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N
u cred să fi e nevoie de dovedit cu 
exemple că vremurile pe care le tră-
im sunt „grele”1. Încă o dată, 

cuvintele Domnului se împlinesc, după cum 
a spus: Şi se va ridica neam peste neam şi 
împărăţie peste împărăţie, vor fi  cutremure 
pe alocuri şi foamete şi tulburări vor fi . Iar 
acestea sunt începutul durerilor2.

Și pe plan personal, în concordanță cu 
planul global, cosmic, se regăsesc aceleași „du-
reri”. Căci știm că toată făptura împreună suspi-
nă și împreună are dureri până acum3. Dar des-
pre ce „dureri” să fie vorba, dacă nu despre 
dureri de naștere, dureri menite să desăvârșească 
atât pe plan personal, cât și cosmic, nașterea 
1. Cf. 2 Tim. 3, 1.
2. Mc. 13, 8.
3. Rom. 8, 22.

CUVÂNTUL

EPISCOPULUI

SILUAN

VREMURI GRELE 

VREMURI DE POCĂINȚĂ 

VREMURI DE MÂNTUIRE!

din nou, din apă și din duh4 a fi ilor lui Dumne-
zeu, până ce Hristos va lua chip în ei5. Și aceas-
ta nu este altceva decât pronia lui Dumnezeu 
Care, ca un Tată iubitor, nu-și lasă fi ii să se piar-
dă și să se contopească cu fi ii oamenilor, în care 
nu este mântuire6, căci aceștia sunt iubitori de 
sine, iubitori de arginţi, lăudăroși, trufași, huli-
tori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără 
cucernicie, lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, cle-
vetitori, neînfr ânaţi, cruzi, neiubitori de bine, tră-
dători, necuviincioși, îngâmfaţi, iubitori de desfă-
tări mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având 
înfăţișarea adevăratei credinţe, dar tăgăduind pu-
terea ei7. Aceasta face că apăsarea ce este peste 
4. Cf. In. 3, 3-5.
5. Cf. Gal. 4, 19.
6. Cf. Ps. 145, 3.
7. 2 Tim. 3, 2-5.
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cei care vor să rămână credincioși lui Dumne-
zeu și să-și ducă la împlinire identitatea – și 
demnitatea! – de fi i ai lui Dumnezeu să devi-
nă și mai mare, iar convulsiile și „durerile 
nașterii” întru Împărăția lui Dumnezeu să fi e 
și mai greu de purtat. Dar credincios este Dum-
nezeu; El nu va îngădui ca să fi m ispitiţi mai mult 
decât putem, ci odată cu ispita va aduce și scăpa-
rea din ea, ca să putem răbda8. Iar Însuși Domnul 
ne încredințează că cel care va răbda până la 
sfârșit, acela se va mântui9 – întru răbdarea voas-
tră veți dobândi sufl etele voastre10.

Să chemăm, așadar, în toată vremea și în 
tot locul, în orice circumstanță, Numele Dom-
nului, peste noi și peste apropiații noștri, pes-
te cei care ne iubesc și peste cei care ne urăsc, 
peste cei care ne fac bine și peste cei care ne 

8. Cf. 1 Cor. 10, 13.
9. Mt. 10, 22.
10. Lc. 21, 19.

fac rău, peste cei încredințați nouă spre po-
menire (sau păstorire), peste tot omul și pes-
te lumea întreagă, încredințați fi ind că tot cel 
care va chema Numele Domnului se va mân-
tui11. Căci Cel pe care Îl chemăm a fost stră-
puns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru 
fărădelegile noastre; El a fost pedepsit pentru 
mântuirea noastră și prin rănile Lui noi toţi ne-
am vindecat12; El este Dumnezeu tare, birui-
tor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să 
fi e13; El este Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, 
Atotţiitorul14. Aceluia se cuvine toată slava, 
cinstea și închinăciunea, împreună și Tatălui 
și Sfântului Duh, acum și în veci. Amin.

† Episcopul Si luan

11. Ioil, 3, 5; F.Ap. 2, 21; Rom. 10, 13.
12. Is. 53, 5.
13. Is. 9, 5.
14. Apoc. 1, 8.
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A
cest discurs teologic celebru 
și de căpătâi nu este relatat de-
cât de Sf. Ioan, iar contextul 
său nu este ușor de înțeles, 

pentru că Sf. Ioan a completat celelalte trei 
Evanghelii, dar fără să arate legătura cu eve-
nimentele raportate de ceilalți; cronologia 
sa este deci difi cilă și uneori pierdem fi rul 
călăuzitor. Din fericire, el menționează două 
evenimente precise: acest cuvânt este ros-
tit după vindecarea orbului din naștere și 
înaintea sărbătorii Hanuka1. Ne afl ăm în cel 
de-al treilea an al misiunii lui Iisus și ime-
diat înainte de ultima Lui sărbătoare de Ha-
nuka pe acest pământ, deci în luna octom-
brie-noiembrie.

Legătura dintre sfârșitul istorisirii orbu-
lui din naștere și acest cuvânt este greu de 
înțeles și suntem nevoiți să ne referim la iz-
voare non-evanghelice: tradiția spune că 
Domnul, însoțit de ucenicii Săi, a mers să 
predice Evanghelia la nord de Ierusalim, apoi 
că S-a întors în oraș și s-a dus la Templu, pen-
tru a Se ruga, după obiceiul Său. Și ieșind din 

1. Sărbătoarea celei de-a doua închinări a 
Templului, la 25 kislev (25 decembrie).

 „EU SUNT PĂSTORUL CEL BUN”

HRISTOS CĂLĂUZEȘTE OILE 

CELE ÎNȚELEGĂTOARE ÎN STAULUL CERESC

(Ioan 10, 1-20)

Templu, se spune că în oraș l-a întâlnit pe 
orbul pe care l-a vindecat. După cele spu-
se de Sf. Ioan, i S-a arătat acestuia ca Mesia2: 
tânărul L-a crezut și s-a închinat Lui (In 9, 
35-38). Apoi Iisus a început să vorbească, 
rostind pentru tânărul acela și pentru uceni-
cii Săi un important cuvânt teologic despre 
cum aveau să se sfârșească cei trei ani ai Săi 
de evanghelizare și despre «judecată» [ter-
men folosit de Hristos la versetul 39] (sub-
liniind deosebirea dintre cei ce văd și cei ce 
sunt orbi, despărţirea care îi defi nește), cu-
vânt cu atât mai adaptat cu cât este ținut di-
naintea unui orb din naștere, căruia Hristos 
i-a redat fi zic vederea, însă care și-a deschis 
și ochii lăuntrici ai inimii.

Și deodată apar Fariseii, la un colț de 
stradă. Îl recunosc pe Iisus și se amestecă în 

2. Fostul orb nu-L văzuse niciodată pe Iisus, pen-
tru că s-a dus să se spele la scăldătoarea Siloa-
mului, departe de Templu, iar între timp Dom-
nul dispăruse, relatare prezentă, de altfel, și în 
Evanghelie (In 9, 12). Nu-I cunoștea nici chi-
pul, nici numele. Hristos a venit apoi la el, după 
cum se spune la In 9, 35. Cu privire la această 
vindecare minunată, a se vedea Apostolia, nr. 
38, din mai 2011.
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conversație (ceea ce explică prezența lor ne-
prevăzută la Sf. Ioan). Trebuie să ne amin-
tim că fariseii se arată jigniți pentru faptul 
de a fi  fost ridiculizați de orbul din naștere 
(cf. dialogul savuros pe care acesta îl are cu 
ei la In 9, 18-34). Domnul, în ciuda urii cu 
care Îl urmăresc membrii Sinedriului, nu 
pierde niciodată prilejul de a rosti o învăţă-
tură, căci pentru aceasta a venit El, Cuvân-
tul Tatălui ceresc. Fariseii înțeleg pe dată că 
pe ei îi are Hristos în vedere: „Oare și noi 
suntem orbi?” (In 9, 40), iar Hristos le răs-
punde zicând, în esență: da, sunteți orbi prin 
voia voastră, acesta este păcatul vostru.

 Atunci Iisus va spune pilda Păstorului 
celui Bun, dinaintea orbului din naștere și 
a ucenicilor Săi, dar și în prezența Farisei-
lor, ceea ce arată libertatea Sa suverană și 
curajul Său neînvins: este vorba de fapt de 
un cuvânt teologic sub formă de pildă3, pen-
tru că nu există o „morală a poveștii”, ca 
într-o pildă, și pentru că este lung (In 10, 
1-20), pe când pildele sunt istorisiri scurte. 
Acest cuvânt este cunoscut în lumea întrea-
gă și în toate culturile, fi indcă este o referință 
universală (ca și cuvântul despre „Bunul Sa-
maritean”). După câte știm, nu este citit du-
minica decât în Apus, în cea de-a doua du-
minică după Paști4. Cuvântul acesta fost 
comentat între alții de Sf. Ioan Gură de Aur 
(Omiliile 59 și 60, despre Sf. Ioan) și de Sf. 
Grigorie cel mare al Romei (Omilia 14).

3. Sf. Ioan însuși spune că este vorba despre o pil-
dă (In 10, 6).

4. În ritul galilor și în vechiul rit roman dinainte de 
Vatican II, dar nu în întregime (10, 11-16). Pentru 
a-l înțelege, trebuie neapărat citit în întregime.

Esențialul acestui cuvânt și motivul pen-
tru care are un caracter de pildă ține de fap-
tul că Domnul va vorbi despre Sine ca des-
pre un păstor care călăuzește, paște și apără 
oile (pe cei care cred în El și sunt mântuiți 
de către El), oi pe care le duce într-un staul, 
într-o o stână, Împărăția Tatălui Său ceresc.

Ni se pare de folos să precizăm termenii 
din punct de vedere lingvistic. [În france-
ză,] „pasteur” și „berger” au același înțeles 
și vin deopotrivă din latină. Pasteur vine din 
latinescul pastor și îl desemnează pe cel ce 
paște oile sau le păzește (de unde termenul 
de pâtre, în franceză). Berger vine din lati-
nescul berbex (apoi verbex sau vervex), care 
înseamnă oaie sau berbec. Cei doi termeni 
sunt echivalenți, însă „pasteur” are, din se-
colul al XI-lea, un înțeles religios, duhovni-
cesc, acela de „slujitor al altarului”, de epi-
scop sau preot. Este și termenul cel mai 
universal. Așadar, am păstrat termenul de 
„pasteur” în titlu și am folosit cuvântul „ber-
ger” în text, pentru că este mai expresiv, mai 
ușor de înțeles în această epocă tehnologi-
că și de indiferență religioasă. [În română, 
păstor cumulează cele două sensuri, de unde 
și folosirea generalizată a acestui termen în 
traducere. Cioban se referă exclusiv la me-
seria de oier – n.tr.].

Înainte de a comenta mai în detaliu 
această pildă, să ne oprim asupra acestor 
simboluri bogate în înțeles și asupra extra-
ordinarei pedagogii a lui Hristos. Palestina 
de acum 2000 de ani era (și mai este încă) 
o țară mediteraneană – deci caldă –, cu 
puțin pământ arabil, prin urmare una din 
sursele principale de înavuţire era creșterea 
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animalelor5, și mai ales a oilor. Oaia, care 
dă lapte, lână, carne și piele, este un animal 
bine îmblânzit, apropiat omului. Marea 
bogăție a unei turme de oi sunt femelele, 
oile, care poartă mielul, iar masculii (ber-
becii) sunt folosiți numai la reproducere. 
Aceste oi, docile din fi re, trăiesc în turme 
și trebuie să fi e călăuzite de un păstor ex-
perimentat, altfel s-ar pierde6 și ar fi  răpite 
de animalele de pradă. Oaia este simbolul 
creștinilor, mai întâi al Mariei, care Îl poar-
tă pe Mielul lui Dumnezeu în sânul său, dar 
și al oricărui creștin, care trebuie să facă 
același lucru în chip tainic, să-L poarte în 
inima sa pe Hristos, asemănându-se Lui.

Păstorul merge mereu în frunte și 
călăuzește turma acolo unde este hrană și 
apă, lucru pentru care trebuie să cunoască 
bine regiunea. Păstorul călăuzește turma 
prin prezența sa fi zică – vizibilă – și cu gla-
sul, ceea ce înseamnă că își cunoaște bine 
oile; în plus, trebuie să fi e în stare să le în-
grijească atunci când se rănesc și mai ales le 
apără împotriva prădătorilor, dintre care cei 
mai de temut sunt lupii, care dintotdeauna 
ucid și mănâncă oile7. Păstorul merge întot-
deauna cu un toiag, în care se sprijină, care 
este simbolul puterii sale de a porunci și de 
care se slujește împotriva lupilor. Păstorul 
nu doarme noaptea decât cu un singur ochi, 
pentru că este momentul propice pentru 
lupi să atace: el veghează (cf. păstorii din 

5. Bovinele nu se potrivesc, pentru că au nevoie de 
pășuni întinse și deci de multă ploaie.

6. Cf. „Pilda oii rătăcite”.
7. În Occident, ecologiștii au vrut să reintrodu-

că lupii, dar lupii ucid și mănâncă oile...

Betleem: Lc 2, 8). Și când lupii atacă, el tre-
buie să aibă curajul de a le ține piept cu gla-
sul și cu toiagul său. Păstorul își pune așa-
dar viața în pericol la fi ecare atac. Păstorul 
nu este chiar singur, este însoţit de un câi-
ne, care îl ajută să adune turma și care se lup-
tă vitejește cu lupii.

Ne dăm seama, dezvoltând semnifi cația 
acestor simboluri, că totul corespunde în-
tocmai și cu desăvârșire lui Hristos. Vom ve-
dea – prin propriile Sale cuvinte – că El este 
păstorul desăvârșit al creștinilor, Păstorul 
cel Bun, căci creștinii au menirea de a fi  oi 
duhovnicești, care poartă Mielul dumneze-
iesc8. Câinii [care nu apar aici] sunt îngerii, 
8. Toți creștinii sunt chemați să facă în chip tai-

nic ceea ce Maria, Născătoarea de Dumnezeu, 
a făcut în realitate și în istorie: să devină „teo-
fori”, purtători de Dumnezeu.
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slujitori ai Păstorului dumnezeiesc. Acesta 
este geniul9 lui Hristos: acela de a alege sim-
boluri care ajung la inima oamenilor, într-o 
civilizație agro-pastorală antică [anterioară 
modernismului tehnic], iar aceste simbo-
luri, datorită bogăției lor duhovnicești, sunt 
pe înțelesul tuturor oamenilor, din toate epo-
cile și din toate culturile, până la sfârșitul 
veacurilor.

Staulul [refugiu și loc de odihnă al oi-
lor, dar unde nu rămân tot timpul] simbo-
lizează în același timp Raiul regăsit și 
Împărăția cerească, sălașul părintesc, iar Bi-
serica pământească este prevestirea acesto-
ra. Staulul nu are decât o ușă, Ușa Cerului. 
Cei care încearcă să intre cu sila și pe altă 
parte sunt „furi și tâlhari”. Sf. Ioan Gură de 
Aur10 vede în ei prorocii mincinoși, păstorii 
mincinoși, cristoșii mincinoși, care au venit 
înaintea lui Hristos și care vor veni după El, 
predicând erezii și ideologii mesianiste, po-
litice sau religioase, care pretind că salvea-
ză lumea fără adevăratul Mesia, fără Hris-
tos, și care sunt toate ucigașe sau duc la 
genocid. Aici Domnul îi are direct în vede-
re pe Farisei și tot Sinedriul, care Îl resping 
violent și vor să-L ucidă11.

9. Îndrăznesc să vorbesc de „geniu” pentru că 
Hristos, „Noul Adam”, este un om adevărat, 
care a dus fi rea omenească la desăvârșire și mai 
ales inteligența omenească. Inteligența Sa foar-
te înaltă, unită cu divinitatea Sa într-o perfec-
tă sinergie, pune în lucrare această pedagogie.

10. Sf. Ioan Gură de Aur, Comentariu la Evanghelia 
după Sf. Ioan, Omiliile 59 și 60, Ed. Artège, pp. 
318-328.

11. Prima pomenire în Evanghelie a voinței evreilor 
de a-L ucide pe Iisus se găsește după vindecarea 
slăbănogului de la Vitezda (In 5, 18), adică spre 

Apoi Domnul adaugă: „iar cel ce intră 
prin ușă este păstorul oilor”. Păstorul dum-
nezeiesc, Hristos, este singurul care poa-
te să intre pe această ușă. Acest lucru este 
pentru totdeauna limpede și deslușit. Cu-
vântul tainic ce spune că „portarul îi deschi-
de” vrea să spună că cei doi Heruvimi de sla-
vă, cu sabie de foc, care stau dinaintea ușii 
de la alungarea lui Adam și a Evei, recunos-
când pe Stăpânul și Domnul lor prin fi rea 
Sa omenească, Îi deschid ușa cu respect și 
admirație12.

Avem apoi un minunat cuvânt despre 
relația Păstorului-Hristos cu oile Sale-credin-
cioși creștini, de fapt chipuri de recunoaștere 
duhovnicească a adevăratului și singurului 
Mesia („oile aud glasul Său… le cheamă pe 
nume… merge înaintea lor… nu vor mer-
ge după un străin”), iar în miezul acestui cu-
vânt afl ăm un gând care poate părea straniu: 
dacă portarul deschide, asta înseamnă că 
oile vor intra cu păstorul lor, după aceea, 
însă, El scoate îndată oile afară. Lucrul aces-
ta îl va spune puțin mai încolo: „Cel care in-
tră prin Mine… va intra și va ieși…” Sf. Gri-
gorie cel Mare13 face o frumoasă exegeză a 

mijlocul celui de-al doilea an de misiune a Sa. 
Găsim la Sf. Ioan de șapte ori mențiunea „a uci-
de pe Iisus” și de patru ori reproșul făcut de 
Hristos Însuși că vor să-L ucidă, în total de 11 ori 
(înainte de osândirea Sa fi nală, rostită de Pilat).

12. Cf. splendidele tropare din Canonul bizantin 
al Înălțării, unde se văd cele 9 cete îngerești dân-
du-se la o parte dinaintea lui Hristos, care Se 
înalță slăvindu-L [fără să înțeleagă întruparea 
Sa, căci Duhul Sfânt este Cel care le-o arată: 
este Împăratul vostru, Fiul Tatălui ceresc].

13. Sf. Grigorie cel Mare: Omilii la Evanghelii, 
Omilia 14, Ed. Ste Madeleine, pp. 162-168.
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acestui cuvânt: „va intra venind la credință, 
va ieși trecând de la credință la vederea față 
către față și de la a crede la a contempla”. Este 
vorba de fapt de o înaintare în sfi nțenie și 
mai cu seamă de îndumnezeire.

Sf. Ioan are „bunătatea” de a spune că 
Fariseii nu au înțeles nimic (In 10, 6), dar 
acest lucru nu este sigur: probabil că ei au 
simțit despre ce e vorba, dar inima lor este 
închisă la acest adevăr.

Domnul nu se îngrijește de acest lucru, 
pentru că aceia nu vor să creadă și pentru că 
au hotărât dinainte să-L respingă și să-L com-
bată. El Își continuă pilda și merge mai de-
parte, căci pentru El vremea judecății a ve-
nit. De fapt, Hristos vorbește pentru a-Și 
forma ucenicii pentru viitoarea lor misi-
une de păstori. 

„Eu sunt ușa oilor.” Astfel, Hristos nu 
este numai Păstorul, este și Ușa, altfel spus 
învățătura Mea, cuvântul Meu, purtarea Mea 
[exemplul Meu], doar ele vă vor permite să 
intrați în Împărăția Tatălui Meu. „De va in-
tra cineva prin Mine, se va mântui.” Căci 
Hristos este „singurul Mântuitor al lumii”, 
pentru că a săvârșit ceea ce Tatăl Său ceresc 
I-a cerut (și ceea ce a făcut prin Duhul Sfânt). 
„Eu am venit ca viață să aibă” – fi indcă eram 
morți cu Adam, prin păcat; Hristos ne-a re-
dat viața, viața adevărată, viața veșnică.

„Eu sunt Păstorul cel Bun”, mai zice – 
însă de ce se mai îngrijește să precizeze ceva 
care pare că se înțelege de la sine?

Pentru că sunt mulți păstori răi, căro-
ra El le va arăta caracterul. Să nu uităm că 
se afl ă în fața unor oameni care tăgăduiesc 
că El este Mesia și care Îl calomniază. Hris-

tos vrea să le dea ucenicilor Săi, tuturor 
creștinilor, criterii de discernământ duhov-
nicesc, și anume cum să Îl recunoască pe 
adevăratul și singurul Mesia și pe cei care 
vor fi  însărcinați să călăuzească turma Sa 
după Înălțare. Păstorii cei răi sunt „cei 
plătiți”, ei fac asta pentru că sunt plătiți, 
din interes personal, spre a se îmbogăți, 
pentru plăcere, pentru cinstire. Dar nu au 
nici o grijă de oi, nu le cunosc și le pără-
sesc de îndată ce lupii14 atacă. Acești lupi 
simbolizează demonii, ereziile, dar și pati-
mile și ispitele. Acest cuvânt se adresează 
în primul rând membrilor Sinedriului, ma-
rilor preoți, cărturarilor și Fariseilor, 
instanța supremă a Israelului, acești șefi 
care rătăcesc poporul, care Îl vor osândi la 
moarte pe Hristos și care Îl vor da pe mâna 
păgânilor pentru a-L ucide. Dar se adre-
sează și tuturor păstorilor răi din Biserică, 
de 2000 de ani încoace, și se poate spune 
că se adresează și tuturor celor care sunt 
răi conducători ai neamurilor. „Furii și tâl-
harii” de mai sus erau cristoșii mincinoși, 
urzurpatori, funcționarii religioși, care vin 
numai ca să primească un salariu, fără a 
avea niciun interes pentru oi. Puțin le pasă 
dacă sunt ucise și devorate de lupi, din mo-
ment ce ei scapă nevătămați. Acest lucru 
este atât de important, că îl va spune de 
două ori: „Eu sunt Păstorul cel Bun”, zice 
la versetele 11 și 14.

14. Cf. ceea ce Hristos le spusese apostolilor Săi: 
„Iată vă trimit pe voi ca niște oi în mijlocul lu-
pilor.” Era important să le aducă aminte că 
Stăpânul, Păstorul cel Bun, era tot cu ei și că 
veghea asupra lor.
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Una dintre diferențele esențiale între 
Păstorul cel Bun și cei plătiți este aceea care 
adeverește spusa „Eu cunosc oile Mele și 
oile Mele Mă cunosc pe Mine”. Acest lu-
cru are un înțeles foarte puternic: a cu-
noaște – a se naște cu – înseamnă și a se uni 
(pentru un cuplu) și a intra în comuniune. 
Iar Domnul merge foarte departe, făcând 
o paralelă îndrăzneață: „…precum Mă 
cunoaște Tatăl și Eu cunosc pe Tatăl”. Ta-
tăl și Fiul sunt într-o comuniune desăvârșită, 
împărtășind aceeași fi re dumnezeiască, însă 
noi, oile, împărtășim și noi fi rea omeneas-
că cu Iisus Hristos. Sf. Grigorie cel Mare 
adaugă: „a cunoaște pe Păstor este a cunoaș-
te adevărul”. Și mai spune, citându-l pe Sf. 
Ioan: „Cel care spune a cunoaște pe Dum-
nezeu, dar nu păzește poruncile Sale, este 
un mincinos.” (1 In 2, 4). În fond, „a cunoaș-
te” înseamnă a fi  asemănător.

Hristos merge chiar mai departe în 
distincția față de păstorii plătiți: El, Păsto-
rul cel Bun, „Își dă viața pentru oile Sale”. 
Iubirea Sa pentru oile Lui merge atât de 
departe, încât este în stare să-Și dea viața 
pentru ele, ceea ce este culmea iubirii (In 
15, 13). Este prorocia a ceea ce I se va în-
tâmpla peste câteva luni, în primăvara care 
avea să urmeze. Hristos face întotdeauna 
ceea ce spune.

Apoi arată din nou un lucru tainic: „am 
și alte oi, care nu sunt din staulul acesta. 
Și pe acelea trebuie să le aduc”. Părinții Bi-
sericii spun că este vorba despre celelalte 
neamuri, despre păgâni, care într-adevăr nu 
sunt fi ii lui Israel, copiii lui Avraam. Iar Hris-
tos adaugă: „vor auzi glasul Meu”. Este o 

prorocie a ceea ce se va întâmpla și va veni, 
și anume Biserica Neamurilor. Hristos mai 
face și o altă frumoasă prorocie: „și va fi  o 
turmă și un păstor”. Este vestirea Bisericii 
cerești (căci Biserica pământească nu va ști 
să-și păstreze unitatea).

Sfârșitul cuvântului este o revelație teo-
logică excepțională15. „Pentru aceasta Mă 
iubește Tatăl, fi indcă Eu Îmi pun sufl etul, 
ca iarăși să-l iau.” Fiul nu este iubit de Ta-
tăl pentru simplul fapt că este fi u și s-a năs-
cut din Tatăl, cum se petrec lucrurile adesea 
între oameni, unde biologia și psihologia pre-
domină asupra celor duhovnicești. Fiul este 
iubit de Tatăl pentru că este chipul desăvârșit 
al Tatălui, Care a voit ca Omul să fi e și Care 
vrea să-l mântuiască, pentru că este pe de-
plin ascultător către Tatăl Său și pentru că 
vrea plinirea planului dumnezeiesc al Tată-
lui. Fiul nu socotește că are vreun «drept» 
pentru că este fi u și moștenitor. El Își arată 
iubirea pentru Tatăl împlinind planul dum-
nezeiesc al Tatălui. Jertfa Fiului este chipul 
jertfei Tatălui: cei Doi sunt în deplin acord. 
Dacă Fiul Își dă viața, Tatăl și El Îl dă pe Fiul 
Său, ceea ce este o jertfă. Și putem adăuga 
faptul că Duhul Sfânt lucrează la această re-
alizare a planului dumnezeiesc în fi rea ome-
nească a Fiului: faptul de a accepta ca Fiul 
să-Și dea viața și să moară după fi rea ome-
nească este o suferință – o jertfă – pentru 
Duhul Sfânt, care este „Dătătorul de viață”, 

15. Se poate socoti că este de același nivel teolo-
gic ca și „Cuvântul de pe urmă”, după Cina cea 
de Taină, revelația cea mai înaltă pe care Dum-
nezeu a făcut-o vreodată omului pe pământ, 
până la sfârșitul veacurilor.
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sufl area de viață a Omului. El este Cel care 
va învia fi rea omenească a Fiului, după voia 
Tatălui. Cei Trei sunt Unul. Fiul primește 
să-Și dea viața omenească pentru a-l mântui 
pe Omul căzut, căci a primit de la Tatăl Său 
puterea de a-și recăpăta viaţa, adică de a în-
via. Iar fraza fi nală este cu totul excepțională: 
„Această poruncă am primit-o de la Tatăl 
Meu.” Este o revelație a vieții treimice.

Fariseii nu vor asculta, pentru că nu voiau 
să asculte16. Dar, după cum spune Sf. Ioan 
(10, 19-21), alte persoane s-au alăturat aces-
tui grup, în stradă, iar „evreii” care au ascul-
tat sunt „dezbinați”: unii cred că Iisus este 
posedat (!), alții că este nebun, iar alții, care 
au bun simț17, spun că un om care deschide 
ochii orbilor nu poate veni de jos, de la 
demoni17. Hristos – piatra cea din capul 
16. Păcatul nu este o fatalitate: oricare ar fi  împre-

jurările, există un moment în care voia noas-
tră este la mijloc, în taina inimii noastre, și în 
care trebuie să alegem, în chip liber. Dumnezeu 
respectă voia noastră și nu intervine; este res-
ponsabilitatea noastră.

17. Dumnezeu nu ne cere să fi m teologi sublimi, 
nici asceți extraordinari: ne cere numai să dăm 
dovadă de bun simț, lucru la îndemâna oricui. 
Hristos va spune asta fără încetare: dacă roade-
le sunt bune și pomul este bun… Însă există 
uneori, la omul căzut, ca și la demoni, un atașa-
ment irațional și sinucigaș faţă de „rău”, faţă de 
ură, faţă de răzbunare și distrugere: dacă nu 
obțin ceea ce doresc, distrug tot; totul va dis-
părea o dată cu mine…, lucru copilăresc, ucigaș 
și ridicol. Această patologie duhovnicească este 
un fel de refl ectare infernală a omniprezenței și 
veșnicei iubiri a lui Dumnezeu, care este parte 
integrantă a fi rii Sale („Dumnezeu este iubire”). 
Să avem luciditatea de a vedea această formă ul-
timă și tragică a păcatului nostru și să ne amin-
tim că Hristos este biruitor în veac.

unghiului – este și o piatră de poticnire, un 
criteriu al Adevărului. Fie această piatră ne 
trimite în sus, la Cer, ca la Înviere, fie ne 
strivește și ne face să cădem în iad. Însă Apos-
tolii vor asculta cu atenție lecția. Vorbind 
astfel dinaintea ucenicilor Săi, Domnul le 
trasează un drum. După plecarea Sa către 
Tronul dumnezeiesc, la Înălțare, ei vor trebui 
să se poarte ca și El, să fie păstori buni, 
după chipul Păstorului celui Bun. Hristos 
le-a spus și le-a arătat limpede cum trebuie 
să călăuzească turma creștinilor și cum tre-
buie să se poarte. Ei înșiși vor transmite toate 
acestea – în scris, prin Evanghelii, și prin viu 
grai – urmașilor lor, episcopii, iar episcopii 
vor lăsa această moștenire colaboratorilor 
lor nemijlociți, preoților. Episcopii și preoții 
vor fi  numiți mai apoi „păstori”. Episcopii 
vor primi o cârjă18 episcopală, care este de 
fapt toiagul păstorului. În rânduiala 
spațiului sacru al Bisericii vom vedea foarte 
curând apărând un altar (sfânta sfi ntelor), 
simbolizând staulul ceresc, care nu are 
decât o ușă („Ușile împărătești” sau „Ușile 
sfi nte”), prin care nu trec decât episcopii și 
preoții, îmbrăcați cu sfi ntele veșminte, pen-
tru a sluji tainele cele dumnezeiești. Ei Îl 
reprezintă, prin funcția lor, pe Păstorul cel 
Bun, pe Hristos, Marele nostru Preot în veac. 

Pr. Noël TANAZACQ, Paris

18. Toiagul pastoral al episcopilor este atestat foar-
te devreme în Apus (secolele IV-V): era un to-
iag de lemn asemănător cu cel pe care se spri-
jină bătrânii, fără formă fi xă până în secolul al 
XIII-lea. Transformarea curburii în volută nu 
apare în Apus decât la sfârșitul Evului Mediu.
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CUVÂNT

FILOCALIC
 AVVA FILIMON

Cuvânt foarte folositor

Z
iceau despre Avva Filimon pust-
nicul că se închisese într-o peș-
teră la mică depărtare de Lavra 
numită a Romeilor și se îndelet-

nicea cu luptele nevoinţii, spunându-și în 
cuget adesea ceea ce se spune că-și zicea 
marele Arsenie: „Filimoane, de ce ai ieșit?” 
Stăruia deci în peșteră vreme multă, împle-
tind funii și coșuri, și dădea iconomului să-i 
ia pâini mici pentru hrană. Căci nu mânca 
nimic decât pâine și sare, și de acestea nu-
mai în unele zile. Drept aceea nu purta ni-
cio grijă de trup, ci, îndeletnicindu-se cu 
contemplaţia, ajunsese înlăuntrul luminii 
dumnezeiești. Și așa săvârșind slujba de tai-
nă cea negrăită, petrecea în bucurie. Iar du-
cându-se la biserică Sâmbăta și Dumineca, 
umbla singur, ca să nu i se taie mintea de la 
lucrarea pe care o avea. Iar în biserică, stând 
într-un colţ și pironindu-și faţa în pământ, 

vărsa șiroaie de lacrimi, plângând neconte-
nit și având neîncetat în minte gândul mor-
ţii și pilda Sfi nţilor Părinţi, mai ales pe a lui 
Arsenie cel Mare, căruia i se și silea să-i um-
ble pe urme. Dar ivindu-se o erezie în Ale-
xandria și în ţinutul din jurul ei, a plecat și 
s-a dus în Lavra alăturată [de cea] a lui Ni-
canor. Și primindu-l pe el prea iubitorul de 
Dumnezeu Paulin, și dându-i lui locul său 
de singurătate, îl rânduiește în toată liniș-
tea. Căci un an întreg n-a îngăduit nicioda-
tă nimănui să se ducă la el, ba nici chiar el 
însuși nu l-a supărat de loc, fără numai în 
vremea când îi dădea pâinea cea de trebu-
inţă. Venind deci Sfânta Înviere a lui Hris-
tos și afl ându-se împreună, se făcu pomeni-
re între ei despre starea de singurătate și de 
liniște. Și cunoscând că și pentru fratele cel 
prea evlavios scopul cel mai ales este aces-
ta, îi semănă cuvinte ascetice din Scriptură 
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și de la Părinţi, arătând prin toate că fără li-
niștea desăvârșită [isihia] este cu neputinţă 
a plăcea lui Dumnezeu, precum a cugetat și 
dumnezeescul Părinte Moise, că liniștea 
naște nevoinţa, iar nevoinţa naște plân-
sul, iar plânsul frica, iar frica smerenia, 
iar smerenia trecerea cu vederea, iar tre-
cerea cu vederea dragostea, iar dragos-
tea face sufl etul fără boală și fără patimă; 
și atunci cunoaște omul că nu este departe 
de Dumnezeu. Deci îi zicea lui: „Trebuie 
să-ţi curăţești cu desăvârșire mintea prin 
liniștire și să-i dai o lucrare duhovniceas-
că neîntreruptă.” Căci, precum ochiul pă-
trunde în cele supuse simţurilor și se mi-
nunează de vedere, așa și mintea curată 
pătrunde în cele inteligibile și e răpită de 
vederea duhovnicească, de care nu mai poa-
te fi  desfăcută. Și cu cât se golește mai mult 
prin liniște de patimi și se curăţește, cu atât 
se învrednicește mai mult de cunoștinţă. Și 
desăvârșită este mintea atunci când calcă 
peste cunoștinţa fiinţială și se unește cu 
Dumnezeu. Căci având demnitatea împă-
rătească, nu mai suferă să fi e săracă, nici nu 
mai e ispitită de poft ele de jos, chiar de i-ai 
oferi toate împărăţiile. 

Se spune că un frate oarecare, cu nume-
le Ioan, de fel din părţile mării, a venit la 
acest sfânt și mare Părinte Filimon și ţinân-
du-i picioarele i-a zis: „Ce să fac Părinte, ca 
să mă mântuiesc? Căci văd că mintea îmi 
umblă și rătăcește încoace și încolo, la cele 
ce nu trebuie.” Iar el, oprindu-se puţin, zise: 
„Această patimă este a celor de-afară, și 
stăruie fi indcă până acum nu ai dor desă-
vârșit de Dumnezeu. Căci n-a venit încă în 

tine căldura dorului și a cunoștinţii Lui.” 
Zise atunci fratele: „Și ce să fac Părinte?” Îi 
răspunse lui: „Du-te până ce vei avea me-
ditaţia [lucrarea] ascunsă în inimă, care 
poate să-ti cureţe mintea de aceste a.” Fra-
tele, nepricepând cele spuse, zise bătrânu-
lui: „Ce este meditaţia ascunsă, Părinte?” 
Zise către el: „Du-te, veghează în inima ta 
și veghind, zi în cugetul tău cu frică și cu 
cutremur: Doamne Iisuse Hristoase, milu-
iește-mă. Căci așa învaţă fericitul Diadoh 
pe începători.” Deci plecând acela și liniș-
tindu-se cu ajutorul lui Dumnezeu și cu 
rugăciunile Părintelui, s-a îndulcit cu aceas-
tă lucrare pentru puțină vreme. Dar depăr-
tându-se deodată de la el și neputând să se 
îngrijească în trezvie și să se roage, veni ia-
răși la bătrân și-i vesti întâmplarea. Iar aces-
ta îi zise lui: „De acum, iată, ai cunoscut 
urma liniștirii și a lucrării și ai cercat dul-
ceaţa din ea. Ţine deci aceasta totdeauna 
în inima ta. Fie că mânânci, fi e că bei, fi e 
că te întâlnești cu oarecine, fie că ești 
afară din chilie, fi e că ești pe drum, să nu 
uiţi să rostești această rugăciune și să 
cânţi și să meditezi rugăciuni și psalmi, 
cu o cugetare trează și cu mintea nerătă-
cită. Dar chiar când te afl i în cea mai nece-
sară trebuinţă, să nu înceteze mintea ta să 
mediteze și să se roage în ascuns. Căci ast-
fel poți înțelege adâncurile dumnezeieștii 
Scripturi și puterea ascunsă în ea și să-i dai 
minţii o lucrare neîncetată, ca să împlinești 
cuvântul Apostolului, care poruncește: «ne-
încetat vă rugaţi». Ia aminte deci cu dina-
dinsul și păzește-ți inima, ca să nu primeas-
că gânduri rele sau deșarte și nefolositoare. 
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Ci totdeauna, fi e că ești culcat, fi e că ești în 
picioare, fi e că mănânci, fi e că bei, fi e că te 
întâlnești cu alţii, inima ta să se îndeletni-
cească pe ascuns în cuget, fi e cu psalmii, fi e 
cu rugăciunea: «Doamne Iisuse Hristoase, 

Fiule al lui Dumnezeu, 
miluiește-mă». Iar când 
cânţi cu gura, ia de ase-
menea aminte să nu zici 
alte cuvinte și la altele 
să-ţi rătăcească cugeta-
rea.” Și iarăși l-a întrebat 
fratele: „Văd în somn 
multe năluciri deșarte.” 
Iar bătrânul a zis către el: 
„Să nu te lenevești și să 
nu te faci nepăsător, ci 
înainte de a te culca fă 
multe rugăciuni în inima 
ta și împotrivește-te gân-
durilor, ca nu cumva să 
fi i dus de voile diavolului 
și să te lepede Dumne-
zeu. Grijește cu toată pu-
terea ca să adormi după 
psalmi și după această 
meditaţie în minte, și să 
nu lași cugetarea ta să 
primească gânduri stră-
ine; ci în gândurile în 
cari ai fost rugându-te, 
în acelea să te culci me-
ditând, ca să fi e cu tine 
când adormi și să-ţi gră-
iască ţie când te scoli. Zi 
și sfântul Simbol al cre-
dinţei ortodoxe înainte 

de a te culca. Căci credinţa dreaptă în Dum-
nezeu este un izvor și o strajă a tuturor bu-
nătăţilor.” L-a întrebat iarăși fratele, zicând: 
„Fii bun Părinte și îmi spune, ce fel de lu-
crare are mintea ta? Învaţă-mă să mă mân-
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tuiesc și eu.” Iar el zise: „Ce vrei să iscodești 
acestea?” Iar acela, sculându-se și prinzân-
du-i picioarele sfântului, i le sărută rugân-
du-l să-i spună. Iar după multă vreme zise: 
„Încă nu poţi purta tu aceasta. Căci e pro-
priu bărbatului care a ajuns la deprinderea 
bunătăţilor, ca dreptăţii să dea fi ecărei sim-
ţiri lucrul potrivit cu ea. Dar nici nu e cu 
putinţă ca cel ce nu s-a curăţit cu desăvâr-
șire de gândurile deșarte ale lumii să se în-
vrednicească de un dar ca acesta. De aceea, 
dacă dorești unele ca acestea, ţine medita-
ţia ascunsă în inimă curată. Căci de vei stă-
rui neîncetat în rugăciunea ta și în medita-
rea Scripturilor ţi se vor deschide ochii 
înţelegători ai sufl etului și va veni în el o 
bucurie mare și un dor negrăit și puternic, 
aprinzându-se și trupul de către duh, încât 
tot omul se va face duhovnicesc. Deci, când 
te va învrednici Dumnezeu să te rogi neîm-
prăștiat și cu minte curată, fi e noaptea, fi e 
ziua, nu avea grijă de pravila ta, ci cu toată 
puterea stăruiește să fi i lipit de Dumnezeu 
și El va lumina inima ta în privinţa lucrării 
duhovnicești pe care o săvârșești.” Și a mai 
adăugat și acestea: „A venit la mine odată 
un bătrân și întrebându-l de starea minţii, 
mi-a spus: «Doi ani am stăruit rugând pe 
Dumnezeu din toată inima și cerându-I fără 
slăbire să-mi dea să mi se întipărească ne-
întrerupt și neîmprăștiat în inimă rugăciu-
nea, pe care a lăsat-o El ucenicilor Săi. Și 
văzând osteneala și răbdarea mea, mi-a îm-
plinit cererea Domnul, marele Dătător.»” 
Mai zicea și aceea, că gândurile ce se ivesc 
în cuget despre cele deșarte, sunt boli 
ale sufl etului nelucrător și leneș. Adaus 

e deci că, după cum e scris, trebuie să ne 
păzim mintea cu toată străjuirea și să cân-
tăm neîmprăștiat întru cunoștinţă și să ne 
rugăm cu mintea curată. 

Prin urmare, fraţilor, Dumnezeu vrea 
ca noi să ne arătăm sârguinţa către El, întâi 
în osteneli, apoi în dragoste și rugăciune 
neîncetată, și însuși El ne va arăta calea mân-
tuirii. Dar este vădit că nu e altă cale care 
duce la cer decât liniștirea desăvârșită, fuga 
de toate relele, dobândirea virtuţilor, dra-
gostea desăvârșită faţă de El și convieţuirea 
cu Dumnezeu în cuvioșie și dreptate. De 
va ajunge cineva la acestea degrabă se va ri-
dica în locașurile cerești. Dar cel ce doreș-
te să se suie la înălţimea aceasta trebuie nu-
mai decât să-și omoare mădularele de pe 
pământ. Căci când sufl etul nostru se va ve-
seli de vederea Binelui adevărat și nu se va 
mai întoarce spre niciuna din patimile stâr-
nite de plăceri, ci lepădând toată dulcea îm-
pătimire [voluptatea] trupească, va primi 
cu înţelegere curată și neîntinată arătarea 
lui Dumnezeu. 

Deci avem trebuinţă de multă pază, 
osteneli trupești și curăţie a sufl etului ca 
să sălășluim pe Dumnezeu în inimile noas-
tre, pentru ca de aici înainte să împlinim 
fără rătăcire poruncile Lui. Și El ne va 
învăţa să păzim în mod sigur legile Lui, 
trimiţându-și ca niște raze de soare lucră-
rile Sale, prin harul Duhului sălășluit în 
noi. Prin osteneli și încercări trebuie să 
curăţim chipul după care am fost făcuţi 
raţionali și în stare de orice înţelegere și 
de asemănare cu Dumnezeu, și să ne ţinem 
simţirile neamestecate cu nicio pată, topite 
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din nou în oarecare chip în cuptorul încer-
cărilor, ca așa să ne preschimbăm spre cin-
stea împărătească. Căci Dumnezeu a zidit 
fi rea omenească părtașă de tot binele, ca 
să poată privi cu mintea cetele îngerilor, 
măririle Domniilor, Puterile, Începători-
ile, Stăpâniile, lumina neapropiată, slava 
mai presus de fulger. 

Iar când dobândești o virtute, să nu ţi 
se înalţe gândul împotriva fratelui, fi indcă 
tu ai dobândit-o iar acela nu i-a avut grijă. 
Căci aceasta este începutul mândriei. Pă-
zește cu toată puterea să nu faci nimic 
pentru plăcerea oamenilor. Iar când lupţi 
cu patima să nu slăbești, nici să te lenevești 
dacă dăinuiește războiul, ci, ridicându-te, 
aruncă-te înaintea lui Dumnezeu, din toa-
tă inima, zicând cu Proorocul: «Judecă-i 
Doamne pe cei ce mă nedreptăţesc, căci eu 
nu pot nimic asupra lor». Și El văzând sme-
renia ta, îţi va trimite mai repede ajutorul 
Său. Iar când mergi cu cineva pe cale nu 
primi convorbire deșartă, ci dă-i minţii 
lucrarea duhovnicească pe care o avea, ca 
să i se facă obicei bun și uitare a plăcerilor 
vieţii și să ajungi la limanul nepătimirii.” În-
văţând prin acestea și prin mai multe cu-
vinte pe frate, îl slobozi. 

Iar după puţină vreme veni iarăși la el și 
începând să-l întrebe, zise: „Ce să fac Părin-
te, că în pravila mea de noapte mă îngreu-
iază somnul și nu mă lasă să mă rog cu tre-
zvie, ba nici nu pot să priveghez cu 
prisosinţă? Și când cânt, pot să fac ceva cu 
mânile?” Iar el zise: „Când poţi să te rogi în-
tru trezvie să nu faci nimic cu mânile; iar 
când ești cuprins de moleșală mișcă-te pu-

ţin, ameninţându-ţi gândul, și fă ceva cu mâ-
nile.” Iar acela zise iarăși către el: „Dar tu, 
Părinte, nu ești îngreunat de somn în pra-
vila ta?” Zise lui: „Anevoie, dar dacă mi se 
întâmplă vreodată puţin, mă mișc și zic din 
începutul Evangheliei după Ioan, îndrep-
tând spre Dumnezeu ochiul cugetului și în-
dată se risipește. Asemenea fac și cu gându-
rile. Când vine vreunul, îl întâmpin ca pe 
un foc cu lacrimi, și se risipește. Dar tu încă 
nu poţi să te înarmezi astfel, ci ţine mai de 
grabă meditaţia ascunsă și rugăciunile de 
zi, rânduite de Sfi nţii Părinţi, adică silește-te 
să săvârșești ceasul al treilea, al șaselea, al 
nouălea, cele de seara și pravila de noapte. 
Dar ia seama cu toată puterea, să nu faci ni-
mic pentru plăcerea oamenilor, nici să ai 
vreodată dușmănie împotriva fratelui, ca să 
nu te desparţi de Dumnezeul tău. 

Sârguiește-te să-ţi păzești cugetarea ne-
împrăștiată, ca să fi e cu grijă la gândurile 
dinlăuntru. Iar când te afl i în biserică și 
vrei să te împărtășești cu dumnezeieș-
tile lui Hristos Taine, să nu ieși până nu 
primești pacea desăvârșită. Stând într-un 
loc, să nu te miști de acolo până la apolis. 
Gândește-te că stai în cer și întâmpini pe 
Dumnezeu cu Sfi nţii Îngeri și-l primești 
pe El în inimă. Deci pregătește-te cu frică 
și cu cutremur mult, ca să nu te afl i cu ne-
vrednicie între Sfintele Puteri.” Și după 
acestea, înarmându-l bine pe fratele întru 
Domnul și întărindu-l în duhul harului 
său, l-a slobozit. 

Fragment, 
despre Avva Filimon,

Filocalia IV
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Dicţionar
LITURGIC
CANDELA ȘI LUMÂNAREA

SIMBOLURI ALE RUGĂCIUNII NEÎNCETATE 

P
ractica aprinderii de candele și 
lumânări în biserică, dar și în casa 
creștinului, își are originea la în-
ceputurile creștinismului. Un 

asemenea obicei este amintit în Faptele 
Apostolilor, când este descrisă adunarea 
liturgică: „În ziua întâi a săptămânii (dumi-
nică), adunându-ne noi să fr ângem pâinea 
(…). În camera de sus, unde eram adunați, 
erau multe lumini aprinse.” (20, 7-8). 

Acest obicei stă fundamentat pe un al-
tul, mult mai vechi, binevoit și poruncit 
de Însuși Dumnezeu, atunci când Moise 
a primit ascultarea de a construi Cortul 
adunării: „Să poruncești fi ilor lui Israel să-ți 
aducă untdelemn curat pentru luminat, stors 
din măsline, ca să ardă sfeșnicul în toată vre-
mea, în Cortul adunării, în fața perdelei ce-
lei de dinaintea chivotului legii. Sfeșnicul îl 
va aprinde Aaron și fii lui, de seara până 
dimineața, înaintea Domnului. Aceasta e 
lege veșnică pentru fi ii lui Israel din neam în 
neam”. (Ieșirea 27, 20-21); „Sfeșnicul l-a 

așezat în cortul adunării, în fața mesei, în 
partea de miazăzi a cortului, și a aprins can-
delele lui înaintea Domnului, cum porunci-
se Dumnezeu lui Moise.” (Ieșirea 40, 24-25). 

Mărturii importante despre folosirea 
candelelor și a lumânărilor în cadrul sluj-
belor liturgice din primele veacuri găsim 
la Tertulian (care în secolul al II-lea con-
semnează: „Nu celebrăm niciodată vreo sluj-
bă fără lumânări.”), la Fericitul Ieronim, 
care vorbește despre aprinderea lumână-
rilor în timpul citirii Evangheliei, dar și 
despre faptul că nici o slujbă nu se săvârșea 
fără aprinderea lumânărilor (Contra lui 
Vigilantiu), la Egeria, nobilă creștină din 
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Spania, care în secolul al IV-lea face un pe-
lerinaj în Țara Sfântă, amintind în jurna-
lul ei despre candelele și lumânările aprin-
se în biserici în timpul ceremoniilor și al 
slujbelor1, în fi ne, la istoricul Eusebiu din 

1. Acest jurnal, tradus și în limba română sub ti-
tlul Pelerinaj în Locuri Sfi nte, de către C. Frișan, 
la Editura Viața Creștină, Cluj-Napoca, 2006, 
dă mărturii importante despre rânduiala sluj-
belor în bisericile și în mănăstirile din Țara Sfân-
tă a veacului al IV-lea. La descrierea vecerniei 
din Biserica Sfântului Mormânt pelerina dă 
informații prețioase despre aducerea sfi ntei lu-
mini în mijlocul bisericii, nu din afara locașului 
de cult, ci de la candela (opaițul) care ardea ne-
încetat pe Mormântul Domnului. Ea numește 
Slujba de seară (Vecernia) Slujba luminii, ară-
tând prin aceasta centralitatea ritualului adu-
cerii luminii în mijlocul bisericii, la Vohodul 
(Intrarea) din cadrul Vecerniei. Despre acest 
ritual găsim informații mai bogate în lucrarea 
Slujba de seară în Biserica Ortodoxă, a lui Niko-

Cezareea, care scrie că la slujba nocturnă 
de Paște în biserică erau aprinse atât de 
multe lumânări, încât noaptea se transfor-
ma în zi (Despre sărbătoarea Paștilor)2. 

După Sinodul al VII-lea ecumenic de 
la Niceea (787), mai precis după biruința 
defi nitivă a cultului icoanelor la Sinodul 
de la Constantinopol (843), s-a stator-
nicit de către Biserică cinstirea sfi ntelor 
icoane prin „tămâieri și aprinderi de lu-
mânări, potrivit obiceiului evlavios al celor 
din vechime”3. 

Care este semnifi cația candelelor și 
a lumânărilor în raport cu Dumnezeu 
și cu sfi nții? Cu siguranță, lumina aces-
tora îl trimite pe creștin cu gândul la lu-
mina dumnezeiască. Mântuitorul Hristos 
ne-a încredințat despre Sine spunând 
„Lumină a lumii sunt” (In. 9, 5). Cât des-
pre noi, în Postul Mare, la Liturghia 
Darurilor înainte sfi nțite, îl auzim pe pre-
ot, care iese cu lumânarea aprinsă pe so-
lee și ne binecuvintează în semnul crucii, 
zicând: „Lumina lui Hristos luminează tu-
turor!”, încredințându-ne astfel că Hristos 
„luminează pe tot omul care vine în lume” 
și care vrea să-L primească în inima sa4. 

Cei care au primit această lumină și 
și-au sfi nțit astfel viața au devenit ei înșiși 

lai Uspensky, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 
2008, p. 28-39.

2. Jean-Claude Larchet, Viața Liturgică, Editura 
Doxologia, Iași, 2017, p. 54-56.

3. Idem.
4. De această lumină suntem chemați să ne 

împărtășim toți, prin cuvânt și prin simbol, 
prin toată virtutea lucrată cu ajutorul harului 
și prin Sfi ntele Taine.
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lumini în lume, așa cum Însuși Hristos 
le-a zis apostolilor: „Voi sunteți lumina 
lumii” (Matei 5, 14). Iată ce exprimă sim-
bolic candelele și lumânările amplasate 
în fața icoanelor, scoțând în evidență 
lumina care se răspândește din ele, spre 
a se arăta „ca niște mărturii ale strălucirii 
lui Hristos și a sfinților Săi în lumea 
înconjurătoare”5 6. 

Ce semnifi cație au candelele și lu-
mânările raportate la viața noastră? 
Candelele și lumânările sunt un dar adus 
lui Dumnezeu (așa cum era și în Vechiul 
Testament untdelemnul de măsline dă-
ruit Cortului Mărturiei și mai apoi Tem-
plului) împreună cu alte daruri pe care 
credincioșii le poartă la Altar (prescură 
și vin pentru Sfânta Euharistie, tămâie și 
cărbuni pentru tămâiere, pomelnice pen-
tru cei vii și pentru cei adormiți etc.). 
Toate se fac ca răspuns la darul pe care 
Dumnezeu ni l-a pus la dispoziție prin 
întreaga creație. 

5. Jean-Claude Larchet, op. cit. p 57.
6. Simbolismul luminii lumânărilor și a candele-

lor este multiplu, sugerând pe rând lumina ne-
creată care izvorăște din Dumnezeu și se re-
varsă peste întreaga creație; simbol al Învierii; 
călăuză în întunericul lumii; „simbol al căldu-
rii iubirii lui Dumnezeu și a sfi nților”, simbol al 
focului divin care curăță păcatele („Dumnezeu 
este foc mistuitor”), simbol al vieții (pentru că 
are lumină, căldură și mișcare) și al vieții veșnice 
dar și simbol al frumuseții cosmosului și al 
Bisericii triumfătoare (ex: mișcarea circulară 
a candelabrului principal, la unele momente 
ale slujbelor, în bisericile din Sfântul Munte 
Athos, simbolizează cetele de îngeri din jurul 
lui Dumnezeu dar și luminile universului).

De asemenea, ele sunt un simbol des-
pre cum ar trebui să fi e sufl etele noas-
tre: să ardă pentru Domnul, să fi e curate 
și „transparente”, să fi e lumină lumii („Așa 
să lumineze lumina voastră înainte oameni-
lor…”) și să se afl e mereu în stare de ru-
găciune și de trezvie, asemenea fecioare-
lor celor înțelepte, care au avut untdelemn 
pentru candelele lor (Matei 25, 1-13). 
Toate acestea însumate îl conduc pe creștin 
către ultimul semnifi cat și cel mai adânc: 
toți suntem fi i ai luminii și fi i ai Învierii, 
atât cei vii, cât și cei adormiți, de aceea nu 
ne putem imagina Slujba Învierii Dom-
nului fără lumânare, și nici mormintele 
celor dragi fără candelă sau fără o lumâ-
nare aprinsă.

 
Preot Daniel Stîngă
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SFÂNTUL SFINȚIT MUCENIC 

ROMULUS 

Episcop de Fiesole
† 6 IULIE 90

A
cest Sfințit Părinte, ne spun 
scrierile, se naște la mijlocul 
secolului I într-o familie nobi-
lă romană. Fiind fi u ilegitim, 

este abandonat pe colinele Romei și alăp-
tat de o lupoaică. Crescut astfel până la 
maturitate, Romulus este atras de predi-
cile Sfântului Apostol Pavel, care ducea o 
amplă lucrare în Roma anilor 60, se 
convertește și primește botezul chiar prin 
mâinile Apostolului. După convertirea sa, 

spune tradiția, Sfântul Romulus făcea foar-
te multe minuni. 

Lucrarea de propovăduire o începe la 
Roma, dar o continuă în orașele Sutri și 
Nepi, din regiunea Viterbo, apoi la Volterra, 
în Toscana, unde întâlnește alți discipoli 
ai Sfântului Apostol Petru: pe Carisimo, 
pe Marchițian, pe Crescențiu și pe 
Dolcisimo, alături de care începe lucrarea 
de propovăduire în Fiesole. Din cauza nu-
mărului mare de păgâni aceștia părăsesc 
orașul Fiesole și se duc în nordul Italiei, la 
Brescia, în Lombardia și la Bergamo, unde 
fac cunoscută dreapta credință. După un 
timp, Sfântul Romulus primește poruncă 
de la îngerul Domnului să se întoarcă în 
Fiesole dimpreună cu cei patru prieteni ai 
săi și să reînceapă acolo lucrarea. De data 
aceasta au loc o serie de convertiri și mi-
nuni care îi aduc pe mulți la Hristos. Printre 
minunile făcute de Sfântul Romulus sunt 
amintite eliberarea tânărului Chelsie de 
duhul necurat și transformarea apei în sân-
ge, atunci când femeia căreia îi ceruse apă 
îl refuză din cauza necredinței ei.
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Convertirile în masă pe teritoriul 
orașului atrag atenția guvernatorului păgân, 
care cere arestarea Episcopului Romulus și 
a celor patru însoțitori. Aceștia sunt duși la 
templu pentru a se închina zeităților păgâ-
ne, dar, refuzând, sunt scoși în afara cetății, 
torturați și decapitați.

Trupurile martirilor sunt luate de creștini 
și îngropate la baza colinei, în stânga râului 

Mugnone, într-un cimitir din jurul orașului. 
În anul 1028, rămășițele pământești ale 
Sfântului sunt mutate în domul din Fiesole, 
construit în cinstea Sfântului.

Reprezentarea sa iconografi că îl pre-
zintă în veșminte arhierești, având Sfânta 
Evanghelie în mână, uneori alături de o 
lupoaică, amintindu-ne de creșterea sa mi-
nunată, în mijlocul animalelor sălbatice.
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E
ste evident pentru oricine că omul nu poate călători spre a cerceta în mod direct 
structurile îndepărtate ale universului. Distanțele până acolo sunt colosale. Suntem 
nevoiți, de aceea, să recunoaștem că avem la dispoziție o arie foarte strâmtă de ex-

plorare a spațiului, chiar dacă includem în ea și zonele atinse de cele mai îndepărtate son-
de spațiale. 

Strălucirea celor câteva mii de stele vizibile cu ochiul liber ne oferă o primă mărturie 
despre distanțele imense din Univers. Privindu-le, suntem deja martorii unei condiții pa-
radoxale: cât de mare, cât de adâncă și de veche este bolta cerească, și cum intră toată în 
refl ecțiile noastre, dacă o privim atenţi, făpturi plăpânde ce suntem, trăind câteva decenii 
pe un Pământ mic, care pare insignifi ant… Și după cum întreaga istorie a gândirii o poate 
dovedi, constatarea aceasta paradoxală răscolește întrebări grele, scoțând la lumină fațetele 
uimitoarei noastre condiții omenești.

O LECTURĂ ELECTROMAGNETICĂ A UNIVERSULUI 

ȘI LIMITELE EI

Explorarea cerului nu s-a limitat la pragul natural de sensibilitate vizuală. Acum mai 
bine de 400 de ani a început explorarea spațiului cu ajutorul „ochilor artifi ciali”, lunete sau 
telescoape, dispozitive care au oferit imagini incredibile ale bolţii cerești. Au urmat dece-
nii în care dispozitivele de observare cerească s-au diversifi cat considerabil. Observarea 
bolții cerești s-a extins dincolo de spectrul vizibil, prin intermediul radio-astronomiei, as-
tronomiei în infraroșu și ultraviolet, în raze X și gamma, captând tot mai mult din „ploaia” 
continuă de radiații cerești. 

Toate acestea s-au bazat pe faptul că lumina poartă cu fi ecare fărâmă (cu fi ecare fo-
ton) date înregistrate fi del despre condițiile în care a fost emisă și despre teritoriile pe 
care le-a străbătut. Așa se face că o parte importantă din evenimentele cosmice la care 
au participat stelele, galaxiile și universul, în ansamblu, sunt întipărite în minuscule fă-
râme de lumină care pot fi  receptate de radiotelescoape și de telescoape, spre a fi  apoi 

UNDELE GRAVITAȚIONALE 

ȘI RAȚIONALITATEA UNIVERSULUI 

ÎNTUNECAT
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decodifi cate, pentru ca, pe baza datelor 
lor, să alcătuim marea descriere a univer-
sului. 

În ultimele decenii însă, în câmpul cer-
cetării au apărut mai multe teme cosmo-
logice greu, dacă nu imposibil de lămurit 
doar pe baza datelor oferite de lumină. De 
exemplu, radiația electromagnetică nu 
poate străbate, fără pierderi majore de 
informații, un nor de praf interstelar sau 
intergalactic dens. De asemenea, există 
corpuri care nu emit și nu refl ectă lumi-
na, cum sunt găurile negre, ceea ce le face 
difi cil de detectat. Pe de altă parte, lumi-
na nu poate dezvălui nici trecutul înde-
părtat al universului. Se știe că, prin inter-
mediul luminii, „călătorim” în trecut 
vizualizând evenimentele cosmice petre-
cute cu mult timp în urmă. În felul acesta 
s-au putut identifi ca formațiuni cosmice 
foarte vechi, situate la distanțe foarte mari 
în spațiu, deci situate foarte aproape de 
momentul de început al universului. Până 
acum, cele mai îndepărtate structuri cos-
mice detectate sunt situate la aproxima-
tiv 300.000 de ani-lumină după momen-
tul Big Bang-ului. 

Însă și în privința aceasta, călăuzite doar 
de lumină, observațiile nu pot merge la ne-
sfârșit în trecut. „Urmele” radiației electro-
magnetice se opresc la acest zid, întrucât 
modelul cosmologic indică faptul că după 
explozia primordială a urmat o epocă întu-
necată (Dark Ages), în care fotonii nu au cir-
culat liber prin spațiu, motiv pentru care din 
această epocă nu sunt accesibile reziduuri 
de radiații care să dezvăluie ceva. 

DETECTAREA UNDELOR 

GRAVITAȚIONALE, 

DESCOPERIREA 

SECOLULUI ÎN ȘTIINȚELE 

UNIVERSULUI?

În ziua de 14 septembrie 2015, patru 
premiere științifi ce au deschis o eră nouă în 
cercetarea spațiului cosmic. Datele privitoa-
re la aceste evenimente au fost date 
publicității însă abia pe 11 februarie 2016, 
după luni de calcule atente și verifi cări re-
petate. În 2017, efortul acesta a fost încunu-
nat cu premiul Nobel pentru fi zică. 

Suntem, foarte probabil, martorii uneia 
dintre cele mai importante descoperiri as-
tronomice din ultimele patru secole. Este 
vorba, mai întâi, despre detectarea undelor 
gravitaționale. Concomitent însă, a fost re-
alizată și înregistrarea primei coliziuni din-
tre două găuri negre, petrecută cu mai bine 
de un miliard de ani în urmă. În același timp, 
realizările acestea s-au făcut cu ajutorul unui 
nou instrument de observație astronomică, 
deosebit de performant. În fi ne, toate aces-
tea pot constitui elementele care inaugurea-
ză o nouă eră în astronomie. Foarte proba-
bil, în anii care vin nu vom mai privi cerul 
doar cu ajutorul luminii, pentru că îl putem 
vedea și printr-o „radiație” complet diferi-
tă, prin intermediul urmelor pe care le pro-
voacă undele gravitaționale. Este vorba des-
pre noua astronomie a undelor gravitaționale, 
o manieră de lectură radical diferită a cos-
mosului, care oferă o radiografi e (o gravito-
no-grafi e) a universului într-un registru nou 
de observare. 
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CVASI(NE)CUNOSCUTA 

GRAVITAȚIE: DOUĂ 

PROVOCĂRI MAJORE 

Deși s-ar putea spune că este în fi ecare 
zi la îndemâna experienței directe, gravitația 
a fost descrisă matematic târziu, în anul 1687, 
de către Isaac Newton (1643-1727). Ulte-
rior, după mai bine de 250 de ani, în 1915, 
Einstein (1879-1955) a dat o descriere de 
factură geometrică gravitației, punând-o în 
legătură cu deformarea spațiu-timpului în 
vecinătatea corpurilor dense.

Chiar și așa, gravitația a rămas în conti-
nuare o interacțiune misterioasă. De ce? Se 
știe că fi zica explică destul de bine aproape 
întreaga lume a fenomenelor și a obiecte-
lor observabile prin patru interacțiuni fun-
damentale. Pe lângă gravitație, mai există 
trei interacțiuni a căror manifestare este ob-
servabilă în lumea dimensiunilor mici: forța 
electromagnetică, forța nucleară tare, care 

contribuie, între altele, la alcătuirea 
atomilor și a moleculelor, și forța 
nucleară slabă, prezentă în fenome-
nul radioactivității. Potrivit rezulta-
telor de până acum, fi ecăreia dintre 
aceste interacțiuni îi corespunde un 
anumit „pachet” de energie (corpus-
cul) și o undă, prin intermediul că-
reia se propagă, se manifestă la 
distanță. Exemplul cel mai la înde-
mână ni-l oferă lumina. În acest caz, 
sunt bine cunoscute particula lumi-
nii – fotonul – și unda electromag-
netică ce transportă la distanță 
interacțiunea electromagnetică. Ei 

bine, dacă pentru fiecare dintre cele trei 
interacțiuni (electromagnetică, nucleară 
tare și slabă) se cunosc undele și corpuscu-
lii corespunzători, aceste elemente au lipsit 
până astăzi în cazul gravitației. Mai concret, 
gravitonul și undele gravitaționale nu au 
fost încă evidențiate. 

Însă descoperirea anunțată recent ar pu-
tea reprezenta un pas semnifi cativ în acest 
demers.

CÂTEVA EVENIMENTE 

COSMICE ȘI AMPRENTELE 

LOR GRAVITAȚIONALE

Potrivit teoriei gravitației formulate de 
Einstein, orice modifi care bruscă a densității 
de masă într-un loc din spațiu determină 
schimbări bruște în manifestarea gravitației. 
Fiind extrem de dense, găurile negre, de 
exemplu, exercită o puternică deformare a 
spațiului-timp din vecinătatea lor. În al doi-
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lea rând, aceeași teorie prescrie posibilita-
tea existenței unor sisteme de black-hole, în 
care găurile negre se rotesc una în jurul ce-
leilalte. Mai mult, teoria prevede pentru 
situații de acest fel posibilitatea ca cele două 
găuri negre să se ciocnească. După ce, rotin-
du-se multă vreme, se apropie una de cea-
laltă, găurile negre accelerează tot mai mult, 
atingând în momentul coliziunii jumătate 
din viteza luminii, astfel dând naștere unui 
val de unde gravitaționale.

Totuși, deși prezisă în teorie, coliziunea 
a două găuri negre nu a fost niciodată ob-
servată.

DOUĂ PREMIERE 

ÎN ASTRONOMIE: 

UNDELE GRAVITAȚIONALE 

ȘI FUZIUNEA 

GĂURILOR NEGRE

În septembrie 2015, detectorul LIGO 
(Laser Interferometer Gravitational-Wave Ob-
servatory), construit pentru detectarea un-
delor gravitaționale, a depistat un astfel de 
semnal care pare să provină de la ciocnirea 
a două găuri negre.

Constituit din două tuneluri (în lungi-
me de 4 km fi ecare) dispuse perpendicular, 
LIGO utilizează laserul pentru observații. 
În principiu, LIGO măsoară perturbațiile în 
foaia de spațiu-timp prin intermediul unei 
raze laser care se deplasează înainte și îna-
poi de-a lungul celor două brațe ale tunelu-
lui (în realitate, două tuburi cu diametru de 
aproximativ 1 metru, având în incintă un 
vid aproape perfect).

Dacă o coliziune a două găuri negre ar 
avea loc, atunci valurile (perturbațiile) 
câmpului gravitațional ar putea fi  puse în 
evidență la trecerea lor prin detectorul 
LIGO. Cu alte cuvinte, unda gravitațională 
comprimă și dilată spațiul-timp, afectând 
prin aceasta și distanța pe care raza laser o 
traversează în lungul celor două brațe de 
tuneluri. Este ceea ce a detectat LIGO în 
septembrie 2015, adică undele gravitaţio-
nale, potrivit anunțurilor ofi ciale.

A TREIA NOUTATE: 

O PRECIZIE 

EXTRAORDINARĂ

Mai mult, prin procedura folosită la de-
tectorul LIGO  s-a dovedit că undele 
gravitaționale, asemeni luminii, conțin date 
foarte prețioase despre univers. Pe baza 
frecvenței semnalului receptat, calculele au 
arătat că unda înregistrată provine de la cioc-
nirea a două găuri negre care au avut 29 și 
respectiv 36 de mase solare și care s-au cioc-
nit la o viteză comparabilă cu viteza lumi-
nii. Mai mult, ciocnirea lor a fost atât de vi-
olentă, încât, într-o fracțiune de secundă, 3 
mase solare au fost convertite în energie 
gravitațională, atingând o putere de vârf de 
aproximativ 50 de ori mai mare decât între-
gul univers vizibil. 

Calculele arată că unda gravitațională a 
traversat o distanță imensă, peste un miliard 
de ani lumină (echivalentul unui șirag de 
5000 de galaxii precum Calea Lactee așezate 
una lângă cealaltă), putând apoi să fi e depis-
tată în tunelurile LIGO. Urmele acelei gigan-
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tice coliziuni s-au imprimat în spațiu-timp 
și s-au propagat până la noi, sub forma unei 
perturbații extrem de fi ne. Nici după o ast-
fel de călătorie inimaginabil de îndepărtată 
datele prețioase despre evenimentul care le-a 
născut încă nu s-au șters! Concret, în cei 4 
km (cât are fi ecare din cele două tuneluri), 
distorsiunea spațiu-timp apărută în lungi-
mea traversată de raza laser a fost cât a zecea 
mia parte din diametrul unui proton (10-19 
m). Printr-o comparație poate mai sugesti-
vă, s-ar putea spune că LIGO a avut o preci-
zie în măsurare echivalentă cu precizia cal-
culării distanței de la Soare până la cea mai 
apropiată stea (Proxima Centauri), adică la 
4 ani-lumină, cu o eroare mai mică decât gro-
simea unui fi r de păr!1

A PATRA NOUTATE: 

EXPLORAREA UNIVERSULUI 

ÎNTUNECAT PRIN UNDE 

GRAVITAȚIONALE

Sesizând și decodificând undele gravi-
taționale, astrofi zica intră într-o nouă eră, care 
dezvăluie partea întunecată din Univers, in-
vizibilă în mod obișnuit pentru telescoape ce 
folosesc doar senzori adecvați radiației elec-
tromagnetice. Aceasta este o șansă extraor-
dinară, știind că materia întunecată (dark 
matt er) și energia întunecată (dark energy), 
foarte difi cil de investigat prin intermediul 

1. Date preluate din conferința de presă a eveni-
mentului, organizată de National Science 
Foundation, în 11 februarie 2016, disponibile 
la: https://www.youtube.com/watch?v= 
BnQwFtVD5OA.

luminii, înseamnă 96% din întreg Universul 
observabil. Se constată acum că undele gravi-
taționale sunt „refl ectoare” noi, care fac lumi-
nă și în acest univers întunecat. 

Cum era de așteptat, pentru o desco-
perire de o asemenea anvergură au apărut 
și primii contestatari. Este vorba despre 
nume consacrate din câmpul cercetării uni-
versului, persoane care afi rmă că avem de 
a face doar cu câteva potriviri de ordin nu-
meric, date care nu dovedesc încă, prin 
evidențe fi zice de netăgăduit, existența un-
delor gravi-taționale2. Însă știința nu are alt 
drum mai bun către validarea unei desco-
periri decât să străbată șirul contestărilor 
care solicită dovezi din ce în ce mai temei-
nice. În lunile ce vin, tot mai multe măsu-
rători și date vor fi  colectate pentru a veri-
fica dacă această descoperire crucială se 
susține, împreună cu toate câte s-au spus 
aici. Însă, indiferent cum se vor petrece lu-
crurile, un pas considerabil s-a făcut în 
direcția detectării undelor gravitaționale.

O POSIBILĂ REFLECȚIE 

PRIVIND FENOMENALA 

INTELIGIBILITATE 

A UNIVERSULUI 

Când privirea noastră întâlnește un teri-
toriu de necuprins ochiului, suntem împinși 
către o refl ecție esențială cu privire la lume 
și viață. E minunat că nu avem parte de un 

2. Cf. Jonathan Amos, „Gravitational waves: 
Numbers don’t do them justice”, [online] 12 feb-
ruarie 2016, text disponibil în: htt p://www.bbc.
com/news/science-environment-35 553549.
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an pe de-a-ntregul înnorat, care să acopere 
permanent strălucirea aștrilor. Pentru că în 
orice petic de cer senin bolta își împlinește 
rostul, ademenindu-ne cu sugestii metafi zi-
ce rare și împingându-ne la refl ecții privind 
cele afl ate dincolo de pragul ei. 

Ar putea datele cunoașterii științifi ce să 
împlinească viața, dacă nu ar stârni astfel de 
refl ecții despre ea? Urmând un demers fami-
liar sfi nților părinți, sugerat astăzi și de abor-
darea fenomenologiei franceze, am putea 
căuta dincoace și dincolo de fi ecare între-
bare referitoare la lume și viață ceva esențial 
omenesc. Am putea examina, dincoace și 
dincolo de fiecare strădanie ce însoțește 
găsirea unui răspuns, sau în partea ascunsă 
a matematicilor construite mental, sau dede-
subtul miraculoaselor intuiții omenești, con-
fi rmate uneori până la detaliu în structurile 
ordonate din universul fi zic, ceva esențial 
privind condiția vieții în lume. 

Putem formula întrebări și putem cău-
ta răspunsuri, putem imagina procedee de 
verifi care a celor descoperite și putem trans-
mite descoperirile către generațiile ce vin, 

pentru ca înaintarea lor în cunoaștere să 
continue. Chiar dacă acestea par lucruri 
obișnuite pentru oricine, ele compun un 
fond fascinant, insufi cient refl ectat, al con-
diției omenești. 

CELE „BUNE FOARTE” 

SUNT MENITE 

SĂ ÎMBUNEZE PE OM

Descoperirea undelor gravitaționale și 
utilizarea lor în sesizarea și înțelegerea uni-
versului dezvăluie o fațetă nouă a raționa-
lității lumii. Universul nu e povestit doar 
prin lumină, ci prin toate manifestările 
interacțiunilor sale. Raționalitatea lumii se 
face evidentă în toate manifestările lumii 
sensibile, în fi ecare dintre ele putând fi  des-
coperite înțelesuri edifi catoare pentru om. 

Nu doar fărâmele de lumină transportă 
în ele informații prețioase despre lumea în 
care trăim, luminând Universul, făcându-l 
inteligibil pentru lumina minții omenești. 
Și undele gravitaționale îl dezvăluie, într-o 
formă nouă, complementară, încurajând în-
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aintarea explorărilor omenești în abisul lui. 
Universul nu este doar imprimat în lumină, 
evenimentele gravitaționale lasă și ele sem-
ne specifi ce în foaia de spațiu-timp, ca o scri-
itură codifi cată, inteligibilă pentru om. Par-
tea universului insesizabilă prin lumină nu 
rămâne complet inaccesibilă. Ea este impri-
mată, precum partea vizibilă în fărâmele de 
lumină, sub forma unor broderii fi xate în 
țesătura spațiu-timpului.

În mod tainic, lumina este prezentă și 
aici, pentru că fi ravul fascicul laser, înregis-
trând deformările spațiului, anunță trecerea 
discretă a undelor gravitaționale.

Am putea întrevedea, pe urmele refl ecției 
fi losofi ce și patristice, o „vorbire” cu feno-
mene fi zice a universului, adresată omului, 
o invitație pentru căutarea unor răspunsuri 
privind raționalitatea lui, pentru înălțarea 
spiritului spre căutări și înțelegeri tot mai 
cuprinzătoare, care vizează sensul vieții. 

Înălțând privirea spre fi rmament, cuge-
tarea se înalță către cerul inteligibil, deschis 
spiritului omenesc. Ridicând ochii, cugetul 
urcă spre pe vârful unor refl ecții mai cuprin-
zătoare și ne înalţă, prin lumea sensibilă, de 

la orizontala ei la altitudinea înțelesurilor 
existențiale, unde se întrevăd darul miracu-
los al vieții și minunata putință a cunoașterii. 

Toate acestea merită fi e și doar o clipă 
de uimire. Fie și numai dacă ne gândim că 
uimirea sau admirația sunt benefi ce pentru 
om nu numai din punct de vedere spiritu-
al3. Situându-ne într-un raport adecvat cu 
universul, dând răgaz fi inței noastre să re-
cepteze spectacolul vieții și să trăiască fi orul 
marilor întrebări ce se nasc în noi, nu e de-
parte constatarea că și lumea și viața prezin-
tă evidente valențe terapeutice. De aceea, 
constatarea frumuseții universului și înălțarea 
cugetului spre întrebările mai cuprinzătoa-
re ale vieții se împlinesc o dată cu înălțarea 
persoanei înseși către o viață tot mai deschi-
să spre semeni. Pentru că și cunoașterea ce-
lor create și uimirea care se naște de pe urma 
sesizării lor se împlinesc abia în bunătatea 
noastră unii faţă de alţii, întrucât toate cele 
create au fost „bune foarte” (Geneza 1, 31) 
și au fost încredințate omului.

Diac. Adrian Sorin Mihalache

3. Am în vedere unele rezultate recente din aria 
neuroștiințelor vieții spirituale care evidențiază 
faptul că admirația sau uimirea sunt bune pen-
tru sănătate. Ele corelează cu niveluri mai mici 
ale unei citokine (interleukina-6), cunoscută 
ca marker privind nivelul de inflamare în 
răspunsul imunitar. Stări emoționale de acest 
fel ar putea avea au rol regulator în intensitatea 
răspunsului imunitar, îmbunătățind sănătatea 
și calitatea vieții. Cf. Jennifer E. Stellar ș.a., 
„Positive Aff ect and Markers of Infl ammation: 
Discrete Positive Emotions Predict Lower 
Levels of Infl ammatory Cytokines”, în Emotion, 
2015; DOI: 10.1037/emo0000033.
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P
entru lunile iulie și august am ales două 
merinde din Sfântul Proroc Iezechiel, 
fi indcă, pe de o parte, acest mare pro-

fet al Vechiului Testament se prăznuiește în 
luna iulie, în ziua de 21, iar pe de altă parte, 
citindu-i Cartea, găsim în ea locuri folositoa-
re. În plus, la mijlocul lunii august avem la 
mare cinste una dintre sărbătorile dedicate 
Maicii Domnului, Adormirea Sa, când, la Ve-
cernie, se citește și o paremie din prorocul 
exilului. Astfel am gândit să ne hrănim din 
teologia acestui sfânt al Bisericii.

ÎNCEPUT DE SINAXAR

Captivitatea babiloniană a lui Iuda a con-
stat în trei momente cheie. 

1. În 606 î.Hr. au fost exilați o parte din 
evrei, împreună cu ei și familia regală (rege-
le Ioachim) și profetul Daniel (2 Cron. 36, 
6-7; Dan. 1, 1-3). 

2. Iezechiel a fost unul din cei trei mii 
(sau chiar mai mulți) de iudei de seamă ai 
regatului (Ier. 52, 28) exilați în 597 î.Hr., de-
odată cu regele Ioachim (2 Reg. 24,4-16); 
nu se știe ce vârstă avea. 

3. În 586 î.Hr. babilonienii au ars Ieru-
salimul, i-au scos ochii regelui Sedechia și 
l-au dus în lanțuri în Babilon, împreună cu 
832 de robi (Ier. 52, 28-30). 

DOUĂ MERINDE DIN CARTEA 

LUI IEZECHIEL, PROROCUL

Așadar, Iezechiel (între robii comuni), 
Ieremia (la Ierusalim) și Daniel (la curtea 
imperială a lui Nabucadnețar) trăiau mo-
mentele dureroase ale mustrării divine din 
cauza păcatelor abominabile ale poporu-
lui și ale conducătorilor lui. În 571 î.Hr. 
este datată ultima profeție a lui Iezechiel 
(29, 17-20).

FIUL OMULUI...

Expresia „fi u al omului” sau „fi u de om” 
este formula pe care Dumnezeu a folosit-o  
adresându-i-se profetului; ea apare de no-
uăzeci și trei de ori, număr care ne îndrep-
tăţește să-i căutăm înțelesul. Numele lui Ie-
zechiel semnifi că „Dumnezeu este puternic” 
sau „Dumnezeu întărește”, și chiar dacă este 
folosit doar de două ori în carte (1, 1; 24, 
24), numele lui poartă un mesaj clar pentru 
iudeii sfârșitului de secol VII. După îndem-
nuri și amenințări referitoare la schimbarea 
vieții, la lepădarea idolatriei, a urmat inevi-
tabilul exil, timp de „maximă criză în isto-
ria fi ilor lui Israel, când se punea sub sem-
nul  întrebăr i i  chiar  suprav iețuirea 
poporului”1. De aceea, „mesajul pe care tre-
buia să-l transmită avea un conținut nou, 
adecvat exilului, și anume responsabilitatea 
1. Septuaginta, 6/II, p. 13.
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individuală, a cărei asumare permite revigo-
rarea speranței istorice, încununată spațio-
temporal prin Templul reconstruit.”2

Așadar, prin prezența sa ca iudeu cre-
dincios și prin profețiile sale, Iezechiel își 
întărea confrații ca să înțeleagă pedagogia 
divină, să-și asume consecința căderilor per-
sonale și să nu-și piardă credința în Dum-
nezeu3.

La începutul capitolului al doilea, Dum-
nezeu i se adresează autorului așa: „Și mi-a 
spus: Fiu al omului, stai pe picioarele tale și 
îți voi grăi.” Expresia subliniază „precarita-
tea fi inței umane în raport cu Dumnezeu”4. 

2. Septuaginta, 6/II, p. 21.
3. Septuaginta, 6/II, p. 17.
4. În Cartea profetului Daniel expresi „fi ul omu-

lui” se referă la asemănarea cu o fi ință omenească, 
dar nu se limitează la ea: „Priveam în vedenie 
de noapte, și, iată, pe norii cerului venea cu un 
fi u al omului; și a înaintat până la Cel vechi de 
zile.” (7, 13). Mântuitorul Însuși se numește 
„Fiul Omului”: „Dar Iisus tăcea. Și arhiereul I-a 
zis: Te jur pe Dumnezeul cel viu, să ne spui nouă 
de ești Tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Iisus i-a 
răspuns: Tu ai zis. Și vă spun încă: De acum veți 
vedea pe Fiul Omului șezând de-a dreapta put-
erii și venind pe norii cerului.” (Mat. 26, 63-64). 
Sfântul Ștefan, întâiul martir, folosește şi el 
această numire: „Și a zis: Iată, văd cerurile de-
schise și pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui 
Dumnezeu” (Fapt. 7, 56). „Credința într-un 
Mântuitor ceresc, de origine nepământeană, 
este exprimată în unele apocalipse iudaice de 
după Daniel (prorocul), cum ar fi  Parabolele 
lui Enoh sau IV Ezdra”, ceea ce înseamnă că 
acest titlu nu trimite la dreptul Iosif, pe care 
Hristos nu și-L asumă niciodată ca tată, ci la 
Dumnezeu Tatăl. Septuaginta, 6/II, p. 51. 

 Monica Broșteanu, Numele lui Dumnezeu în Coran 
și Biblie, POLIROM, Iași, 2005, pp. 206-207.

A fi  făcuți din țărână și a ne naște din primul 
om care a trăit pe pământ este condiția mu-
ritorului; și sfântul Luca ne spune că „Iisus 
era fi ul lui Iosif, ... fi ul lui Adam, fi ul lui Dum-
nezeu” (3, 23-38), ceea ce înseamnă că Însuși 
Domnul și-a asumat fi rea noastră, cu toată 
fragilitatea ei, ca s-o ridice de-a dreapta lui 
Dumnezeu Tatăl. În virtutea înfrățirii lui 
Hristos cu tot omul, noi suntem și fiii lui 
Dumnezeu.

...VOR ȘTI CĂ EU SUNT 

DOMNUL DUMNEZEU

Învățătura morală pe care o desprindem 
din înţelesul numelui lui Iezechiel sau din 
apelativul prin care Dumnezeu i se adresa, 
acela de „fi u al omului”, constă și în aceea că 
fi ecare dintre noi, fi i de oameni ce suntem, 
nu trebuie să uităm că în frământătura de 
lut se găsește sufl etul de origine divină, prin 
care ne înrudim cu Dumnezeu, fapt care tri-
mite la unicitatea noastră și la responsabili-
tatea fi ecăruia față de mântuirea personală. 
În acest fel, unii vor cunoaște că Iisus Hris-
tos este „Domnul nostru și Dumnezeul nos-
tru”, după cum a mărturisit sfântul apostol 
Toma (Ioan 20, 28).

Deci, trăirea creștinismului în esența sa 
înseamnă conștientizarea că Hristos este 
Domnul istoriei, al timpului (după cum se 
vede din Cartea Profetului Iezechiel), al 
creației, dar și al persoanei umane, care, mai 
mult decât oricând, are nevoie de prezența 
lui Dumnezeu în viață. A cunoaște că El este 
Domnul, a cunoaște, în general, presupune 
mult mai mult decât ceva de nivel cognitiv, 
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mai degrabă apropierea de ceea ce stă închis în înţe-
lesul unor concepte precum a fi  convins, a-ţi însuși și 
a crede, a trăi conform crezului de viață5, a te jertfi  
pentru mărturisirea credinței6.

POARTA ACEASTA 

VA FI ÎNCHISĂ ... (44, 2)

Sfinții Părinți au ales ca la fiecare din ajunurile 
praznicelor închinate Maicii Domnului, la Paremii, să 
se citească și o pericopă din sfântul proroc Iezechiel. 
Lectura în sine este o profeție cu referire la Cea care 
s-a făcut locaș Dumnezeirii, s-a învrednicit să-L ză-
mislească, să-L poarte în pântece și să-L nască pe Fiul 
lui Dumnezeu, păstrându-și fecioria, deplina curăție, 
curățită fi ind prin venirea Sfântului Duh, căci nu se 
poate întina creatura de atingerea Creatorului.

Pericopa în sine se găsește în Iezechiel 43, 26-27 
și 44, 1-2. Precizăm că tema „porții închise care cau-
tă spre răsărit” deschide capitolele 43 și 44. „Această 
slavă a lui Dumnezeu a părăsit templul (Iez. 11, 23) ca 
simbol al judecății; acum se întoarce ca simbol al 
restaurației”7. „Importanța porții de răsărit este mar-

5. A se vedea martiriul profetului.
6. „Or tocmai aceasta este întâlnirea cu Dumnezeu: să auz-

im ce spune, să ne întrebăm dacă vrem asta. Vrem bucu-
rie? Vrem pace? Vrem viață? Iată, El zice că ni le dă. Apoi, 
întreb ce să fac. Este o chestiune de bun simț. Dacă eu 
cumpăr o mașină de spălat și vreau să spele rufe, nu o țin 
împachetată și mă uit la ea și spun: Da uite că nu spală, 
m-a mințit! În instrucțiuni mă învață: cum o scot din am-
balaj, unde o pun în priză, ce să fac cu ea, pe ce buton să 
apăs ... Așa și Domnul! El vine la mine și mă învață! Și nu-
mi predă o teorie, ci intră în mine și trăiește cu mine și mă 
face pe mine să experiez în mine o relație cu un Tată care 
e altfel decât tatăl meu.” Abecedarul bucuriei, Un altfel de 
catehism cu Maica Siluana Vlad, Editura Agaton, Făgăraș, 
2017, pp. 50-51.

7. Septuaginta, 6/II, p. 223.

cată prin rânduiala ca aceasta să 
fi e în permanență închisă. Nimeni 
nu o poate folosi pentru a intra în 
sanctuar.”

Iată textul la care ne referim: 
„Și m-a dus îndărăt pe calea porții 
(lăcașului) sfânt, cea din afară, care 
caută spre răsărit, și ea era închi-
să. Și mi-a spus Domnul: Poarta 
aceasta va fi  închisă, nu se va des-
chide, și nimeni nu va trece prin 
ea, pentru că Domnul, Dumneze-
ul lui Israel, va intra prin ea; și va 
fi  închisă.” Regelui îi era îngăduit 
să-și mănânce masa sacrificială 
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(pâinea) în clădirea porții, dar i se cerea să 
intre acolo din curtea exterioară (44, 3). 
Faptul că poarta rămâne mereu închisă, gata 
oricând a sluji trecerii Domnului, este și un 
simbol al prezenței perpetue a lui YHWH 
în templu.”8 La fel s-au petrecut tainele mân-
tuirii cu Maica Domnului, căci și-a păstrat 
fecioria trupească și sufl etească. De la mo-
mentul Întrupării Cuvântului ea nu a mai 
fost părăsită de harul Sfântului Duh, lucru 
care nu s-a petrecut și cu cel de-al doilea 
templu din Ierusalim, care în primul secol 
creștin a fost distrus.

Credem că este potrivit ca acum să în-
tărim cele spuse prin cuvintele Sfântului 

8. Septuaginta, 6/II, pp. 226-227.

Ioan din Kronștand: „De ce oare la cuvân-
tul și îndemnul Bisericii o lăudăm neînce-
tat în zeci de mii de cântări și rugăciuni pe 
Preacurata Stăpâna noastră de Dumnezeu 
Născătoarea? Pentru a-I slăvi fi e și numai în 
parte măreția, sfi nțenia, dreptatea, minuna-
ta-I curăție, smerenia, iubirea de Dumnezeu 
și de noi nevrednicii, neîncetata-I mijlocire 
pentru noi; pentru a cunoaște și aduce amin-
te acele bunătăți nesfârșit de mari pe care 
le-a revărsat Dumnezeu prin Ea asupra nea-
mului omenesc și, î n sfârșit, pentru a putea 
contrapune oricărui duh hulitor – cel ce de-
faimă toate cele sfi nte și plăcute lui Dumne-
zeu – o îndreptățită laudă și mulțumire lui 
Dumnezeu și Maicii lui.”9

REPONSABILITATEA NOAS-

TRĂ ÎN A NE PĂSTRA TRU-

PUL, O JERTFĂ PLĂCUTĂ 

LUI DUMNEZEU

Atunci când harul lui Dumnezeu se 
sălășluiește în fi ii oamenilor, aceștia devin 
temple sau lăcașuri ale Duhului Sfânt. Așa 
ne spune sfântul apostol Pavel: „Nu știți, 
oare, că voi sunteți templu al lui Dumnezeu 
și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?” 
(1 Cor. 3, 16). De aici înțelegem că, dacă 
Duhul lui Dumnezeu se coboară în inima și 
în trupul nostru, atunci orice creștin bote-
zat, uns cu Sfântul Mir și împărtășit are o 
responsabilitate deosebit de mare față de 

9, Sfântul Ioan din Kronștadt, Liturghia – cerul 
pe pământ, Cugetări mistice despre Biserică și cul-
tul divin ortodox, Ediția a II-a, trad. de Boris 
Buzilă, Deisis, Sibiu, 2002, p. 251.
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aceste Sfi nte Taine ale Bisericii, față de el, 
icoană a Domnului, și față de semeni. De 
unde și atenționarea: „De va strica cineva 
templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumne-
zeu pe el, pentru că sfânt este templul lui 
Dumenzeu, care sunteți voi.” (1 Cor. 3, 17).

CÂT DE IMPORTANT ESTE 

SĂ NE RUGĂM MAICII 

DOMNULUI

Acum se cade o întrebare: dacă atunci 
când primim Sfi ntele Taine devenim tem-
ple sau Biserici ale sălășluirii divine, iar prin 
păcat îl alungăm pe Dumnezeu de la noi, cât 
har și sfi nțenie se afl ă în Cea căreia pentru 
totdeauna i se va spune „(Bucură-te) lauda 
a toată lumea; bucură-te casa Domnului; 
bucură-te rai; bucură-te masa cea dumne-
zeiască; bucură-te biserică; bucură-te năs-
trapă de aur; bucură-te bucuria tuturor”?10

Datorită jertfelnicei sale slujiri și simțirii 
duhovnicești, sfântul Ioan din Kronstadt, 
este convins că un creștin care se roagă zil-
nic Preasfi ntei primește ajutorul ei: „Dacă 
vrei să vezi măreția Maicii Domnului, nenu-
măratele și bogatele fapte de bunătate ale lui 
Dumnezeu revărsate prin Ea asupra neamu-
lui omenesc, citește canonul sau canoanele 
cu acatistul Maicii Domnului. Aceste canoa-
ne și acatiste trebuie să fi e citirea și cântarea 
de fi ecare zi a creștinului binecinstitor...”11

10. „Slavă... Și acum...”, din Paraclisul Maicii 
Domnului, Carte de Rugăciuni, Editura 
Evanghelismos, p. 143.

11. Sfântul Ioan din Kronștadt, Liturghia – cerul 
pe pământ, Cugetări mistice despre Biserică și 

De aceea este de dorit să conștientizăm 
faptul că o icoană a Maicii Domnului este o 
reprezentare a gândului la Dumenzeu, care 
ar trebui să ne împingă să ducem o viață 
creștină autentică: „Așa cum tu vezi în icoa-
nă fața Maicii Domnului, tot așa și Ea, Mai-
ca Preacurată a Ochiului celui neadormit, 
vede sufletul tău, îți cunoaște gândurile, 
simțămintele, intențiile, faptele, toată starea 
morală, toate calitățile, patimile, slăbiciuni-
le, cusururile și, în cele din urmă, virtuțile; 
toate suspinele și lacrimile, toată evlavia. Îți 
aude mulțumirea și lauda, toate rugăciuni-
le cele de taină și cele în văzul tuturor. Mi-
nunată e vedenia Ei, fi indcă Ea este Maica 
Celui Atoatevăzător și Atotprezent, creato-
rul inimilor noastre.”12

Cele două argumente discutate contra-
pun omul lumii, creștinul (ne)practicant, și 
măreția Maicii Domnului, care ni se face pil-
dă de viețuire și ne ajută în viața duhovni-
cească. Așadar, expresia „fi ul omului” are în 
vedere condiția noastră de oameni creați de 
Dumnezeu, cu raportare la Hristos și la Sfi n-
tele Taine, la harul sfântului Duh, care ne 
transformă în fi ii legimiti ai lui Dumnezeu 
Tatăl și în frați întru Hristos și ai lui Hristos. 
De aceea Maica Domnului este Maica Bise-
ricii și Mama noastră.

Pr. Cristian Prilipceanu

cultul divin ortodox, Ediția a II-a, Traducere 
de Boris Buzilă, Deisis, Sibiu, 2002, p. 318.

12. Sfântul Ioan din Kronștadt, Liturghia – cerul 
pe pământ, Cugetări mistice despre Biserică și 
cultul divin ortodox, Ediția a II-a, Traducere 
de Boris Buzilă, Deisis, Sibiu, 2002, p. 324.
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NOI CU CINE NE ASEMĂNĂM? 
CU MUSCA? SAU CU ALBINA?

Dragi copii, unii oameni îmi spun că 
sunt indignați de faptul că există mul-
te lucruri greșite în biserică. Atunci eu 
le spun să întrebe o muscă: „Sunt fl ori 
în apropiere?”, iar ea le va răspunde: 
„Nu ș  u dacă sunt fl ori, dar acolo în 
mormanul acela de gunoi poți găsi 
toată mizeria pe care o vrei.” Și va în-
cepe să îți înșiruiască toate locurile 
murdare pe unde a fost. Dar dacă în-
trebi o albină: „Ai văzut vreun coș de 
gunoi prin zonă?”, ea îți va răspunde: 
„Coș de gunoi? Nu, n-am văzut nici 
unul, pe aici e plin de fl ori parfuma-
te.” Și va începe să îți înșiruie toate 
fl orile din grădină sau de pe pajiște. 
Vedeți voi, musca nu ș  e decât unde 
este mizeria, în timp ce albina știe 
unde se găsesc irișii sau zambilele.
Iar eu am realizat că unii oameni sunt 
asemenea muștelor, iar alții asemeni 
albinelor. Cei care se aseamănă cu 
muștele găsesc răul în orice și sunt 
preocupați de el. Aceș  a nu văd bi-
nele din jurul lor. Dar cei ce se asea-
mănă cu albinele nu văd decât bine, 
oriunde s-ar uita. Oamenii limitați 
gândesc și privesc totul într-o manie-
ră greșită, în timp ce aceia care au 
gânduri pozi  ve, orice ar vedea, ori-
ce li s-ar spune, vor gândi într-o ma-
nieră op  mistă.

CUVIOSUL 
PAISIE 
AGHIORITUl

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

Cuviosul Paisie Aghioritul este unul dintre cei 
mai iubiți părinți care au viețuit la Sfântul Munte 
Athos. A adormit întru Domnul la 12 iulie 1994, 
fi ind îngropat în incinta Mănăs  rii „Sfântul Ioan 
Evanghelistul” din Suro  , lângă Tesalonic.
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„PĂRINTELE PAISIE AGHIORITUL 
E PLECAT SĂ CUMPERE ȚIGĂRI!”

Odată, un student a venit la chilia mea 
și a bătut la ușă. Deși aveam de citit un 
teanc de scrisori, m-am decis să merg să 
văd ce vrea.

‒ Ce doreș   fi ule? l-am întrebat.
‒ Aici este chilia părintelui Paisie? Vreau 

să îl văd pe părinte.
‒ Da, aici este, dar părintele nu e, a ple-

cat să cumpere țigări, i-am spus eu.
‒ Înseamnă că s-a dus ca să ajute pe ci-

neva, a spus acesta cu un gând bun.
‒ Nu, a mers să le ia pentru el, am spus 

eu. Le-a terminat pe toate și tânjea după 
o țigară. Pe mine m-a lăsat aici singur și nu 
știu când se întoarce. Dacă mai durează 
mult, am să plec.

Ochii umeziți ai studentului i-au trădat 
emoțiile și a spus din nou cu un gând bun:

‒ Îl tulburăm pe părintele Paisie.
L-am întrebat:
‒ De ce vrei să îl vezi?
‒ Vreau doar binecuvântarea lui, mi-a 

răspuns.
‒ Ce binecuvântare vrei de la el, naivu-

le! E țicnit, îl cunosc bine. Nu are pic de har. 
Nu-ți mai pierde  mpul așteptându-l să se 
întoarcă. Va fi  morocănos, s-ar putea chiar 
să fi e beat, căci mai are și viciul acesta.

Cu toate astea, tânărul a rămas op  mist. 
Într-un fi nal i-am spus:

‒ Am să îl mai aștept și eu puțin, ce vrei 
să îi transmit?

‒ Vreau să îi dau o scrisoare, a spus, dar 
îl aștept ca să îmi dea și binecuvântarea.

Vedeți? Oricât de multe lucruri rele i-aș 
fi  spus, le-a privit pe toate cu ochi buni. 
Când i-am spus despre țigări, ochii i s-au 
umezit. „Cine ș  e”, a gândit el, „probabil 
s-a dus ca să ajute pe cineva”. Alții sunt 
educați, citesc mult, dar nu gândesc pre-
cum tânărul acela! Odată ce îl contrazi-
ceai, el trecea imediat la alt gând și ajun-
gea la o concluzie chiar mai bună decât 
prima. Am fost uimit de această capaci-
tate a lui! A fost prima oară când am vă-
zut așa ceva!
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D
umitru privea casa părinților, care 
începea să se degradeze. Lacrimi 
i se revărsau pe chip, vădind în 

urma lor fi suri aidoma celor de pe clădirea 
în fața căreia stătea nemișcat. Nu îndrăznea 
să intre în casă. Refuza să accepte că în acea 
clădire și-a petrecut cea mai bucuroasă par-
te a vieții lui. Într-un târziu roti cheia în 
poarta înțepenită și pătrunse în curte. 
Părinții lui lăsaseră totul în ordi ne înainte 
de a se duce să se odihnească în locul în 
care nu mai duceau dorul lui Dumnezeu, 
pentru că Îl vedeau aievea. Iarba înaltă și 
tăcută așteptase îndelung ca singurul stă-
pân rămas să calce din nou pragul casei.

Dumitru își scoase instinctiv încălță-
mintea și începu să meargă desculț prin iar-
bă. Un fi or adânc îi cuprinse sufl etul și tru-
pul și îi dădu sentimentul că nu a plecat 
niciodată, că nu se desparțise nicio clipă de 
pământul care l-a hrănit atâția ani, că aici a 
fost dintotdeauna locul lui.

„Casă, dulce casă”, rosti în gând Dumi-
tru. Dar gândul acesta lăsă mai degrabă o 
amărăciune în inima lui plină de dor. Ce 
nu ar fi  dat să audă din nou glasul mustră-
tor al mamei, care îl chema la treburile 
gospodărești, glasul tatălui, care îi desco-
perea tainele naturii, gălăgia orătăniilor 

VIAȚA NOASTRĂ

NU A TRECUT DEGEABA

care umpleau curtea de viață, să vadă chi-
pul morocănos al vecinului, care se înve-
selea după două păhărele de pălincă băute 
la fi nalul unei zile grele de muncă.

Ar fi  dat, dar nu avea ce. Nici banii, nici 
faima, nici experiențele acumulate departe 
de pământul lui nu i-au oferit bucuria pe 
care i-o oferea acum simpla prezență în cur-
tea părinților.

Roti o altă cheie, de data aceasta în ușa 
casei, și pașii tremurând de emoție îl purta-
ră în camerele neschimbate ale copilăriei. 
Pernele mari și pufoase îl chemau să-i odih-
nească gândurile pline de dor. Se așeză și în-
cepu să plângă. „Un bărbat nu plânge nicio-
dată”, îi răsună în minte glasul tatălui. Dar 
acum el nu se simțea bărbat. Acum era copi-
lul de odinioară, încărcat cu zeci de ani de 
dor și gânduri îndreptate mereu spre casă.

Pereții decorați cu lucruri făcute de 
mâna mamei și cu lucruri moștenite din 
moși strămoși erau izvor de amintiri care se 
învălmășeau bucuroase în mintea lui Dumi-
tru, cufundat în mangâierea pernei făcute 
chiar de bunica lui.

Se ridică apoi cu greutate și începu să 
cerceteze atent tablourile din care îi zâm-
bea cu căldură un trecut ce a zvâcnit neîn-
cetat în inima lui. Zâmbete și lacrimi se 
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îmbrațișau ca niște prieteni vechi pe 
chipul lui Dumitru.

– E cineva acasă? se auzi brusc gla-
sul vecinei.

– Sunt eu, Mitică, raspunse Du-
mitru, bucuros că reînsufl ețea casa tă-
cută.

– M-am gândit eu că ai ajuns, spu-
se tanti Florica.

Dumitru o îmbrățișă cu bucurie, 
de parcă și-ar fi  îmbrățișat mama. Era 
o femeie plină de bunătate și mirosea 
a cozonac, exact ca în copilaria lui.

– Ți-am pregătit un cozonac. Te 
aștept la noi. V-am îngrijit casa cum 
am putut. Mai mult nu poate mama, 
că uite cât de bătrână sunt și eu, încer-
că Florica să explice.

– E minunat. Nu am cuvinte să vă 
mulțumesc că păstrați atât de vie amintirea 
frumoasă a vieții mele, mărturisi cu 
recunoștință Dumitru.

– Hai la masă și după aia o să te întorci 
aici.

Dumitru o urmă tăcut și se asezară la 
masa cu bucatele pline de gustul copilăriei.

– Suntem tot mai puțini.  Murim unul 
câte unul. Anul acesta s-au dus șase din sat. 
Noi, bătrânii, ne ducem rând pe rând să ne 
odihnim, spuse tanti Florica resemnată.

– Și noi, tinerii, ne-am dus tot rând pe 
rând, dar nu ca să ne odihnim, ci să mun-
cim, adaugă Mitică.

– Dragul mamii, de muncă este și aici. 
Noi am prins vremuri și mai grele decât voi 
și totuși am muncit și am avut ce ne-a tre-
buit.  Nu ne-a lipsit nimic și mai ales nu ne-a 

lipsit familia și nici dragostea, cum vă lipsește 
vouă, zise cu sinceritate tanti Florica.

– Așa este, tanti Florica. Am găsit de 
toate acolo, numai dragostea nu am găsit-o.

– Mamă, aici și găinile mă iubesc și toa-
te animăluțele pe care le îngrijesc. Și copa-
cii îmi sunt prieteni și îmi oferă roadele și 
umbra lor. Ce să spun? Noi nu ne-am lăco-
mit la mai mult și iată, viața noastră nu a tre-
cut degeaba. Toate le-am făcut cu rost

Dumitru mai poposi un timp la tanti 
Florica, apoi se despărți de ea cu sufl etul 
plin de bucurie. Și se pregăti să doarmă în 
casa părintească.  Înainte de culcare răsfoi 
albume întregi de fotografi i și îi dădu drep-
tate Floricăi: viața lor nu a trecut degeaba.

Pr. Iosif Cristian Rădulescu
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J
.-C. Larchet vorbește de ostilitatea pro-
fundă, viscerală, a unui însemnat nu-
măr de teologi și istorici, catolici sau 

protestanți, față de teologia palamită. Și 
amintește trei factori determinanţi:

Argumentele antipalamite sunt repro-
duse din generație în generație în mod me-
canic, fără a fi  repuse în discuție, demon-
strând astfel o neînțelegere crasă a gândirii 
Sfântului Grigorie Palama și contrazicând 
textele înseși (ex: teologia palamită preju-
diciază unitatea și simplitatea dumnezeias-
că prin susținerea energiilor necreate).

Dependența lor de teologia augustini-
ană, mai precis de teoria teofaniilor (a in-
termediarilor creați), de unde concepția 
apuseană a harului creat, incompatibilă cu 
gândirea răsăriteană privind harul necreat 
(energia necreată).

Formarea unor teologi în cadrul doc-
trinei tomiste care, pe baza fi losofi ei aris-
totelice, confi rmă și întărește teoria haru-
lui creat. Aceștia răstălmăcesc și resping o 
gândire care nici măcar nu le aparține ce-
lor cărora le este atribuită.1

1. J.-C. Larchet, Teologia energiilor dumnezeiești. 
De la origini până la Sfântul Ioan Damaschin, 
Basilica, București, 2016, pp. 10-11.

În ceea ce privește partea ortodoxă, J.-C. 
Larchet aduce în discuţie utilizarea excesi-
vă, neriguroasă și deloc judicioasă a noțiunii 
de „energie” „în discursurile ortodocșilor 
mai puțin cultivați, formați mai curând la 
școala unui palamism vulgarizat decât la iz-
voarele teologiei palamite și la fundamen-
tele ei patristice.”2 Aceștia dau noțiunii de 
energie o conotație de „activitate”, detur-
nându-i astfel sensul și riscând să-i rătăceas-
că identitatea creștină.

Ceea ce ni se pare însă fundamental în 
considerațiile lui Larchet este că „proble-
ma distincției dintre fi ința și energiile dum-
nezeiești implică majoritatea problemelor 
de dogmă și spiritualitate” care despart Apu-
sul și Răsăritul creștin: Filioque, natura ha-
rului (creat/necreat), cunoașterea lui Dum-
nezeu și îndumnezeirea omului.

În ceea ce privește învățătura apuseană, 
conform căreia Duhul Sfânt purcede atât 
din Tatăl, cât și din Fiul, numită Filioque, 
I.P.S. Ioannis Zizioulas precizează, de pil-
dă, că acest articol inserat în Crez de Bise-
rica Catolică presupune două aspecte: pri-
mul este canonic, adică se raportează la 
modul dezvoltării doctrinei în decursul is-
2. Ibid.

ȘTIINȚĂ 

sau SUPRAȘTIINȚĂ? 

O privire dincolo de Duminica Sfântului Grigorie Palama (2)
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toriei Bisericii, iar al doilea ri-
dică în mod direct întreba-
rea privind legitimitatea 
acestei învățături în 
dogma creștină.

Autorul com-
pară teologia Feri-
citului Augustin 
cu cea a Părinților 
Capadocieni, de-
oarece „Apusul l-a 
folosit pe Augustin ca 
să apere Filioque, în 
timp ce ortodocșii răsări-
teni i-au întrebuințat pe Capa-
docieni spre a-l respinge”3. Astfel, Fili-
oque primește o justificare teologică 
pornind de la poziția lui Augustin, și anu-
me că în Treime, ca Logos, Fiul reprezintă 
cunoașterea lui Dumnezeu, iar Duhul este 
dragostea lui Dumnezeu. Dar cunoașterea 
vine înaintea dragostei, așa încât rezultă că 
Fiul vine înaintea Duhului. Pornind de aici, 
Augustin acordă prioritate Fiului asupra 
Duhului și face din Fiul o obârșie a Duhu-
lui, alături de Tatăl.

În același timp, se dă și o a doua justi-
fi care a adaosului Filioque. Augustin spu-
ne că „substanța” primează în raport cu 
Persoanele lui Dumnezeu. „Dumnezeu 
Unul înseamnă esența înăuntrul căreia sub-
zistă trei relații: Tatăl (memoria), Fiul 
(cunoașterea) și Duhul (dragostea).”4 Te-
ologii scolastici medievali susțin însă că 

3. I.P.S. Ioannis Zizioulas, Mitropolit al Perga-
mului, Prelegeri de dogmatică creștină, Sofia, 
București, 2014, p. 159.

4. Ibid., p. 162.

relațiile care sunt complete 
trebuie să fi e reciproce, 

astfel că trebuie să se 
manifeste în pere-

che. „Duhul trebu-
ie să-și aibă origi-
n ea  n u  î n t r- o 
persoană, ci în 
re l aț i a  d i n t re 
două persoane. 

Dat fiind că Fiul 
este singur o altă 

persoană, se cere ad-
mis Filioque.”5

Deși, aparent, Reforma pro-
testantă aduce cu sine o interpretare di-

ferită (condamnând ca „metafi zică” orice te-
ologie care vorbește despre „ființa” lui 
Dumnezeu și afi rmând că tot ce cunoaștem 
și putem spune despre Dumnezeu provine 
din iconomie), protestanții ajung la conclu-
zia că Duhul este dependent și de Fiul, nu 
numai de Tatăl. Un Filioque, așadar, de na-
tură protestantă...

Toată această confuzie pleacă însă de la 
un lucru mai simplu, poate, decât ne-am fi  
așteptat.: „Augustin (...) nu știa limba grea-
că”, zice Christos Yannaras, „limbă care la 
vremea respectivă era extrem de importan-
tă pentru gândirea creștină. Așa se întâmplă 
că, în afară de Confesiuni, care au avut o mare 
infl uenţă asupra poporului, cărțile lui de teo-
logie sunt, de fapt, niște improvizații. De 
formație juridică și la început exercitând pro-
fesiunea de avocat, Augustin a dat a mesaju-
lui creștin o versiune supusă perspectivei 

5. Ibid., p. 163.
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juridice. Prima anormalitate de proporții este 
aceea că Hristos a fost răstignit pe cruce ca 
să plătească pentru păcatele oamenilor.”6

Confuzia aceasta avea să se răspândeas-
că și în lumea ortodoxă o dată cu traduce-
rea în limba greacă a lucrării Summa theo-
logica, elaborată de Toma d’Aquino (sec. al 
XIV-lea). „Cu douăzeci de ani înainte [de 
apariţia ei] mai trăia încă la Tesalonic Sfân-
tul Grigorie Palama. Nu judec nici deose-
birile spirituale, duhovnicești, nici pe cele 
teologice, ci numai diferența de civilizație 
și de cultură. La nivelul fi losofi ei și al cul-
turii, Sfântul Grigorie Palama este univer-
sitate, iar Toma d’Aquino este grădiniță! În 
ciuda acestui fapt, Summa theologica se tra-
duce în limba greacă, iar ortodocșii încep 
să aibă nostalgia acestei culturi și a acestui 
mod de a gândi.”7

Așadar, protestanții s-au afl at în aceeași 
confuzie în care se găseau și teologii din se-
colul al XIV-lea, incapabili să distingă între 
cele două feluri de manifestare: „purcederea 
din” (ἐκπορεύεται) și „trimiterea de către” 
(πέμπεται). „Mai precis, purcederea din face 
referință la relația veșnică dintre Tatăl, Fiul și 
Duhul. Duhul purcede în chip veșnic și ne-
mijlocit din Tatăl. Însă în iconomie Fiul ne 
trimite pe Duhul cel veșnic; Fiul ne dă Duhul.”8

Dincolo de chestiunea lingvistică, după 
cum spuneam mai sus, stă însă chestiunea 
analogiilor întrebuințate de Augustin pen-
tru a descrie Sfânta Treime. „A spune că Ta-

6. Christos Yannaras, Ortodoxie și Occident, text 
îngrijit de Iulian Nistea, Ed. Bizantină, 
București, 1995, p. 72.

7. Ibid., p. 77. 
8. Zizioulas, op. cit., p. 163

tăl este memoria, Fiul este cunoașterea, iar 
Duhul este dragostea, înseamnă a-L proiec-
ta pe Dumnezeu din iconomie.” Aceste ca-
racteristici ne spun cum și apoi cine sunt 
aceste persoane, dar nu ne spun nimic des-
pre trăsăturile fi ecăreia dintre ele.

Răsăritul nu a așezat niciodată natura 
lui Dumnezeu înaintea sau deasupra per-
soanelor. „Dacă Tatăl este Dumnezeu, a-L 
face pe Fiul deopotrivă sursă a Duhului Sfânt 
ar însemna să recunoști două obârșii onto-
logice în Treime, și astfel doi Dumnezei.”9

În același fel, Sfântul Grigorie Palama 
precizează: „Obârșia ziditoare una este: Ta-
tăl și Fiul și Duhul cel Sfânt. Așadar, când 
spundem că din Dumnezeu au ieșit cele ce 
sunt (...), obârșie/început și izvor și prici-
nă Îl numim și pe Fiul în Sfântul Duh, nu 
alta – ferească Dumnezeu! –, ci aceeași, de 
vreme ce Tatăl prin Acesta în Sfântul Duh 
le aduce la fi ință și le întoarce (la fi ință) și 
în chip bun le ține-laolaltă (în fi ință) pe toa-
te. Dar Tatăl, pe lângă faptul de a fi  – prin 
Fiul în Sfântul Duh – izvor a toate, este și 
izvor și obârșie a dumnezeirii (καί πηγή και 
ἁρχή ἐστι θεότητος), întru-tot-singur (El) 
fi ind theogon”.10 

Ca primă concluzie, putem spune așadar 
că Duhul depinde de Fiul în iconomie, dar 
aceasta nu se raportează la viața veșnică a 
lui Dumnezeu. Nu există niciun Filioque în 
Treimea veșnică, deoarece Tatăl este singu-
ra cauză a Duhului.

Pr. Octavian Schintee

9. Ibidem, p. 164
10. Sfântul Grigorie Palama, Opere complete, vol. 

2, Ed. Gândul Aprins, 2013, pp. 66-67.
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Î
n județul Bihor, tradițiile creștinești 
nu diferă mult de alte zone ale Român-
iei. Acest lucru demonstrează faptul 

că țăranul român creștin și-a legat strâns 
viața personală de Biserică, de credința în 
Dumnezeu. Că Biserica a fost dintotdeau-
na izvorul de viață al unei comunități se 
vede limpede din faptul că omul de la țară 
nu își poate găsi liniștea sufl etului fără să-
și țeasă viaţa cu fi r tors din lână umezită 
de harul lui Dumnezeu, har ce picură din 
Sfi ntele Taine ale Bisericii.

În România, cele mai multe 
dintre datinile care par a fi doar 
omenești poartă, de fapt, un sub-
strat creștin. Un exemplu ar fi  tra-
diția Droștilor, în Bihor, sau Paștile 
Blajinilor, în Moldova, astăzi con-
siderate o tradiție locală, iar de unii 
doar o simplă datină răsărită din 
durerea creștinului după adomi-
rea celor dragi. Însă în conștiința 
creștinului ortodox există credința 
că după moarte fi ecare sufl et tre-
ce prin Vămile văzduhului, după 
cum afl ăm din vedenia Sfi ntei Te-
odora, din învățătura Sfântului 

Satul
bihorean

Efrem Sirul, din vedenia Sfântului Anto-
nie cel Mare, istorisită de Sfântul Atana-
sie cel Mare, și din mărturia altor sfi nți. 
Fundamentul acestei tradiții sunt drago-
stea și milostenia, care au mare putere în-
aintea lui Dumnezeu. Lucrurile acestea se 
vădesc în continuitatea faptului că și epi-
scopul și preotul au o putere dată de către 
Hristos, putere care nu este limitată doar 
la lumea aceasta, mărturie fi ind chiar cu-
vintele Lui: „oricâte veți dezlega pe pământ, 
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vor fi  dezlegate și în ceruri”, adică se răs-
frâng și asupra sufl etelor celor adomiți. 
De aici și legătura strânsă a țăranului 
român cu părintele duhovnicesc, care își 
adapă fi ii cu apa cea vie, aidoma unui fânt-
ânar care scoate apă pentru cei însetați. 

Obiceiurile de sărbători din părțile 
Bihorului sunt diverse, dar nu diferă în 
mod fundamental. De Crăciun, de pildă, 
părinții le pregătesc copiilor „traiste pen-
tru pupi sau colăcei”, bota cu cuie, „pățărei 
sau clopoței”,  iar tinerii până în 15 ani îi 
corindă pe săteni fără să cânte, aducând 
gazdei urări frumoase și primind în schimb 
daruri, dulciuri, nuci, colăcei, bănuți.

Adulții însă merg și corindă cu doba 
până seara târziu. „Corindãtorii cu doba” 
au un repert oriu identic cu al colindător-
ilor de rând, plin de orații pentru „aldui-
tul colacului, șoldobocului, băuturii și ba-
nilor”. Iar personajele principale sunt 
grăitorul, iapa și birăul.

Un alt obicei din zonă este mersul cu 
Turca, asemănător mersului cu capra în 
zona Moldovei. Cu turca se merge pe la 
casele oamenilor după colindat, iar la 
sfârșit se face „bulciugul (bâlciul) turcii”, 

adică se adună toți la o gazdă, unde înc-
heie sărbătorind acest obicei.

ÎNCRESTITUL

Încrestitul sau încondeiatul ouălor de 
Paști este un alt obicei deosebit de fru-
mos. Încondeiatul nu este un lucru ușor, 
necesitând multă iscusință și timp, de ace-
ea începe înainte de Florii. Încrestitul se 
face cu o bizarcă sau chișiță (confecțion-
ată dintr-o nuia) și un ac, cu ajutorul căruia 
se desenează motive populare și însemne 
creștine pe un suport de ceară încălzită. 
Cuvântul încrestit pare a fi  de origine sla-
vă, iar într-o traducere simplă ar rosti îns-
emnarea cu semnul Crucii, fi indcă în sla-
vă krest înseamnă cruce. 

DROȘTELE

Droștele este un obicei identic cu 
Paștile Blajinilor din zona Moldovei, dar 
se manifestă în alt mod. Droștele sunt po-
menile care se dau pentru pomenirea 
sufl etelor celor adormiți, nu doar la cimi-
tir, ci și la biserică, după slujbă, iar în une-

le părți se fac numai la casa omu-
lui. Femeile „roșesc ouă și fac 
colăcași, cumpără oale, blide, ul-
cioare de pământ și le dau oame-
nilor săraci, pentru pomana 
morților”. În aceastã zi, copiii din 
sat umblă a „cucuța” din casă în 
casă, dar nu colindă. Gospodina 
casei le dă „droștele”, adicã vase 
și colăcei. Aici e obiceiul ca în To
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amintirea mortului să se planteze lângă 
cruce un prun. 

Un alt obicei frumos este că bărbații 
și tinerii din sat, de la Joia Mare până la 
Paști, bat toaca la biserică aproape fără în-
trerupere, arătându-și fi ecare iscusință. La 
Șuncuiuș, toaca este mobilă (fi g. 2), adi-
că o roată de spițele căreia sunt atașate 
mai multe ciocănașe de lemn rabatabile, 
care bat consecutiv în toaca situată per-
pendicular pe direcția ciocănelelor. 

O altă datină frumoasă a satului româ-
nesc este aceea în care, de Rusalii, preoţii, 
urmaţi de alaiul de credincioşi, cu prapo-
rii purtaţi de feciori, sfi nţesc holdele de 
grâu afl ate în pârg. Fetele împletesc cunu-
ni din spice de grâu şi fl ori de mac, care 
vor fi  puse la prapori şi vor rămâne acolo 
până în anul următor. În Duminica Mare, 
pe vatra casei se împrăştie iarbă verde şi 
frunze de gorun, iar la porţi şi la icoane se 
arborează crengi de tei simbolizând lim-
bile de foc în chipul cărora S-a pogorât 
Duhul Sfânt peste sfi nții apostoli. 

HIGHEGHEA. 

HORA SATULUI 

La „higheghe1”, cum i se spune în sate-
le comunei Pomezeu, participă o mare par-
te din comunitate, tineri şi vârstnici, fie 
prinşi în ritmul jocului („danţului”), fi e în 
calitate de spectatori. Jocul de duminică 
sau de la sărbătorile creştine îngăduind pe-

1. Higheghea –  așa se numelte alăuta în ungurește, 
instrument la care se cânta la hore, de aici și 
denumirea jocului.

trecerea (Crăciun, Anul Nou, Paşte ş.a.) 
era organizat de doi-trei feciori, care an-
gajau muzicanţii, se ocupau de plata cuve-
nită și de bunul mers al lucrurilor. Instru-
mentele tradiţionale folosite erau vioara 
primă (primaş), vioara contra (contraş sau 
bondaş) şi toba. Jocurile tradiţionale din 
sate aveau următoarea succesiune: „pă pi-
cior”, „polca”, apoi „mânânţălul” sau „scu-
turatul”. După o asemenea suită urma o 
pauză, apoi se relua jocul. Ca şi „ardelea-
na”, jucată mai rar, dansurile se executau în 
perechi. Feciorii se întreceau adesea în bătăi 
pe picioare şi nu numai, numite „ponturi”. 

Alte obiceiuri care se mai păstrează 
sunt șezătorile, claca, stridilița, sânzien-
ele, cununa de spice și altele, încă vii în 
multe sate din această zonă a Bihorului. 

NUNȚILE

Nunțile se fac, și astăzi, duminica, în 
curtea mirelui, dar înainte de cununie se 
merge cu alaiul la casa miresei, unde mi-
rele o ia pe mireasă și o duce la biserică. 
După cununie sărbătoarea continuă înt-
r-un cort amenajat. Un alt obicei frumos 
în Pomezeu este „cinstea” adusă de femei-
le care vin în ajutor. „Cinstile” constau în 
diverse produse necesare pregătirii mânc-
ărurilor de la nuntă: găini, ouă, zahăr, făină, 
miez de nucă ş.a. m.d. Unele dintre femei-
le care vin cu „cinstea” rămân să ajute la 
făcutul tăiţeilor şi al sarmalelor, la ciupe-
litul găinilor şi la alte treburi.  În zilele no-
astre, nunta, mai săracă în acte rituale, are 
loc și sâmbăta, într-un cort amplasat în 
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curtea mirelui sau la căminul cultural, spo-
rind astfel confortul nuntaşilor.

ÎNMORMÂNTĂRILE

Atunci când mor tineri se bat clopote 
mai mici, când mor adulți se bat cele mai 
mari, la bărbați se bat cu trei întreruperi, iar 
când mor femei doar cu două întreruperi. 
De multe ori înmormântările sunt însoțite 
de bocitoare înăimite pentru aceste mo-
mente dureroase; atât cântecele ceremoni-
ale cât și bocetele se caracterizează prin di-
verse interogații, exclamații, metafore și 
personifi cări legate de viața personală a de-
functului, de calități le, greutăți le și 
suferințele prin care a trecut și la aspectul 
dezolant al consecințelor morții. Mortul 
este dus la groapă într-un acre cu boi. Boi-
lor li se pun colaci în coarne iar sicriul se 
pune pe podul carului. În care sunt urcați 
copiii, nepoți de-ai mortului care merg așa 
până la groapă. Există multe obiceiuri la 
îmormântări care nu au totdeauna o sim-
bolistică tocmai creștină, cel puțin analizân-

du-le în zilele noastre, dar nu știm 
ce rădăcini și ce explicație aveau în 
vremuri mai îndepărtate...

Meditând la cele spuse mai 
sus, putem foarte ușor deduce că 
neamul românesc, chiar dacă a 
trecut prin perioade grele de-a 
lungul vremii, s-a păstrat totuși 
Credința și unitatea de neam, 
Tradiția și tradițiile.  Știm că 
această parte a României s-a vrut 
a fi  curățită nu doar de conștiința 

de neam, de Țară, de unitate, de valori ale 
neamului, ci și de conștiința fundamen-
tală a românului, cea de creștin Ortodox. 
Românul nu și-a dorit niciodată vreo pal-
mă de pământ străin, dar nici să convin-
gă pe altul de credința lui, de aceea poate 
că și Dumnezeu a ferit acest popor de co-
tropirea defi nitivă și totală a altor puteri 
și tot de aceea la ferit și de pierderea și 
împuținarea credinței strămoșești.
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S
âmbătă, 22 iunie 2019, a avut loc 
cea de a treia ediție a Nepsis 
Summer Festival. Ediția din acest 

an, organizată sub deviza „o sărbătoare a 

EDIȚIA A TREIA

muzicii și a folclorului”, a subliniat impor-
tanța tradițiilor și a valorilor perene ale 
satului românesc (anul 2019 fi ind decla-
rat de către Sfântul Sinod în Patriarhia 
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Română drept „an omagial al satului românesc, al preoților, învățătorilor și al primarilor 
gospodari”). Festivalul a punctat însă și două evenimente importante pentru comunitățile 
franceze și române: Fête de la musique (21 iunie) și Ziua Internațională a Iei (24 iunie).

Festivalul s-a desfășurat pe scena Sălii Bizantine a palatului Behague, unde își are 
sediul Ambasada României în Franța. Evenimentul a luat forma unui concert-con-
curs la care publicul a fost și juriu. Momentul a fost inedit prin diversitatea progra-
melor, care au evidenţiat faptul că folclorul are numeroase fațete și diverse forme de 
interpretare. Le „coup de coeur du public” a fost Casiana Filip, de altfel și cea mai tâ-
nără participantă, din parohia de la Romainville, urmată în preferinţe de corala 
Heruvimii, a copiilor de la parohia Saint Sulpice, și de grupul de dansatori al parohi-
ei din Drancy. Printre participanți îi menționăm pe Adrian Pop, pe Andreea Muj și 
pe Maria Rada, de la parohia din Romainville, pe Ancuța Mariș, de la parohia din 
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Aulnay-sous-Bois, și pe Dana Aldescu, de la parohia din Strasbourg. Invitații speci-
ali ai festivalului au fost Radu Bitică, violonist profesionist, Valentina Dascălu, sopra-
nă, și Alina Pavalache, pianist profesionist. La fi nal toți participanții (fi e individual, 
fi e în grup) au primit premii.

Maria Cristina MILEA

Pentru a da o imagine completă a ceea ce constituie folclorul românesc, a avut loc 
și o expoziție etnografi că însufl ețită de sprijinul a numeroși iubitori de folclor din co-
munitatea românescă din regiunea pariziană.
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Î
n perioada 22-30 mai 2019, tinerii din 
frăția Nepsis France, însoțiți de părin-
tele Iulian Nistea și de părintele Sorin 

Zahiu, au organizat un pelerinaj în Grecia 
și la Muntele Athos. În prima parte a pele-
rinajului, între 22 și 26 mai, au fost vizita-
te mănăstiri din Tesalonic, muntele Olimp 
și muntele Meteora. Ultimele zile au re-
prezentat o experiență deosebită pentru 
tinerii care au mers la muntele Athos, unde 
au vizitat o parte din mănăstiri, printre care 
Marea Lavră, Schitul Prodromu, Peștera 

NEPSIS FRANCE
PELERINAJ ÎN GRECIA ȘI LA MUNTELE ATHOS

Sfântului Atanasie, Schitul românesc Lacu, 
Mănăstirea Vatopedi și Chilia româneas-
că „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

„Meteora este un tărâm care ne-a ținut 
suspendați între cer și pământ, pe vârfuri de 
stânci sfi nțite, la poalele câmpiei Tessaliei, 
unul din cele mai cunoscute centre mona-
hale ale Răsăritului creștin, unde prinzi aripi, 
e ca și cum ai pune un început nou în toa-
te... pe vârfuri înalte. Dacă în prima zi ne-am 
închinat la Biserica și la moștele Sfântului 
Dimitrie din orașul Tesalonic, biserică tre-
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cută în lista Patrimoniului Mondial UNES-
CO încă din anul 1988, în următoarele zile 
am ajuns la Mănăstirea Sfântul Ioan Teolo-
gul, din localitatea Suroti, unde se găsește 
mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Am 
trecut pe la poalele muntelui Olimp și ne-am 
închinat la Mănăstirea Sfântul Efrem Sirul, 
dar și în inima Muntelui, la Sfântul Dioni-
sie. După ce ne-am bucurat sufl etul de atâ-
ta frumusețe, în ultimele două zile ne-am 
îndreptat spre orașul Kalambaka, aflat la 
baza Muntelui Meteora. Aici, din cele 24 de 
mănăstiri funcţionale în secolul al XV-lea, 
în ziua de azi au mai rămas doar șase. Mă-
năstirea închinată Sfântului Ștefan și Sfân-
tului Haralambie mi-a plăcut cel mai mult, 
căci a născut în mine o evlavie fi erbinte pen-
tru cei doi sfi nți, capul Sfântului Haralam-
bie și un fragment din încheietura mâinii 
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Sfântului Ștefan găsindu-se în incinta mănăstirii. Vă recomand cu toată plăcerea și din toa-
tă inima să participați la pelerinajele Nepsis, iar cu acestă ocazie le mulțumesc părinților 
însoțitori și îndrumători, părintelui Sorin Zahiu și Părintelui Iulian, precum și Nepticilor 
participanți”, a menționat Elena-Luiza Moșteanu, participantă la acest pelerinaj.

Alexandru Ojică
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M
iercuri, 3 iulie 2019, cu bine-
cuvântarea Preasfi nțitului Pă-
rinte Episcop Siluan, al Epi-

scopiei Ortodoxe Române a Italiei, 
Preasfi nțitul Părinte Arhiereu-vicar Ata-
nasie de Bogdania a săvârșit, alături de un 
sobor de preoți, o slujbă de binecuvânta-
re a terenului afl at în curs de achiziționare 
de către Parohia „Sfânta Cuvioasă Mela-
nia Romana” din Ragusa. Pe terenul afl at 
în orașul sicilian Vitt oria se va construi un 
complex parohial alcătuit din biserică, 
spații destinate diferitelor activități cate-
hetice și un așezământ social ce va deser-
vi nevoilor comunității românești greu în-
cercată în această parte a Italiei.

În cuvântul de învățătură transmis cu 
acest prilej, Preasfi nțitul Părinte Atanasie 
le-a vorbit celor prezenți despre comuni-
tatea bisericii ca pridvor al Împărăției lui 
Dumnezeu, iar locașul bisericii este locul 
sfi nțit în care omul intră și se roagă spre 
a-și sfi nți propria viață și spre a descoperi 
tainele cele cerești.  De asemenea, 
Preasfi nția Sa a vorbit despre grija față de 
aproapele nostru, felicitând inițiativa pă-
rintelui paroh și a credincioșilor de a ridi-
ca un așezământ social pentru a veni în 
ajutorul celor afl ați în nevoi.

PS ATANASIE DE BOGDANIA A BINECUVÂNTAT 

TERENUL UNDE VA FI RIDICATĂ NOUA BISERICĂ 

ȘI UN AȘEZĂMÂNT SOCIAL ÎN PAROHIA „SFÂNTA 

CUVIOASĂ MELANIA ROMANA” DIN RAGUSA (SICILIA)

La final, Preacucernicul Părinte 
Nicolae Chilcoș, parohul comunității din 
Ragusa, a mulțumit Preasfi nțitului Părinte 
Atanasie pentru binecuvântarea acestui 
demers al parohiei, cu nădejde că Domnul, 
prin cei pe care îi va alege, va rândui a se 
fi naliza acest gând al credincioșilor, în-
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dreptat nu doar către slujirea liturgică și catehetică, ci și spre slujirea aproapelui, prin 
centrul social ce va fi  construit lângă biserică.

La eveniment a fost prezent și părintele Beniamino Sacco, parohul comunității ca-
tolice „Spirito Santo” din Vitt oria, cel care a oferit sprijin comunității românești din 
Vitt oria spre a avea un loc în care aceasta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu. 
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C
u ajutorul Domnului și cu bine-
cuvântarea Preasfi nțitului Părin-
te Episcop Siluan, al Episcopiei 

Ortodoxe Române a Italiei, duminică, 7 
iulie 2019, Preasfi nțitul Părinte Arhiereu-
vicar Atanasie de Bogdania a săvârșit Dum-
nezeiasca Liturghie în Parohia „Sfântul 
Arhidiacon Ștefan” din Valmontone, în 
cadrul căreia a hirotonit un preot și un di-
acon și a sfi nțit iconostasul bisericii paro-
hiale. Din soborul slujitor a făcut parte și 
Preacucernicul Părinte Răzvan Gască, cel 
care a pictat icoanele de pe noua catape-
teasmă.

PS ATANASIE DE BOGDANIA A SFINȚIT ICONOSTASUL 

PAROHIEI DIN VALMONTONE ȘI A HIROTONIT DOI 

SLUJITORI AI ALTARULUI LUI HRISTOS

În cuvântul de învățătură, Preasfi nțitul 
Părinte Atanasie a vorbit despre grijile 
vieții, accentuând faptul că noi suntem 
trup și suflet și trebuie să fim cu luare 
aminte ca grija fi rească față de cele trupești 
să nu se transforme în îngrijorare și în pa-
timă. Atunci când ne îngrijorăm de cele 
trupești, neglijăm faptul că și sufl etul are 
nevoie de se hrăni din Izvorul său, Care 
ni se dăruiește în fi ecare Liturghie.

Preasfi nția Sa a completat că față de 
cele trupești nu trebuie să ne atașăm, nu 
trebuie să devenim dependenți, fi indcă 
atunci vom dedica tot timpul nostru ago-
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nisirii acestora. Dar nu trebuie să uităm 
că investiția în cele materiale este una tre-
cătoare, de câțiva zeci de ani, însă investiția 
în cele sufl etești este veșnică, iar vocația 
noastră, a creștinilor, este de a deveni ne-
muritori, în Împărăția lui Dumnezeu.

La momentul potrivit din timpul 
Dumnezeieștii Liturghii, Preasfi nțitul Pă-
rinte Atanasie a săvârșit hirotonia întru 
preot a Cucernicului Părinte Diacon Ghe-
orghe Zavate, pe seama Centrului Epar-
hial de la Roma, și hirotonia întru diacon 
a ipodiaconului Vasile Apostol, pe seama 
Parohiei „Sfântul Mare Mucenic și Tămă-
duitor Panteleimon” – Roma XI. Amân-
durora, Preasfi nția Sa le-a dăruit un cu-
vânt de încurajare și de întărire pentru 
noua slujire ce le stă înainte, spre a veghea 
cu multă  responsabi l i tate  asupra 
credincioșilor încredințați spre păstorire.

La momentul rânduit, Preasfi nțitul Pă-
rinte a săvârșit rânduiala sfi nțirii noii ca-

tapetesme a bisericii parohiale din Val-
montone, o catapeteasmă cu o sculptură 
deosebită, împodobită de icoane realiza-
te într-un veritabil stil bizantin, pictate de 
către Preacucernicul Părinte Răzvan Gas-
că, prezent la eveniment.

La fi nalul Dumnezeieștii Liturghii au 
mai avut loc două hirotesii, a noului hiro-
tonit, Preacucernicul Părinte Gheorghe 
Zavate, întru duhovnic, și a Preacucerni-
cului Părinte Iosif Ciontu, parohul 
comunității gazdă, întru Iconom-stavro-
for, ca semn de prețuire pentru bogata ac-
tivitate pastoral-misionară întreprinsă în 
mijlocul turmei încredințate spre păsto-
rire, în ultimii 20 de ani. De asemenea, 
Preasfi nțitul Atanasie a dăruit o Gramată 
episcopală Consiliului și Comitetului Pa-
rohial, pentru sprijinul acordat părintelui 
paroh în viața comunității parohiale.

În cuvântul de mulțumire, Preacucer-
nicul Părinte Paroh Iosif Ciontu și-a în-
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d r e p t a t  a p r e c i e r e a  ș i 
recunoștința față de cei care 
au contribuit la realizarea 
acestui eveniment, ce încunu-
nează o muncă jertfelnică de 
mai bine de 15 ani, părintele 
Iosif prezentând și un scurt 
istoric al Parohiei. Un gând 
de mulțumire și o icoană cu 
Sfântul Arhidiacon Ștefan, 
ocrotitorul parohiei, s-a în-
dreptat și către Preasfi nțitul 
Părinte Episcop Siluan, cel care a fost în-
totdeauna alături parohiei din Valmonto-
ne și a purtat în rugăciune pe credincioșii 
acesteia, spre a împlini cele fi nalizate în 
această zi. Preacucernicia sa i-a mulțumit 
Preasfi nțitului Părinte Arhiereu-vicar Ata-
nasie de Bogdania, pentru prezența la acest 
minunat eveniment, dăruindu-i în semn 
de neuitare a acestuia o icoană cu Sfântul 
Arhidiacon Ștefan. De asemenea, părin-

tele Iosif i-a mulțumit Preacucernicului 
Părinte Răzvan Gască pentru deosebita 
lucrare iconografică împlinită pentru 
înfrumusețarea iconostasului, pentru care 
Preasfi nțitul Părinte Atanasie i-a dăruit o 
Distincție de vrednicie. Nu în ultimul rând, 
un gând de mulțumire s-a îndreptat către 
doamna preoteasă Maria și către toți 
credincioșii parohiei, prin jertfa cărora s-a 
putut realiza această lucrare.
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C
u ajutorul Domnului și cu binecu-
vântarea Preasfi nțitului Părinte Epi-
scop Siluan, al Episcopiei Ortodo-

xe Române a Italiei, timp de 9 săptămâni, 
câte o zi din săptămână, la Mănăstirea „Ador-
mirea Maicii Domnului” de la Roma din in-
cinta Centrului Eparhial, se desfășoară un 
proiect dedicat copiilor și tinerilor, Zile de 
vacanță petrecute în biserică.

În cadrul proiectului, copiii și tinerii 
vor lua parte la diferite activități, structu-
rate pe diferite tematici,  precum Comu-
niune și Bucurie, Minunile Facerii (dato-
ria noastră de a cunoaște și de a păstra 

ZILE DE VACANȚĂ PETRECUTE ÎN BISERICĂ

frumusețea Creației Lui Dumnezeu), 
Obârșia strămoșească (Satul românesc, 
leagăn de cultură, creativitate și spiritua-
litate), Împreună în rugăciune și în cânta-
re (Dumnezeiasca Liturghie – comoara 
viețuirii creștine spre veșnicie). De ase-
menea, copiii vor merge și într-un peleri-
naj în care vor merge pe urmele Sfântului 
Benedict de Nursia, ocrotitorul Europei.

Fiecare zi a proiectului va debuta și se 
va încheia cu un moment de rugăciune, re-
stul activităților constând în exerciții de în-
viorare, jocuri sportive și educative, atelie-
re de bucătărie și alte activități recreative.
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În cea de-a doua zi, dedicată Minunilor Facerii, copiii și tinerii au primit vizita 
Preasfi nțitului Părinte Arhiereu-vicar Atanasie de Bogdania, care le-a prezentat un ate-
lier despre legătura dintre referatul scripturistic al Facerii și teoriile științifi ce ale creației 
Universului, Preasfi nția Sa accentuând faptul că știința ne arată cum s-au întâmplat lu-
crurile, iar Sfânta Scriptură ne descoperă fi nalitatea și motivul pentru care lumea a fost 
creată.

Copiii au mai participat și la un curs sanitar de acordare a primului ajutor, pe cate-
gorii de vârstă, celor mici prezentându-li-se noțiuni de bază, iar celor mari o demonstrație 
practică despre cum să reacționăm atunci când ne confruntăm cu o persoană afl ată într-
o situație de urgență.

Scopul proiectului este de a le oferi copiilor și tinerilor ocazia să socializeze, pe de 
o parte, și să continue și în vacanță spre a petrece câteva zile în curtea bisericii, acolo 
unde vor învăța valorile și comorile Bisericii noastre dreptmăritoare.
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C
u ajutorul Domnului și cu binecuvântarea Preasfi nțitului Părinte Episcop Si-
luan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, vineri, 12 iulie 2019, la prăz-
nuirea Icoanei Maicii Domnului Prodromița și a Cuviosului Paisie Aghiori-

tul, Preasfințitul Părinte Arhiereu-vicar Atanasie de Bogdania a săvârșit 
Dumnezeiasca Liturghie, alături de un sobor de preoți și diaconi, în Paraclisul „Ador-
mirea Maicii Domnului” din incinta Centrului Eparhial de la Roma, împodobit cu o 
copie aniversară a Icoanei Maicii Domnului Prodromița, dăruită de către Schitul atho-
nit Prodromul la împlinirea a 150 de ani de la minunea petrecută cu icoana originală.

Înainte de Dumnezeiasca Liturghie, Preasfi nțitul Părinte Atanasie a binecuvântat 
ca paraclisier pe domnul Neculai Afl oarei, pentru Parohia „Intrarea Maicii Domnului 
în Biserică” – Roma VII. De asemenea, Preasfi nția Sa a hirotesit întru citeț și ipodia-
con pe tânărul teolog Marian Găină.

La momentul rânduit din timpul Sfi ntei Liturghii, Preasfi nțitul Părinte Atanasie a 
săvârșit hirotonia întru diacon a ipodiaconului Marian Găină, pe seama Parohiei „Sfântul 
Ioan Botezătorul” din Olbia, Protopopiatul Lazio II.

ICOANA MAICII DOMNULUI PRODROMIȚA, 

PRĂZNUITĂ LA SEDIUL EPARHIAL DE LA ROMA
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În cuvântul de învățătură, 
Preasfi nțitul Părinte Arhiereu-
vicar a adresat noului slujitor al 
Altarului lui Hristos un îndemn 
p e n t r u  a  p u r t a  d e  g r i j ă 
păstoriților pe care Domnul îi 
va rândui, pe calea cea mai de 
preț pe care omul trebuie să și-o 
asume, mântuirea sufl etelor spre 
dobândirea Împărăției celei ne-
stricăcioase a lui Dumnezeu. 
Preotul trebuie să lucreze în Pa-
rohie pe toate palierele la care este chemat, 
pe partea socială, pe cea catehetică, pe cea 
misionară, luptându-se ca toate oile ce-i 
sunt încredințate să-și găsească loc în co-
munitatea parohială, pridvor al descoperi-
rii tainelor celor duhovnicești. De aseme-
nea, Preasfi nțitul Atanasie a amintit și de 

marea binecuvântare revărsată peste Para-
clisul „Adormirea Maicii Domnului” de la 
Roma, de a primi din partea Schitului Pro-
dromul din Athos o copie aniversară a Icoa-
nei Maicii Domnului Prodromița, pe care 
Biserica noastră o prăznuiește astăzi în mod 
solemn.
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C
u ajutorul Domnului și cu binecuvân-
tarea Preasfi nțitului Părinte Episcop 
Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Româ-

ne a Italiei, în Duminica a patra după Rusalii, 
14 iulie 2019, Preasfi nțitul Părinte Arhiereu-vi-
car Atanasie de Bogdania s-a afl at în mijlocul 
comunității parohiale „Cuviosul Nicodim de la 
Tismana” din Ferrara, unde a săvârșit Dumne-
zeiasca Liturghie și a hirotonit întru preot un 
nou slujitor al Bisericii lui Hristos.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest pri-
lej, Preasfințitul Părinte Atanasie le-a vorbit 
credincioșilor despre modelul de credință și de 
smerenie pe care ni-l oferă sutașul păgân din 
Evanghelie, acesta fi ind convins de puterea tă-

SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA „CUVIOSUL 

NICODIM DE LA TISMANA” DIN FERRARA

măduitoare a Domnului nostru Iisus 
Hristos. Acest sutaș, cu o atitudine 
iubitoare, nu numai că reușește să-i 
găsească vindecare slujitorului său, 
ci izbândește a-L descoperi pe Dom-
nul, socotindu-se și nevrednic în a-L 
primi în propria casă.

La momentul cuvenit din timpul 
Dumnezeieștii Liturghii, Preasfi nțitul 
Părinte Atanasie de Bogdania a hi-
rotonit întru preot pe Cucernicul Pă-
rinte Diacon Ștefan Damaschin, cel 
care va păstori sufl etele credincioșilor 
în Parohia „Sfânta Mare Muceniță 
Marina” din Republica San Marino. 
Preasfi nția Sa l-a îndemnat pe noul 
slujitor ca să înmulțească harul pri-
mit astăzi în sufl etele credincioșilor 
săi, spre a-i conduce la cel mai de 
preț lucru pe care-l pot dobândi încă 
din această lume, prin mântuirea su-
fl etelor lor.

Un moment de emoție pentru 
comunitatea ortodoxă românească 
din Ferrara  fost sfințirea de către 
Preasfi nțitul Părinte Arhiereu-vicar 
a crucii ce va fi  pusă deasupra noii 
biserici achiziționată de curând de 
către Parohie, prin purtarea de grijă 
a Preacucernicului Părinte Paroh Va-
sile Jora.
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La fi nal, Preacucernicul Părinte Paroh a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfi nțitului 
Părinte Atanasie de Bogdania, pentru bucuria prilejuită de slujirea în mijlocul comunității 
și pentru sfi nțirea crucii ce va fi  așezată pe noua biserică a Parohiei, ca un imbold în 
continuarea lucrărilor de restructurare a acesteia.
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Reţete
și sfaturi practice

Dragi cititori,

Penru zilele caniculare ce ne obligă să găsim soluţii rapide în bucătărie vă propunem 
câteva reţete răcoritoare și aromate, care să ne ajute să mâncăm ceva delicios, pregătit 
fără prea mult efort.

GAZPACHO

Ingrediente: un kilogram de roșii 
proaspete, curăţate de cotoare și seminţe, 
un castravete mic (200g) curăţat de coa-

jă și seminţe, un ardei verde, o jumătate 
de ceapă roșie, unu-doi căţei de usturoi, 
ulei de măsline (trei linguri), oţet de mere 
(două linguri), sare (o linguriţă), piper 
proaspăt măcinat (o jumătate de linguri-
ţă), chimen măcinat (o jumătate de lingu-
riţă), miezul de la o felie groasă de pâine 
albă, înmuiat în apă și bine stors.

Mod de preparare: toate ingredien-
tele se pasează până când se obţine o con-
sistenţă fi nă. Supa se lasă patru ore la fri-
gider și se servește rece, cu crutoane, 
verdeaţă și cubuleţe de legume.

SUPĂ CREMĂ DE PORUMB

Ingrediente: trei căni de porumb dul-
ce, doi cartofi  fi erţi, trei căni cu apă sau 
supă de legume, două ouă, sare și piper, 
ulei de susan, ceapă verde pentru decor.
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Mod de preparare: jumătate din boa-
bele de porumb și cartofi i se pasează și se 
pun la fi ert cu supa sau cu apă. Când li-
chidul clocotește, se adaugă restul de po-
rumb, sare, piper și ouăle bătute. Se mai 
fi erbe patru-cinci minute la foc iute, ames-
tecând în continuu. Se poate servi și cu 
creveţi sau cu bucăţele de piept de pui.

„SUPĂ” RECE DE CASTRAVEŢI

Ingrediente: patru castraveţi, iaurt 
(400g), zeama de la o lămâie, doi-trei că-
ţei de usturoi, busuioc proaspăt, ulei de 
măsline (două linguri), sare, piper, ardei 
iute.

Mod de preparare: castraveţii cură-
ţaţi de coajă și de seminţe se pasează îm-
preună cu restul ingredientelor. „Supa” se 
dă la rece pentru o oră-două și se serveș-
te cu busuioc, bucăţele de brânză și pâine 
prăjită

SOMON CU PIPER ROZ

Ingrediente: patru bucăţi de somon, 
două linguri de boabe de piper roz (pu-
ţin zdrobite), ulei de măsline, sare, piper, 
lămâie.

Mod de preparare: somonul, asezo-
nat cu ulei de măsline, sare și piper se coa-
ce 10-15 minute la 180o. Se servește pre-
sărat cu piper roz și zeamă de lămâie, 
alături de o garnitură de legume.

ÎNGHEŢATĂ 

CU IAURT ŞI FRUCTE

Ingrediente: 250g de iaurt grecesc, 
250g de fructe congelate, tăiate în cuburi 
mici, câteva linguri de miere.
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Mod de preparare: 
Fructele congelate se pasea-

ză (nu prea mult!) cu mierea și 
cu iaurtul (congelat și el cu o 
oră înainte). Îngheţata se ser-
vește imediat sau se păstrează la 
congelator maxim două săptă-
mâni.

ȘTIAŢI CĂ...

... roșiile previn reumatismul, osteoporoza, accidentele vasculare și reduc riscul apariţiei 
cancerului? Totuși, sunt contraindicate celor ce suferă de gastrită și colită.

... porumbul coţine antioxidanţi, vitamina B12, fi er și acid folic, necesare pentru comba-
terea anemiei?

... sucul de castraveţi ajută la eliminarea acidului uric, care cauzează infl amarea articulaţi-
ilor? De asemenea, reduce retenţia de apă și ajută la normalizarea temperaurii corpului. 

...busuiocul acţionează ca un tonic asupra celulelor nervoase, îmbunătăţind memoria, și 
contribuie la reducerea nivelului de colesterol din sânge?

...somonul sălbatic este o sursă preţioasă de acizi grași Omega-3, complexul de vitamine 
B, potasiu și seleniu, necesare pentru sănătatea inimii, a sistemului nervos și a glandei tiroide? 

...piperul roz ajută la îmbunătăţirea digestiei și la combaterea infecţiilor virale, dar este 
contraindicat persoanelor alergice la fructe oleaginoase?  

...iaurtul natural întărește sistemul imunitar și reduce riscul de diabet?

...un copil de vâstă școlară ar trebui să consume minimum 300 de grame de fructe crude 
în fi ecare zi?

Pagină realizată de preoteasa 
Ramona Andronache
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