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CUVÂNTUL

EPISCOPULUI

SILUAN

I
ată că au ajuns să se împlinească cu-
vintele Sfântului Apostol Pavel (că-
tre Timotei): 
Și aceasta să știi că, în zilele din urmă, 

vor veni vremuri grele; Că vor fi  oameni 
iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudă-
roși, trufași, hulitori, neascultători de părinţi, 
nemulţumitori, fără cucernicie, lipsiţi de dra-
goste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfr ânaţi, 
cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuvi-
incioși, îngâmfaţi, iubitori de desfătări mai 
mult decât iubitori de Dumnezeu, având în-
făţișarea adevăratei credinţe, dar tăgăduind 
puterea ei. (2 Tim. 3, 1-5).

Cuvinte cum nu se poate mai actuale 
și mai corespunzătoare realității în care 
trăim. Nu este spațiu sufi cient pentru a ne 
opri asupra fiecăreia dintre trăsăturile 
omului descris de dumnezeiescul Apostol, 
ci doar ne putem limita să constatăm că 
nu este nici unul care să nu corespundă la 
ceea ce se poate vedea în zilele noastre. 
Iar acestor cuvinte le fac ecou cuvintele 
Domnului, din Apocalipsă (Revelație):

Cel ce nedreptățește, să mai nedreptă-
țească încă, și cel spurcat să se mai spurce 
încă, și cel drept să mai facă dreptate încă, 
și cel sfânt, mai sfi nțească-se încă. Iată, (Eu) 
vin curând, și plata Mea cu mine (este) pen-
tru a da fi ecăruia după cum este lucrarea 
lui (22, 11-12).

1. Cf. Ef. 5, 16. Am preferat cuvântul viclene, co-
respuzător literal al originalului grec ponira.

RĂSCUMPĂRAȚI 

VREMEA, CĂ ZILELE 

VICLENE SUNT1
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Aceasta este cheia înțelegerii felului 
în care să ne orientăm atenția și grija în 
tulburările de față și în cele ce se mai pro-
fi lează. Că Domnul zice: Luați seama și 
nu vă speriați, căci trebuie să fi e toate (cf. 
Mt. 24, 6). Prin urmare, fără să închidem 
ochii în fața priveliștii ce înfățișează toa-
tă stricăciunea și spurcăciunea lumii, ca 
pe ceva „normal”, dar și fără a pierde prea 
multă vlagă supărându-ne peste măsură, 
descurajându-ne, smintindu-ne sau (mai 
rău) judecând, să ne îndreptăm privirea 
și gândul către Domnul, sus având inimi-
le, căutând pacea cu toți și sfi nțenia, fără 
de care nimeni nu va vedea pe Domnul (cf. 
Evr. 12, 14).

Dacă e “slobod” la nedreptate și la spur-
căciune, fără sfi ală, atunci, pentru noi, cei 
care voim a rămâne credincioși Domnului 
până la sfârșitul zilelor noastre, înseamnă 
că e „slobod” la a ne curăți și a ne sfi nți, 
încă, fără ezitare sau complexe în fața lu-
mii, dat fi ind că Domnul ne avertizează 
că va veni curând.

Deși semnele exteri-
oare ale vremii arată că 
Domnul este aproape 
(cf. Filip. 4, 5), pentru 
noi, creștinii, sfârșitul lu-
mii coincide cu sfârșitul 
propriei vieți, dat fi ind 
că nu știm ziua, nici cea-
sul când va veni Fiul 
Omului (cf. Mt. 25, 13). 
De aceea ne rugăm în fi -
ecare zi ca cealaltă vreme 
a vieții noastre (despre 

care nu știm când se sfârșește!) în pace și 
întru pocăință să o petrecem, adăugând în-
dată și cerând Domnului un sfârșit creștinesc 
vieții noastre, fără durere, fără de rușinare, 
în pace, și bun răspuns la înfr icoșatul (Său) 
Scaun de judecată, știind că fi ecare vom da 
seamă pentru propriile noastre păcate.

Având astfel de preocupări și de „griji”, 
nu va veni sfârșitul peste noi ca un fur (cf. 
1 Tes. 5, 4). Deci să luăm seama cu grijă cum 
umblăm, nu ca cei neînțelepți, ci ca cei înțelepți, 
răscumpărând vremea, că zilele viclene sunt. 
Drept aceea, să nu fim fără de minte, ci să 
înțelegem care este voia Domnului (cf. Ef. 5, 
15-17). Și Sfântul Pavel ne spune pe înțeles: 
aceasta este voia lui Dumnezeu: sfi nțirea 
voastră (1 Tes. 4, 3).

Așa să ne ajute Domnul, tuturor celor 
care iubim arătarea Lui (cf. 2 Tim. 4, 8) și 
chemăm Numele Lui!

† Episcopul Siluan
al Episcopiei Ortodoxe Române

a Italiei
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„Zis-a Domnul pilda aceasta: asemenea este Împărăția cerurilor cu o co-
moară ascunsă în țarină, pe care găsind-o un om, a ascuns-o, și de bucu-
ria ei s-a dus, a vândut tot ce avea și a cumpărat țarina aceea. Iarăși ase-
menea este Împărăția cerurilor cu un neguțător, care caută mărgăritare 
bune și afl ând un mărgăritar de mult preț, s-a dus, a vândut toate câte avea 
el și l-a cumpărat. Mai este asemenea Împărăția cerurilor cu un năvod 
aruncat în mare și care a adunat tot felul de pești; iar după ce s-a umplut, 
l-au tras năvodarii la mal și, șezând, au ales pe cei buni în vase, iar pe cei 
răi i-au aruncat afară. Așa va fi  și la sfârșitul lumii: vor ieși îngerii și vor 
despărți pe cei răi din mijlocul celor drepți și-i vor arunca în cuptorul cel 
de foc; acolo va fi  plângerea și scrâșnirea dinților. Apoi Iisus i-a întrebat: 
Ați înțeles toate acestea? Iar ei I-au răspuns: Da, Doamne! Iar El le-a zis: 
De aceea orice cărturar cu învățătură despre Împărăția cerurilor este ase-
menea unui om stăpân în casa sa, care scoate din vistieria sa lucruri noi și 
lucruri vechi. După ce a sfârșit pildele acestea, Iisus a plecat de acolo și, ve-

nind în patria Sa, îi învăța în sinagoga lor.” 

A
dam în Eden, în neascultarea poruncii dumnezeiești, cade dintr-o stare spiri-
tuală a vederii lui Dumnezeu și de la exigența duhului la o stare materială, opa-
că, și la o exigență a materiei care, în îngustimea minții lui, devine unică ga-

rantă a existenței lui. Proiecția acestei stări în mintea și în modelul de viață al tuturor 
urmașilor săi capătă forma materialismului, care duce până la o concluzie eronată a 

TÂLCUIRE A EVANGHELIEI 

DE VINERI DIN SĂPTĂMÂNA 

A VI-A DE DUPĂ RUSALII

(Mt 13, 44-54)
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multor oameni cum că există numai ma-
teria, pentru că ea este perceptibilă la ni-
velul simțurilor, iar mai presus de materie 
nu există nimic. Având în vedere această 
stare de fapt, Domnul Hristos, în propo-
văduirea Evangheliei Sale, pleacă de cele 
mai multe ori de la această neputință a 
omului înrobit de materie, cu toate aspec-
tele colaterale ale acestei robii: iubirea de 
avere, iubirea de plăcere și iubirea de mă-
rire. De aceea vorbește pe limba materia-
listului atunci când spune „Pilda bogatu-
lui căruia i-a rodit țarina”, „Pilda talanților”, 
„Pilda minelor”, „Pilda drahmei pierdute”, 
„Pilda bogatului nemilostiv și a săracului 
Lazăr”, „Pilda lucrătorilor viei”, „Pilda da-
tornicului nemilostiv” sau „Pilda icono-
mului nedrept”. În toate aceste pilde se 
pleacă de la ideea de valoare materială, 

pentru a ridica mintea la valorile neprețuite 
ale duhului, în perspectiva dobândirii 
Împărăției lui Dumnezeu, care este mai 
presus de orice valoare cuantifi cabilă.

Primele două pilde ale Evangheliei de 
astăzi vorbesc foarte clar de valori pe care, 
în general, omul înrobit materiei le 
dorește. Subiectul lor central și preocu-
parea unică a personajelor principale sunt 
comoara și mărgăritarul. Pentru amân-
două aceste valori protagoniștii fac lucruri 
extraordinare în scopul de a le dobândi. 
Gesturile lor sunt duse la extrem: ei „vând 
tot ce au” și cumpără ceea ce prețuiesc cu 
adevărat. Sfântul Ioan Gură de Aur aso-
ciază cele două valori cu cuvântul lui 
Dumnezeu, pe care un adevărat căutător 
al Împărăției Lui îl prețuiește ca fi ind cel 
mai de dorit lucru.
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Cunoașterea cuvântului și situarea aces-
tuia pe treapta cea mai înaltă a preocupă-
rilor unui om îi garantează acestuia viața 
veșnică. Într-adevăr, Însuși Mântuitorul 
răspunde ispititorului în Muntele ispiti-
rii: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu 
tot cuvântul care iese din gura lui Dum-
nezeu (Mt 4, 4), iar ucenicilor care Îl 
îndeamnă să mănânce la fântâna lui Iacov 
din Sihar le răspunde: „Mâncarea Mea este 
să fac voia Celui Ce M-a trimis pe Mine și 
să săvârșesc lucrul Lui” (In 4, 34). Ceea 

ce este cu adevărat prețios și 
vital după învățătura evan-
ghelică este așadar Cuvân-
tul lui Dumnezeu, dar pen-
tru a ne ajuta pe noi, cei 
înrobiț i  de mater ie,  să 
înțelegem un lucru atât de 
înalt, Domnul asociază ade-
vărata valoare lucrurilor care, 
în mintea omului îndepăr-
tat de adevăr prin păcat, se 
proiecteză ca fi ind valori. În 
acest sens, Evanghelia ajunge 
la un moment dat la un 
îndemn paradoxal, dacă nu 
se ține seama de context și 
de finalitatea mesajului. 
După ce rostește „Pilda ico-
nomului nedrept” (Lc 15), 
Domnul Hristos spune în 
faţa unui public numeros: 
„Faceți-vă prieteni cu bogăția 
nedreaptă, ca atunci când 
veți părăsi viața să vă pri-
mească  e i  în  cor tur i le 

veșnice” (Lc 16, 9). Și acest lucru îl enunță 
după un cuvânt la fel de greu de primit 
pentru cel care are câteva noțiuni evan-
ghelice de bază, și anume: „Fiii veacului 
acestuia sunt mai înțelepți în neamul lor 
decât fiii luminii” (Lc 16, 8). Cu alte 
cuvinte, dacă oamenii sunt în stare să facă 
l u c r u r i  e x t rao rd i na re  ș i  e f o r t u r i 
supraomenești pentru a obține valorile 
vremelnice ale lumii acesteia, de ce oare 
nu fac aceleași eforturi pentru a dobândi 
veșnica și neprețuita valoare a împărăției 
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lui Dumnezeu?! De asemenea, cei 
împătimiți de cele ale lumii și de nimicu-
rile pe care lumea le propune sunt mult 
mai râvnitori în a argumenta stilul lor de 
viață decât cei care pretind că nutresc 
dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu și 
a se face moștenitori ai împărăției Sale.

Pilda năvodului din Evanghelie este 
dedicată în special nouă, care am fost 
pescuiți cu năvodul cuvântului evanghe-
lic, am primit Botezul, dar, pentru că nu 
am lepădat obiceiurile păcătoase, judeca-
ta din urmă nu ne va afl a demni de bucu-
ria veșnică, de care se bucură numai cei 
care prețuiesc năvodul, care este cuvân-
tul, și cinstesc Pescarul, Care este Hristos 
Însuși.

După rostirea acestor pilde, apare între-
barea lapidară și pedagogică a Învățătorului: 
„Ați înțeles toate acestea?”. La răspunsul 
afirmativ al ucenicilor, Învățătorul lor 
adâncește și mai mult taina învățăturii prin 
cuvintele: „De aceea orice cărturar cu 
învățătură despre Împărăția cerurilor este 
asemenea unui om stăpân în casa sa, care 
scoate din vistieria sa lucruri noi și vechi”. 
Din nou Mântuitorul le vorbește uceni-
cilor, și implicit nouă, în termeni accesi-
bili unora care suntem aserviți materiei. 
Primul termen este „om stăpân”; este un 
cuvânt pe care îl cunoaștem foarte bine, 
pentru că în lumea aceasta iubirea de stă-
pânire ne copleșește de nenumărate ori. 
Vrem să fi m stăpâni ai materiei și ai lumii 
în care trăim, fără să lăsăm loc de stăpâ-
nire lui Dumnezeu, Celui Care este cu 
adevărat Stăpân al lumii și al nostru. Al 

doilea cuvânt este vistierie, din care cel 
bogat în lucruri materiale, pentru a-și 
înlesni viața pământească, la momentele 
potrivite scoate valori vechi sau noi, adap-
tabile la orice exigență.

Dar unde este omul stăpân?! În casa 
sa. Pronumele posesiv care se referă la 
cuvântul casă, unde omul este stăpân, 
concentrează atenția omului materialist 
și o canalizează cu mult tact pedagogic 
către învățătura despre Împărăția ceru-
rilor, care în optica omului, chip al lui 
Dumnezeu, prin cercetarea Evangheliei 
poate să ocupe locul central. Numai așa 
acesta poate să devină cu adevărat bogat 
în valori nepieritoare. 

Astfel, făcând o analiză a metodei 
didactice pe care Învățătorul Hristos o 
folosește în această pericopă evanghelică, 
vedem cum se pleacă de la valori materi-
ale ușor de defi nit pentru cei dependenți 
întru totul de materie, respectiv de la 
comoară, mărgăritar, pescuit abun-
dent, vistierie, casă. Fiecărui element îi 
corespunde un personaj, care are o însem-
nătate numai dacă deține respectivele 
valori: căutător de comori, neguțător, 
năvodari, stăpân al casei. În cele din 
urmă se ajunge la cărturar, care își păs-
trează valorile într-un loc din care nimeni 
nu le poate prăda, adică în mintea sa, pen-
tru a ajunge la fondul acestei învăţături: 
cărturarul este cel cu învățătură des-
pre Împărăția cerurilor, și el este uni-
cul adevărat stăpân.

Pr. Liviu Baciu 
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PRÉDICĂ, f., pl. ĭ (it. prédica, de unde și ngr. 
prédika [scris préntika], rus. predika, germ. pre-
digt): discurs ținut pentru a moraliza poporul: 
a ține o predică. Fig. iron. Mustrare lungă și plic-
ticoasă. Odinioară cazánie, prodovedanie, apoi omilíe și didahie. V. cuvântare.1

 PREDICÁ, prédic, vb. 1. (intr.): a prezenta, explicând (în biserică), un text biblic, 
un fapt religios, extrăgând din ele o învățătură morală; (p. ext.) a educa, a instrui po-
porul prin cuvântări religioase și morale: „preotul predică Evanghelia”; (iron.) „Nu 
poate un popă să vorbească și să nu predice” (Agîrbiceanu); expr. A predica în deșert 
(sau în pustiu) = a da sfaturi cuiva care nu le ascultă, nu le urmează; a vorbi degeaba; 
2. (tr.) a recomanda ceva cu insistență; a îndemna la...; a răspândi, a propaga idei, 
concepții etc.; a propovădui: „[Venețienii] predicau în lume, cu lacrimi, război sfânt” 
(Sadoveanu); ai predicat cumpătarea (Din lat. praedicare, it. predicare).2

  CE ESTE PREDICA CREŞTINĂ? CARE ESTE SCOPUL EI?

„Dovadă că a fost auzit Cuvântul lui Dumnezeu, că a fost primit și înţeles, este predica, 
legată organic de citirea Scripturii și care, în Biserica primară, era reprezentată prin Sinaxar 
1. htt p://dexonline.net/defi nitie-predica.
2. Noul dicţionar universal al limbii române, Ed. Litera Internaţional, București, 2009, p. 1226.

Dicţionar   
LITURGIC

CE ESTE PREDICA?
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– act liturgic esenţial. Acest act este auto-
mărturia Sfântului Duh, Care trăiește în 
Biserică și o propovăduiește la tot Adevărul 
(In 16, 13)”3. Înţelegem, așadar, că predica 
este unul dintre mijloacele de slujire a 
credinței creștine ca drept și obligație în lu-
crarea sacerdotală, aceasta neînsemnând o 
simplă explicare a celor citite sau o expune-
re a cunoștinţelor teologice, ci predica 
Evangheliei înseși, iar grija preotului pen-
tru predică se contopește cu îndatorirea sa 
de a lucra pentru mântuirea păstoriţilor, care 
nu pot merge pe calea mântuirii fără ascul-
tarea cuvântului lui Dumnezeu „viu și lucră-
tor” (Evr. 4, 12; Ier. 23, 29). Cunoașterea 
lui Dumnezeu și dobândirea vieţii veșnice 
se fac, deci, prin cuvânt.

CUM APARE PREDICA 

ÎN BISERICĂ?

 
Mântuitorul Iisus Hristos, Învățătorul 

desăvârșit, trimite pe Sfi nţii Săi Apostoli 
la propovăduire: „Așa cum M-a trimis pe 
Mine Tatăl, tot așa și Eu vă trimit pe voi” 
(In 20, 21), poruncindu-le după Învierea 
Sa: „Drept aceea, mergând, învățați toate 
neamurile” (Mt 28, 19). „Și a dat pe unii 
ca să fi e apostoli, pe alţii proroci, pe alţii 
evangheliști, pe alţii păstori și învăţători” 
(Efes. 4, 11). 

 În ziua Cincizecimii, Sfântul Apostol 
Petru a rostit cea dintâi predică creștină, 
care a avut un efect atât de mare, încât toți 
cei care ascultau „au fost pătrunși la ini-
3. Alexander Schmemann, Euharistia – Taina 

Împărăţiei, Ed. Bonifaciu, București, 2003,  p. 96.

mă” (FA 2, 37), „au primit cuvântul lui și 
s-au botezat” (41). 

 Sfântul Luca ne încredințează că el 
și-a scris Evanghelia având ca temei fap-
tele pe care „le-au lăsat cei ce le-au văzut 
la început și au fost slujitori ai Cuvântului” 
(Lc 1, 2), iar Sfântul Apostol Pavel îl în-
deamnă pe ucenicul său Timotei, hiroto-
nit episcop în Efes: „propovăduiește cu-
vântul, stăruie cu timp și fără timp” (2 
Tim. 4, 2), luând ca martor și judecător 
pe Însuși Domnul Iisus în îndeplinirea 
acestei îndatoriri sacerdotale.

SFINŢI PĂRINŢI, 

MODELE DE PREDICATORI

 
Secolele IV-V pot fi considerate cea 

mai înfl oritoare epocă a predicii în Răsărit, 
perioadă marcantă a instituției catehume-
natului. Exemple ale activității predicato-
riale, destinată mai ales catehumenilor, 
sunt Hexaimeronul Sfântului Vasile cel 
Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, 
și Catehezele mistagogice ale Sfântului 
Chiril al Ierusalimului. 

 Ca mari predicatori ai Bisericii nu pu-
tem să nu îi amintim pe Sfântul Ioan Gură 
de Aur, ce nu cunoștea răgaz în propovă-
duirea Cuvântului lui Dumnezeu, predi-
când de mai multe ori pe zi, dar și pe 
Sfântul Grigorie Teologul, care, atunci 
când urma să fie exilat, auzea strigătele 
poporului că li se ia credința în Sfânta 
Treime pe care el le-o sădise în sufl ete. 

 De notat este și îndemnul Sfântului 
Vasile cel Mare către ascultătorii săi, de a 
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împărtăși din această hrană duhovniceas-
că și celor de acasă.

EVOLUŢIA ÎN TIMP 

A PREDICII. CARE ESTE 

MOMENTUL PREDICĂRII?

Treptat, putem observa că „s-a impus 
obiceiul ca Sfânta Liturghie (ca să nu mai 
vorbim nimic de celelalte servicii divine) 
să se țină regulat fără predică, la această 
evoluție a contribuit și faptul că eveni-
mentele mântuitoare erau actualizate în 
mod sensibil atât în iconografi e, cât și în 
Liturghie. La aceasta a contribuit apoi și 
poezia imnografi că, ce a preluat o parte 
din funcțiile predicii”4.

   Începând din secolele XVIII-XIX, s-a 
încercat ca toți preoții să fi e impulsionați 
și chiar constrânși să predice duminica 
(avem aici exemplul Episcopului de 
Tambov, [Sfântul] Teofan [devenit ulteri-
or Zăvorâtul], care îi administra preotului 
ce nu a predicat de o jumătate de an o amen-
dă de șase ruble de argint și o notifi care a 
neglijenței sale în buletinul eparhial)5.

 În vechime, predica era ținută după 
ce se citea Evanghelia. Același model era 
aplicat și în sinagogi, după cum sugerea-
ză momentul în care Mântuitorul citește 
pericopa de la Isaia „Duhul Domnului este 
peste Mine...”, și apoi începe să le „grăias-
că lor...” (Lc 4, 16-27).  

4. Karl Christian Felmy, De la Cina  de Taină la 
Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii Ortodoxe, 
Ed. Deisis, Sibiu, 2008, p. 204.

5. Karl Christian Felmy, op.cit., p. 205.

 Se observă astăzi că, în general, pre-
dica se ține la vremea Chinonicului sau 
după ce preotul a făcut otpustul, probabil 
din motive practice (pentru că în timpul 
citirii pericopei evanghelice nu sunt 
prezenți toți credincioșii sau pentru ca la 
sfârșitul slujbei copiii, pentru care predi-
ca ar putea fi  prea lungă, să poată părăsi 
biserica)... Dar, dacă am avea parte în per-
manenţă de o predică bună, în care să se 
simtă glasul viu al Bisericii, cu siguranță 
credincioșii ar face tot posibilul să nu lip-
sească de la ea, mai ales atunci când are 
loc după citirea Evangheliei.

CARE TREBUIE SĂ FIE 

CONŢINUTUL PREDICII?

Spre deosebire de cuvântările lumii 
laice, buna-vestire bisericească se săvâr-
șește ca o mărturie  despre Domnul Iisus, 
prin Duhul Sfânt (1 In 5, 6), ca o propo-
văduire a Înţelepciunii „lui Dumnezeu 
cea tainică, ascunsă” (1Cor. 2, 7), așa 
cum deosebit explică Sfântul Apostol 
Pavel celor din Corint: „Și eu, fraţilor, 
când am venit la voi și v-am vestit taina 
lui Dumnezeu, n-am venit ca iscusit cu-
vântător sau ca înţelept. Căci am judecat 
să nu știu între voi altceva, decât pe Iisus 
Hristos, și pe Acesta răstignit. Și eu în-
tru slăbiciune și cu frică și cu cutremur 
mare am fost la voi. Iar cuvântul meu și 
propovăduirea mea nu stăteau în cuvin-
te de înduplecare ale înţelepciunii ome-
nești, ci în adeverirea Duhului și a pute-
rii, pentru ca credinţa voastră să nu fi e în 
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înţelepciunea oamenilor, ci în puterea lui 
Dumnezeu” (1 Cor. 2, 1-5).

CONDIŢIILE UNEI PREDICI 

ÎMBUNĂTĂŢITE

Există însă și condiții duhovnicești pen-
tru ca preotul să poată ajunge la inima 
credincioșilor și să le îndrepte sufl etele spre 
pocăință: viața sa morală (am putea adău-
ga și a familiei sale), rugăciunea personală, 
cunoașterea profundă a Sfi ntei Scripturi, a 
Canoanelor și a Părinților Bisericești, pre-
cum și o vastă cultură generală. „Pregătirea 
noastră nu trebuie făcută numai în vederea 
unui singur fel de luptă”, spune Sfântul Ioan 
Gură de Aur în cartea a IV-a tratatului său 
Despre preoţie, „deoarece și tactica (războ-
iul) inamicilor noștri este tot așa de varia-
tă, pe cât sunt ei de feluriţi”.

 Dar slujirea preotului nu poate fi  rea-
lizată fară slujirea credincioșilor. „Slujirea 
proistosului e propovăduire și învăţătură. 
Poporul lui Dumnezeu slujește primind 
această învăţătură. Ambele slujiri sunt însă 
de la Duhul Sfânt, ambele se săvârșesc de 
El și întru El. A primi și a vesti Adevărul 
nu e posibil fără darul Duhului Sfânt, iar 
acest dar este dat întregii Adunări... În ve-
chime, la propovăduirea proistosului adu-
narea răspundea cu solemnul «Amin», 
mărturisind prin aceasta că a primit cu-
vântul, pecetluind unitatea sa în Duh cu 
proistosul.”6

6. Alexander Schmemann, Op.cit., pp.100-101

ÎN LOC DE CONCLUZII

„Împărăţia cerurilor este asemenea 
grăuntelui de muștar [...] care este mai 
mic decât toate seminţele, dar când a cres-
cut [...] se face pom, încât vin păsările ce-
rului și se sălășluiesc în ramurile lui” (Mt 
13, 31-32).7 Fiind evidentă legătura din-
tre citirea Scripturii și propovăduire, pe 
de o parte, și aducerea darurilor euharis-
tice, pe de altă parte, nu trebuie să uităm 
niciodată că „oricât de elocventă ar fi  pre-
dica, relatarea Cuvântului dumnezeiesc 
ar rămâne incompletă fără săvârșirea Tainei 
Euharistice”8.

 Dacă preoții nu se ridică la înălțimea 
năzuințelor noastre „să nu-i judecăm, ci 
mai degrabă să-i ajutăm în misiunea 
preoțească și să ne rugăm mult pentru ei”9 
ca Domnul să le dea „cuvânt cu putere 
multă, spre plinirea Evangheliei iubitului 
Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos”, 
așa cum însuși arhiereul se roagă, binecu-
vântându-l pe cel care citește pericopa 
evanghelică, în cadrul Sfi ntei Liturghii.

Pr. Ștefan-Cătălin Andronache
  

7. Filocalia Sfintelor nevoinţe ale desăvârșirii, Ed. 
Humanitas,București, 2004, Volumul II, p. 169 

8. Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleorma-
nului, introducere la Sfântul Teofan Zăvorâtul, 
tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fi ecare zi, Ed. 
Sofi a, București, 1999, p. 9

9. Arhimandrit Cleopa Ilie, Predici la duminici-
le de peste an, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2010, 
p. 408
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C
a preoți, avem prilejul de a obser-
va fel de fel de atitudini vătămă-
toare atât din viața oamenilor, cât 

și dintr-a noastră însăși. Am considerat în-
totdeauna că una dintre cele mai pericu-
loase este delăsarea în a participa la sluj-
bele Bisericii, fie că este vorba despre 
Dumnezeiasca Liturghie ori că este vor-
ba de alte slujbe (Vecernie, Utrenie, Aca-
tist, Paraclis etc.). 

Cu privire la participarea la Dumne-
zeiasca Liturghie, spunea Părintele Cleo-
pa că nu-i este îngăduit creștinului să stea 
acasă în timpul Liturghiei decât în cazul 
în care este atât de grav bolnav încât tre-
buie mutat de pe o parte pe alta cu preșul. 
Înțelegem de aici că trebuie să avem 
dispoziția jertfelnică de a merge la Sfânta 
Liturghie chiar și atunci când suntem 
încercați de o boală mai ușoară sau de alte 
neputințe (căci cine este cu adevărat Doc-
torul sufl etelor și al trupurilor noastre?...), 
pentru a nu ne lipsi de comuniunea cu 
Dumnezeu și cu sfi nții Săi. 

DESPRE PARTICIPAREA 

      LA SLUJBELE BISERICII

Creștinii căldicei consideră că nu e 
mare dramă dacă lipsesc de la o liturghie 
duminicală, de la două sau chiar trei con-
secutive, sau dacă celelalte slujbe ale 
Bisericii nu le cunosc aproape deloc. 
Motivele invocate de ei sunt diverse: lip-
sa timpului, a banilor1, lipsa înțelegerii 
dintre membrii familiei2, dorința de a se 

1. Unele persoane, gândindu-se că nu pot aduce 
la biserică o mică jertfă, o lumânare, o prescu-
ră, vin euharistic sau măcar un bănuț, conside-
ră că nu au ce căuta la Liturghie, ceea ce este 
cu totul eronat și vătămător, pentru că spune 
Psalmistul David că lui Dumnezeu se cade a-I 
aduce ca jertfă, înainte de toate, o „inimă în-
frântă și smerită” (Ps. 50) și apoi celelalte, după 
puterea fi ecăruia.

2. Când membrii familiei nu cad de acord cu pri-
vire la participarea la sfi ntele slujbe, este într-
adevăr delicat în cazul în care toți sunt 
condiționați de același mijloc de transport, bi-
serica este departe de casă, iar mașina o con-
duce doar unul dintre părinți. Într-o astfel de 
situație, cel care are râvnă pentru Domnul tre-
buie să găsească un alt om credincios care să-l 
ajute cu transportul și, între timp, să stăruie în 
a fi  exemplu de viețuire pentru familie. 
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ruga acasă3 etc. Toate aceste motive (ne-
fondate, de fapt) scot în evidență, cel mai 
adesea, superfi cialitatea omului, delăsa-
rea și lipsa dragostei și recunoștinței față 
de Dumnezeu, de la Care ne vin toate. 
Timp liber avem (mai mult sau mai puțin, 
în funcție de lucrul pe care îl facem), dar 
ni-l închinăm la „dumnezei străini” (pân-
tecelui, pasiunilor noastre care uneori ne 
ruinează material și spiritual, televizoru-
lui, internetului etc.), înlocuind ceea ce 
este esențial cu ceea ce este trecător și ne-
împlinitor4. 
3. Acest motiv este unul dintre cele mai „parado-

xale”. Este adevărat că sihaștrii, în singurătate 
și asceză, se apropie de Dumnezeu, însă chiar 
și aceia pun mare accent pe participarea la sfi n-
tele slujbe săvârșite în biserică, în comunitate 
(vezi viața lui Gheron Iosif Isihastul). Creștinul 
care se roagă acasă ori ascultă rugăciunea la ra-
dio ori la TV se înstrăinează de Hristos și de 
Biserică, relaxându-se până la superfi cialitate. 
Mântuitorul spune însă fără echivoc: „Unde 
sunt doi sau trei, adunați în numele Meu, sunt 
și eu în mijlocul lor” (Mt 18, 20).

4. Aici se pot pune mai multe întrebări: cum poți 

Ce-i de făcut? În primul rând, trebuie 
să ne amintim că nu suntem stăpâni peste 
viața noastră și că Dumnezeu ne poate che-
ma în orice ceas în cealaltă lume, iar Litur-
ghia la care nu am participat ieri ar fi  putut 
fi  ultima Liturghie din viața noastră. Și dacă 
ieri nu am fost la Liturghie din nepăsare, 
azi, dacă vom pleca dincolo, nu se știe dacă 
Îl vom vedea pe Dumnezeu... Pătrunși fi -
ind de acest gând, trebuie să ne și spove-
dim la duhovnic păcatul nepăsării față de 
cele sfi nte atunci când lipsim de la Litur-
ghie (și aici mă refer la cea din duminici și 

să-l sărbătorești pe sfântul ocrotitor bând, mân-
când și petrecând cu prietenii în timp ce la li-
turghie nu mergi? Cum poți pleca la munte, la 
mare sau în oricare alt loc frumos să te recre-
ezi chiar în timpul liturghiei, timp în care ar 
trebui să-L cunoști pe Cel care le-a creat pe 
toate și să-I fi i recunoscător că te poți bucura 
de ele? Cum de pleci în concediu luându-ți și 
„concediu duhovnicesc”, nemergând la slujbe, 
nepostind și nerugându-te? Cum poți să ce-
dezi oboselii adunate într-o sâmbătă (eventu-
al la o petrecere) și să renunți la a merge la li-
turghie duminica? etc.
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de la marile sărbători) și să punem hotărâ-
re în inima noastră de a nu mai lipsi decât 
în situații extraordinare, inspirați fi ind de 
exemplele creștinilor din primele veacuri 
care, cu prețul vieții, se adunau pentru a 
săvârși Dumnezeiasca Liturghie5. 

Cei care deja au căpătat o oarecare sta-
tornicie în ceea ce privește participarea la 
Dumnezeiasca Liturghie trebuie să stăru-
ie neîncetat să participe și la alte slujbe pre-
gătitoare Liturghiei, începând cu Vecernia 
(slujbă de seară cu care începe ziua liturgi-
că) și Utrenia (slujbă de dimineață, una 
dintre cele Șapte Laude Bisericești, care se 
5. De accea, în vechime s-au construit primele al-

tare pe mormintele martirilor și până azi există 
o strânsă legătură între martiriu și liturghie. În 
temnițele comuniste am avut situații memorabi-
le, în care pieptul zdrobit al unui deținut (cu viață 
morală ireproșabilă) a ținut loc de altar, pentru 
o liturghie săvârșită pe ascuns, în celulă.

săvârșește de obicei în parohii înainte de 
Sfânta Liturghie). Pentru aceia care fac efor-
tul de a se trezi mai de dimineață pentru a 
veni la biserică, preotul se roagă în taină (în 
timp ce la strană se citesc cei 6 psalmi), spu-
nând: „…trimite și acum ajutorul Tău pes-
te cei care stau înaintea feței slavei Tale ce-
lei sfinte și nădăjduiesc în mila Ta cea 
multă. Și le dă lor, întotdeauna, cu frică și 
cu dragoste să slujească, laude să aducă, să 
cânte și să se închine bunătății Tale celei 
negrăite”6. Astfel, cei care își întăresc voința 
prin împreună-rugăciune în comunitatea 
eclezială ajung în cele din urmă ca progra-
mul liturgic al bisericii parohiale să devină 
ritmul vieții lor duhovnicești.

Pr. Daniel Stîngă

6. Prima rugăciune de la Utrenie.
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CUVÂNT

FILOCALIC

Pentru aceea, o, omule, oricine-ai fi  tu, 
cel care judeci, ești fără cuvânt de apăra-
re: fi indcă în ceea ce pe altul îl judeci, pe 
tine însuţi te osândești, căci aceleași lu-
cruri le faci și tu, cel care judeci.

(Rom. 2, 1)

Pe cel slab în credinţă primiţi-l fără să-i 
judecaţi gândurile.

(Rom. 14, 1)

Cugetând la cele despre Dumnezeu, 
fi i evlavios cu prisosință, bun, cuminte, 
blând, darnic după putere, îndatoritor, 
necertăreț și cele asemenea. Căci aceasta 
este avuția sufl etului care nu poate fi  fu-
rată: să placi lui Dumnezeu prin unele ca 
acestea, și să nu judeci pe nimeni sau să 
zici: cutare este rău și a păcătuit; ci mai 
bine este să-ți cauți de păcatele tale și să 

DESPRE JUDECAREA APROAPELUI

Periplu duhovnicesc prin cugetările sfi nților

privești în tine purtarea ta, de este plăcu-
tă lui Dumnezeu. Căci ce ne privește dacă 
altul este rău?

Sfântul Antonie cel Mare

Celui ce nu știe să deosebească bine-
le de rău nu-i este îngăduit a judeca pe cei 
buni sau pe cei răi. Căci bun este omul 
care cunoaște pe Dumnezeu.

Sfântul Antonie cel Mare

Tu vorbești de rău pe alții, observând 
în ei lucruri mărunte; nu ți-e teamă că ei 
vor începe să vorbească de viciile tale cele 
mari? E mai bine să auzi despre tine vor-
be rele decât să vorbești de rău pe alții.

Sfântul Grigorie Teologul

Vei începe să te ferești a-i osândi pe cei 
ce păcătuiesc, dacă îţi vei aduce aminte că 



A P O S T O L I A   •   N r .  1 1 2  -  1 1 3   •   I U L I E  -  A U G U S T   2 0 1 716

C U V Â N T  F I L O C A L I C

Iuda a fost în adunarea ucenicilor lui 
Hristos, iar tâlharul – în numărul ucigași-
lor; dar într-o singură clipă s-a petrecut 
minunata schimbare.

Sfântul Ioan Scărarul

Adevărata dragoste de aproapele nu 
numai că nu dă pe față neajunsurile aproa-
pelui său, ci, dimpotrivă, se străduie, pe 
cât e cu putință, să le ascundă sub acope-
rământul său din fața ochilor tuturor oa-
menilor. 

Sfântul Efr em Sirul

Chiar dacă spui ceva 
rău numai în glumă des-
pre aproapele, nu cu o re-
ală intenție de a-i face rău 
prin aceasta, poți să-i va-
tămi puternic cinstea.

Sfântul Efr em Sirul

Pentru a nu cădea în 
judecarea aproapelui, ai 
grijă să nu primești nici un 
cuget rău despre nimeni și 
să fi i mort pentru toţi.
Sfântul Serafi m de Sarov

Dacă vrei să păstrezi pa-
cea sufl etească, să eviţi pe 
toate căile să-i judeci pe cei-
lalţi. Neosândirea fratelui 
și tăcerea păzesc pacea su-
fl etului. Când omul se afl ă 
în această stare, primește 
revelaţii dumnezeiești.
Sfântul Serafi m de Sarov

Nu trebuie să judecăm pe nimeni, chiar 
dacă l-am vedea cu propriii noștri ochi 
greșind sau petrecând în continuă încăl-
care a poruncilor lui Dumnezeu, după 
cum spune Sfânta Scriptură: Nu judecaţi, 
ca să nu fi ţi judecaţi (Mt 7, 1).

Sfântul Serafi m de Sarov

Având gânduri bune pentru ceilalți, 
veți putea vedea în orice persoană pe care 
o veți întâlni o fi ință scumpă. În schimb, 
având gânduri urâte, fața voastră, energi-
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ile voastre psihice vă vor irosi relațiile și vă vor afecta anturajul. Când harul este cu tine, 
nu mai vezi defectele altora; nu mai vezi decât suferințele și dragostea pentru frați.

Părintele Sofr onie Saharov

Când cineva nu e liber de păcat, să nu pună vina pe altcineva. Să nu pună vina nici 
pe stat și nici pe împrejurări, ci pe sine însuși, pe lipsa tăriei sale în credinţă, pe lipsa 
dragostei sale faţă de Dumnezeu. Că întotdeauna cei ce au trăit în păcat au pus vina pe 
alţii. Aceștia-s mereu cu cârteala pe buze.

Părintele Arsenie Boca

Postul, dacă nu este făcut cu dreaptă socoteală ca să fi e într-adevăr de folos, neu-
nit cu bunătatea inimii, cu paza gurii, cu abținerea de a osândi pe altul – lucru foarte 
vinovat înaintea lui Dumnezeu – nu folosește, ba chiar vatămă. Poți să te usuci și să 
mori de foame, dar dacă ai răutate împotriva aproapelui tău și-l vorbești de rău când 
el nu e de față, zadarnic îți este postul.

Părintele Sofi an Boghiu

Să nu judeci pe nimeni, judecă numai lucrurile tale, faptele tale, da’ pe celelalte nu 
le judeca, lasă-le lui Hristos.

Părintele Selafi il de la Noul Neamț

Dacă L-aș iubi pe Dumnezeu, m-ar întrista așa de tare păcatul meu, cât de mic ar 
fi , încât mintea mea n-ar mai putea fi  aţintită către greșelile fratelui.

Părintele Iustin Pârvu

Fiţi mai scoși din acest circuit murdar al judecăţii, al osândirii, al vederii numai cu 
ochiul critic: Uite, mă, ce a făcut ăla! Dar tu cum ești? Pune-ţi oglinda în faţă, în faţa 
sufl etului, bineînţeles, și ai să vezi că și tu faci și ai făcut multe și foarte multe din ele 
nu le-ai spus.

Părintele Ioan Iovan

Exigenții stau cu ochii ațintiți asupra drepților și oamenilor de ispravă, pândindu-le 
necruțători cea mai mică abatere. Canaliilor sunt gata să le treacă orice cu vederea, să 
le găsească neîncetat scuze.

Părintele Nicolae Steinhardt

A consemnat pr. Trandafi r Vid
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R
âvna Sfântului Ilie Tesviteanul 
m-a determinat să scriu despre 
cea mai importantă virtute a 
vieții profetului, care, implicit, 

de dorit este să fi e și virtutea vieții noastre, 
preoți și credincioși: este vorba despre 
conștiința de sine a Prorocului de a fi  sluji-
tor al Dumnezeului celui Viu. Iată ce-I spu-
ne Sfântul Ilie Domnului: „Cu râvnă am 
râvnit pentru Domnul cel Atotputernic, fi -
indcă fi ii lui Israel Te-au părăsit, altarele 
Tale le-au dărâmat…” (3 Reg. 19, 10, 14)1. 
Așadar, zelul în slujirea lui Dumnezeu de-
termină un mod de a trăi credința care atra-
ge după sine harul și milostivirea divină.

Viața marelui Proroc s-a desfășurat în 
cea mai mare parte în secolul al IX-lea î.
Hr., el fi ind orginar din Tesba Galaadului, 
de dincolo de Iordan. Misiunea sa a avut 
loc în timpul regilor Ahab și Izabela, care 
au domnit între 875/874 și 852 î.Hr. Nu-
mele pe care l-a primit la nașterea sa, ca 

1. Citatele biblice sunt luate din Septuaginta, dar, 
pentru a nu crea confuzie între denumirile bi-
blice deja cunoscute, numele de locuri și per-
soane din afara citatelor sunt din Biblia sau 
Sfânta Scriptură, EIBMBOR, București.

„PÂNĂ CÂND VEȚI ȘCHIOPĂTA 

DE AMÂNDOUĂ PICIOARELE?” 

(3 REG. 18, 21)

Datarea „jertfei celei de seară” în timp și spațiu

de altfel cele mai multe nume ale drepților 
Vechiului Testament, conține în el meni-
rea pentru care Dumnezeu l-a adus de la 
nefi ință la fi ință: aceea de a fi  un mărturi-
sitor al Dumnezeului Celui adevărat într-
un context politeist, căci înseamnă „Ya-
hweh este Dumnezeul meu”.

Fiecare moment al vieții Sfântului Ilie 
merită o aprofundare teologică, dar aici 
vom avea în vedere doar provocarea pe 
care Sfântul a adresat-o conaționalilor săi 
apostați. Prin căsătoria cu Izabela, Ahab 
i-a permis acesteia să construiască în re-
gat un templu închinat zeului tirian Baal, 
la care s-a adăugat un altar păgân, asherah, 
și slujitori (3 Reg. 16, 32-33)2. Aceste pă-
cate erau dintre cele mai grele, deoarece 
încălcau prima poruncă a Decalogului: 
„Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, … să 
nu ai alți dumnezei în afară de Mine” (Ieș. 

2. „Și i-a înălțat un altar lui Baal în casa spurcă-
ciunilor lui, pe care a zidit-o în Samaria. Și a 
făcut Achaab o dumbravă; și a stăruit Achaab 
în săvârșirea întărâtărilor, întărâtând [mânia] 
asupra sufl etului său spre a fi  nimicit. A săvârșit 
mai multe răutăți decât toți regii lui Israel care 
au fost înaintea lui”. 
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20, 2-3). Mai mult, gravitatea lor consta 
și în faptul că, prin adorarea zeităților pă-
gâne, se rupea Legământul pe care Dum-
nezeu îl încheiase cu poporul, și apoi cu 
regele, ca reprezentant al poporului, ceea 
ce însemna căderea din dreapta slujire a 
celor zece seminții din Nord.

În contextul dat, se înțelege mânia sfân-
tă a Prorocului Ilie, care-i spune lui Ahab: 
„Viu este Domnul Dumnezeul puterilor, 
Dumnezeul lui Israel înaintea Căruia stau 
– că în acești ani nu va fi  nici rouă și nici 
ploaie decât prin cuvântul gurii mele” (3 
Reg. 17, 1). După cei trei ani și jumătate 
de secetă, atunci când Ahab îl întâlnește 
pe Sfântul Ilie, acesta îi reproșează: „Nu 
eu (Ilie) îl răzvrătesc pe Israel, ci mai de-
grabă tu și casa tatălui tău, părăsindu-l pe 
Domnul Dumnezeul vostru, căci ați um-
blat după Baali” (3 Reg. 18, 18)3.

3. Cine erau Baalii și Așera? În panteonul canaa-
nit, Baal sau Hadad era cea mai importantă ze-
itate care patrona furtunile; se cunosc mai mul-
te zeități ale căror nume erau compuse cu 
substantivul comun baal, existând forme cul-
tuale locale: Baal – Berit – „Domnul legămân-
tului”, „Baal – Zebub” sau „Beelzebul” – 
„Domnul muștelor”, „Stăpânul mormanului 
de gunoi” (formă batjocoritoare a prințului 
Baal); ne amintim că fariseii I-au reproșat 
Mântuitorului că scoate pe demoni cu „căpe-
tenia demonilor”, la această imputare Iisus 
Hristos răspunzând că „dacă Eu scot pe de-
moni cu Beelzebul, feciorii voștri cu cine îi 
scot?” (Mt 12, 27). Deci zeitatea Ecronului pe 
care Ohozia (852-850 î.Hr.), împăratul lui 
Israel, dorise s-o întrebe prin soli despre boa-
la lui (4 Reg. 1, 1-6, 16) este identifi cată de 
Hristos cu Satana. Așera era zeița mamă cana-
anită, asociată cu Baal ( Jud. 3, 7), cunoscută 

Într-o astfel de confuzie ajunsese Isra-
el doar după aproximativ o sută de ani de 
la domnia împăratului David. Pentru a de-
monstra pe înțelesul tuturor deșertăciunea 
idolatriei și inexistența lui Baal și a Așerei, 
Sfântul Ilie îi provoacă pe preoţii idolatri 
la o demonstrație în văzul tuturor, spu-
nând: „Până când veți șchiopăta de amân-
două picioarele? Dacă Domnul este Dum-
nezeu, urmați-L pe El! Iar dacă este Baal, 
urmați-l pe el! Și poporul n-a răspuns un 
cuvânt (3 Reg. 18, 21)”. În continuare, 
Sfântul Ilie i-a îndemnat „pe cei patru sute 
cincizeci de profeți ai rușinii și cei patru 
sute de profeți ai dumbrăvilor” să taie un 
vițel de jertfă, să-l pună pe un altar, dar 
foc să nu aprindă. Și bineînțeles că în 
prezența sfi nțeniei marelui proroc dracii 
lui Baal nu și-au mai arătat puterea. Deși 
„tot alergau (săltau) în jurul altarului” (3 
Reg. 18, 26), „îl chemau cu glas mare și 
își tot făceau tăieturi cu jungherele și cu 
sulițele, până s-au umplut de sânge, după 
obiceiul lor”, totuși Baal nu da nici un 
semn4. Așadar, totul fusese inutil5.

din textele de la Ugarit; cu timpul, a fost con-
fundată cu Astarte (1 Reg. 7, 3-4).

4. Să înțelegem că Sfântul Ilie fusese inspirat de 
Dumnezeu când le-a propus adversarilor săi 
să aducă o jertfă, dar fără să aprindă foc, căci 
atât focul sau fulgerul cu care Baal ar fi  trebu-
it să ardă juncanul, cât și ploaia care a fost opri-
tă de Ilie erau sub patronajul lui Baal, iar lipsa 
lui de răspuns îi demonstra neputința în fața 
omului-profet Ilie (care a poruncit să nu mai 
plouă) și în fața Domnului.

5. Strădania Izabelei, a predecesorilor și urmașilor 
ei de a susține fi nanciar atâţia slujitori la un 
templu idolatru fusese zadarnică; fără sens a 
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Urmează jertfa Sfântului Ilie, în care 
orice lucrare are un sens și semnificat 
existențial, căci amurgul preînchipuie Noul 
Legământ, cele douăsprezece pietre – cele 
douăsprezece seminții ale lui Israel, dar și 
pe cei doisprezece Apostoli, apa întreit văr-
sată peste altar – sfântul Botez prin afun-
dare și Duhul Sfânt, focul – epicleza din 
Sfânta Liturghie etc.

Pentru frumusețea și plasticitatea sa, 
întrebarea mustrătoare a Prorocului cre-
dem că merită o analiză aparte, din care 
luăm învățăturile și mistagogia sa. Varian-
tele de traducere ne ajută s-o aprofundăm: 

fost și lupta împăraţilor romani de a păstra cul-
tul zeităților păgâne din vremea lor și a 
înaintașilor lor; nu au un scop și nici o logică 
toate noile forme de cult sau sisteme religioa-
se din zilele noastre care nu fi ințează „cu du-
hul și cu puterea lui Ilie” (Lc 1, 17).

„Până când oscilați (sau șchiopătați de) pe 
ambele gambe?”; sau „Până când vă legănați 
pe ambele picioare?”; sau „Până când săltați 
ezitând la intersecția drumurilor?”, ceea ce 
se poate interpreta ca: „Alegeți mai degra-
bă între Domnul și Baal, decât să adorați o 
dată pe unul și altă dată pe celălalt”. Aceas-
ta înseamnă că în fi ecare moment al vieții 
și de fi ecare dată când creștinul se apropie 
de Sfânta Biserică pentru a participa la Jert-
fa cea fără de sânge, adică la Sfânta Litur-
ghie, inima sa se cuvine să fi e afi erosită de-
plin Domnului.

Șchiopătarea de ambele picioare presu-
pune ologirea, adică, duhovnicește vorbind, 
este vorba de o neputință de a merge „în că-
ile Domnului”, lucru care mai înseamnă 
credință puțină și neasumată, ezitare, mici-
me de suflet și, până la urmă, paralizia și 
moartea puterilor sufletești. De unde 
înțelegem cât de greu Îi vine Domnului să-l 
sufere pe omul care „nu-L iubește din toată 
inima sa, din tot sufl etul său, din tot cugetul 
său și din toată puterea sa” (Mc 12, 30, 33), 
bine știindu-se că „unul este Dumnezeu și 
nu este altul afară de El” (Mc 12, 32).

Să ne amintim că în sfi ntele Taine ale 
Bisericii Ortodoxe persoana umană este 
sfi nțită în deplinătatea ei: la Botez pruncul 
este uns cu untdelemn și pe tălpi, „ca să 
umble pe căile Domnului”, imediat urmând 
punerea „peceții darului Sfântului Duh”; 
la Maslu ungerea se face pe organele care 
s-au uns și pecetluit la Botez, preoții rugân-
du-se astfel: „gura (creștinului / creștinilor 
care participă) lui umple-o de lauda Ta; bu-
zele lui le deschide spre slăvirea numelui 
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Tău; mâinile lui le întinde spre lucrarea po-
runcilor Tale; picioarele lui le îndreptează 
spre vestirea Evangheliei Tale”, „toate mă-
dularele și mintea lui întărește-le cu harul 
Tău”6. Așadar, ambiguitatea și bâlbâiala în 
viața duhovnicească arată lipsa de credință 
înaintea Domnului, atât timp cât picioare-
le noastre mai merg și pe alte cărări decât 
în slujirea conștientă și plină de râvnă a 
Domnului. Scriptura folosește uneori un 
limbaj fi gurat pentru a vorbi de păcatele 
sau virtuțile omului7.

6. Rugăciunea a 6-a de la Sfântul Maslu. Monahii, 
ai căror modele biblice sunt Sfinții Ilie și Ioan 
Botezătorul și, prin excelență, Însuși Domnul, pri-
mesc „sandalele spre vestirea Evangheliei păcii”.

7. „Omul smintit și fără de lege umblă pe căi care 
nu sunt bune, clipește din ochi, face semn cu 
piciorul…” (Pilde 6, 12-13); „Dând din aripi, 
nerușinată, picioarele ei (ale femeii străine și vi-
clene) nu pot sta în casă liniștite – când bântu-

Aceste „alte cărări” sunt toate lucrurile 
create de Dumnezeu care, în loc să mă aju-
te să caut spre Domnul, mă opresc asupra 
lor; idolatrizarea artiștilor, a sportivilor sau 
a politicienilor se înscrie în aceeași linie de 
antropomorfi sm vetero-testamentar. Exem-
plul marelui Proroc Ilie este deci cum nu se 
poate mai actual, iar zelul său ne amintește 
de măreția Ortodoxiei și de râvna cu care ea 
cere să fi e trăită, misiunea Sfântului Ilie fi -
ind un model al activităţii Mântuitorului, 
Care a venit „ca să lumineze pe cei care șed 
în întuneric și în umbra morții și să îndrepte 
picioarele noastre pe calea păcii” (Lc 1, 79).

Pr. Cristian Prelipceanu

ie, o vreme, pe afară, când umblă după agățat 
(copiii zănateci) prin piețe, pe la toate colțurile” 
(Pilde 7, 11-12).



A P O S T O L I A   •   N r .  1 1 2  -  1 1 3   •   I U L I E  -  A U G U S T   2 0 1 722

I
nstituția autonomiei este prezentă în viața comunităților creștine încă din perioa-
da apostolică. Deplina responsabilitate a Bisericilor locale, subliniată încă din Fap-
tele Apostolilor, epistolele și scrierile apostolice, a fost întotdeauna pusă în legă-
tură cu principiul coresponsabilității în întregul corp eclezial1. Astfel, autonomia 
a fost încadrată în sinodalitate, iar sinodalitatea a consolidat autonomia2.

În secolele IV-V, punând în valoare organizarea politică a imperiului, Biserica a structurat un 
sistem mitropolitan, conferindu-i acestuia toate elementele de autonomie3. Urmând evoluția 
organizării de stat, structurile instituționale bisericești s-au pliat pe modelul civil, ajungân-
du-se la sfârșitul secolului al IV-lea la o organizare supra-mitropolitană care a subliniat distincția 
între autonomia de bază, episcopală, autonomia mitropolitană și autonomia supramitropo-
litană consolidată în secolele V-IX în forma care a primit în timp denumirea de Pentarhie. 

După căderea Imperiului Bizantin, odată cu acordarea autocefaliei Bisericii Rusiei și 
cu recunoașterea de fapt a autonomiei Bisericilor din Balcani, această instituție canonică 
se structurează ca o formă intermediară între statutul de dependență canonică și cel de au-
tocefalie. 

Se poate observa, de asemenea, cum pe parcursul secolelor anumite regiuni ecleziale 
au fost recunoscute ca autonome, Patriarhia Ecumenică fi ind cea care a evidențiat diferite 
tipuri de autonomie și le-a încadrat canonic, fără să existe însă un consens panortodox în 
acest sens. 

Documentul sinodal desemnează autonomia ca exprimând statutul de independență 
relativă a Bisericii respective în cadrul Bisericii autocefale (1). Pornind de la această for-
mulare, trebuie să înțelegem că noțiunile de independență relativă și independență abso-
1. Pentru mai multe detalii privind conceptul de autonomie bisericească, vezi Liviu Stan, „Despre au-

tonomia bisericească”, în Studii Teologice, 10/1958, pp. 376-393.
2. Un studiu important pe această temă, care analizează și raportul dintre autonomie și autoritate jurisdicțională, 

este cel al lui J. H. Erickson, „Common Comprehension of Christians Concerning Autonomy and Central 
Power in the Church in View of Orthodox Th eology”, în Kanon, 4/1980, pp. 100-112.

3. C. Vogel, „Communion et Église locale aux premiers siècles. Primauté et synodalité durant la pério-
de anténicéenne”, în L’Année canonique, 25/1981, pp. 170-171.

AUTONOMIA BISERICEASCĂ DIN PERSPECTIVA 

CLARIFICĂRILORE ADUSE DE DOCUMENTUL 

SFÂNTULUI ȘI MARELUI SINOD
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lută nu pot fi  privite din perspectivă juridi-
că seculară, ci în sensul că Bisericile 
autonome au o organizare proprie în cadrul 
Bisericii autocefale, autocefalia fi ind de fapt 
cea mai înaltă formă de autonomie4. 

Textul arată că autonomia este acorda-
tă în urma solicitării justifi cate din partea 
Bisericii locale respective (2a). Biserica au-
tocefală are competența de a analiza în Si-
nod această solicitare și de a decide dacă 
acordă sau nu autonomia. Sinodul Bisericii 
autocefale are obligația de a preciza prin To-
mosul de autonomie limitele geografi ce și 
relațiile pe care Biserica autonomă le are cu 
Biserica autocefală (2b). Actul canonic de 
proclamare a autonomiei este comunicat Bi-
sericilor ortodoxe surori de către primatul 
Bisericii autocefale (2c). Statutul de inte-
grare a Bisericii autonome în Biserica auto-
cefală este întărit și de faptul că relațiile in-
terortodoxe, intercreștine și interreligioase 
ale acesteia se realizează prin intermediul 
Bisericii autocefale (2d), iar Întâistătătorul 
Bisericii autonome pomenește doar nume-
le Întâistătătorului Bisericii autocefale de 
care aparține (3a), de la aceasta primind și 
Sfântul și Marele Mir (3c). 

Documentul nu condiționează explicit 
atribuirea statutului de Biserică autonomă 
de posibilitatea constituirii unui sinod lo-
cal, dar lasă să se înțeleagă acest lucru din 
faptul că recunoaște Bisericii autonome 
dreptul de a-și alege, introniza și judeca epi-
scopii și doar în cazul în care ar exista inca-
pacitatea Bisericii autonome de a-și asuma 

4. Pr. Prof. L. Stan, „Despre autocefalie”, 388.

această responsabilitate, Biserica autocefa-
lă la care se raportează o poate asista (3d). 

În acest document există anumite pre-
vederi care subliniază interesul textului la 
nivel panortodox. Acestea consolidează ro-
lul de mediator al Patriarhiei Ecumenice în 
cazul unor confl icte jurisdicționale în care 
este implicată instituția autonomiei sau în 
cazul organizării vieții bisericești din diaspo-
ra ortodoxă. 

Paragraful 2f afi rmă: În cazul acordării 
statutului de autonomie în aceeași zonă geo-
grafică bisericească de către două Biserici 
Autocefale, ceea ce ar duce la contestarea au-
tonomiei din partea fi ecăreia, părţile implica-
te se adresează împreună sau separat Patriarhiei 
Ecumenice, astfel ca aceasta să identifi ce so-
luţia canonică în legătură cu acea chestiu-
ne, potrivit practicii panortodoxe în vigoare.
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Această formulare atrage atenția asupra 
apariției unor confl icte jurisdicționale și în-
cearcă să găsească o soluție canonică pen-
tru detensionarea relațiilor dintre Bisericile 
autocefale și reașezarea ordinii canonice. 
Rolul de mediator în aceste situații este acor-
dat primatului. Chiar dacă formularea din 
acest paragraf pare să atribuie Patriarhiei 
Ecumenice capacitatea canonică de a iden-
tifi ca în mod unilateral soluția canonică în 
legătură cu chestiunea respectivă, având în 
vedere că fi nalul face referire la practica pa-
nortodoxă în vigoare este evident că soluția 
canonică nu poate fi  identifi cată decât con-
sensual, rezolvarea prin consens a disensiu-
nilor dintre Bisericile autocefale fi ind de fapt 
practica panortodoxă în vigoare la care tre-
buie să se supună de la cel mai mic până la 
cel mai mare, așa cum prevede canonul 34 
apostolic.

 În paragraful 2e este valorizată funcția 
primațială, de această dată în raport cu ges-
tionarea organizării bisericești la nivelul di-
asporei ortodoxe: În spaţiul Diasporei orto-
doxe, nu se înfi inţează Biserici Autonome decât 
după un consens panortodox obținut de către 
Patriarhia Ecumenică potrivit practicii panor-
todoxe în vigoare.

Această formulare are o importanță de-
osebită, deoarece, ținând cont de mențiunea 
anterioară conform căreia Biserica autocefa-
lă are competența exclusivă de a acorda au-
tonomia unei regiuni ecleziale, Bisericile or-
todoxe surori asumă implicit că nici o 
Biserică autocefală nu are jurisdicție asupra 
diasporei. Cu toate acestea, primului tron din 
Biserica Ortodoxă, cel ce are ca responsabi-

litate și cultivarea comuniunii, i se recunoaște 
competența de a fi  vector de receptare a con-
sensului Bisericilor autocefale în privința pro-
clamării autonomiei pentru o regiune eclezi-
ală din diaspora ortodoxă. 

Este pentru prima dată când un docu-
ment panortodox, aprobat în faza pregăti-
toare de către toate Bisericile autocefale, ex-
primă într-un singur glas posibilitatea de a 
organiza biserici autonome în diaspora. În 
același timp, ținând cont de faptul că docu-
mentul afi rmă implicit că nicio Biserică au-
tocefală nu este titulară a unei jurisdicții ge-
nerale în diaspora ortodoxă, nu putem să nu 
ne întrebăm cum ar fi  articulată acea Biserică 
autonomă în comuniunea Bisericii Ortodoxe, 
din ce Biserică autocefală ar face parte, sau 
cum s-ar putea manifesta o Biserică autono-
mă care nu ar fi integrată automat într-o 
Biserică autocefală.

În concluzie, putem sublinia faptul că 
documentul Sfântului și Marelui Sinod cla-
rifi că modul în care autonomia bisericeas-
că este integrată în cadrul instituției autoce-
faliei și o prezintă ca o formă de organizare 
într-un context eclezial și socio-cultural în 
care o astfel de structurare sprijină misiu-
nea Bisericii. Autonomia bisericească tre-
buie să fi e organizată cu respectul tradiției 
canonice, iar neînțelegerile dintre Bisericile 
autocefale în privința modului de manifes-
tare a acestei instituții într-o regiune oare-
care trebuie să fi e rezolvate prin consens, 
Patriarhia Ecumenică având un rol de me-
diator și vector de comuniune.

Pr. Patriciu Dorin Vlaicu
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C
reația lirică a lui Traian Dorz 
rămâne emblematică în sfera 
religioasă a literaturii române 
din secolul trecut. Nobila nai-

vitate ce o aseamănă pe alocuri cu creația 
populară provine din forma accesibilă, me-
sajul profund și duhul animat de credință 
al neobositului său creator, șlefuit de jert-
fă și infi nită iubire pentru Dumnezeu.

Traian Dorz a fost hărăzit să se dedice 
slovei sfi nte. S-a născut în 25 decembrie 
1914, în satul Livada Beiușului, comuna 
Mizieș, județul Bihor. Povățuit de 
providențialul său dascăl, învățătorul Savu 
Halbac, citește toate cărțile din micuța bi-
bliotecă a școlii și din cea personală a aces-
tuia. Când termină cele șapte clase prima-
re, după examenul susţinut la Beiuș în 7 
iunie 1930, primește ca premiu cartea Co-
rabia lui Noe, scrisă de preotul Iosif Trifa, 
întemeietorul și conducătorul „Oastei Dom-

TRAIAN

D O R Z

nului” din Sibiu. Această lectură l-a zgudu-
it puternic și a trasat propriei sale vieți un 
sens clar, spre cinstirea lui Dumnezeu. „Mo-
mentul acela a fost prima mea întâlnire cu 
numele acestui om trimis de Dumnezeu, 
părintele Iosif Trifa, și cu numele acestei 
Lucrări a lui Hristos, Oastea Domnului... 
A doua zi știu că era Duminica Rusaliilor 
anului 1930, ziua de 8 iunie. Și știu că, după 
slujba de la biserică, am stat numai acasă 
citind din cartea mea, de care nu mă mai 
puteam despărţi. Era cam pe la ceasul trei 
după-amiaza, în ziua aceea de Rusalii… 
Ceea ce m-a zguduit mai mult au fost ulti-
mele cuvinte ale chemării: «Dacă tu nu 
cazi acum la picioarele Crucii Mântuitoru-
lui, să plângi cu lacrimi amare pentru pă-
catele tale și nu-ţi predai viaţa ta Domnu-
lui Iisus [...] vei rămâne tot în păcatele tale, 
până ce, pe neașteptate, va veni și peste tine 
potopul pierzării... Sunt numai două stări: 

25.12.1914 –  20.06.1989
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ori în corabie, ori afară. Dacă ești afară, in-
tră îndată în corabia mântuirii, ca nu cum-
va să vină pe neașteptate potopul și moar-
tea și să te afl e nemântuit. Vino chiar acum, 
înainte de a închide cartea asta și te predă 
Domnului, ca să fi i pentru totdeauna cu 
El...». [...] M-am suit în podul șurii, și aco-
lo, pe fânul uscat, m-am prăbușit în ge-
nunchi, am izbucnit într-un plâns nestăpâ-
nit și cu mâinile ridicate, înălţate, 
împreunate, am început să strig și să șop-
tesc, rugându-mă și pocăindu-mă... [...] 
Când m-am trezit din starea aceasta, sub 
genunchii mei fânul era ud de lacrimi... O 
pace luminoasă și nemărginită îmi umplu-
se sufl etul cu tot seninul și cu toată frumu-
seţea cerului și a pământului...”

Ce a urmat este istoria frumoasă și 
sfântă a omului care a trăit o viață în ver-
surile pe care le-a scris. După ce părinții 

l-au împiedicat să continue studiile la 
Școala de Arte și Meserii din Beiuș sau la 
Liceul Militar din Târgu Mureș, unde fu-
sese admis în urma examenelor, a fost obli-
gat de aceștia să se căsătorească la doar 18 
ani. Resemnat că nu poate continua dru-
mul mult dorit al cărții, și-a transformat 
propria viață într-o imensă carte dedica-
tă lui Hristos.

Activează cu zel în Oastea Domnului, 
iar între anii 1935 și 1947 îi apar 12 volu-
me de poezii, parte dintre acestea fi ind 
publicate anterior în diverse reviste ale 
vremii, precum Prietenul copiilor (Iași), 
Revista Satul (București), Farul Creștin 
(Arad), Vestitorul Evangheliei (București), 
Beiușul (Beiuș), Glasul Bihorului (Beiuș), 
Ostașul Domnului (București), Noua Ga-
zetă de Vest (Oradea). Instaurarea regimu-
lui comunist ateu în 1948 aduce cu sine 
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persecuţia împotriva credinței. Traian 
Dorz este arestat și închis în mai multe 
rânduri pentru activitatea sa creștin-mi-
sionară. Între anii 1948 și 1964 îndură te-
roarea specifi că închisorilor comuniste în 
penitenciarele din Gherla, Oradea, Ghen-
cea (București), Caransebeș, colonia de 
muncă Popești-Leordeni, colonia de mun-
că Periprava Grind.

După eliberare este ţinut cu „domici-
liu forţat” în satul natal. Este obligat să 
muncească la C.A.P. și i se fac mereu per-
cheziţii. Cu toate acestea, scrie extrem de 
mult, mai ales noaptea. Își ostoiește setea 
de Hristos citind, scriind și cântând în 
strana bisericii din satul natal. În 1982, 
deși în vârstă, este arestat din nou și în-
chis cu deţinuţii de drept comun la Satu 
Mare. Acuzaţia care i s-a adus era aceea 
de posesie și distribuire de materiale reli-

gioase neautorizate. Este condamnat la 
doi ani de închisoare, din care execută 
cinci luni. În total, a făcut 16 ani de temniță 
grea pentru credința sa nezdruncinată în 
Hristos. Suferința și minunile petrecute 
în acești ani sunt magistral zugrăvite în lu-
crarea Hristos, mărturia mea, în care de-
monstrează, pe lângă talentul poetic, și ra-
fi nate abilități de prozator. 

Sintetizând viața, activitatea și perso-
nalitatea poetului, Înaltpreasfi nţitul An-
drei Andreicuţ, Mitropolitul Clujului, Ma-
ramureșului și Sălajului, afi rma că  „Traian 
Dorz a fost un creștin ortodox… a fost un 
om duhovnicesc mare… a fost un om dă-
ruit de Dumnezeu cu harul poeziei, și moș-
tenirea poetică pe care ne-a lăsat-o e vred-
nică de admiraţia noastră”.

Pr. Trandafi r Vid
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RĂBDARE

Răbdare, o, încă puțină răbdare!
– sus ochii și gândul, și brațul, și pașii:
Slăvita cetate cerească răsare,
iar cea mai frumoasă și sfântă intrare
e-aceea prin care te-nalță vrăjmașii.

Răbdare în chinuri și-n lipsă, răbdare,
în zbucium, în lupte și-n dorul fi erbinte!
– Pe fața brăzdată de lacrimi amare
vor cerne lumina, răsfrângeri de soare
din slava ce vine... privește-nainte!

Răbdare-n viață și-n moarte răbdare!
– al tău e triumful din veacul ce vine,
când noaptea apune, când Ziua răsare...
Vu moartea-i aceea, ci viață și har e,
răsplata răbdării-ndelungi și senine!

Răbdare, o încă puțină răbdare!
– privește răsplata, să birui suspinul
și treci peste moarte cu-a vieții cântare.
Răbdare, o încă puțină răbdare,
căci vine seninul, seninul, seninul!...

AM FOST O HARPĂ

Am fost o harfă plângătoare
vrăjită-n faptul unei seri
pe-a’ mele strune cântătoare
să plâng a’ lumii lungi dureri.

Dar într-o dulce primăvară,
prin luna crinilor culeși,

când pe cărări ningea comoară
de fl oare albă de cireși,

O Mână s-a atins de strune
și-n pacea liniștii din lunci
un cântec nou a prins să-mi sune
cum nu cântasem până-atunci.

Ce blând m-a legănat întruna
al melodiei sfânt ecou,
când îmi cânta voioasă struna
preafericitul cântec nou.

Din clipa cea de mângâiere
în mai mulți spini am stat apoi,
dar n-am mai plâns de-a mea durere
și nici de-a lumii mici nevoi.

Ci-n bucurie și-n furtună
cu inima și ochii-n Sus
am scos înfi orat din strună
cântări și psalmi pentru Iisus.

LACRIMI

Lacrimi, stele căzătoare
din doi ochi senini ca cerul,
cine v-ar cunoaște oare
obârșia și misterul?

Cine știe câtă jale
plânge-n stropii ploii voastre
stele ce cădeţi la vale
tot din înălțimi albastre!...

Lacrimi, pâinea tuturora
celor care plâng ca mine,
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așteptându-și aurora
unor zile mai senine,

voi nălţaţi spre Domnul plânsul
și durerea noastră multă
și oricând le duceți, Domnul
ne-nţelege și ne-ascultă.

Lacrimi, martoră ni-i faţa
v-am golit din plin paharul,
v-am gustat din plin dulceața,
v-am simțit din plin amarul!

De demult, de când în șoapte
legănat dormeam alene,
de-a fost ziuă, de-a fost noapte,
v-am purtat mereu în gene.

Picuratu-v-am pe struna
harfei mele reci și mute,
de-a pornit să cântre-ntruna
imnuri ne mai cunoscute.

Câte chinuri sunt sub stele,
plinul lor adânc le strânge,
și de-aceea cântă-n ele
orice sufl et care plange.

Picuratu-v-am din pană
v-am cântat în nopți cu ploaie,
numai lacrima din geană
orice viers cântat mi-l moaie.

Binecuvântate lacrimi,
voi îmi străjuirăţi somnul,
prin a voastre sfi nte patimi
m-aţi legat pe veci de Domnul.

Lacrimi binecuvântate,
inima-mi pe veci vă cheamă
să vă strâng în loc de frate
să vă simt în loc de mamă...

MINUNE ȘI TAINĂ

Minune și Taină e viaţa curată
în care Lumina S-a vrut întrupată,
în care Iubirea a vrut a Se-aprinde
și-n care tot Raiul pe veci se cuprinde.

Fii binecuvântată,
Fecioară Preacurată,
Minune și Taină și-Altar,
tu, Maica Eternului Har.

Minune și Taină e Sfânta-Ntrupare,
când Cel-Fără-Margini Se strânge-ntr-o 
zare
și Soarele Veșnic Se strânge-ntr-o rază,
și Cerul sărutul pe-un Crin și-l așază.

Minune și Taină sunt Fiul și Mama,
spre Care se nalţă uimirea și teama,
spre Care coboară Iubirea și Paza
și-n Care se-ascunde Fiorul și Raza.

Minune și Taină e Mila Divină
ce astfel alege spre lume să vină
și astfel dorește spre ea să ne-atragă,
sfi nţiţi de Iertarea Eternă și-ntreagă.

Minune și Taină, mi-nchin pe vecie
credinţa, nădejdea și dragostea Ţie;
fi inţa, viaţa și tot ce e-n mine,
prin Tine sfi nţite, cuprinde-le-n Tine.
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CE GRAI ADÂNC

Ce grai adânc au pentru noi
însemnele lăsate

de-ai noștri sfi nţi martiri-eroi
în urma lor, prin toate.

Pe orice zid, pe orice lemn,
pe orice colţ de stâncă

e-un nume, un răboj și-un semn
c-o taină-atât de-adâncă.

Când treci prin timp și știi s-asculţi
o cale și-o fântână

– auzi ce-ţi spun părinţii mulţi
din cer și din ţărână.

Un glas de clopot depărtat,
o toacă ori o cruce

ce timp și grai de mult uitat
aminte îţi aduce…

Cum retrăiești într-un minut
ce mii de ani nainte

ţi-au tot lăsat cei ce-au trecut
spre cer și spre morminte.

Nu-i grai mai înţelept spre noi
ca cel ce ni-l lăsară

și-n lemn, și-n piatră-acești eroi,
și-n sus, și-n jos pe Ţară.

LA MASA ASTA A TĂCERII

La Masa asta a tăcerii, acum Maestrul ne-a adus
cu El și-ai Lui, cei doisprezece, – al treisprezecelea s-a dus...
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– Luaţi Prezentul și-nsușiţi-L cu sensul lui cel strălucit,
așa voi veţi rămâne-n Sine și El în voi desăvârșit.

– Luaţi Trecutul și gustaţi-L cu tot ce-n El e grav și sfânt
cu El în voi și voi în Sine veţi fi -n Eternul Legământ.
– De nu vă însușiţi Văzutul și Nevăzutu-n acest fel
nu veţi vedea Eternitatea, n-ajungeţi ultimul ei Ţel!

– Maestre, ceasu-acesta-i unic și grav, și-nfricoșat de sfânt,
primește-ne și ne-mpreună cu sensu-acestui legământ!

…Solemni, tăcând, întoarcem roată, gustând din Pâine și Potir,
Nenumărata Ţării gloată, de-a lungul vremurilor șir…

POARTA SFÂNTULUI SĂRUT

Veniţi, voi ce-ați gustat Prezentul din Jertfa Marelui Trecut,
Să trecem spre eternitate prin Poarta Sfântului Sărut!

Aici ne vom primi veșmântul și-ncălțămintea de azur,
și semnul cununiei noastre cu Mirele Etern și Pur.

Aici ne-mbrățișează Tatăl, cel mai frumos și mai plăcut,
din cele patru taine-a’ Crucii, în cel mai nesfârșit sărut.

De-aici ne-ncolonăm pe Drumul Eroilor spre Infi nit,
dând fi ecare câte-o vamă de sufl et și de trup sfi nțit,

când confruntați cu vreo furtună,
când sângerând în vreun țepuș,
căci drumul unic spre Cunună

e-acest slăvit și greu urcuș...

*
…Toți cei sfi nțiți prin Masa Cinei

și-a Porții Sfântului Sărut,
până la Treptele Măririi, pe-acest drum unic au trecut.
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CUVÂNT DE ÎNCEPUT

Între 25 și 28 aprilie 1929, cu prilejul 
Congresului bisericesc al clerului și credin-
cioșilor din cadrul parohiilor ortodoxe ro-
mânești din S.U.A. și Canada, întrunit la 
Detroit-Michigan, s-a constituit Episcopia 
Ortodoxă Română din America, sub oblă-
duirea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, hotărâre aprobată de Congresul 

„Vatra Românească s-a 
întemeiat pentru întreaga familie 
a românilor din America. Colţul 
acesta din Statul Michigan care 

se numea până acum Grey 
Tower… de acum e pământ 

românesc și se va numi Vatra 
Românească, până când va mai 

trăi sufl are din neamul nostru pe 
pământ american. Nimenea, în 

nici un chip, nu va putea 
schimba rostul și menirea Vetrei 

Românesti și nu va putea face 
altceva din ea decât ceea ce au 

intenţionat întemeietorii.”

† Policarp Morușca, 1935

Naţional Bisericesc din România, din 21 
noiembrie 1929. La 1 noiembrie 1930, 
Patriarhul României, Miron Cristea, sem-
nează decretul nr. 10219, prin care Episcopia 
Ortodoxă Română din America este recu-
noscută canonic.  

Între 26 și 28 aprilie 1934, Parlamen-
tul României votează Legea Înfi inţării Epi-
scopiei Misionare Ortodoxe Române din 
America, lege semnată de Regele Româ-

POLICARP MORUŞCA

PRIMUL EPISCOP AL ROMÂNILOR

DIN AMERICA ŞI CANADA
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niei, Carol al II-lea, la 5 mai 1934. În urma alegerilor din 24 martie 1935, Arhimandri-
tul Policarp Morușca, stareţul Mănăstirii Hodroș-Bodrog, este ales și hirotonit drept 
Episcop al Românilor din America. La Congresul din 4-5 iulie 1935, Episcopul Poli-
carp este instalat la Detroit, în catedrala „Sf. Gheorghe”. De asemenea, a prezidat Con-
gresul Bisericesc din 1935, primul congres condus de către un arhiereu.

Policarp Morușca a fost Episcopul românilor din America doar patru ani. Venit, în 
1939, pentru o ședinţă a Sfântului Sinod al BOR, a fost obligat de autorităţile vremii 
să rămână în România. „Generaţia mai tânără știe despre Episcopul Policarp doar din 
cărţile de istorie sau din discuţiile noastre cu ei despre «primul episcop al românilor 
din America» și, deși nu l-au cunoscut personal, el este o parte vie din cunoștinţele 
lor despre Biserica lor de aici. Iar cei care ne vizitează sunt informaţi despre persoana 
și activitatea sa și rămân cu profundă admiraţie pentru munca depusă și ceea ce a re-
alizat în cei patru scurţi ani petrecuţi în America”, povestește Nathaniel Popp, actua-
lul Arhiepiscop al românilor din SUA, în lucrarea Întregalde ieri și azi. Cartea, semna-
tă de Cristian Florin Bota, Daniel Tiutiu, Gabriela Mircea, a fost lansată în 2 mai 2016 
la Căminul cultural din Întregalde, judeţul Alba. 

PRIMII ANI. FORMAREA DUHOVNICEASCĂ ŞI INTELECTUALĂ

Policarp Morușca (Pompei Morușca), născut în 20 martie 1883 în Cristești, azi 
Dealul Geoagiului, comuna Întregalde, judeţul Alba, fi ul preotului Ioan și al Anei 
Morușca, a crescut într-o familie de oameni „săraci, dar grijulii și strădalnici să dea cât 
mai bună creștere celor șase copii”, cunoscând astfel înălţimea la care trebuie să se ri-
dice slujitorul lui Dumnezeu spre folosul oamenilor, după cum însuși mărturisea.

„Cei dintâi ani de viaţă sunt formativi pentru caracterul oricui, așa încât putem spu-
ne că nu numai cei șapte ani de acasă, ci și ambianţa satului și ethosul Munţilor Apuseni 
și-au pus amprenta asupra vajnicului Ierarh. Dârzenia sa de «moţ» autentic l-a susţi-
nut în cele mai mari încercări ale vieţii sale. Acolo el a fost mângâiat de doina româ-
nescă și s-a pătruns de durerile și aspiraţiile neamului său, afl at atunci sub stăpâniri 
străine“, apreciază preotul Remus Grama, de la Catedrala „Sf. Maria”, Cleveland, S.U.A, 
în lucrarea citată. 

A urmat cursurile gimnaziale în Alba lulia și Blaj, apoi Institutul Teologic din Sibiu 
(1902-1905). A fost învățător la școlile primare confesionale din Sebeș-Alba, Luduș-
Sibiu și Pâclișa-Alba (1905-1908), preot paroh în Seica Mare-Sibiu (1908-1919), con-
fesor militar (1917-1918), consilier referent economic la noul Consistoriu eparhial din 
Cluj (1919-1920), secretar general al Asociației clerului „Andrei Șaguna” din Transilvania 
(1920), duhovnic la Institutul Teologic din Sibiu (1920-1921), director al Ofi ciului de 
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Statistică al Mitropliei Ardealului (1921), 
redactor al Revistei Teologice din Sibiu 
(1921-1922), director al Internatului fi ilor 
de preoți din Sibiu (1921-1925).

În 1925 a fost tuns în monahism sub 
numele Policarp, încredințându-i-se 
stăreția mănăstirii Hodoș-Bodrog (1925-
1935) și fi ind apoi hirotesit protosinghel 
(1925) și arhimandrit (1926).

PRIMUL EPISCOP PENTRU 

ROMÂNII DIN AMERICA

La 24 ianuarie 1935, a fost ales episcop 
misionar pentru românii ortodocși din 
America (hirotonit la 24 martie 1935), unde 
a păstorit efectiv până în august 1939.

Sosirea în America a vrednicului de 
pomenire Episcop Policarp Morușca a 

dus la împlinirea unei dorinţe mai vechi 
a românilor din America, inițiind apariția 
foii Solia și a Calendarului eparhial Solia, 
care apar până azi. Sub conducerea părin-
telui John Stănilă, la Youngstown Printing 
Company (al cărei proprietar este româ-
nul John G. Gaspar), pe 23 aprilie 1936, 
chiar în ziua sărbătorii Sfântului Policarp, 
a văzut lumina tiparului primul număr, 
format gazetă, cu apariţie săptămânală. În 
articolul inaugural al ziarului, Episcopul 
Policarp scria: „Solia este foaia de zidire 
sufletească pe care o trimite Episcopia 
noastră pe la casele creștinilor, cu veste 
bună. Însufleţită de duhul creștinesc al 
Evangheliei Domnului și înveșmântată în 
frumoasa podoabă a neamului, limba ro-
mânească, va bate la ușă și va cere intrare. 
Nu va fi  inimă de gheaţă care să nu-i des-
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chidă și să nu o primească. Ea purcede din gândul curat și din jertfelnicia celor care 
răspund acum la cererea unanimă a membrilor consiliilor noastre parohiale și a mul-
ţimii de buni creștini, care ne-o cer mereu”.

În același timp, a organizat eparhia cu 6 protopopiate, 44 parohii, 62 fi liale, cu 43 
biserici și 5 paraclise, deservite de 34 de preoți, punând bazele reședinței eparhiale 
„Vatra Românească”, cu o fermă, un cămin pentru bătrâni și un început de mănăstire.

Abia ajuns în America de Nord în anul 1935, Policarp  a călătorit pe întregul conti-
nent, vizitând parohiile românești din Canada și Statele Unite ale Americii. „Ca aminti-
re, și astăzi, pe clopotniţa bisericii Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel (fondată în 1911), din 
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Flintoft , Saskatchewan, Canada, se mai afl ă 
semnul: «Bine aţi venit, Prea Sfi nţite!», 
care l-a întâmpinat pe Episcopul Policarp 
în prima sa vizită în acea parohie”, spune 
actualul Arhiepiscop al românilor din 

America. Episcopul Policarp este amintit 
și prin troiţa de lemn care, de mai bine de 
50 de ani, străjuiește intrarea în cimitirul 
de la așezământul Vatra Românească (Grass 
Lake, Michigan), ctitoria sa. 
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EPISCOP DE ISMAIL 

ŞI LUCRAREA ÎN 

TRANSNISTRIA 

La mijlocul anului 1941, Ro-
mânia intra în război, alături de 
Germania, împotriva Uniunii So-
vietice. La mai puţin de o lună de 
la trecerea Prutului, trupele româ-
ne eliberau pământul românesc 
până la Nistru.

La Ismail, bătrânul episcop 
Dionisie Erhan era pensionat de 
către guvernul antonescian, pe 
motiv de vârstă și incapacitate în 
susţinerea misionarismului. În 
această situaţie, la conducerea 
eparhiei de Ismail a fost delegat 
episcopul Policarp Morușca al 
Americii, deoarece autorităţile 
statului considerau că acest vlădi-

că primește salariu fără „a presta” din funcţia pen-
tru care fusese rânduit. Astfel, în august 1941, 
Episcopul Policarp a mers la Ismail, făcând as-
cultare de patriarhul său și acceptând dispoziţia 
statului, deoarece considera că este pentru o pe-
rioadă scurtă de timp. În mijlocul basarabenilor, 
vlădica Policarp a slujit cu aceeași dragoste și dă-
ruire altarului și credincioșilor, așa cum făcuse în 
America. În această perioadă de intensă activita-
te a găsit răgazul să publice o lucrare de popula-
rizare, un gând mai vechi, despre patronul său 
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spiritual, Sfântul Sfi nţit Mucenic Policarp, 
Episcopul Smirnei. Pentru toate acestea, 
autorităţile statului i-au acordat ordinul 
„Meritul cultural”, iar autorităţile comu-
niste de mai târziu, nu-l vor ierta, sacrifi -
cându-l! 

A funcţionat ca locţiitor până în ianu-
arie 1944, când, în urma alegerilor epar-
hiale, chiriarh la Ismail a fost ales arhiman-
dritul Antim Nica, fostul vicar al Misiunii 
Ortodoxe din Transnistria. 

A ocupat postul de director al Inter-
natului teologic din București (1944-
1945), fi ind numit apoi locţiitor de epi-
scop al Maramureșului, cu reședinţa în 
Sighet (1945-1946).

„PUNEREA ÎN RETRAGERE” ŞI 

TRECEREA LA CELE VEŞNICE

După încheierea războiului, la condu-
cerea României au venit comuniștii. Prea-
sfi nţitul Policarp (persoană incomodă pen-
tru noua conducere de stat și de partid) a 
fost marginalizat în 1948, fi ind „pus în re-
tragere”, alături de alţi peste douăzeci de ie-
rarhi suspectaţi ca dușmani ai noii orându-
iri. De aceea, el este socotit în America a fi  
fost un „exilat în propria sa ţară”, apreciază 
preotul Remus Grama.

În 1948, la vârsta de 64 de ani, a fost pen-
sionat și de atunci a trăit ca membru al ca-
tedralei „Reîntregirii” din Alba Iulia și apoi 
stareţ al minusculului schit „Sfântul Ioan 
Botezătorul” din același oraș.

Chiar dacă a fost mutat din loc în loc, a 
continuat comunicarea sa prin scrisori cu 
românii din America de Nord. „S-ar cuveni 
ca, așa cum este cinstit și în America, nume-
le său să nu fi e uitat nici în Ţară, ci să fi e ele-
vat prin cinstire, ca nume de școli sau alte 
instituţii pertinente, deoarece el este un sim-
bol al biruinţei prin credinţă, precum și al 
dârzeniei românești din Ardealul strămo-
șesc”, afi rma preotul Remus Grama, de la 
Catedrala „Sf. Maria” din Cleveland, S.U.A.

Vrednicul de pomenire Episcop Policarp 
Morușca a trecut la cele veșnice la 26 oc-
tombrie 1958, la Alba Iulia, fi ind îngropat 
la Schitul Sf. Ioan Botezătorul, unde a fost 
stareţ pentru un timp.

Veșnica lui pomenire!

Protoiereu dr. Constantin Totolici
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Nicolae Măndiţă s-a 
născut în satul Bunești, 
judeţul Argeș, la 28 oc-
tombrie 1889. Deși nu 
a putut să facă mai mult 
de cinci clase elemen-
tare, tânărul Nicolae a 
dovedit de timpuriu 
aplecare către lectură, 
cele citite împărtășin-
du-le cu cei din sat. 

În 1911 se înrolea-
ză în armată, în care va 
sluji până în anul 1918. 
A participat activ la 
campania din 1913 din Bulgaria și la lup-
tele din timpul Primului Război Mondial. 
După sfârșitul războiului a ales să urme-
ze calea monahismului, călugărindu-se 
în anul 1920 la Mănăstirea Măgura, ju-
deţul Bacău, cu numele de Nicodim. 
Datorită evlaviei și pregătirii duhovni-
cești  deosebite, el va primi în scurt timp 
și harul preoţiei. În această calitate, va fi  
trimis să slujească în lume în localităţi 
precum Vâlcele și Schitu-Frumoasa din 
judeţul Bacău, Pâclișa, judeţul Alba, 
Hășmașul Ciceului, Leurda Gârboului și 
Simișna, judeţul Cluj. 

PR. NICODIM MĂNDIȚĂ

(28.10.1889 - 06.07.1975)

Timp de 13 ani va 
sluji cu multă râvnă în 
cuprinsul acestor paro-
hii, revenind doar pen-
tru o scurtă perioadă 
în spaţiul monahal, la 
Mănăstirea Giurgeni 
din judeţul Neamţ. A 
ascultat cu smerenie 
comandamentele chi-
riarhale, a părăsit locul 
ferit al mănăstirii și a 
avut curajul să coboare 
în lume pentru a răs-
pândi cuvântul lui 

Dumnezeu. Cele propovăduite de el nu 
erau spectaculoase, ci elemente simple, 
cu caracter normativ, pe înţelesul celor 
mulţi, care jalonau calea către o viaţă 
autentic creștină. Decisiv a fost exemplul 
personal al părintelui, extrem de exigent 
cu sine însuși.

„IA ŞI CITEŞTE!”

Părintele Nicodim a fost un preot pre-
ocupat să apere credinţa ortodoxă a turmei 
sale de atacurile „sectarilor”, tot mai nume-
roși în perioada interbelică, căutând în ace-
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lași timp să-i readucă în cadrele Bisericii pe 
cei care se orientaseră spre alte credinţe. Și 
în acest domeniu, el a fost un model prin 
recursul exclusiv la argumentul dialogal, 
fără a folosi măsuri coercitive. Numeroasele 
dispute de natură teologică, extrem de nu-
meroase și pasionale în satele românești în 
perioada interbelică, l-au convins, dacă mai 
era nevoie, de necesitatea cunoașterii te-
meinice de către preoţi, dar și de către cre-
dincioși, a Sfi ntei Scripturi și a învăţăturii 
Bisericii Ortodoxe. 

Părintele Nicodim a promovat, prin 
toate mijloacele, gustul pentru carte în rân-
durile credincioșilor, toţi banii primiţi fo-
losindu-i pentru a cumpăra și răspândi cărţi. 
A căutat mai ales acele lucrări „folositoare 
de sufl et” în care cuvântul dumnezeiesc era 
înfăţișat pe înţelesul credincioșilor simpli, 
redescoperind tradiţia medievală a „cărţi-
lor populare”, în care învăţătura creștină e 
transmisă prin parabole. Mai mult, s-a apu-
cat el însuși de scris, lista sa de lucrări fi ind 
absolut impresionantă. 

Faptul că era un ţăran simplu a dus la 
controverse privind corectitudinea din 
punct de vedere dogmatic a operelor sale, 
mai ales în ceea ce privește celebrele Vămi 
ale văzduhului. Anumite exagerări au fost 
făcute mai ales de unii discipoli, care abso-
lutizează unele învăţături ale părintelui. 

Nicodim Măndiţă a știut să-și păstreze 
capul pe umeri, evitând să se transforme 
într-un preot-taumaturg, îndemnând 
oamenii să meargă la medic pentru pro-
blemele lor de sănătate, chiar dacă tradiţia 
consemnează numeroase acte de vinde-

care săvârșite prin rugăciunea părintelui. 
La spovedanie dădea drept canon peni-
tenţilor citirea de cărţi sfi nte, cei neștiutori 
de carte trebuind să roage pe alţii să le 
citească.

REŢEAUA DE „SAMIZDAT” 

RELIGIOS

Revenit din 1933 în spaţiul mănăsti-
resc, „navigând” între Agapia și Văratec, 
părintele Nicodim a reușit să dezvolte în 
timp o remarcabilă activitate editorială și 
o amplă reţea de colportaj. Însă după 1948 
au fost luate măsuri drastice de limitare a 
colportajului bisericesc și a titlurilor puse 
în vânzare, fi ind eliminate orice cărţi cu 
conţinut „mistic”. Cărţile religioase pu-
teau fi  tipărite doar sub egida editurilor 
bisericești, în număr restrâns și cu difuza-
re limitată.

Acest lucru nu a fost acceptat de pă-
rintele Nicodim, care, pe baza legăturilor 
deja stabilite, a dezvoltat cea mai amplă și 
bine organizată reţea de „samizdat” cu ca-
racter religios care a existat în România 
comunistă. Ca idee, în momentul în care 
reţeaua a fost „demascată”, în patru depo-
zite clandestine din București organele 
statului au descoperit nu mai puţin de 
500.000 de volume! Dacă avem în vede-
re că activitatea grupului s-a desfășurat în 
mod neîntrerupt din 1948 și până în 1964, 
ne putem imagina dimensiunile pe care 
le-a avut această acţiune.

În fapt, au fost o mână de oameni care 
copiau la mașina de scris lucrările părin-
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telui, dar și multe alte cărţi cu caracter re-
ligios, pe care apoi le tipăreau – de obicei 
în mica lor tipografi e clandestină. Uneori 
au reușit să scoată cărţi la tipografi i din di-
verse localităţi ale ţării, mai ales tipogra-
fi i ale eparhiilor, semn că ofi cialii biseri-
cii nu erau străini de acest demers. 

Alături de cărţile care au fost tipărite 
în timp, a existat și o cantitate substanţi-
ală de volume tipărite până în 1948, sal-
vate de la topit și distribuite apoi din casă 
în casă. Abia când privești fotografi ile din 
dosarele penale ale „inculpaţilor”, stând 
alături de stivele de cărţi, când vezi mij-
loacele modeste cu care le-au realizat și în 
ce spaţii, când afl i că mai apoi plecau în 
lungi călătorii cu geamantanele grele de 
cărţi, realizezi ce muncă uriașă au făcut 
acești oameni.

CONDAMNAT DUPĂ 

„MAREA ELIBERARE”

În 1955, o parte dintre colaboratorii 
părintelui au fost arestaţi, descoperindu-
se asupra lor numeroase lucrări „ilegale” 
cu caracter religios. Nimeni nu a trădat re-
ţeaua și nu l-a denunţat pe părinte, deși 
numele său a fost vehiculat în anchete. 
Deoarece unii dintre colportori erau mem-
bri ai Asociaţiei „Oastea Domnului”, in-
terzisă la acea vreme, s-a deschis o anche-
tă pe această linie, în care a fost inclus și 
părintele Nicodim.

În pofi da urmăririi sistematice, Secu-
ritatea nu a reușit să stabilească cu certi-
tudine tipul de activitate „dușmănoasă” 

dus de Nicodim Măndiţă până în 1964, 
când reţeaua cade și sunt descoperite de-
pozitele de carte. Zece persoane sunt ju-
decate și condamnate la București, prin 
Sentinţa nr. 10 din 9 ianuarie 1965, pen-
tru răspândirea de publicaţii interzise. Din 
pricina vârstei înaintate și a bolii, părinte-
le a fost judecat separat, la Târgu Neamţ.

În ianuarie 1965, când Nicodim 
Măndiţă era judecat, trecuseră numai câ-
teva luni de la „marea eliberare” a deţinu-
ţilor politici din închisori, semn că regi-
mul era atent la orice nouă ameninţare. 
Cei care au instrumentat dosarul au cău-
tat mai întâi să acrediteze ideea de specu-
lă, cu conotaţii spre dreptul comun, deși, 
într-un sistem comunist, specula era tot 
o infracţiune cu caracter politic. Pentru 
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că acest lucru nu s-a putut demonstra, au 
fost lecturate publicaţiile confi scate, con-
statându-se că ele conţin numeroase idei 
periculoase pentru regim, cei opt ani de 
închisoare primiţi de părinte reprezen-
tând o condamnare politică clară. Mai 
mult, părintele Nicodim va fi  internat în 
Aiudul abia părăsit de cei care fuseseră su-
puși reeducării, semn că era considerat un 
element periculos. Cărţile confi scate au 
fost topite.

Părintele Nicodim va sta în închisoa-
re un an și jumătate, restul de pedeapsă fi -
ind anulată prin „bunăvoinţa” regimului. 
Se va întoarce la Mănăstirea Agapia, în-
cheindu-și existenţa pământească în sea-
ra de 6 iulie 1975. Și azi, mulţi credincioși 
cinstesc memoria unui om care a salvat 
cărţile sfi nte de la ardere și a îndemnat pe 
toată lumea: „Ia și citește!”.                                           

ziarullumina.ro

PR. ARSENIE PAPACIOC 

(13.08.1914 - 19.07.2011)

Părintele Arsenie, pe nu-
mele de botez Anghel, s-a 
născut în anul 1914, la 15 
august, praznicul Ador-
mirii Maicii Domnului, 
din părinţii binecredin-
cioși Vasile și Stanca, în 
comuna Perieţi, satul 
Misleanu, judeţul Ia-
lomiţa. Tatăl era agent sa-
nitar peste șase sate și 
unul dintre principalii ctitori ai bisericii 
din sat. Numele de Papacioc i se trage de 
la tatăl bunicului, care a fost preot în Ma-
cedonia, în nordul Greciei. Și pentru că 
era „popă” cu cioc, i s-a spus Papacioc, 
deși numele său era Albu.

Încă din copilărie, 
Părintele Arsenie era 
foarte evlavios, fi ind atras 
de bogăţia spirituală a 
Bisericii. După cum însuși 
mărturisește, „Datorită 
educaţiei din familie am 
conștientizat încă de mic 
prezenţa lui Dumnezeu 
lângă noi. Și asta mi-a aju-
tat enorm. Eram eu mic, 

dar gândeam mai bătrânește. Mergeam la 
biserică, eram singurul din familie care 
postea”.

Micul Anghel se deosebea de ceilalţi 
copii printr-un comportament smerit și 
care nu căuta să iasă în evidenţă cu nimic, 
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ba de cele mai multe ori cedând în faţa lor. 
Părintele povestește cum, într-o zi, niște 
copii din satele vecine, care obișnuiau să 
sară la bătaie, l-au încolţit și i-au însânge-
rat picioarele cu o crenguţă de salcâm cu 
ghimpi. Cu toate că ar fi  putut să profi te 
de autoritatea tatălui său, micul Anghel 
nu s-a grăbit să-i pârască pe răufăcătorii 
lui. Și-a zis întru sine că mai bine să rab-
de decât să se îndreptăţească, simţind, de 
la acea tânără vârstă, că răzbunarea nu e 
plăcută lui Dumnezeu.

Talentul său de artist se conturează 
încă de pe acum. În clasa I a școlii prima-
re compunea deja poezii și a învăţat meș-
teșugul sculpturii. Tot în școala primară 
e primit în echipa revistei Vraja, unde fra-
tele său mai mare era redactor. Până la vâr-
sta de 20 de ani, tânărul Anghel practică 
diverse sporturi și obţine unele medalii la 
întrecerile interșcolare din București. 
Părintele mărturisește că mișcarea din ti-
nereţe l-a ajutat foarte mult în viaţă, aju-
tându-l să dezvolte un spirit vigilent și o 
stare de prezenţă continuă pe care o reco-
manda tuturor.

După terminarea stagiului militar, 
Anghel pleacă la Brașov și se angajează la 
fabrica de armament Malaxa, unde mais-
tru-șef era chiar fratele său, Radu. Datorită 
activităţii sale fi lo-legionare, în decembrie 
1938 este arestat sub Carol al II-lea și tri-
mis în lagărul de la Miercurea Ciuc, unde 
era închisă toată fl oarea intelectualităţii ro-
manești. Este eliberat în 1940 și participă 
la înlăturarea lui Carol al II-lea de la pute-
re. Activează apoi ca secretar al unui avo-

cat în comuna Zărnești din judeţul Brașov. 
Datorită darului său oratoric, neînfricatul 
Anghel este degrabă simpatizat de locuito-
rii comunei, care îl și aleg primar.

În 1941, după rebeliunea înscenată de 
Antonescu și germani, Părintele Arsenie 
eeste arestat din nou. E judecat de Tribu-
nalul Militar Brașov și condamnat la șase 
ani de închisoare. Acești șase ani avea să-i 
petreacă la Aiud, unde a luat contact cu 
mulţi trăitori mistici, alături de care a for-
mat un grup de rugăciune neîncetată ce 
avea puterea să coalizeze și să îmbărbăte-
ze multe suflete prin calea credinţei în 
Hristos. Aici îi încolţește în inimă dorin-
ţa de curăţire și desăvârșire prin viaţa mo-
nahală, prin lepădarea tuturor celor lu-
mești spre unirea cu Hristos. Avându-l ca 
sfetnic în suferinţă și prieten devotat pe 
Părintele Marcu de la Sihăstria (Costică 
Dumitrescu), zis Fachirul, tânărul Anghel 
avea să treacă prin închisoare ca printr-o 
grădină a Raiului. Considerând monahis-
mul ca pe cel mai mare lucru în creaţia lui 
Dumnezeu, mai presus chiar și de taine-
le îngerești, tânărul cu un nume de înger 
ardea de râvna de a intra în mănăstire.

„M-AM FĂCUT CĂLUGĂR 

CA SĂ MĂ IAU LA LUPTĂ CU 

DUMNEZEU ŞI SĂ-L BIRUI”

Eliberat în septembrie 1946, fratele 
Anghel se hotărăște să își dedice viaţa 
Mântuitorului Iisus Hristos. Îndrumat de 
un colportor care cunoștea toate mănăsti-
rile, tânărul Anghel ajunge la metocul 
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mănăstirii Frăsinei. Însă bătrânul Simeon, 
stareţul mănăstirii, îi spune: „Nu te primesc, 
frate. Te văd că ești niţel mai învăţat și nu 
te pot pune la boi. Și atunci ce-o să zică fra-
ţii: pe acesta îl ţii la cancelarie, iar pe noi ne 
pui la greu! Stareţul a greșit în aprecierea 
lui, însă nici eu nu puteam să-i dovedesc 
nebunia mea pentru Hristos”.

De aici pleacă mai departe, spre mănăs-
tirea Cozia, unde e bine primit de fraţii de 
acolo. E rânduit paracliser și deprinde re-
pede rânduiala mănăstirească. Tot aici a 
sculptat și ușile împărătești de la bolniţa 
mănăstirii. Exersând ascultarea și tăierea 
voii, Părintele se silea să dobândească vir-
tuţile călugărești în desăvârșirea lor.

Trimis la Comanca, este remarcat de 
Părintele Gherasim Iscu, stareţul mănăs-
tirii Tismana, uimit de faptul că o perso-
nalitate precum Părintele Arsenie era în-

chisă sub obroc, într-un loc neștiut de 
nimeni. La sugestia lui, fratele Anghel e 
chemat de Mitropolitul Firmilian să pre-
dea la seminarul din Craiova. Însă nu a 
apucat să îndeplinească această ascultare, 
deoarece, la presiunile Securităţii, Mitro-
politul Firmilian e silit să îl îndepărteze 
din seminar.

La începutul anului 1949 ajunge la 
mănăstirea Sihăstria, pentru a cere sfatul 
Părintelui Cleopa. Dragostea și mărimea 
de suflet a fratelui Anghel i-au cucerit 
repede pe fraţii și părinţii obștii. Între fra-
tele Anghel și Părintele Cleopa se leagă o 
strânsă prietenie duhovnicească. Părintele 
Cleopa îl avea la mare evlavie și îl punea 
adesea să predice sau chiar să îi ţină locul 
în mănăstire atunci când era plecat. Nu 
apucă însă să se bucure prea mult de liniș-
tea de la Sihăstria, pentru că, datorită talen-
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tului său la desen și sculptură, spre sfârși-
tul anului 1949 este chemat la Institutul 
Biblic din București, unde desena și sculpta 
în miniatură. În perioada aceea era stabilit 
la Mănăstirea Antim, alături de mari duhov-
nici precum Părintele Petroniu Tănase, 
Părintele Daniil Sandu Tudor, Părintele 
Benedict Ghiuș, Părintele Sofi an Boghiu. 
Aici îi rânduiește Dumnezeu mănăstirea 
de metanie, chiar dacă el cu sufl etul era tot 
la Sihăstria, și astfel e călugărit cu numele 
Arsenie (pe care l-au tras la sorţi) de către 
Părintele Benedict, naș fi indu-i Părintele 
Petroniu. Depune făgăduinţele monahale 
în ziua de 26 septembrie, la pomenirea 
Sfântului Ioan Evanghelistul, Apostolul 
iubirii, faţă de care păstra o deosebită evla-
vie și care avea să îl ocrotească cu harul său 
de aici înainte.

Îndeletnicindu-se cu sculptura în mi-
niatură, Părintele Arsenie începe să aibă 
probleme cu vederea. Acesta e, totodată, 
un pretext de a cere ieșirea din eparhie 
și revenirea la mănăstirea sa de sufl et, 
Sihăstria. După puţin timp, la insisten-
ţele și recomandarea Părintelui Cleopa, 
e hirotonit diacon la mănăstirea Calam-
fi dești, lângă Rădăuţi, și exact la un an 
după călugărie, tot de praznicul Sfântu-
lui Ioan Evanghelistul, e hirotonit întru 
preot la mănăstirea Agaft on. Chiar dacă 
nu și-a dorit preoţia, ca unul ce iubea 
mai mult smerenia și prefera să rămână 
un monah anonim, Părintele Arsenie 
prinde curaj sub ocrotirea marelui Apos-
tol al iubirii și se dedică trup și suflet 
acestei vocaţii.

În 1950, la cererea Patriarhului Justi-
nian, Părintele Cleopa e chemat să înte-
meieze o obște monahală la mănăstirea 
Slatina de Suceava. Acesta acceptă, cu con-
diţia să fi e însoţit de prietenul și sprijinul 
său de nădejde, Părintele Arsenie. Astfel, 
Părintele Arsenie devine egumen la mănăs-
tirea Slatina, iar părintele Cleopa, stareţ 
peste 120 de călugări. „Nu era mănăstire, 
mărturisește Părintele Arsenie, era o Aca-
demie! Cu teologi mari ca Părintele Dosof-
tei, Înaltul Antonie, Părintele Gherontie, 
Părintele Emilian, mare duhovnic. Nu 
oameni cu titluri din acestea academice, 
nu ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu!” În 
scurt timp, mănăstirea Slatina ajunge 
mănăstirea cu cea mai renumită viaţă de 
obște din ţară, un model de vieţuire duhov-
nicească, dragoste și armonie, din care se 
inspirau toate celelalte mănăstiri.

Arzând de dragostea pentru Hristos și 
pentru nevoinţe mai înalte, Părintele Cle-
opa se retrage în pustie în munţii Stâni-
șoarei, însă nu fără prietenul său, Părin-
tele Arsenie. Chiar dacă ajunsese „pustnic 
din întâmplare”, așa cum obișnuia să se 
smerească, Părintele Arsenie, care iubea 
mai mult viaţa de obște, a dragostei de 
fraţi, decât pe cea aspră a pustiei, ţine 
totuși pasul alături de Părintele Cleopa în 
nevoinţe și singurătate: „N-am cedat, mi-a 
ajutat Maica Domnului, mi-am ţinut pozi-
ţia pustnicească. Pustia e un lucru de foarte 
mare laudă. Trebuie să înţelegem că rugă-
ciunile unui pustnic ajută lumea enorm 
de mult. Nu există pustnicii valabile dacă 
nu ai toată lumea așa cum este ea în inima 
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ta! Eu nu eram în măsura unui pustnic. 
Trebuie să te duci ca un erou în pustie, 
după ce ai biruit lumea”.

Dacă în pustie era nemulţumit că nu 
ajungea să Îl cunoască și să Îl iubească pe 
Dumnezeu după cum ar fi  vrut, simţindu-
se lipsit de acea smerenie jertfi toare după 
care mereu râvnea, arestarea sa, care a sur-
venit la puţin timp după aceea în timpul 
unei slujbe de noapte la mănăstirea Slati-
na, avea să-i ofere prilejul de a se apropia 
și mai mult de Domnul prin răbdarea în 
suferinţă și umiliri. Anchetat în beciurile 
Securităţii de la Suceava pe motivul că „ar 
fi  scris mult”, i se fabrică un dosar din care 
să reiasă activitatea sa legionară în cadrul 
grupului Rugul Aprins. Legat la ochi toa-
tă noaptea, într-o celulă în care abia încă-
pea, are însă bucuria sufl etească de a-l în-
tâlni în aceeași cameră de tortură pe 
Părintele Marcu Fachirul, prietenul său 
de la Sihăstria, pe care poate Părintele Ar-
senie l-a preţuit cel mai mult.

De la Suceava sunt transportaţi a doua 
zi, tot legaţi la ochi, tocmai la București, 
unde se judecă procesul. Părintele nu se 
lasă cuprins de frică nici de data aceasta, 
ci, mai mult, are puterea de a-i înfrunta 
eroic pe anchetatori: „Ancheta a durat 
90 de zile și a fost foarte nesuferită. Bătăi, 
ciocniri, mă trăgeau de barbă în tot fe-
lul… Până la urmă s-a speriat și anche-
tatorul. Era un căpitan foarte rău. Mi-a 
luat barba și mi-a retezat-o la jumătate. 
Și zic: Ai să răspunzi de asta în faţa lui 
Dumnezeu! Știţi ce mi-a zis? Lasă că nu 
stă călugăria în barbă. Când a vorbit vor-

ba asta, zic: N-ai vorbit dumneata, ci Duhul 
Sfânt!”.

Odată cu Părintele Arsenie au mai fost 
arestaţi și Părintele Stăniloae și Vasile Voi-
culescu, faţă de care Părintele nutrea un 
mare respect și căruia i-a fost și duhovnic. 
Condamnat la 40 de ani de temniţă grea, 
Părintele Arsenie este trimis la Aiud și pe-
trece majoritatea perioadei de condam-
nare la Zarcă, unde erau închiși cei mai 
puternici și necompromiși dintre deţinuţi. 
Părintele însuși socoteste o minune fap-
tul că a supravieţuit acestui regim de ex-
terminare, în urma căruia cei mai mulţi 
mureau. Și nu numai că a supravieţuit, ci 
simţea celula cer, nicidecum durere. „Se-
cretul ăsta era: prezenţa lui Dumnezeu 
continuă, știind pentru ce suferi. Asta ca 
o scuză materială, ca un autodialog, ca să 
zic așa, dar lucrul acesta nu se raţionaliza: 
trăiam pe Dumnezeu, eram în cer. Nu pu-
teai face teatru acolo; în foc nu poţi să spui: 
mai așa sau așa; e foc, arzi pe toate părţi-
le fără să te mistui. Sau te mistui încet, în-
cet. Lucru foarte greu de înţeles și de pre-
zentat: simţeai că e un har foarte ascuns, 
care pălea sabia dușmanului, ceea ce m-a 
făcut să spun: Dumnezeu dă formă clipelor 
istoriei!”.

După ce ispășește 14 ani de închisoa-
re, timp în care a trecut și prin temniţele 
de la Brașov și Jilava, Părintele Arsenie e 
eliberat în 1964. Dar încercările sale nu 
s-au terminat, căci este alungat din mă-
năstire în mănăstire. „După ce am fost 
eliberat din închisoare, nu eram primit 
de nicio mănăstire. Patriarhul Justinian 
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mi-a sugerat ideea să 
merg la Cluj, la paro-
hie, unde erau posturi 
rămase vacante din pe-
rioada interbelică. Am 
slujit ca paroh doi ani 
de zile, la Filia de Jos și 
Filia de Sus. Am fost 
numit stareţ la Mănăs-
tirea Cheia din judeţul 
Prahova. După șase ani 
am fost transferat la 
Mănăstirea Căldăru-
șani, cu ascultarea de 
econom mare și casier. De aici m-au mu-
tat la Mănăstirea Dintr-un Lemn, cu as-
cultarea de preot slujitor și duhovnic. 
Apoi am slujit la Mănăstirea Cernica un 
an și jumătate, iar din anul 1976 am fost 
numit preot și duhovnic la Schitul Sfân-
ta Maria din Techirghiol”.

Cei 35 de ani de ani petrecuţi ca du-
hovnic la mănăstirea Techirghiol îi aduc 
Părintelui faima de „Duhovnicul neamu-
lui de la Malul Mării”. Slujind aproape zil-
nic Sfânta Liturghie, la care a râvnit atât 
de mult în închisoare, Părintele spovedea 
nu doar maicile din obștea mănăstirii, ci 
și mulţimile de credincioși care îi umpleau 
pragul chiliei ca să primească binecuvân-
tarea marelui duhovnic, purtător de har. 
Părintele știa să se facă prietenul cel mai 
bun al penitentului, al celui care își vărsa 
desagii păcatelor sub epitrahilul său. „Vine 
multă lume. Și sunt singur, se destăinuia 
el fraţilor de la Sihăstria. Vă închipuiţi, 
toată Dobrogea ne cercetează. Spovedesc 

încontinuu, cea mai obositoare ascultare 
a mea. Dar mă liniștesc cu gândul că 
Dumnezeu a hotărât așa. N-are la cine să 
mai ceară Dumnezeu sprijin acum pen-
tru lume decât de la noi”.

În data de 19 iulie 2011, la 97 de ani, 
Părintele Arsenie a trecut la cele veșnice, 
lăsând în urmă mulţime de ucenici rămași 
orfani de Părintele lor iubit. Veșnica lui 
pomenire și rugăciunile și mijlocirile cu-
viosului și mărturisitorului nostru Părinte 
Arsenie să ne dea puterea să îi urmăm în-
văţătura, să ne apropiem de Hristos, să Îl 
iubim pe Hristos și neamul nostru să se 
înalţe biruitor de pe crucea suferinţei! De 
altfel, acestea au fost și ultimele cuvinte-
testament ale Părintelui Arsenie, spuse că-
tre cei care vegheau la patul său de sufe-
rinţă: Să iubim bine, să iubim frumos, să 
iubim rana și pe cel ce a făcut rana!

sfaturiortodoxe.ro

Pr. Gelu Porumb
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M arele rege al Armeniei avea o tufă de 
trandafi ri ce era cea mai îngrijită și pro-
tejată plantă din lume. O profeție spu-

nea că atunci când va înfl ori, îi va oferi stăpâ-
nului său  nerețea veșnică.

În fi ecare dimineață, regele se apleca dea-
supra tufei, nerăbdător să vadă dacă apare vre-
un boboc de trandafi r. Nu se vedea niciodată 
nimic...

Și-n fi ecare primăvară, regele schimba gră-
dinarul. Cel vechi era aruncat în temniță pentru 
că nu ș  use să facă să înfl orească trandafi rul. 
Era angajat un altul, care, la fel, nu reușea să 
facă mai mult și-și sfârșea viața la fel ca prede-
cesorul lui, între patru ziduri negre și umede.

Doisprezece primăveri și doisprezece gră-
dinari... Al treisprezecelea era un tânăr cu o 
față blândă și sigur pe sine. I s-a permis să în-
cerce și el. Străbătu cărările magnifi cei grădini 
și se opri lângă tufa de trandafi ri. Îi vorbi mult 
și cu voce scăzută, apoi săpă pământul din ju-
rul tulpinii subțiri a trandafi rului, îl udă și se 
așeză alături, într-un sac de dormit. A stat lân-
gă trandafi r zi și noapte pentru a-l proteja de 
vânt și de paraziți. Îi mângâia frunzele, îi vor-
bea, îi afâna pământul în jurul rădăcinilor. Îl 
proteja de frigul iernii acoperindu-l cu fân și 
gingășie. Trăia și respira cu el.

Veni primăvara și grădina se umplu de fl ori. 
Tânărul grădinar urmărea atent fi ecare cen  -
metru de trandafi r. Nu avea ochi decât pentru 
el, și as  el văzu: un vierme negru ieși din pă-
mântul de sub rădăcină. Tânărul îl prinse, dar, 

STAPÂNUL TRANDAFIRULUI

până să-și dea seama, o mierlă i-l luă din mână 
și zbură. 

Aproape imediat pe trandafi r apăru un bo-
boc. Grădinarul îl sărută și, încet-încet, fl oarea 
se deschise către soarele dimineții.

Îl treziră pe rege. Acesta, de cum auzi, sosi 
alergând, încă în cămașa de noapte. Văzu tran-
dafi rul înfl orit și începu să strige de bucurie: 
„Sunt nemuritor! Sunt stăpânul trandafi rului 
și voi rămâne veșnic tânăr! Puneți o sută de 
oșteni să păzească această plantă: nimeni să 
nu poată să se apropie!”.

Și apoi se întoarse spre tânăr: „Tu să-mi 
promiți că nu vei înceta de a avea grijă de tran-
dafi r!”.

„Până la moarte, maiestate!”
Regele se întoarse în palat, ges  culând și 

strigând: „Sunt nemuritor! Sunt nemuritor!”.
Și trecură zece ani de domnie,  mp în care 

a îmbătrânit ca orice om, câte un pic cu fi eca-
re zi. Într-o seară părăsi lumea, însă nu înain-
te de a spune: „Stăpânul trandafi rului moare 
ca orice om. Totul a fost o minciună!”.

„Nu, maiestate!”, îi răspunse grădinarul, la 
fel de tânăr ca în urmă cu zece ani. „Nu ați fost 
niciodată stăpânul trandafi rului. Stăpân e cel 
care a vegheat și veghează în fi ecare zi, e cel 
care iubește și respectă. A lui este  nerețea 
veșnică.”

Închise ochii regelui, îi sărută mâna usca-
tă și ieși sub cerul înstelat. Salută fi ecare stea, 
una câte una: „Bună seara! Bună seara! Bună 
seara!...”
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Avea  mp de-acum. Tot  mpul din lume.

MORALA:
Nemurirea este pentru cel ce „veghează”.
„Să fi e mijloacele voastre încinse și făcliile 

aprinse. Și voi fi ți asemenea oamenilor care 

așteaptă pe stăpânul lor când se va întoarce 
de la nuntă, ca, venind și bătând, îndată să-i 
deschidă. Fericite sunt slugile acelea pe care, 
venind stăpânul, le va afl a veghind. Adevărat 
zic vouă că se va încinge și le va pune la masă 
și, apropiindu-se, le va sluji.”  (Lc 12, 35-37)

Am selectat pentru voi, dragi copii, câteva 
jocuri de mișcare ce pot fi  u  lizate pe un teren 
de sport. Cele mai multe dintre ele sunt jocuri 
cunoscute, jocuri de mișcare pe care copiii le-
au jucat mereu cu drag, jocuri care nu-și pierd 
farmecul odată cu trecerea  mpului.

Cursa broscuțelor
Se trasează pe sol două linii paralele, la 

distanță de 2-3 m una față de cealaltă. Se for-
mează 3-4 șiruri de copii. Aceș  a vor fi  așezați 
în spatele primei linii (linia de plecare). La sem-
nal, primul din fi ecare șir va parcurge spațiul 
până la a doua linie sărind ca broasca, dus și 
întors. Șirul care termină mai repede câș  gă 

jocul. Este obligatoriu ca fi ecare copil să par-
curgă traseul integral. Pentru varietate, se poa-
te cere elevilor să sară ca iepurele, să meargă 
ca pi  cul, să zboare ca fl uturașul etc.

Mingea pe pod
Se împarte colec  vul de elevi în echipe (nu-

mărul acestora și al membrilor fi ecărei echipe 
depinde de mărimea colec  vului). Elevii vor fi  
așezați în șir câte unul, la distanță de o jumă-
tate de pas unul față de celălalt. Între echipe 
se păstrează un interval de patru-șase pași. 
Primul elev din fi ecare șir are  o minge pe care, 
la semnal, o ridică deasupra capului cu ambe-
le mâini și, printr-o extensie ușoară a trunchiu-
lui, o dă celui din spate. Mingea este as  el tre-
cută până la ul  mul jucător. Acesta fuge cu ea, 
se așază în fața șirului și o transmite din nou 
„pe pod”. Câș  gă acea echipă al cărei prim ju-
cător a revenit cel dintâi la locul său.

Buchețelele
În timp ce copiii se joacă pe terenul de 

sport, conducătorul jocului strigă un număr, 
de exemplu 3. La auzul acestei comenzi, jucă-
torii se strâng repede în grupe de trei, formând 
buchețele. Jucătorii care nu au reușit să se gru-
peze sunt eliminați din joc. Ul  mii rămași în 
joc sunt declarați câș  gători.

Preoteasa Daniela PORUMB

SĂ NE JUCĂM ÎMPREUNĂ !
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A
vând în vedere faptul că ma-
joritatea cosmologilor natu-
raliști acceptă teoria Big Bang 
și implicațiile acesteia, la care 

se adaugă diverse explicații mai noi sau 
amendamente ale fi zicii moderne, varian-
ta lanțului infi nit de cauze și efecte este eli-
minată, fi ind total incompatibilă. Rămâne 
opțiunea lanțului fi nit de cauze și efecte, 
care impune existența cauzei primare. Aici, 
așa după este cunoscut, drumurile se des-
part: pentru Teologie această cauză este 
Dumnezeul unic, personal, etern și atotputer-
nic care aduce de la nonexistență la existență 
fi nită fundamentul structural din care este 
organizat întregul Univers. Pentru cosmo-
logia naturalistă, cauza primară este „ceva-
ul” fi zic necunoscut, nedefi nit și impersonal 
care face ca materia/energia primordială 
să formeze acest Univers. Diferența dintre 
cele două cauze primare este abisală, nu 
numai pentru specialiști, ci pentru oricine 
aruncă o simplă privire asupra a ceea ce în-
seamnă acestea.

Dacă pentru Teologie lucrurile sunt 
extrem de clare la acest capitol, pentru 
știința cosmologică naturalistă se deschide 
probabil cea mai mare lacună explicativă: 

ATOMUL, VIDUL CUANTIC, 

NIMICUL ONTIC

PRIMORDIALE ORI LUMINA ORIGINATĂ?

ce înseamnă acest „ceva” fi zic necunoscut 
și impersonal, de unde provine sau cum 
a apărut și cum poate fi  numit acesta? Indi-
ferent de identitatea lui, se presupune că 
acest „ceva” fi zic reprezintă cauza și fun-
damentul materiei/energiei primordiale 
sau primare din care a evoluat întregul 
Univers. Nu trebuie uitat faptul că Geor-
ges Lemaître, inițiatorul teoriei Big Bang, 
punea pe seama Creatorului ceea ce el a 
numit atom primordial, însă majoritatea 
cosmologilor naturaliști moderni au exclus 
din teorie atât pe Dumnezeu, cât și eter-
nitatea atomului primordial.

Astronomul englez Alfred C. B. Lovell, 
vorbind despre atomul primordial superdens,  
încearcă să răspundă la această problema-
tică prin intermediul deducțiilor din fi zica 
cuantică: „acesta era starea singulară a Uni-
versului. Când atomul a început să treacă 
la starea multiplicității, s-a constituit Uni-
versul în sensul macroscopic. Din punct de 
vedere fi lozofi c, spațiul și timpul au înce-
put fi zic când a început această multitudine, 
însă începutul în sine este cu neputință de 
înțeles. Da, începutul întregului Atom pri-
mordial-Univers a fost numai un singur salt 
cuantic, care este socotit doar unul dintr-o 



51A P O S T O L I A   •   N r .  1 1 2  -  1 1 3   •   I U L I E  -  A U G U S T   2 0 1 7

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

multitudine de stări posibile. Sunt conștient 
că și această dezbatere nu este altceva decât 
o speculație metafi zică; importanța ei con-
stă în faptul că ea dovedește similitudini cu 
problemele fundamentale ale fi zicii cuan-
tice moderne. Dacă în viitor se vor face pro-
grese în această direcție, va fi posibil, cu 
mare siguranță, să vorbim despre starea pri-
mordială cuantică cosmologică”1. 

Așadar, Lovell este foarte conștient de 
faptul că afirmațiile sale nu sunt decât 
deducții și speculații din mecanica cuan-
tică, pe care le aplică momentului de înce-
put al Universului, în speranța certifi cării 
și lămuririi postulatelor cosmologiei natu-
raliste actuale, însă tot la fel de conștient 
este atunci când, în urma analizei princi-
piilor cosmologice naturaliste, menționează 
că: „Atomul primordial însuși nu este de-
loc începutul, ci numai starea celei mai pu-
ternice concentrări a unui univers, care 
deja exista anterior, probabil, o eternitate. 
Cred că pentru teologie se poate face aici 
o observație importantă. Dacă Universul a 
apărut și s-a organizat în acest mod, atunci 
concepția că materia primordială a fost cre-
ată printr-un act divin nu poate să fi e nicio-
dată atacată prin metode științifi ce. O stare 
de acum 20 de miliarde de ani, care nu se 
mai repetă niciodată, este pe deplin în afa-
ra domeniului cercetărilor științifice”2. 
După cum se poate observa, Lovell încear-
că să justifi ce atât postulatele cosmologi-

1. Alfred C. B. Lovell, Der Einzelne und das 
Universum, trad. Kristen Rohlfs, Ed. Vandenhoeck 
& Ruprecht, Gött ingen, 1959, p. 62.

2. Ibidem, p. 64.

ce naturaliste prin fi zica modernă, cât și 
învățătura teologică, făcând între ele un 
gen neobișnuit de simbioză forțată, care 
este pus în evidență prin caracterul specu-
lativ al expunerii.

De mai multe decenii este în discuție 
o nouă teorie cosmologică, derivată din 
clasica teorie Big Bang, numită de fi zicia-
nul și cosmologul american Alan Harvey 
Guth și de fizicianul și cosmologul rus 
Andrei Dmitriyevich Linde „Modelul 
Universului infl aționar”, prin care se dorea 
explicarea formării galaxiilor. Acest model 
cosmologic a fost propus pentru prima 
dată în 1979 de astrofi zicianul și cosmolo-
gul rus Alexei Starobinsky, și apoi pre-
zentat într-o formă dezvoltată în 1981 de 
Alan H. Guth3. Iată ce presupune, pe scurt, 
acest model: „În esență, întreg scenariul 
infl aționar pleacă de la ideea că Universul 
se afl a foarte timpuriu într-o stare de vid 
excitată, sau de vid «fals», în cursul căre-
ia s-a dilatat violent, ca efect al presiunii 
negative. Cu alte cuvinte, etapa expansiu-
nii accelerate, pomenită în scenariul 
infl ației, s-a declanșat odată cu «victoria» 
tendinței repulsive, determinată de presi-
unea negativă a vidului fals, care ar fi  câștigat 
confruntarea cu gravitația. La foarte scurt 
timp după această etapă a infl ației, a dila-
tării accelerate, vidul fals s-a dezintegrat. 
A avut loc, deci, o tranziție de la starea ex-

3. Cf. Diac. Adrian Sorin Mihalache, Lumina Celui 
nevăzut, vol. II, note, Ed. Basilica a Patriarhiei 
Române, Ed. Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași și Ed. Universității din București, 
București, 2016, p. 204.
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citată către starea de vid real, de energie 
minimă. Tranziția din starea de vid fals în 
cea de vid real ar coincide, de fapt, cu în-
cheierea perioadei de infl ație”4. 

Cu alte cuvinte, fără a intra în detalii 
științifi ce, pentru a putea înțelege și mai 
clar acest model cosmologic, se admite 
faptul că „trecerea Universului de la starea 
de vid fals, cu un nivel de energie extrem 
de ridicat, la starea de vid real, adică la sta-
rea fundamentală, s-a făcut într-un mod 
asemănător, printr-un salt, cu o imensă de-
gajare de energie. Din starea inițială, cu 
densitate de energie extrem de mare, 
Universul nu putea să se răcească treptat, 
ci doar printr-un mecanism accelerat, pre-
cum cel al infl ației. [...] Este ca și cum am 
spune că ceva ar crește de la dimensiuni-
le unei fărâme dintr-un bob de grâu până 

4. Ibidem, p. 207.

la diametrul galaxiei noastre în-
tr-o infi mă fracțiune de secundă. 
[...] În scenariul infl ației, lumea 
pare să nu fi e o Operă fi n acorda-
tă, caracterizată de raționalitate. 
Mecanismul infl ației sugerează, 
într-un fel, că universul s-ar fi  pu-
tut naște automat, printr-un pro-
ces mult mai puțin pretențios”5. 

Așadar, teoria Universului 
infl aționar presupune apariția de 
la sine a ceea ce constituie funda-
mentul materiei/energiei prima-
re din care evoluează întregul Uni-
vers, ceea ce înseamnă că principiul 
cauzalității, deși are bază științifi că, 

nu este deloc luat în considerare la acest 
capitol. Altfel spus, „ceva”-ul primordial 
există fără nicio cauză, dar constituie ca-
uza apariției materiei/energiei primordi-
ale și implicit a evoluției și organizării în-
tregului Univers. Deci, cauzalitatea este 
acceptată numai după ce este admis 
„ceva”-ul misterios, care, nefi ind cauzat, 
nu poate f i  decât etern.  În aceste 
circumstanțe speculative se pune fi resc 
întrebarea: este teoria Universului 
infl aționar un amendament al teoriei Big 
Bang-ului sau al teoriei Universului 
staționar, ori reprezintă o revizuire și o fu-
ziune a amândurora? Se pare că avem de-a 
face cu un cocteil pseudoștiințifi c, căruia 
nu i se poate acorda respectul științifi c cu-
venit, însă anumite elemente explicative 
pot fi  de folos cercetării noastre.

5. Ibidem, p. 208-209.
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Andrei D. Linde este de părere că eve-
nimentul care a determinat apariția 
Universului, acea izbucnire scurtă, dar cru-
cială, a expansiunii infl aționare nu a fost 
neapărat un eveniment unic. Condițiile ne-
cesare expansiunii infl aționare pot apărea 
de mai multe ori în regiuni izolate 
împrăștiate prin tot cosmosul, care suferă 
propria lor dilatare infl aționară, devenind 
noi universuri separate.6 Așadar, un număr 
imens de Universuri s-au creat și continuă 
să se creeze în mod neîntrerupt, dincolo 
de marginile Universului nostru. 

O ipoteză similară este propusă de te-
oriile stringurilor, în care Universul ob-
servabil este doar unul dintr-un număr de 
10500 de Universuri.7 

Fizicianul american de renume mon-
dial Michio Kaku, considerat de mulți oa-
meni de știință un Einstein al zilelor noas-
tre, amintește despre ideea universurilor 
paralele, care „a devenit unul dintre cele 
mai controversate subiecte din fi zica teo-
retică. De fapt, există câteva tipuri de uni-
versuri paralele care ne obligă să reconsi-
derăm ceea ce înțelegem prin «real». Miza 
acestor controverse despre diferitele uni-
versuri paralele nu e alta decât înțelesul 
realității însăși. Există cel puțin trei tipuri 
de universuri paralele care sunt intens dis-
cutate în literatura științifi că: a. hiperspațiul 

6. Brian Greene, Universul elegant: supercorzi, di-
mensiuni ascunse și căutarea teoriei ultime, trad. 
Dragoș Anghel și Anamirela-Paula Anghel, Ed. 
Humanitas, București, 2008, p. 383.

7. Cf. Diac. Adrian Sorin Mihalache, op. cit., vol. 
II, p. 215.

sau dimensiunile superioare; b. multiver-
sul și c. universurile paralele cuantice”8. 
Deci lucrurile, în loc să fie elucidate 
științific, se complică și mai mult, încât 
orice încercare de a lămuri problema pare 
să nu aibă în niciun fel sorți de izbândă. 

Este interesant de menționat observația 
despre materie și originea ei a matemati-
cianului german Hans Rohrbach (1903-
1993), care a avut preocupări interdisci-
plinare: „Materia nu este, materia apare 
(se manifestă, n.n.). Altfel spus: materia 
poate să se manifeste ca energie, dar ea 
însăși nu apare ca ceva ce există de la sine, 
și anume ca ceva absolut, ci ca ceva care 
apare, se transformă și poate să și treacă”. 
De aceea, concluzionează el, „probleme-
le originii și esenței materiei, [...] din punct 
de vedere științifi c rămân fără răspuns”9.

Explicațiile moderne ale fi zicienilor și 
cosmologilor depășesc cu mult granița 
clasică a fi zicii, încadrându-se în spațiul 
metafi zico-teologic, infi rmat de altfel prin 
încercarea de a se argumenta totul într-o 
manieră pur naturalistă. În descrierea 
științifi că actuală a momentului de înce-
put al Universului, termenul de nimic se 
asociază vidului energetic plin de fl uctuații, 
o anume stare cuantică a universului pri-
mordial. Unii cosmologi consideră că ener-
gia vidului ar putea ajuta la formularea 

8. Michio Kaku, Fizica imposibilului, trad. 
Constantin Dumitru-Palcus, Ed. Trei, București, 
2009, p. 374.

9. Hans Rohrbach, Naturwissenschaft , Weltbild, 
Glaube, R. Brockhaus Verlag, Wuppertal, 1967, 
p. 21-22.
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unei descrieri a Big Bang-ului ca un „salt 
cuantic, din nimic în timp”10. 

Diaconul Dr. Adrian Sorin Mihalache 
scoate în evidență faptul că afi rmațiile cos-
mologiei contemporane se apropie foarte 
mult de anumite aserțiuni prezente în 
refl ecția patristică. Apariția Universului, pe 
de o parte, pare să se datoreze anumitor 
vibrații energetice existente în vidul cuan-
tic, iar, pe de altă parte, pare să fi e deopo-
trivă imprevizibilă și inevitabilă, ceea ce 
apare ca o creație spontană11. Tocmai acesta 
este și motivul pentru care vidul cuantic pri-
mordial a înlocuit o mare parte a explicațiilor 
moderne oferite de-a lungul timpului cu 
privire la momentul prim al originii Uni-
versului, fi indu-i atribuite toate însușirile 
necesare în vederea explicării complete a 

10. Cf. Diac. Adrian Sorin Mihalache, op. cit., vol. 
II, p. 253.

11. Ibidem, p. 273.

apariției Universului, lumea nefi ind altceva 
decât o trecere cuantică de la nimic la 
existență, explicație care se apropie extrem 
de mult de învățătura teologică, dar care, 
fără îndoială, exclude cauzalitatea în gene-
ral și cauza primă, pe Dumnezeu, în spe-
cial. Acest lucru este subliniat de Diaconul 
Dr. A. Sorin Mihalache, care atrage atenția 
asupra acestei apropieri, ce trebuie abor-
dată cu grijă, întrucât: „Ea nu înseamnă că 
«nimicul» la care se referă teologia creștină  
în privința creației ex nihilo este vidul cuan-
tic plin de energie”12. În acest sens este citat 
și Arhiepiscopul catolic polonez Józef 
Życiński, care face o distincție necesară 
între conceptul de «nimic» utilizat de doc-
trina creștină a creației și «nimicul» invo-
cat în cosmologia contemporană. Faptul că 
«nimicul» prezent în teoriile cosmologice 
posedă o bogată structură matematică face 

12. Ibidem, p. 272.



55A P O S T O L I A   •   N r .  1 1 2  -  1 1 3   •   I U L I E  -  A U G U S T   2 0 1 7

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

ca acest concept să se situeze mai degrabă 
în apropierea logos-ului grecesc, așa cum 
este înțeles în tradiția heracliteană și neo-
platonică, decât în vecinătatea «nimicu-
lui» utilizat în teologia creștină, de aceea 
nu se găsește niciun înțeles filozofic sau 
științifi c care ar putea să facă posibilă dovada 
că Universul întreg provine (emerge) din 
nimicul ontologic.13 Aceasta pentru că, în 
înțelegerea teologiei creștine, evenimentul 
creației nu e transformarea a ceva în altceva, 
nu înseamnă a lucra cu ceva sau în cuprin-
sul existenței materiale, întrucât Dumne-
zeu nu folosește nimic din toate acestea 
(nici materie și nici energie) pentru a crea 
lumea. Așadar, momentul creației nu este, 
în înțelegerea teologică, un eveniment care 
se desfășoară în lume, în cuprinsul coordo-
natelor ei. Crearea lumii nu e un proces din 
Univers, ci unul mai presus de realitate. În 
sprijinul acestor considerații poate fi  invo-
cată și diferența ontologică propusă de Hei-
degger, care face deosebirea dintre ontic 
(fi ințare) și ontologic (fi ința fi ințării). Din 
perspectivă teologică, începutul lumii ține 
de ontologic, și nu de ontic. Chiar dacă stu-
diul teoretic al momentului Big Bang ar 
putea fi  o apropiere de stadiile de început 
ale lumii fi zice, aceasta nu înseamnă o apro-
piere de actul creației ca atare. De aceea, 
apariția Universului ca tunelare cuantică 
din nimic nu poate fi  același lucru cu eve-
nimentul creației ex nihilo. Din perspectivă 
teologică, deci, s-ar putea spune că nici 
modelul cosmologic cu Big Bang și nici teo-
riile științifi ce cu privire la vid nu reprezintă 
13. Ibidem, p. 274.

dovezi sau descrieri științifi ce propriu-zise 
ale actului divin al creării lumii14. Concepțiile 
fi lozofi ce despre nimicul ontic primordial 
sunt la fel de speculative ca și explicațiile 
științifice materialiste ale cosmologiei 
moderne. 

Atunci când se pune concret problema 
originii fundamentului materiei primordi-
ale, se apreciază că la începutul Universului 
totul s-ar fi derulat de așa manieră încât 
„mulțimea observațiilor și rezultatele cer-
cetării vorbesc despre un început al 
Universului sub confi gurația fulgerului pri-
mordial, care trebuie să fi  avut loc peste tot 
în același timp”15. Înainte de expansiune, 
totul a început, așadar, cu fulgerul primor-
dial. Nu este greu de observat că atomul sau 
vidul cuantic primordial a fost substituit 
sau dublat de fulgerul primordial, deci, din 
punct de vedere științifi c, nu se clarifi că în 
niciun fel problema provenienței materia-
lului originar, ci mai degrabă s-ar confi rma 
referatul biblic al creației, unde se 
menționează: „Și a zis Dumnezeu: Să fi e lu-
mină!. Și a fost lumină” (Fac. 1, 3), această 
lumină originară adusă la existență de 
Creator sau, altfel spus, lumina originată fi -
ind fundamentul energiei/materiei primor-
diale a Universului, care poate fi  înțeles ca 
fulger primordial, atom primordial, vid ener-
getic primordial etc., însă niciuna dintre 
acestea și toate celelalte care vor mai fi  in-

14. Ibidem, p. 274-275.
15. Harald von Sprockhoft , Naturwissenschaft  und 

christlicher Glaube -  ein Widerspruch? , 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Verlag, 
Darmstadt, 1992, p. 11.
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vocate într-o manieră asemănătoare nu pot 
explica vreodată prin ele însele cauza 
apariției lor.

Renumitul fi zician Steven Weinberg, 
chiar dacă nu este un simpatizant al teismu-
lui, ci, dimpotrivă, un adversar declarat, a 
fost determinat de rigurozitatea metodei și 
limbajului științifi c să mărturisească în anu-
mite contexte purul adevăr: „La început a 
fost o explozie. Nu o explozie ca pe pământ, 
pornind dintr-un centru bine defi nit și răs-
pândindu-se pentru a cuprinde din ce în ce 
mai mult aerul înconjurător, ci o explozie 
care a avut loc simultan peste tot, umplând 
de la început tot spațiul, unde fi ecare par-
ticulă a fost proiectată departe de orice altă 
particulă. [...] În sfârșit, universul era plin 
de lumină”16.

16. Steven Weinberg, Primele trei minute ale 
Universului, trad. Gheorghe Stratan, Ed. Politică, 
București, 1984, p. 22-23. 

Același lucru este scos în 
evidență și de Traian D. Stănciu-
lescu, profesor universitar la 
Facultatea de Filozofi e și Științe 
Social-Politice a Universității „Ale-
xandru I. Cuza” din Iași și cerce-
tător științifi c principal în cadrul 
Institutului Național de Inventică 
din Iași, autor a numeroase lucrări 
cu caracter inter- și transdiscipli-
nar, apreciate în țară și în străină-
tate, care nu ezită să vorbească 
deschis despre geneza prin lumină, 
originată de Lumina-Cuvânt sau 
Cuvântul-Lumină necreată: 
„Însuși actul creației – cosmice și 

umane – poate fi subordonat prezenței 
generatoare a Luminii. Acestei prezențe 
atât de generale, numai aceea a Cuvântului 
îi mai poate sta alături, într-o tulburătoare 
«identitate fi ințială». Căci, dacă – pe de o 
parte – Dumnezeu este în esența Lui totuna 
cu Lumina Necreată, dacă – pe de altă parte 
– Dumnezeu este totuna cu Cuvântul, 
putem spune că o realitate generatoare unică 
stă ca temei pentru tot ceea ce este: Cuvân-
tul-Lumină”17.

Se observă că, indiferent de limbajul 
utilizat, teologic, științifi c ori fi lozofi c, con-
cluzia exprimată în termeni generali este 
aceeași, însă abordarea propriu-zisă a su-
biectului determină de multe ori o înde-
părtare de esența adevărului, care nu mai 
este prezentat cu claritate și mărturisit ca 

17. Traian D. Stănciulescu, Daniela M. Manu, 
Fundamentele biofotonicii, Ed. Performantica, 
Iași, 2002, p. 22.
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atare, ci distorsionat, alambicat, abstracti-
zat, epistemologizat etc. Este ceea ce se 
traduce în exprimarea comună prin expre-
sia populară „Nu se vede pădurea din pri-
cina copacilor”. Chiar dacă mulți cercetă-
tori nu au curajul să spună lucrurilor pe 
nume, academicianul francez Jean Guitt on 
(1901-1999), în dialogul pe care-l purta 
cu amicii săi, oameni de știință, a avut tă-
ria să evoce adevărul în ciuda tuturor ar-
gumentărilor științifi ce: „numai Principiul 
Original, acea forță infinită, nelimitată, 
fără început și fără sfârșit, era acolo, în ne-
ant. În acel «moment» primordial, aceas-
tă forță unică, de o putere halucinantă, pli-
nă de armonie și de perfecțiune, nu avea, 
poate, intenția de a crea ceva. Acea forță 
nu avea nevoie de nimic. Apoi «ceva» s-a 
produs [...]; într-un moment fantastic, 
Creatorul, conștient că El este Cel ce Se 
afl ă în Totalitatea neantului, a decis să cre-
eze o oglindă a propriei Sale existențe. 
Materia, universul: refl exe ale conștiinței 
Sale, ruptură defi nitivă cu frumoasa armo-
nie a neantului originar. Dumnezeu a cre-
at, într-un fel, o imagine a Lui Însuși”18.

Fizicianul Michio Kaku, la fi nalul une-
ia dintre scrierile sale, convins fiind de 
simplitatea și armonia din întreaga lume, 
asemenea cunoscutului astronom francez 
Camille Flammarion (1842-1925), a 
mărturisit crezul său științifi c referitor la 
aceasta: „Universul ar fi  putut să fi e per-
vers, aleatoriu sau capricios. Și totuși el ne 

18. Jean Guitt on, Dumnezeu și știinţa, trad. Paula 
Mare, Ed. Albatros, București, 2000, p. 36-37.

apare ca fi ind întreg, coerent și frumos”19. 
Datorită popularității pe care o are acest 
savant, prin scrierile și emisiunile televi-
zate pe care le realizează sau la care este 
invitat lumea întreagă a putut să afl e că în 
spatele convingerilor sale științifi ce de ni-
vel foarte înalt stă certitudinea că lumea 
nu este o realitate haotică întâmplătoare, 
ci opera armonioasă a Creatorului.

Așadar, indiferent de complexitatea și 
subtilitatea explicațiilor științifi ce, cauza 
primară a oricăror procese fi zice care ar fi  
avut loc la apariția Universului nu poate 
fi descoperită în manieră științific-
naturalistă în niciun fel. Ea, indiferent cum 
este numită, atom, fulger, vid cuantic, tu-
nelare cuantică, nimic ontic primordial 
etc., este însușită de cosmologia moder-
nă, cu dificultățile inerente demersului 
științifi c, dar nu poate fi  înțeleasă și expli-
cată decât numai dacă se acceptă adevă-
rul teologic fundamental despre originea 
reală a Cosmosului, ce aparține Creatorului, 
Care, fi ind Lumină-Cuvânt dumnezeiesc 
și necreat, a creat lumina, esența lumii sen-
sibile, prin care Dumnezeu a structurat 
întregul Univers. Astfel, multe dintre 
explicațiile cercetătorilor, care nu recu-
nosc deschis acest adevăr, devin într-o 
anumită măsură justifi cate, ei nefăcând 
altceva decât să traducă după putință în 
limbaj uman științifi c ceea ce Dumnezeu 
a creat în mod deplin prin Cuvântul Său 
divin.

Pr. Ioan Trandafi r Bobîrnea 

19. Michio234 Kaku, Fizica imposibilului, p. 475.
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Fotografii din taberele din 
Episcopia Italiei
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C
u binecuvântarea Preasfi nțitului Părinte Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Ro-
mâne a Italiei, din data de 8 iunie a.c. s-a constituit Parohia ortodoxă „Sf. Ie-
rarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei” în orașele Fossano-Mondovì! 

Prin mila lui Dumnezeu, cu rugăciunea ierarhului nostru și prin bunăvoinţa autorită-
ţilor eclesiale din Fossano, în data de 16 iunie s-a săvârșit prima Sfântă Liturghie pen-
tru comunităţile românești și cele basarabene vorbitoare de limbă română afl ate pe te-
ritoriul celor două urbe! Curiozitatea dar și emoţia participării la prima Sfântă Liturghie 
în cea mai nouă parohie ortodoxă românească înfi inţată pe teritoriul Italiei au adus 
împreună un număr destul de mare de sufl ete, care, sub semnul dragostei faţă de Hris-
tos, neam, Ţară și tradiţie, au înălţat alături de noul preot paroh, Nicolae Pușcașu, și 
de preoteasa Irina sunete de dumnezeiască-glăsuire, prin rugăciunea rostită sau cân-
tată!

La fi nalul slujbei, credincioșii parohiei noastre au avut bucuria de a avea în mijlo-
cul lor pe Pr. Protopop Cătălin Zaharie, care, printr-un cuvânt ziditor și de încurajare 
sufl etească, a îndemnat pe toţi cei care de azi înainte se vor alcătui într-o sinaxă euha-
ristică a Bisericii Ortodoxe Române pe teritoriul Italiei să îi fi e alături parohului lor în 
tot ceea ce înseamnă activitate pastoral-misionară și social-fi lantropică a noii parohii 
înfi ințate!

O NOUĂ PAROHIE LA FOSSANO - MONDOVÌ
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D
in mila lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Preasfi nțitului Părinte Siluan, 
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, a avut loc în Duminica a 
șasea după Pogorârea Duhului Sfânt, în Parohia ortodoxă română „Sfi nții 

doctori fără de arginți Chir și Ioan”, instalarea părintelui responsabil, Pr. Nicolae 
Mihăișteanu, pentru orașul și întreaga provincie Matera.

După slujirea Dumnezeieștii Liturghii, părintele Adrian Roman, care a suplinit 
această parohie timp de șase ani, în prezența părintelui protopop Ștefan Andronache 
și a numeroasei comunități românești, a predat ofi ciul parohial noului preot Nicolae 
Mihăișteanu, pentru a duce mai departe, cu aceeași râvnă, dragostea de slujire a lui 
Dumnezeu și omului în această parohie.

INSTALARE DE PREOT LA MATERA
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Reţete
și sfaturi practice

SALATĂ CROCANTĂ DE PIEPT 

DE PUI ȘI ANANAS  

Ingrediente: 
300 g piept pui, 200 g ananas (din con-
servă), 200 g cașcaval tare, 100 g pâine, 
frunze de salată, ulei de măsline, maione-
ză (sau iaurt grecesc asezonat cu muștar, 
ulei și sare).

Mod de preparare:
Pieptul de pui se taie în bucățele medii și se 
prăjește într-o tigaie cu puțin ulei. Se scot 
bucățile de pui și în aceeași tigaie se prăjește 
pâinea tăiată cubuleţe. Ananasul se taie tot 
cuburi, iar cașcavalul se rade fi n. Amestecați 
într-un bol puiul, crutoanele de pâine, 
cașcavalul și ananasul. Serviți pe un platou 
garnisit cu frunze de salată verde.

COȘULEȚE CU SALATĂ 

DE CAȘCAVAL ȘI USTUROI

Ingrediente: 8 coșulețe de aluat copt, 300 
g porumb din conservă, 3 ouă, 10 g usturoi, 
100 g maioneză (sau iaurt grecesc asezonat 
cu muștar, ulei și sare), 250 g cașcaval, semințe 
de susan, pătrunjel, opțional ardei roșu.

Fiind vară, cu siguranță nu ne place să stăm foarte mult în bucătărie, lângă foc. În schimb, 
ne vine în ajutor natura, căci în această perioadă avem la dispoziție o sumedenie de legu-
me și fr ucte pe care le putem prepara în diverse moduri. În continuare vă propun câteva 
rețete pe cât de simple, pe atât de gustoase! Spor la treabă!
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Mod de preparare: Porumbul se scurge 
bine, cașcavalul se rade, ouăle se fi erb tare, 
se curăță și se mărunțesc, usturoiul se 
zdrobește, ardeiul roșu se taie cubulețe 
mici. Toate se amestecă împreună cu ma-
ioneza/iaurtul și se împart în opt coșulețe. 
Deasupra se presară susan și se ornează cu 
frunze de pătrunjel.

SALATĂ PRAGA

Ingrediente: 300 g fi le de pui, 200 g ma-
zăre conservată, 2 bucăți castraveți murați, 
2 linguri ulei, 150 g prune uscate, 2-3 ouă, 
un morcov, o ceapă, sare, piper, maioneză 
(sau iaurt grecesc asezonat cu muștar, ulei 
și sare).

Mod de preparare:  Ouăle și morcovul se 
fi erb; morcovul se rade, iar ouăle se taie 
cubulețe. Puiul se fi erbe în apă cu sare, apoi 
se taie feliuțe și împreună cu ceapa tăiată 
inele se prăjește într-o tigaie cu puțin ulei. 
Mazărea se scurge. Castraveții se taie mă-
runt. Lăsați pentru câteva minute prunele 
în apă fi artă, apoi scurgeți-le și uscați-le în-
tr-un prosop de hârtie. O treime din ma-
ioneză și din prune lăsați-le deoparte, iar 
restul amestecați într-un bol de salată îm-
preună cu ouăle, carnea și ceapa, castraveții, 
mazărea, morcovul. Ornați cu maioneza 
rămasă, simulând o plasă cu bucățele de 
prune prin ochiuri.

SALATĂ DE FASOLE VERDE 

ȘI OUĂ

 
Ingrediente: 400 g fasole verde, 4 ouă, 1-2 
căței de usturoi, 1 lingură de unt, smântână 
după gust, sare, piper.

Mod de preparare: Ouăle se fierb tare. 
Fasolea se curăță, se rupe în jumătate și se 
fi erbe în apă sărată cca 5 minute (până se 
înmoaie), după care se clătește sub jet de 
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apă rece. Într-o tigaie încălzită se călește 
fasolea scursă în unt la foc mediu cca 5 
minute. Într-un bol de salată se amestecă 
fasolea, usturoiul zdrobit, ouăle tăiate 
bucăți, smântâna și se asezonează cu sare 
și piper după gust.

PARFAIT CU PIERSICĂ ȘI 

FRUCTE DE PĂDURE

 
Ingrediente: 2 piersici, 1 cană fructe de pă-
dure, 1 cană iaurt înghețat, opțional frișcă, 
mentă
Mod de preparare: Piersicile se taie felii 
subțiri. Se pregătesc două cupe de 
înghețată, răcite în frigider. Fructele de 
pădure se spală și se usucă cu un șervețel 
de hârtie. Se aranjează cupele astfel: se în-
cepe cu un strat de felii de piersică, apoi 
iaurt, apoi fructe de pădure și piersică, 
apoi iaurt și din nou fructe. Se poate în-
cheia cu un ciuf de frișcă și o frunzuliță 
de mentă, de exemplu. 
Cine dorește, poate pune peste fructe, îna-
inte de stratul de iaurt, fi rimituri de biscuiți 
digestivi, iar deasupra un fi r de miere de 
albine.

BRIOȘE CU FRUCTE, 

FĂRĂ ZAHĂR

 
Ingrediente: 3 banane coapte, 6 ouă, fruc-
te (vișine, cireșe, kiwi, ananas, mure, afi ne, 
zmeură etc.), 6 linguri nucă de cocos, sare, 
esență de vanilie, ulei.

Mod de preparare: Se preîncălzește cup-
torul la 190°. O formă de brioșe se unge cu 
puțin ulei. Bananele se frulează bine împre-
ună cu ouăle, un praf de sare și esența de 
vanilie. Fructele spălate și uscate se repar-
tizează în formele care vor fi  umplute apoi 
cu aluatul de banane. Se dă la cuptor pen-
tru cca 20-25 minute.

POFTĂ BUNĂ!

Preoteasa Daniela PORUMB


