are nevoie de buna noastră 
voință, ca pururi să fi e nestins”11. „Este 
pusă o condiție pentru coborârea haru-
rilor pe care să le atragă rugăciunea pes-
te noi. Această condiție este iubirea, pre-
cum condiția iubirii este supunerea fi lială 
față de porunci”12.

De ce am amintit la început de prăznu-
irea Sfântului Proroc Elisei? Pentru că 
Dumnezeu a lucrat prin el minuni mari care 
prefi gurau deja Pogorârea Duhului Sfânt. 
La despărțirea de dascălul său, Sfântul 
Proroc Ilie, el i-a cerut ca „Duhul care este 
în tine să fi e îndoit în mine” (4 Reg. 2, 9), 
fapt care s-a și întâmplat, căci a înviat un 
mort, i-a poruncit lui Neeman sirianul să 
se spele în Iordan, iar acesta s-a curățit de 
boala leprei, a anihilat efectul unor fructe 
otrăvitoare etc. Aceste minuni făcute asu-
pra sufl etului și trupului unor oameni, dar 
și asupra elementelor naturii arată lucrarea 
parțială a harului Sfântului Duh asupra în-
tregii creații, în Noul Testament ele deve-
nind lucrări obișnuite care se desăvârșesc la 
Pogorârea Sfântului Duh și ori de câte ori 
Acesta este invocat13.

Pr. Cristian Prilipceanu

11. Sf. Ioan Gură de Aur, Comentariile sau explicarea 
Epistolei a doua către Timotei, Omilia I, p. 10.

12. Sf. Ioan Gură de Aur, Bogățiile oratorice, p. 95.
13. Așadar, fi ind conștienți de măreția și putere 

sfi nțitoare a Bisericii Ortodoxe, noi prețuim 
lucrările sale rânduite de Dumnezeu prin Sfi nții 
Părinți spre îndumnezeirea noastră.
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P
ărintele Crăciun Opre s-a născut 
în ziua de 17 iunie a anului 1925 
în satul Cărăsău (Bihor), în apro-
piere de Munţii Codrului, din 

părinţii Crăciun și Saveta Opre. De la pă-
rinţii săi primește o aleasă educaţie creș-
tină, plămădită din bun-simţ, cinste, dar 
mai ales frică de Dumnezeu. Despre co-
pilăria sa, Părintele Crăciun povestește 

așa: „Sunt dintr-un sat oarecare, din Bihor, 
cu 500 de case [...]. În familiile noastre creș-
tine, când se lăsa post, și de Sfânta Maria, și 
de Postul Crăciunului era obiceiul să se spe-
le cu leșie vasele și se postea în timpul postu-
lui și, dacă aveai șapte vaci cu lapte, puneai 
laptele în oale de pământ și în ajunul Cră-
ciunului cei ce nu aveau vacă sau porc tăiat 
gustau din cele ce primeau de la cei ce aveau, 
ca în ziua de Crăciun să fi e cu toţii fr aţi și cu 
poalele pline și cu Sf. Cuminecătură și cu cele 
potrivite ca să fi e toţi o familie. Această tra-
diţie se cuvine să o readucem noi”.

În satul natal a absolvit școala prima-
ră, continuând apoi studiile la Școala 
Normală din Oradea (1931-1940), apoi 
la Școala Normală „Dimitrie Ţichindeal” 
din Arad (1940-1947). Dumnezeu îl fe-
rește de urgia războiului, care a lăsat mul-
te victime în aceste teritorii râvnite de ve-
cini. „În 1944 fr ontul a fost la noi în sat, își 
amintește Părintele. Armata a venit la noi 
în sat și noi am fugit pentru că afl asem de la 
o rudenie că dacă ești prins, ești luat la fă-
cut de tranșee. Și am fugit undeva pe Crișul 
Alb, lângă Gura Honcii”.

După absolvirea Școlii Normale din 
Arad, se înscrie în 1947 la Facultatea de 
Teologie din același oraș. În această peri-

PR. CRĂCIUN OPRE

(1925 - 2012)
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oadă, Părintele îl are ca îndrumător du-
hovnicesc pe renumitul profesor de teo-
logie Ilarion Felea, faţă de care nutrea o 
deosebită dragoste și evlavie; de la el a cu-
les multe învăţături mântuitoare, ce l-au 
susţinut duhovnicește în anii grei de în-
cercări. I-a fost un ucenic devotat atât în 
timpul vieţii, cât și după martirizarea aces-
tuia în temnița Aiudului, îngrijindu-se de 
publicarea volumelor de teologie mistică 
ale părintelui Felea, afl ate în manuscris, 
sub denumirea Spre Tabor. Avându-l ca 
model de vieţuire, îi îndemna și pe uceni-
cii săi să urmeze învăţăturilor părintelui 
Ilarion Felea, despre care spunea: „Însuși 
părintele Stăniloae afi rma despre părinte-
le Ilarion Felea, care a murit pe 18 sep-
tembrie 1961, la Aiud: ca preot, părintele 
Ilarion Felea m-a depășit. Și n-a spus-o 
doar din smerenie...”.

Însă urgia comunistă a declanșat o pu-
ternică prigoană împotriva tuturor celor 
ce Îl iubeau pe Hristos și împotriva valo-
rilor noastre strămoșești. Tânărul Crăciun 
a fost arestat de Securitate în cadrul inter-
natului Facultăţii de Teologie. „Patru, cinci 
gealaţi mă așteptau într-o casă naţionaliza-
tă [...] și, cum am intrat, m-au trântit jos și 
celelalte pe care le știţi. Mi-am împreunat 
palmele și am zis Tatăl nostru, nu o dată, ci 
de repetate ori. Nu am mai știut că mă bat”. 
După anchetă, Părintele Crăciun este con-
damnat de Tribunalul Militar din 
Timișoara pentru „uneltire împotriva or-
dinii sociale”.

De la Arad e dus la Oradea, apoi la 
Timișoara. „Aici, continuă Părintele, eram 

câte 20 de oameni în celulă, toţi elevi sau stu-
denţi. Ne aruncau câte trei pâini să le îm-
părţim. O făceau anume, ca să ne batem pen-
tru mâncare. Întotdeauna erau neînţelegeri, 
că unul are o felie mai mare, altul mai mică… 
La o anumită oră, seara, ne încuiau. Și dacă 
mureai, nu mai deschideau ușa până dimi-
neaţa. Prima zi, după ce s-a făcut închide-
rea de seară, i-am invitat pe ceilalţi colegi să 
ne rugăm. Am citit Acatistul Maicii 
Domnului. Pe atunci aveam și câte o cărti-
cică de rugăciuni. Și ne-am rugat. Cum am 
început rânduiala aceasta de rugăciune, de 
meditaţie religioasă, nu a mai fost nicio dez-
binare. Și când a început atmosfera asta de 
rugăciune, au uitat toţi că sunt închiși, au 
devenit toţi fr aţi. Luni de zile am stat așa, 
încât nici nu mai gândeam când voi ieși din 
închisoare. Era mai tentantă bucuria aceea 
a harului în urma jertfei noastre decât gân-
dul la eliberare”.

Cea mai grea perioadă, calvarul închi-
sorilor, a fost cea petrecută în închisoarea 
de la Pitești, unde a stat aproape un an de 
zile în celula 9, la etajul 1, imediat lângă 
camera marelui torţionar Ţurcanu. Până 
la 23 august 1949, deţinuţii aveau un re-
gim mai lejer; gardienii îi lăsau, cu acor-
dul conducerii închisorii, să circule liber 
pe coridoare. Li se adresau chiar cu „dum-
neavoastră” și îi respectau, deoarece con-
știentizau ce valori morale și spirituale 
erau închise acolo. După 23 august, din 
ordinul superiorilor, deţinuţii au fost în-
chiși în celule și gardienii li se adresau cu 
„banditule”. „Și la veceu trebuia să mergi în 
pas alergător, cu condiţiile care erau acolo și 
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eram bătuţi crunt, fără milă. Și apoi s-a re-
început reeducarea de un grup de studenţi 
care au fost înșelaţi socotind că vor fi  miniștri 
dacă pot să ucidă pe ceilalţi cu ortacii lor. 
Echipa s-a numit echipa lui Ţurcanu. Au în-
ceput să ne bată, pentru orice. Timp de câ-
teva luni ne-au dat numai varză, fi artă în 
apa ei. Nu aveam paturi, dormeam pe niște 
fiare sau pe jos, grămadă. O parte din 
deținuți, înspăimântaţi și cedând psihic, au 
hotărât să treacă de partea torționarilor, de 
partea comuniștilor. Dar, sărmanii, erau deja 
reeducaţi, nu mai erau stăpâni pe liberul lor 
arbitru. Atunci s-a pornit învrăjbirea și fr a-
te pe fr ate era dat spre moarte”.

Mulţi dintre cei care au trecut prin re-
educare s-au căit ulterior și au dat dovadă 
de mari acte de sacrificiu și curaj, dar 
Părintele nu a cedat niciodată în faţa aces-
tor încercări. Neputând să-l compromită 
și din teama de a nu-i stârni și pe ceilalţi, 
este mutat la Gherla, apoi la Canal. „Regimul 
era același și la Pitești, și la Gherla – relatea-
ză părintele. Am fost la corecţională, ceilalţi 
erau la temniţă pe viaţă și erau împărţiţi și pe 
etaje. Spitalul era împărţit pentru tot opera-
torul. Am avut un coleg care făcea fi lozofi e și 
teologie, și cum făcea teologie, l-au pus pe post 
de Hristos în Vinerea Patimilor, acolo, pe pa-
tul spitalului. Și-au bătut joc de el grozav, el 
nu mărturisește, dar mi-au spus alţii care au 
fost prezenţi acolo.”

Părintele mărturisește că atunci când 
a ajuns la Canal era așa de slăbit încât abia 
își târa picioarele; totuși, a făcut faţă ace-
lor munci inumane, greu de imaginat pen-
tru noi, cei de azi. Deţinuţii erau obligaţi 

să își termine norma, că altfel erau duși la 
carceră; părintele se îmbolnăvește grav, 
dar nu primește niciun fel de scutire me-
dicală. „Aici în spate, arată Părintele, am 
avut o ruptură de fi bre musculare. Cum le-am 
făcut: lucram la canal, spre Mamaia. Acolo 
trebuia să încarci un vagon, fi ecare, singur. 
Dacă nu voiai, numai Dumnezeu știe ce pă-
ţeai. Pământul era argilos, era foarte gras. 
Așa era de gras, că aruncând pământul pe 
care-l săpam cu hârleţul, se ţinea de hârleţ. 
Se desprindea greu. Și aruncând așa, se des-
prindeau și fi brele musculare de sub omo-
platul stâng. Nu mă puteam îmbrăca. 
Cămașa o ţinea numai un macedonean, s-o 
iau în spate. N-am mai putut. Timp de o 
lună, m-a pus la uns de vagonet, căci cu o 
mână puteam munci. Tata m-a văzut în câr-
je; venise fără autorizaţie, că nu i-au dat au-
torizaţie să poată veni aici, la baracă. Și s-a 
întors acasă și așa a fost de bucuros că m-a 
văzut, încât după vreo două săptămâni a 
murit”.
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Părintele nu a știut că și mama sa mu-
rise decât după ce a ieșit din închisoare, 
totuși ea i s-a arătat în chip minunat. Tot 
în chip minunat i s-a arătat și în noaptea 
de Crăciun a anului 1954, spunându-i că 
va mai sta 3 luni în închisoare. Și chiar așa 
s-a și petrecut. În ziua de Buna Vestire, 
exact după trei luni, a fost eliberat. Ce l-a 
ţinut în viaţă mărturisește însuși Părintele, 
cu multă sfi iciune: „Eu am învăţat rugă-
ciunea lui Iisus la Canal. Seara spuneam ru-
găciunea împreună, apoi zile și nopţi între-
gi și niciunul dintre noi n-a murit și nici n-a 
rămas schilod. Dar nu ne-am dat seama de 
lucrarea ei, până n-am scăpat afară. Și cei 
ce nu erau credincioși și-au dat seama de im-
portanţa rugăciunii și au făcut-o”. 

După eliberare, părintele se înscrie la 
Facultatea de Teologie din Sibiu. Se spove-
dește în continuare la părintele Ilarion Felea 
până în 1958, chiar cu două săptămâni îna-
inte de arestarea acestuia. O altă personali-
tate duhovnicească ce i-a marcat viaţa a fost 
părintele Arsenie Boca, faţă de care avea o 
deosebită evlavie și pe care îl cunoștea per-
sonal. La îndemnul acestuia, se căsătoreș-
te cu o tânără, Anișoara, din satul Cinciș, 
ucenică apropiată a părintelui Arsenie. În 
noiembrie 1964, odată cu decretul de gra-
ţiere a deţinuţilor politici, Părintele Crăciun 
este hirotonit preot de către Preasfi nţitul 
Episcop Teoctist, viitorul patriarh al 
României, pe seama parohiei Hăjdău. Din 
decembrie 1973 s-a transferat la parohia 
Cinciș, cu binecuvântarea Înaltpreasfi nţitului 
Visarion, spre a continua ridicarea bisericii 
de acolo, încheiată în 1984.

Părintele a renovat multe biserici din 
împrejurimi, arătându-se, alături de mai-
ca preoteasă, un adevărat ctitor. Dar nu a 
fost atât ctitor de biserici materiale, cât 
ctitor de sufl ete vii. Pentru viețuirea sa 
plăcută Domnului, pentru dragostea faţă 
de credincioși, părintele începe să fi e că-
utat ca duhovnic de mulţi tineri intelec-
tuali și preoţi care vedeau strălucind în-
tr-însul harul lui Dumnezeu. Toată viaţa, 
de aici încolo, și-a dedicat-o credincioși-
lor care veneau să îi ceară sfatul sau să își 
descarce sufl etul de gânduri și necazuri. 
Părintele nu obosea niciodată în slujirea 
aproapelui, punându-și sufl etul pentru fi -
ecare în parte. Trudea, cu conștiinţa pu-
ternică de slujitor al Bisericii și al neamu-
lui românesc, la formarea de caractere, 
mai ales la formarea preoţilor, alături de 
părintele Ioan Sabău, prietenul de sufl et 
al părintelui și frate de suferinţă. A încer-
cat din răsputeri să convingă ierarhia să 
înfi inţeze școli de formare duhovniceas-
că a preoţilor, dar în zadar. Râvnitor să 
facă mai mult pentru reînviorarea vieţii 
duhovnicești în Ardeal, părintele a încer-
cat să întemeieze o mănăstire în raza pa-
rohiei sale, așa cum fusese sfătuit, de al-
tfel, de părintele Arsenie Boca. Împreună 
cu soţia și fi ii duhovnicești, cu binecu-
vântarea Preasfi nţitului Timotei, a ridi-
cat un complex muzeal ce adăpostește 
fresce și icoane din vechea biserică înghi-
ţită de lacul de acumulare Cinciș, iar dea-
supra acestuia câteva chilii destinate vie-
ţii monahale, în care acum vieţuiesc 
câţiva călugări.
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Apăsat de bolile care îi afectaseră tru-
pul încă din închisoare, Părintele răzbea 
din ce în ce mai greu necesităţile parohi-
ale. Cu trupul plăpând, dar cu sufl etul me-
reu tânăr, parcă pierdea noţiunea timpu-
lui și alerga ca un atlet al lui Hristos 
căutând pe cine să câștige spre drumul 
mântuirii, astfel încât uita și să mai doar-
mă, să mănânce sau să trimită pe cineva 
să îi aprindă focul iarna în friguroasa bi-
serică de piatră. Cu focul dragostei în piept 
mai mare decât suferinţa trupului, 
Părintele, până în ultima clipă a acestei 
vieţi pământești, a ascultat nevoile fi ilor 
săi duhovnicești și s-a sârguit spre slujirea 
preoţească. Așa nădăjduia că va face și în 
Duminica Floriilor, chiar dacă era grav 

bolnav, recent spitalizat. Însă Domnul avea 
alt plan. Domnul dorea să îi pună El Însuși 
cununa de Florii pe creștetul său ostenit. 
Așa s-a stins, ușor, adormind senin și cu 
chipul curat ca un copil, purtând în sufl et 
stâlpările faptelor bune, cântând parcă: 
Osana întru Cel de sus! Bine este cuvân-
tat cel ce vine întru numele Domnului!

Astfel, Biserica neamului românesc s-a 
îmbogăţit cu încă un rugător în ceruri. 
Avem nădejdea că va mijloci pentru fi ii 
acestui neam înaintea Tronului lui 
Dumnezeu, care ascultă pe cei ce au păti-
mit pentru numele Lui. Amin.

fericiticeiprigoniti.net
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Pogorârea 
Duhului Sfânt 

(Rusaliile)

(Faptele Apostolilor 2, 1-11)

L
a 50 de zile de la Paș  , uce-
nicii erau tot împreună, așa 
cum le-a spus Hristos, într-o 

casă din Ierusalim. Deodată s-a auzit 
un vuiet, ca sufl area unui vânt puter-
nic, și fl ăcări ca de foc s-au arătat și 
au stat asupra fi ecăruia dintre ei. Era 
Duhul Sfânt care s-a pogorât asupra 
lor, așa cum le-a promis Iisus.

Așa s-au umplut toți de Duhul 
Sfânt și au început să vorbească în 
mai multe limbi, pe care nu le cu-
noșteau până atunci. Din cauza zgo-
motului făcut de acel vuiet, la casa 
unde stăteau Apostolii s-au adunat 
mulți oameni, care erau născuți în 
țări diferite. Aceș  a au rămas foarte 
uimiți de minune, pentru că Apostolii 

vorbeau pentru fi ecare în limba lui, 
chiar dacă nu învățaseră niciodată 
acea limbă.

Atunci Sfântul Petru le-a vorbit 
oamenilor despre Învierea lui Iisus 
Hristos, Mântuitorul nostru, îndem-
nându-i să se întoarcă la Dumnezeu. 
Impresionați de ceea ce s-a întâm-
plat, în acea zi trei mii de oameni au 
hotărât să își schimbe viața și s-au 
botezat. Această zi este ziua de naș-
tere a Bisericii, deci este ziua noastră, 
a tuturor!

LA MULȚI ANI!

DRAGOSTEA
BUCURIA

PACEA
RĂBDAREA
BUNĂTATEA

FACEREA DE BINE
CREDINȚA

BLÂNDEȚEA
ÎNFRÂNAREA

CURĂȚIA

Dacă primim Duhul Sfânt care se 
pogoară asupra noastră în ziua 
de Rusalii, El ne va face să dobân-
dim mai multe calități, numite 
roade ale Duhului Sfânt:
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Patru lumânări ardeau înce  șor, 
și dacă ascultai cu atenție puteai 
chiar să le auzi vorbind:

Prima a spus:
– Eu sunt LINIȘTEA. În ziua de 

astăzi oamenii au uitat că pot face 
parte din viața lor…

Flacăra s-a micșorat din ce în ce 
mai mult și s-a s  ns.

Apoi a vorbit cea de a doua:
– Eu sunt CREDINȚA. Oamenii 

spun că pot să traiască foarte bine și 
fără mine, nu cred că mai are vreun 
rost să ard… 

Când a terminat de vorbit, și 
aceasta s-a s  ns.

– Eu sunt IUBIREA, a spus cea de 
a treia. Nu mai am putere să ard, oa-
menii mă dau la o parte ca pe un lu-

Cele 4 lumânări
cru fără valoare, ei uită să-i iubească 
chiar și pe cei mai apropiați oameni 
din viața lor…

O adiere blândă care trecea pe 
lângă ea a s  ns-o fără să vrea.

Un copil a intrat în încăperea 
unde mai ardea o singură lumânare, 
și văzându-le pe celelalte trei s  nse, 
a început să plângă.

– Voi ar trebui să fi ți mereu 
aprinse…

Cea de a patra lumânare i-a șop  t 
usor:

– Nu-ți fi e frică, atât  mp cât eu 
ard, le putem reaprinde pe celelalte. 
Eu sunt SPERANȚA!

Cu ajutorul ei, copilul le-a reaprins 
și pe celelalte.a treia. Nu mai am putere să ard, oa-

menii mă dau la o parte ca pe un lu-
și pe celelalte.

DRAGI COPII, REALIZAȚI ȘI VOI UN COLAJ ASEMĂNĂTOR. PENTRU 
LIMBILE DE FOC DE DEASUPRA APOSTOLILOR FOLOSIȚI PLASTILINĂ.
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A 
apărut la Editura Renașterea 
(Cluj, 2017) cartea părinte-
lui Alexandru Nan, Pe urme-
le sfi nţilor din Apus. Sfi nţii spa-

ţiului german (216 p.), un florilegiu 
cuprinzând 21 de biografii sfinte care 

RECENZIE

Pr. Alexandru Nan,
Pe urmele sfi nţilor din Apus. Sfi nţii spaţiului german

(216 p.), Renașterea, Cluj, 2017

dau mărturie despre curăţenia vieţii, dra-
gostea de Dumnezeu până la sacrifi ciu 
și practicarea virtuţilor biblice, păstrate 
ca niște comori de mare preţ de bărbaţi 
și femei ilustre din ţinuturile germanice 
ale primului mileniu creștin.

Referindu-se la importanţa cunoaș-
terii sfi nţilor ortodocși apuseni, în pre-
faţa lucrării Mitropolitul Serafi m notea-
ză: „Este minunat să constatăm din vieţile 
sfinţilor prezentaţi aici că aveau același 
duh de nevoinţă, de ascultare și de smere-
nie care caracterizează spiritualitatea or-
todoxă tocmai pentru că trăiau în Biserica 
cea una subzistentă până azi în Biserica 
Ortodoxă. De aceea sfi nții din Apus din 
această epocă nu sunt cu nimic mai prejos 
decât sfi nţii din Răsărit” (p. 10). 

Părintele Alexandru scrie cu pasiune 
despre călugări misionari, soldaţi, epi-
scopi, localnici sau veniţi de departe, uniţi 
prin viaţa pusă în slujba lui Dumnezeu 
și a oamenilor. Cele 21 de studii – publi-
cate anterior în reviste precum Apostolia 
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(Paris), Deisis (Nürnberg), Ziarul Lumina 
etc. – împletesc acrivia știinţifi că și inte-
resul catehetic de a zidi duhovnicește, 
pornind de la analiza izvoarelor biogra-
fice, expunerea sinaxarului sfinţilor și 
continuând cu venerarea populară și cea 
ofi cială. Uneori afl ăm informaţii despre 
actualitatea eroului creștin în viaţa româ-
nilor: faptul că este ocrotitor al unei pa-
rohii, că moaștele lui se pot cinsti într-o 
biserică, iar icoana lui se afl ă spre închi-
nare.

Citind vieţile sfi nţilor, simţim că ne 
sunt contemporani în preocupările zil-
nice, în urcușurile și coborâșurile vieţii: 
„Avem de învățat de la fi ecare dintre ei. 
Spre exemplu, din viaţa Sfi ntei Afr a, pri-
ma prezentată în carte, înţelegem că ne 
putem întoarce la Hristos din adâncul ce-
lor mai mari patimi.  […] De la Sfânta 
Wiborada, o mare rugătoare și în același 
timp o mare ascetă, care a trăit ca zăvo-
râtă, putem învăţa nevoinţa extremă care 
face minuni. […] În viața sfi nților Bonifatie 
(apostolul Germaniei) și Lucian observăm 
accentul pus pe post și rugăciune ca pre-
gătire pentru misiune, mijloace pe care tre-
buie să le folosim și noi astăzi, mai ales 
când suntem în fața unor proiecte și deci-
zii importante din viață. […] Curajul 
mărturisirii credinței îl învățăm în speci-
al de la membrii Legiunii tebane, sfi nții 
Maurițiu, Felix și Regula, care în fața ju-
decătorului au afi mat: «Trupurile noas-
tre sunt în mâinile tale, dar sufletele în 
mâna lui Dumnezeu!»” (ÎPS Serafim, 
prefaţă, pp. 11-12).

Volumul se încheie cu două acatiste 
de laudă adusă sfinţilor ortodocși din 
spaţiul german (pp. 179-202), în alcătu-
irea cărora autorul și-a pus în valoare, cu 
atât mai mult, vocaţia preoţească în sluj-
ba Domnului.

Pr. Alexandru Nan (n. 1973), licenţi-
at al Facultăţii de Teologie din Sibiu 
(1997), cu studii de aprofundare în Elveţia, 
este preot paroh al parohiei „Nașterea 
Domnului” din München și protopop al 
Bavariei din 2014. Teza sa de doctorat, pe 
punctul de a fi  susţinută la Facultatea de 
Teologie Catolică din Lugano (Elveţia), 
tratează controversele teologice între Bizanţ 
și Occident în perioada carolingiană.

Pr. Ioan Dumitru Popoiu
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Î
n acest număr al revistei Apostolia 
vreau să vă spun o poveste, o poves-
te care își are începuturile cu aproa-

pe 14 miliarde de ani în urmă și care nici 
astăzi nu s-a terminat: este vorba despre 
povestea Universului.

Sfânta Scriptură ne vorbește în Cartea 
Facerii despre ceea ce Cosmologia încear-
că să explice prin teoria apariției Universului. 
Ea cuprinde crearea lumii (cosmogonia) din 
nimic de către Dumnezeu prin descrierea 
celor șase zile de întocmire a Pământului 
(hexameronul) corespunzătoare celor șase 
faze sau trepte de evoluție a acestuia. În 
acest scurt articol, voi încerca să descriu 
mai degrabă felul în care știința vede apariția 
Universului și felul în care acesta a evoluat 
până în ziua de azi.

Ca orice poveste adevărată, și aceasta 
trebuie să aibă un început, un fel de a fost 
odată ca niciodată, că de n-ar fi  nu s-ar po-
vesti. Începutul poveștii ne duce cu 13,7 
miliarde de ani în urmă, când Universul 
a luat naștere în urma unei explozii enor-
me care este cunoscută sub numele de Big 

Povestea Universului

BING BANG

Bang. Înainte de această explozie primor-
dială nu exista nici timp, nici spațiu, nici 
energie, nici materie – cu alte cuvinte, nu 
exista nimic.

Chiar atunci, în prima clipă a vieții uni-
versului, au luat naștere atât timpul, cât și 
spațiul. Mai exact, apariția bruscă a unei 
cantități atât de mari de energie a făcut ca 
spațiul însuși să nu îi poată face față, ast-
fel încât, de la dimensiuni minuscule (un 
zero absolut), spațiul s-a extins cu viteze 
mai mari decât cea a luminii până la di-
mensiuni imense, ceea ce a reprezentat un 
lucru benefi c, pentru că altfel gravitația ar 
fi comprimat acel univers timpuriu, 
trimițându-l înapoi în neantul din care fu-
sese creat. Conform teoriei Big Bangului, 
în momentul zero al creației densitatea 
punctului din care au pornit toate era in-
fi nit de mare, cu o energie infi nit de mare 
și cu dimensiuni infi nit de mici. E extra-
ordinar, nu-i așa? Acest punct e numit de 
știință singularitate. Un punct infi nit de 
mic, infi nit de dens, cu o energie infi nită, 
cu o putere infi nită, care într-un moment 

Î N C E P U T U R I L E
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zero, când Toate dintru neființă la ființă 
s-au adus, s-a materializat prin imensa ex-
plozie pe care o cunoaștem cu toții sub 
numele de Bing Bang. 

Dar știați oare că Teoria Big Bangului 
a fost formulată de către un preot creștin? 
Spre surprinderea celor care își închipuie 
că Știința și Credinţa sunt în contradicție, 
iată că cel care a emis și a susținut pentru 
prima oară ipoteza Big Bangului a fost un 
abate romano-catolic: monseniorul Georges 
Lemaître (1894-1966), preot belgian și, în 
același timp, profesor de fi zică și astrono-
mie la Universitatea Catolică din Louvain. 
Teoria formulată de Georges Lemaître re-
prezintă modelul care explică apariția ma-
teriei, a energiei, a spațiului și a timpului, 
altfel spus existența Universului. Această 
teorie încearcă să arate de ce universul se 
extinde permanent încă de la apariția sa și 
de ce pare a fi  uniform în toate direcțiile1.

Cel care a adus nou descoperita teorie 
la un alt nivel a fost astronomul american 
Edwin Hubble, care a descris Universul ca 
fi ind în continuă expansiune, aducând ast-
fel cosmologilor o mare provocare. Într-o 

1. Astrofi zicienii au stabilit faptul că, privind din-
spre Pământ în orice direcție în spațiu, toate ga-
laxiile se depărtează uniform față de punctul ob-
servator. Mulți apărători ai Creaționismului au 
folosit acest argument pentru a arăta că Pământul 
se afl ă în centrul Creației și al Universului. Sunt 
multe argumente științifi ce care aprofundează 
acest aspect, arătând că, de fapt, toate punctele 
din spațiu se depărtează uniform unele față de 
altele, ca o pânză elastică trasă din toate părțile 
spre exterior (v. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Ps. 
103). Vom încerca să aprofundăm acest aspect 
într-un alt număr al revistei Apostolia.

singură noapte, percepția lumii s-a schim-
bat radical, de la un Univers static și infi nit 
la un Univers care se extinde, iar recent as-
trofi zicienii au descoperit că această extin-
dere are loc într-un ritm accelerat. Universul 
nostru parcă ar fugi în toate direcțiile cu o 
viteză tot mai mare. 

Hubble a pornit de la ideea că la înce-
puturi, cu circa 13,7 miliarde de ani în urmă, 
Universul încă nu exista. Ceea ce a existat 
a fost doar un punct de o natură cu totul 
specială, o așa-numită singularitate, cum 
am amintit deja, ceva fără dimensiuni, dar 
cu o energie infinită. La momentul zero 
acest punct a ieșit din starea lui de singula-
ritate și și-a manifestat uriașa energie prin-
tr-o inimaginabilă explozie: Big Bang, care 
continuă încă și în ziua de astăzi.

În anul 1940, fi zicianul ruso-american 
George Gamow și asistenții săi, Ralph Alpher 



A P O S T O L I A   •   N r .  1 1 1   •   I U N I E   2 0 1 742

T E O L O G I E  | I  | T I I N # {

și Robert Herman, au lansat ideea de explozie incandescentă de materie și energie de la 
începuturile Universului, ei fi ind continuatorii teoriei formulate de Lemaître. Știați însă 
că Georges Lemaître și-a numit teoria „ipoteza atomului inițial”, căci considera acel punct 
din care au pornit toate ca un atom primordial sau inițial? Abia în 1950 astronomul englez 
Fred Hoyle a introdus numele arhicunoscut în ziua de azi, și anume Bing Bang sau Marea 
Explozie.

Iată câteva argumente care susțin teoria Big Bangului:
• Vârsta celor mai bătrâne stele pe care astronomii au reușit să le observe este de 

12-13,2 miliarde de ani, adică ea corespunde parțial cu vechimea Universului.
• Analiza luminii emise de galaxii indică faptul că obiectele galactice se îndepăr-

tează unele de altele cu o viteză cu atât mai mare cu cât sunt mai îndepărtate de Pământ, 
ceea ce sugerează că galaxiile erau altădată adunate într-o regiune unică a spațiului.

• În ziua de azi, în toate regiunile Universului există o radiație de fond („radiație 
cosmică”) foarte slabă, un fel de fosilă, rămășiță de pe urma torentelor de căldură și lu-
mină din primele clipe ale Universului.

V-a plăcut prima parte din călătoria noastră în descoperirea tainelor Universului? 
Atunci o să încercăm în următorul articol să vedem cum a reușit Marea Explozie să 
formeze toată materia de care suntem înconjurați astăzi și cum au apărut primele ele-
mente, stelele, planetele și galaxiile. Iar dacă o să avem răbdare, vom înțelege că toate 
aceste lucruri nu ar fi  putut exista fără Dumnezeu.

Arhimandrit Atanasie
Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, Roma
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C
u binecuvântarea Înaltpreasfi nţitului Părinte Mitropolit Iosif al Europei Oc-
cidentale și Meridionale, Congresul NEPSIS al Mitropoliei Ortodoxe Româ-
ne a Europei Occidentale și Meridionale s-a desfășurat în perioada 28-30 apri-

lie 2017 la Dublin, în Irlanda.
Pulsul capitalei irlandeze a fost luat vineri, 28 aprilie, de cei 125 de participanţi din 

mai multe ţări europene ca Italia, Spania, Franţa, Marea Britanie, Belgia, Germania, 
Elveţia, Luxemburg și România, în cadrul vizitei desfășurate la început de congres. 
Particularităţile și specifi cul locului au putut fi  descoperite în ambianţa muzeului de ar-
heologie al Irlandei, la renumita universitate Trinity College, care deţine două dintre cele 

CONGRESUL NEPSIS
AL MITROPOLIEI ORTODOXE ROMÂNE 

A EUROPEI OCCIDENTALE ȘI MERIDIONALE, 

28-30 APRILIE 2017, DUBLIN, IRLANDA
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mai emblematice capodopere ale culturii 
celtice în manuscris, Book of Kells 
(Tetraevangheliarul din Kells) și Book of 
Durrow (Tetraevangheliarul din Durrow), 
pe cheiurile pavate cu piatră ale râului Liff ey 
ce desparte capitala în două, dar și în vizi-
ta la complexul monastic Glendalough fon-
dat de Sfântul Kevin (498-618), pe valea 
glacială a munţilor Wicklow.

După deschiderea ofi cială din seara zi-
lei de vineri, 28 aprilie, în prezenţa 
Preasfi nţiţilor Siluan al Italiei, Timotei al 

Spaniei și Portugaliei, Marc Nemţeanul și 
Ignatie Mureșanul, care a avut loc la bise-
rica Înălţarea Sfintei Cruci din Dublin, 
prima zi a congresului a debutat prin con-
ferinţa plenară Icoana versus fantasma do-
rinţei în lumea contemporană, susţinută de 
cunoscutul cercetător în domeniul biofi -
zicii Virgiliu Gheorghe. Tema conferinţei 
a generat multe întrebări din partea celor 
prezenţi și i-a antrenat în discuţiile din ca-
drul atelierelor tematice desfășurate în 
continuarea zilei. Cele șapte teme dezbă-
tute au fost moderate de preoţii coordo-
natori Nepsis, nelipsiţi de la astfel de ac-
tivităţi, și au întâmpinat preocupări 
specifi ce tinerilor: Ascultarea tânărului – 
icoană a ascultării Fiului de Tatăl versus ne-
ascultarea, Extremismul versus dreapta so-
cotinţă, Iubire-Libertate-Facebook, Jertfa: 
ni se cere și nouă astăzi?, Există un confl ict 
între generaţii? De ce da? De ce nu?, Locul 
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tânărului în gândirea contemporană și Sfi nţii de ieri și de azi, izvor nesecat de inspiraţie. 
Ziua s-a încheiat cu joc și voie bună, în atmosfera creată de programul artistic pregă-
tit de tineri. Dansul irlandez a fost la înălţimea momentului, însă nici vocile nu s-au 
lăsat mai prejos, încântând auzul tuturor cu cântece din mai multe registre culturale 
tradiţionale românești.

Ultima zi de congres a fost încununată de Dumnezeiasca Liturghie, săvârșită în so-
bor de toţi ierarhii și preoţii la biserica Înălţarea Sfi ntei Cruci (Christ Church, Leeson 
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Park), unde toată sufl area a putut sa dea slavă lui Dumnezeu pentru bucuria întâlnirii 
și frumuseţea cu care s-au îmbogăţit în urma acesteia. Evenimentul a fost onorat de 
prezenţa Excelenţei Sale, Doamna Ambasador Manuela Breazu, care a adresat un scurt 
cuvânt de salut și de mulţumire cu această ocazie.

Emoţiile despărţirii s-au făcut simţite după agapa de fi nal și concluziile congresului, 
impulsionând așteptarea următorului Congres Nepsis din 2018. Aceste întâlniri reprezin-
tă un centru de greutate al activităţii asociaţiei NEPSIS, prin care se exprimă bucuria co-
muniunii, vibraţia tinerilor și a trăirii lor în Biserica lui Hristos.

Pr. Cristian Nistor
Coordonator Nepsis Irlanda
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P
entru a marca acest ceas aniversar în 
care am sărbătorit cea de-a zecea edi-
ţie a pelerinajului la moaștele Sfântu-

lui Ioan Casian, parohia din Marsilia a oferit 
ierarhilor prezenţi, în semn de mulţumire și 
de apreciere, câte un epitrahil și omofor, cu-
sute cu multă dragoste în atelierele Mitropo-
liei noastre de la Paris, iar participanţilor câte 
o icoană cu Sfântul Ioan Casian. Fie ca el să 
ne ajute să ne despătimim și să ne unim min-
tea cu cele dumnezeiești!

În Evanghelia zilei care a încheiat peleri-
najul, am văzut cum Dumnezeu Se descope-
ră femeii samarinence în mod direct și de-
plin: „Eu sunt, Cel care vorbesc cu tine”. M-am 
întrebat de multe ori de ce Hristos îi vorbeș-

PAROHIA DIN MARSILIA LA CEAS ANIVERSAR

te atât de deschis acestei femei, care în plus 
era și de alt neam, și mi-am răspuns printr-un 
singur gând: pentru că era dispusă cu adevă-
rat să-L cunoască, și aceasta fără nici un vi-
cleșug sau interes. Nu multor oameni Hristos 
le face acest favor, de a li Se descoperi deplin 
și cu atâta simplitate. În ziua de azi, pe cei mai 
mulţi dintre noi adevărul acestor revelaţii nu 
ne mai atinge. Trăim într-o confortabilă igno-
ranţă, iar cunoașterea nu mai reprezintă ceea 
ce ar trebui să reprezinte: o cale de iubire și 
de unire cu Dumnezeu. Hristos este singu-
rul om care, după căderea în păcatul strămo-
șesc, a reușit să reunifi ce comunicarea și cu-
noașterea într-un limbaj profund și deplin, și 
anume acela al Iubirii.
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Ca un fel de testament duhovnicesc al 
Sfântului Ioan Casian, concentrat într-o sin-
gură frază, am ales acest cuvânt: „Cel ce a do-
bândit dragostea are pe Dumnezeu în sine și 
mintea lui de-a pururi este la Dumnezeu”. Și 
pentru ca acesta să ne rămână întipărit în min-
te și să revenim asupra lui mai des, m-am gân-
dit să le ofer tuturor celor prezenţi câte un 
semn de carte, pe care am imprimat acest 
gând al Sfântului Ioan Casian pentru noi. De 
asemenea, am tipărit un calendar de birou, 
pe care l-am gândit ca un semn de mulţumi-
re pentru toţi participanţii și care, prin ima-
ginile pe care le propune, să le aducă aminte 
cu emoţie de toţi acești ani de pelerinaj pe-
trecuţi împreună.

Foarte pe scurt, aș vrea să trec în revistă 
personalităţile și conferenţiarii care ne-au 
onorat cu prezenţa în cei zece ani de când a 
debutat acest pelerinaj, din iniţiativa și cu 
binecuvântarea Înaltpreasfi nţitului nostru 
Părinte Mitropolit Iosif, căruia îi mulţumim 
călduros. În ordine ierarhică, ceilalţi ierarhi 

participanţi au fost: Înaltpreasfi nţitul Teo-
dosie, Arhiepiscopul Tomisului; Înaltprea-
sfi nţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de 
Jos; Preasfi nţitul Visarion, Episcopul Tulcei; 
Preasfi nţitul Siluan, Episcopul ortodox român 
al Italiei; Preasfi nţitul Timotei, Episcopul 
ortodox român al Spaniei și Portugaliei; Prea-
sfi nţitul Macarie, Episcopul ortodox român 
al Europei de Nord; Preasfi nţitul Ioan Casian, 
Episcopul ortodox român al Canadei; Prea-
sfi nţitul Marc Nemţeanul, Episcopul nostru 
vicar, și Preasfi nţitul Ignatie Mureșanul, Epi-
scopul vicar al Episcopiei Ortodoxe Române 
a Spaniei și Portugaliei. Au conferenţiat: Înalt-
preasfi nţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării 
de Jos; Pr. Prof. Ioan Chirilă de la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din Cluj; Pr. Prof. 
Vasile Mihoc și Pr. Prof. Constantin Necula 
de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
Sibiu; Părintele nostru Protopop Marc Anto-
ine Costa de Beauregard de la Paris și, tot de 
la Paris, Părintele diacon Cristian Suciu. Am 
avut, de asemenea, și o conferinţă a părintelui 
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catolic Henri-Dominique de Speville din 
arhiepiscopia catolică din Marsilia, dânsul 
conferenţiind în 2009, la St. Victor. În numele 
meu personal și al parohiei noastre, le mul-
ţumesc tuturor.

Mulţumesc mult părintelui Nicolae Dă-
gău, colegul meu, care m-a ajutat mereu și, 
desigur, tuturor membrilor acestei parohii și 
ai parohiilor învecinate, care au făcut tot po-
sibilul, an de an, pentru a face cât mai agrea-
bil și bogat pelerinajul nostru. Mulţumesc în 
mod deosebit corului nostru, condus de Oana 
Guguian, și tuturor celor care au participat 
în fel și chip la frumuseţea și buna desfășura-
re a pelerinajului.

Cu îngăduinţa dumneavoastră, am să 
reamintesc și locurile pe care le-am vizitat 
în toţi acești ani și pe care le-am înglobat în 
pelerinajul nostru la moaștele Sfântului Ioan 
Casian, pentru a-l îmbogăţi și a da fi ecărei 
ediţii o notă unică. Cu câtă emoţie și curaj 
am urcat, în 2013, către grota Sfi ntei Maria 
Magdalena de la Sainte-Baume, apoi în anul 
următor ne-am închinat la moaștele sfi ntei 
în catedrala de la Saint Maximin! În 2015 
am fost la Tarascon, unde ne-am întâlnit cu 
Sfânta Marta și ne-am închinat sfi ntelor sale 
moaște afl ate în catedrala de pe malul Rho-
nului, pentru ca în 2016 să mergem cu to-
ţii la rezervaţia naturală din Camargue, la 
Saintes-Maries-de-la-Mer, unde ne-au în-
tâmpinat Sfi ntele Marii: Maria, mama lui 
Iacov și Salomeea, ale căror moaște se gă-
sesc nu departe de locul unde se varsă Rho-
nul în Marea Mediterană. Iar anul acesta 
ne-am închinat moaștelor Sfântului Anto-
nie cel Mare, ale Sfântului Cezar, Episcop 

de Arles, și celorlalte sfi nte moaște afl ate în 
catedrala din acest oraș.

În primii ani de pelerinaj ne-am bucurat 
de activităţile de la World Trade Center, unde 
ne-am delectat cu expoziţii de fotografi e te-
matică legate în special de sărbătorirea Paș-
tilor în Maramureș, de obiceiurile de Paști 
din Căpșeni, în ţara Lăpușului. Tot atunci am 
avut proiecţia unui documentar, Moșii de Flo-
rii în satele de sub Șatra Pintii, un ritual ances-
tral, legat de cultul morţilor în România.

Am să închei spunând că multe lucruri și 
locuri frumoase abia așteaptă să fi e descope-
rite și să ne încânte pe viitor!

Protosinghelul Simeon
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Hristos a Înviat!

O
dată cu acest Te Deum deschi-
dem cu sfi ală cea de-a zecea edi-
ţie a pelerinajului nostru la 

moaștele Sfântului Ioan Casian. Pelerina-
jul din anul acesta este, fără îndoială, unul 
de împlinire a celor nouă pelerinaje ante-
rioare, o încununare a strădaniilor noas-
tre din toţi acești ani, de când le-am înce-
put (din 2008) și până azi. Ca în fi ecare 
an, am pregătit și acum, după cum m-am 
priceput, un cuvânt de învăţătură bazat pe 
moștenirea duhovnicească lăsată nouă de 
Sfântul Ioan Casian, pe care îl cinstim în 
mod special în aceste zile.

Încep cu dorinţa de a vă reaminti în-
demnul Sfântului Apostol Pavel din pri-
ma sa epistolă către corinteni, care mul-
tora le poate părea surprinzător și 
enigmatic, însă sunt convins că-l vom re-
descoperi ca fi ind profund revelator pen-
tru noi toţi, cei care ne străduim să-I ur-
măm lui Hristos cu credinţă: „cei ce plâng 
să fi e ca și cum n-ar plânge; și cei ce se bucu-
ră, ca și cum nu s-ar bucura; și cei ce cum-
pără, ca și cum n-ar stăpâni; și cei ce se fo-

CALE SPRE DESCOPERIREA 

ÎMPĂRĂŢIEI LĂUNTRICE

„Cel ce a dobândit dragostea are pe Dumnezeu în sine
şi mintea lui de-a pururi este la Dumnezeu”

(Sf. Ioan Casian)

losesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar 
folosi”1. Observăm că Apostolul, în mod 
stăruitor, ne îndeamnă nu la ipocrizie – 
așa cum poate apărea la prima vedere – ci 
să fi m ca și cum... ori de câte ori ne-ar pu-
tea încerca tentaţia de a-l accepta pe a avea 
în detrimentul lui a fi. Cu alte cuvinte, 
Apostolul ne spune că urcușul nostru du-
hovnicesc, zidirea noastră lăuntrică, nu 
trebuie să ne fi e împiedicată de alipirea de 
cele materiale și trecătoare, ci privirea 
noastră ar trebui să fi e mereu îndreptată 
spre Hristos,  Mântuitorul nostru. 
Apostolul ne lasă să înţelegem că aceasta 
este condiţia autentică a oricărui creștin: 
de a-l asimila mereu pe a fi  ca și cum... în-
tr-o armonie perfectă cu voinţa sa, pe tot 
parcursul vieţii sale.

PARADOXUL BUNEI 

EDUCAŢII, CA PIEDICĂ

A ZIDIRII LĂUNTRICE

Dar cum să împlinim aceasta? Încă de 
mici suntem obișnuiţi și chiar educaţi să 
căutăm și să deţinem cât mai multe lucruri 
1. 1 Cor. 7, 29-31.
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și uneori să ne străduim să strângem mici 
averi, să avem!... și să nu ducem nicio-
dată lipsă de nimic. Toate aceste obișnu-
inţe pot deveni însă foarte nocive pentru 
sufl et, căci ele cresc în timp odată cu noi 
și, dominându-ne, înăbușă viaţa noastră 
duhovnicească2. De ce mai sunt ele peri-
culoase? Pentru că nu vom fi  învăţaţi mai 
apoi de către nimeni să le lăsăm deoparte, 
decât doar dacă vom aprofunda învăţă-
tura creștină. Hristos Domnul ne atenţi-
onează că „viaţa cuiva nu stă în prisosul 
avuţiilor sale”3 și că este deosebit de peri-
culos pentru sufl etele noastre să ne ata-
șăm de cele materiale și să ne punem încre-
derea în acestea mai mult decât în 
Dumnezeu, de la Care ne vine toată darea 
cea bună. De aceea și îndemnul Apostolului 
este fără echivoc: să căutăm mereu să fi m, 
nu să avem, pentru că altfel riscăm să ne 

2. Cf. Mt 13, 22.
3. Lc 12, 15.

pierdem atât viaţa aceasta pământească, 
cât mai ales pe cea veșnică. Sfi nţii părinţi 
ne descoperă în sprijinul reușitei noastre 
că suferinţa și lipsurile, dacă ni le îngă-
duie Dumnezeu și ni le asumăm, sunt, 
de-a lungul vieţii, mari pedagogi, pe care 
se cuvine să nu-i ignorăm.

În epistola sa către galateni, Apostolul 
Pavel adaugă la ceea ce am amintit adinea-
ori un alt îndemn: „în Duhul să umblaţi și 
să nu împliniţi poft a trupului. Căci trupul 
poft ește împotriva duhului, iar duhul împo-
triva trupului; căci acestea se împotrivesc 
unul altuia, ca să nu faceţi cele ce aţi voi”4. 
Așadar, libertatea pe care Dumnezeu ne-a 
dăruit-o trebuie să o folosim cu multă res-
ponsabilitate, bine știind că suntem într-un 
război continuu, că adesea (în modul cel 
mai natural) alegem cele trupești în locul 
celor duhovnicești și aceste alegeri ne 
devin piedici spre zidirea noastră lăuntri-
4. Gal. 5, 16-17.
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că. Iar în alt loc, același Apostol ne descope-
ră: „Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă bat-
jocorit; căci ce va semăna omul, aceea va și 
secera. Cel ce seamănă în trupul său însuși, din 
trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă 
în Duhul, din Duh va secera viaţă veșnică”5.

Asupra acestei învăţături, pe care o ac-
centuează și Sfântul Ioan Casian în repeta-
te rânduri, aș vrea să mă opresc în cele ce 
urmează.

ASCEZA ASUMATĂ SAU 

NEVOIA BUNEI ALEGERI

Condiţia omului de după căderea în pă-
catul strămoșesc este marcată de neputin-
ţe, dintre care cea mai evidentă este aceea 
a greutăţii cu care omul își poate subordo-
na voinţa, precum mărturisește și Apostolul 
Pavel: „Nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul 
pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârșesc”6. 
5. Gal. 6, 7-8.
6. Rom. 7, 19.

Sfântul Ioan Casian ne spune că omul 
„vrea să aibă curăţia corpului fără biciu-
irea cărnii, să câștige curăţia inimii fără 
truda veghei, să se îndestuleze de virtuţi 
duhovnicești păstrând odihna trupului, să 
capete harul răbdării fără neplăcerea vreu-
nei batjocuri, să aibă umilinţa lui Hristos 
fără renunţarea la onorurile lumești, să 
împace simplitatea religiei cu ambiţiile lu-
mii acesteia, să servească lui Hristos do-
rind lauda și favoarea oamenilor, să măr-
turisească adevărul fără să producă cea 
mai ușoară supărare cuiva, pe scurt, vrea 
să aibă bunurile viitoare, dar să nu le piar-
dă pe cele prezente”7. Cu alte cuvinte, 
omul dorește în mod firesc confortul 
material, caută mereu îndestularea și nu 
este dispus spre jertfă, nici să renunţe la 
cele materiale pentru a le avea pe cele 
duhovnicești. Ce este de făcut? Cum să 
facem ca cele materiale să nu pună stă-
pânire peste noi?

Îndemnul cel mai profund este să 
ne asemănăm cât mai mult cu putinţă 
cu Hristos, Cel care, deși, ca Dumnezeu 
adevărat și Stăpân peste toată creaţia, 
putea avea orice, totuși a acceptat con-
diţia de a nu avea nimic al Său și aceas-
ta Și-a asumat-o, pentru a ne arăta nouă, 
tuturor, că doar aceasta este calea pe 
care Îl putem urma. „Dacă voiește cine-
va să vină după Mine – ne spune Hristos 
– să se lepede de sine [...] că ce folosește 

7. Sf. Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, IV, 12, 
traducere din limba latină de Prof. David 
Popescu, Ed. IBM al BOR, București, 2004, 
p. 98.
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omului dacă va câștiga lumea toată, iar pe 
sine se va pierde sau se va păgubi?”8. Iar 
atunci când câţiva dintre ucenici doresc 
să-L urmeze, Hristos le spune să ia amin-
te că „vulpile au vizuini și păsările cerului 
cuiburi; dar Fiul Omului n-are unde să-Și 
plece capul”9 și le recomandă mai apoi, 
când îi trimite la propovăduire, „să nu lu-
aţi nimic pe drum, nici toiag , nici traistă, 
nici pâine, nici bani și nici să nu aveţi câte 
două haine”10, ca nu cumva acestea să de-
vină piedică în lucrarea pentru care au 
fost chemaţi și pe care au acceptat-o cu 
credinţă. Domnul ne avertizează, așadar, 
că adevărata stare a celui care vrea să-L 
urmeze nu poate fi  decât una de mare 
cumpătare materială și de încredinţa-
re în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, 
fără nici o șovăire.

8. Lc 9, 23; 25. 
9. Lc 9, 58.
10. Lc 9, 3.

POSTUL ŞI RUGĂCIUNEA 

SUSŢIN VIAŢA ÎN 

HRISTOS

Cât privește lupta permanentă a 
sufl etului cu trupul și, uneori, pentru 
cei mai râvnitori, și a trupului cu sufl e-
tul, aceasta se biruiește în același fel 
amintit mai sus, adică doar prin cum-
pătare (ca metodă folosindu-ne de pos-
tul propus de Biserică) și prin încrede-
rea deplină în Dumnezeu (pe aceasta 
punând-o în mod concret în lucrare, prin 
rugăciune). „Fiindcă postul – spune Sf. 
Simeon Noul Teolog – acest medic al 
sufletelor noastre, obișnuiește să domo-
lească unuia fi erbinţelile și mișcările tru-
pului, altuia să-i îmblânzească irascibili-
tatea, altuia îi alungă somnul, altuia îi 
trezește râvna, altuia îi curăţă mintea și o 
face din nou liberă de cugetele rele [...]; 
postul risipește și alungă cum alungă soa-
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rele ceaţa, întunericul inteligibil și acope-
rământul păcatului așezat peste sufl et”11. 
„Să ne luptăm să hrănim în noi înșine prin 
lucrarea poruncilor focul dumnezeiesc, prin 
care lumina cea dumnezeiască obișnuiește 
să strălucească”12 și prin rugăciune „câș-
tigă-ţi pe Dumnezeu prieten și nu vei avea 
nevoie de ajutorul omului”13, ne spune ace-
lași părinte Simeon, și-L „vom vedea pe 
Dumnezeu sălășluind ca lumină în noi”14.

Dar oare, ca un automat, trupul poto-
lit va lăsa sufl etul să se înalţe? Cum să fi i 
în același timp cumpătat în cele materia-
le și înfocat în cele duhovnicești, să fi i mă-
surat mereu în cele trupești, dar plin de 
ardoare în cele sufl etești; potolit și cumin-
te trupește, dar entuziast în sufl et; așezat 

11. Sf. Simeon Noul Teolog, Cateheze, Scrieri II, 
Ed. Deisis, Sibiu, 1999, p. 159. 

12. Ibidem, p. 35.
13. Ibidem, p. 113.
14. Ibidem, p. 116.

în trup, dar cu sufl etul înfl ăcărat? Ei bine, 
toate acestea rămân întrebări la care ori-
ce creștin caută răspuns zi de zi, pas cu pas 
și repet îndemnul Apostolului: „să se bu-
cure ca și cum nu s-ar bucura, să plângă ca 
și cum n-ar plânge”. Pentru toate acestea, 
dar și pentru multe altele, calea rămâne 
mereu aceeași: practicarea rugăciunii și 
a postului.

În ceea ce privește controlul voinţei 
noastre și referitor la această împotrivi-
re dintre cele trupești și cele sufl etești, 
Sfântul Ioan Casian ne dezvăluie și el ui-
mitoarea înţelepciune a lui Dumnezeu, 
Care a rânduit ca această neputinţă, năs-
cută în noi în urma neascultării primilor 
oameni în Rai, să-i devină totuși omului, 
în cele din urmă, foarte folositoare. Astfel, 
în plan practic, spune Sfântul Ioan Casian, 
„rezistenţa și puterea corpului ne întârzie 
de la înfăptuirea celor pe care mintea noas-
tră le-a gândit fără rost, iar uneori, urmând 
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o stare mai lungă, fi e de căinţă, fi e de în-
dreptare, această zăbovire ne îndreaptă 
prin revenirea asupra gândurilor și fapte-
lor noastre nu îndeajuns de bine chibzuite 
[...]; din aceste lucruri reţinem că pentru 
noi nu numai că nu este vătămătoare aceas-
tă luptă dintre trup și spirit, care se dă în 
noi, ci ne aduce chiar mult folos”15.

Să reţinem, în concluzie, faptul că slă-
biciunea trupească de multe ori acoperă 
lăuntric un sufl et puternic și că adesea lu-
crurile obișnuite apar duhovnicește în altă 
lumină, după cum ne învaţă și Apostolul 
Pavel: „Chiar dacă omul nostru cel din afa-
ră se trece, cel dinlăuntru însă se înnoiește 
din zi în zi [...] neprivind noi la cele ce se 
văd, ci la cele ce nu se văd, fi indcă cele ce se 
văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt 
veșnice”16. 

15. Sf. Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, 
IV-13-14, ed. cit., pp. 100-101.

16. 2 Cor. 4, 16-18.

Să avem încredere în Dumnezeu, Cel 
care ne cunoaște mai bine ca oricine și 
Care este gata să ne ajute pe toate căile 
posibile, numai să-I dăm ocazia. El este 
precum tatăl din pilda fi ului risipitor, ne-
obosit stând la pândă pentru a ne zări și 
a ne ieși primul în întâmpinare, și aceas-
ta doar pentru că ne iubește. Să nu ui-
tăm, de asemenea, că Împărăţia lăuntri-
că a fi ecăruia dintre noi este poarta de 
intrare în Împărăţia Cerească, în care ne 
invită, cu mult drag și dor, Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos și că doar El este ușa. 
Să prindem așadar curaj și să ne bucu-
răm, gândindu-ne că fi ecare dintre noi 
este un mic fragment dintr-o comoară 
de negrăită bucurie cerească și că în fi e-
care fragment se regăsește taina întregu-
lui, iar semnul acestui adevăr este Învierea 
lui Hristos. 

Protos. Simeon



A P O S T O L I A   •   N r .  1 1 1   •   I U N I E   2 0 1 756

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

C
a în fi ecare an, întâlnirea a debutat prin împreună-slujirea Sf. Maslu în du-
pă-amiaza de vineri, 5 mai, în catedrala „Sf. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir”. 
Slujba a fost continuată de conferința domnului Klaus Kenneth, având tema 

Credință în agonie – Hristos viu.
Un teolog al experienței prin excelență, Klaus Kenneth este bine-cunoscut în toa-

tă lumea ortodoxă pentru itinerariul său spiritual consemnat în autobiografi a Două 

NÜRNBERG: A 23-A ADUNARE EPARHIALĂ

A ARHIEPISCOPIEI GERMANIEI, AUSTRIEI 

ŞI LUXEMBURGULUI

În 5-6 mai s-au desfășurat la Nürnberg lucrările Conferinţei preoţești anuale 
și ale Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, 
prezidate de Înaltpreasfi nțitul Părinte Serafi m. Invitatul din acest an a fost 
domnul Klaus Kenneth, cunoscut prin conferințele, seminariile și scrierile 
sale în care tematizează descoperirea Adevărului credinței ortodoxe.
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milioane de kilometri în căutarea Adevărului, precum și în alte lucrări. După un drum 
spiritual sinuos care a trecut prin islam, hinduism, budism și ocultism, negăsind iubi-
rea lui Dumnezeu în nici unul dintre popasurile căutării sale, Kenneth a avut bucuria 
de a-l întâlni pe părintele arhimandrit Sofronie Saharov de la Mănăstirea „Sf. Ioan 
Botezătorul” din Essex (Anglia). După multe convorbiri duhovnicești, s-a convertit la 
Ortodoxie în 1986,  iar de atunci propovăduiește în toată lumea iubirea Mântuitorului 
Hristos, singurul Dumnezeu viu și adevărat, Care răspunde celor care Îl caută din toa-
tă inima. Astăzi domnul Klaus Kenneth este membru al parohiei ortodoxe românești 
din Fribourg (Elveția).

Apreciatul conferențiar a impresionat asistența atunci când a mărturisit că Dreapta 
Credință nu este o religie, ci Revelație, în timp ce religiile pe care le-a trăit sunt doar 
încercări omenești, care eșuează fi e în respectarea strictă a legii, fi e în relativizarea ide-
ii despre Dumnezeu. Toate aceste încercări se opun învățăturii creștine, în care iubi-
rea oferă libertatea autentică și descoperă pe singurul Dumnezeu adevărat, despre Care 
mărturisim în Sfânta Liturghie că „ne-a adus de la nefi ință la fi ință”. Pentru noi, creștinii 
ortodocși, este nevoie să reînnoim credința prin rugăciune și continuă auto-refl exie, 
pentru a nu cădea în rutina practicării unor forme lipsite de profunzime. Având Biserica, 
slujbele ei, viața eclezială, e nevoie să facem viu fi ecare „Doamne miluiește” rostit și să 
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trăim cu adevărat atunci când rostim salutul pascal „Hristos a înviat!”, iar această tră-
ire e rezultatul pocăinței de zi cu zi, al smereniei, recunoașterii micimii noastre înain-
tea lui Dumnezeu cel iubitor. 

Sâmbătă, în catedrala din Nürnberg, Înaltpreasfi nţitul Serafi m și Preasfi nţitul Sofi an 
au săvârșit Sfânta Liturghie înconjurați de peste 80 de preoți și diaconi slujitori ai pa-
rohiilor românești din Germania, Austria și Luxemburg. După împărtășirea cu Sfi ntele 
Taine, ziua a fost dedicată  lucrărilor Adunării eparhiale anuale. Alături de slujitorii al-
tarelor au participat reprezentanți ai celor 105 parohii și fi lii ale Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului existente la 1 ianuarie, precum și 
reprezentanți ai parohiilor înfi ințate de la începutul acestui an. A fost analizată lucra-
rea pastoral-misionară pe anul 2016 și perspectivele misionare pentru 2017, precum 
și rapoartele departamentelor: fi nanciar, liturgic, educaţie, tineret, tipărituri, asisten-
ţă socială ș.a. 

Înaltpreasfi nţitul Serafi m a mulțumit tuturor participanților, îndemnând preoţii și 
credincioșii să sporească în propovăduirea credinței ortodoxe prin cuvânt, fapte și ru-
găciune.  

Pr. Ioan Popoiu
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Î
n a cincea duminică după Sfintele 
Paști, parohia „Pogorârea Duhului 
Sfânt și Sf. Ier. Nicolae” din Düssel-

dorf a organizat festivitatea de acordare a 
diplomelor „Prima Spovedanie” copiilor 
care au împlinit șapte ani și care au urmat 
în prealabil, timp de mai bine de un an de 
zile, cursurile de pregătire desfășurate în 
cadrul Școlii de Duminică. 

Evenimentul a avut loc după Sfânta 
Liturghie, la care copiii implicați în acest 
program de educație religioasă au parti-
cipat activ, rostind Simbolul de Credință 
și Rugăciunea Domnească în fața Sfântului 
Altar și primind Sfânta Împărtășanie, pen-

A TREIA EDIŢIE A PROGRAMULUI CATEHETIC „PRIMA 

SPOVEDANIE” S-A ÎNCHEIAT LA DÜSSELDORF

tru care s-au pregătit prin Taina Sfintei 
Spovedanii.

Copiii au citit la fi nal mărturii despre 
credința ortodoxă, citând Sfânta Scriptură 
și Sfi nții Părinţi, moment urmat de oferi-
rea diplomei de participare la cursul de 
pregătire religioasă „Prima Spovedanie” 
și un mic cadou de mulțumire pentru efor-
tul depus.

Evenimentul se afl ă la cea de-a treia 
ediție și se bucură de un interes deosebit 
din partea părinților și a copiilor din pa-
rohia aflată în capitala Westfaliei, fiind 
considerat o expresie vie a importanței pe 
care Biserica din Diaspora o acordă pre-
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gătirii copiilor ortodocși români, atât în dimensiunea religioasă, cât și în cea cultura-
lă, prin intermediul programelor școlii duminicale.

După încheirea festivității, toate familiile copiilor participanți au sărbătorit împreu-
nă evenimentul, împărtășindu-și unii altora bucuria de a fi  în atenția și grija Bisericii.

Pr. Iosif Cristian Rădulescu
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Cu ocazia hramului Parohiei ortodo-
xe române „Sfi nții Împărați Constantin și 
Elena” din Brescia, a fost prezent în mij-
locul nostru Episcopul Siluan al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Italiei, la împlinirea 
a 17 ani de la înfi ințare.

Preasfi nțitul Siluan a săvârșit Sfânta și 
Dumnezeiasca Liturghie împreună cu un 
sobor de preoți și diaconi precum și în 
p r e z e n ț a  u n u i  f r u m o s  n u m ă r  d e 
credincioși.

Cu această ocazie a fost hirotonit în-
tru preot diaconul Adrian Tordai, a fost 
hirotesit Iconom preotul paroh Gheorghe 
Timiș și hirotesit paraclisier domnul Sandu 
Fănel (Ștefan).

La orele 9.00 Preasfi nțitul Siluan a avut 
și o întâlnire cu Episcopul Catolic din 
Brescia, Eminența Sa Luciano Monari, 
precum și cu reprezentantul pentru 
Ecumenism, preotul Claudio Zanardini. 

VIZITĂ PASTORALĂ LA BRESCIA I

A fost o întâlnire frățească și cu multă căl-
dură. Preasfințitul Siluan a mulțumit 
oaspeților pentru tot ajutorul acordat pa-
rohiei noastre și le-a fost dăruită o icoană 
cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

După terminarea Sfintei Liturghii, 
Preasfi nția Sa a dorit să viziteze și clădirea 
în construcție (oratoriul), care, cu ajutorul 
Domnului, va fi  terminată anul acesta.

Preasfi nția Sa a participat și la agapa 
frățească, împreună cu preoții, diaconii și 
credincioșii prezenți.

A avut loc și un moment artistic, dan-
suri populare, susținut de tinerii din pa-
rohia noastră. Au fost prezentate trei dan-
suri din trei zone ale țării, Maramureș, 
Bucovina și Banat.

Mulțumim Preasfi nției Sale pentru bu-
curia de a-l fi  avut în mijlocul nostru, pre-
cum și pentru multele și înălțătoarele cu-
vinte de învățătură.
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Î
n data de 20 mai, la Vecernie, în ajunul sărbătorii Sfi nților Împărați Constantin și 
Elena, am avut binecuvântatul prilej să-l avem în mijlocul nostru pe Preasfi nțitul 
nostru Episcop Siluan, în biserica Sf. M. Mc. Dimitrie din orașul Brescia. 

Săvărșind vecernia împreună cu Preasfi nțitul, am simțit o prăznuire binecuvântată în 
biserica noastră, o seară plină de lumină și bucurie. Preasfi nțitul Episcop Siluan, prin 
frumoasa cateheză, ne-a reamintit de faptul că Dumnezeu este mai aproape de noi de-
cât aerul pe care-l respirăm, despre importanța relației noastre cu Dumnezeu și bună-
tatea lui nemărginită. Credincioșii, cu mare bucurie în sufl et, au primit sfaturile zidi-
toare și binecuvântarea Părintelui nostru Episcop. Toți credincioșii, împreună cu 
preotul paroh Ioan Cîrlan, au mărturisit ca și Apostolul Petru în Muntele Taborului: 
„Doamne, bine este să facem trei colibe și să rămânem împreună pe veci”, împreună 
cu Hristos și Părintele nostru Episcop.

VIZITA PREASFINȚITULUI SILUAN 

LA PAROHIA BRESCIA II
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D
uminică, 21 mai 2017, la Institutul Scalabrini din Bassano del Grappa, pa-
rohia „Acoperământul Maicii Domnului” a participat la Sărbătoarea Po-
poarelor.

A fost o ocazie prețioasă pentru a împărtăși și aprecia diversitatea culturală, lingvisti-
că și etnică a comunităților de străini din teritoriu. Cultura și dialogul sunt prioritare 
pentru construirea unei societăți care respectă demnitatea persoanei și viețuirea în 
pace a întregii comunități.

Ziua a început prin celebrarea Sfi ntei Liturghii. Tinerele din parohie au organizat 
și întreținut un stand de desene și activități pentru copii cu tema „Tradiții Românești”. 
A urmat un prânz comunitar multietnic, iar la ora 14.00 am participat la parada por-
turilor populare, traversând centrul istoric. Am continuat sărbătoarea cu un spectacol 
de  muzică și dansuri susținut de diferitele comunități etnice prezente în teritoriu.

SĂRBĂTOAREA POPOARELOR 

LA BASSANO DEL GRAPPA
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D
uminică, 21 mai 2017, la Trento, s-a desfășurat cea de 18-a ediție a Sărbăto-
rii Popoarelor. Și de această dată, mândrul nostru tricolor a fost urmat de zeci 
de adulți și copii, care cu drag și cinste își poartă numele de Român. O ade-

vărată sărbătoare a dansului, portului, tradițiilor, limbii, cântecului și bucatelor românești. 
O suită de dansuri de pe meleagul încântătorului nostru Maramureș au prezentat co-
piii școlii parohiale din Trento, fi ind susținuți nu doar de românii participanți la aceas-
tă frumoasă sărbătoare, ci și de toți reprezentanții popoarelor participante.  

Mulțumim organizatorilor, autorităților, domnului M. Passerott i, părintelui paroh, 
participanților și tuturor celor ce s-au trudit ca să ne facă să ne simțim… acasă. E o 
cinste și o onoare să ducem faima țării noastre dincolo de hotarele ei.

SĂRBĂTOAREA POPOARELOR LA TRENTO
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C
u binecuvântarea Preasfi nțitului Episcop Siluan, preoții și credincioșii din pa-
rohiile protopopiatului Triveneto 1 s-au adunat ca în fi ecare an, în prima du-
minică înainte de sărbătoarea Înălțării Domnului, la unul dintre cimitirele mi-

litare din zona protopopiatului nostru. Astfel, până acum, am cercetat Cimitirele 
militare din Brunico, Dobiaco, Palmanova, Redipuglia, Brazzano, unde s-au depus co-
roane de fl ori și s-au făcut slujbe de pomenire. 

Anul acesta însă ne-am adunat în după-amiaza zilei de duminică, 21 mai, la Cimitirul 
Austro-ungar din Prosecco, o localitate în apropiere de Trieste, pentru a săvârși slujba 
Parastasului pentru toți eroii martiri și soldați căzuți în războaie, dar în mod special 
pentru cei înmormântați aici, ce au murit în Primul Război Mondial. Facem acest pe-
lerinaj și această pomenire în fi ecare an, nu doar pentru că avem compasiune pentru 
acești frați ai noștri căzuți în luptă, ci și pentru faptul că vrem să ne rugăm pentru odih-
na sufl etelor lor și aici, departe de țara mamă. Prin săvârșirea acestor slujbe de pome-

ZIUA EROILOR LA CIMITIRUL MILITAR 

DIN PROSECCO
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nire, manifestăm pe de o parte credința noastră în viața veșnică, și cerem Domnului 
să-i odihnească pe toți acolo unde luminează lumina feței Sale, dar pe de altă parte se 
nasc în inimile noastre sentimente și trăiri înălțătoare ale iubirii de Dumnezeu, de 
Neam și de Patrie. Pe de altă parte, prin aceste slujbe de pomenire ne cinstim istoria 
și trecutul nostru ca neam, creându-se astfel o legătura neîntreruptă cu cei care și-au 
dăruit viața lor în trecut, pentru existența noastră de astăzi. Apoi se creează o legătu-
ră mai puternică între noi cei din diaspora și întreg neamul nostru și ni se dă un sens 
de continuitate și unitate care se transmite din generație in generație. 

Pe lângă preoții și credincioșii noștri, la acest eveniment au participat Domnia Sa 
Consulul Laurențiu Babei, reprezentant al Consulatului din Trieste, domnul Marco 
Gabrielli, Președintele Consiliului Comunal din Trieste, doamna Președinte a 
Circumscripției 1 Trieste, Maja Tenze, precum și alți reprezentanți ai autorităților lo-
cale italiene precum și reprezentanți ai poliției locale. 

Istoria acestui cimitir începe în noiembrie 1915, când la Prosecco era un spital mi-
litar de campanie, iar cei căzuți în luptă și cei morți din cauza rănilor primite au fost 
înmormântați în cimitirul civil al localității, apoi în octombrie 1916 se începe constru-
irea unui cimitir ad-hoc, aproape de cel civil, și un altul pe locul unde este actualul ci-
mitir. Acesta cimitir se afl ă într-o vale foarte frumoasă și înconjurată de pădure și a fost 
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reamenajat de mai multe ori, aducându-se aici și rămășițele pământești ale soldaților 
căzuți din alte cimitire mai mici: Opicina, Banne, Basovizza, Doberdò e Piedimonte 
del Calvario. Cu puțini ani în urmă, Asociația Crucea Neagră Austriacă, care se 
îngrijește de soldații căzuți în războaie, a așezat cruci noi de piatră, determinând as-
pectul actual al cimitirului.

În acest cimitir se odihnesc 5.733 de soldați de diverse naționalități, dintre care 
doar pentru 578 se cunosc numele. Dintre aceștia au fost identifi cați 42 de români, 
dar având în vedere că inscripțiile cu numele celor căzuți au fost transcrise de mai 
multe ori, acestea au primit o puternică infl uență austriacă și maghiară. Am descope-
rit pe unele cruci nume asemănătoare cu cele care încă se mai întâlnesc în Ardeal, 
apoi între cei la care nu s-au mai păstrat numele cu siguranță că au mai fost și alți frați 
de ai noștri. 

La această slujbă am simțit în inimă un sens de recunoștință fără margini, ce nu 
poate fi  rostit în cuvinte, iar rugăciunea noastră acolo, lângă crucile simple a soldaților 
căzuți, exprimă compasiunea, duioșia, înţelegerea și recunoștinţa faţă de acești frați 
ai noștri, morți fără o vorbă mângâitoare, fără o lumânare aprinsă la căpătâi, departe 
de țară și de cei dragi. Slujba s-a încheiat cu depunerea de coroane de fl ori lângă cru-
cea din mijlocul cimitirului, cu intonarea Imnelor Italiei, României și Moldovei, 
însoțite de un recital de cântece patriotice și o agapă frățească la care au participat 
toți cei prezenți.
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Ș
i anul acesta parohia „Zămislirea Maicii Domnului” din Roma a participat, cu 
binecuvântarea Preasfi nțitului Părinte Episcop Siluan, la Maratonul organizat la 
Roma cu scop caritativ. Este vorba despre o acțiune caritabilă de mare amploa-

re, foarte mediatizată, organizată în vederea obținerii de fonduri fi nanciare folosite în 
cercetare pentru combaterea cancerului la sân. Animatorul și organizatorul grupului 
de români a fost, ca de obicei, medicul italian Massimo Liberatori.

PARTICIPARE LA MARATONUL ORGANIZAT PENTRU 

COMBATEREA CANCERULUI LA SÂN - PAROHIA 

„ZĂMISLIREA MAICII DOMNULUI”, ROMA, LA RUSTICA
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C
u ajutorul lui Dumnezeu am ajuns aproape de încheierea Cursului de forma-
re a voluntarilor pentru bolnavi, început pe data de 2 martie a.c., la inițiativa 
Departamentului pentru spitale și cu binecuvântarea Preasfi nțitului Părinte 

Episcop Siluan.
La acest curs, organizat în colaborare cu Asociația de voluntariat pastoral ASVEP, 

de la spitalul Sandro Pertini din Roma, au participat în jur de 60 de credincioși români 
de la 13 parohii din Roma și împrejurimi.

În semn de apreciere și încurajare, Episcopia noastră a oferit tuturor cursanților 
români o Diplomă de participare, înmânate de către Preacuviosul Părinte Vicar 
Atanasie.

Acest curs de formare a voluntarilor credem că va ajuta și la constituirea Diaconiei 
pentru bolnavi în parohii și la colaborarea parohiei cu spitalul (spitalele) din zonă.

Dumnezeu să binecuvinteze această formă de pastorație a celor suferinzi, aducând 
alinare celor bolnavi și râvnă mântuitoare celor care se îngrijesc de ei.

ÎNCHEIEREA CURSULUI DE FORMARE A 

VOLUNTARILOR PENTRU BOLNAVI
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S
âmbătă, 20 mai 2017, Preasfi nțitul Părinte Episcop Timotei al Episcopiei Orto-
doxe Române a Spaniei și Portugaliei a ofi ciat Slujba de punere a pietrei de teme-
lie a noii biserici ce se va construi pentru comunitatea ortodoxă română din pa-

rohia „Sfi nţii Împăraţi Constantin și Elena” din Figueres. După slujbă, Ierarhul nostru a 
săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în locașul de cult provizoriu al parohiei. Alături de 
Preasfi nția Sa au slujit pr. protopop Aurel Bundă din Barcelona și pr. paroh Laurențiu 
Rezeanu. La slujbă au participat și distinși membri ai Consulatului General al Români-
ei la Barcelona, dintre care amintim pe domnul Consul general Manuel Pleșa.

În cuvântul de învățătură rostit cu ocazia acestui moment deosebit pentru parohia 
ortodoxă română din Figueres, Ierarhul nostru a tâlcuit pericopa evanghelică citită la 
Sfânta Liturghie, accentuând că „pentru a putea dobândi mântuirea trebuie să facem 
ascultare de glasul Păstorului Cel Bun și să-i dăruim Mântuitorului Hristos inima noas-
tră, însă nu oricum, ci umplută de harul Duhului Sfânt. Un exemplu de ascultare a fost 
și Împăratul Constantin cel Mare, care a primit poruncă în vis să pună pe stindardele 
romane Sfânta Cruce și făcând așa a biruit. Noi, de asemenea, nu putem birui păcatul 
decât ascultând glasul Domnului Hristos”.

PUNEREA PIETREI DE TEMELIE PENTRU 

CONSTRUCȚIA BISERICII DIN FIGUERES
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Î
n Duminica a VI-a după Paști, 21 mai 2017, zi în care s-a făcut și prăznuirea Sfi nților 
Împăraţi Constantin cel Mare și maica sa Elena, Preasfi nțitul Părinte Episcop Ti-
motei al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei a săvârșit Sfânta 

Liturghia baptismală în parohia „Sfântul Mucenic Sebastian” din San Sebastian Do-
nostia.

În cadrul Sfi ntei Liturghii, Preasfi nția Sa a botezat al treilea copil al părintelui pa-
roh Marian Mănescu, pe micuța Sofi a, precum și pe prunca Alexandra, fi ica unei fa-
milii de credincioși ai parohiei.

La fi nal, ierarhul nostru a rostit un cuvânt de învățătură tâlcuind pericopa evan-
ghelică a duminicii (care relatează minunea vindecării orbului din naștere), arătând 
că „după modelul mărturisirii orbului, noi toți trebuie să-L mărturisim pe Hristos Cel 
înviat, mai ales acum în zilele noastre când lumea Îl înlătură pe Hristos. Toți cei care 
am fost botezați suntem chemați la mărturisire, nu numai prin cuvânt, ci mai ales prin 
faptele noastre cele bune, care luminează înaintea oamenilor arătându-L, prin purta-
rea noastră, pe Hristos, Lumina lumii”.

LITURGHIE BAPTISMALĂ ÎN PAROHIA SAN 

SEBASTIAN DONOSTIA
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În perioada 29 aprilie-2 mai 2017, paro-
hia ortodoxă „Sfântul Proroc Zaharia și 
Dreapta Elisabeta” din Boadilla Del Monte 
și Brunete a efectuat un pelerinaj la Mănăstirea 
Vilaller, mănăstire ce poartă hramul Sfi ntei 
Cuvioase Parascheva de la Iași.

Organizarea pelerinajului s-a făcut în foar-
te scurt timp, la dorinţa credincioșilor din Bru-
nete care au benefi ciat de zilele suplimentare 
de concediu. Pelerinajul a început cu un po-
pas în Zaragoza, unde au fost vizitate cele mai 
importante obiective turistice, precum și pa-
rohia ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnu-
lui” unde, cu binecuvântarea pr. paroh Aurel 
Nae, ne-am putut închina la moaștele Sfântu-
lui Mare Mucenic Gheorghe. Sâmbătă seara 
(29 aprilie) am fost primiţi cu multă căldură 
de întreaga obște a mănăstirii de la Vilaller, 
ne-am cazat, am cinat împreună și ne-am pre-
gătit pentru Sfânta Liturghie de a doua zi.

Duminică ne-am bucurat de împreuna 
slujire cu pr. ieromonah Lavrentie, care i-a fe-
licitat pe creștini pentru răbdarea și dragos-

CREDINCIOȘII PAROHIEI BRUNETE

ÎN PELERINAJ LA MĂNĂSTIREA VILALLER

tea lor faţă de Biserică, precizând că ușa mă-
năstirii este mereu deschisă creștinilor din 
Spania și nu numai. Din pricina vremii capri-
cioase, după masa de prânz ne-am adunat la 
Liturghia după Liturghie de la ,,gura sobei”, 
unde s-au cântat cântece religioase și patrio-
tice. Luni a avut loc o scurtă excursie în Franţa, 
iar marţi, 2 mai, înainte de întoarcerea în 
Madrid, am făcut un popas la Biserica Sfântul 
Clement din Taüll, o Biserică din anul 1123 
unde se afl ă o pictură deosebită.

Bucuria pelerinajului a fost foarte mare, 
fi indcă pentru mulţi credincioși a fost prima 
ieșire din Madrid după foarte mulţi ani de 
muncă (cu excepţia drumurilor anuale acasă, 
în România). Cu toţii ne-am recules sufl eteș-
te în pacea locului, cu peisajele sale extraor-
dinare, și ne-am bucurat de aerul curat și de 
ospitalitatea obștei mănăstirii. Cu siguranţă 
acest loc binecuvântat a rămas în inimile și 
sufl etele pelerinilor noștri, care doresc să re-
vină și cu alte ocazii la Mănăstirea Vilaller.

Pr. Flavius Sava
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Î
n perioada 5-7 mai 2017, credincioșii parohiei „Sfântul Efrem cel Nou” din Tor-
rent și-au sărbătorit ocrotitorul. Vineri, 5 mai, s-a săvârșit Sfânta Liturghie, iar 
sâmbătă seara Vecernia cu Litie, urmată de câteva dezbateri duhovnicești legate 

de Sfântul Efrem cel Nou, viața și mucenicia sa, dar și de roadele rugăciunii în viața 
noastră. Pentru a oferi credincioșilor posibilitatea participării în număr mare la acest 
eveniment, hramul a fost sărbătorit duminică, 7 mai, printr-o Sfântă Liturghie în ca-
drul căreia, împreună cu părintele paroh Vasile Pop, cu binecuvântarea Preasfi nțitului 
Părinte Episcop Doctor Iustin Hodea al Maramureșului și Sătmarului și a Preasfi nțitului 
Părinte Episcop Timotei al Spaniei și Portugaliei, a slujit și invitatul nostru din acest 
an la hram, părintele protosinghel Nifon Neamciuc, starețul Mănăstirii Sfânta Cuvi-
oasă Parascheva din Strâmtura, Maramureș.

HRAMUL PAROHIEI TORRENT
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La fi nalul Sfi ntei Liturghii, părintele Nifon a ținut un cuvânt de învățătură despre 
Sfântul Efrem cel Nou, făcând trimitere și la pericopa evanghelică a Duminicii a IV-a 
după Paști. Bucuria hramului a fost sporită de surpriza pregătită credincioșilor de a 
avea spre închinare moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, aduse de părintele 
Gheorghe Alin Resiga din parohia ortodoxă română din Lliria. De asemenea, credincioșii 
s-au închinat și la epitrahilul Sfântului Efrem cel Nou, pe care parohia Torrent l-a pri-
mit de la Nea Makri în anul 2014.  

Tot din data de 7 mai a început și programul de rugăciune Să ne rugăm împreună 
cu Sfântul Efr em cel Nou!, în cadrul căruia preotul paroh și credincioșii vor săvârși timp 
de 40 de zile Acatistul Sfântului ocrotitor, ca semn de mulțumire, mai ales că tot acum 
s-au împlinit și 5 ani de la înfi ințarea parohiei ortodoxe române din Torrent.

Toți cei prezenți au participat după încheierea evenimentului la agapa frățească 
pregătită cu bucate alese de către femeile din comitetul parohial, prin dragostea și im-
plicarea credincioșilor din parohie.

Pr. Vasile Pop
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Reţete
și sfaturi practice

PANZANELLA  

salată toscană cu roșii și pâine 

Ingrediente: 8 fi leuri anșoa, oțet de vin 
roșu (sau balsamic), 280 g ardei gras copt 
tocat mărunt, 1 mână capere, 1 ceapă roșie 
mică feliată subțire, sare, piper, 600 g roșii 
tăiate în bucăți, 200 g pâine ciabatt a ve-
che (uscată), ulei de măsline, busuioc.

Mod de preparare:
Rupe ciabatt a în bucăți de cca 3 
cm și pune-le pe un platou. La-
să-le deoparte într-un loc călduț 
în jur de 30 de minute, ca să se 
usuce mai bine. Într-un castron, 
condimentează roșiile cu sare și 
piper. Clătește caperele și scur-
ge-le, apoi adaugă-le peste roșii. 
Pune și ceapa feliată, ardeii copți, 
fi leurile de anșoa și bucățile de 

ciabatt a. Amestecă bine și adaugă 2 linguri 
de oțet și 6 de ulei de măsline.
Servește salata decorată cu frunze de busu-
ioc. Este delicioasă lângă carne la grătar sau 
pui la cuptor.

(după www.jamieoliver.com)

Pentru că vara este prin excelență sezonul salatelor sau al supelor reci, vă propun urmă-
toarele rețete care se realizează ușor, din ingrediente proaspete și sănătoase, iar de foc aproa-
pe că putem uita...
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SALATĂ CU SMÂNTÂNĂ

ȘI CASTRAVEȚI

Ingrediente:  2 castraveți, 1 hașma 
(cepșoară) tocată, 30 g smântână (sau iaurt 
grecesc), ½ lingură suc lămâie, 2 linguri mă-
rar tocat, sare, piper alb.

Mod de preparare: Se curăță castraveții 
de coajă și se înlătură semințele. Se taie pe 
lungime, foarte subțire, ca să arate ca niște 
spaghete. Se pun într-un bol cu puțină sare 
și se amestecă ușor ca să se înmoaie, apoi 
se clătesc. Într-un alt bol se amestecă smân-
tâna cu ceapa și sucul de lămâie. Se 
potrivește de sare și piper și se adaugă 
castraveții și mărarul.

SALATĂ CU ROȘII, FETA 

ȘI PEPENE

o salată dulce-sărată și revigorantă

Ingrediente: 200 g feta, 1 ardei roșu, ½ cea-
pă roșie, 1 castravete mic, 3 roșii, 500-600 
g pepene roșu, 100 ml ulei măsline, 50 ml 

zeamă de lămâie (sau oțet alb), sare, piper, 
câteva frunze de mentă.

Mod preparare:  Se prepară vinegreta ast-
fel: se amestecă într-un borcan cu capac 
sucul de lămâie, sarea și piperul, uleiul și 
se agită bine. Se taie castravetele în jumă-
tate, pe lungime, apoi se taie felii mici. Se 
taie și ceapa. Se amestecă roșiile tăiate fe-
lii, castravetele, ceapa, ardeiul gras tăiat 
cubulețe, brânza și menta într-un castron 
mare. Se adaugă vinegreta și se servește 
imediat.

(după www.steamykitchen.com)

SUPĂ RECE DE CASTRAVEȚI 

ȘI AVOCADO

o supă ideală pentru o zi fi erbinte de vară
 
Ingrediente: 100 g roșii tăiate cubulețe, 4 
linguri ceapă tocată, 1 avocado, 2 castraveți 
mici, 300 ml lapte bătut, 4 linguri iaurt slab, 
2 linguri zeamă de lime, 2 linguri busuioc 
proaspăt tocat, sare, piper.
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Mod preparare: Se curăță și se taie 
castraveții și avocado în cubulețe mici. 
Într-un blender se mixează laptele bătut, 
castravetele, ¾ din avocado, 2 linguri de 
ceapă tocată și o lingură de busuioc, până 
când devine totul o pastă moale. Se pune 
sare și piper după gust și se bagă supa la fri-
gider pentru o oră. Celălalt sfert de avo-
cado tăiat bucățele se amestecă într-un 
bol cu restul de ceapă, busuioc, roșiile 
și sucul de limetă. Supa rece se servește 
cu o lingură de iaurt slab și un toping 
din salata cu roșii și avocado.

SALATĂ CU PIEPT DE RAȚĂ 

ȘI COACĂZE

o masă ușoară și sofisticată în același 
timp
 
Ingrediente: 350 g piept de rață (sau 
pui), 100 g salată verde, 50 g nuci prăji-
te, 100 g coacăze negre și roșii (sau alte 
fructe de pădure), 3 linguri ulei de măs-
line, 6 linguri oțet de vin (sau balsamic), 
sare, piper.

Mod preparare: Se crestează pie-
lea de pe pieptul de rață, se condi-
mentează cu sare și piper și se pră-
jește la foc mediu, într-o tigaie 
neaderentă (mai întâi cu pielea în 
jos timp de 3-4 minute, până când 
aceasta se rumenește, apoi pieptul 
se întoarce și se lasă cel puțin 5 mi-
nute, în funcție de cât de pătruns 
vrem să fi e). Se scoate carnea și se 
lasă la răcit cca 5 minute, apoi se fe-

liază subțire. Se așază frunzele de salată 
pe un platou, se pun deasupra feliile de 
carne, se presară coacăzele și nucile toca-
te și se toarnă uleiul amestecat cu oțet, 
sare și piper.

(după www.petitchef.ro)

POFTĂ BUNĂ!
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1. Împotriva durerii în gât: Se bea lapte fi erbinte, în care s-au topit o linguriţă de unt și 
una de miere, cu înghiţituri mici, ţinând picioarele în apă fi erbinte.

2. Contra tusei: Ceai din coji de ceapă (este cam neplăcut la gust), plus apă fi erbinte la 
picioare sau ceai de pătlagină + apă fi erbinte la picioare.

3. Împotriva balonărilor și a digestiei difi cile: Iată un ceai care depășește toate aștep-
tările. După masa de prânz și cea de seară, se bea câte o cană de ceai făcut din o linguriţă de 
chimen (chimenul se clocotește cinci minute), o linguriță cu vârf de coada-șoricelului și un 
fi r de mentă (sau câteva frunze). Balonările nu-și vor mai face apariția, nu va exista senzaţia 
de greutate în stomac și nici arsuri. Acest ceai înlocuiește cu succes Trifermentul și n-ar tre-
bui să lipsească din casa celor cu probleme la fi cat, bilă, stomac.

4. Pentru a căpăta poft ă de mâncare: Se zdrobesc bine în mojar o mână bună de fl ori 
de coada-șoricelului până se fac pulbere. Peste pulbere se pun 400 g miere. Din acest ames-
tec i se dă copilului o linguriţă pe stomacul gol. Preparatul face și o bună curățenie în intesti-
ne – elimină paraziţii.

5. Leac pentru rinichi: Ceai de ciup de mălai (mătase de porumb) recoltat în luna lui au-
gust și cozi de cireșe culese pe sfântul soare. Se bea în loc de apă două-trei săptămâni.

6. Împotriva cistitei: Mușeţelul este cel mai serios inamic al cistitei. Două-trei seri la 
rând se face un ceai concentrat de mușețel, cu care se fac băi de șezut. Ceaiul trebuie să fi e 
cald, dar să nu frigă. Se ţin apoi picioarele în apă fi erbinte înainte de a ne așeza în pat. Pe lân-
gă faptul că rezolvă problema pe loc, boala nu va mai reveni ani la rând.

(după descoperaromania.org)
Preoteasa Daniela PORUMB

SFATURI DE LA BUNICA: LEACURI DIN MARAMUREȘ


