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CUVÂNTUL
MITROPOLITULUI

iosif

N
e bucurăm astăzi de marele Praz-
nic al Nașterii Domnului și 
Mântuitorului nostru Iisus Hris-

tos. Ne-am pregătit 40 de zile pentru aceas-
ta, încercând să ne apropiem cât mai mult 
cu inima de taina Întrupării Fiului lui Dum-
nezeu, pentru a-L putea primi fi ecare din-
tre noi în viața și în inimile  noastre. 

 În jurul nostru și în lumea întreagă, au-
zim astăzi prin intermediul mijloacelor de 
comunicare atât de prezente în viața de zi 
cu zi, de războaie și de confl icte, la toate ni-
velurile vieții umane. Fie între țări, fi e în-
tre grupuri, fi e între vecini, fi e în familii, fi e 
între soți, fi e între frați, fi e între părinți și 
copii, fi e în adâncul sufl etului nostru, la toa-
te nivelurile și în toate aspectele vieții uma-
ne războiul sau confl ictul sunt prezente.

CUVÂNT PASTORAL

LA NAȘTEREA DOMNULUI

Deja la ușa peșterii în care se năștea 
Hristos Pruncul, slava lui Dumnezeu cânta-
tă în ceruri de îngeri, vestește și pe pământ 
pacea, care este împărtășită lumii de Pruncul 
Sfânt din Betleem. El, Pruncul, este recunos-
cut și arătat lumii ca „Domn al păcii”,  văzut 
mai înainte de prorocul Isaia: „Căci Prunc S-a 
născut nouă, un Fiu S-a dat nouă, a Cărui stă-
pânire e pe umărul Lui și se cheamă numele Lui: 
Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu 
tare, biruitor, Domn al păcii…” (Is. 9, 5).

Hristos S-a întrupat, pentru a ne împă-
ca cu Tatăl ceresc, pentru a ne încredința de 
iubirea Tatălui și că prin El, prin Hristos „…
avem pace cu Dumnezeu…” cum ne spune 
și Sfântul Apostol Pavel (Rom. 5, 1). Se face 
asemenea nouă, Fiul, pentru a împăca Ce-
rul și pământul despărțite de păcatul 
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strămoșesc și a dărui pace în sufl etele tuturor oamenilor de bunăvoire, pentru a împărăți El 
Însuși în inimile smerite, care se știu sărace fără lumina și prezența lui Dumnezeu, fără pa-
cea Lui. „Pacea Mea dau vouă, pacea Mea las vouă” (In. 14, 27). Pacea este darul lui Hris-
tos, – pentru ca noi înșine să fi m oameni ai păcii – fericind făcătorii de pace și numindu-i 
fi i ai lui Dumnezeu (cf. Mt. 5, 9). Pacea dintre oameni și din lume se reface atunci când 
omul însuși, omul lăuntric, este în pace cu sine și cu Dumnezeu. De acolo pleacă războiul 
lumii, din inima omului. Neliniștea izvorâtă din invidie l-a îndemnat pe Cain să ucidă pe 
Abel, fratele lui. În inima lui, Cain nu era în pace cu Abel. Când nu suntem împăcați cu noi 
înșine, pierdem pacea și cu Dumnezeu și cu semenul nostru, precum Cain. Neîmpăcarea 
lui Cain ne stăpânește atunci când nu putem înțelege binele și accepta reușita fratelui nos-
tru. Putem înțelege că lipsa păcii din sufl et face că și bunăvoirea – adică dorința de bine pen-
tru celălalt – lipsește. Pacea este o stare de încredere profundă, de liniște adâncă a sufl etu-
lui care se știe la adăpostul cel veșnic al lui Dumnezeu și că nimeni și nimic aici pe pământ 
nu îi poate face răul veșnic, decât cel care este direct implicat în viața lui, adică el însuși. Dar 
dacă suntem în pace cu Dumnezeu suntem și cu noi și nici o teamă nu mai poate stăpâni 
sufl etul împăcat cu Dumnezeu. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur: „… dacă vom fi  războiți de 
întreaga lume, iar cu Dumnezeu suntem în pace, nu vom avea nici o vătămare.”1 

Dar oricât de binefăcătoare și ziditoare este pacea, oricât de frumoși și iubiți sunt fă-
cătorii de pace, Dumnezeu nu ne obligă la pace. Ne îndeamnă spre ea, dar nu ne-o im-
pune. Însă atunci când am gustat din ea și înțelegem că este un dar al lui Dumnezeu pen-
tru liniștea și bucuria noastră fără de care nu putem trăi, și că doar cel care Îl iubește pe 
Dumnezeu o poate înțelege și căuta, în ea găsindu-și bucuria și sensul vieții, atunci o că-
utăm cu toată puterea și dacă am primit-o o păstrăm ca pe un dar de mare preț, cu teama 
de a nu o pierde. Pentru că ea este cea care ne aduce zile bune, după spusa psalmistului: 
„Cine este omul cel ce voiește viața, care iubește să vadă zile bune? Oprește-ți limba de la rău 
și buzele tale să nu grăiască vicleșug. Ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și o urmează pe 
ea” (Ps. 33, 12-13).  Pentru omul credincios – zice Sfântul Ioan Gură de Aur – „… pacea 
este mai de preț decât orice avere.”2

Toată viața noastră în Hristos și în Biserică este fundamentată pe împăcarea cu sine, cu 
aproapele și cu Dumnezeu. Nu ne putem apropia cu adevărat de Iisus Hristos, de Dumnezeul 
păcii, fără a fi  în pace cu fratele nostru, ne spune Mântuitorul Însuși: „Deci, dacă îți vei adu-
ce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fr atele tău are ceva împotriva ta, lasă darul 
tău acolo, înaintea altarului, și mergi întâi și împacă-te cu fr atele tău și apoi, venind, adu darul 
tău” (Mt. 5, 23-24).

1. Sfântul Ioan Gură de Aur, Tâlcuirea Epistolei întâi către Corinteni, omilia I, p. 10, citat în „Lumina 
Sfi ntelor Scripturi”, ed. Trinitas, Iași 2007, p. 448.

2. Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia XXXIII, IV, în col. PSB, vol. 21, p. 434, citat în 
„Lumina Sfi ntelor Scripturi”, ed. Trinitas, Iași 2007, p. 448.



3A P O S T O L I A   •   N R .  1 1 7   •   D E C E M B R I E   2 0 1 7

C U V Â N T  L A  N A | T E R E A  D O M N U L U I

Cu fratele nostru ne împăcăm iertându-l 
și cerându-i iertare. Cu Dumnezeu ne împă-
căm cerându-I iertare și mărturisind păca-
tele noastre. Orice apropiere a noastră de 
Dumnezeu ne vindecă și ne dăruiește pacea, 
pe care dacă nu o avem, suntem obligați să 
o dobândim. Adică ceea ce este bolnav, 
Hristos vindecă, având voința noastră libe-
ră lucrând împreună cu El. Aceasta spune 
Sfântul Ioan Gură de Aur că înseamnă cu-
vintele Mântuitorului: „Nu socotiți că am ve-
nit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc 
pace, ci sabie” (Mt. 10, 34). „Pentru că – spu-
ne el – atunci mai cu seamă este pace, când se 
taie ce este bolnav, când e îndepărtat ceea ce dă 
naștere la răzvrătire… Și doctorul tot așa sal-
vează restul trupului, când taie partea care nu 
se poate vindeca …”3. Iar sabia care taie ceea 
ce este rău în sufl etul nostru, păcatul, este 
harul Sfântului Duh, cel care ne vindecă și 

3. Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omi-
lia XXXV, I, în col. PSB, vol 23, pp. 430-431, 
citat în „Lumina Sfi ntelor Scripturi”, ed. Trinitas, 
Iași 2007, p. 448.

împacă cu Părintele ceresc, în Hristos. Iată 
cât de vindecătoare este pentru cel credin-
cios mărturisirea păcatelor și iertarea aproa-
pelui, care ne aduc pacea în sufl et și împăca-
rea cu Dumnezeu.   

Să nu uităm în aceste zile de sărbătoare 
nici pe cei – de aproape sau de departe – care 
sunt în nevoi de tot felul. Pe cei fl ămânzi și 
însetați, pe cei bolnavi și în suferințe de tot 
felul, să îi pomenim în rugăciunile noastre 
și să le dăruim din preamultul nostru, fi e su-
fl etesc, fi e material. Să fi m acolo unde trăim 
făcători de pace, pentru a plăcea lui Hristos 
Care ne-a împăcat cu Părintele ceresc, neui-
tând cuvintele prorocului Isaia, „cât de fr u-
moase sunt pe munți picioarele trimisului care 
vestește pacea …” (Is. 52, 7). 

Vă doresc tuturor sărbătorile Nașterii 
și Botezului Domnului pline de bucurie și 
de lumină duhovnicească!

Al vostru, de tot binele doritor și rugător 
către Domnul nostru Iisus Hristos, 

† Mitropolitul Iosif
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Cuvânt pastoral la Nașterea Domnului

CUVÂNTUL

MITROPOLITULUI

SERAFIM

C
ântările Utreniei (slujba de dimi-
neaţă) și Colindele de Crăciun 
ne-au introdus în Taina marii Săr-

bători a Nașterii Domnului începând cu 
ziua de 21 noiembrie, „Intrarea în Biserică 
a Maicii Domnului”, de când la strană se 
cântă așa zisele „Catavasii ale Crăciunului”: 
„Hristos se naște, slăviți-L, Hristos din ceruri, 
întâmpinaţi-L, Hristos pe pământ, înăl-
ţaţi-vă…”! Tot din 21 noiembrie se cântă 
și Colindele de Crăciun.

Crăciunul, Boboteaza, Paștile, Rusaliile 
și Adormirea Maicii Domnului sunt cele 
mai mari sărbători pentru care fi ecare bun 
creștin se pregătește cu post și cu rugăciu-
ne înmulţită, cu mărturisirea păcatelor în 

faţa preotului duhovnic și împărtășirea cu 
Trupul și Sângele Domnului pentru ca să 
se poată bucura cu adevărat de ele. Fără 
pregătire cu post și cu rugăciune sufl etul 
nu se poate bucura de sărbători, care se 
vor reduce la un eveniment pur lumesc, 
axat pe mâncare și băutură. Din păcate, cei 
mai mulţi creștini de astăzi sărbătoresc 
Crăciunul doar cu mâncare și băutură și 
uită cu totul sensul lui duhovnicesc și mân-
tuitor. Noi, cei puţini, care ne-am pregătit 
după putinţă pentru praznicul Nașterii 
Domnului, ne bucurăm astăzi de întrupa-
rea Fiului lui Dumnezeu, Care S-a făcut 
om pentru ca să mântuiască lumea, refă-
când comuniunea firească a omului cu 
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Dumnezeu, pierdută prin păcat. În 
Biserică, la Sfintele Slujbe, sufletul 
nostru tresaltă de bucurie la auzul cân-
tărilor care slăvesc Nașterea Pruncului 
Iisus în Peștera din Betleem. Așa ne 
îndulcim inima când auzim troparul 
Crăciunului: „Nașterea Ta, Hristoase, 
Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lu-
mina cunoștinţei; că întru ea cei ce slu-
jeau stelelor de la stea s-au învăţat să se 
închine Ţie, Soarelui Dreptăţii, și să Te 
cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, 
Doamne, slavă Ţie”! sau Catavasiile 
Nașterii: „Hristos se naște, slăviți-L, 
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L, Hristos pe 
pământ, înălţaţi-vă, cântaţi Domnului tot 
pământul și cu veselie lăudaţi-L, popoare, că 
S-a preaslăvit”! De asemenea, Colindele 
ne înalţă în lumea purităţii, a gingășiei, a 
păcii și armoniei după care sufl etul nostru 
suspină pentru că Dumnezeu ne-a creat 
buni și curaţi, cu dorul sădit în sufl et după 
pace și armonie.

Păcatul însă ne pervertește sufl etul, dis-
truge armonia lăuntrică și ne tiranizează. 
De aceea suntem mereu nemulțumiți, iar 
nemulţumirea ne roade sufl etul ca un vier-
me până ajunge să ne distrugă, sufl etește 
și trupește. Celui nemulţumit i se pare că 
nimic nu merge cum vrea el, că are numai 
necazuri, că nimeni nu-l ajută, că toţi i se 
împotrivesc. Crede că numai el are drep-
tate și de aceea judecă și osândește pe cei-
lalţi. Păcatul reprezintă pentru om tra-
gedia vieţii sale. Cine reușește să se 
elibereze de puterea păcatului, acela este 
cu adevărat fericit.

Împotriva păcatului nu ne putem lup-
ta decât cu ajutorul postului și rugăciunii, 
cerând de la Dumnezeu, cu multă umilin-
ţă, să ne dea conștiinţa păcatului și puterea 
de a-l birui. Trebuie să cerem lui Dumnezeu 
mai întâi conștiinţa păcatului, pentru că 
fără harul lui Dumnezeu nu suntem în sta-
re să ne vedem păcatele și starea de păcă-
toșenie în care trăim. Când însă Dumnezeu 
ne luminează mintea cu harul Său, ne tre-
zim ca dintr-un somn adânc, ne vedem pă-
catele, ne spovedim fără întârziere, împli-
nim canonul dat de duhovnic și astfel, 
încetul cu încetul, biruim păcatul. Trebuie 
să știm că rădăcina tuturor păcatelor și a tot 
răul din lume este mândria și iubirea de ar-
ginţi.

Sărbători fericite și La mulţi ani!
Al vostru de tot binele voitor și  fi erbinte 

rugător către Domnul,

† Mitropolitul Serafi m
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A
stăzi, Lumina cunoștinței ră-
sare peste întreaga făptură, 
luminând pe tot omul care 
vine în lume (cf. In. 1, 9). 

Pentru noi, cei credincioși, ea este Lumi-
na cea adevărată (idem), lumina cunoașterii 
adevăratului Dumnezeu, ea este lumina 
lină a Sfi ntei Slave pe care o cântăm sea-
ră de seară, lumină care, dacă intră în ini-
ma omului, luminează în întunericul (cf. 
In. 1, 5) din ea, și pe care, dacă o urmăm, 
nu vom umbla în întuneric, ci vom afl a 
Lumina Vieții (cf. In. 8, 12). Iar această 
Lumină din Lumină Care este Dumnezeu 
adevărat din Dumnezeu adevărat, este 
Însuși Hristos Domnul, Cel Care, pentru 
noi, oamenii, și pentru a noastră mântui-

re, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat 
de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, 
și S-a făcut om, după cum mărturisim în 
Crez.

Lumea de azi, ca și cea în care Hristos 
Domnul Se năștea odinioară, nu mai știe 
să primească și să caute Lumina, pentru 
că iubește întunericul mai mult decât 
Lumina, căci faptele ei sunt viclene. Că 
oricine face cele rele urăște Lumina și nu 
vine la Lumină, pentru ca faptele Lui să 
nu se vădească (cf. In. 3. 19-20). Cu toate 
acestea, și în lumea ce astăzi se afl ă în întu-
nericul necunoașterii Dumnezeului Celui 
Adevărat, strălucește aceeași lumină ca 
aceea care a strălucit păstorilor, noaptea, 
în Bethleem, și ca aceea care i-a călăuzit 

CUVÂNT PASTORAL

LA NAȘTEREA DOMNULUI
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pe magii din Răsărit și i-a adus, de la închi-
narea la stele, să se închine Domnului ca 
Soarelui dreptății, și să-L (re)cunoască pe 
El ca fi ind Răsăritul Cel de sus, cum cân-
tăm în troparul Praznicului.

 Unul dintre motivele pentru care lu-
mea în care trăim nu-L mai cunoaște și 
recunoaște pe Iisus cel născut în ieslea din 
Bethleem ca fi ind Domnul și Dumnezeul 
și Mântuitorul ei și nu mai crede Lui, este 
acela că noi cei care ne numim ”creștini” – 
adică ai lui Hristos – nu mai știm cu ade-
vărat ce aduce cu sine în-omenirea lui 
Dumnezeu, nemaitrăgând folosul deplin 
din ceea ce Dumnezeu-Omul, Iisus 
Hristos, ne împărtășește prin venirea Sa 
în lume. Și, pentru că nu trăim plinătatea 
harului (cf. In. 1, 16) pe care l-a adus 
Hristos Domnul, El nu mai ia chip în noi 
(cf. Gal. 4, 19) atât de vădit încât cei din 
jur să-L vadă și să-L recunoască în noi, iar 
simțurile noastre nu mai sunt dispuse să 
guste și să dea mărturie despre bunătățile 
cele dumnezeiești, fi ind atrase mai mult 
de frumusețile cele pieritoare, pământești. 
Așa se face că ceea ce Sfânta Scriptură și 
Sfi nții Părinți numesc Sfânta Tradiție (sau 
Predanie) a ajuns să se reducă azi doar la 
„tradiții și obiceiuri”, ce privesc mai mult 
mâncarea și băutura decât bunătățile 
Împărăției lui Dumnezeu (cf. 1 Pt. 2, 9), 
iar Legea lui Dumnezeu s-a înlocuit cu 
„obiceiurile” noastre, ce uneori nu mai au 
nimic de-a face cu Taina întrupării Fiului 
lui Dumnezeu.

 În acest context, Praznicul Nașterii 
Domnului constituie, cu atât mai mult, 

un prilej de a face un popas în alergarea 
cea de toată vremea și a ne liniști puțin, 
pentru a pătrunde mai adânc Taina mân-
tuirii și a ne reaminti care e de fapt 
conținutul adevăratei Tradiții, adică ce 
aduce omului și lumii, în general, întru-
parea lui Dumnezeu-Cuvântul, în-ome-
nirea lui Dumnezeu, dat fi ind că avem res-
ponsabilitatea de a ne însuși datul Predaniei 
ce ne vine de la Apostoli, pentru a-l trăi și 
a-l preda, la rândul nostru, copiilor noștri 
și pentru a da mărturie lumii despre 
Mântuitorul ei și a vesti celor din jur 
Împărăția lui Dumnezeu.

Fie ca bucuria și pacea luminatului 
praznic al Nașterii Domnului să vă umple 
sufl etele și viața și să se reverse peste fa-
miliile voastre, peste cei de lângă voi și 
peste cei de departe, peste cei mici și pes-
te cei mari, peste prunci și peste copilan-
dri, peste tineri și vârstnici, peste părinți 
și bunici, peste cele care poartă în pânte-
ce și peste cele ce se roagă pentru a primi 
darul nașterii de prunci, peste văduve și 
orfani, peste cei pribegi și cei lipsiți, pes-
te cei afl ați în încercări și peste toți frații 
noștri care au avut de suferit de pe seama 
cutremurului sau au rămas fără lăcaș de 
închinare, peste cei singuri și întristați, 
peste cei bolnavi și suferinzi și peste cei 
care-i veghează și îi îngrijesc, peste cei 
prigoniți, peste cei din închisori, peste cei 
ce sunt și peste cei ce nu mai sunt printre 
noi și peste toți cei îndoliați, peste tot 
Omul și peste întreaga lume atât de tul-
burată și de învrăjbită în zilele pe care le 
trăim! Tuturor să le vestim că Hristos S-a 
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născut  pentru tot Omul care este în lume, pentru întreg Adamul, atât pentru cei con-
temporani cu noi, cât și pentru cei ce s-au mutat de la noi în veșnicie, pentru cei de azi 
și pentru cei de ieri, și pentru toți cei din veac adormiți, părinți și frați ai noștri, maici 
și surori, care odihnesc aici și pretutindenea.

Și să știe tot sufl etul creștinesc, la acest Praznic Luminos, că lumea întreagă are, 
mai mult ca oricând, nevoie de rugăciunea fi ecăruia dintre noi, de la mic la mare, și are 
nevoie ca noi să ne sfi nțim viața, pentru mântuirea tuturor! Căci puțin aluat dospește 
toată frământătura (cf. Gal. 5, 9).

Doamne, Cela ce ai venit, întru smerenie, și Te-ai născut în peștera Bethleemului, 
revarsă pacea și mila și binecuvântarea Ta peste lumea pe care ai zidit-o, peste popo-
rul Tău și peste toți „fi ii omului” de pretutindeni, atingând inimile tuturor cu Harul 
Tău cel împăciuitor și iertător, curățitor și de-viață-înnoitor, chemându-i pe toți la 
cunoașterea Ta, întru a noastră a tuturor mântuire, acum și în veci. Amin.

Cu urări de Praznice pline de bucurie și de pace, tuturor, și cu părintească binecuvântare,

†Episcopul Siluan,
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
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Î
n fi ecare an, Praznicul Nașterii Dom-
nului nostru Iisus Hristos este, pen-
tru întreg neamul omenesc, prilej de 
bucurie, pentru că Hristos, prin 

nașterea Sa, a rupt zidul cel despărțitor al 
vrajbei, a îndepărtat sabia cea de foc, he-
ruvimul nu mai păzește pomul vieții, iar 
nouă ne-a dăruit putința de a ne împărtăși 
din dulceața cea din rai, după cum frumos 
ne învață prima stihiră a slujbei vecerniei 
praznicului pe care, cu ajutorul lui Dum-
nezeu, îl trăim azi.

Domnul, milostiv și iubitor de oameni 
fi ind, S-a făcut om, S-a sălășluit între noi 
ca să vestească ziua Domnului, să ni Se des-
copere pentru ca noi să putem să-L redes-
coperim pe El și să restaureze ceea ce noi 
am stricat prin păcat. Dumnezeu ne-a cre-

at după chipul Său și pe toate le-a făcut 
bune foarte, pentru ca noi, oamenii, prin 
păzirea poruncii, să ajungem la asemăna-
rea cu El, iar prin păstrarea comuniunii cu 
El, să ajungem la nemurire.

Familia este prima școală în care tre-
buie educați pruncii, iar primii dascăli tre-
buie să fi e părinții. Sfaturile bune pe care 
părinții le sădesc în inimile copiilor îi vor 
călăuzi pe aceștia pe tot parcursul vieții. 
Ascultați ce sfat dă celui tânăr Înțeleptul 
Solomon: „Păzește, fi ule, povaţa tatălui 
tău și nu lepăda îndemnul maicii tale. 
Leagă-le la inima ta, pururea atârnă-le de 
gâtul tău. Ele te vor conduce când vei vrea 
să mergi; în vremea somnului te vor păzi, 
iar când te vei deștepta vor grăi cu tine. 
Că povaţa este un sfeșnic bun și legea o 

CUVÂNT PASTORAL

LA NAȘTEREA DOMNULUI
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lumină, iar îndemnurile care dau învăţă-
tură sunt calea vieţii”1.

Nu trebuie să așteptăm nașterea prun-
cului pentru a începe educarea lui. Sfântul 
Paisie Aghioritul spune că: „dacă mama 
care poartă în pântece se supără și se mâh-
nește, atunci și fătul se tulbură în ea. Iar 
dacă mama se roagă și trăiește duhovniceș-
te, copilașul se sfi nțește”2.

Educarea copiilor trebuie să înceapă 
încă din pântecele maicii lor și se face prin-
tr-o viețuire cât mai duhovnicească a ma-
mei și a tatălui, precum și a celor care tră-
iesc în aceeași casă cu ei. „Femeia când este 
însărcinată trebuie să rostească rugăciunea 
lui Iisus, să citească puţin din Evanghelie, 
să psalmodieze, să nu-și pricinuiască neli-
niști, dar și cei din jur să caute să nu o mâh-
nească. Făcând astfel, copilul care se va naș-
te va fi sfinţit, iar părinţii nu vor avea 
probleme cu el, nici când este mic, nici 
când va crește mare”3, spune tot Sfântul 
Paisie Aghioritul.

Părinții participă la creația lui Dumne-
zeu prin ducerea la îndeplinire a binecu-
vântării dată de Domnul lui Adam și Evei, 
de a crește, de a se înmulți și de a stăpâni 
pământul. Părinții trupești sunt împreună 
lucrători cu Dumnezeu după cuvântul Sfân-
tului Apostol Pavel: „Căci noi împreună lu-
crători suntem cu Dumnezeu…”4, chiar 

1. Pildele lui Solomon, 6, 20-23.
2. Cuviosul Paisie Aghioritul, Viața de familie, 

Cuvinte duhovnicești, vol. IV, Editura Evanghe-
lismos, București, 2003, p. 83.

3. Ibidem, p.88.
4. 1 Corinteni 3, 9.

dacă unul sădește și altul udă, „nici cel ce 
sădește nu e ceva, nici cel ce udă, ci numai 
Dumnezeu care face să crească”5. Dumne-
zeu, Cel care face să crească și Cel ce este 
Dătătorul de viață, nu a încetat niciodată să 
creeze. Fiecare copil care se naște este o nouă 
creatură a lui Dumnezeu, iar părinții nu fac 
altceva decât să participe la creație devenind 
împreună creatori cu Dumnezeu. Noi nu 
ne aparținem nouă înșine. Toți suntem ai 
lui Dumnezeu. Datorită acestui lucru, 
părinții au datoria sfântă de a pune temelie 
bună și durabilă copiilor pe care îi primesc 
în dar de la Dumnezeu, iar dascălii trebuie 
să zidească la rândul lor, cu mare grijă și res-
ponsabilitate, învățătura cea bună și folosi-
toare pe temelia pusă de părinți. Sfântul 
Apostol Pavel atrage atenția: „Fiecare să ia 
seama cum zidește; căci nimeni nu poate 
pune altă temelie, decât cea pusă, care este 
Iisus Hristos6”.

Având această credință și bazându-ne 
pe cuvintele Sfântului Pavel amintite mai 
sus, trebuie să le cerem dascălilor să nu nă-
ruie sau să zdruncine temelia creștină pusă 
cu multă trudă în sufl etele pruncilor noștri 
și să nu le întunece mintea cu învățături 
străine de credința, cultura și tradiția noas-
tră creștin ortodoxă. Vă spun acest lucru 
deoarece, în anumite școli ale Uniunii 
Europene, copiilor, încă de la vârste frage-
de, se încearcă să li se impună ideologia de 
gen sub pretextul nediscriminării. Trebuie 
să o spunem răspicat și cu fermitate. Nu 
avem nevoie de astfel de ideologii și 
5. 1 Corinteni 3, 7.
6. 1 Corinteni 3, 10-11.
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învățături care îi fac pe copii să-și piardă identitatea. Noi, creștinii, suntem toleranți cu 
toți oamenii. Mai mult decât atât, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne îndeamnă să ne 
iubim până și vrăjmașii. Ascultați ce zice El: „Iubiţi pe vrăjmașii voștri, binecuvântaţi 
pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc și rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă 
și vă prigonesc, ca să fi ţi fi ii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele 
și peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepţi și peste cei nedrepţi”7. 
Dumnezeu îl iubește și pe cel drept și pe cel păcătos și nu dorește ca păcătosul să moa-
ră în păcatele lui.

Dimpotrivă, Dumnezeu vrea ca omul să se întoarcă și să fi e viu. El dorește înnoirea 
omului. Creștini fi ind și următori ai lui Hristos, nu vom condamna și nu vom judeca 
omul care greșește sau pe acel care cade într-o neputință oarecare. Însă trebuie să con-
damnăm păcatul, să luptăm împotriva lui și să nu acceptăm neorânduiala ca fi ind rân-
duială și păcatul ca fi ind virtute.

Suntem datori, mai ales acum, în timpurile noastre, să ne cunoaștem bine credința 
noastră și să o trăim. 

Vă doresc tuturor Sărbători cu pace și un An Nou binecuvântat! La mulţi ani!
Al vostru către Hristos-Domnul rugător,

† Episcopul Timotei
7. Matei 5, 44-45.
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SĂMÂNȚA BUNĂ ȘI NEGHINA

Înţelepciunea dumnezeiască ne învaţă 
răbdarea și discernământul

(Mt. 13, 24-30 și 36-43)

A
ceastă pildă este atât de fai-
moasă încât face parte din 
„cultura universală”, ca și cea 
a Bunului Samarinean.  Este 

citită duminica în Apus (duminica a cin-
cea după Epifanie în vechiul rit roman și a 
patra după Teofanie în ritul galilor restau-
rat) dar niciodată în Răsărit. Să o situăm 
mai întâi în Evanghelia după Sf. Matei, sin-
gura care o raportează, pentru a vedea în 
ce context a istorisit-o Domnul. Hristos se 
afl ă spre mijlocul misiunii Sale în Galileea, 
înaintea muceniciei Sfântului Ioan Boteză-
torul1 și în această perioadă propovăduiește 
adesea în pilde2. Ne afl ăm în miezul apos-

1. Unii bibliști consideră că Hristos ar fi  murit pe 
cruce vineri 7 aprilie 29. Sfântului Ioan 
Botezătorul i s-ar fi  tăiat capul în fortăreața Ma-
chaerus (unde l-a închis Irod Antipa) cu douăzeci 
de luni mai devreme, adică în iulie 28.

2. În „Synopse des Quatre Evangiles” de Benoit 
și Boismard (de la Școala Biblică din Ierusalim), 
care este un instrument de lucru remarcabil, 
autorii au intitulat această perioadă simplu 
„Cuvinte în pilde”, pentru că nu există alte eve-
nimente marcante iar aceste pilde constituie 
esențialul acestei perioade.

tolatului Său: El străbate toată Galileea – 
pe jos – cu ucenicii Săi și propovăduiește 
fără încetare, cel mai adesea în pilde, pen-
tru că aceasta este pedagogia pe care a ales-o 
pentru a vorbi „mulțimilor”, poporului (cu 
excepția cuvântului de început, care avea 
un caracter fundamental și care constituie 
„Legea cea nouă”). Nu vom reveni aici asu-
pra semnifi cației acestui mod de propovă-
duire, deoarece am vorbit adesea despre 
aceasta, și trimitem pe cititori la exegeza 
Oii pierdute3.

Trebuie să remarcăm că multe din aces-
te pilde au un caracter agricol (ceea ce era 
în același timp potrivit cu auditoriul și bo-
gat în simboluri), dintre care mai cu sea-
mă pilda fundamentală a „Semănătorului”, 
care va sluji de model și pe care Domnul 
va avea grijă să o explice apostolilor Săi4. 

3. Oaia pierdută și iarăși găsită: Apostolia n° 
112-113 din iulie-august 2017: a se vedea mai 
cu seamă p. 4.

4. Pilda Semănătorului este bineînțeles raporta-
tă de cei trei Sinoptici (Mt. 13, Mc. 4 și Lc. 8). 
Am comentat-o în Apostolia n° 30 din sept. 
2010.
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Cea a seminței bune și a neghinei urmea-
ză imediat acesteia, și putem chiar să spu-
nem că este un fel de complement al ei. 
Hristos va explica și sensul ei ucenicilor 
Săi, dar această explicație va fi  puțin dife-
rită: pilda este urmată de cea a grăuntelui 
de muștar (Mt. 13, 31-32) și a aluatului 
(Mt. 13, 33); apoi Sf. Matei raportează 
prorocia regelui David din Ps. 7, 2 
(„Deschide-voi în pilde gura mea, spu-
ne-voi cele ce au fost dintru început”). 
Numai după aceea Domnul ia la o parte 
pe ucenicii Săi și le explică pilda neghinei, 
așa cum făcuse cu cea a Semănătorului5, 
căci trebuia ca apostolii Săi să fi e inițiați 
în mistagogia pildelor pentru a putea pro-
povădui Evanghelia în lumea întreagă. Aici 
Hristos îi formează pe formatori. Acestea 
sunt singurele două pilde pe care le va ex-
plica ucenicilor Săi (și nouă, prin apos-
toli): ne învață deci o metodă.

După ce le-a explicat pilda Semănăto-
rului, „altă pildă le-a pus lor înainte”, care, 
ca și cea a Semănătorului și toate celelalte, 
se referea la Împărăția Cerurilor („Aseme-
nea este Împărăția Cerurilor…”): se pare 
că aici nu se adresează decât ucenicilor Săi 
(cu toate acestea la versetul 36, Sf. Matei 
ne spune că „lăsând mulțimile, a venit în 
casă” [la Capernaum]). Expresia folosită 
de Sf. Matei este interesantă: le-a „pus îna-
inte” altă pildă… Dumnezeu nu impune și 

5. Însă la pilda Semănătorului ucenicii înșiși sunt 
cei care Îl întrebaseră pentru ce vorbește în pil-
de: Hristos ținuse un lung cuvânt înainte de a 
explica pilda. Aici Îi cer direct: „Lămurește-ne 
nouă pilda cu neghina din țarină”.

nu se impune: El propune și Se propune 
(se pune înainte). Hristos nu este un „guru” 
care ar vrea să-și câștige auditoriul prin cu-
vinte frumoase și prin arta sa oratorică: El 
„pune înainte”, ceea ce înseamnă că cei ca-
re-L ascultă rămân liberi de a face efortul 
să primească ceea ce li se propune; ei tre-
buie și să facă efortul de a gândi, pentru a 
înțelege sensul. Astfel oamenii vor putea 
asimila și lucra Cuvântul, cucerind ceea ce 
le-a fost dat gratuit6.

În pilda Semănătorului nu era decât un 
singur semănător, Hristos, trimis de către 
Tatăl Său pentru a însămânța duhovnicește 
lumea prin cuvântul Său; lucrurile erau sim-
ple. Aici Domnul abordează o problemă 
mult mai difi cilă în plan duhovnicesc, căci 
sunt doi semănători, Hristos și Satana.

„Omul care a semănat sămânță bună 
în țarina sa” este Dumnezeu: tocmai aceas-
ta face Hristos. Sămânța este cuvântul Său 
(ca și în cazul Semănătorului) dar și – după 
cum va explica mai apoi ucenicilor Săi, „fi ii 
Împărăției”, adică roadele cuvântului-să-
mânță. Țarina este lumea [lumea căzută], 
dar poate simboliza și sufl etul nostru. Și 
Dumnezeu lucrează în plină zi, la lumină,  
când oamenii sunt treji și activi, deci pe 

6. Trebuie să fim conștienți de faptul că noi, 
creștinii – toate generațiile de creștini de 2000 
de ani – trebuie să facem exact același efort ca 
și mulțimea evreilor din secolul I care-L ascul-
tau pe rabbi Iisus din Nazaret, cu o singură 
diferență, și anume că noi putem să le recitim 
adesea. Cu toate acestea, când diaconul le 
citește la liturghie – mai ales duminica – Hristos 
Însuși vorbește și ne vorbește: retrăim eveni-
mentul.
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deplin conștienți. Simplul fapt că Dumnezeu 
seamănă astfel înseamnă că vrea să strângă 
roade, adică să ne vadă îndumnezeiți.

„Dar pe când oamenii dormeau, a ve-
nit vrăjmașul lui, a semănat neghină prin-
tre grâu și s-a dus.” Hristos ne dă mai în-
tâi o precizare despre soiul seminței 
semănate de Semănătorul dumnezeiesc: 
este vorba despre grâu, care este cereala 
cea mai bogată, cu un randament foarte 
mare, care era o hrană paradisiacă („toată 
iarba ce face sămânță”7 – Fac. 1, 29) și care 
este un simbol al lui Hristos („dacă grăun-
tele de grâu nu va muri, rămâne singur” (In. 
12, 24): Hristos își dă Viața pentru noi). Și 
acest grâu îl va folosi pentru a institui 
Euharistia (pâinea), hrana veșnică. 
Vrăjmașul semănătorului dumnezeiesc 
este „diavolul” (și îngerii săi) adică „cel 
care dezbină”8, care este și „mincinos și ta-
tăl minciunii” (In. 8, 44): el seamănă noap-
tea pentru că lucrarea sa este rea, și când 
oamenii sunt inconștienți, în vremea som-
nului, pentru a putea să-i înșele. Episcopul 
Ioan de Saint-Denis arată că această „noap-
te” reprezintă – pentru noi – și neatenția, 
7. În vreme ce animalele nu au primit decât „ iar-

ba verde” (Fac. 1, 30), „iarba care face sămânță”, 
adică cerealele și în primul rând grâul, este hra-
na Omului (dimpreună cu roadele pomilor, în 
afară de cel al cunoștinței binelui și răului). Să 
amintim că termenul grec pentru sămânță este 
sperma- σπέρμα (spermă), care este simbolul 
însuși al fecundității. 

8. „Diavol”, din grecescul diávolos (διάβολος), care 
vine de la verbul diavállο (διαβάλλ ω): a arunca 
între, a separa, a despărți. Înseamnă: cel care 
dezbină, mincinosul, învinuitorul, cel care 
vorbește de rău…Este Satana, heruvimul căzut.

care intervine adesea după ce am făcut o 
faptă bună, căci atunci ne afl ăm în odihnă, 
în repaus9. Se alătură în aceasta Sf. Ioan Gură 
de Aur care spune: „sămânța se pierde aici 
prin somn”, adică prin absența vigilenței10. 
Și diavolul seamănă în urma lui Dumnezeu, 
după El, într-o țarină care nu este a lui: sea-
mănă hoțește. Ce seamănă el? Neghină, 
adică o buruiană11 care este o graminee ce 
seamănă cu grâul dar otrăvitoare. Sf. Ioan 
Gură de Aur face o remarcă pertinentă: 
„este înșelarea josnică a demonului care 
amestecă minciuna cu adevărul”. Numai în 
momentul coacerii spicelor se poate dis-
tinge grâul de neghină, ceea ce confi rmă un 
alt precept al lui Hristos: judecați pomul 
după roadele lui (Mt. 7, 15-20). Este deci 
vreme lungă între sămânță și formarea spi-
celor (mai multe luni12). Să observăm aici 

9. Episcopul Ioan de Saint-Denis: omilie la cea 
de-a 5-a duminică după Teofanie, 10 februa-
rie 1957.

10. Sfântul Ioan Gură de Aur: Omilia 46 la Sfântul 
Matei, Ed. Artège, 2012, p. 289. 

11. Neghina: zizαnia (ζιζάνια) în grecește la plural 
[care va da în română „ zânzanie ”, dezbinare], 
este o plantă otrăvitoare (numele latinesc: lolium 
temulentum, neghină îmbătătoare), care îmbată, 
cam ca un drog (termenul „ ivraie ” în franceză 
vine de la această proprietate) și poate provoca 
otrăvirea. Este singura graminee care are 
proprietăți răufăcătoare. Când crește, seamănă 
cu grâul, și e foarte greu de identifi cat: acest lu-
cru nu se poate face decât când se formează spicul 
[există o gravură a neghinei în Bible polyglott e a 
lui Vigouroux, T VII, les Evangiles, p. 63].

12. În Palestina grâul era semănat iarna (în noiem-
brie-decembrie) și recoltat primăvara (mai-iu-
nie): deci treceau aproximativ șase luni între 
semănat și recoltă.
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că Domnul ne dă deja o învățătură impor-
tantă, subliniată de episcopul Ioan: „ierbu-
rile bune și rele cresc împreună”. Acest lu-
cru este valabil pentru lume, dar și pentru 
sufl etul nostru: să nu ne înșelăm!

Hristos seamănă viața, iubirea și 
frumusețea, Satana seamănă moartea, ura 
și urâțenia. Grâul și neghina se aseamănă 
pentru că aceasta îngăduie diavolului să ne 
înșele, și de asemenea pentru că el nu poa-
te să „creeze” nimic, nu poate să inventeze: 
nu poate decât să copieze pe Stăpânul, să 
maimuțărească pe Dumnezeu.  

 „Slugile stăpânului casei”, adică înge-
rii, constată problema și dau seamă lui 
Dumnezeu, mirându-se că era neghină, căci 
„n-ai semănat tu, oare, sămânţă bună în 
ţarina ta?”. Ei nu înțeleg, pentru că sunt 
corecți duhovnicește și rămân mereu în as-
cultarea față de Dumnezeu, necunoscând 
răul13. Stăpânul le explică: „un om vrăjmaș 
a făcut aceasta”. Este o mare învățătură 
pentru noi, căci faptul că pot exista printre 
duhurile cerești și deci – în principiu – în 
jurul tronului lui Dumnezeu vrăjmași, în-
seamnă că îngerii sunt persoane libere 
(Satana vine dinaintea lui Dumnezeu cu 

13. Îngerii nu au conștiința răului pentru că aces-
ta le este pe deplin străin. Numai îngerii căzuți – 
demonii – au această conștiință pentru că o 
experimentează și sunt în stare de moarte 
duhovnicească, confruntați cu taina amețitoare 
a nefi inței. Și omul are această experiență, pen-
tru aceleași motive. Cf. acestei fraze uimitoare 
a lui Hristos, când istorisește pilda Iconomului 
necredincios: „Căci fi ii veacului acestuia [oame-
nii căzuți] sunt mai înţelepţi în neamul lor de-
cât fi ii luminii [îngerii].”  (Lc 16, 8).   

fi ii lui Dumnezeu [îngerii] și dialoghează 
cu Dumnezeu în cartea lui Iov – Iov 1, 6). 
Reacția spontană a îngerilor seamănă cu a 
noastră: „Voiești deci să ne ducem și s-o 
plivim?”. Îngerii  cer lui Dumnezeu 
îngăduința de a face acest lucru pentru că 
nu fac nimic de la sine: ei fac ceea ce le in-
sufl ă Duhul Sfânt, adică ceea ce voiește Tatăl 
ceresc. Și noi, când suntem martori ai „ră-
ului” – fi e că suferim de pe urma lui, fi e că 
nu – am vrea ca acesta să dispară pe loc: 
suntem pentru soluțiile expeditive.

Însă Înțelepciunea dumnezeiască nu lu-
crează așa: „Nu, ca nu cumva, plivind ne-
ghina, să smulgeţi o dată cu ea și grâ-
ul…”, ceea ce ar face să se piardă toată 
recolta. De altfel, aceasta corespunde cu 
ceea ce făceau agricultorii palestinieni, după 
savanți: smulgeau buruienile, dar nu neghi-
na, pentru că cele două semănături – grâu 
și neghină – erau prea amestecate, prea 
întrețesute unele cu altele (termenul folo-
sit de Hristos este a „smulge”, ceea ce co-
respunde cu aceasta) și aceasta este adesea 
și starea sufl etului nostru …

Apoi arată adevăratul remediu: „Lăsaţi 
să crească împreună și grâul și neghina, 
până la seceriș…”. Secerișul este judeca-
ta dumnezeiască, judecata personală de 
după moartea fi ecărei persoane, judecata 
de obște [cu privire la întreaga omenire] la 
cea de-a Doua Venire a lui Hristos. Și atunci 
„voi zice secerătorilor: Pliviţi întâi ne-
ghina și legaţi-o în snopi ca s-o ardem…14 

14. Așa se petrecea cu neghina în realitate: țăranii 
palestinieni o strângeau și o ardeau, pentru că 
era otrăvitoare și nu era bună la nimic.
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Hristos explică apoi ucenicilor: „Trimite-va 
Fiul Omului pe îngerii Săi, vor culege 
din împărăţia Lui toate smintelile15 și pe 
cei ce fac fărădelegea, și-i vor arunca pe 
ei în cuptorul cu foc; acolo va fi  plânge-
rea și scrâșnirea dinţilor”: „caprele” care 
vor fi puse de-a stânga de către Dreptul 

15. Termenul grec corespunzător, skandala (σκάν-
δαλα), înseamnă piedici, obstacole, prilejuri 
de cădere, pietre de poticneală….Nu numai 
păcătoșii vor fi  aruncați afară din Împărăție ci 
și faptele lor; s-ar putea spune: toate necurățiile 
și urâțeniile lumii căzute. Această lucrare se 
săvârșește dintru început, pentru că e vorba de 
curățirea lumii, a Pământului, căci Împărăția 
cerească este chemată să devină și pământeas-
că. Sf. Ioan Gură de Aur spune că nu se recol-
tează în același timp roada bună și roada rea 
pentru a nu se amesteca binele și răul și pen-
tru „a nu înfricoșa pe cei buni”.

Judecător vor fi  aruncate de către îngeri în 
iadul cel veșnic16, care este focul iubirii 
dumnezeiești  refuzat de cei cărora le era 
dăruit, „…iar grâul adunaţi-l în jitniţa 
mea”: îngerii vor duce „oile” în Împărăția 
lui Dumnezeu, Biserica cea cerească.  
Domnul explică: „Atunci cei drepți vor 
străluci ca soarele în împărăția Tatălui 
lor”, adică vor fi  îndumnezeiți.

Hristos ne inițiază în tainele 
înțelepciunii dumnezeiești. Dumnezeu 
este „iconom”: El lasă omului vreme de 
schimbare, respectându-i libertatea, fără 
să intervină direct în viețile noastre, nici 
în istoria omenească (în afară de câteva 
excepții), ne acordă încredere. Dar acest 
lucru este foarte greu pentru noi: ne e greu 
să coexistăm cu răul, ne e greu să așteptăm 
(răbdarea este dumnezeiască)… 

Dincolo de învățătura evidentă a pildei, 
care are un caracter de judecată, se poate 
vedea în ea și o altă semnificație pe care 
Domnul nu o putea dezvălui la începutul 
misiunii Sale, nici în această pildă, dar des-
pre care va vorbi mai pe urmă în alte pilde, 
și care ține de milostivirea dumnezeiască. 
După cum subliniază episcopul Ioan, țarina 
reprezintă și sufl etul omenesc, în care co-
există adesea bogăția și sărăcia, calitățile și 
defectele, virtuțile și viciile, primele fi ind 
semănate de Duhul Sfânt iar celelalte de 
Satana: „Hristos ne învață că dacă smulgem 
buruienile înainte de vreme, comitem o 
imprudență. La fel și cu sufl etul nostru și 
cu aproapele nostru: nu trebuie niciodată 
16. Așa se exprimă Hristos când face prorocia Judecății 

celei de pe urmă (Mt. 25, 31-32 și 41).
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să plivim neghina înainte de vreme, pentru 
a nu smulge și darurile dumnezeiești”9.

Să adăugăm că Hristos ne învață ade-
sea să nu deznădăjduim și să luptăm. 
Această vreme îndelungată dintre semă-
nat și roade poate îngădui schimbarea, 
prin pocăință. Nimic nu ne interzice să 
credem că, dacă nu trebuie să riscăm pli-
vind neghina, putem și să sperăm ca ne-
ghina să dispară de la sine, ca grâul să ia 
din ce în ce mai mult loc, să crească mai 
repede și mai din belșug, astfel încât să nu 
mai fi e destul loc pentru neghină: „Trebuie 
mai întâi să facem să rodească omul lăun-
tric: cu cât va crește viața duhovnicească 
întru Hristos, cu atât răul se va usca, smuls 
de mâna îngerilor”9. Mi se pare că se poa-
te vedea în fi ligran, în această pildă, mi-
lostivirea dumnezeiască. Să ne amintim 
de „fi ul risipitor”, care s-a convertit dato-
rită suferinței (Dumnezeu a așteptat cu 
răbdare, fi ul Său cel mic a văzut că roade-
le sufl etului său erau rele: și atunci s-a po-
căit), sau de vameșul din pilda „Vameșului 
și a Fariseului”, care s-a îndreptat tocmai 
pentru că s-a pocăit, sau chiar și de sama-
rineanca de la Fântâna lui Iacov, a cărei 
purtare fără de lege e răscumpărată de 
credința sa întru Iisus Hristos. Chiar și 
răspunsul lui Hristos către apostolii Săi 
descumpăniți, după plecarea tânărului bo-
gat („Și cine poate să se mântuiască”? Mt. 
19, 25): „Cele ce sunt cu neputinţă la oa-
meni sunt cu putinţă la Dumnezeu.” – Lc. 
18, 27) merge în acest sens.

Când oamenii nu vor să țină cont de 
înțelepciunea dumnezeiască pot face 

greșeli dramatice. Dinaintea feluritelor ne-
ghine care cresc în lume – și chiar, une-
ori, în Biserică –  vedem adesea ridicân-
du-se reformatori sau revoluții care vor să 
„stârpească” răul și să „curățească” socie-
tatea înainte de vreme: aceștia provoacă 
în general catastrofe și remediile lor sunt 
mai rele decât răul. Să cităm, de pildă, în 
domeniul religios, reformele  lui Grigorie 
al VII-lea – însufl ețite de bune intenții –, 
care au distrus în Apus principiile Bisericii 
Una din primul mileniu (sobornicitatea, 
duhul patristic, înțelepciunea de a păstra 
un cler căsătorit, echilibrul între Dumnezeu 
și Cezar …) și a protestanților, care au 
pierdut bogății inestimabile: preoția și 
Tradiția. În ceea ce privește lumea, să ci-
tăm pe revoluționarii francezi și pe 
comuniști, care voiau să curețe și să salve-
ze societatea și care au comis cele mai mari 
crime din istoria omenească și au lăsat 
după ei numai ruine.

Ne dăm seama, scrutând conținutul 
acestei scurte pilde, că fi ecare termen fo-
losit de Hristos are un înțeles duhovnicesc 
foarte puternic: fi ecare termen este un 
diamant într-un fl uviu de har. De altfel 
partea a doua a comentariului ne amintește 
că nu trebuie să ne focalizăm pe o singu-
ră pildă, nici să o extragem din contextul 
său: trebuie mereu să luăm în calcul to-
talitatea Evangheliei, adică a învățăturii 
lui Hristos. Cugetele dumnezeiești sunt 
antinomice, așa cum este și Dumnezeu 
Însuși.

Pr. Noël TANAZACQ, Paris
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P
artea cea mai importantă a Liturghiei Catehumenilor1 este citirea Evanghe-
liei. Acest lucru este atestat și de o altă denumire (care este mai potrivită) 
dată Liturghiei Catehumenilor, și anume – Liturghia Cuvântului. Denumi-
rea trimite cu gândul la textul din Ioan 1, 14 – „Cuvântul trup S-a făcut și S-a 

sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unui-Născut din Tatăl, plin de har și de 
adevăr…” – astfel încât Liturghia Cuvântului este Liturghia despre Cuvântul lui Dum-
nezeu, adresată celor nebotezați în mod special, dar și tuturor creștinilor care doresc 
să-I cunoască cuvintele, care „sunt duh și sunt viață” (In. 6, 63) și „cuvinte ale vieții celei 
veșnice” (In 6, 68). 

Primele mărturii despre citirea Evangheliei înainte de Liturghia Euharistică se gă-
sesc la Sfântul Iustin Martirul și Filosoful, care zice: „În ziua numită a soarelui [dumi-
nica] se face strângerea la un loc a tuturor celor din orașe și din țarini și se citesc memoriile 

1. Liturghia catehumenilor este prima parte a Dumnezeieștii Liturghii, cuprinsă între Binecuvântarea 
Mare („Binecuvântată este Împărăția…”) și Ectenia celor chemați („Rugați-vă cei chemați, Domnului…”). 
Se numește astfel datorită faptului că, după cel din urmă moment amintit, catehumenii (cei care se 
pregăteau spre botezare) ieșeau din locașul de cult la cuvintele „Câți sunteți chemați, ieșiți…”, nefi -
ind încă pregătiți să vadă Sfânta Jertfă. Instituția catehumenatului a dispărut treptat, începând cu 
Edictul de la Milan (313) prin care s-a dat libertate creștinismului, în secolul al V-lea procesul fi ind 
deja încheiat și generalizându-se botezul pruncilor.

DESPRE CITIREA

APOSTOLULUI și a EVANGHELIEI

ÎN CADRUL DUMNEZEIEȘTII LITURGHII

Dicţionar   
LITURGIC
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apostolilor și scrierile profeților până când 
se poate. După care, când cel care citește în-
cetează, întâi stătătorul face prin cuvânt 
povățuirea și chemarea la imitarea acestor 
fr umoase lucruri”2.

Sub titulatura generică de memorii ale 
apostolilor erau cuprinse, cu siguranță, atât 
Epistolele Apostolilor, cât și Evangheliile. 
În plus, se presupune că – în mod logic –  
citirea din profeții Vechiului Testament 
s-ar fi  făcut înainte de citirea scrierilor nou-
testamentare. O astfel de ordine găsim în-
tr-un alt text mult mai amănunțit din se-
colul al IV-lea, unde se menționează: 
„Stând în picioare în mijloc, pe un loc mai 
înalt, citețul să citească din cărțile lui Moise 
și Isus Navi, ale Judecătorilor și Regilor, ale 
Cronicilor și Întoarcerii [din exil], și pe lân-
gă acestea și din cele ale lui Iov, Solomon și 
ale celor Doisprezece Profeți. Iar după ce se 
fac câte două citiri din acestea, un altul să 
psalmodieze imnele lui David, iar poporul 
să psalmodieze refr enul. După aceasta, să se 
citească Faptele noastre [ale Apostolilor] și 
Epistolele lui Pavel colaboratorul nostru, pe 
care le-a trimis Bisericilor sub călăuzirea 
Duhului Sfânt; după care un prezbiter sau 
un diacon să citească Evangheliile pe care vi 
le-am predat eu, Matei, și Ioan și pe care le-
au primit și vi le-au lăsat colaboratorii lui 
Pavel, Luca și Marcu. Iar când se citește 
Evanghelia, toți prezbiterii și diaconii și tot 
poporul să stea în picioare cu multă 
liniște, căci scris este: Taci și ascultă Israele! 

2. Apologia I către Antonius Pius, Cap. LXVII, în 
Canonul Ortodoxiei, Diacon Ioan I. Ică Jr., Editura 
Deisis/Stavropoleos, Sibiu, 2008, p. 368.

[Dt. 27, 9] și iarăși: Iar tu stai și ascultă [Dt. 
5, 31]. Și în continuare prezbiterii să îndem-
ne [prin predici] poporul, fi ecare pe rând, 
dar nu toți, iar ultimul dintre toți, episcopul, 
care seamănă cu un cârmaci/pilot”3.   

În textul citat găsim informații 
prețioase  despre: cine citește, de unde și 
câte citiri din cărțile Vechiului Testament 
se făceau; intonarea prochimenului, Citi-
rea din Faptele Apostolilor și din Episto-
lele Sfântului Apostol Pavel (de această 
dată textul nu mai precizează numărul ci-
tirilor, dar conjuncția „și” lasă de înțeles 
că s-ar fi  făcut tot două citiri); despre ci-
tirea Evangheliei și despre atitudinea pe 
care trebuie să o aibă prezbiterii, diaconii 
și tot poporul (să stea în picioare cu mul-
tă liniște) și despre predică – aceasta, în 
mod fi resc, ocupând acest loc.

În actuala rânduială s-au păstrat: citi-
rea (citirile) din Faptele Apostolilor și 
Epistolele pauline și cele sobornicești (la 
Apostol), precedată de prochimen și ur-
mată de imnul Aliluia (care în perioada 
catehumenatului era doar un refren la un 
psalm) și citirile din cele patru Evanghelii, 
renunțându-se la citirile vechi-testamen-
tare. Au mai rămas însă ca mărturii ale ve-
chii rânduieli liturghiile săvârșite în aju-
nul marilor praznice, când găsim: Paremii 
(din scrierile vechi testamentare), Apostol 
și Evanghelie.

3. Constituțiile Sfi nților Apostoli prin Clement, Cap. 
LVII, în Canonul Ortodoxiei, Diacon Ioan I. Ică 
Jr., Editura Deisis/Stavropoleos, Sibiu, 2008, 
p. 646.
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DE CE SE CITEȘTE MAI ÎNTÂI 

APOSTOLUL ȘI APOI EVANGHELIA 

ÎN CADRUL DUMNEZEIEȘTII 

LITURGHII? 

Este o certitudine faptul că Epistolele Apostolilor 
sunt cele mai vechi cărți ale Noului Testament și 
că ele au intrat în cultul dumnezeiesc mai înainte 
de Evanghelii, dar nu acesta este adevăratul motiv 
al ordinii actuale. Motivul principal îl găsim la 
Sfântul Nicolae Cabasila, care spune că „este po-
trivit să se citească Apostolul înaintea Evangheliei, 
vrând să se arate astfel că manifestarea Domnului 
în lume s-a făcut treptat. Tot pentru acest motiv, 
lucrurile care amintesc arătarea Lui deplină sunt 

păstrate pentru partea de la 
urmă a slujbei”4.                         

Așadar, ordinea citirilor are 
scopul de a-l introduce în mod 
treptat în revelația dumneze-
iască pe cel nebotezat, iar pe 
cel botezat să-l întărească în 
Adevăr. În cadrul Liturghiei 
Cuvântului omul se împărtă-
șește în chip tainic de cuvintele 
lui Dumnezeu, care sunt „duh 
și viață”, dar și de harul lui Dum-
nezeu, care lucrează în om în 
chip tainic, chiar și înainte de 
botez,  cu toate că în mod nede-
plin. Prin această părtășie la 
Adevăr (prin cuvânt și har 
dumnezeiesc) omul este che-
mat să ajungă mai apoi mădu-
lar viu al Bisericii, prin ajunge-
rea la conștiința faptului că Fiul 
lui Dumnezeu S-a întrupat și 
că Testamentul Său principal 
este acela de a ne iubi unii pe 
alții și de a ne împărtăși cu Tru-
pul și Sângele Său (chemare 
care de altfel se împlinește în 
cea de-a doua parte a Liturghiei 
Ortodoxe, Liturghia Euharis-
tică).   

 
Preot Daniel Stîngă 

4. Nicolae Cabasi la ,  Tâlcuirea 
Dumnezeieștii Liturghii, după 
Ioannis Foundoulis, Dialoguri 
Liturgice, Vol. II, Editura Bizantină, 
București, 2009, p. 153.
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Părinte Petru, creştinii ortodocşi intră în 
Postul Naşterii Domnului, care va dura 40 
de zile, până pe 25 decembrie. 

Părinte, explicaţi-ne de ce este impor-
tant să ţinem post şi cum ar trebui să-l 
respecte corect un bun creştin.

Postul înseamnă o redeplasare a ac-
centelor şi stabilirea unei noi ordini a 
priorităţilor în viaţa noastră, cel puţin 
pentru perioade scurte de timp. Omul 
modern are tendinţa permanentă de a se 
preocupa de trup şi a uita de sufl et, iar 
postul înseamnă diminuarea preocupărilor 
faţă de trup şi o mai intensă preocupare 
pentru cele ale sufletului. Unii percep 
postul doar ca pe un regim alimentar mai 
special, iar alţii îl consideră un fel de 
dietă. Biblia şi Biserica nu aprobă această 
abordare. Regimul alimentar este foarte 
important şi are inclusiv benefi cii medi-
cale şi curative, dar acesta nu este un scop 
în sine. A posti înseamnă a te înfrâna nu 
doar de la bucate, ci şi de la fapte urâte, 
de la vorbă multă, de la orice tip de 
distracţie şi plăcere, dând o mai mare 
importanţă rugăciunii, citirii Sfintei 
Scripturi, milosteniei şi altor fapte bune. 

INTERVIU CU IEROMONAHUL

PETRU PRUTEANU

Fără acestea din urmă, postul este lipsit 
de valoare şi efi cienţă.

Ce spune Sfânta Scriptură despre 
post? Este obligatoriu? 

Ideea de post se regăseşte de multe ori 
în Scriptură. Chiar şi primii oameni au 
primit în rai porunca postirii, iar încălcarea 
acesteia a avut urmări deosebit de grave 
pentru întreaga omenire. În Vechiul Tes-
tament, îi vedem postind pe Moise, pe 
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Ilie, pe David şi pe alţi proroci, iar în Noul 
Testament, Însuşi Domnul Iisus Hristos 
ne dă exemplul postirii, pe care ucenicii 
Săi l-au urmat. În capitolul al şaselea al 
Evangheliei după Matei, Iisus ne spune şi 
cum să postim: cu bucurie şi fără mân-
drie. Nimeni din cei care postesc nu are 
dreptul să-i osândească pe cei care nu pos-
tesc, mai ales că nu ştim exact cauzele ne-
postirii fratelui nostru. Dar, în acelaşi timp, 
este deosebit de important ca, pe lângă 
posturile facultative şi personale pe care 
fi ecare şi le poate rândui în viaţă (cu bine-
cuvântarea duhovnicului său), toţi cei care 
sunt membri ai Bisericii lui Hristos (prin 
botez) să încerce din răsputeri să se soli-
darizeze în această comună lucrare 
duhovnicească şi să ţină, în special, pos-
turile rânduite de Biserică: Postul Mare, 
Postul Naşterii Domnului, Postul Ador-
mirii Maicii Domnului şi Postul Sfi nţilor 
Apostoli plus zilele de miercuri şi vineri 
de peste an.

Prin ce se deosebeşte Postul Crăciu-
nului de celelalte?

Postul Naşterii Domnului sau „al 
Crăciunului” se ţine timp de 40 de zile 
înainte de marele praznic al Naşterii 
Domnului. El ne aduce aminte de postul 
ţinut de drepţii şi prorocii Vechiului 
Testament, care aşteptau venirea lui Mesia, 
dar ne pregăteşte şi pe noi pentru o trăire 
spirituală mai intensă a acestui eveniment. 
Ţinând cont şi de perioada rece a anului, 
şi de faptul că suntem în aşteptarea unui 
moment de bucurie, Tipicul bisericesc a 

rânduit ca acest post să fi e mai puţin as-
pru, în special, pentru oamenii din lume 
(căci în mănăstiri este, totuşi, mai aspru). 
Nu este interzisă mâncarea cu ulei, decât 
miercurea şi vinerea (la dorinţă), iar 
dezlegări la peşte avem în toate sâmbete-
le şi duminicile din post, dar şi în zilele de 
sărbătoare (cum ar fi: Intrarea Maicii 
Domnului în Templu, pomenirea Sf. 
Andrei, a Sf. Nicolae, a Sf. Spiridon ş.a.). 
Deci este un post mai uşor din punct de 
vedere alimentar, dar care îşi atinge sco-
pul dacă este completat cu o lucrare 
duhovnicească adecvată.

Ce le-aţi spune celor care se tem că se 
pot îmbolnăvi din cauza unui regim ali-
mentar restrictiv?

Le spun să nu se teamă şi să încerce să 
postească. Nu trebuie să ne speriem de 
primele ameţeli care vin la începutul pos-
tului, căci acestea sunt o ispită de la cel 
rău, care se teme de post, dar şi o lipsă de 
obişnuinţă a organismului. În acelaşi timp, 
trebuie să avem o abordare echilibrată a 
postului alimentar. Copiii, femeile 
însărcinate şi cele care alăptează, oamenii 
care suferă de anumite maladii sau care 
lucrează în condiţii deosebit de grele pot 
fi  scutiţi, parţial sau total, de post, încer-
când să se abţină, cel puţin, de la consu-
mul de carne. Dar ar fi  bine ca acest lucru 
să-l hotărască împreună cu preotul, nu 
după propria pricepere. Să ţinem minte: 
Dumnezeu şi Biserica nu vor să ucidă tru-
pul omului, ci patimile lui! Dacă, de exem-
plu, suntem împătimiţi după carne şi 
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încercăm în post s-o înlocuim cu salamul de soia, înseamnă că nu am biruit patima, ci 
ne-am făcut doar făţarnici. Eşti bolnav şi nu poţi posti după toată regula? Renunţă 
măcar la ceea ce-ţi place cel mai mult!

Cum să mâncăm în ospeţie, la zile de naştere sau la evenimente mondene ca să 
nu fi m luaţi în râs de necredincioşi?

În primul rând, în post trebuie evitate petrecerile. Societatea occidentală ne-a 
îmbolnăvit cu virusul zilelor de naştere sau petrecerilor cu treabă şi fără treabă, dar un 
creştin care la botez „s-a lepădat de satana şi s-a unit cu Hristos” ar trebui să fi e mai 
atent la situaţiile care-i apar în viaţă şi cum ar trebui să se comporte în fi ecare dintre 
ele. Dacă eu ţin un post particular şi merg la cineva în ospeţie care nu ştie şi nici nu 
trebuie să ştie despre postul meu, atunci eu mănânc tot ce mi se pune înainte. Dar dacă 
cel care mă invită este creştin ortodox şi ştie că este post, dar conştient îl încalcă, atunci 
eu nu trebuie să mă fac părtaş la încălcarea lui, ci ori mă abţin, ori nici nu merg la ase-
menea petreceri. Iar dacă suntem luaţi în râs, trebuie să ne bucurăm. Înseamnă că sun-
tem pe calea cea dreaptă, căci Hristos ne-a promis că vom fi  luaţi în râs şi batjocoriţi 
pentru numele Lui. Problema e că cei mai mulţi ortodocşi de-ai noştri sunt mai preocupaţi 
de ce va zice lumea decât de ce va zice Dumnezeu…
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Ce facem dacă partenerul de viaţă nu manifestă înţelegere faţă de abstinenţa în 
post? Sunt relaţiile sexuale în această perioadă un păcat mai mare decât, de exem-
plu, să mâncăm de dulce sau să hulim pe cineva?

În primul rând, trebuie să ne lămurim cu termenii. Noţiunea de „partener” nu este 
una creştină şi de multe ori înseamnă nu neapărat un soţ legitim, ci, mai degrabă, un 
concubin. Deci orice relaţie în afara căsătoriei este interzisă de Dumnezeu, fi e că are 
loc în post, fi e că este în afara postului şi cei doi nu se pot împărtăşi în această stare. 
Dar când vine vorba despre relaţiile dintre soţi, trebuie să procedăm cu multă înţelepciune, 
căci postul conjugal, care trebuie să însoţească postul alimentar, este mai special prin 
faptul că implică două persoane, nu una. Sfântul Apostol Pavel spune că postul conju-
gal trebuie să fi e ţinut „cu buna înţelegere a amândurora” şi „pentru o vreme”, iar dacă 
unul dintre soţi nu este de acord, celălalt trebuie să se smerească şi să completeze acest 
gol cu alte forme de postire. Ideal ar fi , însă, ca ambii soţi să încerce să postească şi din 
acest punct de vedere, iar dacă se mai poticnesc, nu înseamnă că aceasta este un păcat, 
ci mai degrabă o slăbiciune asupra căreia trebuie încă să lucreze duhovniceşte…

Mulţi creştini de la noi obișnuiesc să postească doar o săptămână înainte de 
împărtăşanie. Cât de corectă este această practică şi cât de des ar trebui să ne 
împărtăşim în post? 

În general, împărtăşirea nu este legată de post. Un bun creştin trebuie să se 
împărtăşească în fi ecare săptămână sau, cel puţin, o dată pe lună. Şi pentru a te împărtăşi 
în afara celor patru posturi de durată este sufi cient să posteşti miercurea şi vinerea, 
care şi aşa sunt zile de post. Recomandarea Bisericii de a ne împărtăşi în posturi este, 
de fapt, un minimum, care, în mod greşit, a fost perceput ca o regulă. Şi dacă cineva 
încă nu a înţeles asta sau nu este pregătit să se împărtăşească şi în afara posturilor, atunci 
măcar în posturi ar trebui să facă acest lucru cât mai des: în fi ecare duminică sau măcar 
la început, la mijloc şi la sfârşit. Din păcate, nu orice parohie şi preot oferă învăţătura 
şi timpul necesar pentru pregătirea oamenilor către primirea Trupului şi Sângelui 
Domnului. Dar trăim vremuri în care trebuie să luptăm şi să căutăm acea biserică şi 
acel preot care ar putea să ne spovedească corect şi să ne povăţuiască spre o viaţă în 
care Hristos să fi e prezent în permanenţă, dar nu să apară şi să dispară de trei-patru ori 
pe an. Aşa cum nu mâncăm de patru ori pe an, tot aşa nu este sufi cient să ne împărtăşim 
doar de patru ori pe an. Deci postul trebuie ţinut integral, iar împărtăşirea trebuie 
făcută cât mai des, atât în posturi, cât şi în afara lor. Vă doresc tuturor un post binecu-
vântat, cu multe roade duhovniceşti!

A consemnat Eugenia Pogor
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D
ocumentul intitulat Sfânta Taină a Căsătoriei și impedimentele la aceasta 
este unul dintre cele mai importante texte adoptate de Sfântul și Marele 
Sinod, un răspuns concret, de mare actualitate pentru viața și misiunea 
Bisericii. 

În primul paragraf al primei părți sunt evocate două provocări majore: secularizarea 
și relativismul moral la care Biserica aduce răspuns valorizând sacralitatea căsătoriei 
și asumarea liberă a ceea ce Dumnezeu a binecuvântat  de la facerea omului: unirea 
dintre bărbat și femeie în libertate (§ 1)1.

Această unire a fost rânduită nu numai pentru asigurarea continuității neamului 
omenesc, ci și ca un cadru de realizare a comuniunii spirituale, pus în evidență de 
Mântuitorul Însuși, atunci când a marcat prezența Sa la nunta din Cana Galileii prin-
tr-o minune – „primul Său semn” (cf. Ioan 2, 11) (§ 2).

Documentul pune în valoare chipul acestei uniri făcând trimitere la analogia uni-
rii dintre Hristos și Biserică (cf. Efeseni 5, 32), nu numai pentru a sublinia importanța 
iubirii jertfelnice, dar și pentru a afi rma dimensiunea veșnică în care se angajează fa-
milia odată întemeiată.

În acest context este subliniat rolul pe care Sfântul Ignatie Teoforul îl atribuie bi-
necuvântării episcopului sau preotului, astfel încât prin Taina Nunții să fi e preamări-
tă  în mod curat lucrarea lui Dumnezeu (Evrei 13, 4). Se arată de asemenea că exigența 
asumării acestei perspective este pusă în evidență în mai multe rânduri în Noul Legământ 
(Efeseni 5, 2-5; 1 Tesaloniceni 4, 4; Evrei 13, 4) (§ 3), familia fi ind asumată ca o Biserică 
mică, sau o icoană a Bisericii mari (§ 4). 

În Căsătoria ca Taină este prezentă astfel și viața Bisericii, familia fi ind introdusă 
în rânduiala de comuniune și veșnic iubitoare a Împărăției Preasfi ntei Treimi (§ 4). Din 

1. Cifra reprezintă paragraful din documentul intitulat Sfânta Taină a Căsătoriei și impedimentele la aceas-
ta ; documentul integral poate fi  consultat pe htt ps://www.holycouncil.org

PERSPECTIVA SUBLINIATĂ 

DE SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD 

PRIVIND SFÂNTA TAINĂ A CUNUNIEI, 

ȘI PROVOCĂRILE ACTUALE  
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acest motiv, pornind de la cuvintele 
Sfântului Apostol Pavel se  arată că  o 
condiție fundamentală a Cununiei este 
credința în Hristos, pe care soțul și soția 
trebuie să o împărtășească împreună, ast-
fel încât soții să poată asuma chipul dra-
gostei dintre Hristos și Biserica Sa. Textul 
atrage atenția în același timp că această 
comuniune nu este doar o simplă relație 
convențională fi rească, ci o forță spiritua-
lă esențială și creatoare pentru tot ceea ce 
înseamnă familia în sacralitatea ei, pusă în 
valoare de nașterea, protecția și educația 
copiilor, lucrare majoră a Bisericii și a 
societății. (§ 5)

Aceste prime 5 paragrafe pot fi  con-
siderate un preambul pentru următoare-
le 7 prin care se clarifi că poziția Bisericii 
față de provocările la care trebuie să facă 
față azi familia. 

Prima abordare este legată de întâlni-
rea dintre rigoarea necesară și sensibilita-
tea pastorală  în comuniune cu învățătura 
Sfântului Apostol  Pavel (cf. Romani 7, 
2-3; 1 Corinteni 7, 12-15; 39),  privind 
diferențele de gen și celelalte condiționări 
lumești.

Având în vedere contextul în care s-au 
format primele comunități creștine, este 
de înțeles că au fost adoptate de Biserică, 
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din cele mai vechi timpuri,  și anumite elemente de drept natural greco-roman cu privi-
re la căsătorie, compatibile cu natura sacră a Tainei Cununiei (§ 6). Această întâlnire 
între principiile juridice lumești și cele bisericești nu trebuie să creeze însă impresia 
că familia este subordonată rânduielilor sau moravurilor seculare, care pot fi  uneori 
contrare valorilor creștine. 

Prin pregătirea mirilor, Biserica trebuie să-i ajute să rămână statornici în viața lor 
creștină indiferent de încercările prin care trec, Hristos fi ind stânca de temelie a edi-
fi ciului familial (cf. Matei 7, 25).

Una din tulburările majore care se abat asupra familiei este confuzia pe care soci-
etatea o creează în inimile tinerilor, propunând mai multe forme de coabitare și bana-
lizând divorțul. Victimele principale ale acestor tendințe sunt cuplul și, în principal, copiii, 
care, din păcate prea adesea suportă martiriul încă din fr agedă copilărie (§ 8).

Paragraful 9 face distincția clară între căsătoria civilă și Taina Căsătoriei și arată 
legătura dintre cele două realități.

Unele persoane care se consideră membri ai Bisericii trăiesc viața de cuplu fără să se 
angajeze în  căsătorie. Și aceștia trebuie să fi e  tratați cu responsabilitatea pastorală necesară, 
pentru ca să înțeleagă valoarea Tainei Cununiei și binecuvântările care decurg din ea (§ 9).

În același timp textul arată că Biserica nu acceptă ca membrii ei, desconsiderând 
căsătoria, să încheie alte forme de angajament de conviețuire cu persoane de gen difer-
it sau, cu atât mai mult, cu persoane de de același gen. Efortul pastoral trebuie să fi e 
consolidat pentru ca membrii Bisericii  aflați în astfel de situații  să poată înțelege 
adevăratul sens al pocăinței și al iubirii binecuvântate de Biserică (§ 10).

În fața numărului din ce în ce mai mare de divorțuri, a legalizării avortului, în con-
textul liberalizării moravurilor, păstorii Bisericii trebuie să fi e pregătiți să mărturisească 
și să-i susțină pe membrii ei și pe toți oamenii de bunăvoinţă să apere fi delitatea față de 
sacralitatea familiei.

Conținutul primei părți din documentul privind familia este consolidat și de Enciclica 
Sfântului și Marelui Sinod, care pe lângă aspectele deja subliniate atrage atenția  deslușit 
și asupra faptului că încercările care se abat asupra căsătoriei şi familiei sunt și o 
consecință a  crizei libertăţii ca responsabilitate, a înțelegerii libertății doar ca o realizare 
de sine orientată spre plăcere, a identifi cării ei cu mulţumirea de sine individualistă, cu 
autosufi ciența şi autonomia. 

Totuși, așa cum arată Enciclica, trebuie să fi m încrezători deoarece Căsătoria este 
laboratorul vieţii în iubire, asumat de Biserică, și darul inegalabil al Harului lui 
Dumnezeu. 

Pr. Patriciu Dorin Vlaicu, Bruxelles
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CUVÂNTUL 

S-A FĂCUT TRU P 

ȘI S-A SĂLA ȘLUIT ÎNTRE NOI

(IOAN 1, 14 )

„Niciunul din evenimentele care s-au petrecut de-a lungul veacurilor 
sub privirea lui Dumnezeu nu este mai folositor fi ecăruia dintre 

noi, nici mai divin, decât ceea ce este legat de Nașterea lui Hristos, pe care 
o sărbătorim astăzi. (...) Dumnezeu Cuvântul zămislit de Dumnezeu, 
s-a limitat pe Sine în mod indicibil, s-a scoborât din înălțimi până la 
capătul naturii omenești, și-a luat asupra Lui acceași slăbiciune ca și noi; 
astfel încât realitățile inferioare, El le-a făcut superioare, sau mai curând 
le-a adunat pe amândouă în una singură, îmbinând cele omenești cu cele 
dumnezeiești, și arătând astfel tuturor că smerenia este calea care duce 
la realitățile superioare, făcându-se El însuși un exemplu pentru oameni 
și pentru îngeri, în ziua de astăzi” 

Sf. Grigorie Palama 
„Predică la Nașterea Domnului”

C
uvântul lui Dumnezeu prin care „toate s-au făcut” (Ioan 1, 3) nu se exprimă prin 
vorbe, nici prin idei, ci prin viața însăși – „întru El era viață” (Ioan 1, 4) – al cărei 
izvor unic și nepieritor se afl ă în acest Cuvânt dumnezeiesc. Nașterea lui Hristos 

pe pământ este Cuvântul lui Dumnezeu făcut om, Viața veșnică venită de la Dumnezeu în-
trupată într-un om muritor. Astfel încât „Zidul cel despărțitor acum cade; sabia cea de foc 
se îndepărtează; heruvimul nu mai păzește pomul vieții.” Creatorul vine către omul căzut în 
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Grigorie Palama, restabilește unitatea între 
lucrurile inferioare și cele superioare, între 
omul trupesc și Duhul lui Dumnezeu: „Dum-
nezeu și carnea omenească ce se îmbină fără 
să se confunde într-o singură ipostază dum-
nezeiască și omenească” (Sf. Grigorie Pala-
ma ibid.). Astfel nașterea Copilului-Dumne-
zeu restaurează adevărata natură a omului, în 
același timp dumnezeiască și pământească, 
și ne arată calea pe care trebuie să o urmăm 
pentru a redeveni ceea ce suntem. Așa încât 
Hristos este modelul veșnic viu al tuturor oa-
menilor, Calea, Adevărul și Viața (Cf. Ioan 
14, 5) fi ecăruia dintre noi: 

„Deci totul depinde de aceasta: Îl accep-
tăm pe Hristos ca fi ind idealul defi nitiv pe 
pământ? Cu alte cuvinte, totul depinde de 
credința noastră în Hristos. Și de credem în 
Hristos, credem și în viața veșnică” (F. M. 
Dostoievski – „Meditație”). 

Într-adevăr, nașterea lui Hristos reface le-
gătura între existența noastră muritoare, care 
vine de la trupul de carne, și viața fără de 
moarte care vine de la Dumnezeu. Astfel în-
cât „chiar dacă omul nostru cel din afară se 
trece, cel dinăuntru însă se înnoiește din zi 
în zi. (...) Căci știm că dacă acest cort, locuința 
noastră pământească, se va strica, avem zidi-
re de la Dumnezeu, casă nefăcută de mână, 
veșnică, în ceruri” (2 Cor. 4, 16; 5, 1). 

Copilul Iisus este în același timp în între-
gime om și în întregime Dumnezeu, Tatăl și 
Fiul contopiți într-o singură fi ință: „Iar Eu și 
Tatăl Meu una suntem” (Ioan 10, 30). Și dat 
fi ind că Hristos este Calea, Adevărul și Viața 
tuturor oamenilor, nașterea Copilului-Dum-
nezeu reprezintă scopul suprem al existenței 
omenești și trebuie să aibă loc în fi ecare om. 

păcat, chemându-l la pieptul Lui. Prin guri-
le Apostolilor Sfântul Duh strigă: „Întru Hris-
tos, să vă împăcați cu Dumnezeu!” Voi care 
ați păcătuit, n-ați venit la Dumnezeu, dar Fiul 
lui Dumnezeu față de Care ați păcătuit, El 
însuși a venit la voi! El ne cheamă pe toți la 
El și iartă pe toți cei care năzuiesc la iertarea 
Lui” (Sf. Ioan de Shanghai – „Epistolă despre 
Nașterea Domnului”). 

Cuvântul lui Dumnezeu fiind izvorul 
Vieții, cuvântul vrăjmașului Său nu poate da 
decât moartea, care a intrat în lume și în om 
prin căderea în păcat a lui Adam. Fiul lui 
Dumnezeu a venit printre noi pentru a ne da 
din nou viața veșnică pe care neamul ome-
nesc o pierduse. Astfel încât omul, care înde-
părtându-se de Dumnezeu nu mai era decât 
țărână, sortit să se întoarcă în pământul din 
care fusese luat (Cf. Fac. 3, 19), va primi încă 
o dată, prin venirea în lume a lui Hristos, su-
fl area de viață prin care Adam a devenit un 
sufl et viu (Cf. Fac 2, 7): „Precum M-a trimis 
pe Mine Tatăl cel viu și Eu viez prin Tatăl, și 
cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi prin Mine 
(…) Cel ce mănâncă această Pâine va trăi în 
veac” (Ioan 6, 57-58). 

După căderea în păcat a lui Adam, neno-
rocirile, suferința și moartea au intrat în lume. 
Fiul lui Dumnezeu S-a pogorât pe pământ pen-
tru a izbăvi lumea de nenorociri, de suferință 
și de moarte: „Căci n-a trimis Dumnezeu pe 
Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să 
se mântuiască prin El lumea” (Ioan 3, 17). 

Nașterea lui Hristos în lume a sfi nțit lu-
mea și a refăcut legătura între viața pămân-
tească a omului și Împărăția cerurilor. Stea-
ua de la Betleem anunță această nouă alianță 
între cer și pământ, care, așa cum spune Sf. 
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Pe acest plan lăuntric, nașterea Domnului 
este o naștere veșnică: „Sărbătorim aici în 
această viață vremelnică nașterea veșnică pe 
care Dumnezeu Tatăl a înfăptuit-o și o 
înfăptuiește încă fără întrerupere în veșnicie, 
iar aceeași naștere s-a săvârșit și în timp, în 
natura omenească. Această naștere are loc tot 
timpul, spune Augustin. Dar dacă ea nu se 
produce în mine, la ce-mi folosește? Ea tre-
buie să se producă în mine, acesta este sin-
gurul lucru important.” (Meister Eckhart – 
„Despre nașterea veșnică” ). 

Dar nașterea lui Dumnezeu în om nu se 
poate împlini decât dacă sufl etul omenesc se 
deschide în întregime, cu o încredere totală, 
voinței lui Dumnezeu, așa cum a făcut Fe-

cioara Maria: „Iată roaba Domnului. Fie mie 
după cuvântul tău!” (Luca 1, 38). 

Nu trebuie să facem ca Adam, care după 
căderea în păcat s-a ascuns de Dumnezeu, ci 
dimpotrivă, trebuie să ne arătăm în fața Lui, 
așa cum suntem, fără să ascundem nimic, ca 
un copil care se încredințează cu totul Tată-
lui său: „Viața duhovnicească începe în ziua 
în care se naște în voi convingerea că vă puteți 
arunca în brațele lui Dumnezeu așa cum 
sunteți. (…) Nu puteți masca nimic în fața 
lui Dumnezeu, nu vă puteți preface a fi  un al-
tul decât cel ce sunteți, nu puteți trișa. Dum-
nezeu cercetează inimile și rărunchii. Nu 
puteți fi  altceva decât ceea ce sunteți cu ade-
vărat. Cu totul adevărat, așa cum sunt, dar cu 
o încredere și o dragoste de copil care știe că 
nu va fi respins, Îl chem” (Arnaud Desjar-
dins – „Recitind Evangheliile”). 

Dumnezeu a răspuns strigătului de dez-
nădejde al omului căzut în păcat, venind El 
Însuși în lume sub o întrupare omenească. 
Prin nașterea lui Hristos, „Creatorul Însuși a 
venit la voi, pentru a vă crea din nou, pentru 
a vă reface, pe voi cei stricați de păcate” (Sf. 
Ioan de Kronstadt – „Predică pentru Nașterea 
lui Hristos”). 

Prin căderea în păcat a lui Adam, cel ne-
curat a adus în lume nenorocirea, deznădej-
dea și moartea. Nașterea lui Hristos în lume 
ne aduce bucuria, nădejdea și viața veșnică: 
„Mergi către noul născut înfășat în scutece în 
iesle și cere-i să te tămăduiască de toate rele-
le care te apasă, căci acest copil, Hristos, este 
Mântuitorul lumii” (Sf. Teofan Zăvorâtul – 
„Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos”).

Viorel Ștefăneanu, Paris
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Î
n luna martie a acestui an s-au împli-
nit 40 de ani de la mutarea la Dom-
nul a Patriarhului Justinian Marina, 

cel care a păstorit Biserica Ortodoxă Ro-
mână vreme de 29 de ani, în timpuri gre-
le, de prigoană. Conștient de chemarea sa 
de Părinte al tuturor românilor, Patriar-
hul Justinian s-a ocupat îndeaproape de 
comunitățile românești afl ate pe alte me-
ridiane ale lumii, printre acestea numă-
rându-se și parohia „Sf. Gheorghe” din 
Londra, care, în decursul timpului, s-a bu-
curat de o atenție deosebită din partea Pa-
triarhului Justinian.

 
ÎNCEPUTUL MISIUNII 

ROMÂNEȘTI LA LONDRA

Primul paroh al acestei comunităţi a 
fost părintele profesor Vintilă Popescu, 
originar din Imoasa Mehedinţiului. 
Părintele Vintilă era profesor de Noul 
Testament și Îndrumări Misionare la 
Institutul Teologic Universitar din 
București și diacon (din 1941), căsătorit 
cu o englezoaică. De aceea, este foarte po-
sibil ca afilierea părintelui profesor cu 

Patriarhul

JUSTINIAN MARINA

ȘI MAREA BRITANIE
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Marea Britanie să fi  stat la baza alegerii sale de către Patriarhul Justinian pentru misi-
unea de la Londra. Cu toate că se afl a la apusul vieții, părintele Vintilă a fost hirotonit 
preot, fi indu-i încredinţată organizarea și conducerea acestei parohii din decembrie 
1964 până în 1969 când a revenit în ţară unde a mai trăit doar câţiva ani, mutându-se 
la Domnul la 1 august 1971. Prima Sf. Liturghie a fost săvârșită la Londra în anul 1964, 
de Crăciun, cu numai cinci persoane în biserică: părintele Vintilă la Sf. Altar, un cre-
dincios care dădea răspunsurile la strană și alţi trei credincioși în biserică! Profi lul nu-
meric s-a schimbat în doar câteva luni de la înfi inţare, la slujba de Paște a anului 1965 
participând peste optzeci de persoane. Crăciunul anului 1965 a adus românilor din 
Londra un alt dar deosebit: bradul de Crăciun a fost împodobit cu daruri și obiecte 
de artă românească trimise de către Patriarhul Justinian!

BISERICA „ST DUNSTAN’S-IN-THE-WEST” - ALTAR ROMÂNESC

Parohia „Sfântul Gheorghe” a funcţionat de la început în biserica St 
Dunstan’s-in-the-West, închiriată de la Biserica Anglicană. Elementul distinctiv din 
întreaga biserică îl constituie însă Altarul Românesc, situat în partea stângă a celui 
Anglican. Catapeteasma, bogat sculptată de către fraţii Petre și Mihai Băbic, a fost 
instalată la mânăstirea Antim în anul 1861 unde a stat peste 100 de ani, după care a 
fost transferată la Londra1. Catapeteasma poartă icoane executate în stil renascen-
tist de către pictorul Petre Alexandrescu2, artizanul transferării întregii catapetesme 
la Londra în luna iunie a anului 1966 fi ind însuși Patriarhul Justinian. În faţa acestei 
catapetesme vor fi  avut loc întâlnirile de taină ale „Rugului Aprins”; în faţa lui vor fi  
fost aduși, îmbrăcaţi în mantii, candidaţii la călugărie, printre aceștia și mitropolitul 
Bartolomeu Anania, care își amintește de catapeteasma în faţa căreia a depus 
făgăduințele monahale astfel:

„M-am întristat când, ieșit din pușcărie, am afl at că fr umosul iconostas al Antimului 
fusese strămutat în Anglia, pentru trebuinţele parohiei românești. Am dat de el în 1968, cu 
prilejul trecerii mele prin Londra, și i-am căzut înainte și am plâns, de jalea lui și a mea; ne 
regăseam printre străini, după atâţia ani, el cu aceleași icoane fr umoase’n lumină, eu cu su-
fl etul bântuit de vârtejuri, cu făgăduinţele călcate și cu răstignirea făcută ţăndări”3. 
1. Între anii 1964-1966 la mânăstirea Antim din București a avut loc o amplă restaurare a întregului an-

samblu mânăstiresc. Cu această ocazie, catapeteasma originală de piatră a mânăstirii Antim sculpta-
tă de însuși mitropolitul Antim a fost adusă de la lapidarul din curtea mânăstirii Stavropoleos din 
București și reinstalată la Antim, iar cea de lemn adusă în Anglia, la Londra.

2. Elev al școlilor de pictură din Viena, Roma și Paris, ulterior profesor Liceul „Gheorghe Lazăr” și la 
Școala de Arte Frumoase din București.

3. Valeriu Anania, Memorii, Editura Polirom, București, 2009.
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După 50 de ani, fosta catapeteasmă a 
Antimului și-a recăpătat strălucirea de odi-
nioară prin spălarea și recondiționarea ei 
de către credincioșii parohiei din Londra 
- un modest omagiu adus în acest an când 
îl cinstim în mod deosebit pe Patriarhul 
Justinian pentru lucrarea pastorală și mi-
sionară de excepție desfășurată la cârma 
Bisericii Ortodoxe Române.

REVISTA ALTARUL

Deși a slujit comunitatea româneas-
că doar patru ani, cu sprijinul nemijlocit 
al Patriarhului Justinian, 
părintele Vintilă Popescu 
a reușit să editeze o re-
vistă parohială care să-l 
ajute în pastoraţie și mi-
siune. Cuvântul rostit de 
la Altarul românesc de 
pe Fleet Street putea să 
ajungă astfel, prin inter-
mediul scrisului, și la ini-
mile compatrioţilor care, 
din cauza distanţelor 
mari, frecventau biseri-

ca mai rar. Acesta a fost și motivul pen-
tru care părintele profesor a intitulat re-
vista ALTARUL, locul în jurul căruia ar 
trebui să pulseze întreaga viaţă comuni-
tară. De-a lungul timpului, revista a avut 
și rolul de a-i informa pe românii vremel-
nic stabiliţi în Marea Britanie, la acea vre-
me neexistând platforme de comunica-
re și socializare bazate pe tehnologia 
internetului. Deși începutul a fost greu, 
demersul părintelui profesor a fost con-
tinuat și amplifi cat de către cei care i-au 
urmat în slujirea de la Londra. 
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VIZITE RECIPROCE

În luna iunie a anului 1965, primatul Bisericii 
Anglicane, Michael Arthur Ramsey, cel de-al 
100-lea arhiepiscop de Canterbury, vizita 
România. Delegația britanică a rămas impresi-
onată de modul în care Biserica Ortodoxă 
Română reușea să supraviețuiască în plin regim 
comunist. Au rămas celebre cuvintele rostite de 
către providențialul Patriarh atunci când, între-
bat fi ind cum se descurcă Biserica Ortodoxă 
Română în ciuda atâtor piedici și opreliști, a 
răspuns, invariabil: „Cu clopotul și lumânări-
ca!”. Răspunsul Patriarhului, demn de apoft eg-
mele celor din vechime, purta cu sine, indirect, 
adevărul pe care cei de atunci nu voiau să-l audă, 
anume că nu poți distruge Biserica Neamului, 
câtă vreme acel Neam mai are în el un licăr de 
credință manifestată prin participarea la slujbe 
și ajutorul acordat Bisericii.

Patriarhul Justinian a reușit, ase-
menea Sf. Constantin Brâncoveanu, 
să adopte o politică suplă, apărân-
du-se – acolo unde era cazul! – cu 
prietenia altor biserici naționale. În 
ceea ce privește Biserica Anglicană, 
Patriarhul Justinian a folosit din plin 
acest lucru, în timpul vizitei din 
România din anul 1965, delegația 
Bisericii Anglicane fi ind primită, spre 
uimirea multora, chiar de către liderii 
comuniști de la București: președintele 
Chivu Stoica, vicepreședintele Emil 
Bodnăraș și primul ministru Ion Ghe-
orghe Maurer.

Un an mai tarziu, în luna iulie, 
Patriarhul Justinian întoarce vizita 
omologului său la Londra, fi ind pri-
mit aici ca un șef de stat. Se spune 
că în timpul întrevederii cu regina 
Elisabeta a II-a a Marii Britanii, re-
gina ar fi  dăruit Patriarhului o limu-
zină marca Rolls Royce. Mulțumin-
du-i pentru generozitate, Patriarhul 
Justinian a rugat-o pe regină ca în 
locul limuzinei să-i dăruiască hârtie 
pentru a tipări Biblia – în cei peste Mi
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18 ani de patriarhat de până atunci, 
Patriarhului Justinian fi indu-i refuzată de 
către regimul de la București tipărirea 
Bibliei pe motive că nu au… hârtie! Așa 
se face că în anul 1968 Patriarhul Justinian 
reușește să tipărească peste 200,000 de 
exemplare a Bibliei Sinodale, cu hârtia dă-
ruită de regină.

50 DE ANI MAI TÂRZIU

Deși creditată cu șanse minime de a 
se dezvolta numeric, comunitatea româ-
nească din Marea Britanie în general și cea 
din Londra în mod 
special s-a dezvoltat 
în ultimii 15 ani în-
tr-un ritm fără prece-
dent – în parohia în-
fi inţată de Patriarhul 
Justinian, în fiecare 
duminică numărul 
celor care participă la 
slujbe se ridică la pes-
te 500 de persoane. 

Prin urmare, soli-
citările de ordin pasto-

ral s-au intensifi cat, parohia înregistrând în 
anul 2011 un număr record de botezuri – 
peste 700. În acest context, se impunea în-
fiinţarea de noi comunităţi parohiale în 
Londra, pentru a putea face faţă solicitări-
lor mereu crescânde, trecându-se astfel, gra-
dual, de la o pastoraţie de urgenţă la o pas-
toraţie de proximitate, prin plasarea noilor 
parohii în zonele unde densitatea de români 
era mai mare – toate acestea clădite pe te-
melia pusă la Londra de Patriarhul Justinian 
un urmă cu o jumătate de veac!

Preot Constantin Popescu, Londra



S punem despre ceva 
că există, doar dacă 

este văzut. Moșul Nico-
lae, spre deosebire de 
Moș Crăciun, nu se arată 
niciodată. Poate de aceea 
credem mai mult în Moș 
Crăciun. Însă, Moș Cră-
ciun îmbrăcat în veșmânt 
roșu, având barbă și călă-
torind cu ajutorul renilor, 
a fost inventat la începu-
tul secolului XX. Numele 
de Santa Claus (Moș Cră-
ciun) provine din terme-
nul olandez Sinterkloos 
- Sfântul Nicolae.
Adevăratul Moș Crăciun, 
cel din tradiția Bisericii, 
este Sfântul Nicolae. El 
nu este un personaj mi-
tologic. A fost arhiepi-
scopul Mirei, o localitate 
din vechea Licia, în Asia 
Mică și a păstorit într-o 

vreme când învățăturile 
greșite despre persoana 
lui Hristos erau primite 
de diverse persoane ca 
fi ind adevărate. A par  ci-
pat în calitate de episcop 
la primul sinod ecumenic 
ținut la Niceea în anul 
325, unde a fost condam-
nată erezia lui Arie, care 
susținea că Iisus Hristos 
nu este Fiul lui Dumne-
zeu, ci doar un om cu pu-
teri supranaturale.
Atât de puternic a argu-
mentat Sfântul Nicolae 
și atât de încăpățânat a 
fost Arie, încât, îngrijorat 
de ruptura care se putea 
face în Biserică, viitorul 
sfânt i-a dat ere  cului o 
palmă în cadrul sinodului. 
De la palma Sfântului Ni-
colae a rămas obiceiul ca, 
în ziua de 5 decembrie, 

celor neascultători să li 
se dea un băț în semn de 
aver  sment.
Dar nu prin această faptă 
a ajuns Sfântul Nicolae 
întruchiparea dărniciei 
lui Dumnezeu. Potrivit 
tradiției, Sfântul Nico-
lae a afl at într-o zi, că un 
tată din cetatea Mira, de 
durere că este lipsit de 
ajutor în a-și mărita fi ice-
le, plângea nemângâiat, 
cerând ajutor Domnului. 
Mișcat de durerea tată-
lui și îngrijorat de soarta 
fetelor, Sfântul Nicolae a 
poruncit slugilor sale să 
ia câteva pungi cu galbeni 
și să le strecoare în casa 
acelei familii. De atunci și 
până în zilele noastre, în 
fi ecare noapte a Sfântului 
Nicolae, cei dragi, în spe-
cial copiii, primesc daruri 
de la Sfântul Nicolae.
Dacă nu primim daruri, 
afi rmăm că Sfântul Ni-
colae nu există sau că nu 
a reușit să treacă pe la 
noi. Trebuie să învățăm 
că sunt și al  el de daruri 
care aduc o bucurie mai 
mare decât cadourile din 
încălțări. Dăruiește și as-
tăzi Sfântul. Dar își pune 
darurile numai acolo 
unde omul îi face loc: în 
încălțări sau în inimă.
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ADEVĂRATUL MOȘ CRĂCIUN
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Când ninge pe data de 6 decembrie se spune că Moșul își scutură barba și iarna poate 
să înceapă. Aceasta este ziua în care binele învinge, prin credință, răul, iar în popor 
este numită Sânicoara. Oamenii se gândesc deja la Ignat și la Sărbătoarea Crăciunu-
lui. Pregă  rile încep.

Ș  ați că: 797.725 de cetățeni români, dintre care 513.595 bărbați și 284.130 
femei, poartă numele Sfântului Ierarh Nicolae?

CâCâââCâCâCCC ndndnnnnnnn  n ningegeeggegeee p pe e eeeee dadatatatttt  ddddddddd e eeee 6 6666 dedededdd cececeecceececeeeeeeeembmbmbbmbbbmbmmbmbmbbbbbrirrrriiiie eeee se sssssssspppupppuneeeeeennnennn c că ă MooooooMoooooooooșul își sccccuturrrrră ă  ăă babababaabababbbbb rbrbbbbbbbba a aaaaaaaaa șișișișșșșșșiși iiiii ararararara nananaaaaannnnna ppoaoaaaateteteetet  

E prima dată când îţi scriu 
Am auzit că vei veni

Cu daruri multe la copii.
Ai mei dorm toţ i, că e târziu.

Scrisoarea nu e prea fr umoasă.
Mă iartă! -ţi scriu la lumânare
Şi mâna-mi tremură cam tare,

Că es te fr ig la noi în casă.

Nu sunt fl ămând, cu fr aţii mici
Am împărţit un colţ de pâine.

M-aş bucura de-aş şti că mâine
Va fi să trec i şi pe aici.

Ştiu, mulţi copii sunt cu nevoi,
Eu nu-ţi cer jucării fr umoase,

Ci-n ghet ele aces tea roase
Să pui, te rog, ghet uţe noi!

Scrisoare către Moş Nicolae 
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CENTRUL DUMITRU STĂNILOAE
evaluare , apr ofundare  și bi lanţ
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A
n de an, la capătul seriilor de 
întâlniri online, cursanții și 
profesorii Centrului de Studii 
și Cercetare Dumitru Stăniloae 

(CDS) vin laolaltă în cadrul unei întâlniri 
față-către-față, care completează, plinește 
și răsplătește osteneala de peste an. În 2017 
sesiunea de evaluare a CDS a avut loc la Pa-
ris, în perioada 10-13 octombrie 2017, re-

unind profesori de la mai multe facultăți de 
teologie ortodoxă din țară și studenți din 
majoritatea statelor Europei de Vest, dar și 
din România sau chiar Rusia. 

Întâlnirea a fost așezată în cadrul mai 
larg al Anului comemorativ al apărătorilor 
Ortodoxiei în timpul comunismului . 
Prelegerea inaugurală a fost susținută în 
Catedrala Mitropolitană din Paris de către 
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dl. Conf. Dr. Radu Preda, directorul execu-
tiv al Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului și Memoria Exilului Românesc. 
Sub titlul „Biserica în comunism. Adaptare, 
rezistență, sfințenie.” dl. Preda a prezentat 
succint istoria ideologiei comuniste, con-
struind apoi o imagine a dinamicii dintre 
comunism și Biserică folosind cele trei pa-

radigme: adaptare, rezistență și sfințenie.  
Asaltul comunist asupra Bisericii a dat 
naștere unui proces de adaptare, care, de la 
distanță, poate părea compromis, dar care, 
pe termen lung și acum, după ce anii au tre-
cut, se descoperă a fi  fost o alegere înțeleaptă, 
mai ales prin evaluarea în ansamblu a atitu-
dinilor și acțiunilor Patriarhului Justinian. 
În afara adaptării, rezistența, sub diferitele 
ei forme, a fost cea care a făcut din Biserică 
o veritabilă oază de serenitate în lumea co-
munistă, născând, în egală măsură și sfi nți, 
prin împotrivirea fățișă a mii de clerici și 
credincioși în fața opresiunilor și nedrep-
tăților de tot felul ale regimului.

Sesiunea a continuat de-a lungul urmă-
toarelor două zile la centrul de conferințe 
de la Jambville, unde cei 70 de cursanți și-au 
prezentat lucrările de aprofundare și au fost 
evaluați în urma programelor de studii la 
care au luat parte în anul academic 
2016-2017. Evaluarea a fost dublată de o 
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foarte pronunțată dimensiune 
formativă, programul întâlnirii 
co n t i n u â n d  c u  o  s e r i e  d e 
conferințe pe teme de interes ma-
jor pentru viața comunităților 
creștin-ortodoxe din Europa și 
nu numai. Tema centrală a sesi-
unii a fost reluată de către Pr. 
Prof. Dr. Constantin Coman 
(București) care a propus o po-
sibilă lectură teologică a istoriei 
recente a poporului român, și de 
către Pr. Conf. Dr. Gheorghe 
Holbea (București) care a pre-
zentat viața unuia dintre cei mai 
cunoscuți mărturisitori creștini 
din temnițele comuniste – Mircea 
Vulcănescu. Dl. Prof. Univ. Dr. 
Adrian Opre (Cluj-Napoca) a 
vorbit despre felul în care psiho-
logia poate veni în sprijinul lu-
crării pastorale în lumea de as-
tăzi, dl. arhitect Călin Chifăr a 
prezentat o serie de principii de 
avut în vedere în amenajarea unei 
biserici ortodoxe într-un spațiu 
neortodox, cum se întâmplă ade-
sea în diaspora, iar dl. Conf. Univ. 
Dr. Sebastian Moldovan a atras 
atenția, în prelegerea sa, asupra 
costurilor umane ale procreației 
asistate medical.

Ultima zi a sesiunii a început 
cu săvârșirea Dumnezeieștii 
Liturghii, urmată de atelierele te-
matice, în care participanții au 
putut aprofunda, în grupuri mici, 

temele propuse spre dezbatere în cadrul prelegerilor 
din ziua precedentă. 

Evenimentul a culminat cu înmânarea diplomelor 
de absolvire de către Înaltpreasfi nțitul Părinte Mitropolit 
Iosif, care a adresat și un cuvânt de mulțumire și de în-
curajare pentru profesorii și cursanții CDS Paris. 
Înaltpreasfi nția Sa a subliniat importanța continuării 
acestei misiuni, într-o lume care naște din ce în ce mai 
multe provocări și impedimente pentru cei care do-
resc să trăiască o viață autentic creștină în Biserică.

Și în anul academic 2017-2018 Centrul de Studii 
și Cercetare Dumitru Stăniloae al MOREOM oferă pa-
tru programe de teologie, cu unii dintre cei mai 
renumiți profesori din spațiul ortodox românesc. 
Toate cursurile au loc prin intermediul unei platfor-
me de conferințe online. Detalii și informații despre 
noile programe sunt disponibile pe www.teologie.eu 
sau la info@teologie.eu.

 
Pr. Mario MIHAI
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P
arohia Sfântul Nicolae și Sfânta 
Brighita  de Kildare din orașul  
irlandez Galway, Protopopiatul 
Ortodox Român al Irlandei, cu 

binecuvântarea Înaltpreasfi nțitului Părinte 
Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al 
Europei Occidentale și Meridionale, a 
fost gazdă a Congresului Internațional 
NEPSIS UK Irlanda în perioada 5-8 
octombrie 2017. 

CONGRESUL INTERNAȚIONAL

NEPSIS 

U K - I R L A N D A 

5-8 octombr ie 2017

Dintre activitățile propuse atât celor 
peste 100 de tineri ce provin din frăția 
Nepsis, cât și membrilor parohiilor creștin 
ortodoxe din Irlanda și din Regatul Unit 
al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, 
menționăm în ordine cronologică: des-
coperirea cadrului natural irlandez și a 
experienței multiculturale prin explora-
rea specificului local, participarea la 
conferința „Icoana sau imaginea sacră. 
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O teologie comparată” susținută 
de către Pr. Prof. Univ. Ioan 
Emil Jurcan (Facultatea de Teo-
logie Ortodoxă din Alba Iulia, 
România), totul culminând cu 
participarea la Sfânta Liturghie 
Arhierească ce l-a adus în mijlo-
cul creștinilor pe Preasfințitul 
Ignatie Mureșanul, recent ales 
Episcop de Huși (5 Octombrie 
2017).  A fost  un moment 
emoționant, în care Preasfi nția Sa 
a mulțumit pentru dragostea cu care a fost 
înconjurat în toți acești ani (Decembrie 
2011- Octombrie 2017), în care a păsto-
rit cu dăruire comunitățile creștin orto-
doxe din Irlanda și UK.

Evenimentul s-a bucurat și de prezența 
Excelenței Sale Doamna Manuela Brea-
zu, Ambasadorul României la Dublin, Ir-
landa, fapt ce a subliniat importanța unei 
abordări deschise și a unei implicări con-
stante și fructuoase a reprezentanților 
instituțiilor ofi ciale în viața românilor din 
diaspora, prin ajutorul acordat prin 
susținerea și promovarea acțiunilor aces-
tora. Totodată, s-a pus accentul pe 
importanța faptului că acest congres a be-
nefi ciat de fi nanțare din partea Ministe-
rului pentru Românii de Pretutindeni 
prin programul Spiritualitate și Tradiție 
„Andrei Șaguna”. Cu ajutorul acestei 
fi nanțări, au fost acoperite costurile de ca-
zare și masă pentru 100 de participanți și 
au fost susținuți 5 tineri participanți din 
România, cărora li s-au acoperit și chel-
tuielile de transport.  

Dintre obiectivele evenimentului 
amintim: 

• Dezvoltarea spiritului de inițiativă și 
închegarea unei comunități prin partici-
parea și implicarea atât a tinerilor creștini 
ortodocși prezenți, cât și a membrilor pa-
rohiei gazdă;
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• Promovarea tradiției ortodoxe, a participării la Sfi ntele Taine și la Sf. Liturghie, 
și favorizarea comuniunii dintre oameni prin cadrul rugăciunii;

• Proactivitatea și dezvoltarea spiritului de inițiativă prin promovarea congresului și  
a altor evenimente în rândul tinerilor creștini din diaspora și din România;

• Facilitarea dialogului între tineri și comunitățile din care provin, și a dialogului 
acestora cu membrii clerului; 

• Cunoașterea și explorarea realităților culturale, a mediului natural și a vieții soci-
ale din Irlanda. 

În contextul actual al intensifi cării procesului migrației este necesară conștientizarea 
importanței atenției acordate atât tinerilor și tuturor românilor care locuiesc, studiază 
și muncesc în străinătate, cât și celor care intenționează să o facă. Pentru ca aceștia să 
poată avea parte de o viață stabilă, sănătoasă, au nevoie de stabilitate, de comuniune și 
de protejare a credinței lor. Acest congres a venit în întâmpinarea acestei nevoi, creând 
premisele promovării credinței ortodoxe și a valorilor creștine, prin cadrul dialogului 
organizat – cu invitatul de onoare (reprezentant al clerului dar și al vieții academice 
românești) Pr. Prof. Dr. Ioan Emil Jurcan, dar și prin intermediul dialogului infor-
mal – dintre tinerii din diaspora și cei din România care au participat la Congres. Pen-
tru ca  românii să se integreze mai ușor în cadrul țărilor în care locuiesc, este nevoie ca 
ei să dobândească atitudini și abilități ce țin de: deschidere spre înțelegerea celorlalte 
culturi, putere de dialog, cunoaștere de sine, conștientizarea valorii proprii și a origini-
lor lor, susținerea valorilor creștine. 



45A P O S T O L I A   •   N R .  1 1 7   •   D E C E M B R I E   2 0 1 7

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

Tinerii au avut posibilitatea de a fi  promotori ai activităților din parohiile din care 
provin și de a facilita sau de a participa la ateliere pe teme de interes.

Tot în cadrul acestui proiect fi nanțat de către Ministerul pentru Românii de Pre-
tutindeni, în data de 28 octombrie, în orașul Limerick, Irlanda, s-a organizat un ateli-
er în parteneriat cu eiro – Irish-Romanian Cultural and Business Association, 
având tema,  Bucuria tânărului creștin, care a propus diseminarea rezultatelor Con-
gresului Nepsis, cât și o informare detaliată cu privire la etapele scrierii unui proiect 
prin care se  urmărește obținerea unei fi nanțări. Și cu acest prilej evenimentul s-a bu-
curat de prezența Excelenței Sale Doamna Manuela Breazu, Ambasadorul Români-
ei la Dublin, Irlanda.
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C
u binecuvântarea Înaltpreasfi nțitului Părinte Mitropolit Iosif, în data de 
5 Noiembrie a avut loc cea de-a treia întâlnire din ciclul „Tinerii în dia-
log cu Episcopul”, iniţiat de Nepsis Franţa. De această dată a fost prezent 
Preasfi nțitul Siluan, Episcopul Italiei, care a susţinut în Catedrala Mitro-

politană din Paris conferinţa „Cum să trăiești creștinește”, fi ind adresată în special ti-
nerilor dar nu numai.

Preasfi nțitul Siluan a început conferinţa cu o rugăciune către Domnul și Dumnezeul 
nostru, pentru ca această discuţie, care nu s-a vrut una a „intelectului și a ideilor, ci un 
gând spre o vieţuire creștinească”, să fi e spre zidirea sufl etească a tânărului. Acesta este, 
așa cum ne spune Preasfi nțitul Siluan, „ţinta unui război duhonicesc”, un război care a 
început imediat cu căderea protopărinţilor noștri Adam și Eva. Mai ales astăzi acest răz-
boi se manifestă prin asaltul imaginii virtuale asupra tânarului, aceasta pătrunzând în 
sufl etul lui și schimbând direcţia privirii interioare dinspre Dumnezeu spre lume. În Fac. 
3, 6 afl ăm că Eva, în urma dialogului avut cu șarpele și „socotind că rodul pomului este 
bun de mâncat și plăcut ochilor la vedere și vrednic de dorit, pentru că dă știinţă” a că-
zut de la slava lui Dumnezeu. Preasfi nțitul Siluan prezintă în opoziţie aceste trei jude-
căţi ale omului prin cuvintele Evanghelistului Ioan din prima Epistolă Sobornicească: 
„Nu iubiţi lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubește lumea, iubirea Tatălui 
nu este întru el; Pentru că tot ce este în lume, adică poft a trupului și poft a ochilor și tru-
fi a vieţii nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume” (1 Ioan 2, 15-16) . Prin aceste trei lucruri 
omul s-a îndepărtat de la iubirea lui Dumnezeu, iar tânărului tocmai aceste trei lucruri 
i se oferă astăzi prin tot ceea ce reprezintă mediul virtual audio-vizual. 

NEPSIS

FRANȚA
CONFERINȚA TINERII ÎN DIALOG CU EPISCOPUL
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Omul nu-L mai caută pe Dumnezeu ci caută la poft ele sale, fi ind imediat împli-
nite de societate, iar tânărul este cel mai vulnerabil. Preasfi nțitul Siluan ne arată că 
omul are posibilitatea, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, să revină către starea 
în care a fost creat, iar aceasta se realizează în Sfânta Liturghie. Acest „Eveniment” 
se întâmplă întotdeauna într-un „Astăzi” permanent, omul fi ind în aceeași stare cu 
Apostolii care trăiau alături de Hristos după Cincizecime. Prin participarea omului 
la Sfânta Liturghie, acesta aude, vede, pipăie și gustă pe Domnul pentru că Acesta 
vrea să ne dea toate ale Sale, Sfi nţenia și Veșnicia Sa. Această stare a omului este în 
afara timpului istoric și este o intrare în timpul Veșnic. Mai ales tânărul are nevoie 
de această trăire în comuniunea Sfi ntei Liturghii pentru a putea ști cum să se prote-
jeze de lumea în care se va întoarce. 

În concluzie Preasfi nțitul Siluan ne îndeamnă să ne întrebăm cât timp inima noas-
tră zăbovește cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi să caute să răspundă cât mai sincer la 
această întrebare și va constata care este trăirea acestuia cu Dumnezeu. Soluţia ar fi  să 
ne antrenăm inima chiar și numai pentru un minut dimineaţa și un minut seara. Dacă 
începem să facem acest exerciţiu vom simţi imediat roadele iubirii Domnului către om 
și vom avea bucurie în viaţa noastră. Bucurie care nu există în afară de Dumnezeu și 
care lipsește din ce în ce mai mult în viaţa tânarului. Pentru a putea să trăim cu adevă-
rat creștinește, Preasfi nțitul Siluan ne spune „să fi m cu inima deschisă către Dumnezeu 
și să ne reconfi gurăm raportarea către Acesta prin auz, prin vedere, prin prisma dra-
gului... de drag postesc, de drag merg la Biserică, de drag cer iertare. Calitatea a ceea 
ce facem schimbă trăirea noastră. Din trăire vine înțelegerea. Problema tânarului este 
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că vrea să înţeleagă înainte de a trăi”. Tânarul și nu numai trebuie să înveţe să ajungă 
să-și miște inima către Dumnezeu, iar acest lucru se poate face numai cu Dumnezeu 
și prin Dumnezeu, în Sfânta Liturghie. 

Cătălin Iordache, Paris
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C
atedrala Mitropolitană „Sfi nții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din 
Paris a îmbrăcat duminică, 5 noiembrie, haine de sărbătoare cu ocazia 
împlinirii a 125 de ani de la sfi nțirea acestui locaș în 1892 de către Epi-
scopul Inochentie Ploieșteanul. În acest sens, în zilele de 4 și 5 noiem-

brie 2017 au fost organizate diferite momente cu scopul de a evidenția importanța 
catedralei, a ctitorilor și a personalităților culturale în viața românilor din diaspora 
și nu numai.

Sâmbătă, 4 noiembrie 2017, a avut loc seria de conferințe cu titlul „Zilele Catedralei” 
în contextul împlinirii a 165 de ani de la întemeierea primei comunități românești la 
Paris (1852), 135 de ani de la cumpărarea Catedralei Mitropolitane (1882), 125 de 
ani de la sfi nțirea Catedralei Mitropolitane (1892). La eveniment, transmis în direct 
pe canalul YouTube al Mitropoliei – Apostolia.tv, au participat Înaltpreasfi nțitul Părinte 

MOMENTE DE SĂRBĂTOARE 

LA CATEDRALA MITROPOLITANĂ 

DIN PARIS
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Mitropolit Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei 
Occidentale și Meridionale, Preasfi nțitul Părinte Siluan, 
Episcopul ortodox român al Italiei, Preasfi nțitul Părinte 
Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, 
Preasfi nțitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar 
al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Marc 
Nemțeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe 

R o m â n e  a  E u r o p e i 
Occidentale, alături de 
clerici și credincioși din 
regiunea pariziană și Île 
de France.

Prima conferință „Ca-
tedrala română din Paris: 
125 de ani de istorie și 
mărturisire a credinței or-
todoxe”, a fost susținută 
de profesorul și cercetă-
torul Luc Barbulesco. 
„Prezența slujitorilor al-
tarului împreună cu co-
munitatea română la Pa-
ris a fost o dovadă atât a 
atașamentului față de pa-
tria-mamă România, cât 
și a deschiderii față de ma-
rile idei europene ale aces-
tui secol. Mă gândesc la 
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Eugen Ionesco, la Constantin Brâncuși, 
care prin talentul lor nu au fost doar ro-
mâni, ci și-au manifestat spiritul și vocația 
spre universal”, a subliniat profesorul Bar-
bulesco.

A urmat apoi o prelegere a fi zicianu-
lui român Basarab Nicolescu, cu titlul 
„Câteva refl ecții asupra comunității inte-
lectuale a Exilului Român de la Paris 
(1947-1989)”. Marile fi guri române, amin-
tea Basarab Nicolescu, Mircea Eliade, Emil 
Cioran, Horia Damian, „sunt o pagină im-
portantă din istoria poporului român prin 
ceea ce au dăruit umanității. De aceea, 
mărturisindu-ne credința, ne amintim și 
de cei ce s-au luptat în exil ca imaginea 
României să fi e recunoscută la justa ei va-
loare cu valențe universale”.

Cercetătorul Adrian Nicolae Petcu a 
vorbit celor prezenți despre „Biserica ro-
mână de la Paris în primii ani ai exilului 

după al Doilea Război Mondial”, arătând 
cum acest locaș de cult a devenit locul și 
simbolul rezistenței anti-comuniste din 
diaspora română. Părintele Florin Tusca-
nu și profesorul Dumitru Bustan au por-
tretizat într-un montaj audiovizual câte-
va dintre „Marile personalități ale culturii 
române în Franța și la Paris”.
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Înaltpreasfi nțitul Părinte Mitropolit Iosif, în concluziile conferinței, a reamintit 
celor prezenți cât de importantă este cunoașterea trecutului comunității românești 
de la Paris, o istorie zbuciumată, adeseori de neînțeles prin tot ceea ce s-a întâmplat, 
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dar una fundamentală pentru românii care locuiesc în diasporă. La fi nal a fost săvârșită 
o slujbă de pomenire pentru slujitorii catedralei trecuți la Domnul. 

Duminică 5 noiembrie Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Catedrala ortodoxă ro-
mână din Paris de un impresionant sobor de arhierei români și străini, preoți și dia-
coni. Împreună cu cei sus-amintiți au slujit: Înaltpreasfi nțitul Părinte Jean, Arhiepi-
scopul Eparhiei Ortodoxe Ruse din Europa Occidentală, reprezentant al Adunării 
Episcopilor Ortodocși din Franța și Preasfi nțitul Părinte Irineu, Episcop-vicar al Mi-
tropoliei Grec-Ortodoxe din Franța.

După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfi nțitul Părinte Arhiepiscop Jean a 
adresat un cuvânt credincioșilor prezenți la slujbă în care a punctat principalele învățături 
ce se desprind din Parabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr. „Cuvintele din 
această parabolă ni se adresează nouă, celor de astăzi, care ne numim creștini dar care, 
uneori, mai avem îndoieli. Cuvintele Mântuitorului ne invită la compasiune față de 
aproapele, la milostivire”, a spus ierarhul.

La fi nalul Sfi ntei Liturghii Preasfi nțitul Părinte Timotei Prahoveanul a citit mesajul 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu prilejul acestui eveniment, „Un simbol al credinței 
românilor din Europa Occidentală – Catedrala Mitropolitană din Paris”, în care Preafe-
ricirea Sa a caracterizat Catedrala românească din Cartierul Latin al Parisului ca fi ind „o 
adevărată ambasadă a credinței și culturii românilor ortodocși din Franța”. 
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unde se af lă Catedrala 
Mitropolitană, și deputatul 
Constantin Codreanu.

În după-amiaza aceleiași 
zile Preasfi nțitul Părinte Si-
luan a ținut o conferință în 
cadrul întâlnirilor „Tinerii 
în dialog cu episcopul” or-
ganizate de NEPSIS, cu ti-
tlul „Trăirea tânărului creștin 
în contextul lumii moder-
ne; vocație și împlinire”, 
transmisă în direct pe cana-
lul YouTube al Mitropoliei. 
Conferința a fost urmată de 
o sesiune de întrebări și răs-
punsuri.

Seara s-a încheiat cu un 
concert susținut de Ionel 
Streba (pian), Radu Bițică 
(vioară), Constantin Șerban 
(vioară), Dorel Fodoreanu 
(violoncel), Valentina Das-
călu (soprană), Claude De-
langle (saxofon), corala ca-
tedralei, recent premiată cu 
medalia de aur la Concur-
sul național „Lăudați pe 
Domnul!”, ediția a 10-a, și 
un moment poetic cu pă-
rintele Octavian Dabija.

Devenite o tradiție, „Zi-
lele Catedralei”, organizate 
î n  p rea j m a  s ă r băto r i i 
Sfi nților Arhangheli (8 no-
iembrie), au fost pentru ro-
mânii din diaspora, în anul 

De asemenea au fost ținute alocuțiuni de către 
Excelența Sa Luca Niculescu, ambasadorul României 
în Republica Franceză și Principatul Monaco; Floren-
ce Berthout, primar al Arondismentului 5 al Parisului – 
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acesta, un bun prilej de a cunoaște istoria înaintașilor lor și a comunității din care fac 
parte în Paris, în Franța și în Europa Occidentală.

Alexandru Ojică
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Z
iua de sâmbătă, 18 noiembrie 2017, va rămâne posterității ca o zi istorică de o de-
osebită importanță pentru Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei. 
Ea va fi  peste vremi un prinos de rugăciune și mulțumire adresat Preasfi ntei Treimi 

pentru binecuvântarea revărsată asupra tuturor acelora care s-au ostenit la concretizarea 
unui proiect de sufl et intitulat Catedrala românilor din Madrid, care a debutat acum 7 
ani și jumătate odată cu punerea pietrei de temelie de către Preafericitul Părinte Patriarh 
Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Catedrala este un  semn văzut al Împărăției lui Dum-
nezeu, de o importanță misionară covârșitoare și totodată dovadă vie a dăruirii, a sacrifi -
ciului și nu în ultimul rând a dragostei acelora care iubesc podoaba casei lui Dumnezeu.

În această zi a avut loc prima Sfântă Liturghie arhierească săvârșită în noua Catedrală 
ortodoxă română de la Madrid, cu hramul Intrarea Maicii Domnului în biserică. La acest 
eveniment liturgic de o deosebită încărcătură spirituală și emoțională au participat ierarhi 
din țară și străinătate: Înaltpreasfi nțitul Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridi-
onale, Înaltpreasfi nțitul Policarp, Mitropolitul grec al Spaniei și Portugaliei și Exarh al Mă-
rii Mediterane, Preasfi nțitul Ignatie al Hușilor, Preasfi nțitul Siluan al Episcopiei Italiei, 
Preasfi nțitul Timotei al Episcopiei Spaniei și Portugaliei și Preasfi nțitul Marc Nemțeanul, 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale; preoți și dia-
coni veniți din România, Spania, Portugalia și Franța, însoțiți de credincioșii din parohii, 
care au umplut catedrala participând într-un număr foarte mare. De asemenea la slujbă au 
asistat Cardinalul Arhiepiscopiei Catolice de Madrid, don Carlos Osoro Sierra și Arhiepi-
scopul Bisericii Siriene Ortodoxe – Vicariatul spaniol, IPS Nicolas Matt i Abd Alahad.

PRIMA SFÂNTĂ LITURGHIE ARHIEREASCĂ

ÎN CATEDRALA DIN MADRID
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Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost 
oferite de corala mixtă a Catedralei din 
Madrid atât în limba română cât și în 
limba spaniolă.

În cadrul Sfi ntei Liturghii, după mo-
mentul citirii pericopei evanghelice, 
Înaltpreasfi nțitul Iosif a rostit un cuvânt 
de învățătură despre înțelesul duhovni-
cesc al pericopei de astăzi și despre în-
semnătatea propovăduirii cuvântului lui 
Dumnezeu în întreaga lume: Mântuito-
rul instaurează o Împărăție a schimbării 
(metanoia), a venirii în sine, a vindecării 
omului care este hrănit cu Pâinea care Se 
pogoară din cer și care Se dă așa cum a 
rupt-o, cum a fr ânt-o El. Nimic n-a ținut 
pentru El Mântuitorul din ceea ce a avut, 
El totul ne-a dat nouă, adică Împărăția Sa... 
Ce este biserica de zid pe care o vedem aici? 
Este semnul Împărăției lui Dumnezeu prin-
tre noi, iar episcopii și preoții sunt cei care 
hrănesc poporul cu Trupul și Sângele Dom-
nului pentru a accede în Împărăția Mielu-
lui Hristos, care Se jertfește pentru noi.

Dumnezeu, care lucrează în chip 
minunat, a lucrat și în acest proiect 
prin oameni de bine, care s-au ostenit 
în toți acești ani să ducă la bun sfârșit 
lucrările de construcție ale ansamblu-
lui Catedralei de la Madrid, astfel că, 
atât autoritățile române prin Guver-
nul României și instituțiile românești 
din diaspora, cât și autoritățile spani-
ole au contribuit decisiv la proiecta-
rea, demararea și avansarea lucrărilor 
de construcție care se apropie încet-
încet de fi nal.

Din partea autorităților române au parti-
cipat: Ministrul pentru românii de pretutin-
deni, doamna Andreea Păstârnac; Secretarul 
de Stat pentru culte, domnul Victor Opaschi; 
Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar 
al României în Regatul Spaniei, doamna Ga-
briela Dancău; Ambasadorul Extraordinar și 
Plenipotenţiar al României în Republica Por-
tugheză, doamna Ioana Bivolaru; Consulii 
generali ai Consulatelor României în Rega-
tul Spaniei și alți atașați și reprezentanți ai 
autorităților române în Peninsula Iberică.

Din partea autorităților spaniole au partici-
pat: Directorul General de Cooperare Juridică 
Internațională și Relații cu Cultele în cadrul Mi-
nisterului de Justiție, domnul Javier Herrera și 
sub-directorul aceluiași Departament, domnul 
Jaime Rosselló Granados, ca și alte autorități lo-
cale și regionale din comunitatea de Madrid.
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După terminarea Sfi ntei Liturghii, Preasfi nțitul Timotei a adresat cuvinte de mulțumire 
tuturor ostenitorilor și binefăcătorilor Catedralei de la Madrid, oferind reprezentanților 
Statului Român – principalul ctitor al acestei catedrale, reprezentanților autorităților spa-
niole, arhitecților catedralei și celorlalți ostenitori clerici și laici Diplome de Excelență și 
Recunoștință, icoane și cărți.

Domnul Secretar de Stat pentru Culte, Victor Opaschi a primit din partea Preasfi nției 
Sale Diploma de Excelență însoțită de recunoștință și mulțumiri pentru implicarea direc-
tă a domniei sale și sprijinul consistent oferit până acum pe parcursul lucrărilor desfășurate 
la ansamblul Catedralei de la Madrid. În cuvântarea rostită, domnul Victor Opaschi a ac-
centuat importanța fi nalizării acestui proiect care este expresia vie a credinței și culturii 
românești în diaspora din Spania, arătând că prin această susținere Guvernul României 
și-a făcut doar datoria de a fi  aproape de românii din diaspora. De asemenea Preasfi nțitul 
Timotei a adus mulțumiri domnului George Becali pentru sprijinul fi nanciar acordat con-
struirii Catedralei ortodoxe române din Madrid.

Părintele Teofi l Moldovan, cel care a obținut terenul pentru construirea Catedralei, 
împreună cu doamna preoteasă Lucreția, a primit din partea Preasfi nțitului Timotei 
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Diploma de Excelență, iar din partea Con-
siliului parohial al parohiei Preasfânta Fe-
cioară Maria din Madrid calde mulțumiri, 
urări de bine și un minunat aranjament fl o-
ral ca semn de aleasă prețuire. În cuvânta-
rea sa, Părintele Teofi l a evocat jertfa paro-
hiei din Madrid, veche de aproape 40 de 
ani, în lungul ei drum misionar și în de-
mersurile privitoare la obținerea terenului 
și construirea Catedralei de la Madrid.

Înaltpreasfi nțitul Iosif a oferit Părintelui 
Alexandru Tothăzan, inginer-arhitect res-
ponsabil al Episcopiei cu lucrările Catedra-
lei, Crucea Mitropoliei Ortodoxe Române a 
Europei Occidentale și Meridionale, ca semn 
de aleasă prețuire și cinstire pentru toată dă-
ruirea și dragostea puse în acest proiect.

Arhiepiscopul catolic de Madrid, don 
Carlos Osoro Sierra, a primit din partea 

Preasfi nțitului Timotei un dar și mulțumiri 
pentru buna relaționare și sprijinul oferit de 
Biserica Romano-Catolică parohiilor orto-
doxe din Spania în lucrarea lor misionară.

În încheiere, Preasfinția Sa a adresat 
mulțumiri tuturor preoților și credincioșilor 
care s-au implicat activ în construirea Cate-
dralei de la Madrid și tuturor celor prezenți 
astăzi la acest eveniment.

După terminarea discursurilor și a cu-
vintelor de mulțumire credincioșii au par-
ticipat la miruit și apoi a urmat agapa 
frățească.

Binecuvântează Doamne pe cei ce iu-
besc podoaba casei Tale!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe 
Române a Spaniei și Portugaliei



A P O S T O L I A   •   N R .  1 1 7   •   D E C E M B R I E   2 0 1 760

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

P
rintre marii apărători ai românilor 
din Transilvania în veacul al 
XVIII-lea, la loc de cinste se 

numără Sfi nții Cuvioși Mărturisitori Visa-
rion Sarai, Sofronie de la Cioara, Sf. Muce-
nic Oprea și Sf. Preoți Mărturisitori Ioan 
din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel. 
După cum se ştie, Cuviosul Visarion a 
iniţiat în Transilvania o amplă mişcare de 
redeşteptare religioasă, motiv pentru care 
a fost arestat și a avut mult de pătimit în 
mai multe închisori. De fapt, toți acești 
sfi nți au pătimit mult pentru mărturisirea 
curajoasă a credinţei ortodoxe, trei dintre 
ei dându-și obștescul sfârșit în teribila în-
chisoare de la Kufstein (Austria): Sf. Vi-
sarion, Oprea și Ioan, preot din Galeș.

SFINȚII MĂRTURISITORI TRANSILVĂNENI, 

CINSTIȚI LA KUFSTEIN, LOCUL PĂTIMIRII LOR

Cu binecuvântarea Înaltpreasfi nțitului 
Părinte Serafi m, sâmbătă, 21 octombrie, 
în ziua prăznuirii Sfinților ardeleni, Sf. 
Liturghie a fost săvârșită de către 
Preasfințitul Părinte Episcop Sofian 
Brașoveanul în biserica „Sfântul Vitus”, 
așezată la poalele muntelui unde se afl ă 
fosta închisoare din Kufstein, înconjurat 
de un sobor de preoți și diaconi din 
Austria, Germania și România.

La sfârșitul Sfintei Liturghii toți cei 
prezenți au urcat în fosta închisoare, unde 
în „Pavilionul valahilor” a fost citit Acatistul 
Sfi nților Mărturisitori. Prin aceasta s-a ară-
tat încă o dată evlavia celor prezenți pentru 
Sfi nții Mărturisitori transilvăneni. O delegație 
de credincioși din Mărginimea Sibiului a 
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participat la această manifestare și a 
propus un text pentru  o viitoare pla-
că comemorativă care să fi e așezată 
în închisoare, în memoria tuturor 
ortodocșilor români morți acolo 
pentru credința strămoșească.

 Pr. prot. Alexandru Nan, 
München
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Î
n ultima duminică a lunii octombrie, la 
câteva zile după Sărbătoarea Sfântului 
Mare Mucenic Dimitrie, românii din 

Nürnberg  au sărbătorit hramul Catedralei 
mitropolitane, care servește și ca biserică pa-
rohială, împreună cu Mitropolitul Serafi m, 
părintele paroh Teofi l Herineanu și slujito-
rii Centrului eparhial.

Înainte de Dumnezeiasca Liturghie 
Înaltpreasfi nțitul Părinte Serafi m a hiro-
tesit întru citeț pe dl. Costel Augustin Gli-
ga, membru al corului catedralei. Răspun-
surile liturgice la slujba arhierească au fost 
date de corul „Sf. Martiri Brâncoveni” al 
catedralei.

În predica sa Mitropolitul Serafi m a 
explicat celor prezenți însemnătatea du-
hovnicească a comunității parohiale, care 
trebuie să aibă ca model prima comuni-
tate creștină din Ierusalim, unde, pe lân-
gă rugăciunea comună și viața bisericeas-
că, milostenia era practicată ca formă 
concretă a iubirii și ajutorării semenilor. 

În încheiere credincioșii parohiei au 
felicitat pe părintele paroh Teofi l Herinea-
nu la împlinirea a 20 de ani de slujire în 
comunitatea românească din Nürnberg. 
Prezența zilnică a preotului în mijlocul ro-
mânilor și slujirea tuturor credincioșilor 
au fost elogiate și de către Părintele Mi-
tropolit, care i-a mulțumit pentru inten-
sa pastorație. La rândul său, părintele Te-

SĂRBĂTOAREA PAROHIEI ROMÂNEȘTI 

ȘI A CATEDRALEI MITROPOLITANE 

DIN NÜRNBERG

ofil a mulțumit ierarhului, părinților 
slujitori și maicilor pentru sprijinul acor-
dat în slujirea românilor din Nürnberg, 
familiei pentru susținere și înțelegere, pre-
cum și numeroșilor membri ai parohiei 
care se implică activ în viața comunității.

Prima comunitate ortodoxă româ-
nească în Nürnberg a fost recunoscută de 
Sfântul Sinod al BOR ca fi lie a parohiei 
„Nașterea Domnului” din München, în 
anul 1981, chiar de praznicul Sfântului 
Dimitrie, aici slujind regulat părintele prof. 
Mircea Basarab.  Odată cu instalarea părin-
telui Teofi l Herineanu ca preot paroh (15 
iunie 1997) au început să aibă loc slujbe 
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în fiecare duminică. 
Odată cu cumpărarea 
complexului din Fürt-
her Str. 166 în anul 
2000, sediul Mitropo-
liei ortodoxe românești 
a Germaniei, Europei 
Centrale și de Nord se 
afl ă la Nürnberg.

Pr. Ioan Popoiu
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B
iserica mănăstirii „Sfântul Ioan Secerătorul” din Bivongi a găzduit marți, 28 
noiembrie, întâlnirea tematică a preoților din sudul Italiei. La evenimentul or-
ganizat cu binecuvântarea Preasfi nțitului Părinte Siluan al Episcopiei Ortodo-

xe Române a Italiei, au participat clericii din protopopiatele Sicilia și Calabria.
Invitatul întâlnirii a fost pr. lect. dr. Ovidiu Panaite, de la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă din Alba Iulia, care a susținut conferința: Conștiința dogmatico-martirică a 
Bisericii în expresia secolului XX.

„Întâlnirea noastră a debutat așa cum era și fi resc cu Sfânta Liturghie, după care am 
audiat o prelegere în cadrul căreia invitatul nostru ne-a arătat cât de necesar este să re-
memorăm jertfa mărturisitorilor și a martirilor din temnițele comuniste. Ofranda lor 
este un mesaj pentru contemporaneitate în vederea adâncirii, păstrării și transmiterii 
a ceea ce înseamnă autenticul credinței și al trăirii în Dumnezeu. Ulterior, conferința 
s-a transformat într-o dezbatere deschisă, preoții prezenți implicându-se activ, punând 
întrebări sau povestind momente din viața personală”, a spus pr. Iustin Miheț, starețul 
mănăstirii „Sfântul Ioan Secerătorul” din Bivongi.

Manifestarea încheie ciclul de evenimente cultural-duhovnicești organizat pentru 
clericii din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei cu prilejul anului 2017, declarat la 
nivelul Patriarhiei Române, ca „An omagial al sfi ntelor icoane, al iconarilor și al picto-
rilor bisericești și Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei 
în timpul comunismului în Patriarhia Română”.

CONFERINȚĂ DESPRE MĂRTURISITORII 

TEMNIȚELOR COMUNISTE ORGANIZATĂ 

CU PREOȚII DIN SUDUL ITALIEI
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B
iserica Parohiei „Izvorul 
Tămăduirii” – Milano 
Vest (Rho) a găzduit joi, 

16 noiembrie, întâlnirea semes-
trială a preoților din zona de 
nord-vest a Italiei. La evenimen-
tul organizat cu binecuvântarea 
Preasfi nțitului Părinte Siluan al 
Episcopiei Ortodoxe Române a 
Italiei, au participat clericii din 
protopopiatele Lombardia I, 
Lombardia II, Piemonte I, Pie-
monte II și Liguria.

Programul zilei a debutat cu 
Sfânta Liturghie, după care isto-
ricul Adrian Nicolae Petcu a 
susținut o conferință care a abor-
dat următoarele teme: „Mărturii 
de spiritualitate în temnițele co-
muniste – din arhivele persecu-
torului”, „Arsenie Boca – un du-
hovnic mai puțin cunoscut” și 
„Misiunea preoțească în vremea 
persecuției comuniste”.

„Deschiderea întâlnirii a fost 
făcută de către Preasfințitul 
Părinte Siluan, al EORI, care a 
adresat un cuvânt de bun venit 
tuturor prin intermediul unei 
transmisii online, după care pr. 
arhim. Atanasie, vicar eparhial 
al EORI, a făcut o scurtă prezen-

CONFERINȚĂ DE TOAMNĂ CU PREOȚII 

DIN NORD-VESTUL ITALIEI

tare a invitatului nostru, istoricul Adrian Nicolae 
Petcu. În ceea ce privește prelegerea consider că a 
fost de bun augur, deoarece avem multe mărturii des-
pre cei care au suferit în temnițele comuniste (Valeriu 
Gafencu, Mircea Vulcănescu, Pr. Arsenie Papacioc, 
Pr. Arsenie Boca, Vasile Voiculescu, Nicolae 
Steinhardt, etc.), iar jertfa lor nu trebuie uitată. Dacă 
nu rememorăm ceea ce s-a întâmplat în trecut, avem 
riscul să uităm sacrifi ciul făcut de înaintași pentru ca 
noi să fi m astăzi liberi. În cea de-a doua parte a întâl-
nirii, părinții au adresat întrebări invitatului”, a spus 
pr. Pompiliu Nacu, protopop de Lombardia II.
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B
iserica Parohiei „Sfântul Mucenic Bonifatie” din San Bonifacio a găzduit marți, 
14 noiembrie, întâlnirea semestrială a preoților din zona de nord-est a Italiei. La 
evenimentul organizat cu binecuvântarea Preasfi nțitului Părinte Siluan al Episco-

piei Ortodoxe Române a Italiei, au participat clericii din protopopiatele Triveneto I, Tri-
veneto II, Reggio Emilia I și Reggio Emilia II.

Programul zilei a debutat cu Sfânta Liturghie, după care istoricul Adrian Nicolae Petcu 
a susținut o conferință care a abordat următoarele teme: „Mărturii de spiritualitate în 
temnițele comuniste – din arhivele persecutorului”, „Arsenie Boca – un duhovnic mai 
puțin cunoscut” și „Misiunea preoțească în vremea persecuției comuniste”.

„Am vorbit despre cum regimul comunist a restrâns rolul Bisericii în societate. Să ne 
amintim faptul că preoților li se interzicea să slujească în spațiul public sau că erau 
persecutați pentru activitatea lor. De multe ori cei care s-au opus acestor reglementări au 
făcut ani grei de pușcărie. Apoi un alt subiect pe care l-am expus a fost despre viața și ac-
tivitatea părintelui Arsenie Boca. Am încercat să conturez o viziune din perspectiva do-
cumentelor pe care am avut ocazia să le studiez. Așadar am avut bucuria să constat că 
părinții care slujesc aici, în nordul Italiei, sunt interesați de trecutul recent al Bisericii 
noastre și am nădejdea că problemele pe care le-am prezentat vor constitui modele și în-
demnuri pentru slujirea pe care ei o întreprind în această parte a Europei”, a spus istori-
cul Adrian Nicolae Petcu.

CONFERINȚĂ DE TOAMNĂ 

CU PREOȚII DIN NORD-ESTUL ITALIEI
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B
iserica Parohiei „Sfânta Cuvioasă Muceniţă Anastasia” din Albano-Genzano a 
găzduit joi, 23 noiembrie, întâlnirea semestrială tematică a preoților din zona 
centrală a Italiei. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Preasfi nțitului Părin-

te Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, și l-a avut ca invitat de onoare pe 
Înaltpreasfi nțitul Părinte Gheorghe, Arhiepiscop de Michalovce și Kosice, din Biseri-
ca Ortodoxă a Ținuturilor Cehiei și Slovaciei. Conferința s-a adresat clericilor din pro-
topopiatele Lazio I, Lazio II, Lazio III, Toscana, Umbria-Marche, Abruzzo, Campa-
nia-Molise și Puglia-Basilicata.

În deschiderea programului, Preasfi nțitul Părinte Siluan a adresat un cuvânt de bun 
venit tuturor, după care Înaltpreasfi nțitul Părinte Gheorghe, Arhiepiscop de Michalovce 

CONFERINȚĂ DESPRE PATRIARHUL JUSTINIAN 

ŞI APĂRĂTORII ORTODOXIEI ÎN VREMEA 

COMUNISMULUI, ORGANIZATĂ CU PREOȚII 

DIN CENTRUL ITALIEI
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și Kosice, le-a vorbit preoților prezenți despre mărturisitorii Bisericii Ortodoxe a 
Ținuturilor Cehiei și Slovaciei din perioada regimului comunist ateu și despre suferințele 
poporului creștin ortodox de pe acele meleaguri.

În ce-a de a doua parte a întâlnirii, cel de-al doilea invitat al Episcopiei noastre, 
Arhim. Policarp (Chițulescu), viețuitor al Mănăstirii Radu Vodă, din București, și di-
rector al Bibliotecii Sfântului Sinod, a susținut o prelegere în care a tratat următoare-
le teme: „Rugul Aprins sau despre rezistența prin rugăciune” și „Patriarhul Justinian 
Marina – om providențial în vremuri de persecuție”.

„Conferința de astăzi a avut ca punct de plecare persoana părintelui ieroschimo-
nah Daniil Sandu Tudor, inițiatorul mișcării isihaste «Rugul Aprins» de la Mănăstirea 
Antim, cel care de altfel a sfârșit prin martiriu în temnița de la Aiud în anul 1962. 
Ulterior am expus lucrarea duhovnicească a părinților care au dorit să se desăvârșească 
prin rostirea rugăciunii inimii în acele timpuri de persecuție. Apoi am prezentat ope-
ra misionară întreprinsă de Patriarhul Justinian Marina la nivelul întregii Bisericii 
Ortodoxe Române, de-a lungul celor aproape trei decenii de păstorire, în vremuri os-
tile Bisericii și religiei în general”, a declarat Pr. Arhim. Policarp Chițulescu.
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Reţete
și sfaturi practice

PILAF CĂLUGARESC

un fel de mâncare cald, sățios și aromat

Ingrediente: 1 pahar hrișcă, 1 pahar arpacaș, 
1 pahar orez, 1 ceapă, 300g ciuperci cham-
pignon, 1 morcov, 50 ml ulei, sare, piper, apă 
caldă.

„Postul, dacă nu este făcut cu dreaptă socoteală ca să fi e într-adevăr de folos, neunit 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 (1912 – 2002)

Mod de preparare: Dați morcovul pe răză-
toare; tăiați ceapa cubulețe, ciupercile felii; 
prăjiți ciupercile într-o tigaie cu ulei încins, 
și separat și ceapa cu morcovul și puțin ulei; 
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într-o formă adâncă (cel puțin de 2,5 l) ter-
morezistentă, aranjați straturi: hrișcă (pre-
ventiv ținută în apă clocotită), ciuperci, mor-
cov cu ceapă, orez spălat, ciuperci, morcov 
cu ceapă, arpacaș spălat, ciuperci și morcov 
cu ceapă; presărați peste fi ecare strat sare și 
piper; turnați în formă apa caldă, astfel încât 
să se acopere legumele. Dați pentru 15 mi-
nute la cuptorul preîncălzit la 180°; scoateți 
forma din cuptor, mai adăugați o cană cu apă 
și reintroduceți-o în cuptor, micșorând tem-
peratura la 150°. Pilaful ar trebui să mai stea 
la cuptor 35-40 minute, însă peste vreun sfert 
de oră verifi cați dacă s-a absorbit toată apa, 
caz în care mai adăugați. 

PÂRJOALE DIN FASOLE 

super aromate, un înlocuitor de succes al chif-
telelor de carne

Ingrediente: 250g fasole boabe fi artă, 2 car-
tofi  mari, ½ linguriță condimente (curry, cur-
cuma), ½ linguriță coriandru, piper negru, 
sare, 3 linguri cu vârf de făină; opțional: mă-
rar, ceapă, pătrunjel (ca și condimente).

Mod de preparare: Dați fasolea fi artă prin 
mașina de tocat; fi erbeți cartofi i și pasați-i; 

amestecați piureul de cartofi  cu cel de fa-
sole, până obțineți o masă omogenă pe care 
o condimentați. Formați chift ele din um-
plutură, de forma și mărimea dorită și le 
treceți prin făină. Preîncălziți cuptorul la 
180 °; pe o tavă acoperită cu hârtie de copt, 
așezați pârjoalele și coaceți-le până se vor 
rumeni.

CIUPERCI MARINATE RAPID

un aperitiv în stil corean

Ingrediente: 400g ciuperci champignon, 4 
căței usturoi, 1,5 linguriță semințe susan, 3 
linguri oțet mere, 50 ml ulei, ¼ linguriță co-
riandru măcinat, 2 linguri sos soia, 6-7 boa-
be piper negru, 3 boabe ienibahar, ½ legă-
tură pătrunjel, 2 frunze dafi n, sare.

Mod de preparare: Spălați ciupercile în apă 
rece; tocați mărunt verdeața și usturoiul; 
amestecați într-un bol uleiul, sosul de soia, 
oțetul de mere, condimentele și verdeața; 
prăjiți semințele de susan într-o tigaie usca-
tă și adăugați-le peste marinadă; fi erbeți ciu-
percile în apă cu sare pentru cca 15 minute, 
la foc mediu, după care scurgeți-le și răciți-le 
sub jet de apă rece; puneți ciupercile într-un 
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vas de sticlă potrivit, turnați marinada și amestecați; puneți capacul și lăsați la frigider pes-
te noapte.

CHEC DE GRIȘ ȘI CIOCOLATĂ 

un desert incredibil de gustos și economic! 

Ingrediente: 230g griș, 70g făină, 200g zahăr, 60g cacao, ½ linguriță sare, 1 linguriță cu 
vârf de praf de copt, 90 ml ulei, 400 ml apă, 50-100g vișine fără sâmbure. Glazura: 3 lin-
guri cacao, 8 linguri apă, 1 lingură ulei, 2 linguri de zahăr.

Mod de preparare: Pentru chec amestecați bine toate ingredientele uscate: grișul, zahă-
rul, făina, cacaoa, praful de copt și sarea. Adăugați uleiul și apa și omogenizați. Lăsați alu-
atul să se odihnească cca 15-20 minute. Ungeți o formă de copt (diametru 27 cm) cu ulei, 
turnați jumătate din aluat, puneți vișinele fără sâmburi (sau alte fructe de pădure, după 
gust, uscate cu un prosop de bucătărie) și turnați deasupra aluatul rămas, nivelându-l cu 
o spatulă. Puneți checul în cuptorul preîncălzit la 180° pentru 20-30 minute. Glazura: 
combinați zahărul cu cacao, ulei, apă și puneți pe foc mic, până la apariția primelor bule, 
amestecând continuu. Stropiți checul răcit cu glazura de ciocolată, caldă, și dați-l la frigi-
der pentru o oră.

(după bucătarul.tv)
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ȘTIAȚI CĂ...?
HRIȘCA este un aliment important! 

Hrănitoare, aromată, gustoasă chiar, este un 
aliment întâlnit în bucătăria multor popoare, 
mai mult sau mai puțin asiatice. Se consumă 
plantele verzi, plăntuțele (de 5-7 zile), și fruc-
tele, care sunt tari, asemănătoare cu semințele 
de floarea soarelui, dar mult mai mici în 
dimensiuni, denumite științifi c achene. Deși 
nu este o cereală, hrișca întrunește calitățile 
făinei de grâu integrale. Este de fapt superi-
oară grâului din multe puncte de vedere: 
conține mult mai puține glucide, nu conține 
gluten, conține cantități mari de lisină (ami-
noacid esențial), fi er, seleniu și mai mult cal-
ciu, cantități impresionante de antioxidanți 
și se prezintă ca o alternativă la grâu pentru 
cei care au intoleranță la cereale.

Semințele de hrișcă sunt aromate și ușor 
dulcegi. Ele pot fi  consumate crude, fi erte 
sau prăjite, simple sau în amestec cu alte 
alimente, sau ca făină, de asemenea în nu-
meroase combinații cum ar fi  pâinea, pră-
jiturile și biscuiții.

Mierea obținută din fl orile de hrișcă este 
brună și extrem de parfumată.

S-a constatat în urma unor studii că hrișca 
are un rol important în menținerea nivelului 
scăzut de glucoză, ceea ce ar reprezenta nu 
numai o alternativă alimentară, dar și un su-
pliment “medical” pentru diabetici.

Terciul de hrișcă cu lapte are rol în 
combaterea diabetului, dar are rol și în 
creșterea secreției unui neuromediator – 
dopamina – cu rol în combaterea depre-
siei. Tot pentru diabetici, un amestec de 
hrișcă și iaurt (lăsat peste noapte la fer-
mentat) este extrem de efi cace.

Prezența unui tip de inositol (implicat 
în mecanismele secundare de reglare a sin-
tezei de insulină) face ca hrișca să fi e stu-
diată cu mult interes nu numai în cazul per-
soanelor cu diabet insulinodependent, dar 
și a femeilor care manifestă Sindromul 
Ovarelor Polichistice.

(după www.doctor.info.ro)

Până acum câteva decenii, cea mai mare 
cultivatoare de hrișcă din lume era Rusia. 
Astăzi, cea mai mare producătoare a ajuns 
China. La noi, culturile de hrișcă erau o 
priveliște comună în secolele trecute – în 
prezent puțini îi mai cunosc gustul.

Culese de preoteasa Daniela PORUMB
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