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Scrisoare Pastorală 
LA LUMINOSUL PRAZNIC

AL POGORÂRII

SFÂNTULUI DUH
„Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.

Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge  
din pântecele lui.” (Ioan 7, 37-38)

Preacuvioși şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioși,

A stăzi toată obştea creştinească cea dreptslăvitoare prăznuieşte pogorârea Sfân-
tului Duh şi întemeierea Bisericii. După cum Însuşi Domnul făgăduise apos-
tolilor Săi zicând că: „…va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite vouă de 

la Tatăl, Duhul adevărului Care de la Tatăl purcede…” (Ioan, 15, 26), Duhul Sfânt 
S-a pogorât peste ucenicii Mântuitorului, îmbrăcându-i în acea „putere de sus” (cf. Lc. 
24, 49) care a făcut din ei adevărați martori ai lui Dumnezeu, prin faptă şi prin cuvânt, 
printre oameni. Astăzi este împlinirea gândului cel din veac al lui Dumnezeu, desco-
perit nouă prin întruparea Fiului Său cel Unul-născut şi prin Înălţarea şi şederea Sa 
„de-a dreapta Tatălui”, care au adus firea omenească la locul şi demnitatea care îi fuse-
seră hărăzite încă de la facere. 

Duhul Sfânt „Care pretutindenea este şi toate le plineşte” se pogoară nu numai pes-
te apostoli, ci şi peste noi toţi cei care, prin Botez, am fost renăscuți întru acea aşezare 
şi demnitate de care aminteam mai sus. Căci Dumnezeu, pentru a ne izbăvi din moar-
tea cea veşnică pe care am moştenit-o prin căderea strămoşilor noştri, Adam şi Eva, şi 
care ni s-a transmis, generație după generație, a rânduit pentru noi o a doua naştere, prin 
apă şi prin Duhul Sfânt, în Biserică. De aceea, ne spune Domnul, „de nu se va naşte ci-
neva din apă şi din Duh, nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu” (Ioan. 3, 5), pentru 
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că „Duhul este Carele dă viață, trupul nu foloseşte la nimic” (Ioan. 6, 63). Şi apostolul 
Pavel adaugă: „Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, 
bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva aces-
tora nu este lege.” (Gal. 5, 22-23). 

Una din stihirile vecerniei praznicului ne spune: Pe toate le dă Duhul Sfânt: „izvo-
răşte prorocii, sfinţeşte pe preoţi, pe cei necărturari i-a învăţat înţelepciune, pe pes-
cari cuvântători de Dumnezeu i-a arătat; toată rânduiala Bisericii o plineşte”. Toată 
această mulțime de daruri se revarsă din nou peste întreaga obşte creştinească, mijlo-
cind sfințenie, înțelepciune, cuvânt de Dumnezeu însuflat şi plinire pentru a deveni 
mireasă frumos împodobită a Mirelui Care şi-a pus viața pentru ea: Mântuitorul nos-
tru Iisus Hristos. 

La acest binecuvântat Praznic suntem, aşadar, chemați cu toții să luăm aminte, cer-
cetându-ne fiecare faptele noastre, care sunt „roadele” cele adevărate pe care le vedem 
rodind în noi înşine de la botez şi să chemăm neîncetat pe Duhul Sfânt să ne sfințească 
viața. Să cerem mereu, precum odinioară prorocul David în Psalmul 50: „Inimă curată 
zideşte întru mine, Dumnezeule şi Duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele” 
(v. 11), încredințați fiind că peste noi toți se revarsă astăzi prisos de înnoire şi de har.
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Iubiți credincioși,

Ca în fiecare an, la acest Praznic izvorâtor de viață şi sfințenie, se organizează o 
Colectă în sprijinirea lucrării pastorale şi misionare pe care o desfăşoară Centrul 
Mitropolitan de la Paris. Suntem conştienți că treceți cu toții prin momente de strâm-
torare materială, însă suntem tot aşa de conştienți că grija pentru suflet nu o neglijați, 
căutând pe Dumnezeu şi venind în număr atât de mare la biserică. De aceea apelăm 
din nou la binecunoscuta dumneavoastră bunăvoință şi vă adresăm şi acum rugămin-
tea de a sprijini misiunea Bisericii noastre, aici în Europa Occidentală, fiecare după 
posibilitățile sale şi „cum socotește cu inima sa”, precum ne învață sfântul apostol Pavel, 
„căci Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu voie bună” (2 Co. 9, 7). Astfel, putem contribui 
şi noi la mângâierea şi ajutorarea celor mai lipsiți decât noi, săvârşind astfel un lucru 
bineplăcut lui Dumnezeu la slăvitul Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt.

Să mulțumim lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, pentru toate darurile Sale re-
vărsate în Biserica lui Hristos, mai cu seamă astăzi, când omenirea primeşte darul 
Duhului Sfânt, Care se pogoară peste toți cei care Îl primesc cu inima deschisă, cău-
tând sfințirea şi sfințenia. A Lui fie slava în vecii vecilor. Amin!

Ai voștri ierarhi și păstori și de tot binele cel spre mântuire doritori,

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

† Episcopul SILUAN
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

† Episcopul TIMOTEI
al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

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

† Arhiereul Vicar ATANASIE DE BOGDANIA
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

† Arhiereul Vicar TEOFIL DE IBERIA
al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei
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S ărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan 
Botezătorul este universală şi este 
una dintre cele mai cunoscute, da-

torită faptului că are loc la solstițiul de 
vară, lucru despre care vom mai vorbi. Am 
abordat deja de mai multe ori tema Sfân-
tului Ioan Botezătorul, deoarece acest per-
sonaj biblic este uriaş, lucru pe care îl 
auzim chiar din gura lui Hristos („Adevă-
rat zic vouă: nu s-a ridicat între cei născuţi 
din femei unul mai mare decât Ioan Bo-
tezătorul.” – Mt 11, 11), căci are o mare 
importanță în Evanghelie: el este cel des-
pre care Evanghelia vorbeşte cel mai mult, 
după Maria, Maica Domnului. Am vorbit 
deja despre zămislirea sa, care se sărbă-
toreşte în Răsărit pe 23 septembrie1, des-
pre Întâlnirea Mariei cu Elisabeta, chiar 
după Bunavestire, sărbătorită în Apus pe 
2 iulie2, despre Cântarea Zahariei (numi-
tă Benedictus, în Apus), care este o proro-
cie făcută de tatăl său, Zaharia, la naşterea 

1. Apostolia, nr. 90, septembriee 2015. În Apus 
nu se cunoaşte această sărbătoare.

2. Apostolia, nr. 100-101, iulie-august 2016. În 
Răsărit nu se cunoaşte această sărbătoare.

NAȘTEREA SFÂNTULUI

IOAN BOTEZĂTORUL 
(24 iunie)

(Lc 1, 57‑66)

sa3, şi despre mucenicia lui, sărbătorită la 
29 august de toată Biserica4, aşa că anu-
mite lucruri se vor repeta. Dar se cuvenea 
să încheiem acest ciclu ioanic vorbind des-
pre naşterea lui.

Să amintim pe scurt cine sunt părinții 
lui şi în ce împrejurări acest copil provi-
dențial a fost zămislit. Zaharia și Elisa‑
beta sunt un cuplu de „drepți”, în vârstă 
şi sterpi5, după cum erau Avraam şi Sara 
sau Ioachim şi Ana. Zaharia este „sacrifi-
cator”, adică preot; avem de a face prin 
urmare cu un cuplu preoțesc, coborâtor 
din Aaron, adică din seminția lui Levi. 
Evanghelia nu ne spune unde anume locu-
iau în Iudeea, însă tradiția indică cetatea 

3. Apostolia, nr. 93, decembrie 2015. Benedictus, 
care este un fel de cântare a Adventului, face 
parte integrantă din ritul Galilor. Este puțin 
folosit în riturile orientale şi mai ales în ritul 
bizantin.

4. Apostolia, nr 124-125, iulie-august 2018.
5. Sterilitatea era o ocară în Israel, căci orice cuplu 

evreu nădăjduia să poată lua parte la zămislirea 
lui Mesia; de altfel, toţi se rugau pentru a fi 
izbăviți de sterilitate (a se vedea ceea ce îi spune 
Gabriel lui Zaharia: „rugăciunea ta a fost 
ascultată”).
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Hebronului6 sau împrejurimile. În Israel 
erau mulți preoți (mai mult de 7000, 
împărțiți în 24 de clase, care, toţi, locuiau 
în „cetăți preoțeşti”), iar preoţii erau 
chemați pe rând să slujească în Templul 
de la Ierusalim pentru a săvârşi jertfirea 
de animale şi slujbele liturgice. Zaharia 
merge la Templu când vine rândul clasei 
sale şi este tras la sorți spre a oferi tămâia 
lui Dumnezeu7. Deci intră în „locul cel 
sfânt” şi înaintează până în fața vălului care 
ascunde Sfânta Sfintelor [„vălul Templu-
lui”], unde se găsea sfeşnicul de aur cu 7 
brațe (menorah), o masă din aur (pentru 
„pâinile punerii înainte”) şi altarul mires-

6. Hebron era o cetate „levitică”, adică preoțească. 
Aceste cetăți (erau 48 în Israel) fuseseră lăsa-
te preoților spre a locui în ele, pentru că 
seminția lui Levi nu primise un teritoriu la 
împărțirea Pământului făgăduit [Ios. 21]. Aceas-
tă cetate se găseşte la aproximativ 40 km la sud 
de Ierusalim. Este una dintre cele 4 cetăți sfin-
te din Israel, locul unde Sara – soția iubită a lui 
Avraam – şi-a dat sufletul lui Dumnezeu, ceta-
te unde se găseşc mormintele patriarhilor Avra-
am, Isaac şi al Rebeccăi, al lui Iacov şi al Leei. 
Acest lucru nu este anodin, căci putem consi-
dera că Zaharia şi Elisabeta sunt desăvârşirea 
profetică a acesui neam de drepți (lăsându-i la 
o parte pe Ioachim şi pe Ana, care au zămislit 
acest diamant al harului, pe Maria, lucrare 
„dumnezeiască”).

7. Se proceda la o tragere la sorţi pentru că preoții 
erau numeroşi (în jur de 300 în fiecare „clasă”) 
şi pentru că acesta era un fel de a se încredința 
lui Dumnezeu spre a şti cine va avea cinstea de 
a pătrunde în locul cel sfânt pentru a aduce 
jertfa de tămâie. Aici este vorba nu de lespe-
dea Templului, ci de însuşi sanctuarul, care era 
o clădire imensă în partea cea mai de sus a les-
pezii.

melor (numit şi „cădelnița de aur”). Numai 
preoții puteau să intre în Sfânta Sfintelor, 
îmbrăcați cu veşmintele sfinte. Iar la jert-
fa de tămâie, care era slujba cea mai solem-
nă, slujită dimineața şi seara, preotul tras 
la sorți trebuia să fie singur în Sfânta Sfin-
telor (aşa cum se va întâmpla cu Zaharia). 
Or, în timp ce slujeşte, îngerul Gabriel8 i 
se arată şi îi spune că „rugăciunea lui a fost 
ascultată” şi că „femeia sa îi va naşte un 
fiu, căruia îi va pune numele Ioan”, apoi îi 
aminteşte prorociile privitoare la acest 
copil extraordinar, dintre care cea a lui 
Malahia, şi îi dezvăluie legătura lui duhov-
nicească cu Ilie, prorocul prin excelență. 
Însă Zaharia are o îndoială, pentru că el 
şi femeia lui sunt bătrâni şi sterpi, iar 
Gabriel îl mustră aspru şi îl pedepseşte, 
lăsându-l mut. Zaharia îşi duce la bun 
sfârşit săptămâna de slujire sfântă, apoi se 
întoarce acasă. Se uneşte deci cu femeia 
lui şi ea rămâne însărcinată: prorocia se 
împlineşte. Însă Elisabeta se ascunde, pen-
tru că îi e ruşine să se arate însărcinată la 
vârsta ei: nu e uşor să fie cineva proroc… 
Cu toate acestea, îşi dă seama că a primit 
„har de la Domnul”, care a „izbăvit-o de 
blestem”, fiindcă a luat parte la venirea lui 
Mesia zămislindu-l pe cel care Îl va vesti 
nemijlocit şi Îl va boteza. Acest lucru se 
petrece „în vremea lui Irod, regele Iude-
ei” (Lc 1, 5).

8. Sf. Luca foloseşte termenul generic de „înger”, 
însă Gabriel este un serafim din primul cerc în-
geresc, ca şi Mihail şi Rafail. Lor le încredințează 
Dumnezeu cele mai mari misiuni, care au ade-
sea un caracter universal. 
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Şase luni mai târziu are loc Bunaves‑
tire, care, în tradiția Bisericii, este mo-
mentul însuşi al Zămislirii neprihănite şi 
dumnezeieşti a lui Hristos în Maria, prin 
Sfântul Duh. Acelaşi serafim Gabriel, care 
i-a dat această veste nemaipomenită Ma-
riei, o linişteşte cu privire la fecioria ei, la 
care nu va trebui să renunțe [şi care era 
un legământ de iubire exclusivă către 
Dumnezeu]. Apoi, pentru a arăta că nu e 
nimic cu neputință lui Dumnezeu, şi poa-
te pentru a o linişti, îi dezvăluie că „Elisa-
beta, rudenia sa, a zămislit şi ea fiu la bă-
trâneţea ei şi aceasta este a şasea lună 
pentru ea, cea numită stearpă.” (Lc 1, 36). 
Această descoperire a fost importantă 
pentru Maria şi a putut-o mângâia. Fap-
tul că o femeie în vârstă şi stearpă, căsă-
torită cu un soț bătrân, poate să rămână 
însărcinată este o demonstrație evidentă 
a atotputerniciei lui Dumnezeu. Îndată 
ea va spune „da” („Fie mie după cuvân-
tul tău.” – Lc 1, 38). Aici aflăm că Maria 
şi Elisabeta erau rude, dar nu ştim de ce 
grad9. Maria şi Iosif – ca şi părinții săi, 

9. După istoricul bizantin Nichifor Callist 
Xanthopoulos (secolele XIII-XIV), care îl ci-
tează pe Sf. Ipolit din Roma (secolele II-III), 
Elisabeta era o rudă apropiată a Mariei, pentru 
că mama ei, Sobeea, ar fi fost sora Sfintei Ana, 
mama Mariei: ele ar fi deci verişoare de gradul 
I. Tradițiile nu coincid, însă par să arate că erau 
rude apropiate. Se spune că Elisabeta a cunos-
cut-o pe Maria când era copilă, ceea ce este 
plauzibil, datorită diferenței lor de vârstă, lu-
cru confirmat de Evanghelie, care arată graba 
prin care Maria s-a dus în vizită la verişoara sa; 
ea nu ar fi rămas trei luni la Hebron dacă nu ar 
fi fost apropiată de Elisabeta.

Ioachim şi Ana – erau din seminția lui 
Iuda şi coborâtori din regele David, iar 
Elisabeta era din seminția lui Levi, aşa că 
puteau fi „verişoare” prin obiceiul căsăto-
riei între persoane din seminții diferite, 
lucru care nu era rar în Israel.   

Maria se duce atunci „în grabă” la 
verişoara sa pentru a împărtăşi cu ea bu-
curia de nespus de a fi însărcinată cu Me-
sia. Aceasta va fi prima întâlnire dintre cei 
doi prunci sfinți, în sânul maicilor lor: Ioan 
Botezătorul, în pântec de şase luni, şi Iisus, 
care tocmai a fost zămislit după firea ome-
nească10.  Ioan saltă de bucurie la saluta‑
rea Mariei, pentru că aceasta îl poartă pe 
Mesia. Evanghelia ne spune că Elisabeta 
„s-a umplut de Duhul Sfânt”, ceea ce în-
seamnă că şi Ioan Botezătorul s-a umplut 
de Duhul Sfânt, în sânul maicii sale (ceea 
ce confirma spusele lui Gabriel către Za-
haria: „încă din pântecele mamei sale se va 
umple de Duhul Sfânt.” – Lc 1, 15).

După ce am reamintit aceste mari 
minuni dumnezeieşti, să ne întoarcem la 
pericopa noastră, al cărei înțeles devine 
limpede. Evanghelia precizează, după ce 
a istorisit cântarea Mariei „Magnificat”, că 
„Maria a rămas cu Elisabeta încă la trei 
luni”, ceea ce înseamnă că a fost prezentă 
la nașterea lui Ioan Botezătorul (prin 
urmare şi Iisus) şi că în această vreme a 

10. De la Nazaret la Hebron (exista un drum) sunt 
aproximativ 200 km, care pot fi parcurşi pe jos 
sau călare (într-un răstimp de 5 până la 12 zile). 
Putem presupune că Iisus trebuie să fi fost, în 
vremea acestei vizite, un embrion de aproxi-
mativ 15 zile.
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învățat să se ocupe de un prunc, căci era fecioară şi foarte tânără (după cum spune 
tradiția, avea în jur de 16 ani11). Deşi Elisabeta nu avusese niciodată copii, avusese pro-
11. Tinerețea extremă a Mariei (în vârstă de 14 sau 16 ani, după tradiție, însă 16 ani mi se pare mai plau-

zibil) trebuie pusă în legătură cu Eva. Adam şi Eva erau în vremea „tinereții” lor duhovniceşti la înce-
putul unui drum admirabil, dar dificil, drum trasat de Tatăl ceresc, care trebuia să-i ducă la desăvârşire, 
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babil ocazia să se ocupe de pruncii altora 
şi mai ales, cum era însărcinată de şase 
luni, putea să o instruiască pe tânăra sa 
verişoară cum este să fii femeie însărci-
nată, lucru despre care Maria nu ştia nimic.

Elisabetei îi vine ceasul şi „naşte un 
fiu”, după prezicerea îngerului Gabriel (în 
acea vreme nu se cunoştea dinainte sexul 
copiilor, o descoperire şi în acelaşi timp 
adeverirea cuvintelor serafimului). Ru-
dele şi prietenii ştiau că era însărcinată, fi-
indcă Sf. Luca ne spune „că s-a tăinuit pe 
sine vreme de cinci luni” (Lc 1, 24), ceea 
ce înseamnă că vizita Mariei a eliberat-o 
de stânjeneala pe care ar mai fi putut-o avea 
pentru că era însărcinată la vârsta ei, dar a 
îndrăznit să dea pe față harul pe care i l-a 
dăruit Dumnezeu „pentru a ridica dintre 
oameni ocara sa” (Lc 1, 25); şi oamenii 
„s-au bucurat împreună cu ea”, căci „Dom-
nul a strălucit asupra ei milostivirea Sa”.

Elisabeta şi Maria se ocupă de prunc, 
lucru care nu le este obişnuit, pentru că una 
este foarte în vârstă, iar cealaltă o tânără fe-
cioară, aşa căvor fi ajutate de familie şi de 

la theosis – îndumnezeire – (şi care trebuia să 
înceapă prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, 
sortit să fie zămislit după trup de către Eva, 
prin puterea Duhului Sfânt). Păcatul lor a îm-
piedicat împlinirea acestui lucru: ei nu vor 
ajunge la maturitatea duhovnicească şi vor că-
dea înapoi în infantilism, căci, după cum spu-
ne episcopul Ioan de Saint-Denis, după exem-
plul Părinților Bisericii, păcatul originar este o 
copilărie. Însă Dumnezeu nu Se descurajează 
niciodată: El o va aduce pe Maria, coborâtoare 
din Avraam, din Moise şi din regele David, care 
va duce la bun sfârşit planul Său. Maria o va 
răscumpăra pe Eva.

prieteni. Aici Maria va învăța să fie mamă 
şi să se ocupe de un prunc. Dumnezeu este 
atent la toate şi pe toate le prevede.

În cea de‑a opta zi, după cum i-a lăsat 
Dumnezeu lui Avraam (Fac 17, 9-14), 
pruncul trebuie să fie tăiat împrejur; 
aceasta este şi ziua în care i se dădea prun‑
cului un nume (Mt 1, 21), numele care 
făcea din el o persoană unică. Deci, după 
obiceiul evreiesc, părinții şi prietenii voiau 
să-i dea numele tatălui său, Zaharia, ceea 
ce era frecvent şi la evrei şi în multe alte 
societăți antice, ba chiar creştine. Elisabe-
ta intervine cu autoritate de prorociță şi 
spune: „Nu! Ci se va chema Ioan”. Cum 
Zaharia era mut de nouă luni, el nu a putut 
sta de vorbă cu femeia sa, nici nu a putut 
să-i explice ce se petrecuse în Templu. Eli-
sabeta nu a putut cunoaşte numele fiului 
său decât prin Sfântul Duh. Zaharia, capul 
familiei, este tot mut şi nu poate să se 
exprime. Şi atunci i se fac semne (proba-
bil că a învățat acest limbaj pentru a putea 
comunica cu ceilalți) spre a i se afla păre-
rea. Atunci el cere să i se aducă o tăbliță 
de ceară, ia un stilet şi scrie: „Ioan este 
numele lui”. „Toți s-au mirat”, pentru că 
acest nume nu fusese niciodată folosit în 
acel clan şi nu exista obiceiul de a împru-
muta un nume nou12. De fapt, acest nume 
fusese ales de Dumnezeu, întru misiunea 
pe care voia să i-o încredințeze: Ioan, în 

12. Schimbarea numelui [numele personal este 
„prenumele” nostru] reprezintă adesea o 
intervenție dumnezeiască, o alegere dumne-
zeiască. Hristos va schimba numele mai mul-
tor Apostoli şi a multor altor persoane. 
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evreieşte Yôhânân13, înseamnă „Domnul 
dă har”. Avem aici un frumos exemplu de 
putere a numelui, care va fi atât de eviden-
tă la Hristos. Numele nu este persoana, 
dar este semnul acesteia, revelația, mani-
festarea. Într-adevăr acest nume corespun-
de misiunii viitoare a lui Ioan Botezăto-
rul, pentru că el va pregăti pe Israel să îl 
primească pe Mesia şi va fi unealta însăşi 
a revelației lui Iisus din Nazaret ca Fiu al 
lui Dumnezeu şi Mesia, botezându-L în 
Iordan.

Şi „îndată i s‑a deschis gura și limba 
și vorbea, binecuvântând pe Dumne‑
zeu”. Revelația prin Duhul Sfânt a nume-
lui Înaintemergătorului vesteşte revelația 
Numelui „care este mai presus de orice 
nume”, Iisus, Mântuitorul lumii, Me-
sia-Hristos. Iar Iisus, prezent în sânul mai-
cii Sale, face o primă minune: îl vindecă 
pe Zaharia de muțenia sa şi îl face proroc. 
Zaharia, „umplut de Duh Sfânt”, cântă mi-
nunata lui cântare, numită în Apus „Be-
nedictus”, îndrăgită în ritul Galilor, prin 
care proroceşte că acest „prunc proroc al 
Celui Prea-Înalt se va chema”, căci „va mer-
ge înaintea feţei Domnului [Hristos], pen-
tru a găti căile Lui”.

Toate aceste evenimente au fost cu-
noscute „în toți munții Iudeei”, prin zvo-
nuri, cu atât mai mult cu cât Hebronul era 
o cetate preoțească, iar Zaharia avea 
numeroşi confrați în oraş şi în împreju-

13. De fapt, termenul ebraic este Yehôhânân. 
Yôhânân e forma contractată, care va da în grea-
că Iôannès şi în latină Johannes, apoi Johan sau 
Jehan, în franceză, cu forma uzuală de Jean.

rimi. Iudeii simt că se petrece ceva foarte 
important, care vine de la Dumnezeu, însă 
fără a putea încă să înțeleagă sau să nu-
mească acest lucru. Ei îşi zic: „oare ce va 
fi acest prunc?”. Se poate spune că, de la 
naşterea sa, Ioan Botezătorul este proroc 
şi pregăteşte inimile pentru venirea Me-
siei Cel atât de mult aşteptat de la Avra-
am14 (2000 de ani!), Mântuitorul lumii, 
Iisus Hristos.

Sf Luca încheie: „Şi într-adevăr mâna 
Domnului era cu el”. Asta înseamnă că pu-
terea lui Dumnezeu era în el. Sfântul Duh 
va vorbi prin gura lui şi va pregăti popo-
rul lui Israel pentru a-L primi pe Mesia, 
Iisus din Nazaret.

Vedem în această istorisire sfântă că 
numărul 6 este omniprezent, ceea ce are 
o semnificație simbolică importantă şi 
precisă: 6 este ziua biblică a facerii Omu-
lui şi a căderii sale. 

Ioan Botezătorul reprezintă lumea cea 
veche, căzută [înfățişarea sa de „om al 
peşterilor”, în pustia Ideei, este o imagine 
impresionantă a acestui lucru15 ], însă care 
acceptă prin pocăință să treacă la de la 6 
la 7, la sabbat, care este unirea cu Dum-
nezeu, pregătind activ şi conştient aceas-
tă trecere. În cea de-a şaptea zi Iisus va 
mântui Omul şi lumea pogorând prin 

14. Iisus este „urmaşul lui Avraam”, după cum spu-
ne admirabil Sf. Pavel, iar după pilda lui Părinții 
Bisericii.

15. Prorocii sunt adesea proroci şi în înfățişarea 
lor exterioară şi în modul lor de viață: toată 
ființa şi purtarea lor sunt proroceşti şi confir-
mă cele prevestite de ei. Ei sunt adesea asceți 
şi aproape întotdeauna mucenici. 
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moartea Sa în întunericul iadului, pentru 
a elibera de acolo sufletele înlănțuite. 
Omul nu a vrut să meargă la Dumnezeu 
în ziua a şaptea, aşa că Dumnezeu vine la 
el, până la moartea Sa din ziua a şaptea.  
Ioan Botezătorul este un 6, însă care se 
pregăteşte şi îl face cu putință pe 7. Învi-
erea lui Hristos va fi însă un 8 – dumini-
ca –, cea de-a opta zi [după sabbat], care 
devine şi prima zi din eonul Împărăției, 
ziua veşnică: „Iată ziua pe care a făcut-o 
Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim 
într-însa”, după cum cântăm fără încetare 
la Paşti (Ps 117 [He 118] 24), care a de-
venit principalul verset al „psalmului pas-
cal” de la liturghia de Paşti). 

 Cinstirea Sfântului Ioan Botezăto‑
rul datează din secolul al IV-lea şi vine din 
Palestina. Sărbătoarea naşterii sale, care 
este cea mai importantă dintre sărbători-
le liturgice, a fost aleasă pentru ziua de 24 
iunie în funcție de data Crăciunului, pen-
tru că Ioan a venit pe lume cu şase luni 
înaintea Stăpânului său. Iar faptul că aceas-
tă zi corespunde cu solstițiul de vară, şi 
deci cu ziua cea mai lungă din an, are de-
sigur un înțeles duhovnicesc, fiindcă Ioan 
Îl vesteşte pe Cel care este „Lumina lu-
mii”, care nu se stinge niciodată. Dimpo-
trivă, Iisus se va naşte după trup la solstițiul 
de iarnă, noaptea, deci în noaptea cea mai 
lungă din an, pentru că a venit să îi mân-
tuiască pe cei ce stăteau afundați în „întu-
neric şi în umbra morții” (Mt 4, 15-16, 
care citează din Is 8, 23-9, 1), adică în 
noaptea păcatului. Această sărbătoare va 
deveni foarte importantă în numeroase 

țări creştine, mai ales în Franța,  unde se 
vor aprinde focuri mari la lăsarea nopții, 
spre a simboliza lumina lui Hristos, care 
este veşnică şi care va alunga pentru tot-
deauna noaptea16. Există chiar şi un ritu-
al de binecuvântare a „focurilor Sfântului 
Ioan”. Probabil că este vorba despre 
încreştinarea unor rituri păgâne mai vechi, 
uneori însă aceste rituri păgâne prefigu-
rau adevărurile creştine, căci totul este al 
lui Dumnezeu, în afară de păcat, care Îi 
este străin, care nu are ființă în el însuşi şi 
care nu este decât o deviere a ființei.

Fie binecuvântat Dumnezeu, pentru 
Ioan, înaintemergătorul Său, care şade 
veşnic de-a stânga Sa, în vreme ce sfânta 
Născătoare de Dumnezeu şade de-a dreap-
ta Sa,  după cum vedem în icoanele „dei-
sis17” ortodoxe, pictate la începuturile ar-
tei iconografice creştine în sanctuarele 
bisericilor. Fie ca Sfântul Ioan Botezăto-
rul să mijlocească dinaintea Lui pentru 
toată Biserica şi pentru toată omenirea. 

Pr. Noël Tanazacq, Paris

16. În Franța, regele însuşi – regele cel „preacreş-
tin” – aprindea rugul de Sf. Ioan, în Place de 
Grève, la Paris (acum Place de l’Hôtel de vil-
le), până în secolul al XVII-lea.

17. Deisis: este fresca aflată în sanctuarul biserici-
lor, reprezentându-L pe Hristos în slavă, încon-
jurat de-a dreapta de Născătoarea de Dumnezeu, 
iar de-a stânga de Sf. Ioan Botezătorul, întorşi 
către El şi mijlocind pentru întreaga omenire 
(déêsis, în greacă, înseamnă cerere, rugăciune). 
O regăsim şi în Apus în arta preromană şi ro-
mană, care este o artă iconografică.
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F
rate, cu toată veghea trebuie pururea să-ți păzeşti inima şi simțurile. Pentru că 
în această viață suntem în război mare, iar vrăjmaşul turbează mai cu seamă 
împotriva nevoitorilor şi cutreieră, după cuvântul Scripturii, căutând pe cine 
să înghită. Lui trebuie să-i stai împotrivă cu tărie, chemând ajutorul de sus.

Cum va duce război împotriva patimilor cel ce a făcut pace cu ele, de vreme ce s-a vân-
dut rob plăcerilor şi cu toată bunăvoința plăteşte dări asupritorului? Fiindcă unde-i 
vrăjmăşie, acolo-i şi război; şi unde-i război, acolo e şi luptă, iar acolo unde-i luptă, sunt 
cununile. Aşa că, de vrea cineva să se slobozească de robia amară, să pornească război 
împotriva vrăjmaşului. Căci la fel au făcut şi sfinții: l-au biruit şi s-au învrednicit de 
bunătățile cereşti.

Dar poate că cineva o să spună: „Dacă, precum ai zis, acolo unde-i vrăjmăşie îm-
potriva patimilor e în chip firesc şi război, cum de-i vedem pe iubitorii de plăceri războiți 
cumplit de patimi de necinste, fără să li se îngăduie pocăința?” Lui i-aş răspunde: „Nu 
cred, iubite, că acest război vine din virtute şi din împotrivirea către asupritor, ci e mai 
degrabă suferința pricinuită de robia la patimi şi de iubirea de plăcere. De aceea unii 
ca aceştia nu se ridică împotriva vrăjmaşului nici măcar cu vrerea. Cei ce se războiesc 
nu au între ei vreo înțelegere; cum s-ar mai putea vorbi atunci de război adevărat la cei 
care s-au predat voilor vrăjmaşului şi s-au vândut plăcerilor? Dacă sunt războiți, nu-i 
pentru că se luptă pentru virtute şi-l strâmtorează pe potrivnic, ci din cauza neputinței 
de a împlini învoiala nelegiuită1; ca astfel să-şi plătească obişnuitele dări şi să nu lepede 
1. Patima este asemenea unei învoieli pe care omul o face cu diavolul şi pe care nu o poate împlini. Îi 

dăruieşte diavolului păcatul, nădăjduind să umple golul care îl chinuie, ca astfel viața să îi capete sens. 

LUPTĂTORUL, LUPTA ȘI CUNUNILE
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câtuşi de puțin lucrarea silnică2 a poftelor 
de ruşine, cărora s-au robit cu voia pro-
prie; că în ceea ce e biruit cineva, întru 
aceea e şi robit. Unii ca aceştia nu sunt 
duşi cu sila, fără voia lor, ba mai şi plătesc 
ca să săvârşească voia aceluia care i-a 
înşelat. De aceea, după ce săvârşesc răul, 
nu arată nici un fel de căință, de înfrânare 
sau de pază, ca să nu mai cadă din nou.

Se robeşte de bună voie, ca să afle fericirea, însă 
cu cât va păcătui mai mult, se va afunda mai 
adânc în haosul irațional al vieții fără Dumnezeu.

2. În text, facerea de cărămizi. Aluzie la lucrarea 
silnică a iudeilor din robia egipteană (Iş. 1, 14), 
care simbolizează robia la patimi şi la demoni.

Războiul nevoitorilor nu este 
aşa. Când sunt războiți răspund 
cu luptă; arzând se înfrânează; în 
strâmtorări rabdă, când au înain-
te materia (patimilor) o leapădă 
pentru frica de Domnul. Iar dacă 
vreunul dintre ei se poticneşte, 
degrabă se ridică.

La fel, cei prinşi de barbari şi 
ajunşi sub stăpânire tiranică, dacă 
se îndulcesc cu obiceiurile celor 
ce i-au robit, nu sunt legați, nici 
păziți, şi viețuiesc alături de po-
trivnici cu bucurie; ei luptă pen-
tru stăpânitori şi ajung iscoade 
împotriva celor din neamul lor. 
Însă cei întristați de robia în care 
au căzut, cărora nu le sunt pe plac 
năravurile barbarilor şi viețuirea 
lor nelegiuită, se grăbesc să fugă 
de la aceştia; pândesc vremea po-
trivită ca să scape la ai lor şi să-şi 

dobândească libertatea de mai înainte, ru-
gându-se să le vină în ajutor cei de un neam 
cu ei. Apoi, când scapă de duşmani, li se 
arată îndată potrivnici, luptă alături de cei 
din seminția lor şi împreună biruiesc.

Deci, câți vor să se elibereze de robia 
amară a vrăjmaşului sunt datori a se pune 
împotriva voilor lui şi a porni război fățiş 
cu el, spunându-i din adâncul inimii cu-
vintele celor trei tineri: „știut să-ți fie ție, 
diavole, că noi nu vom asculta de glasul tău, 
nici nu vom sluji desfătărilor tale”.

Se cuvine ca în luptă să cheme şi aju-
torul dumnezeiesc, grăind către Dumne-
zeu, din nou împreună cu cei trei tineri: 
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„Doamne, urmăm acum Ție cu toa-
tă inima și ne temem de Tine, și că-
utăm fața Ta. Să nu ne rușinezi, ci 
fă cu noi după bunătatea Ta și 
după mulțimea milei Tale ne scoa-
te pe noi cu minunile Tale; și dă 
slavă numelui Tău, Doamne. Să se 
rușineze toți cei ce le fac rău robi-
lor Tăi. Acoperiți să fie de rușine, 
lipsiți de toată puterea, tăria lor să 
se sfărâme. Şi să știe că tu ești 
Domn, singurul Dumnezeu și slă-
vit în tot pământul.”. Iar dacă ti-
ranul va turba de mânie şi va în-
cinge înşeptit cuptorul plăcerilor, 
îndrăznească cei ce se încred în 
Domnul! Căci cuptorul în puțină 
vreme se va preface în rouă, iar 
tiranul, de care odinioară se 
înfricoşau, de atunci încolo se va 
îngrozi şi de umbra lor, pentru 
ajutorul venit dintru înălțime3.

CÂTEVA PILDE  
DIN VIAȚA BĂTRÂNILOR, 
PENTRU A ÎNDRĂZNI  
SĂ LUCRĂM ȘI NOI

1. A zis un Bătrân: ,,Mântuitorul a avut 
drept început al învățăturii Sale necazul 
şi strâmtorarea. Cel care fuge de început, 
fuge de cunoaşterea lui Dumnezeu. Pre-
cum literele sunt pentru copii începutul 
învățăturii întru cunoaşterea ştiinței, la fel 
şi monahul: dacă are ascultare în osteneli 
3. Text al lui Efrem, din Everghetinos, ediție bilin-

gvă, vol. II, Mănăstirea Vatoped, pag. 67.

şi necazuri, ajunge împreună-moştenitor 
cu Dumnezeu şi fiu al lui Dumnezeu.”

2. Un frate din Schit, mergând la 
seceriş, s-a abătut pe la un mare Bătrân şi 
l-a întrebat: ,,Spune-mi, Avva, ce să fac la 
seceriş?” Îi spune Bătrânul: ,,Dacă îți zic, 
mă asculți?” „Te ascult.” ,,Dacă vrei să mă 
asculți”, zice, „lasă acest seceriş, întoarce-te 
în chilia ta şi stai acolo cincizeci de zile, 
mâncând seara pâine cu sare uscată. După 
aceea vino şi îți voi spune ce trebuie să 
faci.” Fratele a plecat, a făcut după cum i 
s-a poruncit, şi după cincizeci de zile a 
venit înapoi la Bătrân. Iar Bătrânul, văzând 
că e lucrător, i-a spus cum trebuie să şadă 
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în chilie. Fratele s-a întors din nou la chi-
lie şi vreme de trei zile a plâns înaintea lui 
Dumnezeu, căzut cu fața la pământ.

Apoi gândurile îi spuneau: „Te-ai 
înălțat, ai ajuns mare!” Iar fratele îşi pu-
nea înainte toate greşelile, zicând: „Oare 
unde sunt toate păcatele mele?” Şi le 
înşira. Atunci gândurile se schimbau şi 
îi spuneau iarăşi: ,,Ai făcut multe păcate 
şi nu te poți mântui.” Iar el le întorcea 
vorba: „Da, însă fac puține rugăciuni că-
tre Dumnezeu şi mă încred în negrăita 
Lui bunătate, că va face milă cu mine.”

Astfel războindu-se (şi fiind războit) 
multă vreme, în cele din urmă duhurile 
biruite i s-au arătat înaintea ochilor, zi-
când: „Ne-ai prăpădit.” „Cum asa?” „Dacă 
te ridicăm în slăvi”, au răspuns, „alergi la 
smerenie. Dacă te smerim, te ridici pe tine 
la înălțime.” Şi certate de dânsul, s-au fă-
cut nevăzute.

3. A povestit unul dintre Părinți că 
un învățat cucernic din Theoupolis4* 
obişnuia să meargă la un Bătrân zăvorât, 
rugându-l să-l primească şi să-l facă mo-
nah. Bătrânul i-a spus: ,,Du-te, vinde-ți 
averea şi dă-o săracilor, după porunca 
Domnului, apoi vino şi te primesc.” Ple-
când acela, a făcut cum i se poruncise şi 
s-a întors. Îi zice iarăşi Bătrânul: ,,Mai ai 
de păzit o poruncă: să nu vorbeşti.” Iar 
el se învoi. A petrecut astfel cinci ani fără 
să vorbească. Atunci cei care îl cunoşteau 
au început să-l ridice în slăvi. Bătrânul, 

4. Theoupolis este denumirea dată în vremea 
împăratului Iustinian (sec. VI) cetăţii Antiohia, 
capitala Siriei. 

aflând asta, i-a spus: ,,Nu te foloseşti aici. 
Am să te trimit într-o chinovie din Egipt.” 
Şi l-a trimis. Dar la plecare nu i-a spus 
dacă să vorbească sau nu; iar el, păzind 
porunca, nu vorbea. Avva care l-a primit 
a vrut să-l încerce şi să afle dacă într-ade-
văr e mut. L-a trimis cu treabă, când flu-
viul era revărsat, ca întorcându-se să fie 
silit să spună că n-a putut trece. Dar el, 
ajungând la râu, îşi pleacă genunchii şi 
iată, vine un crocodil, îl ia în spate şi îl 
trece pe malul celălalt. Avva mai trimi-
sese şi un frate în urma lui, să vadă ce 
face. Acesta, văzând cele întâmplate, s-a 
întors şi a povestit Avvei şi fraților, care 
au ascultat uluiți. După ceva vreme, fra-
tele a murit. Atunci Avva i-a trimis vor-
bă Bătrânului zăvorât: ,,Chiar dacă ne-ai 
trimis un mut, era îngerul lui Dumne-
zeu.” Însă cel zăvorât i-a răspuns: ,,Nu era 
din fire mut, dar nu grăia, ca să păzească 
porunca pe care i-am dat-o de la înce-
put.” Auzind aceasta s-au minunat şi l-au 
slăvit pe Dumnezeu.

4. Ziceau Bătrânii că cine are încrede-
re în altul şi se dă pe sine supus aceluia nu 
mai are nevoie să ia aminte la poruncile 
lui Dumnezeu; trebuie doar să-şi lase vo-
ile înaintea Părintelui său şi nu are vină la 
Dumnezeu. Că Dumnezeu nu cere de la 
începători nimic mai mult decât truda as-
cultării.

Din ale Bătrânilor5

5. Everghetinos, volumul II, ediție bilingvă, 
Mănăstirea Vatoped.
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D
e când mă ştiu, Praznicul Pogo-
rârii Sfântului Duh este, pentru 
mine, cea mai frumoasă şi mai pli-

nă de bucurie sărbătoare. Indiferent că i se 
spune Rusalii, Cincizecime sau Duminica 
Mare, am înțeles că este ziua de naştere a 
Bisericii, şi prin urmare că ne putem ura 
unii altora în pace „Mulți ani sănătoşi în 
Hristos”. Probabil că de aceea este atât de 
importantă. Mai e însă ceva, care aduce un 
plus de bucurie cerească şi pe care multă 
vreme nu l-am putut desluşi, iar mai târziu 
am înțeles că este starea binefăcătoare a Dă-
tătorului de Viață şi a Mângâietorului Duh.

Cincizecimea este o sărbătoare existen-
tă încă din Vechiul Testament. Atunci se 
cinstea plinătatea numărului şapte şi se co-
memorau suferințele îndurate de poporul 
evreu în pustie, înainte de a ajunge la pă-
mântul făgăduinței. În Noul Testament, la 
Cincizecime prăznuim naşterea la o nouă 
viață, ieşirea din pământul fărădelegilor şi 
înfierea noastă de către Tatăl, în Fiul, prin 
Duhul Sfânt. 

Slujba care descrie sărbătoarea este al-
cătuită din imne de o adâncă înțelegere te-
ologică. Unele dintre aceste imne au fost 
preluate din Penticostar şi presărate în sluj-
bele de pe tot cuprinsul anului. Mă refer în 
special la câteva dintre imne: la troparul 

LUMINA MÂNGÂIETORULUI 
A VENIT ȘI LUMEA A LUMINAT

(glasul al VIII-lea) „Bine eşti cuvântat Hris-
toase Dumnezeul nostru…”, care a deve-
nit „Troparul Ortodoxiei” şi se cântă la toa-
te Liturghiile arhiereşti în momentul 
cădirii de după Vohodul mic; la ultima sti-
hiră de la Stihoavnă, „Împărate ceresc…”, 
care se repetă de două ori în cadrul Utre-
niei (glasul al VI-lea) şi a devenit rugăciu-
nea de căpetenie în toate Laudele şi ierur-
giile Bisericii; la icosul praznicului, plasat 
în centrul canonului utreniei, după cânta-
rea a VI-a, preluat ca tropar la Ceasul al III-a 
din perioada Postului Mare; şi nu în ulti-
mul rând la stihira a cincea de la Vecernia 
Mare (glasul al II-lea), „Am văzut lumi-
na…”, care a fost aşezată în cadrul Sfintei 
Liturghii după momentul împărtăşirii 
credincioşilor. Deşi observăm astăzi o uni-
formizare şi o uşoară înstrăinare față de me-
losul original, e de folos să ştim principiile 
generale de alegere a unui glas în detrimen-
tul altuia. Să luăm drept exemplul stihira a 
cincea de la Vecernia Mare. Ca „idiomelă” 
(cu melodie de sine stătătoare) în cadrul 
Vecerniei Mari a Rusaliilor, ea se cântă pe 
glasul al II-lea. Specialiştii îl numesc „gla-
sul împărătesc”, pentru că se cântă cu pre-
cădere la praznicele împărăteşti, atât în sti-
hiri (la Crăciun, la Epifanie), cât şi, în cadrul 
Sfintei Liturghii, la Antifoanele Praznicale 
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(„Pentru rugăciunile…”). Această stihiră, 
plasată în finalul Liturghiei, a păstrat din 
original doar textul, iar glasului cromatic 
moale în care se cânta i-a fost preferat unul 
diatonic. Cine ar mai putea, în aceste 
condiții, să spună cu exactitate de unde vine 
această stihiră? Există, totuşi, momente 
care păstrează sonorități arhetipale. 

Prezența Sfântului Duh este mereu în 
legătură cu întreaga lucrare Treimică. 
„Slava…” de la Vecernie pune foarte bine 
în lumină acest adevăr. Împăratul Leon al 
VI-lea, zis „cel Înțelept” (+912), a alcătuit 
o icoană sonoră a lucrării Sfintei Treimi: 
„Veniţi, popoarelor, să ne închinăm Dumne-
zeirii celei în trei ipostasuri: Fiului în Tatăl, 
împreună cu Sfântul Duh. Că Tatăl a născut 
din veci pe Fiul, Cel împreună veșnic și împre-
ună pe scaun șezător; și Duhul Sfânt era în 
Tatăl proslăvit împreună cu Fiul: o Putere, o 
Fiinţă, o Dumnezeire, Căreia toţi închi-
nându-ne, zicem: Sfinte Dumnezeule, Cel 
ce toate le-ai făcut prin Fiul, cu împre-
ună-lucrarea Sfântului Duh; Sfinte tare, 
prin Care pe Tatăl am cunoscut şi prin 
Care Duhul Sfânt a venit în lume; Sfinte 
fără de moarte, Duhule Mângâietor, Cel 
ce din Tatăl purcezi și în Fiul Te odihnești, 
Treime Sfântă, slavă Ţie!”1. În partea finală 
a stihirii (sublinierea ne aparține), întâlnim 
şi o exegeză a Trisaghionului. Vedem că 
vocativul „Dumnezeule” se referă la Tatăl 
Atotțiitorul, Pantocratotul, de asemenea că 
apelativul „tare” se referă la Fiul, prin care 
toate s-au făcut, iar expresia „fără de moarte” 
1. Penticostar, „Duminica Cincizecimii”, ed. 

IBMBOR, Bucureşti, 1999, pp. 314-315.

la Duhul Sfânt, care este şi Mângâietor, de 
viață dătător şi sfințitor. 

Lucrarea de sfințire în Biserică prin a 
treia Persoană a Sfintei Treimi este foarte 
extinsă şi este consfinţită de Sfânta Scrip-
tură, de Sfânta Tradiție şi, desigur, foarte 
prezentă în imne. În Evanghelia de la Ioan 
avem mărturie: „Mângâietorul, Duhul Sfânt 
pe care-L va trimite Tatăl în numele Meu, 
acela vă va învăţa toate şi vă va aduce amin-
te despre toate cele ce v-am spus Eu.” (14, 
26). Şi iarăşi: „iar când va veni Mângâieto-
rul pe care Eu îl voi trimite vouă, Duhul 
Adevărului, care de la Tatăl purcede, Ace-
la va mărturisi despre Mine.” (15, 26). În 
Faptele Sfinților Apostoli ni se spune: „veţi 
fi botezaţi cu Duhul Sfânt, nu mult după 
aceste zile” (1, 5), dar şi că în Ziua Cinci-
zecimii „s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi 
au început să vorbească în alte limbi, pre-
cum le dădea lor Duhul a grăi” (2, 4). Ba-
zându-se pe Sfânta Scriptură, sfinții imno-
grafi au descris şi ei lucrarea Sfântului Duh. 
Iată un rezumat în a treia stihiră a Vecerni-
ei: „Pe toate le dă Duhul Sfânt: izvorăşte 
profeţii, sfinţeşte pe preoţi, pe cei necărtu-
rari i-a învăţat înţelepciune, pe pescari te-
ologi i-a arătat; toată rânduiala Bisericii o 
plineşte.”. În rânduiala sfințirii celei mari a 
apei, la Epifanie, Sfântul Sofronie al Ieru-
salimului (+11 martie 638) vine şi întregeşte 
imaginea Persoanei Sfântului Duh, căci El 
este „Duhul înţelepciunii, Duhul înţelege-
rii, Duhul temerii de Dumnezeu, al lui Hris-
tos”. Cu alte cuvinte, El nu este doar Cel ce 
făptuieşte, El Însuşi este Înțelepciunea, Pa-
cea şi Puterea. 
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În partea centrală a slujbei de Utrenie, care cuprinde canoanele, cei doi mari imno-
grafi din veacul al VIII-lea, Sfântul Ioan Damaschin şi fratele său adoptiv, Sfântul Cosma 
Melodul, au pus în cuvinte măiestrite cât s-a putut din ceea ce este „necuprins de min-
te”. Primul canon este al Sfântului Cosma. În bogata sa activitate imnografică, episcopul 
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Maiumei a utilizat toate glasurile pentru 
canoanele praznicelor împărăteşti. Când a 
ajuns la sărbătoarea Rusaliilor, a folosit pla-
galul glasului al III-lea, sau glasul al VII-lea, 
un glas greu (varis), astfel reuşind să redea 
acel sunet care a venit din Cer peste sfinții 
Apostoli (Faptele 2, 2)2. Iar sfântul Ioan 
Damaschin, numit şi Ioan Arcla, a scris al 
doilea canon al praznicului în glasul al 
IV-lea, din ramura leghetos. 

Dintre toate sărbărorile, slujba de Rusa-
lii este cea mai complexă. Liturghia Sfân-
tul Ioan Gura de Aur, din ziua praznicului, 
este unită cu Vecernia. Mai sunt şi alte 
cazuri asemănătoare în decursul anului 
bisericesc, de exemplu Praznicul Bunei-
vestiri, dar vecernia din Duminica Mare 
este una cu totul specială. În pofida faptu-
lui că ziua Duminicii este ziua Învierii şi, 
pentru măreția ei, nu se cade în genunchi, 
această vecernie mai este numită şi „Vecer-
nia plecării genunchilor”. „Vecernia plecă-
rii genunchilor” are aceeaşi structură cu a 
oricărei vecernii de peste săptămână, la 
care se adaugă însă citirea celor şapte rugă-
ciuni ale Pogorârii Sfântului Duh şi a ecte-
niilor corespunzătoare. Toate invocă aju-
torul Sfintei Treimi, amintind de cele şapte 
daruri ale Sfântului Duh, care S-a pogorât 
în ziua Cincizecimii. De asemenea, sunt 
cuprinse în ele şi rugăminţi pentru cei 
adormiți în Domnul. Iar datorită faptului 
că cele şapte rugăciuni se citesc stând în 
genunchi, slujba aceasta a primit numele 
de „Vecernia plecării genunchilor”. Anali-

2. http://www.anastasis.org.uk/kosmas.htm 

zând similitudinea cu rânduiala Sfințirii 
Apei, de la Praznicul Botezului Domnului, 
cercetătorii îl consideră ca autor al acestor 
rugăciuni tot pe Sfântul Sofronie, Patriar-
hul Ierusalimului.

Cred că dintre toate praznicele 
împărăteşti acesta este singurul care, prin 
imnografia sa, împlineşte întreaga octai-
hie a Bisericii. Altfel spus, este sărbătoarea 
cu prilejul căreia se cântă imnuri în toate 
cele opt glasuri, cu sau fără subramurile 
lor. Şi acesta este un semn al plinătății, deo-
potrivă în ton cu evenimentul Pogorârii 
Sfântului Duh, Care „pe toate le plineşte”.

Sfinții sunt o altă dovadă a lucrării 
Duhului Sfânt în oameni. Fie că le sfințeşte 
trupul, care se face moaşte sfinte, fie că 
numai sufletul, ei devin purtători de Duh 
Sfânt, pnevmatofori, şi pot mijloci pentru 
noi înaintea Tronului lui Dumnezeu. Duhul 
Sfânt este nelipsit atât din Biserica Luptă-
toare cât şi din cea Triumfătoare, şi asta 
până la sfârşitul veacurilor. Ca o prelungire 
a sărbătorii Cincizecimii, următoarea dumi-
nică este a Tuturor sfinților în care Dătăto-
rul de Viață a lucrat. Cu această duminică 
se şi încheie perioada Penticostarului din 
acest an bisericesc. 

Aşa cum ne învață Biserica, să zicem 
fără încetare: „vino Dătătorule de viață, 
Mângâietorule… şi ne curățeşte… şi 
mântuieşte sufletele noastre.” Şi vom vedea 
cât de uimitoare sunt rezultatele. 

 
Monahia Timoteia, 

Mănăstirea „Sfânta Parascheva”, 
Vilaller
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M ia se ambiționa să se întreacă pe sine. Era foarte sârguincioasă la rugăciune şi 
nu îi lipseau acatistele din programul zilnic. Se îmbrobodea oriunde mergea, 
iar în biserică era tot timpul cu ochii pe celalalte femei, judecându-le în mintea 

ei pentru îmbrăcămintea neadecvată.
– Părinte, sunt o femeie bună. Am făcut mult bine la viața mea, dar m-am săturat de ră-

utatea celorlalți. Am suferit prea mult din cauza acestei lumi rele, i-a spus într-o zi noului 
preot. Citesc în fiecare zi cinci acatiste, le citesc pentru toată lumea, dar oamenii tot răi ră-
mân. Nu ştiu cum să fac să mai rezist la răutatea din jur. Vă rog, ajutați-mă, a mai zis, cu 
gândul că va atrage atenția preotului asupra ei.

– Nu mai citiți rugăciunile, doamnă Ionescu. Începeți să vă rugați, i-a spus părintele.
Mia s-a umplut de mânie. „Adică eu nu mă rog? Eu doar citesc rugăciuni? Ce crede pre-

otul ăsta despre mine? Nici nu mă cunoaşte şi deja îşi permite asemenea afirmații...”, şi-a 
zis ea ieşind din biserică. 

„Începeți să vă rugați”, auzea însă Mia în gândurile-i amestecate. 
O opoziție lăuntrică față de noul preot o chinuia pe Mia chiar şi în timpul citirii acatis-

telor ei preferate. Mânia a ținut-o vreme de câteva zile şi chiar i-a dat puterea de a-şi înmulți 
rugăciunile.

Într-una din zile însă a simțit că nu mai are puterea de a se mai ruga.
– Doamne, ajută-mă să mă rog! a strigat Mia din adâncul inimii.
Începuse acatistul Mântuitorului, acatist căruia, după această strigare adâncă, îi acordă 

maximum de atenție. Ceva neobişnuit s-a întâmplat atunci în lăuntrul ei. Simțea şi înțelegea 
fiecare cuvânt, trăia adânc sensul rugăciunii, mai ales datorită atenției şi răbdării cu care o 
parcurgea. O odihnă aparte s-a lăsat atunci peste sufletul ei, mângâindu-l.

– Părinte, lumea e foarte rea, cu adevărat e foarte rea, i-a spus Mia din nou preotului. 
Dar nu lumea de dinafară, ci lumea din interiorul meu. Vă mulțumesc pentru cuvântul 
adânc care mi-a schimbat viața.

Părintele a privit chipul radios al Miei şi i-a dat binecuvântarea, pe care Mia o aştepta 
cu capul plecat. 

– De acum va fi altfel, Mia. Nu te lăsa. Întotdeauna să te rogi cu atenție, să înțelegi fie-
care cuvânt şi să pătrunzi sensul rugăciunilor pe care le rosteşti.

NU MAI CITI 
RUGĂCIUNILE
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Mia a sărutat mâna părintelui şi s-a retras, bucuroasă la gândul că se va întâlni din nou 
cu Dumnezeu în rugăciune, fără grabă şi fără să se piardă în gânduri, în închipuiri şi în gri-
ji de tot felul.

Pr. Iosif Cristian Rădulescu
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V
eți fi probabil de acord că, cel puțin în câteva privințe, viața duhovnicească 
pare să fie mai dificilă astăzi decât era acum 40-50 de ani. Un aspect care ar 
putea împovăra nevoința spirituală a omului recent cred că ține de zgomotul 

de fond, altfel spus de aglomerația marilor oraşe. În particular, am putea discerne aici 
zumzetul neîntrerupt al comunicării, mai bine zis abundența mesajelor primite sau 
trimise (din primele momente ale zilei până seara târziu). La serviciu sau acasă, în 
stațiile de metrou sau în timpul liber, suntem însoțiți de mesajele comunicării globa-
le şi de solicitările acestora. 

UN OCEAN DE CUVINTE  
ȘI CÂTEVA PROVOCĂRI PENTRU VIAȚA SPIRITUALĂ

Trăim înconjurați de mesaje, de cuvinte scrise, vorbite, auzite sau exprimate, fie că 
noi suntem cei care vorbim, fie că alții ne vorbesc, rude, apropiați, colegi de serviciu 
sau necunoscuți. Fluxul aproape neîntrerupt de cuvinte la care suntem conectați ames-
tecă ştirile cu mesajele din sfera profesională, comunicarea cu cei apropiați şi diverse-
le emisiuni de divertisment, paginile ziarelor şi cărțile citite. Peste tot, cuvinte. Scrise 
sau vorbite, auzite sau cântate, ele aşteaptă, la porțile atenției, să fie receptate şi să des-
carce în mintea fiecăruia dintre noi milioane de înțelesuri.

Este foarte important să realizăm, în era digitală pe care o traversăm, că această co-
municare generalizată, care amestecă şi pune în circulație informații şi producții cul-
turale, divertisment şi reclame publicitare, mesajele apropiaților şi sarcinile de servi-
ciu, îşi sporeşte intensitatea. 

Unele statistici arată că apar tot mai multe cărți1. Evident, există tot mai mult 
conținut pe internet, într-un spațiul virtual care se extinde rapid, cu fiecare oră. Sunt 

1. Gilles Lipovetsky, Fericirea paradoxală. Eseu asupra societății de hiperconsum, Editura Polirom, 2007, 
p. 74.

DE LA GÂND LA CUVÂNT 
și 

DE LA CUVÂNT LA VIAȚĂ
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tot mai multe piese muzicale şi tot mai multe producții cinematografice2, tot mai mul-
te reclame publicitare, fiecare purtând propria narațiune, urmărind, prin artificii psi-
hologice tot mai subtile, să ne convingă de faptul că trebuie luate în seamă, analizate 
distinct şi păstrate pentru multă vreme în minte. Într-un fel, întreaga producție de cu-
vinte a prezentului ne solicită atenția şi îşi revendică un loc în mintea noastră. Suntem 
chemați să trăim conectați non-stop: la serviciu, prin computer, în maşină, prin radio, 
acasă, prin televizor, în concediu, prin telefon.

La prima vedere, s-ar putea spune că decontul principal pentru această supraîncăr-
care cognitivă este imensa împrăştiere a minții. Şi aşa este. În cea mai mare parte ne-
structurat, oceanul de mesaje alcătuieşte, în viziunea specialiştilor, ceea ce ei au numit 
data-smog3, un câmp informațional care adesea ne aruncă în confuzie. Dar o radiogra-
fie atentă a acestei situații dezvăluie lucruri şi mai profunde. Odată receptate, cuvin-
tele mesajelor pe care le primim îşi imprimă în mintea noastră înțelesurile, exercitând, 
asupra dispozițiilor şi acțiunilor noastre, o influență corespunzătoare înțelesului lor.

2. Ibid.
3. Expresia smog vine din combinația a două cuvinte din limba engleză, smoke (= fum) şi fog (= ceață); 

în An drew Weil, Fe ricirea spon tană, Editura Cur tea Veche, 2013, p. 247.
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Pentru cineva conectat la comunicarea globală, obişnuit să schimbe permanent 
mesaje şi care nu are răgazul să cugete la puterea cuvintelor, poate că acest ultim as-
pect pare neverosimil. El este însă întâlnit adesea în observațiile cu caracter practic, în 
textele nevoitorilor spirituali şi, recent, a fost evidențiat de unele cercetări din dome-
niul neuroştiințelor. 

PUTEREA CUVINTELOR

Ştim deja, din experiența obişnuită, că o vorbă bună sau rea ne poate schimba sta-
rea de spirit. O serie de cercetări din aria neuroştiințelor au scos la iveală câte ceva des-
pre felul în care cuvintele ne influențează dispozițiile, readucând în actualitate tema 
privitoare la puterea cuvintelor. Ele arată, cum vom vedea, că atenția acordată cuvin-
telor exprimate şi celor auzite (prezentă, de regulă, în scrierile duhovniceşti) este jus-
tificată.

Cercetări mai vechi au evidențiat că receptarea unor cuvinte determină modificări 
în dispoziția ascultătorului, în strânsă legătură cu înțelesurile lor. Un studiu recent a 
arătat că expresiile cu înțelesuri referitoare la putere, la capacitățile personale, deter-
mină în receptori stări diferite în raport cu cele induse de cuvintele care sugerează 
neputința. În prima situație, subiecţii au dovedit o atenție mai bună. Testele au evidențiat 
că aceştia au o capacitate sporită în blocarea semnalelor care creează interferențe, ceea 
ce corespunde unei putințe mai mari de a degaja (cu succes) informațiile inutile din-
tr-un câmp de stimuli şi de a executa cu bine o sarcină concretă4. Alte rezultate au 
evidențiat că, prin ascultarea unor fraze care descriu mişcarea, creierul ascultătorului 
devine activ în zonele cerebrale care răspund de mişcare5, în vreme ce ascultarea unor 
discursuri determină o activitate cerebrală în centrii care comandă muşchii limbii6. 

Ulterior s-au relevat experimental şi modificări în dispoziția vorbitorului, în funcție 
de cuvintele pe care le exprimă. S-a dovedit, de exemplu, că verbalizarea sentimente-
lor slăbeşte tristețea, furia şi durerea. Un studiu a dovedit că strădania de a exprima, 
într-o discuție, un sentiment negativ slăbeşte intensitatea acelei emoții. Prin eticheta-
re şi comunicare e activat cortexul prefrontal ventro-lateral drept (situat în spatele 
frunții), regiune asociată gândirii care caută exprimarea adecvată a emoțiilor trăite. 
4. Cf. Smith, P.K., et al,”Lacking power impairs executive functions”, Psycholocal Science, 2008, 19, pp. 

441-447, doi: 10.1111/j.1467-9280.2008.02107.x.
5. Cf. Buccino G, et al, ”Listening to action-related sentences modulates the activity of the motor system: 

a combined TMS and behavioral study”, Cognitive Brain Research, 2005, 24(3), pp. 355-63, 
doi:10.1016/j.cogbrainres.2005.02.020.

6. Cf. Fadiga, L. et al, ”Speech listening specifically modulates the excitability of tongue muscles: a TMS 
study”, European Journal of Neuroscience, 2002,15, pp. 399–402, doi:10.1046/j.0953-816x.2001.01874.x.
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Totodată, se diminuează şi activitatea în amigdală, un loc cerebral activ în emoțiile ne-
gative7. Dimpotrivă, exprimarea, împărtăşirea unei bucurii, a unui moment fericit, spo-
resc bucuria şi starea de bine a vorbitorului8. În fine,  o altă cercetare a scos la iveală 
efectele pe care cuvintele le au asupra ascultătorului. Odată expuşi unor cuvinte pre-
cum Biblie, Dumnezeu, dreptate, morală, corectitudine etc., subiecții au dovedit un 
grad crescut de autocontrol, fiind mai rezistenți la tentații9. 

Aşadar, pe de o parte expunerea persoanei la anumite cuvinte îi influențează 
dispoziția, în strâns acord cu semnificația lor, iar pe de altă parte exprimarea anumi-
tor cuvinte are efecte asupra creierului, activând locuri cerebrale ce corespund emoțiilor 
sau acțiunilor semnificate de ele, influențând prin aceasta starea şi acțiunile ulterioa-
re ale persoanei.

 Rezultate de acest fel ne avertizează că, expuşi fiind de-a lungul zilei diverselor me-
saje aflate în circulație, suntem în acelaşi timp şi sub influența conținutului lor. Mai 
mult decât atât, influența lor, deşi reală, dovedită în substratul biologic al creierului, 
nu e întotdeauna conştientizată. Ea se petrece pe nesimțite, sub pragul de sesizare 
conştientă. 

În felul acesta, aşezând cele spuse până acum într-un context mai larg, căpătăm un 
înțeles mai adânc. De multă vreme cercetările din psihologie au scos la iveală 
condiționarea subliminală, experiențele de priming, adică situațiile care arată că ex-
punerea la o experiență ne condiționează felul în care vom reacționa la o altă experiență4. 
Iar cuvintele, fiind capabile să ne modifice dispozițiile, se pot înscrie în contextul aces-
ta. Ele ne pot condiționa alegerile, în moduri nu totdeauna conştientizate. 

Constatările acestea sunt însă într-o remarcabilă consonanță cu vechile remarci 
formulate în cuprinsul vieții duhovniceşti! Numeroase locuri din filocalie ne averti-
zează cu privire la modul de utilizare a cuvintelor. Măsura înfrânării, ni se spune, de 
exemplu, în Varsanufie şi Ioan, ține, între altele, şi de (felul de) a vorbi10, adică de ce 
anume spunem şi de ce alegem să ascultăm. Osândindu-l pe celălalt, omul îşi  pecetluieşte 
relele11, iar dacă ascultăm cu plăcere bârfirea e ca şi cum noi înşine am bârfi, ajungând 
„sub aceeaşi osândă”12.

7. Cf. Matthew D. Lieberman, et al, ”Putting Feelings Into Words”, Psychological Science, 18(5), pp. 
421-428, DOI:10.1111/j.1467-9280.2007.01916.x.

8. Cf. Otake, et al, Happy people become happier through kindness: a counting kindnesses intervention, 
Journal of Happiness Studies, 7(3), pp. 361-375. http://doi.org/10.1007/s10902-005-3650-z.

9. Cf. Roy F. Baumeister, John Tier ney, Voinţa. Cum să-ţi redescoperi cea mai mare putere interioară, Editura 
Paralela 45, Bucureşti, 2012, pp. 186-187.

10. Sf. Varsanufie şi Ioan, Scrisori duhovnicești, cap. 155, în Filocalia românească, vol. XI, p. 197.
11. Marcu Ascetul, Despre legea duhovnicească, cap.126, în Filocalia românească, vol. I, p. 247.
12. Sf.Varsanufie şi Ioan, Scrisori duhovnicești, Răspunsul 561, în Filocalia românească, vol. XI, p.520.
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FIECARE GÂND ARE UN TRUP CE SE POATE NAȘTE  
DIN CUVÂNT

Dar explorările neuroştiințifice şi sugestiile filocaliei privitoare la utilizarea cuvin-
telor vizează adâncimi şi mai mari. Aceasta pentru că există legături ascunse între cu-
vânt şi gând. Până la un punct, putem constata această legătură chiar în experiența 
obişnuită. Orice lector erudit poate spune că a citit cărți care i-au schimbat modul de 
a gândi şi, în unele cazuri, chiar viața. În prezent, unele cercetări din aria neuroştiințelor 
au reuşit să scoată la lumină câte ceva despre modul acesta ascuns în care lectura pă-
trunde şi modifică judecățile şi structurile cerebrale aferente. 

În contextul celor spuse până acum, situația nu e o surpriză. Chiar disparate, fără 
a face parte din vreo propoziție, cuvintele pot modifica dispozițiile ascultătorului şi 
pe cele ale vorbitorului; prin urmare, e de aşteptat ca citirea unui pasaj sau a unui ro-
man să provoace schimbări mai profunde în activitatea mentală şi în conectivitatea ce-
rebrală. Vom vedea însă imediat că procesul acesta prezintă aspecte neaşteptate, cu 
înțelesuri prețioase pentru nevoința spirituală.

O explorare recentă a scos la lumină felul în care experiența lecturii e transpusă  bio-
logic în sinapse şi în traseele neuronale. În felul acesta a fost permisă analiza înregistră-
rilor imagistice, prin rezonanță magnetică funcțională, a unor porțiuni de țesut nu mai 
mari de 1 mm3 în cazul mai multor cititori ai aceluiaşi text. Aceasta a permis realizarea 
unei hărți a locurilor cerebrale corespunzătoare diverselor conținuturi cognitive prezen-
te în propozițiile unui capitolul din cartea citită. Harta a evidențiat unde şi cum sunt gân-
dite diversele conținuturi exprimate în cuvinte. Cercetătorii au observat că fragmentele 
care prezentau personajele în mişcare au activat cerebral cititorul, într-o regiune utiliza-
tă în perceperea mişcării altor persoane, în vreme ce fragmentele referitoare la acțiunea 
personajelor au activat regiuni folosite pentru procesarea intențiilor altor persoane13.

Rezultatele sugerează că fiecare gând are un trup ce se poate naşte din cuvânt, o 
amprentă fizică, o rețea neuronală activă situată într-o anumită regiune din creier. 
(Această naştere a gândului din cuvânt e menționată şi de părinții filocalici: „oricărui 
cuvânt îi premerge un gând”, zice Sf. Ioan Scărarul14.) Astfel, în decorul mai larg al 
neuroplasticității deja cunoscute, s-ar putea spune că trupul gândului se îngroaşă cu 
fiecare repetiție a gândului sau a cuvântului din care s-a născut. Activarea repetată a 
conexiunii duce la fixarea ei profundă, la un fel de încarnare a gândului, care va putea 
fi ştearsă tot mai greu, pe măsură ce gândul şi cuvântul sunt repetate. 

13. Cf. Leila Wehbe et al, ”Simultaneously Uncovering the Patterns of Brain Regions Involved in Different 
Story Reading Subprocesses”, PLoS ONE, 2014; 9 (11): e112575 DOI: 10.1371/journal.pone.0112575.

14. Observația apare în Scara, Cuvântul 6, cap.1, în Filocalia românească, vol. IX, p. 156.



A P O S T O L I A   •   N R .  1 3 5   •   I U N I E  2 0 1 926

D E  L A  G Â N D  L A  C U V Â N T  | I  D E  L A  C U V Â N T  L A  V I A # {

Din perspectivă spirituală, acest gen de explorare e valoros, întrucât arată cum anu-
me cuvintele nasc gânduri şi cum gândurile se depozitează în trup, primind un suport 
organic. Într-un fel, se întrevede faptul că şi gândurile au concretețea unor fapte, în-
cărcându-i cu responsabilitate pe cei care le poartă. Iar lor nevoitorul trebuie să le acor-
de aceeaşi atenție ca şi faptelor sale. Şi aici ne întâlnim cu părinții filocalici:  „…nepă-
timire numesc nu simpla oprire a păcatului cu fapta, căci aceasta se zice înfrânare, ci 
aceea care taie din cugetare gândurile pătimaşe, pe care Sfântul Pavel a numit-o şi tă-
iere duhovnicească împrejur a iudeului ascuns (Romani 2, 29)”15.

  
CĂRȚILE DUHOVNICEȘTI, HRANĂ PENTRU SUFLET

Într-o altă cercetare s-a putut constata chiar mai mult, şi anume că purtăm în noi, 
pentru mai multe zile, amprenta lecturilor noastre. Studiul a urmărit efectele neu-
ronale, persistente, în urma citirii unei narațiuni. Un număr de 21 de studenți au lec-
turat un roman care prezenta erupția vulcanului Vezuviu din Italia, în perioada 

15. Evagrie Ponticul, Capete despre deosebirea patimilor și a gândurilor, cap. 25, în Filocalia românească, 
vol. I, p. 81.
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antichității. Aceştia trebuiau să citească 
30 de pagini în fiecare seară. A doua zi 
erau investigați imagistic (RMNf), în sta-
re de repaus. Rezultatele au arătat că, 
dimineața, participanții aveau o conecti-
vitate sporită în zonele creierului care 
depozitează reprezentări ale senzațiilor 
corporale în diverse acțiuni. Cu alte cu-
vinte, când studenții citeau seara despre 
acțiunile personajelor cărții, despre efor-
turile lor de a se salva, dimineața putea 
fi constatată o activitate a neuronilor care 
codifică senzația propriului corp în 
acțiune. Într-un fel, absorbiți în lectura 
tensională, studenții replicau lăuntric 
acțiunile personajelor, trăind ei înşişi o 
parte din experiența lor. 

Mai mult decât atât, cercetătorii au ve-
rificat dacă urmele cerebrale induse de 
lectură se păstrează şi după finalizarea 
cărții. Ei au descoperit că, la 5 zile de la 
terminarea lecturii, participanții încă mai 
păstrau amprenta acțiunilor citite, fără ca 
în acest timp să fi recitit textul. 

Ce înseamnă toate acestea? Conecti-
vitatea sporită a rețelelor cerebrale din zo-
nele activate de citirea textului („activita-
te din umbră”) evidențiază un fel de 
memorie nervoasă a lecturii. Ceea ce ci-
tim ne transportă, întrucâtva, în corpul şi 
în experiența protagoniştilor narațiunii. 
Lecturând o carte, suntem locuiți de 
experiența personajelor, iar cuvintele pe 
care le citim ne făuresc lăuntric, lăsând în 
noi urme pentru multă vreme.16

16. În felul acesta poate, se explică şi alte consta-
tări mai vechi, care evidențiaseră faptul că gân-

Şi aceste constatări sunt în acord cu 
observațiile vieții duhovniceşti. Este 
bine cunoscut faptul că una dintre cele 
mai prețioase îndeletniciri ale nevoito-
rului spiritual este citirea Sfintei Scrip-
turi şi lectura cărților duhovniceşti. 
„Citeşte continuu şi cu nesaț din cărțile 
învățătorilor despre purtarea de grijă a 
lui Dumnezeu. Pentru că acestea călău-
zesc mintea, ca să vadă rânduiala făptu-
rilor lui Dumnezeu şi o împuternicesc 
prin ele şi o pregătesc să dobândească 
înțelesuri luminoase… Citeşte şi din 
Evangheliile cele dăruite de Dumnezeu, 
spre cunoaşterea întregii lumi, ca să iei 
merinde din puterea proniei Lui… O 
astfel de citire ajută sufletului tău. Dar 
citirea ta să o faci liniştit din partea tu-
turor şi în vremea ei să fii liber de mul-
ta grijă pentru trup şi de tulburarea din 
partea lucrurilor, ca să te împărtăşeşti 
în sufletul tău de cea mai dulce gustare 
a celor dumnezeieşti…”17 Abia acum 
putem înţelege, şi din perspectiva expe-
rimentala oferită de ştiință, de ce în pe-
rioada postului se cuvine să ne prote-
jăm mintea cât mai mult de înțelesurile 
vătămătoare şi să ne îndeletnicim cu lec-
tura cărților ziditoare de suflet. 

Diac. Adrian Sorin Mihalache

durile nobile, amintite mai des, par să ajute per-
soana în exercitarea autocontrolului. Cf. Roy F. 
Baumeister, John Tier ney, op. cit., pp. 170-171.

17. Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoință, cuvântul 
23, în Filocalia românească, vol. X, p. 128.
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„SĂ TRĂIEŞTI CA UN SFÂNT,  
DAR SĂ FII ACOLO UNDE TREBUIE SĂ SFINŢEŞTI.”

În ziua de 10 februarie 1919, într-o familie de români ortodocşi foarte evlavioşi se 
năştea un copil care la botez a primit numele de Iosif. Acesta avea să fie cunoscut pes-
te ani ca părintele Justin Pârvu, unul dintre cei mai mari duhovnici ai ţării noastre.

ARHIMANDRITUL 

JUSTIN PÂRVU 
DUHOVNICUL UNUI POPOR

„Cine spune adevărul poate să 
piardă azi, dar să câștige pentru 
totdeauna, fiindcă nimic nu se face 
fără știinţa lui Dumnezeu; în toate 
e o încercare și o dovadă de 
dragoste a lui Dumnezeu.”

Arhimadritul Justin Pârvu
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Despre părintele Justin Pârvu, mare iubi-
tor al neamului românesc, sfânt al închisori-
lor comuniste şi un om care şi-a dedicat în-
treaga viaţă credinţei în Dumnezeu, s-a scris 
mult şi s-a vorbit şi mai mult. Nu vom aduce, 
desigur, nimic nou prin această mărturie, dar, 
cu siguranţă, pomenirea marilor duhovnici 
şi mărturisitori ai neamului românesc nu poa-
te fi decât un bun îndemn întru a ne sfinţi vie-
ţile. Aşa cum citirea literaturii hagiografice 
înalţă sufletul, aidoma şi cunoaşterea marti-
rilor neamului românesc sporeşte dorul după 
Dumnezeu.

Născut de ziua Sfântului Mare Mucenic 
Haralambie în satul Poiana Largului (astăzi 
Petru Vodă), din comuna Călugăreni (acum 
Poiana Teiului, judeţul Neamţ), părintele 
Justin a intrat încă din pruncie în legătură cu 
monahii Athosului României, cum este con-
siderată zona Moldovei de sus, datorită ne-
număratelor sale mănăstiri (Durău, Secu, 
Sihăstria, Neamţ etc.), unde, alături de mama 
sa, Ana, mergea duminicile şi de sărbători. 

Închinoviat în 1936 la Mănăstirea Durău, 
unde i-a cunoscut pe părintele Pahomie, pe 
părintele Domeţian, pe părintele Irinarh sau 
pe părintele Irimia Schivnicul, duhovnici ai 
unei întregi generaţii de credincioşi şi moş-
tenitori ai unei tradiţii spirituale solide, tână-
rul Iosif Pârvu îşi începe trei ani mai târziu 
studiile la Seminarul de la mănăstirea Cernica, 
unde deprinde dogma patristic tâlcuită pen-
tru liturgică, tipic, psaltică, iconografie şi apo-
logetică. Cu bucurie aprofundează învăţătu-
ra teologică, făcând din această preocupare o 
datorie sfântă, astfel încât şi la 94 de ani citea, 
nu doar cărţile patristice care apăreau, dar şi 

cărţi de cultură, istorie, filozofie etc. 
Iubitor de cunoaştere, părintele Justin 
Pârvu nu s-a limitat doar la teologia 
„academică”, ci, „năzuind la cele de 
sus”, a urcat din treaptă în treaptă ajun-
gând la adevărata Teologie, care este 
cunoaşterea lui Dumnezeu.

La Seminarul de la Cernica i-a 
avut colegi pe mulţi dintre marii pă-
rinţi şi arhierei ai vremurilor noi, pre-
cum Patriarhul Teoctist, Mitropolitul 
Bartolomeu Anania, Arhimandriţii 
Sofian Boghiu, Grigorie Băbuş, Ioasaf  
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Popa şi Gherasim Iscu, alături de care 
a participat la „ridicarea neamului”.

După desfiinţarea Seminarului de 
la Cernica de către mareşalul Anto-
nescu, părintele şi-a continuat studiile 
la Seminariile de la Râmnicu Vâlcea şi 
Roman, a fost tuns în monahism în anul 
1940, iar în anul 1941, la Iaşi, a fost hi-
rotonit preot de către arhiereul Valerie 
Moglan, vicar al Mitropoliei Iaşilor.

În anul 1942 se înrolează ca preot 
misionar pe Frontul de Răsărit, parti-
cipând împreună cu „Divizia 4 Vână-
tori de Munte” la luptele din cel de-al 
Doilea Război Mondial, ajungând până 
la râul Don. În tot acest timp slujeşte 
Sfânta Liturghie pentru soldaţii de pe 
front, până la 23 august 1944, dată la 

care se întoarce cu Armata Română în pa-
trie, retrăgând-se la mănăstirea sa de me-
tanie.

După război, cum bine ştim, a început 
prigonirea românilor de către bolşevici. În 
anul 1948, an în care a absolvit seminarul, 
în ziua de 14 mai, este arestat pe motive po-
litice şi condamnat la 12 ani de închisoare 
politică. Începea prigoana.

La aceşti 12 ani, „sistemul”, fără nicio ju-
decată, a adăugat încă 4 ani de „strunjire” 
prin muncă forţată, deoarece nu se „lămu-
rise” încă!

Folosind pentru osteneala rugăciunii anii 
acestor clipe greu de îndurat, părintele a pre-
ferat vreme de 17 ani nevoinţa tăcerii, în 
timp ce iluştrii săi fraţi de suferinţă întru 
Hristos, precum Petre Ţuţea, Mircea 
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Vulcănescu, Constantin Noica, Daniil 
Teodorescu, Dumitru Stăniloae, Ilarion 
Felea, George Manu, Nichifor Crainic şi 
mulţi alţii (întreaga elită intelectuală), îşi 
dăruiau dragostea ţinând cursuri univer-
sitare celor prigoniţi.

Anii de detenţie au fost ani de perma-
nentă mucenicie pentru Hristos, căci toa-
te mijloacele au fost folosite de regim (foa-
me, frig, tortură, bătăi, umilinţe, privare 
de somn, de lumină, de aer, de comuni-
care). Au fost ani de suferinţă petrecuţi în 
închisorile comuniste de la Suceava, Vă-
căreşti, Jilava, Gherla, Periprava şi Aiud, 
precum şi în minele de muncă silnică de 
la Baia Sprie.

Torturat şi anchetat până în august 
1949 la închisoarea din Suceava, a fost 
transferat în cele din urmă la Aiud, închi-

soare comunistă pentru intelectuali. De 
aici, în 1951, fost trimis în lagărul de mun-
că silnică de la Baia Sprie, unde a rămas 
până în 1954, când a fost mutat la Gher-
la şi apoi în alte închisori. La închisoarea 
Gherla, unde se încerca „reeducarea” în-
carceraţilor după modelul de la Piteşti, 
părintele Justin mărturisea că „nu mai 
eram o persoană, eram un număr, 267. 
Nici nu ne dădeau voie să ne strigăm pe 
nume; toţi purtam numere. Puteţi să vă 
imaginaţi aceasta?”. 

Se urmărea o dezumanizare totală: tra-
tamentul inuman, desconsiderarea, înjosi-
rea, dezumanizarea şi, în cele din urmă, pen-
tru mulţi, căderea. Se umbla la structura 
sufletească. Omul nou, omul fără suflet! 
Sufletul omului a fost, după mărturia mul-
tor întemniţaţi, teritoriul de luptă a forţelor 
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întunericului cu Dumnezeu. Dar biruinţa a 
fost, în cele din urmă, a Domnului.

După marea grevă a foamei din 1956, 
Părintele este trimis din nou la Aiud, pen-
tru încă patru ani.

„Şi aici dragii mei, când momentul mor-
ţii îl aveai permanent înaintea ochilor, nu te 
mai interesa ce este viaţa dincolo de ziduri. 
Pentru mine aici era totul. Când am intrat a 
doua oară în celula Aiudului, spre răsărit, pe 
undeva, era o nuielușă cam cât degetul, o plan-
tă, și când am ieșit de acolo (după 4 ani) as-
tupase tot geamul și arunca umbra pe pereţi.

Priveam, de pildă, la jocul copiilor admi-
nistraţiei, priveam cu risc mare, dar și cu jind, 
la toți acei  copilași. Toate birourile erau în 
jurul zidurilor pușcăriei. Văzând jocurile 
copiilor, așa mult mă duceam în urmă cu ani 
și ani, dar mă gândeam în același timp: câtă 
distanţă este între ceea ce trebuia să fie și ceea 
ce suntem. Priveam lucrurile în ansamblu. Şi 
vedeam că toată prezenţa noastră acolo nu 
este altceva decât păcatele noastre și ale nea-

mului nostru. Poporul român 
avea nevoie de sacrificiul unei 
generaţii ca să se fortifice. Să 
piardă pe moment ca să câș-
tige pe termen lung. Deci, noi 
eram cei puși acolo ca să 
ducem povara unei naţiuni. 
Şi cu cât mai mult acumu-
lam  ani i  ac e ș t ia ,  8 - 9 , 
12-14-15, 16, cu atât nu mă 
mai interesa altceva. Tot ce 
putea interveni era un dar de 
la Dumnezeu: moartea sau 
viaţa. O zi mai mult era un 

dar spre pocăinţă de la Dumnezeu.
Toată această pregătire spirituală a fă-

cut să mă orientez bine în ce voi face eu cu 
viaţa la mănăstire, ce se petrece și cum tre-
buie să fim noi organizaţi și întreţinuţi, spre 
a putea fi într-adevăr o lumină cu adevărat, 
să formăm o unitate și un corp comun împo-
triva întunericului care stăpânește veacul nos-
tru, cum spune Apostolul Pavel. Celula a fost 
singura mea chilie, unde am putut să-mi să-
vâșesc în tihnă pravila călugărească…” (Pă-
rintele Justin Pârvu și bogăţia unei vieţi dă-
ruită lui Hristos, vol. I,  ediţie îngrijită de 
ieromonah Teognost, Editura Credinţa 
Strămoşească, Iaşi, 2006, pp. 166-168) 

La împlinirea celor 12 ani de pedeap-
să primiţi pentru a fi crezut în Hristos, a 
fost întrebat ce va face după ce va fi elibe-
rat şi a răspuns: „O iau de unde am lăsat-o 
cu slujirea Bisericii!” Pentru acest cuvânt a 
primit încă 4 ani de închisoare, fără con-
damnare, pe care i-a executat în Delta Du-
nării, în teribilul lagăr de la Periprava. 
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Ştiau să fie extrem de darnici cu anii de detenţie noii stăpânitori comunişti ai Ro-
mâniei! Comuniştii au considerat că încă patru ani de detenţie îl vor „disciplina” pe 
Părintele Justin, dar sfinţia sa a rămas fidel numai lui Dumnezeu, până la moarte!

La 14 mai 1964, când a fost eliberat, s-a întors la casa părintească, fiindcă i s-a refu-
zat întoarcerea în mănăstire. Astfel, până în 1966 părintele a lucrat ca muncitor foresti-
er, an în care a fost reprimit în monahism la Mănăstirea Secu, din judeţul Neamţ (la ini-
ţiativa ofiţerului de securitate care îl avea sub observaţie!). În această perioadă mergea 
des la Mănăstirea Sihăstria, unde îl avea ca duhovnic pe părintele Ioil şi unde a cunoscut 
prieteni de suflet ca părintele Cleopa Ilie, părintele Paisie, părintele Nazarie, stuparul 
Mănăstirii Sihăstria, părintele Marcu, care suferise 26 de ani de temniţă, sau părintele 
Petroniu Tănase, viitorul stareţ al Schitului românesc Prodromu, de la Muntele Athos.

În perioada 1977-1989, autorităţile comuniste l-au mutat cu domiciliul obligato-
riu la Mănăstirea Bistriţa, lângă Piatra Neamţ. 

După Revoluţia din 1989, părintele Iustin revine timp de un an la Mănăstirea Secu, 
iar în anul 1991 se întoarce în satul Petru Vodă, din Neamţ, „poiana copilăriei sale”, unde, 
alături de alţi doi monahi, Ignat şi Calinic, va întemeia Mănăstirea Petru Vodă, cu hra-
mul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, închinată martirilor români din temniţele 
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comuniste (ale căror sfinte moaşte odihnesc în raclele din biserică şi în cimitirul mănăs-
tirii), precum părintele Gheorghe Calciu, părintele Ştefan Marcu, poetul Radu Gyr, 
Tudor Popescu şi ceilalţi. Evocându-i pe Sfinţii închisorilor, a zis: „Mi-e atât de dor de ei 
și atât de tare mă bucur la gândul că ne vom vedea. Cu mult mai mult decât la gândul că mă 
voi vedea cu părinţii mei.”.

Părintele Justin Pârvu este ctitor al multor schituri, mănăstiri şi biserici de mir din 
toată ţara. Mănăstirea „Sf. Iustin Filosoful şi sfinţiţii mucenici români”, ctitorită împre-
ună cu alţi trei supravieţuitori ai temniţei pe locul lagărului de muncă de la Poarta Albă 
(Canal), unde au pierit atâţia preoţi, i-a adus cea mai înaltă mulţumire sufletească, pen-
tru că România avea acum locul în care să-şi poată cinsti cum se cuvine mucenicii.

Din anul 1999 a început să ridice Mănăstirea de maici din Paltin-Petru Vodă, mă-
năstire la început axată pe programe filantropice (găzduind un spital-azil de bătrâne, 
o şcoală cu internat de copii, un laborator de plante medicinale, cabinete medicale), 
dar pe măsură ce mănăstirea a devenit cea mai mare chinovie din ţară, numărând 170 
de suflete, a devenit şi un centru de propovăduire a cuvântului ortodox, prin lucrul la 
cărţi patristice şi publicaţii apologetice, precum revista Atitudini.

În anul 2003 înfiinţează Glasul Monahilor, o publicaţie lunară de învăţătură şi ati-
tudine ortodoxă, iar în ziua de 2 noiembrie 2008 este ridicat la rangul de arhimandrit 
de către Preasfințitul Calinic Botoşăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, cu 
prilejul sfinţirii mănăstirii de maici de la Petru Vodă. 
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În ziua de 16 iunie 
2013, într‑o dumini‑
că, la vârsta de 94 de 
ani, Arhimandritul Ius-
tin Pârvu a trecut la cele 
veşnice, fiind înmor-
mântat lângă biserica ri-
dicată de el la Petru 
Vodă. De atunci, mor-
mântul său a devenit 
loc de pelerinaj pentru 
oamenii veniţi din toa-
te colţurile ţării, dar şi 
de peste hotare. 

În anul 2015, de sărbătoarea Bunei Vestiri, a fost dezvelit, în faţa primăriei din 
Poiana Teiului, un bust al părintelui Justin Pârvu, realizat de artistul plastic vâlcean 
Ivan Jinaru, pentru a cinsti memoria faptelor minunate săvârşite de arhimandrit. 

Veşnica lui pomenire!
Protoiereu  Constantin Totolici
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Dicţionar
LITURGIC
DESPRE KRATIMĂ SAU TERIREM (II)

Î
n articolul anterior am văzut cum te-
riremul era înțeles în veacul al XVII-lea 
ca imitare a cântării îngereşti, mai  pre-

sus de cuvinte, ca exultare şi bucurie înain-
tea Dumnezeirii, care este de necuprins, 
dar şi ca imitare a „glasului de ape multe” 
pe care l-au auzit proorocii şi s-au bucurat.   

Care sunt, de fapt, cântările din cadrul 
Sfintei Liturghii la care se pot intona teri-
remuri şi ce semnificații au ele? 

Prima cântare la care se poate adăuga 
un terirem este Sfinte Dumnezeule. 
Teriremul se alătură în mod firesc acestui 
cânt, dacă ținem cont că acest imn a fost 
descoperit cu ajutorul unui înger (după 
cum aflăm din Tradiție). Prin urmare, în 
acest moment al Sfintei Liturghii avem o 
cântare îngerească în cuvinte, care Îl 
mărturiseşte pe Dumnezeu Cel întreit în 
Persoană, dar şi o cântare ce imită cântarea 
îngerească mai presus de cuvinte. Interesant 
este că de cele mai multe ori nu există un 
singur terirem (lung) la sfârşitul cântării 
Sfinte Dumnezeule (cel de după Puternic...), 
ci câte un terirem scurt după fiecare stih al 

cântării: „Sfinte Dumnezeule...”, terirem; 
„Sfinte tare...”, terirem; „Sfinte fără de moar-
te...”, terirem; „miluieşte-ne, pre noi...” – lu-
cru care indică de fiecare dată o trecere de 
la cuvânt la ceea ce este mai presus de cu-
vânt, la apofatic. Îl mărturisim pe Dumnezeu 
ca având atributul sfințeniei, al atotputer-
niciei şi al veşniciei, iar prin terirem ne mi-
nunăm că Dumnezeu este dincolo de toa-
te acestea, mai presus de ele şi cu neputință 
de înțeles în Ființa Sa.   

Teriremul poate însoți şi cântarea 
Aliluia, după Apostol, în timpul căreia ar 
trebui să se facă, în mod normal, cădirea. 
Şi aici prezența teriremului este strâns le-
gată de cântarea îngerilor. Însăşi cântarea 
Aliluia (care s-ar traduce prin Slăvit să fie 
Domnul)  este de origine îngerească şi prin-
tre puținele vedenii desluşite de proorocii 
Vechiului Testament în cadrul diferitelor 
viziuni pe care le-au avut, când îngerii Îi 
cântau lui Dumnezeu Domnul Savaot.  

În aceste două momente din cadrul 
Liturghiei Cuvântului sau a Catehumenilor, 
teriremurile sau cratimele sunt mai grab-
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nice (cântate fiind în ritm irmologic sau sti-
hiraric) şi nu sunt foarte complexe în ceea 
ce priveşte formula melodică, pentru că im-
nele Sfintei Liturghii se cântă trecând de la 
un ritm mai mişcat (irmologic) la un ritm 
aşezat (papadic), spre sfârşitul Liturghiei. 
De asemenea, imnele de la început (cele 
trei Antifoane), care se cântă într-un ritm 
mai alert, au un bogat conținut catehetic şi 
mai puțină desfăşurare muzicală, tocmai 
pentru a-i catehiza şi uni cu Dumnezeu, 
prin rugăciune şi muzică, pe cei novici, care 
încă nu sunt pregătiți să primească „hrana 
cea tare”, rostită în puține cuvinte teologi-
ce, esențiale, transmise prin „revărsări” de 
melisme şi printr-o cântare prelungă (după 
cum se întâmplă la Heruvic şi la Chinonic). 
Aşadar, imnele Liturghiei au această trăsă-
tură: cu cât înaintăm în cuprinsul Liturghiei, 
textul imnelor se împuținează şi devine din 
ce în ce mai sintetic, iar muzica, prin inter-
mediul căreia se transmite textul rugăciu-
nii, devine din ce în ce mai complexă; avem 

de a face, prin urmare, cu un fenomen in-
vers proporțional între text şi melodie.    

Mai există, în cadrul Liturghiei Euha-
ristice, încă două momente importante în  
care se pot cânta teriremuri: la Heruvic şi 
la Chinonic.   

La Heruvic avem de-a face cu aceeaşi 
imitare a cetelor îngereşti, după cum însuşi 
textul ne îndeamnă: „Noi, care pre heru-
vimi cu taină închipuim şi făcătoarei de 
viață Treimi, întreit sfântă cântare aducem, 
toată grija cea lumească acum să o lepă-
dăm…”. În plus, după cum am amintit deja, 
cântarea teriremului în marile catedrale, 
unde slujeau foarte mulți clerici, avea şi un 
rol practic, şi anume acela de a prelungi 
cântarea până ce se săvârşeau cădirea şi ce-
lelalte acte liturgice pregătitoare Ieşirii Mari 
(mai bine zis Intrării)1. 

1. Ştim că la 1880 Patriarhia de Constantinopol 
a emis o enciclică prin care interzicea cânta-
rea teriremurilor la acest moment, dar accep-
ta cântarea lor la celelalte momente liturgice. 
Din cultul Bisericii Ortodoxe Române terire-
murile au început să dispară treptat în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, o dată cu re-
formele făcute în timpul lui Al. Ioan Cuza, care 
au generat o „înnoire” nepotrivită a muzicii 
bisericeşti,  prin importarea muzicii occiden-
tale (corale) în cult, intermediare fiind şcolile, 
seminariile şi conservatoarele de muzică. Este  
memorabilă în acest sens polemica dintre 
Mitropolitul Moldovei, Iosif Naniescu 
(†1902), continuator al vechii tradiții psalti-
ce, şi compozitorul Gavriil Muzicescu, care al-
cătuise partituri pe muzică corală pentru toa-
te slujbele cultului ortodox şi care dorea cu 
orice preț înlocuirea definitivă a muzicii psal-
tice, pe care o considera „depăşită de timpuri” 
şi de neînțeles. Perioada comunistă a mers şi 
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Cel din urmă moment în care se cântă 
un terirem este Chinonicul. La această cân-
tare (un fel de laitmotiv al slujbei), care este 
un stih dintr-un psalm, cântat în ritm pa-
padic şi de o bogată ornamentație muzica-
lă, teriremul se adaugă înainte de Aliluia, ca 
o rugăciune de slăvire la lui Dumnezeu şi 
ca manifestare a bucuriei depline pe care 
omul o trăieşte în Biserică (acesta fiind şi 
momentul în care slujitorii Altarului se 
împărtăşesc)2. Cuvintele multe sunt acum 
de prisos, iar omul se deschide mai mult 
spre contemplare, căci simfonia cântării îl 
ajută în acest sens.

mai departe, făcând ca întrega tradiție muzi-
cală psaltică să aibă de suferit şi să-şi restrân-
gă arealul în puține mănăstiri şi în unele paro-
hii cu cântăreți emeriți.

2. Din păcate, în majoritatea parohiilor chinoni-
cul nu se mai cântă, fiind înlocuit cu tot felul 
de cântări, care mai de care mai nepotrivite, pe 
de o parte din cauza slabei pregătiri muzicale 
a cântăreților bisericeşti şi pe de altă parte din 
lipsă de înțelegere teologică.

De ce am amintit aceste câteva lucruri 
despre Terirem? Cu siguranță, nu pentru 
ca de mâine să începem cu toții să cântăm 
la strană astfel de imne, fără discernă-
mânt... Ar fi smintitor pentru credincioşii 
care nu au gustat nici măcar din cântarea 
psaltică în formele ei simple (tropare, 
condace, canoane, podobii etc.); în plus, 
ar fi lipsit de dreaptă socoteală să cântăm 
teriremuri în condițiile în care 80-90% 
din cântăreții bisericilor din Diaspora 
Românească nu stăpânesc bine notația 
psaltică (deşi unii dintre ei cântă terire-
muri însoţite de fel de fel de izocratime 
sau isoane electronice, lucru deplasat şi 
ieşit cu totul din Tradiția Bisericii). Gân-
dul cel din urmă ar fi acesta: să nu vorbim 
superficial despre unele practici şi 
compoziții muzicale liturgice care ne 
sunt familiare şi să investim în pregătirea 
cântăreților bisericeşti. 

Preot Daniel Stîngă
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Dragii copii, iată povestea Sfântului Onufrie, a cărui săr-
bătoare este în fiecare an, pe 12 iunie.

Cu sute de ani în urmă, domnea peste regatul său un 
împărat puternic și credinicos, dar care nu avea niciun fe-
cior. Deși îmbătrânise, nu și-a pierdut nădejdea și, împre-
ună cu împărăteasa, se rugau în fiecare zi, cerându-i lui 
Dumnezeu să le binecuvânteze casa cu un băiat care să 
moștenească tronul. Iar Bunul Dumnezeu S-a îndurat de 
rugăciunile lor.

Peste puțină vreme s-a născut în palat un prunc frumos 
și voinic pe care l-au botezat Onufrie (care înseamnă „me-
reu fericit”). Împăratul, care își iubea nespus feciorul, se 
ruga mereu pentru el. Și iată că, printr-o minune dumne-
zeiască, în fața împăratului a apărut un înger îmbrăcat în 
lumină, care i-a spus:

– Bunul Dumnezeu S-a în-
durat de rugăciunile tale și 
m-a trimis sa-ți binevestesc 
rostul acestui prunc. El va 
aduce multă bucurie tutu-
ror, dar pentru aceasta tre-
buie să crească departe de 
gâlceava cetății, străin de 
rosturile împărăției, în lo-
curi retrase și liniștite.

– Dar, bunule înger, nu el 
va moșteni tronul? Dacă va 
fi departe, cine va conduce 
împărăția?

– Împărate-luminate, 
Dumnezeu le poartă tutu-
ror de grijă! Dacă vrei bine-
le copilului, du-l cât mai de-
parte de aici!

Și îngerul dispăru la fel 
de repede după cum apă-
ruse.

Deși îi era tare greu, și-a 
luat fiul și a plecat cu el 
spre hotarul împărăției, 
unde se întindea pustiul 
deșertului. Cu ajutorul lui 
Dumnezeu a ajuns la porți-
le unei mănăstiri. Călugării 
l-au „înfiat” pe micul prinț, 
făgăduind să-l crească în 
credință și cumpătare. 
Împăratul le-a mulțumit și, 
punându-și nădejdea în 
mila Domnului, l-a lăsat pe 
prunc la mănăstire și s-a în-
tors la treburile împărăției.

Iată că au trecut câțiva 
anișori, iar copilul a cres-
cut. Se învățase chiar să 
meargă singur, în fiecare zi, 

Povestea 
Sfântului ONUFRIE
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să-i ceară călugărului de la bucătărie câte 
o bucată de pâine. Pleca mulțumit rupându-
și pentru sine câte o bucățică, să-și astâm-
pere foamea, dar cu restul pâinii dispărea 
în biserică. Călugării care munceau de zor 
împrejurul mănăstirii se întrebau nedume-
riți ce-o face băiețelul cu pâinea, că doar 
nu o sta în biserică să mănânce? De fapt, 
micul Onufrie se ducea grăbit la icoana 
Maicii Domnului cu Pruncul Iisus în brațe 
și așeza în fața icoanei o bucățică de pâi-
ne, spunându-i Pruncului Iisus:

– Și tu ești mic și poate ți-o fi și ție foa-
me... Uite, ți-am adus pâine proaspătă, să 
mănânci! Apoi pleca bucuros și mulțumit.

Dar călugării, neștiind nimic din toate 
acestea, s-au hotărât să-l dezvețe pe copil 
să mai intre cu pâinea în biserică. Așa se 
face că, într-o zi, pe când micul Onufire a 
venit iar să ceară o bucată de pâine, căci i 
se făcuse foame, părintele de la bucătărie 
i-a zis răspicat:

– Azi nu primești nicio firimitură! Să te 
duci în biserică și să iei pâinea de unde ai 
pus-o!

Nedumerit, băiețelul a plecat cu lacrimi 
în ochi. A intrat în biserică, s-a dus la icoa-
na Maicii Domnului cu Mântuitorul și, cu 
lacrimi în ochi, a început să se roage de 
Pruncul Iisus:

 – Am venit la Tine, fiindcă mi-e foame 
și părintele nu vrea să-mi dea de mânca-
re... Așa că te rog, dă-mi și mie o bucățică 
de pâine, că și eu Ţi-am dat, când am 
avut!... Chiar în acea clipă o dumnezeias-
că minune s-a întâmplat! Apăru lângă el 
un înger luminos și atât de frumos că bă-
iatului nu-i venea a crede. Îngerul s-a aple-
cat înspre Onufrie, ținând în mâini o pâi-
ne mare și frumoasă, caldă și cu miros 
îmbietor. Apoi i-a spus:

– Pruncul Iisus m-a trimis la tine, să-ți 
răsplătesc bunătatea! Și mi-a spus să-ți zic 
că tot ceea ce dăruiești altora, El primește, 
și se bucură mereu! Așa că primește și tu 
această pâine mare și caldă, că și tu I-ai 
dat atunci când ai avut!

Băiețelul s-a luminat la chip, a mulțumit 
frumos și a plecat cu pâinea în brațe, dar 
cu mare greutate, căci nu era doar o bucă-
țică de pâine, cum dusese el la icoană, ci 
o pâine mare și grea, pe care copilașul de 
doar câțiva anișori abia o putea ține în bra-
țe. Și fiind mai mult decât ar fi vrut el să 
mănânce, s-a dus cu ea la părintele stareț 
și la ceilalți călugări să le dea și lor.

– Ia uitați ce mi-a dat mie Pruncul Iisus! – 
zicea cu bucurie copilul, mândrindu-se cu 
pâinea proaspătă din brațele sale. Călugării 
toți au rămas uimiți de minunea săvârșită. 
Părintele stareț le-a împărțit tuturor câte 
o bucată, ca să fie tuturor spre binecuvân-
tare și învățătură, iar călugării au spus cu 
toții că niciodată în viața lor nu au mai 
mâncat o pâine atât de bună. Desigur, doar 
era „frământată” din dragoste și „coaptă” 
la flacăra credinței și dăruită lor printr-o 
minune atât de frumoasă, cum numai 
Dumnezeu Bunul și Milostivul știe să facă!

SFINTE PĂRINTE ONUFRIE, ŢIE, 
CÂND ERAI COPIL, ŢI-A DAT PRUNCUL 
IISUS O PÂINE MARE ȘI FRUMOASĂ ȘI, 
DE ACEEA, TE RUGĂM CA PRIN RUGĂ-
CIUNILE TALE SĂ NE RÂNDUIEȘTI ȘI 
NOUĂ TOATE CELE SPRE TREBUINŢA 
TRUPULUI ȘI A SUFLETULUI, CA ASTFEL 
SĂ PUTEM CREȘTE MARI ȘI SĂ URMĂM 
PILDA VIEŢII TALE! AMIN!
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Î
ntre sfinții şi fericiții apuseni pomeniți 
de Biserica noastră an de an se numă-
ră şi un om de litere, poet mai puțin 

cunoscut, Sf. Paulin de Nola. Pomenit în 
fiecare an în Bisericile Ortodoxă şi Cato-
lică, la data de 22 iunie, Sf. Paulin este pre-
zentat în multe tratate de Patrologie drept 
un poet, un scriitor, un artist, dar la fel de 
importantă este şi viața lui ascetică, trăi-
rea lui în duhul evanghelic. 

SFÂNTUL 

PAULIN DE NOLA, 
UN POET SFÂNT ȘI MILOSTIV

Născut în anul 353 în localitatea 
Burdigala (oraşul francez Bordeaux de as-
tăzi), fiu al unei însemnate familii nobiliare 
romane, Sfântul Paulin (cu numele întreg 
Pantinus Meropius Anicius Paulinus) a stu-
diat la şcoala unui renumit retor al timpului 
său, Ansoniu, care-i va deveni mai târziu 
foarte bun prieten. 

Datorită culturii dobândite, prestigiului 
familiei sale, dar şi influenței dascălului său, 
Paulin a ajuns de tânăr senator, apoi consul, 
iar în anul 3781 guvernatorul provinciei 
Campania, cu reşedința la Nola. Familia sa 
poseda teritorii în Galia, Campania (terito-
riul Italiei de astăzi) şi în Spania. În timpul 
unei şederi în Spania, s-a căsătorit cu 
Therasia, o aristocrată spaniolă, foarte bo-
gată, dar şi foarte pioasă, şi s-au retras să tră-
iască pe moşiile sale de la Bordeaux. Aici l-a 
întâlnit pe Sfântul ascet Martin de Tour şi a 
devenit prieten apropiat cu unul dintre uce-
nicii acestuia, Sulpiciu Sever, care i-a trezit 
interesul pentru ascetism.

1. După alte surse, în anul 380 a ajuns guverna-
tor de Campania. Cf. Art. Gedächnis des hl. 
Paulinus, Bischof von Nola, în: Synaxarion. 
Die Leben der Heiligen der Orthodoxen 
Kirche, vol. 2, Chania 2005, p. 486.
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BOTEZUL ȘI HIROTONIA 
ÎNTRU PREOT

În jurul anilor 389 sau 390, Paulin şi soția 
sa, Therasia, au fost botezați de către episco-
pul Delfinius de Bordeaux. Impresionat de 
învățăturile Sfintei Scripturi, se preocupă de 
săraci, cărora le oferă o mare parte din imen-
sele sale teritorii. Spre stupefacția prietenilor 
şi a cunoscuților săi, va renunța definitiv la 
lume, stabilindu-şi reşedința la Barcelona, lo-
cul de naştere al soției sale. După moartea 
unicului lor copil, cei doi s-au dăruit celiba-
tului ascetic. În anul 394 va primi hirotonia 
întru preot din partea episcopului de Barce-
lona. Din cauza calomniilor care i se aduc, 
cum că şi-ar fi ucis fratele, se hotărăşte să ple-
ce, împreună cu soția, la Campania, stabilin-
du-se pe moşiile private de la Nola. Aici se va 
îngriji de mormântul unui mai puțin cunos-
cut martir, Sfântul Felix.

„INIMILE ÎNCHINATE LUI 
HRISTOS RESPING MUZELE ȘI 
SUNT ÎNCHISE LUI APOLLO!”

Strădaniile învățătorului său, Ansoniu, 
ale rudelor şi ale prietenilor săi de a-l abate 
de la aceste gânduri şi de la renunțarea la 
lume au rămas fără rezultat. Mai mult, 
Ansoniu insista ca Paulin să scrie în conti-
nuare poezie păgână, ceea ce Paulin a refu-
zat, argumentându-şi poziția cu aceste cu-
vinte: „Inimile închinate lui Hristos resping 
muzele şi sunt închise lui Apollo!”2 Acest 
2. Pierro BARGELINI, art. San Paolino di Nola, 

varianta electronică http://www.santiebeati.it/

îndemn a reprezentat punctul de plecare al 
unui schimb de scrisori foarte interesante, 
deoarece înfăţişează legătura care se stabi-
leşte între religie şi cultură. Paulin refuză să 
mai scrie versuri păgâne, dar îşi va continua 
creația poetică, de data aceasta în slujba cul-
tului Sfântului Felix, compunând imnuri 
martirice şi cântece liturgice. La Nola, Paulin 
a ridicat o biserică, săvârşind multe fapte ca-
ritabile şi trăind o viață plină de sfințenie. 
Se pare că a mai construit aici un baptiste-
riu şi mai multe încăperi pentru pelerinii 
care veneau la mormântul Sfântului Felix. 

Murind episcopul de Nola, pentru 
virtuțile sale, în jurul anului 409, Paulin a 
fost ales episcop de Nola. Întemnițat pen-
tru o vreme de către barbarii care au cuce-
rit Roma, îşi va relua demnitatea de episcop 
până la moarte, care s-a întâmplat în ziua de 
22 iunie a anului 431. Ca episcop s-a remar-
cat prin sprijinul acordat săracilor, dar şi prin 
mângâierea adusă celor întristați, prin 
învățarea neştiutorilor, aplicând întru toate 
şi pentru toți duhul evanghelic.

CORESPONDENȚA  
CU CEI MAI IMPORTANȚI 
ASCEȚI AI VREMII 

Pe lângă versuri, Paulin a scris şi proză. 
Din opera sa amintim aici predicile sale, dar 
mai ales schimbul de epistole (51 la număr3) 

dettaglio/27800, pagină accesată pe data de 13 
mai 2019. 

3. Constantin VOICU şi Lucian COLDA, art. Paulin 
de Nola, în: Constantin VOICU şi Lucian 
COLDA, Patrologia, vol. 2, Bucureşti 2015, p. 411. 
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cu unii dintre asceții de marcă şi cu 
învățații de seamă ai vremii: 
Sfântul Ambozie şi Fericiții 
Augustin şi Ieronim, Sulpicius 
Severus, Rufin şi Sfântul 
Niceta de Remesiana. Pe lân-
gă acestea, ne-au mai rămas de 
la el şi inscripții metrice destina-
te a explica diferite picturi murale de 
pe pereții bisericilor. Poezia sa este impor-
tantă pentru dezvăluirea impactului pe care 
l-a avut cultul martirilor asupra Bisericii din 
vremea lui, dar şi pentru faptul că reprezintă, 
chiar dacă i-a fost inferior lui Prudențiu, una 
dintre cele mai frumoase opere lirice creştine4.

Deşi nu cunoaştem vreo sursă precisă, 
sunt mărturii care îi atribuie Sfântului Paulin 
introducerea clopotelor în practica liturgi-
că a Bisericii.

MOAȘTELE SFÂNTULUI 
PAULIN ȘI BISERICILE 
ÎNCHINATE LUI

Sf. Paulin a fost o persoană remarcabilă, 
nu numai fiindcă s-a aflat în legătură cu cele 
mai importante personalități ale timpului său, 
dar a şi pentru că a fost apreciat de toți (chiar 
şi de împărat) pentru virtuțile sale şi pentru 
caracterul său nobil. Lăudat de Fericitul Ie-
ronim pentru „puritatea limbii ciceroniene” 
din poeziile sale, Sf. Paulin este cinstit de că-

4. John Antohny McGUCKIN, art. Paulin de Nola, 
în: John Antohny McGUCKIN, Dicționar de teo-
logie patristică, traducere din limba engleză de 
Dragoş DÂSCĂ şi Alin-Bogdan MIHĂILESCU, 
Iaşi 2014, p. 368. 

tre Bisericile Ortodoxă şi Catolică 
în fiecare an în ziua naşterii sale 

spre cele veşnice: 22 iunie. 
Despre acest adevărat păstor 
al iubirii aproapelui vorbeşte 
şi Sf. Grigorie cel Mare 

(+604) în capitolul trei al Di-
alogurilor sale.
Înmormântat în apropiere de 

sfântul al cărui cult îl promovase (Sf. Fe-
lix), moaştele Sf. Paulin vor fi mutate în anul 
847 la Benevent, de unde, în secolul al X-lea, 
împăratul Otto al III-lea le va muta la Roma 
(Tiberina), în biserica închinată Sfântului 
Adalbert de Praga. Mutate la Vatican în se-
colul al XVI-lea, vor fi aduse înapoi la Tibe-
rina în anul 1806, pentru ca la începutul se-
colului XX (1909) să fie aduse înapoi la Nola, 
sub altarul catedralei construite acolo. O par-
te din partea occipitală a craniului său a fost 
lăsată în biserica ce i-a ocrotit moaştele vre-
me de secole5. Sfântul Paulin este patronul 
mai multor biserici de pe teritoriul Italiei şi 
din Spania (Arhiepiscopia de Barcelona).  

Inclus, pe bună dreptate, în lista sfinților 
cinstiți de Ortodoxie, mai ales în diaspora, viața 
Sfântului Paulin este consemnată şi în Synaxarul 
alcătuit în deceniul trecut de către părintele 
athonit Macarie Simonopetritul (în limba fran-
ceză, tradus ulterior în mai multe limbi mo-
derne, printre care şi limba română). 

Protoiereu Alexandru Nan, München

5. Cf. Giovanni SICARI, art. San Paolino di Nola, 
varianta electronică http://www.enrosadira.it/
santi/p/paolinodanola.htm, pagină accesată la 
data de 13 mai 2019.
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DU‑MĂ  PE  CALEA  
VEȘNICIEI  

(Ps. 139, 24)

«Vremea este chipul ființei schimbătoare. În fiece schimbare 
se află un element al suferinței și chiar al morții. Noi, cei 
ce aparținem în același timp – mai bine zis în paralel – 

de două lumi, de cea de sus și de cea de jos, suntem oarecum 
împărțiți de-a lungul întregii noastre vieți pământești. Tânjim 
după viața veșnică, având înaintea noastră chipul ființării 
dumnezeiești, neschimbată în desăvârșirea sa, iar în același timp 
ne afundăm în grija celor pământești, ne fiind în putere de a 
defăima cerințele acestei vieți. „Aștept învierea morților”. Numai 
ea, cea așteptată veșnică viață, este adevărata viață.»

Arhimandritul Sofronie 
Nevoința cunoaşterii lui Dumnezeu. 

Scrisori de la muntele Athos

C
ăderea lui Adam, care a pierdut veşnicia lui Dumnezeu, este o cădere în timp, 
în modul de existență al lumii pieritoare, în care totul trece, totul este schim-
bător, totul este supus stricăciunii şi morții. Timpul este contrariul veşniciei şi 

al Creației, căci el distruge tot ce a fost, este şi va fi. Fiecare minut care trece ne răpeşte 
o fărâmă de viață şi fiecare minut care vine ne aduce un grăunte de moarte. Fiind un 
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instrument de distrugere şi de moarte, tim-
pul este modul de acțiune al vrăjmaşului 
lui Dumnezeu, prin care acesta a pus stă-
pânire pe omenirea căzută în păcat. Omul 
lumesc, care a rupt legătura cu Dumne-
zeu, „aparține timpului și, cuprins fiind de 
groază, recunoaște în timp cel mai mare 
dușman al său” (Albert Camus, Mitul lui 
Sisif).  

Groaza omului în fața timpului provi-
ne din faptul că lucrurile trecătoare amin-

tesc de prezența morții  în 
existența noastră, în chiar pro-
pria noastră carne:  „Moartea nu 
este numai un moment, ea coexis-
tă și îl însoțește pe om de-a lungul 
întregii vieți. Ea este prezentă în 
toate lucrurile, ca limită a lor evi-
dentă. Timpul și spațiul, clipele 
care se spulberă și distanțele care 
separă sunt tot atâtea rupturi, ma-
nifestări parțiale ale morții. Orice 
despărțire, uitare, schimbare, fap-
tul că nimic nu se poate repeta în 
mod identic, transmit răsuflarea 
morții în însăși inima vieții și ne 
cufundă în amărăciune. Plecarea 
unei ființe iubite, sfârșitul unei pa-
siuni, urmele timpului pe un chip 
omenesc, ultima privire asupra 
unui oraș sau peisaj pe care nu le 
vom mai revedea niciodată, sau 
pur și simplu o floare ofilită ne fac 
să simțim o profundă întristare și 
experiența imediată a unei morți 
anticipate.” (Paul Evdokimov, 
Vârstele vieții duhovnicești). 

Simpla succesiune în timp a evenime-
telor istorice sau personale nu are în ea 
însăşi niciun sens, nicio finalitate, ca şi 
rotația acelor pe cadranul unui ceas. 
Numai mintea omenească dă un înţeles 
fiecărui minut, fiecărei ore, fiecărei zi din 
viața omului, dar această semnificație per-
sonală şi subiectivă nu este suficientă pen-
tru a da un sens întregii sale existențe, în 
timpul lumesc care îl duce, inevitabil, la 
acest non-sens final, iremediabil şi defini-
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tiv, care este moartea. Timpul 
care extermină fără niciun mo-
tiv şi fără excepție ființele vii a 
apărut în  lume o dată cu moar-
tea, alături de care formează o 
unitate indisociabilă. Religia 
este singurul mijloc de a ieşi de 
sub puterea timpului pămân-
tesc şi de a restabili natura 
inițială a omului: o ființă nemu-
ritoare după chipul şi asemăna-
rea Tatălui ceresc.   

Când Hristos zice „eu am bi-
ruit lumea” (Ioan 16, 33), este 
un mod de a spune „eu am bi-
ruit timpul”. Pentru creştini, toa-
te momentele vieții pământeşti 
sunt – sau ar trebui să fie – 
sfințite prin duhul lui Hristos, 
care dă un sens nemuritor fie-
cărui moment din viața noastră 
şi întregii noastre existențe mu-
ritoare. Prin Hristos, omul 
restabileşte legătura între tim-
pul acestei lumi şi veşnicia lui 
Dumnezeu. De aceea trebuie să 
privim lucrurile acestei lumi într-o dublă 
perspectivă: cea pământească, pieritoare, 
şi cea cerească, nemuritoare.  În acest fel,  
lucrurile lumeşti vor putea dezvălui 
prezența lui Dumnezeu şi a veşniciei în 
viața noastră de zi cu zi. „Toate lucrurile pe 
care le aveți înaintea ochilor trebuie să le 
reinterpretați într-o perspectivă duhovniceas-
că, iar această reinterpretare trebuie înrădă-
cinată atât de adânc în cugetul vostru, încât, 
atunci când priviți acel lucru, ochii voștri să-l 

vadă sub aspectul lui sensibil, în timp ce gân-
direa voastră să contemple un adevăr duhov-
nicesc. (…) Atunci când veți proceda astfel, 
orice lucru va fi pentru voi ca o carte sfântă 
sau ca un capitol din această carte. Orice lu-
cru vă va îndrepta gândul către Dumnezeu, 
orice ocupație.” (Sf. Teofan Zăvorâtul, 
Scrisori de îndrumare duhovnicească).

Creştinul trebuie să vadă în viața 
pământească o teofanie, o prezență spiri-
tuală a lui Dumnezeu în toate lucrurile 
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materiale şi în toate ființele vii. Dimensi-
unea  spirituală a lucrurilor şi a ființelor 
este realitatea – o realitate veşnică, 
neschimbătoare cu timpul –, iar aparența 
lor materială, supusă stricăciunii în timp 
şi distrugerii finale, este tot atât de iluzorie 
ca şi succesiunea imaginilor pe un ecran 
de cinema:  la sfârşitul filmului ecranul 
rămâne cu desăvârşire alb, ca şi cum nimic 
nu s-ar fi întâmplat. Realitatea filmului nu 
se  află pe ecran, ci în duhul spectatorilor. 

A crede că filmul vieții noastre pămân-
teşti este realitatea reprezintă greşeala tra-
gică a omului fără Dumnezeu, pentru că 
nimic din ce trece nu este real, după cum 
ne face să înțelegem un cuvânt al înțelep-
ciunii orientale: „ceea ce nu exista ieri și nu 
va mai exista mâine nu există nici astăzi”. 
Într-adevăr, existența în timp nu este de-
cât neant, dacă s-a desprins de Dumne-
zeu şi de ordinea Duhului Său, care cârmu-
ieşte întreaga Creație.          

De aceea „omul civilizațiilor tradiționale 
nu acorda evenimentului istoric o valoare în 
sine, nu îl considera, cu alte cuvinte, ca fă-
când parte din propriul lui mod de existență”, 
ci se apăra împotriva „teroarei istoriei”, căci 
timpul acestei lumi aduce distrugerea şi 
moartea, „acordând timpului istoric o 
semnificație metaistorică (…), care să se 
poată integra într-un sistem bine organizat,  
în care Cosmosul și existența omenească își 
aveau fiecare rațiunea sa de a fi” (Mircea 
Eliade, Mitul eternei reîntoarceri).     

Ceea ce credinciosul aşteaptă de la 
Dumnezeu nu este un salariu mai mare, 
o maşină de lux, o carieră strălucită sau o 

viață confortabilă şi îmbelşugată, ci un lu-
cru imposibil de obținut prin mijloace 
omeneşti, viața veşnică: „Singura ieșire se 
află tocmai acolo unde nu există nicio ieșire 
pentru judecata omenească. În caz contrar, 
de ce am mai avea nevoie de Dumnezeu? Ne 
întoarcem către Dumnezeu pentru a obține 
imposibilul. Pentru ceea ce este posibil, oa-
menii sunt de ajuns.” (Lev Şestov, în A. 
Camus, op. cit.).  

Toți oamenii sunt însetați de viața 
veşnică, fie că sunt conştienți, fie că nu, 
fie că sunt credincioşi, fie că nu, iar dacă 
s-au îndepărtat de Dumnezeu încearcă 
să-şi potolească această sete de veşnicie 
prin lucrurile pieritoare ale acestei lumi: 
„Patima este un dor nesfârșit pe care noi îl 
punem în ceva foarte sfârșit. (...) Iar suferința 
este sfâșierea de a încerca zadarnic a umple 
o poftă duhovnicească nesfârșită cu un lu-
cru pământesc sfârșit.” (Arhimandritul  
Rafail Noica, Cultura Duhului). 

Să cerem ajutorul şi ocrotirea lui 
Dumnezeu în toate împrejurările vieții, 
să-i încredințăm toate grijile şi poverile 
noastre pămnteşti şi să-i mulțumim pen-
tru toate binefacerile lumeşti pe care ni le 
dăruieşte, dar să nu uităm că, fiind uceni-
cii lui Hristos, împărăția noastră nu este 
în această lume (Cf. Ioan 18, 36): „în lume 
să trăiești cu trupul, dar cu mintea să te 
îndrepți spre veșnicie”.  Căci „tot ce e trecă-
tor este mincinos: numai ceea ce e veșnic este 
adevărat” (Sf. Tihon din Zadonsk, Scrisori 
din chilie). 

Viorel Ștefăneanu, Paris
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L a Marsilia, în perioada 17-19 mai a avut loc cel de-al 11-lea pelerinaj la moaştele 
Sfântului Ioan Casian. 
Ca în fiecare an, au fost prezenți patru dintre ierarhii noştri: Înalt Preasfinţitul 

Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif, Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox 
Român al Spaniei şi Portugaliei, Preasfinţitul Episcopul-vicar Marc, care a fost prezent 
în primele două zile şi Preasfinţitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei 
Spaniei şi Portugaliei.

Cu această ocazie, prin strădania şi munca susţinută a corului Cantasia (Corul pa-
rohiei de la Marsilia), format şi condus de Oana Guguian, a avut loc lansarea unui CD 
conținând Paraclisul Maicii Domnului. Înregistrarea acestui CD apare cu binecuvânta-
rea Înalt Preasfinţitului nostru părinte Iosif şi a fost înregistrat la Mănăstirea de la Vilar, 
datorită acusticii speciale a bisericii (de secol XI). 

Vă mulţumesc tuturor celor care v-aţi ostenit, în fel şi chip, pentru a ne face Pelerinajul 
cât mai folositor şi plăcut.

Protosinghelul Simeon 

MARSILIA: PELERINAJ LA MOAȘTELE  
SFÂNTULUI IOAN CASIAN
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L
uni, 27 mai 2019, după săvârşirea Sfin-
tei Liturghii la Paraclisul Episcopal 
„Naşterea Maicii Domnului şi Sfân-

tul Ioan Iacob Românul de la Hozeva” (mă-
năstirea românească din Stanbridge – Lon-
dra), a avut loc întâlnirea anuală a clericilor 
români din Marea Britanie.

După sfințirea troiței amplasate în cur-
tea aşezământului a fost prezentat un refe-
rat având ca temă slujirea liturgică a preotu-
lui şi a stranei. În substanţa lui, referatul a 
expus câteva considerații de ordin istoric, 
precum şi principiile care stau la baza rosti-
rile ecfonetice, printre care feluritele inter-
venţii ale declamantului liturgic, preot sau 
diacon, în cadrul slujbelor bisericeşti. 

ÎNTÂLNIREA PASTORALĂ A PREOȚILOR ȘI A 
DIACONILOR DIN REGATUL UNIT AL MARII BRITANII

În partea a doua a zilei, domnul Adrian 
Lemeni, profesor la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă „ Justinian Patriarhul” din 
Bucureşti ,  a vorbit ,  din perspectiva 
apologetului creştin, despre provocările 
lumii contemporane, mai cu seamă despre 
spectrul noilor ideologii şi tehnologii care 
se conturează din ce în ce mai puternic la 
orizont. De asemenea, domnul Adrian Le-
meni a vorbit de unele tendințe din proce-
sul educațional, reliefând în acest sens o se-
rie de provocări care decurg din promovarea 
de experimente educaționale îndoielnice.

Au urmat apoi raporturile pastorale ale 
coordonatorilor protopiatelor misionare din 
Marea Britanie, o adevărată sinteză a 
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activităților întreprinse în parohii, în ceea ce priveşte pastorala familiei pe multiplele ei pla-
nuri, precum şi transmiterea credinței la copii. În acest context s-a reiterat nevoia stringen-
tă a întâlnirilor lunare cu familiile din parohii.

„Familia este un aliat în demersul nostru pastoral”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte 
Mitropolit Iosif în contextul discuției despre transmiterea credinței la copii. În continua-
rea discuției pe această temă, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că nu trebuie să ratăm ocazia 
pastorală unică pe care ne-o oferă însăşi familia, prin Botezul copiilor lor.

„De asemenea, este foarte important să se mențină și după Botez legătura cu familiile ai 
căror copii au fost botezați” – a mai adăugat Înaltpreasfinția Sa, aceasta fiind tot o formă pas-
torală de a ne asigura că aceşti copii au – prin familiile lor – acces la educația creştină. 

Pe parcursul discuțiilor, cei prezenți au intervenit cu precizări sau întrebări legate de 
pastorala familiei.

Pr. Constantin Popescu
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Î
n perioada 20-22 mai, Înaltpreasfin-
țitul Părinte Mitropolit Iosif al Euro-
pei Occidentale şi Meridionale s-a 

aflat în vizită pastorală la Nisa, cu prilejul 
hramului parohiei Sfinţii Împăraţi Con-
stantin și Elena. În ziua hramului, Mitro-
politul Iosif a săvârşit Sfânta Liturghie şi 
l-a hirotonit întru diacon pe seama paro-
hiei din Nisa pe medicul Ştefan Ciucă, iar 
pe tânărul Gheorghe Adrian Ioniţă l-a hi-
rotesit ipodiacon.

De asemeni, Înaltpreasfinţia Sa a vizi-
tat şantierul viitoarei biserici parohiale, 
care îi are ca ocrotitori pe Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena şi pe Sfântul Ierarh 
Nicolae. Cu ajutorul şi contribuţia mul-
tor oameni de bine din parohie, noua con-

ZI DE PRAZNIC LA NISA

strucţie începe să se contureze, spre slava 
lui Dumnezeu şi spre bucuria şi mântui-
rea sufletelor celor care o caută

Hramul parohiei a fost şi un bun pri-
lej pentru comunitate de a organiza o sea-
ră românească, la care au participat peste 
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400 de persoane, mulţi contribu-
ind la construcţia viitoarei biserici 
prin cumpărarea de „cărămizi”. 
Masa bogată, românească, a fost 
precedată de un spectacol de dan-
suri populare interpretate de an-
samblul „Junii Braşovului” şi de 
grupurile de dans formate din co-
piii şi tinerii parohiei din Nisa.
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D
uminică, 19 mai 2019, credincioşii 
din Berna, Solothurn şi împrejurimi 
şi-au serbat cel de al XV-lea hram. Bu-

curia serbării hramului a fost sporită atât de 
prezența la eveniment a unui înalt ierarh, cât 
şi de hotărârea înființării unei importante bi-
blioteci în cadrul Centrului Cultural „Sfântul 
Nicolae” al comunității româneşti din Berna.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Io-
sif, în rândul credincioşilor s-a aflat Preasfințitul 
Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi 
Sătmarului. Cei peste 200 de credincioşi 
prezenți au putut astfel să participe la Litur-
ghia arhierească alături de Preasfințitul Părin-
te Episcop Iustin, care a slujit împreună cu un 

HRAMUL PAROHIEI ORTODOXE ROMÂNE  
„SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE” DIN BERNA, 

SOLOTHURN ȘI ÎMPREJURIMI.

„Şi din plinătatea Lui noi toți am luat, și har peste har.” (In. 1, 16)

sobor numeros, alcătuit din Arhim. Ioachim 
Tomoiagă, consilier eparhial social-filantro-
pic şi misionar, Arhid. Teodosie Bud, consili-
er eparhial economic, Arhid. Ionuţ Todorca, 
secretar eparhial, Arhid. Nifon Motogna şi 
preotul paroh Gheorghe Laurenţiu Precup.

Alături de soborul slujitor, întreaga comu-
nitate a participat la rugăciune, lucru care s-a 
simțit mai cu seamă în timpul Sfintei Liturghii.

În finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Ius-
tin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, 
le-a dezvăluit românilor vestea înființării unei 
biblioteci în cadrul Centrului Cultural „Sfân-
tul Nicolae” al parohiei româneşti din Berna. 
Biblioteca din Berna se înscrie într-un proiect 
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mai amplu al Episcopiei, acela de înființare a 
mai multor biblioteci, atât în comunitățile ru-
rale din țară, cât şi în comunitățile româneşti 
de peste hotare. Proiectul Bibliotecii din Ber-
na, realizat în parteneriat cu Consiliul Județean 
Maramureş, cu Biblioteca Județeană „Petre 
Dulfu”, din Baia Mare, şi cu Fundația „Nico-
lae Steinhardt” este unul dintre cele mai im-
portante de acest gen, fondul de carte ridi-
când-se la 10.000 volume.

În final, Preasfințitul Părinte Iustin, Epi-
scopul Maramureşului şi Sătmarului, i-a acor-
dat Preotului Paroh Laurențiu Gheorghe Pre-
cup, cu acordul Înaltpreasfințitului Părinte 
Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale şi Me-
ridionale, una dintre cele mai prestigioase 
distincții eparhiale pentru clerici, „Crucea 
Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Maramureş. 
„Crucea...” i-a fost acordată Preotului Paroh 
pentru eforturile depuse în achiziționarea unui 
imobil adecvat (dotat cu toate utilitățile ne-
cesare) parohiei şi activităților misionar-pas-
torale, precum şi pentru înființarea Centrului 

Cultural. Vizibil emoționat, Preotul Paroh 
Gheorghe Laurențiu Precup le-a mulțumit 
Preasfințitului Iustin şi credincioşilor pentru 
ajutor, mărturisind totodată că achiziționarea 
Centrului este încă o dovadă a lucrării minu-
nate a lui Dumnezeu.

Bucuria comuniunii a continuat printr-o 
agapă organizată în sala parohială, una dintre 
cele mai mari săli parohiale din Berna. Celor 
prezenți li s-a alăturat şi Ambasadorul Româ-
niei la Berna, domnul Vlad Vasiliu.

Astfel, după miraculoasa oportunitate a 
achiziţionării Centrului la un preț simbolic, 
după aducerea minunată a numeroase moaşte 
de Sfinți, între care moaştele Sfântului Mare 
Mucenic Gheorghe, hramul parohiei a con-
semnat şi, într-adevăr, minunea înființări unei 
bibliotecii. Putem spune acum că Dumnezeu 
a revărsat cu adevărat har peste har asupra ce-
lor care L-au chemat să le desăvârşească lu-
crarea şi să facă cu putință ceea ce la oameni 
nu este cu putință.

 Adrian Anca
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În zilele de 10 și 11 mai a avut loc, la 
Nürnberg, Conferința Preoțească Anuală și 
Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Ger-
maniei, Austriei și Luxemburgului. 

Vineri seara, oaspeții s-au bucurat de 
conferința ieromonahului Savatie Başto-
voi, intitulată A trăi ortodox în Occident. 
Timp de trei ore, părintele a vorbit despre 
Pronia divină, care dă un sens mai mult 
decât profund faptelor din viața noastră. 
În legătură cu dilema românilor din Dias-
pora (dacă e mai bine să rămână unde s-au 
stabilit ori să se întoarcă acasă), în ciuda 
vitregiilor veacului, părintele i-a sfătuit pe 
preoți să reflecteze mai degrabă la cuvin-
tele „unde sunt doi sau trei adunați în 
numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul 
lor” (Mt. 18, 20). Omul poate depăşi sen-
timentul înstrăinării, însă pentru aceasta 

A 25‑A ADUNARE EPARHIALĂ A AVUT LOC  
LA NÜRNBERG

trebuie să fie ancorat duhovniceşte, cău-
tând pacea şi evitând să propage răul în 
lume. A urmat o sesiune de întrebări şi răs-
punsuri având ca teme creşterea copiilor, 
raportul dintre spovedanie şi împărtăşanie, 
trăirea în natură ca remediu la alienarea 
omului, arta bisericească şi bunul gust, 
întru slava lui Dumnezeu.

Sâmbătă, Mitropolitul Serafim, alături 
de Preasfințitul Macarie (al Europei de 
Nord) şi de Preasfințitul Sofian Braşovea-
nul, înconjuraţi de soborul preoților şi al 
diaconilor Arhiepiscopiei, au săvârşit Sfân-
ta Liturghie. Apoi, membrii Adunării Epar-
hiale (clerici şi mireni din cele peste 130 
de parohii şi filii ale Arhiepiscopiei) s-au 
întrunit în cea de-a 25-a şedinţă de lucru 
statutară a Eparhiei, prezidată de Înaltprea-
sfințitul Serafim. Subiectele întâlnirii au 
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fost raportul general de activitate pasto-
ral-misionar pe anul 2018 şi perspectivele 
misionare pentru anul 2019, rapoartele de-
partamentelor financiar, liturgic, educaţie 
şi cateheză, tineret, misiune şi tipărituri, 
asistenţă socială şi penitenciare, precum şi 
planul de buget pe anul în curs.

Pr. Ioan Popoiu
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C u o săptămână înaintea Praznicului Floriilor, în ziua de 13 aprilie, copiii Parohiei „Sf. 
Martiri Brâncoveni” din St. Pölten (nordul Austriei), însoțiți de părinți şi bunici, au 
petrecut o parte a zilei de sâmbătă împreună. Jocurile din grădina bisericii au fost 

combinate cu acțiunea de plantare a 28 de pomi fructiferi, precum şi a câtorva plante deco-
rative (liliac şi magnolii). Unii dintre părinți au contribuit şi la curățenia generală de Paşti, 
din interiorul şi în exteriorul Bisericii, oferind un exemplu copiilor prin dragostea, efortul şi 
sprijinul lor la înfrumusețarea „Casei Domnului” şi a generoasei grădini aferente. La finalul 
zilei, copiii s-au bucurat de aprecierea tuturor, dar mai ales a vecinilor şi a trecătorilor, încântați 
să-i privească săvârşind această faptă bună, care este plantarea unui copac.

Pr. Cătălin Soare

„PLANTEAZĂ UN POMIȘOR” – GESTUL FRUMOS  
AL COPIILOR DIN ST. PÖLTEN
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S
ituat pe valea râului Neckar, la apro-
ximativ 30 km sud de Stuttgart, oraşul 
Tübingen este unul dintre cele mai 

vechi centre universitare din Germania (ates-
tat în 1477). Dintre cei aproape 90.000 de 
locuitori, aproximativ o treime sunt studenți, 
ceea ce face ca oraşul Tübingen să aibă cea 
mai scăzută medie de vârstă din Germania. 

La finele Săptămânii Luminate, între 3 şi 
5 mai, Parohia „Sf. Mc. Gheorghe” din Tü-
bingen a prăznuit, o dată cu hramul comu-
nității, şi sărbătoarea tinerilor veniţi din mai 
multe oraşe din Sudul Germaniei. Aproape 
40 de tineri ATORG-işti au participat la un 
program care a început vineri seara cu Taina 
Sf. Maslu, la care a participat Preasfințitul So-
fian şi un sobor numeros de 
preoți din parohiile învecinate, 
slujba fiind urmată de un dia-
log duhovnicesc.  

Sâmbătă, 4 mai, au partici-
pat cu toții la slujba Sfintei 
Liturghii, în cinstea Sf. M. Mc. 
Gheorghe, săvârşită de Preasfin-
țitul Sofian împreună cu un 
sobor de preoți. După masa de 
hram, vizitarea oraşului Tübin-
gen a reprezentat un alt mo-
ment de atracție în cadrul eve-
nimentului. Punctul culminant 
al întâlnirii a fost însă conferința 
părintelui Constantin Sturzu, 
consilier al Sectorului Comu-

HRAMUL PAROHIEI DIN TÜBINGEN  
ȘI ÎNTÂLNIREA ATORG‑SUD

nicare şi Relații Publice al Arhiepiscopiei 
Iaşilor şi purtător de cuvânt al Mitropoliei 
Moldovei şi Bucovinei. În cadrul prelegerii 
sale cu tema „Provocările mărturisirii orto-
doxe în ziua de azi”, părintele a scos în evidență, 
pe baza textelor scripturistice, modelele de 
mărturisire ale martorilor Învierii lui Hristos: 
Maica Domnului, Maria Magdalena şi feme-
ile mironosițe, cei doi ucenici care mergeau 
spre Emaus, Sfinții Apostoli şi nu în ultimul 
rând Sf. Ap. Toma, a cărui Duminică a şi fost 
sărbătorită. După agapa organizată de enoriaşii 
parohiei, discuțiile au continuat pe diferite 
teme până după-amiaza târziu.

Dr. George Nişcoveanu
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Joi, 6 iunie 2019,  parohia „Înălțarea 
Domnului” din Florența a sărbătorit Hra-
mul împreună cu Preasfințitul Părinte Ata-
nasie de Bogdania, Arhiereul-vicar al Epi-
scopiei Ortodoxe Române a Italiei . 
Preasfinția Sa a slujit împreună cu un sobor 
de preoți din protopopiatul Toscana 1 şi 
protopopii Alin Iarca, al Protopopiatului 
Abruzzo-Molise şi Ştefan Andronache, al 
Protopopiatului Puglia-Basilicata. 

La momentul potrivit din timpul Dum-
nezeieştii Liturghii, Preasfințitul Părinte 
Atanasie a săvârşit hirotonia a doi noi slu-
jitori ai Altarului lui Hristos, pe Cucerni-
cul Părinte Diacon Vasile Cican întru pre-
ot, pe seama Parohiei „Sf. Ier. Varlaam al 
Moldovei” din Alessandria, şi pe ipodiaco-
nul Ioan Ştirbu întru diacon, pe seama Paro-
hiei „Sf. Ier. Spiridon” din Reggio Emilia.

HRAMUL PAROHIEI „ÎNĂLȚAREA DOMNULUI” DIN 
FLORENȚA. PREASFINȚITUL ATANASIE DE BOGDANIA A 
HIROTONIT DOI SLUJITORI AI ALTARULUI LUI HRISTOS

Un moment emoționant a fost slujba 
pomenirii eroilor neamului, dar şi a părin-
telui Petre Coman, paroh fondator al Paro-
hiei „Înălțarea Domnului” din Florența vre-
me de aproape 35 de ani.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul 
Atanasie a subliniat legătura între Înălțarea 
Domnului cu trupul la Cer şi şederea de-a 
dreapta Tatălui şi sensul sfințeniei în lume, 
al îndumnezeirii omului ca un întreg trup şi 
suflet, a cărei finalitate este chemarea şi par-
ticiparea la Împărăția Cerurilor.

Evenimentul s-a încheiat cu o vizită în 
Basilica-monument „Santa Croce” din Flo-
rența, care găzduieşte numeroase monu-
mente istorice a mai multor personalități 
de seamă.

A consemnat: Preot Paroh P. I. Coman
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D
uminică 2 iunie, anul Domnului 
2019, din încredințarea Preasfin-
țitului Siluan, episcopul ortodox al 

românilor din Italia, episcopul vicar, Preasfin-
țitul Atanasie de Bogdania, a venit de la 
Roma în mijlocul credincioşilor români ce 
trăiesc şi muncesc la poalele vulcanului Etna.

Cu acest prilej, a sfințit pictura realizată 
pe tavanul din naosul şi pronaosul bisericii. 
Cu emoție credincioşii de față au ascultat ru-
găciunea, care a răsunat în toată biserica şi a 
rămas întipărită cu litere de aur în inimile lor.

„Şi celor ce la nenorociri, nevoi şi scârbe 
şi la toate cererile lor vor căuta la aceste icoa-
ne, fă Doamne ca să fie ascultate rugăciunile 
şi cererile lor, cele cu osârdie şi să dobândeas-
că mila iubirii Tale şi le dă iertare de păcate, 
şi-i învredniceşte să primească Har.”

Pentru aceasta lucrare jertfelnică, 
Preasfințitul Atanasie a oferit icoane cu chi-
pul lui Hristos pe mahramă, a felicitat întrea-
ga comunitate pentru dragostea cu care a 
săvârşit împodobirea casei lui Dumnezeu în 
Catania, i-a oferit gradul de iconom părinte-
lui Mihai Gabriel Ichim, păstorul sufletelor 
din Parohia „Sfânta Muceniță Agata”, şi i-a dă-
ruit o frumoasă bederniță cusută manual cu 
motive populare româneşti, ca semn de 
prețuire, pentru coordonarea proiectului de 
înfrumusețare a bisericii. Întreaga biserică a 
răsunat – Vrednic este!

La rândul său, părintele paroh i-a oferit o 
icoană cu Sfânta Muceniță Agata, ocrotitoa-
rea Cataniei, ce s-a dorit a fi un petec desprins 

LITURGHIE ARHIEREASCĂ ȘI SFINȚIRE DE PICTURĂ 
ÎN BISERICA DE LA CATANIA

din pictura tavanului realizat de pictorul Va-
sile Mutu, ca o părticică desprinsă din inimi-
le enoriaşilor, ca o amintire ce va rămâne 
veşnic întipărită în sufletele celor prezenți la 
această sfințire.

La recomandarea părintelui paroh, a fost 
hirotesit întâi citeț şi apoi ipodiacon, unul 
dintre cei mai râvnitori fii ai parohiei, Ovidiu 
Constantin Rujuc, student, în anul al doilea, 
la extensia de la Roma a Facultății de Teolo-
gie Ortodoxă, secția pastorală.

Nu au fost uitați nici cei mici. În prag de 
vacanță, aflați la finele anului catehetic, copi-
ii de la şcoala parohială au avut coronițe cu 
flori, aşa cum au toți premianții, căci în fața 
Domnului fiecare copil este cel mai bun. Ei 
au primit diplome, cărți şi machete de bise-
rici ce vor fi colorate şi pregătite pentru a fi 
gata la sărbătoarea Rusaliilor, ziua de naştere 
a Bisericii Creştine.
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Deoarece Sfântul Sinod al Bisericii Or-
todoxe Române a hotărât ca anul 2019 să fie 
Anul omagial al satului românesc (al preoților, 
învățătorilor şi primarilor gospodari), preo-
teasa Geta Ichim a inițiat proiectul Comoa‑
ra satului românesc – Biserica.

Credincioşii au realizat în piața din fața 
bisericii, un spațiu ortodox românesc, ce a 
cuprins o expoziție fotografică, a bisericilor 
din România, în care enoriaşii din parohie, 
s-au rugat, s-au botezat, s-au cununat şi au 
făcut pomeni pentru cei dragi plecați la Dom-
nul. Ei au mai adăugat o expoziție cu ima-
gini ale țăranului român rămas în memoria 
prezentului în picturi şi fotografii.

Copiii au adus prinosul lor, prin expo-
ziția cu cele mai frumoase desene realiza-
te în decursul anului în biserica din Cata-
nia. Astfel au prins într-un buchet trecutul, 
prezentul şi viitorul, întreaga viață oferită 
lui Hristos, indiferent dacă a fost trăită în 
România sau Italia. 

Baloanele, stegulețele multicolore, arti-
ficiile, tortul şi drapelul românesc au com-
pletat evenimentul. 

Cu bucurie, în pace şi armonie desă-
vârşită, liturghia arhierească săvârşită de 
Preasfințitul Atanasie de Bogdania a fost o 
mângâiere pentru toți cei prezenți, fie ei 
enoriaşi ai parohiei „Sfânta Muceniță Aga-
ta” sau oaspeți din Sicilia.

S-au mai alăturat la această zi de mare săr-
bătoare importante autorități civile, române 
şi italiene, cât şi personalități ale clerului ca-
tolic, în frunte cu Excelența Sa, Antonino Ra-
spanti, episcop de Acireale şi Monseniorul 
Salvatore Genchi, vicarul general al Cataniei.

Padre Giuseppe Liozzo, parohul ce găz-
duieşte parohia ortodoxă română din Cata-
nia, a fost prezent, ca de fiecare dată.

Părintele Bogdan Demetrescu însoțit de 
doamna preoteasă şi un grup de credincioşi 
din Enna, a participat de asemenea la acest 
eveniment, cărora li s-a adăugat un grup de 
la parohia vecină din Messina.

Fie ca această zi să devină un moment de 
hotar şi un imbold pentru a continua proiec-
tul de înfrumusețare a bisericii cu o catape-
teasmă sculptată şi o pictură în altar. Amin!

A consemnat preoteasa Geta Ichim



65A P O S T O L I A   •   N R .  1 3 5   •   I U N I E  2 0 1 9

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

„Diplomă de participare la cursul intensiv de pictură bizantină” este textul din diploma 
pe care au primit-o copiii, cu „talant” de artist, care au participat în data de 1 iunie, ziua copi-
lului, la cursul intensiv de pictură şi iconografie bizantină, organizat la sediul Episcopiei Italiei 
de la Roma şi care a fost condus de Pictorul Iconograf Maria Galie.

Inițiavă a obstii monahale care se nevoieşte la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului 
şi, cu binecuvântarea Preasfințitului  Părinte Episcop Siluan, cursul a fost la prima ediție şi 
a „implicat“ copii din Roma şi împrejurimi care se adună în rugaciune, împreună cu fami-
liile lor, la paraclisul Mănăstirii noastre şi care sunt membri ai şcolii duminicale de învățătură 
creştină, de literatură, tradiție şi istorie românească.

După o zi de lucru cu penel şi culori, când icoanele au prins contur şi au fost finalizate, micuții 
iconari au fost răsplatiți cu o Diplomă de Participare, din partea celei ce a pus suflet şi multă dăru-
ire în a preda mai departe, sub forma iubirii de frumos, arta picturii bizantine, şi a spera că dintre 
aceşti copii,  poate în viitor, se vor ridica iconarii şi pictorii de mâine ai bisericilor noastre. Acest 
frumos moment, dedicat copiilor noştri, a culminat cu ziua de Duminică 2 iunie, când, la sfârşitul 
Dumnezeieştii Liturghii, icoanele pictate de îndrăzneții artişti au fost sfințite şi luate  acasă  spre a 
fi puse la loc de cinste unde îşi vor îndrepta tinerii copii  rugăciunile lor.  Tot cu aceasta ocazie co-
piii şcolari din biserică au primit, în dar, câte o „Agendă pentru tineri (diario)”, ediție dedicată anu-
lui şcolar 2019-2020, editată de Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Roma. 

Mulțumire Lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate peste noi toți.  La mulți ani 
tuturor copiilor din lumea întreagă.

CHIPURI DE SFINȚI ‑ CHIPURI DE COPIII. ZIUA COPIILOR 
PRĂZNUITĂ PRIN ICONOGRAFIE LA SEDIUL EPISCOPIEI ITALIEI
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Î
n fiecare an, pe 21 mai, în calendarele ortodoxe sunt pomeniți Sfinții Împărați 
Constantin şi mama sa, Elena. Aceşti sfinți ne amintesc de biruința semnului Sfin-
tei Cruci, fiind, de asemenea, cei de care se leagă aflarea lemnului Crucii pe care 

a fost răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
În această zi, în Catedrala ortodoxă din Madrid, Sfânta Liturghie a fost slujită de 

către Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe 
Române a Spaniei şi Portugaliei, care le-a vorbit celor prezenți despre însemnătatea 
cinstirii Sfinților Împărați Constantin şi Elena, despre viața fiecăruia şi despre faptele 
lor, care au marcat istoria Bisericii noastre. 

De asemenea, Preasfinția Sa a arătat cât de importantă este rugăciunea credincioşi-
lor pentru conducătorii lor, pentru ca Dumnezeu să le lumineze mințile, să ne conducă 
în deplină înțelepciune, fie că sunt preoți, episcopi sau demnitari de stat.

Şi nu în ultimul rând, arhiereul a îndemnat mamele să urmeze exemplul Sfintei 
Împărătese Elena în creşterea şi educarea fiilor lor, formarea lor în cadrul Bisericii, 
întru ascultarea de Dumnezeu; numai aşa copiii se vor deprinde cu ascultarea părin-
tească şi nu se vor abate de la ea.

SĂRBĂTOAREA SFINȚILOR ÎMPĂRAȚI  
CONSTANTIN ȘI ELENA
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S
âmbătă, 25 mai 2019, s-au împlinit 11 ani de 
la hirotonia Preasfințitului Părinte Episcop Ti-
motei al Episcopiei Ortodoxe Române a Spa-

niei şi Portugaliei, hirotonie care a avut loc în anul 
2008, la Alcala de Henares. 

Sfânta Liturghie arhierească a fost săvârşită la Ceni-
cientos de către Preasfințitul Timotei împreună cu 
Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, având alături un 
sobor de preoți şi de diaconi alcătuit din Părinți de la 
Centrul Eparhial şi de pe cuprinsul întregii Eparhii. 
Răspunsurile la strană au fost oferite de obştea de maici 
a mănăstirii Cenicientos. 

Cu această ocazie, Preasfințitul Timotei a evocat 
în cuvântul rostit aspectul aniversar al zilei, sublini-
ind faptul că ziua de 25 mai nu este doar o sărbătoare 
episcopală, ci şi un moment de sărbătoare a întregii 
Episcopii, deoarece episcopia s-a născut o dată cu 
hirotonia primului episcop. 

De asemenea, Preasfințitul Teofil a făcut referi-
re, în cuvântul rostit, la cei 11 ani de slujire arhie-
rească şi de existență a Episcopiei, accentuând faptul 
că toate s-au făcut şi se 
fac prin legătura de iu-
bire cu Mântuitorul Ii-
sus Hristos, căci acolo 
unde este episcopul 
sunt şi Hristos şi Bise-
rica. Relaţia cu episco-
pul este de temelie în 
viața Bisericii, căci da-
că-L iubim pe Hristos 
îl iubim şi pe episcop. 
Preasfinția Sa i-a adre-

SFÂNTA LITURGHIE ARHIEREASCĂ  
SĂVÂRȘITĂ LA CEAS ANIVERSAR

sat apoi Preasfințitului Timotei 
un cuvânt de felicitare, urându-i 
multă sănătate, putere, lungime 
de zile şi păstorire plină de roa-
de duhovniceşti.
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A stăzi, 25 mai 2019, se împlinesc 11 
ani de când Preasfințitul Părintele 
nostru Episcop Timotei a primit ma-

rele har al arhieriei şi cârja de păstor al Epi-

PREASFINȚITUL TIMOTEI LA CEAS ANIVERSAR:  
11 ANI DE SLUJIRE ARHIEREASCĂ

scopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi 
Portugaliei. În tot acest timp, avându-l 
drept model pe ocrotitorul său spiri-
tual, Sf. Apostol Timotei, Preasfințitul 
Părinte şi-a făcut pe deplin datoria. Cu 
timp şi fără timp, el propovăduieşte 
cuvântul, mustră şi îndeamnă cu înde-
lungă răbdare, făcând lucru de evan-
ghelist. Cu timp şi fără timp, el suferă 
răul ca un bun ostaş al lui Hristos, 
luptându-se atât pentru binele veşnic, 
cât şi pentru binele vremelnic al 
păstoriților săi.

După 10 ani de osteneli m-am adă-
ugat şi eu la această sfântă lucrare şi 
doresc din toată inima să-i fiu sprijin 
şi uşurare prin smerita mea slujire.

Cu toată rostirea noastră şi cu toa-
tă inima, noi, ostenitorii de la Centrul 
Eparhial, împreună cu clerul, mona-
hii şi poporul binecredincios din cu-
prinsul Eparhiei noastre, îi dorim 
Preasfințitului Părinte Episcop Timotei 
păstorire îndelungată şi rodnică, ru-
gându-ne Domnului să reverse peste 
Preasfinția Sa toată darea cea bună şi 
tot darul cel desăvârşit.

Întru mulți ani Preasfinția Voastră!

† Teofil de Iberia
Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe 

Române a Spaniei si Portugaliei
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Î
n Duminica a cincea de după Paşti, în ziua de 26 mai 2019, Preasfințitul Părinte 
Episcop Timotei al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, având 
alături un sobor de preoți şi de diaconi, a slujit prima Sfântă Liturghie arhiereas-

că din parohia Sfântul Ioan Rusul, aflată la El Ejido, în Spania. Tot cu această ocazie pa-
rohia şi-a sărbătorit şi hramul.

Alături de Preasfinția Sa, din soborul slujitor au făcut parte Părintele protopop Ioan 
Poştoi, din Sevilla, Părintele paroh Podar Rus Daniel, Părintele Remus Rus Bugnar, 
din parohia Buna Vestire, aflată în Tenerife, Părintele Remus Rus, tatăl Preasfinţiei sale, 
venit din România, şi Părintele ierodiacon Spiridon, de la Centrul Eparhial. 

În cuvântul de învățătură rostit, Preasfințitul Timotei a explicat pericopa evanghe-
lică a duminicii. Întâlnirea femeii samarinence cu Mântuitorul Hristos arată, de fapt, 
întâlnirea omului păcătos cu Dumnezeu. Şi omul păcătos are în el o căutare, o aspira-
ţie către Dumnezeu, tocmai pentru că Dumnezeu nu l-a creat pe om ca să moară în pă-
cate, ci să fie viu şi să se mântuiască. Acest lucru se poate realiza numai prin apa cea vie, 
adică prin ajutorul harului Duhului Sfânt. Mântuitorul i se descoperă femeii samari-
nence ca fiind Adevărul, Mesia, de aceea, după ce L-a recunoscut drept Mesia-Hristos, 
femeia fuge în cetate şi-L mărturiseşte, devenind astfel un misionar, un apostol.

PRIMA LITURGHIE ARHIEREASCĂ DIN EL EJIDO
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Reţete
și sfaturi practice

Dragi cititori,
luna iunie aduce mult așteptata vacanţă de vară. Vă propun ca una dintre „temele de vacanţă” 

să fie o altfel de joacă, și anume în bucătărie, inegalabil prilej de a pregăti alături de cei mici, 
pe îndelete, câteva reţete gustoase, dar și de a ne bucura de timpul petrecut împreună!

BRIOŞE CU OU

Ingrediente: şapte ouă, prosciutto 
cotto (100g), lapte (180ml), smântână 
sau iaurt gras (50g), făină (150g), unt to-
pit (30g), praf de copt (o linguriţă), pu-
ţină sare, parmezan ras, pătrunjel.

Mod de preparare: se unge o tavă pen-
tru brioşe cu unt topit. Se pregăteşte un 
aluat din făină, praf de copt, sare, un ou, 
lapte şi smântână. În fiecare formă se pune 
puţin aluat, apoi bucăţele de prosciutto, 
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se sparge câte un ou şi se distribuie restul 
de aluat. Se acoperă cu parmezan ras şi cu 
pătrunjel tocat fin. Se coc la 180o timp de 
15-20 de minute. (adrianaionica.ro)

BASTONAŞE DE PEŞTE

Ingrediente:  cartofi făinoşi (800g), 
file de somon (250g), file de macrou afu-
mat (150g), pesmet (100g) trei ouă, o lă-
mâie, făină, trei linguri de ulei, condimen-
te după gust.

Mod de preparare: se fierb cartofii şi 
somonul, apoi se amestecă bine cu ma-
croul afumat, astfel încât să se poată mo-
dela opt bastonaşe, care se vor trece prin 
făină, ou, pesmet, apoi din nou prin ou şi 
pesmet (astfel formate se pot pătra la con-
gelator chiar şi o lună de zile). Se stropesc 
cu puţin ulei şi se coc la 180o timp de 25-30 
de minute. (www.bbcgoodfood.com)

SALATĂ DE FRUCTE 
LA CORNET

Ingrediente: zece cornete de înghe-
ţată, ciocolată (400g), fructe proaspete 
tăiate în cuburi mici, mentă, pentru de-
cor.

Mod de preparare: se topeşte cioco-
lata pe baie de aburi, apoi se lasă la răcit. 
Se ung cornetele pe interior cu ciocolată. 
După o oră-două, când ciocolata s-a întă-
rit, se umplu cornetele cu fructele prefe-
rate. (adrianaionica.ro)
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PRĂJITURĂ  
„IMPOSIBILĂ”

Ingrediente: zece ouă, zahăr 
(250g), lapte (1100ml), unt moa-
le (100g), făină (160g), cacao 
(două linguri), praf de copt (o lin-
guriţă), vanilie.

Mod de preparare: se cara-
melizează 100g de zahăr, cu care 
se tapetează o tavă (aproximativ 
23x33cm sau cu diametrul de 
30cm). Se încălzeşte cuptorul la 
180o. 

Pentru cremă, se amestecă bine 
cu mixerul, timp de două-trei mi-
nute, opt ouă, 75g de zahăr, un li-
tru de lapte şi aroma de vanilie. 

Blatul se prepară tot în do-
uă-trei minute din două ouă, 75g 
de zahăr, 100ml de lapte, unt, făi-
nă, cacao şi praf de copt (va rezul-
ta un aluat lichid şi dens, ca o smâ-
nână groasă). Se toarnă în tavă mai 
întâi crema de ouă, apoi blatul şi 
se coace totul cam 45-50 de mi-
nute, la bain-marie (tava cu prăji-
tura va fi aşezată într-o altă tavă cu 
apă). În timpul coacerii, blatul se 
va ridica la suprafaţă şi se va sepa-
ra de cremă. 

După ce s-a răcit, prăjitura se 
pune câteva ore la frigider, apoi se 
răstoarnă şi se mai lasă o jumăta-
te de oră să se însiropeze cu sosul 
caramel. (www.lalena.ro)


