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TIMPUL TRIODULUI1

TIMPUL ÎNTÂLNIRII  
CU DUMNEZEU

„În ce chip dorește cerbul izvoarele 
apelor, așa Te dorește sufletul meu pe 

Tine, Dumnezeule.”

(Psalmul 41, 1)

P erioada Triodului este perioada 
liturgică cea mai frumoasă din 
an. Este o adevărată școală a 
pocăinței dar și o școală a sme-

reniei, o școală a rugăciunii dar și o școală 
a ascezei spirituale, care ne redeschide 
ușile Împărăției Cerurilor.

Triodul are trei săptămâni pregătitoa-
re, care cuprind patru duminici înainte de 
începerea Postului Mare, urmate de alte 

1. Triodul, numită și perioada prepascală, este 
perioada liturgică cuprinsă între Duminica 
Vameșului și Fariseului și Sâmbăta Mare (îna-
inte de Paști), în total 10 săptămâni care ne 
pregătesc pentru Învierea Domnului.

CUVÂNTUL
EPISCOPULUI

ATANASIE

șapte săptămâni, care cuprind șase dumi-
nici din Postul Mare.

Monahii, dintotdeauna au văzut în 
aceste zece săptămâni binecuvântate ale 
Triodului posibilitatea de a se întâlni mai 
mult cu Hristos, de a urca treptele pocăin-
ței, de a avea curajul să urce Golgota pen-
tru a se bucura mai mult de Înviere.

Cele zece săptămâni ale Triodului sunt 
cele zece trepte care ne duc spre plinătate, 
spre desăvârșire. Zece sunt și poruncile 
Domnului date lui Moise în Vechiul Testa-
ment. Cele patru duminici pregătitoare ne 
aduc aminte de cele patru zile ale facerii 
întregii lumi văzute. Cele șase duminici  
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închipuie ziua omului, ziua a șasea. Și toate la un loc, trebuie să ne ducă spre ziua Domnu-
lui, a șaptea duminică din post. Dacă rămânem doar la ziua omului, nu putem gusta din 
Înviere, nu putem gusta din plinătate. Pentru aceasta, avem nevoie de patru săptămâni ca 
să trecem de la cele trupești la cele sufletești și altele șase ca să trecem de la cele sufletești 
la cele Dumnezeiești.

Cum putem trăi mai deplin această perioadă? Gustând în fiecare săptămână și în 
fiecare duminică din comorile pe care Biserica ni le-a lăsat spre moștenire:

1. Duminica Vameșului și a Fariseului – începem cu școala smereniei;
2. Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor – intrăm la școala pocăinței, dar învățăm 

și dragostea nemăsurată a Tatălui Ceresc. Brațele Părintești nu ne părăsesc ni-
ciodată;

3. Duminica Înfricoșatei Judecăți – învățăm frica lui Dumnezeu – răspuns bun 
la Înfricoșata Judecată a lui Hristos să cerem;

4. Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, a iertării – suntem la școala iertării, 
căci doar iertând cu adevărat aproapelui nostru, putem fi iertați de către Domnul;

5. Duminica Ortodoxiei (I-a din Post) – ne bucurăm de triumful Ortodoxiei 
asupra tuturor ereziilor (mai cu seama cea iconoclastă) și cinstim icoanele – 
marea comoară a credinței noastre;

6. Duminica Sfântului Grigore Palama (a II-a din Post) – învățăm Rugăciunea 
Inimii, și ne bucurăm că prin rugăciune omul ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu;

7. Duminica Sfintei Cruci (a III-a din Post) – popasul de la jumătatea Postului. 
Ne aducem aminte că dacă prin lemn a venit căderea omului în Rai, prin lem-
nul Sfintei Cruci mântuire se aduce la toată lumea, și că, fără Cruce, nu este 
Înviere;

8. Duminica Sfântului Ioan Scărarul (a IV-a din Post) – cercetăm cele 30 de 
trepte ale Dumnezeiescului urcuș, ca să ajungem la desăvârșire;

9. Duminica Sfintei Maria Egipteanca (a V-a din Post) – învățăm adevărata 
pocăință și adevărata sfințenie, prin viața Cuvioasei Maria Egipteanca;

10. Duminica Intrării Domnului în Ierusalim – ne bucurăm primindu-l pe 
Împăratul Împăraților, pe Hristos, care l-a Înviat pe Lazăr a patra zi din mor-
mânt,  arătându-ne că a venit ca să biruie moartea și să aducă viață neamului 
omenesc.

Urcând cele zece trepte ajungem în Săptămâna Patimilor, după modelul căreia 
creștinii trăiesc fiecare zi din săptămânile din an. Miercurea Mare este model pentru 
fiecare miercuri din an, pomenind faptul că în această zi Hristos a fost vândut. Vinerea 
mare este model pentru fiecare vineri din an, pomenind faptul că în această zi Hristos 
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a fost răstignit. Iar Duminica cea Mare a Paștilor este model pentru fiecare duminică 
din an, este ziua în care prăznuim Învierea Domnului.

Dar oare ... dacă viața noastră nu s-ar axa pe rânduielile Bisericii, și în vreme de 
post nu am posti, în vreme de rugăciune nu ne-am ruga, în vreme de pocăință nu ne-
am pocăi ... când va veni vremea Învierii, ne-am putea bucura cu adevărat? „Căci ce în-
seamnă ... a urma lui Hristos? Înseamnă a cerceta și a-ţi însuşi învăţătura Evangheliei, a 
avea Evanghelia ca singur îndreptar al lucrării minţii, al lucrării inimii, al lucrării trupu-
lui, înseamnă a-ţi lua felul de a gândi din Evanghelie, a-ţi rândui simţirile inimii potrivit 
Evangheliei și a sluji drept chip viu al Evangheliei prin toate faptele, prin toate mișcările tai-
nice și vădite.” (Sf. Ignatie Briancianinov)

Fie ca Domnul să ne scoată mai înțelepți în cele duhovnicești din această școala a 
Triodului, ca zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună și an de an, să trăim tot 
mai aproape de cele Dumnezeiești, lăsând în spate cele lumești.

     † Atanasie de Bogdania
Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
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H ristos rostește adesea, în Evanghelie, cuvinte izbitoare, logia dumnezeiești care 
se aseamănă cu apoftegmele Părinților Bisericii sau cu proverbele, de altfel 
prezente în toate culturile. Este vorba despre fraze care sintetizează adevăruri 
fundamentale în cuvinte puține, bogate în semnificații, într-o formă literară 

apropiată de poezie și ușor de ținut minte. De pildă, în literatură, avem «morala» fabulei, 
fraza de final, adevărat cuvânt de înțelepciune. La fel se întâmplă și în cazul de faţă. Toată 
lumea poate reține cu ușurinţă această frază, care face acum parte din cultura universală. 
Conținutul său – antinomic – este de o mare bogăție duhovnicească, dar nu este ușor de 
înțeles. Asta vom încerca să facem aici. 

Să situăm mai întâi această frază în contextul său evanghelic. Ea face parte din „Cuvân-
tul misionar” pe care Hristos îl ține celor Doisprezece, și care nu este raportat în întregi-
me decât de Sf. Matei (10, 5-40). Găsim o parte din el și la Sf. Marcu (6, 7-13) și la Sf. Luca 
(9, 1-6), însă apoftegma dumnezeiască din titlu nu se află decât la Sf. Matei. 

Ne aflăm probabil spre mijlocul apostolatului lui Hristos, căci a fost nevoie mai întâi ca 
Apostolii să fie ei înșiși evanghelizați și formați. Ei au trăit cu Rabbi în casa din Capernaum, 
L-au urmat în călătoriile Sale misionare, au ascultat cea mai mare parte a cuvintelor Lui, 
dintre care cel mai important este cuvântul de început („Predica de pe munte”), numeroa-
se pilde (al căror înțeles uneori Învățătorul îl explică pentru ei), L-au văzut săvârșind nu-
meroase minuni, dintre care unele vindecări uluitoare, izbăvind îndrăciți, înviind morți, 
dând sfaturi oamenilor, mângâindu-i pe cei necăjiți. Au putut discuta adesea cu El (îi ve-
dem în Evanghelie întrebându-L neîncetat pe Iisus), au văzut cum trăia, în cumpătare, ru-
găciune și simplitate, și cum se purta cu oamenii.

De fapt, Hristos a petrecut mult timp cu ei pentru a-i forma. Acest lucru nu era necu-
noscut în Israel, unde marii rabini erau adesea înconjurați de ucenici. Exista însă o mare 
diferență privind alegerea ucenicilor. Evanghelia, care este axată pe persoana lui 

„FIȚI ÎNȚELEPȚI CA ȘERPII  
ȘI CURAȚI CA PORUMBEII”
O apoftegmă dumnezeiască pentru lupta duhovnicească

(Mt 10, 16‑23)
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Mesia-Hristos, pe învățătura și lucrările Sale (minunile și mântuirea lumii), nu ne dă 
multe informații despre persoanele care Îl înconjurau pe Domnul1, însă tradiția ne îngă-
duie să aflăm ceva mai multe. Apostolii veneau din toate păturile sociale, biologice și cul-
turale (tineri și bătrâni, căsătoriți și celibatari, muncitori și oameni cultivați), însă erau, 
în cea mai mare parte, oameni modești (artizani) și galileeni (9 din 12), lucru rar în 
Israel, căci galileenii erau disprețuiți.

De la un moment dat încolo, spre sfârșitul vieții Sale publice, Domnul va avea nevoie 
de ajutor, deoarece nu putea să meargă peste tot, să ajungă la toți, nici să le facă pe toate sin-
gur, om fiind2. Era nevoie să-i pună și pe ei la treabă, pentru a începe să învețe apostolatul, 
misiunea lor viitoare de evanghelizare a lumii.

1. De pildă nu spune nimic despre 6 dintre Apostoli, și aproape nimic despre rudele lui Iisus.
2. Ca Dumnezeu, Hristos avea darul ubicuității și putea să fie prezent în același timp în nenumărate lo-

curi, ba chiar omniprezent. Dar a voit mereu să plinească lucrarea Sa de mântuire ca om, acceptând 
această limită, această slăbiciune, nemanifestându-Și puterea dumnezeiască decât în mod excepțional 
(mai ales cu prilejul minunilor), căci Dumnezeu nu voia – și nu vrea – să se impună oamenilor; El 
vrea să-i lase liberi să creadă în El și să-L iubească, fără a aștepta ceva în schimb.
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Așa că, înainte de a-i trimite în toată 
Galileea, apoi în tot Israelul, le va da 
indicații precise, sfaturi și avertizări. Îi 
va pregăti, ca un bun Învățător care se 
îngrijește de lucrătorii Săi. Tradiția ne 
spune că, la Capernaum, i-a luat de-o par-
te și că această întâlnire de lucru a durat 
mult timp. Lucru care dovedește că mi-
siunea lui Hristos pe pământ nu s-a fă-
cut prin improvizare și că nu a fost un soi 
de romantism umanitar. Ea a fost gândi-
tă, pregătită și îndeplinită cu atenție. 
Domnul a recrutat mai întâi o echipă de 
12 persoane3 (nici prea mulţi, nici prea 
puţini), a stabilit rânduieli de viață de 
obște, flexibile din punct de vedere for-
mal, dar puternice din punct de vedere 
duhovnicesc, le-a arătat vreme de aproa-
pe un an și jumătate Cine era cu adevă-
rat, cum Se purta și cum trăia, care era 
doctrina Sa și scopul venirii Lui pe pă-
mânt. Odată formați prin experiență, 
Hristos le dezvăluie un plan  de misiu-
ne4 gândit cu maturitate. 

Nu trebuie să uităm că Iisus Hristos 
este Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. 
Or un om desăvârșit, deci deplin5, are în 
mod firesc daruri nemăsurate: este puter-
nic (fizic și psihic), frumos, înțelept și mai 
ales inteligent. Hristos are o inteligență 
omenească excepțională, unită cu atotpu-
3. Simbol al celor 12 triburi ale lui Israel și mai 

târziu simbol al Bisericii.
4. Dacă ar fi vorba despre un general, am vorbi 

despre o strategie, de un plan de atac.
5. Adam și Eva, înaintea căderii, aveau putința, 

sămânța, dar nu au plinit-o: Hristos-omul a fă-
cut aceasta, a adus firea omenească la desăvârșire.

ternicia dumnezeiască într-o conlucrare 
desăvârșită6.

Sf. Matei dă mai întâi lista precisă a 
Apostolilor, care slujește de arhetip, căci 
Marcu și Luca dau și ei una, însă într-o or-
dine diferită.

Prima parte a cuvântului se referă la 
conținutul însuși al misiunii (ceea ce tre-
buie să propovăduiască: „S-a apropiat 
Împărăția Cerurilor” [Mt și Lc], „pocăiți-vă” 
[Mc 6, 12]...), apoi la locurile în care să 
meargă și către cine trebuie să meargă („oile 
cele pierdute ale casei lui Israel” și nu păgâ-
nii (Neamurile) ori Samarinenii, pentru că 
nu a sosit încă vremea, căci este prea greu 
pentru ei, care sunt evrei evlavioși), dar și 
ceea ce trebuie să săvârșească în plus: să vin-
dece bolnavi, să învieze morți și să alunge 
demoni, adică să facă minuni. Și știm că le-a 
dat pentru aceasta puteri dumnezeiești [Mt 
10, 1; Mc 6, 7; Lc 9, 1], căci minunile stau 
mărturie pentru a da seamă de adevărul cu-
vântului lor, care vine de la Dumnezeu. De 
fapt, El le cere să facă ceea ce El însuși face. 
Sf. Marcu ne arată că  îi trimite doi câte doi 
(Mc 6, 7), ceea ce este potrivit și prudent.

Și îi sfătuiește să nu se încurce cu baga-
je, probabil pentru că această misiune este 
localizată geografic (în Galileea) și că se vor 
întâlni cu Învățătorul lor la Capernaum, de 
fiecare sabat. Avem o mărturie la Sf. Marcu 
în care vedem că Apostolii dau seamă lui Ii-
sus de misiunile lor, iar El îi ia de-o parte 

6. Foarte bine văzută și dezvoltată de către Sf. 
Leon cel Mare, în al său tomos trimis Soborului 
din Calcedon [al 4-lea ecumenic], unde o nu-
mește comunicarea idiomurilor.
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pentru a se odihni, fiindcă e prea multă lume 
și prea mult du-te-vino în casă (Mc 6, 
30-32). Le mai arată și care va trebui să fie 
purtarea lor (să se ducă la oameni vrednici, 
deci care, a priori, se tem de Dumnezeu, să 
aducă pacea și să trăiască împreună cu ei). 
Iar dacă nu sunt primiți, să plece, să pără-
sească acea casă sau acel sat „scuturându-și 
praful de pe sandale”, pentru ca răutatea ace-
lui loc să nu rămână pe tălpile lor (este un 
gest de curățire) și să nu le spurce faptele 
(picioarele sunt simbolul faptelor, al dru-
mului care trebuie făcut).

După ce le-a dat toate aceste indicații 
„pozitive”, urmează avertizările. „Iată, vă 
trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul 
lupilor.” Adică vă trimit la luptă. Sf. Ioan 
Gură de Aur spune: „Iisus îi trimite la 
război”7. E greu… Iisus nu le ascunde ni-
mic. Trebuie mai întâi să înțelegem aceas-
tă frază la primul nivel, cel concret și bio-
logic. Oaia, femela berbecului, poartă 
bogății deosebite: lâna (care îngăduie 
înveșmântarea goliciunii și aduce căldu-
ră), laptele (care este un aliment foarte 
bogat), carnea (care este plăcută la gust, 
fără multe toxine), și mai ales, după ce a 
fost însămânțată de mascul, oaia poartă 
mielul în pântecele său și îl zămislește. 
Oile trăiesc în turmă, însă trebuie mereu 
să fie călăuzite de un păstor, sunt pașnice 
și blânde din fire și nu se hrănesc decât cu 
vegetale. Hristos folosește deci adesea 
acest simbol pentru a-i desemna pe oa-
menii credincioși lui Dumnezeu, al că-
7. Omilii 33, 34, 35, despre Sf. Matei (ed. Artège, 

2012, pp. 225-237).

ror destin este de a zămisli, după trup, pe 
Fiul lui Dumnezeu. Maria a săvârșit lucrul 
acesta și trupește și din punct de vedere 
istoric, însă fiecare credincios este chemat 
să facă acest lucru din punct de vedere tai-
nic. El însuși este numit de Ioan Boteză-
torul „Mielul lui Dumnezeu”, și astfel Se 
numește și El pe Sine.

Lupul este un prădător de temut. Lu-
pii trăiesc în haite și atacă adesea oile, le 
ucid și le mănâncă8. Ei au o tactică inteli-
gentă: se adună și îi atacă pe cei slabi. Lu-
pii sunt simbolul demonilor, care au aceeași 
tactică: toți împotriva unuia9, și de prefe-
rință unul slab, precum oamenii care îi as-
cultă și îi urmează pe demoni.

Hristos Se va defini pe Sine ca „Păsto-
rul cel Bun”, care se îngrijește de turma 
Sa, care merge în căutarea oii rătăcite, un 
păstor curajos, căci înfruntă lupii și se lup-
tă cu ei (spre deosebire de cei năimiți, care 
fug). El îi previne deci pe ucenicii Săi: veți 
cunoaște aceeași soartă ca Mine („nu este 
slugă mai presus decât Stăpânul său”, va 
spune în urmarea cuvântului). Veți fi tratați 
ca Mine, adică rău.

8. Lupii reprezentau o teroare în lumea veche. 
Bătrâna mea doică și bunica mea, născute la 
sfârșitul secolului al XIX-lea, ca și tatăl meu, 
născut la începutul secolului XX, ne spuneau 
povești îngrozitoare cu lupii din Ardennes, ținut 
de păduri sălbatice și foarte friguros. „Ecologiștii 
cei drăguți” au vrut să reintroducă lupii, dar 
aceștia ucid și mănâncă oile, cum au făcut de 
mii de ani încoace.

9. Hristos spune și face exact invers: „Unul îm-
potriva tuturor”, când vorbește despre Păstorul 
cel Bun care îndrăznește să înfrunte lupii și să 
se lupte cu ei.
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Însă, de îndată ce a prorocit aceste dureri și suferințe, le aduce un antidot: „Fiți deci 
prudenți ca șerpii și simpli ca porumbeii”. Această apoftegmă este dificilă, pentru că are 
mai multe sensuri, este antinomică și poate fi înțeleasă greșit. Să începem prin a încerca să 
înțelegem sensul cuvintelor. În legătură cu șerpii, termenul grec, phronimos, și cel latin, pru-
dens, înseamnă ager, prudent, de bun simț, inteligent, prevăzător, competent, înțelegător, 
înțelept. În ceea ce îi privește pe porumbei, termenul grec akeraios, și cel latin, simplex, în-
seamnă nevinovat, simplu, fără amestecare, neatins, firesc, fără ocolișuri, întreg, nestricat, 
fără pată, inocent [Sf. Efrem], curat.

Putem deci să înțelegem acest logion în două feluri: primul este firesc și practic (în spi-
ritul exegezei antiohiene). Un șarpe este inteligent și „viclean” [ager]: știe să se ferească de 
atacuri și să lovească unde trebuie și când trebuie. Este eficient. Faceți la fel și pe plan du-
hovnicesc. Sunteți în fața unui dușman inteligent, purtați-vă cu inteligență. Faceți ca Mine 
atunci când M-a ispitit Satana și l-am biruit10. Și în același timp, în inima voastră rămâneți 
„drepți”, cum ar spune Ioan Botezătorul, fără ocolișuri, integri, asta vă va apăra lăuntric. 
Toate acestea sunt exacte și dezvoltate de către Părinții Bisericii. Însă dificultatea vine din 

10. Satana îl ispitise pe Iisus citând fraze din Biblie. Hristos i-a răspuns pe loc, citând alte fraze din Biblie. L-a 
biruit pe propriul lui teren, ca om, fără să fie necesar să-Și manifeste puterea dumnezeiască. Ce inteligență!
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faptul că această exegeză poate fi interpre-
tată într-un sens greșit, căci un șarpe este vi-
clean, simbol al perversității și al răutății, iar 
un om integru ar putea să nu înțeleagă sfa-
tul și să-l respingă, spunându-și „vreau să-mi 
păzesc conștiința”. Pe de altă parte, a fi „sim-
plu” sau „nevinovat” poate însemna în zile-
le noastre a fi idiot11.

Există și o altă exegeză, simbolică și 
teologică (în duhul exegezei alexandrine), 
care ne poate feri de această capcană. Spri-
jinindu-ne pe Părinți și pe tradiția duhov-
nicească a Bisericii, îndrăznim să mergem 
mai departe și să propunem o exegeză 
puțin diferită, care se bazează pe Vechiul 
Testament.

Dacă Satana s-a strecurat în pielea unui 
șarpe, a făcut-o pentru că acest animal era 
un simbol al înțelepciunii. Aproape toate 
civilizațiile precreștine l-au văzut astfel12. 
Este evident că dacă Satana – heruvimul 
Satanael, cel căzut, cea mai mare inteligență 
pe care a creat-o Dumnezeu – s-ar fi arătat 
Evei așa cum era din punct de vedere duhov-
nicesc, adică neascultător, mândru, rău, 
mincinos și pervers, nu numai că Eva nu l-ar 
fi ascultat, dar nici măcar nu s-ar fi uitat la 
el. Pentru ca păcatul să fie posibil, trebuie să 

11. Cf. „Fericiți cei săraci cu duhul”, care poate fi 
interpretat ca „sărac la minte”, adică idiot.

12. Pentru a cita câteva exemple: șarpele reprezen-
tat pe coroana faraonilor (Ureus), care este din 
rasa cobrelor (foarte veninos, ca seraphii [cf. 
mai jos]), simbol al protecției, al puterii și al 
binefacerii; șarpele creator al omenirii, în 
China; zeul grec Esculap, cu șarpele său, zeul 
medicinei… Sf. Irineu, vorbind despre secte-
le gnostice, spune: „Unii zic că șarpele era înțe-
lepciunea însăși.” (Adv. Haer. I, 30,15).

trezească o dorință. Numeroși Părinți ai 
Bisericii confirmă această exegeză. Acest 
lucru este confirmat de însăși Scriptura: când 
evreii au păcătuit în pustie „vorbind împo-
triva lui Dumnezeu și a lui Moise”, pentru 
că nu aveau nici pâine, nici apă, Dumnezeu 
a trimis o pedeapsă îngrozitoare: șerpi arză-
tori (seraph) foarte veninoși; iar după ce 
poporul s-a pocăit și Moise I-a cerut lui 
Dumnezeu un antidot, Domnul l-a îndem-
nat să facă o cruce (un tau, adică un T) și să 
pună pe ea o sculptură de bronz reprezen-
tând un seraph. Moise trebuia să-l înalţe 
dinaintea poporului13 pentru a-i vindeca pe 
cei care fuseseră mușcați de șerpi (Num 21, 
4-9). Aceasta era preînchipuirea lui Iisus pe 
Cruce, care împlinește astfel mântuirea lumii 
și îl izbăvește pe om de robia lui Satana. De 
altfel, Hristos reamintește această preînchi-
puire aplicându-Și-o Sieși: „Și după cum 
Moise a înălţat șarpele în pustie, așa trebuie 
să se înalţe [ceea ce însemna răstignirea] Fiul 
Omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, 
ci să aibă viață veșnică.” (In 3, 14-15).

Astfel, fraza Domnului ne amintește că 
Hristos este Înțelepciunea dumnezeiască 
desăvârșită, necreată și veșnică, iar șarpele 
este simbolul ei.    

Pe de altă parte, când Duhul Sfânt, tri-
mis de Tatăl ceresc pentru a-L arăta pe Ii-
sus din Nazaret ca Fiu al Său cel mai di-
nainte de veci, S-a pogorât asupra Lui și 

13. Este o preînchipuire liturgică a Înălțării Sfintei 
Cruci, pentru că Sf. Macarie al Ierusalimului a 
înălțat adevărata cruce, găsită de Sf. Elena, di-
naintea poporului, care s-a pus în genunchi și 
a zis fără încetare „Doamne miluiește”.
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L-a „acoperit” în chip de porumbel, albea-
ța-i strălucitoare, libertatea (căci zboară) 
și frumusețea lui sunt simbolul însuși al 
Lui, Dumnezeu-Duhul. El, Duhul care din 
Tatăl purcede, este cel care păzește făptu-
rile Sale în curăția lor de început și le în-
găduie păcătoșilor care se pocăiesc să o re-
găsească. El este cel „curat” prin excelență, 
puritatea-simplitatea dumnezeiască, fără 
amestecare.

Îndrăznim prin urmare să propunem 
traducerea următoare: „Fiți deci înțelepți 
ca șarpele și curați ca porumbelul”, ceea 
ce nu este împotriva etimologiei și poate fi 
înțeles într-o accepțiune treimică. Altfel 
spus, fiți înțelepți ca Hristos, Șarpele dum-
nezeiesc, Înțelepciunea dumnezeiască, și 
curați ca Duhul Sfânt, Porumbelul dum-
nezeiesc, curăția dumnezeiască. De fapt, 
regăsim aici aceeași antinomie ca și în tra-
ducerea anterioară, pentru că „prudent” și 
„simplu” sunt antinomice, dar acest lucru 
e mai lămurit și apropiat de persoanele 
dumnezeiești, Fiul și Duhul. Să tragem con-
cluzia: cel care se aseamănă cu Hristos și 
cu Duhul L-a găsit pe Tatăl ceresc, singu-
rul izvor a toate, izvorul înțelepciunii și a 
curăției, Tatăl Fiului și Însuflătorul Duhu-
lui. Trebuie să subliniem că este vorba de 
o expresie antinomică, indiferent că e vor-
ba de prudență/simplitate sau de înțelep-
ciune/curăție, două comportamente radi-
cal diferite, pe care trebuie să fim în stare 
să le avem fără să le despărţim, însă depă-
șindu-le, adică legându-le de izvorul lor, lu-
cru specific antinomiei teologice, inițierii 
în taina treimică dumnezeiască.

Apoi Domnnul dezvoltă avertizările 
„împotriva oamenilor”, căci această luptă 
duhovnicească este fără milă și universală 
(Hristos va spune lucruri asemănătoare pro-
orocind sfârșitul vremurilor). Când veți fi 
aduși dinaintea judecătorilor mincinoși, 
încredeți-vă în Tatăl vostru cel ceresc, iar 
Duhul Său va vorbi în voi. Familiile omenești 
vor fi sfâșiate și despărțite pentru că singu-
rul criteriu al adevărului, al bunătății și al 
iubirii este Dumnezeu însuși. Fie suntem 
pentru El, fie suntem împotriva Lui. Fiecare 
va trebui să aleagă de ce parte este14. Iar când 
termină acest pasaj spunând: „când vă urmă-
resc pe voi în cetatea asta, fugiți în cealaltă”, 
ne este dezvăluită înțelepciunea despre care 
a vorbit (nu vă străduiți să-i convertiți pe cei 
care nu vor, lăsați-i în plata lor, mai bine 
încercați să salvați ceea ce poate fi salvat). 

Sfârșitul este o prorocie a venirii lui 
Hristos în slavă: „nu veţi sfârși cetăţile lui 
Israel până ce va veni Fiul Omului”. Nu veți 
termina de convertit omenirea până când 
Mă voi întoarce în slavă, spre a-i judeca pe 
oameni și lumea.

Hristos biruitorul să ne găsească 
credincioși în acea vreme înfricoșătoare 
și mângâietoare.

Pr. Noël TANAZACQ, Paris

14. Aceasta se apropie de ceea ce a spus Hristos la 
sfârșitul cuvântului Său: cel ce iubește pe tată 
ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este 
vrednic de Mine; cel ce iubește pe fiu ori pe fii-
că mai mult decât pe Mine nu este vrednic de 
Mine. (Mt 10, 37). Într-adevăr, relațiile noas-
tre de familie sunt puțin lucru pe lângă relația 
noastră cu Dumnezeu.



11A P O S T O L I A   •   N R .  1 3 2   •   M A R T I E  2 0 1 9

P ostind Domnul patruzeci de zile în 
pustie, mai pe urmă a flămânzit, ară-

tând firea cea omenească. Suflete, nu te 
lenevi; de va năvăli asupra ta vrăjmașul, 
alungă-l cu rugăciuni și cu postire, depar-
te de la picioarele tale.

Sfântul Andrei Criteanul,  
Canonul cel Mare

F oamea mult folosește spre strângerea 
simțurilor.

Sfântul Isaac Sirul,  
Cuvântul al 34-lea

A du-ți aminte de păcatele tale, ca să 
nu mănânci cu plăcere.

Arhimandritul Emilianos,  
Avva Isaia, Cuvinte ascetice

Precum norul acoperă lumina Lunii, așa 
aburii pântecelui gonesc înțelepciunea 

lui Dumnezeu din suflet. Și precum este 
văpaia focului în lemne uscate, așa este și 
trupul când pântecele este plin. Și precum 
materie de la materie crește văpaia focu-
lui, așa și felul mâncărurilor mișcarea tru-
pului. În trupul cel iubitor de dulceți cu-

Despre  POST
noștința lui Dumnezeu nu locuiește.  Și 
cel ce își iubește trupul său, Darul lui Dum-
nezeu nu îl va dobândi. Precum din chi-
nuri se naște rod care veselește pe ceea ce 
l-a născut, așa din osteneala gâtlejului și a 
tot trupul se naște în suflet rod, cunoștința 
tainelor lui Dumnezeu; iar leneșilor și iu-
bitorilor de dulceți, rod de rușine. Precum 
tatăl se grijește de fiu, așa și Hristos se gri-
jește de trupul cel ce pătimește rău pentru 
dânsul, și aproape de gura lui este totdeau-
na. A lucrării aceea cu înțelepciune, ne-
prețuită îi este dobânda.

Sfântul Isaac Sirul, Cuvântul al 56-lea

P ostul este o silire a firii și o tăiere 
împrejur a dulceții gâtlejului, curmarea 

aprinderii, alungarea gândurilor rele și eli-
berarea de visări, curăția rugăciunii, lu-
minătorul sufletului, paza minții, înmuierea 
învârtoșării, ușa străpungerii inimii, sus-
pinul smerit, zdrobirea veselă, încetarea 
multei vorbiri, începutul liniștirii, străjerul 
ascultării, ușurarea somnului, sănătatea 
trupului, pricinuitorul nepătimirii, iertarea 
păcatelor, ușa și desfătarea Raiului. 

Sfântul Ioan Scărarul, Scara, 
Cuvântul al 14-lea
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C um să nu ne înfricoșăm de Marele Post ? La începutul șederii mele în Muntele 
Athos, Marele Post era pentru mine un mare praznic, era pregătirea de a primi des-

coperirea învierii noastre. De vom întâmpina această înfrânare de la mâncare cu o rugă-
ciune însuflată, nu numai că trupul o va răbda ușor, dar și multe boli se vor tămădui. 

Cei ce au binecuvântarea unei sănătăți bune și care se pot înfrâna de la mâncare 
câteva săptămâni de-a rândul ajung într-o stare de fericire. Patimile sunt alinate. Un 
simțământ viu de pace și prezența lui Dumnezeu însoțesc rugăciunea. Este o mare ne-
fericire că astăzi suntem adesea lipsiți de o astfel de tărie.

Arhimandritul Sofronie, Din viață și din duh
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A tunci când se săvârșește Prive-
gherea (Vecernia Mare cu Litia 
și Utrenia), Psalmul 103 de la 

începutul Vecerniei are o anumită parti-
cularitate: se citesc stihurile până la De-
schizând Tu mâna Ta..., iar de la acest stih 
(inclusiv) până la sfârșit se cântă toate 
stihurile în mod antifonic (împerecheate 
câte două) și urmate de câte un stih: Bine 
ești cuvântat, Doamne..., Minunate sunt lu-
crurile Tale Doamne... și Slavă Ție, Doam-
ne, Celui Ce ai făcut toate. Acestea se nu-
mesc Anixandare.  

Practica aceasta reprezintă tradiția li-
turgică românească și este o sinteză între 
tradiția liturgică grecească, în care 
Anixandarele au un conținut mai dezvol-
tat (fiind dedicat proslăvirii Dumnezeirii 
Celei în Trei Ipostasuri, Autorul creației 
lumii, descrise în Psalmul 103 – vezi co-
loana alăturată)1 și tradiția slavonă, care 

1. Sfântul Simeon al Tesalonicului spune că „după 
fiecare stih toți proslăvesc Sfânta Treime, 

Dicţionar
 LITURGIC

1. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor um-
ple de bunătate.  
2. Iar întorcânu-Ți fața Ta, se vor tulbura. 

Slavă Ție, Dumnezeule! 
3 Lua-vei duhul lor și se vor sfârși
4. și în țărână se vor întoarce. 

Slavă Ție, Părinte, 
Slavă Ție, Fiule, 
Slavă Ție, Duhule Sfinte, 
Slavă Ție, Dumnezeule!

5. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi 
6. și vei înnoi fața pământului. 

Slavă Ție, Dumnezeule! 
7. Fie slava Domnului în veac! 
8. Veseli-Se-va Domnul de lucrurile Sale. 

DESPRE ANIXANDARE
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nu cunoaște aceste Anixandare în forma 
asta, însă are cele trei stihuri intercalate. 
În fapt, Stihul Minunate sunt lucrurile Tale, 
Doamne... este specific ritului slav.   

În rânduielile vechi ale fondatorilor 
mănăstirilor constantinopolitane nu se 
găsesc indicații speciale cu privire la o 
modalitate aparte de rostire a Psalmului 
103, la Vecernie, însă în rânduiala de la 
Ierusalim ni se indică o modalitate spe-
cială de cântare a acestui psalm (la prive-
gherea de toată noaptea): „Ecleziarhul 
trebuia să înceapă psalmul cu voce înaltă, 
astfel încât ambele strane, alăturându-se 
ecleziarhului, să cânte stihurile psalmu-
lui2. O astfel de cântare era indicată până 
la stihul Deschizând Tu mâna Ta... Ecle-
ziarhul rostea acest stih cu glas încă și mai 
înalt, iar stihurile următoare ale psalmu-
lui erau cântate cu canonarh3, stranele al-
ternând în cântare”4 5.  

Ziditorul tuturor” (Nikolai Uspenscky, Slujba 
de seară în Biserica Ortodoxă, Editura Patmos, 
Cluj-Napoca, 2008, p. 96).

2. Interesant este că Tipicul mare cere cântarea 
tuturor stihurilor Psalmului 103, urmate de 
două refrene: Bine ești cuvântat, Doamne..., pen-
tru prima jumătate a psalmului, și Slavă Ție, 
Doamne, Celui ce ai făcut toate..., pentru a doua 
jumătate.

3. Canonarhul are rolul de a recita fiecare stih sau 
stihiră înainte de a fi cântate de strane. Acest 
lucru se face pentru a nu se pierde conținutul 
și mesajul rugăciunii atunci când cântarea este 
foarte largă și înmelismată.

4. Nikolai Uspenscky, op. cit., p. 95-96.
5. Cu toate acestea, rubricile tipiconale vechi nu 

indică refrenele care trebuiau cântate. De 
asemenea, nici Tipicoanele sau Ceasloavele 
grecești nu cuprind Anixandarele, care se găsesc 

Slavă Ție, Duhule Sfinte, 
Slavă Ție, Doamne, 
Slavă Ție, Cerescule Împărate 
Slavă Ție, Dumnezeule!

9. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el 
de se cutremură; 

10. Cel ce se atinge de munți și fumegă. 
Slavă Ție, Duhule Sfinte, 
Slavă Ție, Doamne,
Slavă Ție, Cerescule Împărate 
Slavă Ție, Dumnezeule!  

11. Cânta-voi Domnului în viața mea 
12. Cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi. 

Slavă Ție, Dumnezeule, Cel în trei 
Ipostasuri, 
Părinte, Cuvinte și Duhule,  
Închinămu-ne Ție și Te slăvim, 
Slavă Ție, Dumnezeule! 

13. Îndulcească-se Lui vorba mea, 
14. și eu mă voi veseli de Domnul.

Slavă Ție, Cel fără de început Părinte, 
Slavă Ție, Cel fără de început Cuvinte, 
Slavă Ție, Duhule Sfinte, 

Una în ființă și împreună împărățind, 
Sfântă Treime, Slavă Ție, 
Slavă Ție, Dumnezeule! 

15. Piară Păcătoșii de pe pământ, 
16. și cei fără de lege, ca să nu mai fie. 

Slavă Ție, Părinte, 
Slavă Ție, Fiule, 
Slavă Ție, Duhule Sfinte, 
Treime Sfântă, slavă Ție, 
Slavă Ție, Dumnezeule! 

17. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. 
18. Soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-ai 
       întuneric și s-a făcut noapte. 

Slavă Ție, Atotțiitorule, 
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Ultima parte de rânduială avea să 
rămână valabilă, astăzi continuând să fie 
aplicată mai ales în Sfântul Munte Athos, 
unde, la marile privegheri, cântarea Ani-
xandarelor este un moment plin de har și 
de încântare duhovnicească. Podoaba 
muzicală și cântarea la două străni face ca 
Anixandarele Mari (cele mai elaborate 
fiind ale Sfântului Ioan Cucuzel) să poată 
fi considerate noi forme imnografice, 
alături de cele consacrate în primul mile-
niu creștin. 

 
Preot Daniel Stîngă

doar în cărțile de strană ale cântăreților. Până 
de curând acest lucru era valabil și pentru cărțile 
noastre de cult.

Dimpreună cu Tatăl și cu Duhul, 
Slavă Ție, Dumnezeule! 

19. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne. 
20. Toate întru înțelepciune le-ai făcut. 

Slavă Ție, Cel fără de început și nenăscut 
Părinte, 
Slavă Ție, Celui născut, Fiule, 
Slavă Ție, Sfinte Duhule, 
Cel ce purcezi din Tatăl și odihnești  
în Fiul, 
Treime Sfântă, slavă Ție,  
Slavă Ție, Dumnezeule! 

21. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, 
22. Și acum și pururea și în vecii vecilor. 

Amin. 
Slavă Ție, Doamne, Celui ce ai făcut toate. 
Aliluia, Aliluia, Aliluia,  
Slavă Ție, Dumnezeule! (de trei ori).
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C
ea mai veche și mai impor-
tantă sărbătoare este, fără ni-
cio îndoială, Învierea Dom-

nului! Încă din Biserica Primară, 
creștinii au avut conștiința prăznui-
rii Pascale și au fixat o perioadă pre-
mergătoare, corespunzătoare, de in-
tensă pocăință, în care să-și apropie 
și să trăiască Pătimirile Domnului, să 
moară împreună cu El, ca apoi să în-
vieze din mormântul păcatului îm-
preună cu El.

Această perioadă de pregătire pentru praznicul 
Învierii ține zece săptămâni și se numește Perioada 
Triodului. 

Etimologic, cuvântul triod provine din grecescul 
ΤΡΙΩΔΙΟΝ, format din cuvintele τρία și ώδή, trei 
ode sau cântări în trei strofe. Într-un sens mai larg, în 
viaţa liturgică, Triodul are două înțelesuri:

a) Triodul este una dintre cele trei mari perioade 
ale anului liturgic. Numită și perioada prepascală, Tri-
odul precede perioada Penticostarului (cele opt săp-
tămâni după Paști) și urmează perioadei celei mai lun-
gi, Octoihul. Timpul Triodului ţine de la Duminica 
Vameșului și a Fariseului până la Sâmbăta Mare (îna-
inte de Paști), însumând 10 săptămâni1, care ne pre-
gătesc și ne provoacă la o sinceră cercetare de sine, la 
un serios demers al întregii noastre fiinţe pentru în-
tâlnirea, vieţuirea, moartea și învierea cu și în Hristos 
Cel răstignit și înviat. Primele trei săptămâni erau pre-
gătitoare pentru post, șase reprezentau Postul Mare, 
iar ultima era săptămâna Pătimirilor. Vremea pregă-
tirii catehumenilor pentru Botez era tot de 40 de zile. 

1. Duminicile Triodului sunt: Duminica Vameșului și a Fa-
riseului; Duminica Întoarcerii fiului risipitor; Duminica 
Înfricoșatei Judecăți, numită și a lăsatului sec de carne; 
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, numită și Dumini-
ca Iertării (sau a lăsatului sec de brânză), deci cele 7 săp-
tămâni și 6 duminici ale Postului Mare (Duminica Orto-
doxiei, Duminica Sfântului Grigorie Palama, Duminica 
Sfintei Cruci, Duminica Sfântului Ioan Scărarul, Dumi-
nica Sfintei Maria Egipteanca și Duminica Floriilor).

  adică TRIODUL
REI CÂNTĂRI,
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Așa că, mai târziu, aceste perioade (de pregătire pentru Bo-
tez și de pocăință intensă pentru Învierea lui Hristos) s-au 
unit și au format perioada Triodului.

b) Triodul este, în al doilea rând, cartea de cult care cu-
prinde cântările, citirile și regulile tipiconale din perioada 
anului cu același nume. Denumirea cărţii provine de la nu-
mărul odelor (cântărilor/peasnelor) din canoanele utre-
niei pentru această perioadă. Spre deosebire de canoanele 
cuprinse în Octoih și Minei, în Triod acestea un sunt for-
mate din opt (nouă) ode, ci numai din trei. Compunerea 
celor mai multe canoane ale Triodului a fost făcută de Sfân-
tul Teodor Studitul (†826) și de fratele acestuia, Iosif Stu-
ditul (†830), de la Mănăstirea Studion din Constantino-
pol, care au completat cântările mai vechi ale Sfinţilor 
Cosma al Maiumei și Andrei Criteanul, care s-au nevoit în 
Mănăstirea Sfântul Sava din Ierusalim, în secolul al VIII-lea. 
Structura cărții atestă cumva și vechimea ei. Primele 
compoziții ale Triodului s-au făcut în vremea când nu era 
cristalizată această formă a imnografiei, canonul. De aceea 
avem canoane din trei cântări, dar și din opt. Sfinții imno-
grafi de la Mănăstirea Studion au continuat munca 
înaintașilor lor pe această linie, respectând întocmai forma 
de alcătuire a canoanelor. Există și alți autori în Triod, cum 
ar fi Sfântul Ioan Damanaschin, Clement Studitul și un mo-
nah de la Ierusalim, căruia i se adaugă Sfântul Sofronie, pa-
triarhul Ierusalimului (†638), care a compus un număr în-
semnat de cântări (dacă s-ar fi păstrat toate, aceste cântări 
ar fi acoperit întreg necesarul Postului Mare). Chiar dacă 
în secolul al X-lea ele erau în uzul liurgic, astăzi nu se mai 
păstrează niciuna din tri-odele/trei-cântândele Sfântului. 

Sfântul Teodor mai are însă și meritul de a păstra echi-
librul între cei doi poli care făceau temeiul existenţei 
creștinilor din Răsărit, echilibrul între polul monahal/as-
cetic și polul asmatic/de catedrală. În secolele IX-X, la Mă-
năstirea Studion a avut loc acest fenomen de fuziune între 
cele două tipice, monahal și laic, fuziune din care a rezul-
tat tipiconul mixt. Triodul, în acest context, reprezintă uni-

tatea distinctă între monahal și 
catedrală, între auster și străluci-
rea fastului liturgic. 

Deși autorii aceleiași cărți 
sunt mai mulți, observăm că exis-
tă o structură interioară unitară a 
Triodului. Pe de o parte el urmă-
rește sensuri teologice multiple, 
iar pe de altă parte un urcuș spi-
ritual interior al întregii Bisericii  
către Învierea lui Hristos. Duhul 
Sfânt este Acest dătător de unita-
te în Biserică, El face ca toți să fie 
una. Vedem același lucru și în scri-
erile Sfintei Scripturi (care cu-
prinde autori diferiți însă Același 
Duh) și în cântările care s-au păs-
trat neschimbate peste veacuri  și 
aidoma în lucrările sfințitoare din 
toate zilele. 

Perioada triodului este o școa-
lă ascetică a Învierii, în care im-
nografia este abecedarul. 

Monahia Timoteia
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CUVÂNT

FILOCALIC
CUVÂNT MINUNAT ȘI DE SUFLET FOLOSITOR (II)

D ar nu săvârșește omul niciun 
păcat dacă nu-l biruie și nu-l 
iau în stăpânire mai întâi acești 
uriași puternici, cum zice 

preaînțeleptul între asceți Marcu, adică ui-
tarea, nepăsarea și neștiința.1 Iar pe acestea 
le naște plăcerea, odihna, iubirea slavei de 
la oameni și împrăștierea. Dar pricina cea 
dintâi a tuturor acestora și așa zicând mai-
ca cea mai rea a lor este, cum am zis, iubirea 
de sine sau iubirea nerațională de trup și ali-
pirea pătimașă de el. Iar împrăștierea și 
moleșirea minții, împreună cu alunecarea la 
glume și la vorbe de rușine, pricinuiesc mul-
te rele și căderi, ca și îndrăzneala și râsul.

Dar înainte de toate acestea trebuie să 
știm că iubirea pătimașă de plăcere este de 
multe feluri și de multe forme, și multe sunt 
plăcerile care amăgesc sufletul, când nu se 
întărește prin trezvie întru frica de Dumne-
zeu și în dragoste de Hristos, îngrijindu-se 
de lucrarea virtuților. Căci se ivesc nenumă-

1. Marcu Ascetul, Epistola către Nicolae.

rate plăceri care atrag la ele ochii sufletului: 
cele ale trupului, cele ale avuției, ale dez-
mierdării, ale slavei, ale nepăsării, ale mâni-
ei, ale stăpânirii, ale iubirii de argint, ale zgâr-
ceniei. Toate se înființează amăgitor cu 
arătări strălucite și plăcute, în stare să atra-
gă pe cei vrăjiți de ele, care nu iubesc cu pu-
tere virtutea și nu rabdă asprimea ei. Căci 
aproape toată afecțiunea pământească, îm-
pătimirea de cele materiale, naște plăcere și 
desfătare în cel împătimit, și înnebunește și 
vatămă în chip pătimaș partea poftitoare a 
sufletului, întrucât supune pe cel biruit 
iuțimii, mâniei, întristării și ținerii de min-
te a răului, când e lipsit de ceea ce dorește. 
Iar dacă împreună cu împătimirea mai 
stăpânește pe om și o mică obișnuință, îl 
face pe cel stăpânit de ea să fie dus, pe 
nesimțite, până la capătul acestei împătimiri 
neraționale, pentru plăcerea ascunsă în ea. 
Căci plăcerea poftei e de multe feluri, cum 
s-a spus mai înainte, și nu se satisface numai 
prin curvie și prin altă desfătare trupească, 
ci și prin celelalte patimi, odată ce și nepri-
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hănirea stă nu numai în oprirea de la curvie 
și de la celelalte plăceri de sub pântece, ci și 
în înstrăinarea de celelalte plăceri. De ace-
ea, desfrânat este și iubitorul de avuții, iubi-
torul de argint și zgârcitul. Căci precum ace-
la iubește trupurile, așa și acesta avuțiile; ba 
este cu atât mai desfrânat acesta, cu cât nu 
are o așa de mare silă de la fire, care să-l îm-
pingă. De fapt, vizitiu nedestoinic ar fi so-
cotit cu adevărat nu acela care nu poate stă-
pâni un cal nărăvaș și anevoie de strunit, ci 
acela care nu-și poate supune pe unul blând 
și mai supus. Dar e vădit în tot felul că pof-
ta de avuții e de prisos și nu după fire, 
neavându-și puterea într-o silă a firii, ci în 
voia liberă cea rea. De aceea nu are scuză cel 
ce păcătuiește lăsându-se biruit de aceasta 
cu voie. Astfel trebuie să cunoaștem limpe-
de că iubirea de plăcere nu se mărginește 
numai la desfătare și la bucuria de trupuri, 
ci se arată în tot chipul și prin tot lucrul iu-
bit de voia liberă a sufletului și prin toată îm-
pătimirea.

Dar ca să fie cunoscute și mai limpede 
patimile după cele trei părți ale sufletului, 
am socotit să adăugăm pe scurt și acestea: 
sufletul se împarte în trei, în rațiune, în iu-
ţime și în poftă. Păcatele din rațiune sunt 
acestea: necredința, erezia, nebunia, hula 
(blasfemia), nemulțumirea, încuviințările 
păcatelor care se ivesc din partea pătimitoa-
re. Iar tămăduirea și leacul acestor rele este 
credința neîndoioasă în Dumnezeu și în dog-
mele adevărate, neînșelătoare și ortodoxe, 
cugetarea neîncetată la cuvintele Duhului, 
rugăciunea curată și neîncetată și mulțumirea 
către Dumnezeu. Păcatele iuțimii sunt aces-
tea: cruzimea, ura, necompătimirea, pome-

nirea răului, pizma, uciderea și cugetarea ne-
contenită la unele ca acestea. Iar tămăduirea 
și leacul lor sunt iubirea de oameni, dragos-
tea, blândețea, iubirea de frați, compătimi-
rea, suferirea răului și bunătatea. Păcatele 
părții poftitoare sunt acestea: lăcomia pân-
tecelui, nesăturarea, beția, curvia, preacur-
via, necurăția, desfrânarea, iubirea de avuții, 
pofta de slavă deșartă, de bani, de bogăție și 
de plăcerile trupești. Iar tămăduirea și lea-
cul lor sunt postul, înfrânarea, reaua pătimi-
re, neaverea, împărțirea averilor la săraci, 
dorința bunurilor viitoare nemuritoare, do-
rul după Împărăția lui Dumnezeu și pofti-
rea înfierii.

Dar trebuie să punem și diagnoza gân-
durilor pătimașe, prin care se săvârșește tot 
păcatul. Gândurile în care se cuprind toate 
păcatele sunt opt: al lăcomiei pântecelui, al 
curviei, al iubirii de argint, al mâniei, al în-
tristării, al trândăviei, al slavei deșarte și al 
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mândriei. Ca aceste opt gânduri să 
ne tulbure sau ca să nu ne tulbure, nu 
atârnă de noi. Dar ca să stăruiască sau 
ca să nu stăruiască, sau ca să stârneas-
că patimile ori ca să nu le stârnească, 
atârnă de noi.

Altceva este adică momeala (ata-
cul), altceva însoțirea, altceva lupta, 
altceva patima, altceva învoirea 
(consimțirea), care e aproape de fap-
tă și se aseamănă ei, altceva lucrarea 
și altceva robirea. Momeala este gân-
dul adus simplu în minte de vrăjmașul, 
ca de pildă „fă asta sau aia”, cum i-a zis 
Domnului și Dumnezeului nostru: 
„Zi ca să se facă pietrele acestea pâini”2. 
Aceasta, cum s-a spus, nu atârnă de la 
noi. Însoțirea este primirea gândului 
strecurat de vrăjmaș, preocuparea de 
el și convorbirea plăcută a voii noas-

2. Mt. 3, 4.

tre cu el. Patima este deprinderea cu gândul stre-
curat de vrăjmaș, care se naște din însoțire, și în-
vârtirea necontenită a cugetării și a închipuirii în 
jurul lui. Lupta este împotrivirea cugetării, fie la 
stingerea patimii din gând sau a gândului pătimaș, 
fie la învoire, cum zice Apostolul: „Căci trupul 
poftește împotriva duhului, iar duhul împotriva 
trupului; și aceștia se împotrivesc unul altuia.”. Lu-
area în robie este ducerea silnică și fără voie a ini-
mii, stăpânită de prejudecată și de o îndelungată 
obișnuință. Învoirea este consimțirea cu patima 
din gând. Iar lucrarea este însăși împlinirea în fap-
tă a gândului pătimaș încuviințat. Deci, cel ce cu-
getă nepătimit de la început sau respinge prin îm-
potrivire și certare momeala a tăiat dintr-odată 
toate cele ce urmează.

Lăcomia pântecelui e stinsă prin înfrânare, cur-
via prin dorul dumnezeiesc și prin dorința bunu-
rilor viitoare, iubirea de argint prin compătimirea 
celor săraci, mânia prin dragostea față de toți și 
prin bunătate, întristarea lumească prin bucuria 
duhovnicească, trândăvia prin răbdare, stăruință 
și mulțumire către Dumnezeu, slava deșartă prin 
lucrarea ascunsă a poruncilor și prin rugăciunea 
necontenită întru zdrobirea inimii, iar mândria 
prin aceea că nu judecăm și nu disprețuim pe ni-
meni, cum a făcut fariseul, ci ne socotim pe noi ca 
pe cei mai de pe urmă dintre toți.

Slobozită astfel de patimile amintite și înălțată 
la Dumnezeu, mintea trăiește de aici înainte viața 
fericită, primind arvuna Duhului Sfânt; și pleca-
tă de aici cu nepătimire și cunoștință adevărată, 
se înfățișează înaintea luminii Sfintei Treimi îm-
preună cu Sfinții Îngeri, primind lumina pentru 
veacurile nesfârșite.

Cuvânt al celui între sfinți părintelui nostru 
Ioan Damaschin, ales de Pr. Podar Lucian
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P rin pronia divină vom in-
tra într-o perioadă litur-
gică în care amintită va fi 

din nou importanța icoanei în 
viața Bisericii și, bineînțeles, în 
viața creștinului: este vorba des-
pre Prima Duminică a Postului 
Mare din anul 2019. A rămas ca 
un dat, an de an, să se sublinieze 
în această duminică biruința Bi-
sericii asupra învățăturii (greșite) 
de a nu cinsti Icoanele; mai mult, 
în această zi se evidențiază tri-
umful Ortodoxiei asupra tuturor 
ereziilor din primele opt secole 
creștine. Slujba din Duminica 
Ortodoxiei, urmată de procesi-
unea cu Sfintele Icoane, cu Sfin-
tele Moaște, Prapurii și Evanghe-
lia, pentru unii se va constitui 
într-o fixare a ritualurilor legate 
de identitatea noastră, iar pentru 
alții, care până acum nu au mai 
văzut așa ceva, va fi ceva nou, care 
va stârni o curiozitate sfântă1.
1. Cred că este destul de importantă 

această Duminică de 17 martie, ast-
fel încât să i se dedice un articol, deși 
insignifiant în raport cu măreția eve-
nimentului și fără să surprindă pe 

REZUMAREA DREPTEI CREDINȚE 
ÎN (IERURGIA DIN) DUMINICA 

ORTODOXIEI

După săvârșirea Liturghiei din Ziua Ortodoxiei 
urmează o slujbă dedicată exclusiv Primei Duminici 
a Postului Mare2; este vorba de o schemă clasică de 

deplin bogăția de înțelesuri a Sărbătorii. Mult mai indi-
cat ar fi fost să se realizeze un comentariu în mai multe 
articole; la fel de prezent ar fi fost, însă, și riscul ca noi, 
cititorii, să pierdem șirul argumentării; de aceea am ales 
varianta de a comprima esențialul într-o formă unică.

2. „Procesiunea cu sfintele icoane se potrivește, într-ade-
văr, Duminicii Ortodoxiei, în timpul căreia se face, după 
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Ierurgie: Binecuvântarea mică, Rugăciunile 
Începătoare, Psalmul 74, Ectenia Mare cu trei 
cereri speciale, Trei Tropare, Apostolul, Evan-
ghelia, Ectenia Întreită, Rugăciunea specifi-
că, Prochimenul glasului al VII-lea („Cine 
este Dumnezeu mare!”), Proclamarea solem-
nă a măreției dumnezeiești, Crezul, Urările 
de bine pentru conducătorii religioși și poli-
tici, Cântarea Sfântului Ambrozie al Medio-
lanului, cu sărutatul Sfintelor Icoane.

PSALMUL UNEI LITURGHII 
ANUALE ÎN CINSTEA  
LUI DUMNEZEU

În prolog (versetele 1-2) se laudă minu-
nile pe care Yahweh le-a făcut poporului său: 
„…Îți vom aduce mărturie, Dumnezeule, 
(…) și vom chema Numele Tău”3; așadar, 
comunitatea simte nevoia de a mărturisi sau 
de a mulțumi4 și lăuda și, concomitent, de a 

obicei, înăuntrul și în jurul bisericii o procesi-
une întru pomenirea restabilirii sfintelor icoa-
ne și a biruinței credinței corecte întru aces-
tea, împotriva ereziei iconomahilor.” Prof. dr. 
Ioannis Foundoulis, Dialoguri liturgice; 
Răspunsuri la probleme liturgice, vol. II, trad. 
lector dr. Sabin Preda, Editura Bizantină, 
București, 2009, p. 321.

3. După cum spuneam în celelalte articole, cită-
rile biblice sunt făcute din Septuaginta apăru-
tă la Editura Polirom. În alte variante de tradu-
cere, primele versete sunt redate așa: „Noi îți 
mulțumim, o Dumnezeule, (…) noi, care in-
vocăm numele Tău, povestim minunile Tale”, 
(TOB, Gianfranco Ravasi); „Lăuda-Te-vom pe 
Tine, Dumnezeule, (…) și vom chema nume-
le Tău” (trad. Sfântului Sinod).

4. În două din troparele slujbei, care se cântă după 
„Dumnezeu este Domnul”,  Biserica Îi 

invoca Numele divin, adică pe Însuși Dum-
nezeu. Pentru care motiv? Pentru că „Dum-
nezeu judecă cu dreptate” (versetele 3-8), 
în contextul în care se anunță intervenția 
eficientă a lui Yahweh, judecătorul păgâni-
lor și al zeilor lor, de care Israel era oprimat 
(versetele 3-9). Larga utilizare a motivelor 
cosmologice în limbaj teofanic (Ps. 17, 8; 
67, 9) și profetic-apocaliptic ne autorizea-
ză să vedem în poezie un sens mântuitor ex-
primat și din perspectivă moral-eshatologi-
că (Dn. 8, 19, 11, 27, 29, 35).

Apar două imagini deosebit de plasti-
ce și sugestive: cornul mândrilor și drojdia 
din cupa cu vin, din care vor bea toți păcătoșii 
pământului. Despre ce este vorba? Mân-
dria nelegiuiților este simbolizată printr-un 
corn care se ridica împotriva cerului, ima-
gine asumată și de Israel, căci deseori a prac-
ticat cultele zeităților fertilității din Cana-
an; acestea aveau drept simbol taurul, 
animal puternic și viguros; deci cornul ne 
arată blasfemia și idolatria lui Israel (Ieș. 
32, 34; 3 Reg. 12, 28-30), a păgânilor și a 
lui non-Israel (adică a necinstitorilor de 
icoane), căci boul era animalul reprezenta-
tiv al lui Baal-Hadad, zeitatea supremă a 
panteonului canaanit5. În același timp, însă, 

mulțumește lui Dumnezeu pentru darurile și 
binefacerile pe care le-a revărsat asupra ei: 
„Mulţumitori fiind noi, nevrednicii, robii Tăi, 
Doamne, pentru binefacerile Tale cele mari, 
ce ni s-au făcut nouă, slăvindu-Te, Te lăudăm, 
bine-Te-cuvîntăm, Îți mulţumim, cântăm și 
preaslăvim a Ta bună milostivire și, ca niște 
robi, cu dragoste strigăm Ţie: Făcătorule de 
bine, Mântuitoriul nostru, slavă Ţie.”.

5. Puterea orgolioasă și blestemată (Ier. 48, 25; 
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Dumnezeu este „un corn de scăpare” (Ps. 
17, 3). Textul masoretic traduce „nu vorbiți 
cu gâtul țeapăn, drept” (Targum, Aquila, 
Iuxta Hebraeos, Peșita) sau „nu înălțați frun-
tea voastră” sau „nu vorbiți împotriva Stân-
cii (Pietrei) cu nesimțire”, semn al lipsei 
smereniei (Ps. 74, 5)6.

Potirul are o origine arhaică și poate fi 
legat de ritualurile ordalice. El poate fi sem-
nul comuniunii cu Dumnezeu, așa cum se 
petrece la Sfânta Liturghie, unde luăm „pa-
harul mântuirii” (Ps. 115, 4) sau poate fi plin 
de venin, întrucât reprezintă paharul mâni-
ei divine, care se varsă peste păcătoși. Tema 
ocupă un spațiu vast în literatura biblică: Iov 
21, 20; Is. 51, 17-22; Ier. 16, 7; 49, 12; Iez. 
23, 31-33 25, 15-17; Ap. 16, 4 etc.7.

Toate aceste date istorice le interpre-
tăm, conform Părinților, în cheie mistică, 
deoarece evidența este clară. După ce Noul 
Israel e ieșit din robia iconomahilor (care 
și-au ridicat cornul ereziilor împotriva lui 

Plâng. 2, 17; Zah. 2, 4) indică nebunia păcatu-
lui, prin care omul se așază în locul (cel mai) 
înalt, în locul lui Dumnezeu, după cum se vede 
și din Pilda Vameșului și a Fariseului. Dar „is-
toria umanității până în timpul prezent este 
mai ales istoria adorării idolilor, de la idolii pri-
mitivi de argilă și lemn până la idolii moderni 
ai statului: șeful, producția și consumul”. 
Bineînțeles, nu trebuie uitată auto-divinizarea 
și divinizarea prin care masele își cultivă vede-
tele: acestea sunt pentru mulți icoane mobile 
și schimbătoare, despre care caută să știe ori-
ce, să facă din ele postere, să le scrie etc. într-un 
cuvânt, ele ocupă timpul omului de azi, din ne-
fericire în detrimentul său.  

6. Gianfranco Ravasi, Idem, p. 589.
7. Ibidem, pp. 571-573.

Dumnezeu), adică după încetarea luptei 
împotriva cinstirii sfintelor icoane, duse 
de împărații iconoclaști (Leon al III-lea 
Isaurul (717-741), Constantin Coproni-
mul (741-775), Leon al V-lea Armenul 
(813-821), Mihail al II-lea (821-829) și 
Teofil (829-842)), apoi după întoarcerea 
iconodulilor (Sfântul Nichifor Patriarhul 
(750-829), Sfântul Teodor Studitul 
(759-826))8, Dumnezeul celor vii (Ps. 74, 
10; Mat. 22, 32) este lăudat „pentru că o 
cupă cu vin curat, plin de mirodenii, este 
în mâna Sa. A aplecat-o într-o parte și în 
alta, dar drojdia lui nu s-a deșertat, și vor 
bea toți păcătoșii pământului”9. Textul ne 
arată că omul se hrănește într-un fel sau 
altul: duhovnicește, din conținutul mis-
tic și real al lui Dumnezeu, sau diavolește, 
din lucrările și veninurile Șarpelui. Iar Pos-
tul cel Mare este timpul înmulțirii hranei 
celei dulci, „a vinului curat și plin de mi-
rodenii”.

8. Dr. Bogdan Botezatu, Cultul divin și imaginea. 
Teologia și funcția liturgică a Icoanei, Editura 
Andreiana, Sibiu, 2013, pp. 30-47; Pr. Stephane 
Bigham, Icoana în Tradiția Ortodoxă, Editura 
Theosis, Oradea, 2016, pp. 45-53.

9. Ne amintim cum Postul cel Mare este prece-
dat de Duminica Izgonirii, în care strămoșii 
Adam și Eva sunt alungați din rai pentru 
greșeala lor, de atunci ei fiind pelerini pe acest 
pământ, trăind în corturi și edificându-și 
civilizația, pentru că nu aveau cetate stătătoa-
re pe pământ. Deci, Postul Păresimilor este 
chip al perindării prin lume, din care ieșim bi-
ruitori pentru o primă dată în Duminica 
Ortodoxiei, căci datorită ajunării aspre și da-
torită Canonului celui Mare ajungem la lima-
nul primei biruințe din Întâia Duminică.
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„APOSTOLUL. DIN 
FINALUL EPISTOLEI CĂTRE 
ROMANI CITIRE.”

Prin Prochimenul și Stihul lui ne uimim 
de înțelepciunea Părinților Bisericii care au 
compus Rânduiala Duminicii Ortodoxiei, 
căci au ales în mod inspirat un text care se 
potrivește pe deplin cu subiectul slujbei; 
versetele sunt din Psalmii 91 (13) și 63 (11): 
„Răsădiţi fiind în casa Domnului, în curţile 
Domnului Dumnezeului nostru vor înflo-
ri” și „Veselise-va cel drept de Domnul și va 
nădăjdui întru Dânsul”.

Pericopa din Rom. 16, 16-2010 arată gri-
ja ierarhilor Bisericii de a-i păzi pe credincioși 
de cei care „fac dezbinări și sminteli împo-
triva învăţăturii pe care aţi primit-o” (Rom. 
16, 17), lucru subliniat și într-o cerere a Ec-
teniei Mari: „Pentru ca să caute cu ochi mi-
lostivi la sfânta Sa Biserică și să o păzească 
pe ea nevătămată și nebiruită de rătăciri și 
de credinţe deșarte, și cu pacea Sa să o în-
grădească.”. Sfatul este ferm: „depărtaţi-vă 
de ei” (Rom. 16, 17). Sfântul Pavel vorbește 
clar despre slujirea pe care un creștin este 
chemat să o săvârșească: ea are menirea de 
a fi îndreptată către „Domnul nostru Iisus 
Hristos”, (Rom. 16, 18; Filip. 2, 9-11) și nu 
spre păcatul capital11. Este de remarcat că 
10. Se știe că Epitola către Romani tratează în sine 

și probleme cauzate de păcatele care duc la 
ruperea comunității, de aceea s-a ales partea 
finală, care are în vedere acest lucru.

11. Aici Apostolul amintește de îmbuibare, dar 
„mâncarea” din Rom. 16, 18 poate fi persona-
lizată de fiecare dintre noi în funcție de pati-
ma care ne stăpânește. O cerere din Ectenia de 

aceste sfaturi pastorale, pe care Marele Pa-
vel le-a dat Bisericii din Roma, urmează după 
„îmbrățișările” personale (16, 1-16; 21-24) 
pe care  le-a adresat creștinilor care s-au dis-
tins în lucrarea evanghelizării.

Prin ascultarea poruncilor și înțelep-
ciune, „Dumnezeul păcii va zdrobi repede 
sub picioarele voastre pe satana”, fapt care ara-
tă că puterea divină este mai mare decât lu-
crarea Răului, iar satana poate fi nimicit. Se 
poate observa corespondența dintre finalul 
Evangheliei de la Matei (Mat. 28, 18), une-
le părți finale din Scrierile biblice (Gal. 6, 
18), Apocalipsa (22, 12) și epilogul din Ro-
mani. Binecuvântarea finală la care ne refe-
rim este ca o îngrădire cu harul și cu pute-
rea lui Dumnezeu împotriva celor care fac 
dezbinări: „Harul Domnului nostru Iisus 
Hristos să fie cu voi!”.

CĂUTAREA OII PIERDUTE 
ARATĂ DRAGOSTEA JERT-
FELNICĂ A LUI DUMNEZEU 
FAȚĂ DE ORICE OM

Începutul Evangheliei de la Matei (18, 
10-18) îi atenționează pe creștinii Bisericii 
Universale: să nu cumva „să disprețuiți pe 
vreunul din aceștia mici”, căci fiecare mădu-
lar al Trupului mistic este răspunzător de să-
nătatea sufletească a tuturor celorlalte mem-
bre. Pentru a ne face conștienți de modul 

după Evanghelie vorbește despre „mâniile, duș-
măniile, supărările, camăta, încălcările de ju-
rământ și alte fărădelegi”. Cert este că vremea 
Postului este timpul mântuirii prin lucrarea 
despătimirii.
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dumnezeiesc ilogic de gândire și simțire, Mân-
tuitorul alege exemplul jertfelniciei adevă-
ratului Păstor care-și pune viața pentru oile 
sale (Ioan 10, 11-18). În rugăciunea pe care 
protosul o citește se folosește o comparație 
deosebit de plastică: pe Dumnezeu Îl doa-
re răcirea și pierderea oricărui creștin, după 
cum noi oamenii suferim când ne lovim în 
lumina ochiului, de unde și îndemnul de a 
stărui în rugăciune pentru cel rătăcit12.

A doua secvență a Pericopei ne enume-
ră etapele pe care pedagogia divino-umană 
ni le prescrie în problema greșelilor de dog-
mă: spovedania este predica personalizată în 
care creștinul poate fi curățat de rănile păca-
tului. „De-ţi va greși ţie fratele tău, mergi, mus-
tră-l pe el între tine și el singur. Și de te va as-
culta, ai câștigat pe fratele tău.” (Mat. 18, 15). 

Al treilea moment evanghelic („Adevă-
rat grăiesc vouă: Oricâte veţi lega pe pământ, 
vor fi legate și în ceruri, și oricâte veţi dezle-
ga pe pământ, vor fi dezlegate și în ceruri” – 
Mat. 18, 18) arată, pe de o parte, că decizia 
Bisericii de a exclude pe omul stăruitor în rău 
are continuitate și în ceruri, după cum, pe de 
altă parte, dezlegarea sacerdotală îi șterge pă-
catele cuiva din Cartea Vieții. Deci, mare este 
taina Spovedaniei și a succesiunii apostolice!

12. Biserica nu a gândit, dorit sau râvnit moartea 
dușmanilor ei, rugăciunea ei a fost tot timpul 
însoțită de nădejdea îndreptării lor prin mila 
lui Dumnezeu: „Preasfântă Treime, pe aceștia 
îi preaslăvește și îi întărește până la sfârșit în 
dreapta credinţă; iar pe răzvrătiţii și hulitorii 
dreptslăvitoarei credinţe și a Bisericii lui Hristos 
și pe cei care nu sunt în supunerea ei, întoar-
ce-i și fă ca să vină la cunoștinţa adevărului Tău 
cel veșnic.” (fragment din Rugăciunea finală).

ESTE CINEVA MARE  
CA DUMNEZEUL NOSTRU? 
ȘI DACĂ NU ESTE,  
DE CE UNII NU SUNT 
ÎNȚELEPȚI?

Marele prochimen „Cine este Dumne-
zeu mare... Tu ești Dumnezeu Care faci mi-
nuni...” este în ton doxologic cu strigările 
sau proclamările care-i urmează: „Ziua Or-
todoxiei prăznuind-o, neam dreptslăvitor, 
să-L slăvim cel mai mult pe Pricinuitorul...”, 
„Acesta este Dumnezeul nostru, Carele 
rânduiește și întărește moștenirea Sa iubi-
tă, Sfânta Biserică...” și „Aceasta este cre-
dinţa apostolească! Aceasta este credinţa 
strămoșească! Aceasta este credinţa drept-
slăvitoare! Această credinţă lumea a întă-
rit.”. Bineînțeles, Crezul este sinteza dog-
mei ortodoxe. Acestora li se adaugă 
urările de mulți ani întregii ierarhii, deoa-
rece ea este răspunzătoare de păstrarea și 
transmiterea dreptei credințe, iar la final 
este amintit poporul lui Dumnezeu: „De 
Dumnezeu păzitei ţării noastre și țării aces-
teia, ocârmuitorilor lor, oastei și tuturor 
dreptslăvitorilor creștini care drept măr-
turisesc credinţa mântuitoare și sunt în su-
punerea Bisericii lui Hristos, dăruiește-le 
Doamne, pace, liniște, bună sporire, îm-
belșugarea roadelor pământului și îi păzește 
întru mulţi ani!”.

Din versetele de mai sus, precum și din 
tot contextul rostirii lor, înțelegem cât de 
importantă este mărturisirea publică a drep-
tei credințe, la anumite soroace, cu tot fas-
tul și pregătirea aferentă.
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ICOANELE BISERICII ȘI ICOANELE FAMILIEI MELE

Există un duh comun între ceea ce este în Biserică și ceea ce avem noi pe pereții casei? 
Îmi exprim eu apartenența la Biserica Ortodoxă, care „m-a născut din apă și din Duh”, prin 
icoanele din casa mea? Sau icoanele mele sunt tablouri? Sau, mai rău, sunt niște kitsch-uri 
care nici măcar nu aduc a icoane? Duminica Ortodoxiei este un moment potrivit de veri-
ficare, căci viețuitorii parohiei sunt îndemnați să meargă la biserică luând cu ei Icoana Sfân-
tului sau a Praznicului Ocrotitor al casei; la fel de bine, fiecare membru al familiei își poa-
te aduce „în pelerinaj” icoana Sfântului al cărui nume îl poartă, pentru ca, împreună, să 
participe la sfânta Liturghie și la Slujba Mărturisirii de Credință.

Se cade să înţelegem că ne unim în duh cu Sfinții Părinți ai Sinodului al VII-lea Ecu-
menic și cu toată Patristica dreptcinstitoare atunci când participăm conștient la Slujbele și 
la procesiunile Bisericii și când înțelegem pentru ce sunt făcute. Ieșim cu icoanele (din bi-
serică) în natură deoarece aici s-a născut, s-a botezat și a murit Domnul. Ieșim afară din 
spațiul sacru cu obiectele sfinte pentru a sfinți lumea și duhul ei, pentru a arăta că adevă-
rul de credință al cinstirii icoanelor nu a fost călcat de porțile iadului și de necinstitori. Adu-
cem mărturie lumii că omul însuși este o icoană a lui Dumnezeu, și ca atare că se cade să-i 
fie respectat chipul și persoana.

Pr. Cristian Prilipceanu
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VINO SĂ‑ȚI ARĂT 
JUDECATA DESFRÂNATEI 

CELEI MARI
(Apocalipsa lui Ioan – 17, 1)

Răul nu se află în bunurile materiale, ci în lăcomia 
sufletului care se leagă de ele. (…) Plăcerile cărnii devin 

un scop în sine și astfel viața cărnii se separă de viața divină. (…) 
Viața noastră materială, de îndată ce se desprinde de Dumnezeu 
și este considerată ca un scop în sine (Dumnezeu, scopul absolut 
al tuturor ființelor, fiind principiul care trebuie să determine 
întreaga noastră existență), își pierde măsura și are tendința de a 
nu mai cunoaște limite, devine nesătulă, se prezintă ca un vid care 
nu poate fi umplut, producând astfel suferința și răul. În Dumnezeu 
se află limita materiei. Materia separată de Dumnezeu este „infinitul 
cel rău”, focul nestins, setea nesățioasă și chinurile veșnice.  

Vladimir Soloviov    
Fundamentele duhovnicești ale vieții
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D
esfrânata cea mare din Apocalipsa 
lui Ioan, așezată pe marile ape care 
sunt „noroade, gloate, neamuri și 

limbi” (17, 15), ar putea fi considerată ca o 
emblemă, ca o divinitate a timpurilor moder-
ne și a societății de consum, care a atins în zi-
lele noastre proporții mondiale. Funcționarea 
acestui tip de societate este bazată pe princi-
piul prostituției: totul poate deveni obiectul 
unei tranzacții comerciale și putem obține 
toate plăcerile și bunurile acestei lumi în 
schimbul unei sume de bani: „Omul modern 
își concepe ființa precum o marfă: omul își 
întrebuințează energia vitală ca pe o investiție 
care trebuie să-i aducă un profit cât mai mare. 
(...) Într-o cultură în care orientarea comercia-
lă este predominantă și în care succesul materi-
al constituie valoarea supremă, nu este de mira-
re că relațiile de dragoste constuie un schimb 
după modelul pieţei afacerilor sau a muncii.” 
(Erich Fromm – Arta de a iubi). 

Banii au devenit o divinitate a lumii 
moderne, care are puterea  de a împlini, 
aidoma unei prostituate, toate dorințele 
noastre pământești și trupești. Iar când o 
dorință pune stăpânire în întregime pe cuge-
tul și inima omului, ea devine o formă de 

idolatrie. Când inima noastră se înde-
părtează de Dumnezeu, orice poate 
deveni un idol: banii, dragostea tru-
pească, politica, sportul, un actor, un 
cântăreț, un fotbalist, ba chiar o pisică 
sau un câine... Căci orice om îl caută pe 
Dumnezeu, în mod conștient sau nu, și 
neputând să-L găsească își făurește un 
idol, dat find că „sufletul este în mod natu-
ral religios” (C.-G. Jung – Sufletul și 

viața): „Fiecare are idoli în inimă – patimi fără 
de rânduială, pofta cea necurată, trufia, zavis-
tia, răutatea, lăcomia de avuții, și așa mai 
departe. (...) De idolii din afară ne putem păzi 
lesne; dar de cei pe care îi purtăm înlăuntrul 
nostru, cu mare greutate, și fără atotputerni-
cul ajutor al lui Dumnezeu nu ne putem păzi 
și nici să ne izbăvim, căci stau în firea noastră 
căzută.” (Sf. Tihon din Zadonsk – Despre 
îndatoririle creștinului față de el însuși). 

Idolatria trupului și a frumuseții trupești 
constituie o tendință predominantă a lu-
mii moderne, dat fiind că prin organele de 
carne avem acces la toate plăcerile vieții 
pământești – gastronimice, sexuale, olfac-
tive, visuale, auditive...

Prostituata – simbolizând plăcerile 
deșănțate ale cărnii – apare într-un poem al 
lui Baudelaire precum o divinitate a omului 
modern, care poate aduce  tuturor fericirea 
și a cărei putere este comparabilă  cu forțele 
cosmice ale universului: 

„Eu șterg lacrimile tuturor pe sânii mei tri-
umfători,           

Pe cei bătrâni îi prefac în  copii surâzători,
Întruchipez pentru cel ce-mi vede trupul 

dezgolit 
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Soarele, luna, stelele și cerul infint.”
(Charles Baudelaire – „Vampirul”,  

în Florile răului). 
În a doua parte a poemului, fumoa-

sa curtezană se preschimbă într-un stârv 
respingător și își dezvăluie natura vam-
pirică, dat fiind că a absorbit substanța 
vitală a clientului ei. 

Căci trupul lipsit de Duhul lui Dum-
nezeu, nu este un izvor de viață ci de 
moarte: „dacă viețuiți după trup, veți muri” 
(Rom. 8, 13).         

Prin urmare, societatea de consum care 
încurajează, întețește și înmulțește dorințele 
trupului muritor este o societate care, des-
prinzându-se de Dumnezeu, se află sub stă-
pânirea morții, care se ascunde îndărătul 
strălucirii și bunăstării materiale a lumii 
moderne: „Societatea actuală folosește toa-
te mijloacele contemporane (televiziunea, in-
ternetul, revistele mondene etc.) pentru a-l 
«elibera» pe om de voința lui Dumnezeu, 
pentru a-i oferi tot mai multe feluri de plăceri 
și a-l utiliza ca pe un simplu obiect al dorinței. 
Toate acestea au ca rezultat  producerea de 
epave psihologice, chinuite de frustrări, spai-
me, lipsă de dragoste, de nonsensul vieții, de 
îndepărtarea de Dumnezeu și de simțământul 
morții.” (Părintele Tihon din Stavronikita, 
citat de Alain Durel în Rugându-ne cu călu-
gării Muntelui Atos).

Toate ideologiile materialiste, atât co-
muniste cât și capitaliste, care ne fac să 
credem că bunurile acestei lumi ne pot 
aduce fericirea, sunt utopice și mincinoa-
se, căci „acolo unde se află moartea nu poa-
te fi  o adevărată bucurie (…), acolo unde 

există moartea nu există în mod real nici 
adevărul, nici dreptatea, nici dragostea.” 
(Sf. Iustin Popovici – Omul și Omul-Dum-
nezeu). 

Cei care au ales să-și consacre viața bu-
nurilor acestei lumi și plăcerilor trupești au 
ales moartea, căci nu există nimic în aceas-
tă lume care să nu fie muritor. De aceea „fe-
ricirea lumească este o nenorocire duhovniceas-
că” (Paisie Aghioritul – Cuvinte, vol. 1): „Ce 
seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamă-
nă în firea lui pământească va secera din firea 
lui pământească putrezirea; dar cine seamă-
nă în Duh, va secera din Duh viața veșnică.”     
(Galateni 6, 7-8).

Toate căile omului fără Dumnezeu duc 
la imposibil. Căci fără adevărul, nădejdea și 
viața care vin de la Dumnezeu, niciun ade-
văr, nicio nădejde, nicio viață nu sunt posi-
bile, ci numai o existență lipsită de sens și 
deznădejdea omului care nu știe pentru ce 
a venit pe lume și pentru ce trebuie să moa-
ră: „Nimic nu este mai tragic decât acest neam 
omenesc înhămat la  jugul apăsător al spațiului 
și al timpului. El târăște timpul fără să-i cu-
noască natura, nici sensul, nici scopul. Tot așa 
târăște și spațiul, necunoscându-i natura, nici 
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sensul, nici scopul. Absența scopului îl  face să 
cadă în robia absurdului.” (Sf. Iustin Popo-
vici – op. cit.). 

Societatea de consum ne atrage, în nu-
mele vieții, într-o direcție contrară vieții, 
căci toate bunurile materiale și plăcerile pe 
care ni le oferă ne îndepărtează de Dumne-
zeu și ne fac să uităm că scopul existenței 
pământești nu este viața noastră muritoa-
re, nici bunurile acestei lumi, „căci lucrurile 
care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu 
se văd sunt veșnice. Știm, în adevăr, că dacă se 
desface casa pământească a cortului nostru 
trupesc, avem o clădire în cer de la Dumne-
zeu, o casă care nu este făcută de mână de om, 
ci este veșnică.” (2 Cor. 4, 18 ; 5, 1).

Sminteala celor care se leagă de bunu-
rile lumești și de trupul de carne este aido-
ma cu cea a unui om care refuză să iasă din-
tr-o casă în flăcări ca să nu se despartă de 
agonisirile lui, și care va fi mistuit de foc în 

același timp cu casa și averile sale. Dat fiind 
că toate comorile acestei lumi se vor spul-
bera ca fumul în vânt, mai devreme sau mai 
târziu, trebuie să ne amintim de-a lungul 
întregii noastre existențe pământești că nu 
avem decât o singură comoară veșnică și in-
destructibilă: împărăția cerurilor și viața 
veșnică. „Așadar, acesta este singurul lucru 
de trebuință pentru noi. Dacă-l vom dobân-
di, vom avea totul; dacă-l vom pierde, nu vom 
avea nimic. Așadar, suntem datori să căutăm 
lucrul acesta mai mult decât căutăm hrana de 
zi cu zi, hainele, sănătatea, libertatea trupeas-
că, odihna și tot ce privește viața de acum. 
Pentru că toate acestea, agonisite, le vom lăsa 
când vom muri, iar mântuirea sufletului, oda-
tă dobândită, o vom lua cu noi pe lumea cea-
laltă și o vom avea în veci.” (Sf. Tihon din 
Zadonsk – op. cit.).

Viorel Ștefăneanu, Paris
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L-au întrebat iar frații pe avva Agathon: ce virtute este, părinte, dintre toate feluri-
le de trai, cea mai ostenitoare? 

– Să mă iertați, dar cred că nu e mai mare osteneală decât să te rogi lui Dumnezeu. 
Totdeauna când vrea omul să se roage, vrăjmașii vreau să-l abată; căci știu că nimic alt-
ceva nu-i împiedică decât rugăciunea către Dumnezeu. Și orice fel de trai ar avea omul, 
dacă stăruie în el, dobândește odihna; dar rugăciunea este luptă până la cea de pe urmă 
suflare. 

Tot el spunea: un om iute la mânie, chiar de ar învia morți, nu este plăcut înaintea 
lui Dumnezeu.

A spus avva Agathon: să-mi fie cineva oricât de drag, dacă știu că mă trage în pă-
cat, mă despart de el.

A spus avva Ioan Colobos: dacă vrea un împărat să ia o cetate dușmană, întâi 
stăpânește apa și hrana, și astfel dușmanii, pierind de foame, i se supun. Astfel și pati-
mile cărnii, dacă trăiește omul în post și flămânzire, vrăjmașii se vlăguiesc împotriva 
sufletului său.

A spus avva Ioan:
 – Cine a vândut pe Iosif?
A răspuns un frate:
 – Frații lui.
– Ba nu, smerenia l-a vândut. Căci putea să tăgăduiască și să spună „sunt fratele 

lor”. Dar tăcând, din pricina smereniei lui s-a lăsat vândut. Și smerenia l-a făcut cârmu-
itor al Egiptului.

A mai zis: cel care e lăudat sau cinstit mai mult decât se cuvine, asta îi dăunează 
foarte mult. Cel care nu e prețuit nicidecum de oameni, va fi slăvit acolo sus. 

A mai zis: în orice ispită și încercare, nu învinui omul, ci doar pe tine însuți, zicând: 
„din pricina păcatelor mele mi se întâmplă acestea.”

Patericul Egiptean
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S fântul Eusebiu s-a născut în Sardinia, 
în anul 283, din părinți binecredin-
cioși. După martiriul tatălui său, Eu-

sebiu, dimpreună cu mama și sora sa (Sf. 
Constanța – 18 feb.), se mută la Roma, unde 
urmează studii teologice, având coleg pe vi-
itorul episcop al Romei, Sfântul Liberie (27 
aug.). Excelând în pregătirea sa teologică, 
dar și în cea duhovnicească, este hirotesit 
citeț de Sfântul Silvestru, episcop al Romei 
(2 ian.), iar în anul 336 este hirotonit pre-
ot, apoi, la 15 decembrie 345, episcop de 
Vercelli, de către Sfântul Iuliu I, episcopul 
Romei (12 apr.). Sfântul Eusebiu a făcut 
parte din cler într-o perioadă în care Bise-
rica era lovită de erezia ariană. 

La hirotonirea sa întru preot strălucea 
într-o lumină dumnezeiască, îngerii slujin-
du-i în Sfântul altar. Într-o zi, o oarecare fe-
meie din popor, îndemnată de vrăjmașul 
ucigaș de suflete, surprinsă de frumuseţea 
Sfântului Eusebiu, a dorit a intra în camera 
acestuia, dar îngerii Domnului, ţinând ușile 
încuiate, au împiedicat-o să facă acest pă-
cat. A doua zi, femeia a îngenuncheat în faţa 

Sfântului, cerându-i iertare pentru gestul 
necuviincios pe care dorea să îl facă. 

Inspirat de Sfântul Atanasie al Alexan-
driei (18 ian.), care scrisese viața Sfântului 
Antonie cel Mare, înființează la Vercelli o 
comunitate preoțească similară unei 
comunități monahale, el însuși împletind 
îndatoririle arhierești cu viețuirea îngereas-
că. Această mănăstire a dăruit Italiei de se-
col IV adevărate chipuri de sfințenie și 
importanți călăuzitori ai comunităților 
creștine, precum Sfântul Onorat (28 oct.), 
succesorul său, Sfântul Gaudentie de No-
vara (22 ian.), Sfântul Eustasie de Aosta (2 
feb.) și pe Maxim de Torino (25 iun.). Tot 
aici începe o puternică lucrare de catehiza-
re a poporului creștin, dar mai ales a păgâ-
nilor din zona Piemonte.  

În anul 354, Sfântul Liberie îl trimite pe 
Sfântul Eusebiu înaintea împăratului 
Constanțiu al II-lea, pentru a-i propune con-
vocarea unui sinod care să pună capăt 
neînțelegerilor din sânul Bisericii. Sinodul 
a avut loc la Milano, în anul 355. Văzând că 
episcopii arieni au susținerea împăratului, 

SFÂNTUL SFINȚIT MUCENIC 

EUSEBIU
EPISCOP DE VERCELLI

(2 martie †371)
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că nu vor să accepte hotărârile Sinodului de 
la Niceea și că își mențin acuzele la adresa 
Sfântului Atanasie cel Mare, Sfântul Euse-
biu nu a vrut să participe, dar, sub presiu-
nea împăratului și a episcopilor, Sfântul va 
participa la sinod, apărând dreapta credință 
și protestând vehement împotriva condam-
nării nedrepte a Sfântului Atanasie.

Ca răspuns la toate acestea, Sfântul este 
arestat și trimis în exil, mai întâi la Scitopo-
lis, în Siria, unde îndură setea, foametea, bă-
tăi și umilinţe pentru adevărata credință, 
netemându-se de moartea trupului, ci apă-
rând cu tărie duhovnicească adevărata 
credință. Este trimis apoi în Capadocia, și 
în cele din urmă în Tebaida Egiptului, de 
unde revine în scaunul episcopal în anul 
362, când împăratul Iulian le permite tutu-

ror episcopilor exilați să se întoarcă în 
cetățile încredințate spre păstorire. De la 
Scitopolis, Sfântul Eusebiu trimite scrisori 
turmei sale din Vercelli, întărindu-o în de-
votamentul și evlavia ei pentru dreapta 
credință. După restabilirea sa în scaunul epi-
scopal, Sfântul Eusebiu călătorește la Ale-
xandria, la prietenul său, Sfântul Atanasie, 
iar mai apoi în alte Biserici din Orient, tre-
când prin zona Iliricului și ajungând apoi la 
Vercelli, asigurându-se, ca un adevărat doc-
tor de suflete, de restabilirea păcii și a drep-
tei credințe, instruind credincioșii în 
învățăturile Bisericii. 

Ajuns la Vercelli în anul 363, îi stă ală-
turi Sfântului Ilarie de Poitiers (13 ian.) în 
desființarea arianismului, fiind unul dintre 
principalii oponenți ai episcopului arian 
Auxențiu din Milan. De asemenea, la în-
toarcerea sa traduce și publică în latină, co-
rectând unele erori teologice, Comentariile 
la Psalmi scrise în limba greacă de istoricul 
bisericesc Eusebiu de Cezareea. În catedra-
la din Vercelli se păstrează Codex vercellen-
sis, cel mai vechi manuscris al Evanghelii-
lor în limba latină, care îi este atribuit 
Sfântului Eusebiu. 

A trecut la Domnul la vârsta de 88 de 
ani, după unele surse mucenicit de arieni, 
după altele în urma suferințelor avute în 
exil. Sfintele sale moaște se află în catedra-
la din Vercelli. 

Pentru rugăciunile Sfântului Sfințit Mu-
cenic Eusebiu, Doamne Iisuse Hristoase, 
Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

 
Preoteasa Andreea Stîngă
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Cu mâini pricepute, olarul impri-
mă ideea în lut. În efortul lui de 
a da o formă cât mai adecvată 
ulciorului, olarul se impregnea-

ză fără să simtă de roadele muncii sale. Pal-
mele lui deprind o sensibilitate aparte, ajun-
gând să  îmbrăț i șeze  cu  gr i jă 
amestecul de apă și pământ 
galben. Cu fiecare creație, 
sufletul lui deprinde tot 
mai bine putința unei 
atenții sporite. 

Se întrevede aici 
ceva mai cuprinzător. 
Prin acțiunile sale, 
omul lasă urme în ma-
teria lumii: propriile idei 
și intenții, sub forma unor 
creații artistice sau realizări teh-
nice. Dar, în același timp, strădaniile 
și experiențele de fiecare zi îi transformă 
sensibilitatea și emoționalitatea, mintea și 
înțelegerea, astfel încât, după o vreme, viața 
i se schimbă. Vom vedea că, din perspecti-

PLASTICITATEA
FIINȚEI OMENEȘTI

Câteva rezultate recente ale științelor medicale  
şi apropierea de semnificațiile spirituale ale gândirii patristice 

din răsăritul creștin

vă creștină, toate acestea capătă sens și se 
împlinesc prin Nașterea Domnului, când 
întreaga omenire primește în Persoana 
Fiului, făcut om, cea mai profundă și mai lu-
minoasă înnoire a firii omenești. 

Experiența obișnuită arată că exersarea 
schimbă trupul omenesc. Repetând 

multă vreme mișcări ce intervin 
în probele de concurs, atleții 

își întăresc musculatura. 
Într-un fel asemănător, 
degetele pianistului de-
prind, pe parcursul mi-
ilor de ore de exersare 
atentă, în fața unor par-

tituri complexe, o anu-
mită agilitate, o sensibili-

t a te  s p o r i t ă .  To t  a ș a , 
sculptorul câștigă o capacitate 

de a distinge nervurile și texturile di-
verselor fragmente de materie. 

În ultimii ani, științele creierului și cele 
ale performanței au arătat cum anume efor-
tul, strădania, se întipăresc în cel ce se încu-
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metă să le facă. Este bine cunos-
cut că repetiția cu atenție și 
perseverența determină 
o plasticitate cerebrală. 
Aceasta anunță posibi-
litatea f ixării unor 
abilități noi în viața fie-
cărei persoane, în mod 
voit și conștient. De 
fapt, știința expertizei 
avertizează că fără repetiție 
nu poate exista performanță. 
Toate acestea anunță un fabulos 
potențial de schimbare aflat la dispoziția 
f iecărei persoane, nu doar în planul 
capacităților sale fizice, ci și în planul posi-
bilităţilor sale cognitive, emoționale. Situații 
de acest fel sugerează potențialul de înno-
ire spirituală a persoanei. 

NEUROPLASTICITATEA  
ȘI ÎNNOIREA MINȚII

S-a dovedit deja, de mai multă vreme, 
că eforturile cognitive repetate, exercițiile 
mentale1, exersarea memoriei2, păstrarea 
unui nivel rezonabil de stres sau practica 

1. Cf. Chih-Wei Wu et all, „Exercise enhances the 
proliferation of neural stem cells and neurite 
growth and survival of neuronal progenitor 
cells in dentate gyrus of middle-aged mice”, 
în Journal of Applied Physiology, vol. 105, nr. 5, 
noiembrie 2008, pp. 1585--1594.

2. 5 Cf. „Nerve Cell Production Linked to Memory 
in Humans”, în Sciencedaily, 26 august 2010 și 
în  http://www.sciencedaily.com/relea-
ses/2010/08/100826113258.htm, data acce-
sării: 20 august 2011.

vieții spirituale3 produc modifi-
cări considerabile în rețelele 

neuronale și în funcționa-
litatea cerebrală (neuro-
plasticitate). Se știe, de 
asemenea, că postul de-
termină creșterea fac-
torului neurotrofic de-

rivat din creier (BDNF), 
ceea ce potențează plasti-

citatea cerebrală13. Dintr-o 
perspectivă mai largă, fiecare 

experiență antrenează procese de ne-
uroplasticitate4, care, după caz, pot influența 
negativ (e valabil, spre pildă, în cazul depre-
siei5) sau pozitiv (cum e cazul meditației sau 
al rugăciunii6) calitatea vieții persoanei. 

Psihologia a dovedit că până și experi-
ențele mai puțin însemnate pot exercita 

3. Cf. Amar Sahay  et all, „Increasing adult 
hippocampal neurogenesis is sufficient to 
improve pattern separation”, în Nature, nr. 472, 
28 aprilie 2011, pp. 466--470.

4. Chiar și 30 de minute de efort pot induce o 
schimbare în funcția cerebrală, iar modificarea 
apărută poate dura până la 20 de minute (Cf. Tomas 
Ros et all, ”Endogenous control of waking brain 
rhythms induces neuroplasticity in humans”, în 
European Journal of Neuroscience, 2010, vol. 31, nr. 
4, p. 770, doi: 10.1111/j.1460-9568.2010.07100.x).

5. Cf. Gaurav Singhal și Bernhard T. Baune, 
„Microglia: An Interface between the Loss of 
Neuroplasticity and Depression”, în Fronties în 
Cellular Neuroscience, 8 septembrie 2017, vol. 
11, art. 270, doi: 10.3389/fncel.2017.00270.

6. Cf. Britta K. Hölzel et all, „Mindfulness practice 
leads to increases in regional brain gray matter 
density”, în Psychiatry Research: Neuroimaging, 
2011, vol. 191, nr. 1, p. 36, doi: 10.1016/j.
pscychresns.2010.08.006.
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influențe asupra percepțiilor noastre. Chiar 
simplul controlul al atenției induce modi-
ficări la nivel neuronal, în procesarea sem-
nalelor provenite din stimuli7. Alte rezul-
tate sugerează că e important să fim atenți 
chiar și la poziția corpului. Simpla postu-
ră a corpului influențează tabloul hormo-
nal, putând deci să inducă o anumită 
dispoziție interioară. Pare întemeiată, 
așadar, afirmația că însuși corpul nostru 
poate da o formă minții8. 

În fine, cercetările au mers către profun-
zimi și mai mari, arătând că modificările 
dispozițiilor emoționale contribuie la for-
ma judecăților noastre9, și că simpla repetiție 
mentală a unei acțiuni poate ameliora cali-
tatea execuției concrete a acesteia.10 

Pe de altă parte, numeroase rezultate in-
dică faptul că anumite obișnuințe pot afec-
ta mecanismele re-generative ale creierului. 
Se știe că, în cazul unei persoane sănătoase, 
într-o regiune numită girusul dentat (situat 

7. Cf. Briggs, Farran et all, „Attention enhances 
synaptic efficacy and the signal-to-noise ratio 
in neural circuits”, în Nature, 25 iulie 2013, Vol. 
499, nr. 7459, pp. 476-480. doi: 10.1038/
nature12276.

8. Amy Cuddy,  Prezență, Editura Publica, 
București, 2016, p. 221 sqq.

9. Cf. Najjar et all, „Compassion Fatigue: A Review 
of the Research to Date and Relevance to 
Cancer-care Providers”, în Journal of Health 
Psychology, vol. 14, nr. 2, 2009.

10. Cf. Alvaro Pascual-Leone, D. Nguyet ș.a., 
„Modulation of muscle responses evoked by 
transcranial magnetic stimulation during the 
acquisition of new fine motor skills”, în Journal 
of Neurophysiology, vol. 74, nr. 3, septembrie 
1995, pp. 1037-1045.

în hipocamp), se nasc între 500 și 1000 de 
neuroni în fiecare zi, pe toată durata vieții. 
E remarcabil faptul că acest proces nu de-
pinde de vârstă. Menținerea rezervei de ce-
lule stem neuronale, procesele de divizare 
și de diferențiere, toate sunt ameliorate de 
anumite comportamente și acțiuni11, fiind 
deci la îndemâna persoanei. Un exemplu re-
levant aici e postul. Dovezile arată că pos-
tul fa vo rizează nașterea neuronilor noi din 
celule stem neuronale12.

EXPERIENȚELE DE VIAȚĂ 
ȘI PLASTICITATEA 
EXPRESIEI GENETICE

Remarcabila plasticitate a f iinței 
omenești, datorată experiențelor, faptelor și 
obișnuințelor de viață, este dezvăluită și la 
un alt nivel. Rezultatele unor cercetări ara-
tă că unele activități și obișnuințe pot 
influența la modul decisiv anumiți factori 
de care se leagă lungimea și calitatea vieții. 
Este vorba despre lungimea telomerilor, 
formațiuni situate la capătul cromozomilor, 
care decid calitatea proceselor de copiere 
celulară, având un rol decisiv în înnoirea di-

11. Somnolenţa celulelor stem neuronale este 
necesară, întrucât este evitată multiplicarea 
indefinită a celulelor (Cf. Helena Mirasend et 
all, „Signaling through BMPR-IA Regulates 
Quiescence and Long-Term Activity of Neural 
Stem Cells in the Adult Hippocampus”, în Cell 
Stem Cell, vol. 7, nr. 1, 2 iulie 2010, pp. 78--89.

12. Cf. Doris Stangl, Sandrine Thuret, „Impact of 
diet on adult hippocampal neurogenesis“, Genes 
and Nutrition, nr. 4, vol. 4, decembrie 2009, pp. 
271–282, doi: 10.1007/ s12263-009-0134-5.
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verselor rezerve celulare și a 
țesuturilor în organism. 
Astăzi se știe că stresul 
scurtează telomerii, în 
vreme ce experiența 
v ieți i  spir ituale, 
exersarea compasi-
unii și  activitățile fi-
zice susținute pot 
opri declinul lor13. 

În fine, datele epi-
geneticii scot la iveală o 
altă fațetă a plasticității ființei 
omenești. Experiențele de care 
avem parte, modul în care gândim, emoțiile 
pe care le trăim, induc modificări chiar la 
nivel celular, modificând expresia genelor 
noastre. Reducerea distresului, de exemplu, 
și practica vieții spirituale pot regla expre-
sia unor gene responsabile de nivelul 
inflamației din corp. Cercetări recente au 
scos la lumină aspecte care privesc acest pro-
ces spectaculos de plasticitate a ființei 
omenești în cel mai adânc strat biologic al 
ființei, la nivelul expresiei genetice.

UNDE LOCUIM,  
CUM TRĂIM  
ȘI CE RESPONSABILITĂȚI 
DECURG DE AICI

Rezultate ca cele menționate până acum 
sunt deosebit de relevante pentru viața 

13. O lucrare tratează în mod excelent acest subiect: 
Elizabeth Blackburn, Elissa Epel, Miracolul 
telomerilor. Noua știinţă a păstrării tinereţii, 
Editura Trei, Life Style, București, 2017.

creștină și (lucru poate mai 
puțin așteptat) sunt lega-

te și împlinite chiar de 
Întruparea Fiului lui 

Dumnezeu. 
Mai întâi e sem-

nificativ faptul că 
tot ceea ce facem, 
ceea ce gândim și 

simțim, felul cum ne 
raportăm la semeni, fi-

ecare eveniment și toate 
la un loc exercită o imensă 

influență asupra vieții și asupra 
persoanei noastre. Este vorba despre o plas-
ticitatea extraordinară a ființei omenești, 
putința de a înregistra mișcările și postùrile 
noastre, experiențele și judecățile, relațiile 
pe care le avem cu semenii și cu lumea, im-
primându-le în adâncul ființei. Toate pla-
nurile experienței și ale vieții interioare și 
sociale sunt juxtapuse, toate influențându-se 
între ele și influențându-ne și pe noi. Totul 
ne afectează sănătatea, dispozițiile, lungi-
mea și calitatea vieții, mintea și emoțio-
nalitatea, feluritele înțelegeri și, desigur, 
urcușul spiritual. 

Omul nu se poate feri de consecințele 
acțiunilor sale. Și așa ajunge să se confrunte 
cu o imensă responsabilitate, socială, poli-
tică și personală, privind însăși viața lui, a 
semenilor lui și a cetății de care se îngrijește. 
Răspundem de ceea ce facem, de modul în 
care ne organizăm comu comunitatea și de 
experiențele comune, pentru că toate exer-
cită o in fluență asupra dispozițiilor noastre 
și asupra semenilor noștri.
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Aici suntem într-un acord deplin cu ex-
periența Părinților. În nevoințele lor, ei se 
îngrijesc de faptă și de gând, supraveghindu-și 
dispozițiile lăuntrice, felul în care văd și se 
raportează la lucruri, felul cum stau, modul 
cum pășesc, cum mănâncă și cum își privesc 
semenii. Prin aceste înțelesuri (care decurg 
din rezultatele științifice menționate) ne si-
tuăm în deplin acord cu experiența sfinților, 
a nevoitorilor14. 

UN DAR NEPREȚUIT 
ȘI O IMENSĂ 
RESPONSABILITATE

Potrivit înțe le surilor Revelației, putința 
firii omenești de a se impregna de urmele 
experiențelor și a lucrărilor ei ţine de un plan 
mai înalt. Omul a fost făcut după chipul lui 
Dumnezeu, în vederea asemănării cu El. De 
aceea, Întruparea Fiului lui Dumnezeu ca 
om nu a constrâns cu nimic firea omeneas-
că. Omul este cel făcut după chipul Fiului, 
având o fire omenească în așa fel croită, în-
cât El să o poată îmbrăca.

La aceasta, Sfântul Maxim Mărturisitorul 
adaugă faptul că omul a primit de la 
Dumnezeu darul existenței, ca prin existența 
cea bună, în conlucrarea lui cu Dumnezeu, 
să dobândească existența cea veșnic bună.

14. Însă ele se situează, în același timp, foarte departe 
de numeroasele propuneri culturale pe care ni 
le face post-modernitatea. Pentru că obișnuința 
cumpătării nu se poate obține prin consumerism, 
profunzimea reflecției nu se poate câștiga într-o 
supra-abundență informațională, autocontrolul 
nu poate fi cultivat deodată cu stimularea 
dorințelor, iar compasiunea nu poate fi exersată 
câtă vreme promovăm doar competiția.

Teologic, în toate acestea se pot întreve-
dea temeiul și finalitatea plasticității ființei, 
confirmate până la un punct de experiența 
performanței și de știință. Omul are o fire 
înzestrată cu plasticitate, pentru ca firea să 
poată fi cuprinsă, fără rest, în ipostasul Fiului, 
în Întrupare, putând purta, în veșnicie, roa-
dele despătimirii și viața transfigurată, câști-
gate prin Întruparea Lui.

De aceea, în mod inevitabil, faptul că ne 
putem împătimi sau ne putem curăța, în fi-
ecare ceas al vieții, reprezintă o deschidere 
dramatică spre veșnicie. Am primit un dar 
neprețuit și o imensă responsabilitate: da-
rul de a putea câștiga veșnicia în fiecare cli-
pă și pericolul de a o pierde la fel de repede. 
”Faptele unor eforturi și îndurări de o clipă 
se imprimă veșnic în ființa noastră, ceea ce 
arată adâncimea fiinţei, din care nu mai 
șterge nimic, nici eternitatea.”15 De aici gri-
ja de fiecare clipă a nevoitorului, pentru toa-
te faptele și gândurile sale, pentru că prin fi-
ecare dintre ele el poate fixa lăuntric o rană 
sau o lumină, pentru veșnicie.

ÎNTRUPAREA FIULUI 
LUI DUMNEZEU 
(THEOPLASTIA)  
ȘI SUPREMA PLASTICITATE 
A FIRII NOASTRE

Din perspectiva spiritualității creștine, 
s-ar putea spune că biologia moleculară 
sau științele medicale ne arată urmele unui 

15. Pr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui 
Dumnezeu, Editura Mitropoliei Olteniei, 
Craiova, 1987, p. 285.
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potențial imens de înnoire a 
vieții. În trup există pro-
cese și structuri gata să 
s u s ț i n ă  î n n o i r e a 
minții, schimbarea 
obișnuințelor, impri-
marea unor mișcări 
noi ale spiritului. 
Multiplele forme de 
plasticitate prin care 
ființa omenească își apro-
priază experiențele și prac-
ticile vieții sunt partea văzută a 
unei plasticități supreme atotcuprinzătoare, 
către care suntem chemați: îndumnezeirea. 
Iar acest fapt se vede deslușit la Întruparea 
Fiului.

Asumându-și firea omenească, o sin-
gură dată în întreaga istorie, pentru 
veșnicie, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, 
pune în forma cea mai deplină toate pute-
rile firii ome nești, aducând-o la starea unei 
plasticități desăvârșite. Iar aceasta o face 
prin coborârea Lui la noi. Așadar, în chiar 
evenimentul Întrupării vedem suprema 
plasticitate care dezvăluie menirea tutu-
ror celorlalte: Fiul lui Dumnezeu se face 
lut (eplasthe), dezvăluindu-Se, în această 
theoplastie16, drept Calea către suprema 

16. Termenul theoplastie(θεοπλαστια)este destul 
de rar în reflecția patristică timpurie. Îl găsim 
la Sfântul Maxim Mărturisitorul, expresia fi-
ind foarte probabil preluată de la Dionisie 
Areopagitul, care îl utilizează cu referire la fap-
tul că Fiul lui Dumnezeu se face om, asumân-
du-și firea omenească (Cf. A Patristic Greek 
Lexicon, G. W. H. Lampe, Oxford at the 
Claredon Press, 1961, pp. 629-630)

plasticitate a omului, îndum-
nezeirea.

După ce, prin Întru-
pare, Fiul lui Dumne-

zeu făcut om desăvâr-
șește firea omenească 
(firea întărită prin Bo-
tezul întru El și prin 

Sfânta Euharistie), 
omul duhovnicesc exer-

cită asupra ființei sale o 
plasticitate extinsă, făcân-

du-se pe sine asemănător Lui, în 
vederea unei nesfâr șite îmbunătățiri, pen-
tru veșnicie. Eforturile omului duhovnicesc 
imprimă o plasticitate nouă în trupul lui, o 
deprindere tot mai pronunțată a jertfei de 
sine pentru celălalt, despătimindu-i sensi-
bilitatea și mișcările. Eforturile du hovnicești 
oferă și o plasticitate nouă, imprimată în 
emo ționalitatea persoanei sale, afectată de 
cultivarea milosteniei, manifestată ca posi-
bilitate a unei iubiri care cuprinde întreaga 
creație și pe semeni. În fine, plasticitatea 
efortului duhovnicesc se vădește și în pute-
rea lui de înţelegere, tot mai largă și mai adân-
că, prin care întrevede, cu simțuri curățite 
și o judecată luminată de virtuți, rațiunile 
adânci ale Creației și tainica purtare de gri-
jă a lui Dumnezeu pentru fiecare om. Toa-
te acestea înalţă firea omului duhovnicesc 
către un grad de plasticitate tot mai cuprin-
zătoare.

Așadar, din perspectivă spirituală, efor-
turile omului nu produc schimbări doar în 
trup, în cuprinsul acestei lumi și al acestei 
vieți. Plasticitatea surprinsă de științe poa-
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te continua, de fapt, cu impregnarea între-
gii noastre ființe și a puterilor ei de dragos-
tea pentru Dumnezeu și de o bunătate 
nesfârșită, nediferențiată, pentru toți oame-
nii, hrănită din bunătatea și iubirea Lui.

Cu această înțelegere, mi se arată darul 
imens al vieții, viața ca șansă pentru o trans-
formare continuă, înspre o tot mai deplină 
comuniune cu El și cu semenii; viața ca întin-
dere și durată destinate eforturilor de înti-
părire a vieții Lui omenești depline în exis-
tenţa mea; viața ca posibilitate de antrena-
ment pentru predarea și încredințarea per-
soanei mele întru Persoana Lui. Fiecare clipă 
trăită întru efortul duhovnicesc de iubire și 
jertfă poate fi folosită pentru agonisirea roa-
delor veșnice ale îndumnezeirii.

Mai mult decât atât, Dumnezeu i-a dă-
ruit omului putința de a șterge, prin căință, 
conse cințele propriilor fapte, eliberându-l 
de urmările nefaste care decurg din impri-
marea relelor, a conse cin țelor lor în ființa 
lui. Cel care se căiește primește iertare; cele 
adunate în el se șterg. Curățit de ele, omul 
se poate ridica acum deasupra condiționărilor 
oarbe ale plasticității biologice, câștigând, 
prin harul Sfintelor Taine, un nou avânt al 
sufletului. De aceea, „numai căința noastră, 
care tot în timp se petrece, poate șterge din 
ființa noastră urmele veșnice ale faptelor 
noastre”17.

În aceasta se vede darul minunat pri-
mit de om, la Întruparea Fiului. Prin lucra-
rea Lui minunată. Omul câștigă o putere 

17. Pr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui 
Dumnezeu, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 
1987, p. 285.

asupra plasticității ființei sale, putând șterge 
într-o clipă, prin căință, faptele rele și 
consecințele lor întipărite în el, care altfel 
ar rămâne acolo veșnic. Dar poate și fixa, 
pentru veșnicie, printr-un efort de o clipă, 
roadele bune ale ostenelilor duhovnicești. 
”Dumnezeu cel întrupat”, scrie părintele 
Dumitru Stăniloae, „dând faptelor Sale, ca 
om, săvârșite o singură dată în timp, o valoa-
re veșnică, a dat această valoare faptelor 
tuturor fraților săi întru umanitate. Cu atât 
mai mult Dumnezeu, întrupându-se, a dat 
faptelor Sale, ca om, săvârșite în timp o sin-
gură dată, o valoare veșnică. Iar prin aceas-
ta a dat această valoare faptelor asemănă-
toare, în timp, ale tuturor fraților Săi întru 
umanitate. Persoana câștigă veșnicia într-o 
clipă.”18

De aceea, în efortul său, olarul poate 
câștiga o înțelegere adâncă a faptului că el 
însuși este pământul din mâinile Creatorului, 
pământ care, modelat prin dragostea Lui, 
devine ulcior în care El Se toarnă pe Sine, 
Apa vieții. Olarul, făptură de pământ, adu-
să la viață prin suflare divină, e lutul chemat 
să se înmoaie, prin lacrimile pocăinței și prin 
sudoarea ostenelilor bune, ca să fie mode-
lat de Mâinile tainice ale Creatorului. Prin 
Întruparea Lui minunată, Fiul S-a atins de 
firea omenească, a cuprins-o în Ipostasul 
Său, înmuindu-ne cu dragostea Lui jertfel-
nică, spre a ne face vas ales, în stare să se 
umple de Viața Lui.

Diac. Adrian Sorin Mihalache

18. Ibidem.
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Cuviosul Gherasim
Într-o zi, pe când mergea prin 

pustia Iordanului, Sfântul Gherasim 
a întâlnit un leu fioros care răgea 
cumplit din cauză că îi intrase în 
labă un spin. Când leul l-a văzut pe 
călugăr, s-a apropiat de el şi i-a 
arătat laba rănită, rugându-l cu 
privirea să îl ajute. Văzându-i 
suferinţa, Cuviosul Gherasim, fără 
teamă, i-a scos spinul care se 
înfipsese foarte adânc. După aceea 
i-a curăţat rana cu grijă, l-a pansat, 
apoi i-a zis: „Acum eşti bine, poţi 
merge”. Dar leul, după ce s-a 
vindecat, nu l-a mai părăsit pe 
Cuvios, ci îl urma pretutindeni, ca un 
adevărat ucenic. Toţi se minunau de 
marea recunoştinţă a fiarei. 

În acea vreme, la mănăstire, 
Părinţii aveau un catâr cu ajutorul 
căruia aduceau apa de la râul 
Iordan. Cuviosul Gherasim l-a pus pe 
leu să îl păzească pe catâr şi să îl 
pască pe lângă apa Iordanului. Leul 
îndeplinea cu bucurie această 
sarcină. Într-o zi însă, leul s-a 
depărtat cam mult de catâr şi a 
adormit. Tocmai atunci au trecut pe 
acolo nişte negustori din Arabia cu o 
caravană de cămile. Aceştia, văzând 
catârul singur, l-au luat şi au plecat 
mai departe cu el.

Când s-a trezit, leul a plecat în 
căutarea catârului, dar nu l-a mai 
găsit şi s-a întors la mănăstire foarte 
întristat. Văzându-l singur, Cuviosul 
a crezut că leul a mâncat catârul şi 
l-a întrebat: „Unde este catârul? Nu 
cumva l-ai mâncat? Dacă este aşa, 
tot lucrul pe care îl făcea catârul îl 
vei face tu, slujind trebuinţele 
mănăstirii”. Leul a fost ascultător şi 
a cărat zi de zi apa de la râul Iordan 
şi toţi care vedeau aceasta se 
minunau.

După ceva vreme, negustorul 
arab care luase catârul a venit la 
Ierusalim să vândă grâu, ducând cu 
sine şi catârul pe care îl luase. Şi, pe 
când trecea el Iordanul împreună cu 
catârul şi cămilele, s-a întâlnit cu 
leul. Speriindu-se foarte tare, a lăsat 
şi catârul şi cămilele şi a fugit. Atunci 
leul a luat catârul de frâu, aşa cum 
făcea şi înainte, şi s-a întors la 
Sfântul Gherasim foarte bucuros.

Când l-a văzut, Cuviosul s-a 
bucurat foarte mult, nu atât pentru 

4  MARTIE
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că îşi recuperase catârul, ci 
mai ales pentru nevinovăţia 
şi ascultarea leului. Ca 
răsplată, bătrânul l-a numit 
de atunci pe leu IORDAN.

Leul a rămas ascultător 
şi supus în continuare şi 
vreme de cinci ani nu s-a 
despărţit de mănăstire.

Timpul a trecut şi 
Cuviosul Gherasim a plecat 
din lumea aceasta către Cel 
pe Care L-a iubit atât de 
mult. În acea vreme, leul nu 
s-a aflat în mănăstire şi nu a 
ştiut de pierderea suferită 
de călugări. Când a venit la 
mănăstire, leul l-a căutat pe 
bătrân, iar ucenicul părinte-
lui Gherasim, Savatie, 
văzându-l pe leu, i-a spus: 
„Iordane, Stareţul nostru 
s-a dus la Domnul”. Şi 
pentru că leul se tot plimba 
căutându-l pe bătrân, 
ucenicul l-a luat şi l-a dus la 
mormântul Cuviosului. 
Atunci leul a început să 
răcnească puternic şi, 
aşezându-se lângă mor-
mânt, a murit îndată.

Aceste lucruri minunate 
s-au petrecut pentru a se 
arăta cât de plăcut lui 
Dumnezeu a fost Sfântul 
Gherasim, pe care, pentru 
bunătatea şi credinţa lui, 
l-au ascultat chiar şi anima-
lele sălbatice.

ŞTIAȚI CĂ...

•   La intrarea în Mănăstirea „Sfântul 
Gherasim” de la Iordan te întâmpină sculptura 
de bronz a unui leu în mărime naturală. Este 
reprezentarea lui Iordan, leul din poveste.
•   Leul este amintit în Biblie de 130 de ori. 
•   În arta bisericească cei patru Sfinți 
Evangheliști  au câte un simbol. Astfel, Matei 
este zugrăvit împreună cu un înger, Marcu 
este zugrăvit împreună cu un leu, Luca este 
zugrăvit împreună cu un vițel, iar Ioan este 
însoțit de un vultur. Leul a fost ales ca simbol 
al Sf. Evanghelist Marcu, deoarece acesta ne 
vorbește la începutul Evangheliei despre 
Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, ca fiind 
„Glasul celui ce strigă în pustie” (Marcu 1, 3), 
care amintește de răgetul leului.
•   În unele limbi ale Orinetului Apropiat, 
pentru leu, erou și rege se folosea același 
cuvânt.
•   Statueta leului din Piața San Marco a fost o 
vreme simbol al Serenissimei (vechea denumi-
re care a fost dată Veneției, datorită politicii 
orașului de a nu participa la războaie sau la 
conflicte, în sec. XVI-XVIII) și continuă să fie 
emblematic pentru frumoasa lagună. 
•   Răgetul unui leu se poate auzi și de la 8 km 
distanță.
•   Doi exploratori de la National Geographic 
care au studiat leii timp de 30 de ani, susțin că 
ciferele privind existența leilor sunt îngrijoră-
toare. Dacă acum 50 de ani, erau 450.000 de 
lei, în prezent sunt cel mult 20.000. Cei doi 
exploratori susțin că aceștia sunt ultimii lei pe 
care îi vedem și că în 10, 15 ani va dispărea 
această specie.
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S fântul Grigorie Palama a rămas mul-
tă vreme și pentru ortodocși un ne-
cunoscut. Împrejurările istorice, 

influențele scolastice (catolice, protestante 
și chiar neoprotestante) și alți factori au dus 
la neglijarea acestei f iguri de primă 
importanță în Biserica noastră. Recupera-
rea pildei unei vieți exemplare și, mai ales, 
a învățăturii sale dogmatice – în Duhul Evan-
gheliei – a început relativ târziu în raport cu 
vremurile în care trăim, dar revelațiile pe 
care toate acestea le aduc sufletului nostru 
ortodox sunt fundamentale. Am putea spu-
ne că ele sunt centrul dogmaticii noastre, 
pentru că arată, fără nicio tăgadă, drumul 
cel drept către îndumnezeirea omului.

Părintele Dumitru Stăniloae îl desco-
perea încă din perioada studiilor din 
tinerețe, fiind marcat de profunzimea și de 
finețea scrierilor Sfântului Grigorie. Se știe 
că Dogmatica lui Hristos Androutsos1 a fost 
o lucrare destul de importantă pentru părin-
tele Stăniloae, pe care, de altfel, a și tradus-o 
în românește și din care citează uneori în 
lucrările sale. Dar la fel de bine se știe că 
1. Hristos Andrutsos, Dogmatica Bisericii orto-

doxe răsăritene, Sibiu, 1930, XVI + 48p.

ȘTIINȚĂ 
sau SUPRAȘTIINȚĂ? 

O privire dincolo de Duminica Sfântului Grigorie Palama (1)

era mai mult o prezentare scolastică a Dog-
melor, făcută, cu siguranță, sub influențele 
vremurilor. Începând cu anii ,40 și odată 
cu traducerea Filocaliei2, filonul unic de 
bogăție duhovnicească descoperit de Sfân-
tul Grigorie avea să se reverse și în teologia 
românească, așteptând însă mult și bine 
înainte de a fi descoperit și valorificat de 
teologii ortodocși ai timpului. Românii au 
fost sceptici; multă vreme, și grecii; nu mai 
vorbim de ruși, aflați și ei sub greul jug al 
comunismului, cu toți corifeii teologiei și 
ai filosofiei refugiați în Franța sau în Ame-

2. Filocalia sau Culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi 
care arată cum se poate omul curăţi, Iumina și 
desăvârși. Traducere, introducere și note, Sibiu, 
1946, XIII + 404 p.; II, Sibiu, 1947, XX + 285 
p.; III, Sibiu, 1948, XVI + 464 p.; IV, Sibiu, 
1948, Vll + 327 p.; V, București, 1976, 329 p.; 
VI, București, 1977, 392 p.; VII, București, 
1977, 527 p.; VIII, București, 1979, 646 p.IX, 
București, 1980, 645 p.; X, București, 1981, 
523 p.; XI (Editura Episcopiei Romanului), 
1990, 698 p.; XIl, București, 1991, 296 p. Cu 
cât înainta în traducere, cu atât notele părin-
telui devin mai voluminoase și mai profunde; 
se simte influența benefică a efortului de a tra-
duce scrieri pline de har, care îl transformă pe 
traducător într-un adevărat „organ al Duhului 
Sfânt”.
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rica. Toți acești vizionari singulari 
se luptau cu o teologie a formelor 
înțepenite, cu prejudecăți enorme 
și, nu de puține ori, cu micile 
răutăți și gelozii ale propriilor 
confrați deranjați de redescoperi-
rea a ceea ce era cu adevărat Duhul 
Ortodoxiei. Părintele George Flo-
rovsky3 însuși era silit să abando-
neze Franța, plecând în surghiun 
pe pământ american, unde avea să 
se stabilească și să ajungă profesor 
universitar, culmea, cu ajutorul 
unor protestanți.

În Vest, lumea dorea bunăstare, adică 
hedonism4; era deranjată de cuvinte precum 
asceză sau isihasm, așa cum este și azi. În 
Est, ideologia comunistă siluia bietele po-
poare prin făurirea raiului material pe pă-
mânt. Părintele Stăniloae scria mult, dar pu-
blica doar în revistele bisericești, așa că 
mesajul lui, cenzurat peste măsură, nu reușea 
să ajungă în rândul cercurilor largi ale dori-
torilor de cunoaștere a dogmelor. 

Privind însă în timp mesajul operelor 
profesorului Stăniloae, vedem cum lumina 
scrierilor palamite i-a dat o fecunditate a ide-

3. Părintele George Florovsky (23 august, 1893 – 
11 august, 1979) a fost un preot, teolog și au-
tor creștin ortodox proeminent al secolului 
XX, activ în mișcarea ecumenică. Stilul său li-
terar este recunoscut pentru claritatea și pro-
funzimea sa, tratând subiecte din aproape fie-
care aspect al vieții Bisericii, cf. https://ro.
orthodoxwiki.org/George_Florovsky

4. Hedonism – concepție care proclamă plăcerea 
drept binele suprem, iar dorința de a o obține 
drept principiu al comportamentului omenesc, 
cf. https://dexonline.ro/definitie/hedonism

ilor fără margini și i-a oferit prilejul de a des-
chide noi cărări în hățișurile unei lumi afla-
te de multe ori în situații limită.

A fost părintele Stăniloae un autodidact? 
Privind la modul în care și-a trăit viața și și-a 
alcătuit opera, am putea spune că da. 
Începând traducerea Filocaliei cu un entu-
ziasm pe care numai o inimă curată poate 
să-l aibă în urma iluminării, el a propus co-
legilor săi universitari să își împartă textul 
și să facă o muncă de echipă în ceea ce 
privește traducerea. A fost privit cu reținere 
și nepăsare; era mult mai comod să-ți vezi 
de cursul tău căldicel și de materia prăfuită 
pe care o mânai în rutină de la un an la al-
tul, decât să arunci năvoadele la adânc spre 
a pescui comori peste comori.

De altfel, să nu ne mire această atitudi-
ne. Lumea era formată, în genere, la școala 
scolastică. Școală care, cu siguranță, avea 
meritele ei: sistematizarea materiei, prezen-
tarea graduală, putința de a asimila logic și 
clar învățătura dogmatică. Cuprins însă de 
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iluzoriul rațiunii, duhul ortodocșilor cădea 
încet pradă orgoliului omenesc.

Și astfel, după nu mai puțin de șase vea-
curi de la ceea ce a rămas în istorie drept 
controversa palamită, teologia ortodoxă s-a 
găsit în fața provocării de a ieși din ceea ce 
s-a numit „captivitatea babilonică” și de a 
avea șansa regăsirii filonului ei autentic de 
har. Reușește ea să lepede stratul greu de 
piatră și să-și înmoaie inima?

Întrebarea poate părea ușor retorică, mai 
ales că, începând din anii ‘90 ai secolului tre-
cut, teologia ortodoxă s-a deschis mult că-
tre dialogul cu celelalte confesiuni creștine. 
În timpurile de față, ieșiți din izolaționismul 
Cortinei de fier, mulți dintre conaționalii 
noștri, de exemplu, trăiesc în realitatea di-
asporei și acolo sunt în contact direct cu alte 
confesiuni creștine și chiar cu alte religii.   

Pentru Jean Claude Larchet, unul din-
tre teologii ortodocși importanți ai momen-
tului, lucrurile nu par așa de simple. El este 
un autor harnic care, cu o pregătire filosofi-
că serioasă, abordează teologia în duh pa-
tristic, încercând nu numai așezarea ei 
într-un sens epistemologic, ci, mai ales, asu-
mat. Problema de fond a relațiilor dintre 
Răsărit și Apusul creștin este, după spusele 
lui Larchet, distincția dintre ființa și energi-
ile dumnezeiești și natura acestora5. 

Așa încât ajungem din nou la controver-
sa palamită. Mai precis, a polemicii dintre 
Varlaam Calabrezul, susținătorul unei 
cunoașteri a lui Dumnezeu pe baza rațiunii 

5. Jean Claude Larchet, Teologia energiilor 
dumnezeiești, De la origini până la Sfântul Ioan 
Damaschin, Basilica, 2016

și a științei omenești, și Sfântul Grigorie 
Palama, care, în duh evanghelic, susține 
cunoașterea lui Dumnezeu pe baza unei 
inimi curățite și a harului dumnezeiesc.

Polemica aceasta, iscată în secolul al 
XIV-lea, deține răspunsul la multe dintre 
problemele apropierii contemporane din-
tre Biserica Ortodoxă și, în prima fază, 
Biserica Catolică. Multă vreme, istoricii au 
considerat-o drept „controversă care aparține 
doar Bizanțului”6 și pe bună dreptate, căci 
ea s-a stins odată cu clarificările aduse de si-
noadele timpului. După ea, a rămas o dis-
pută între teologii latini și cei bizantini, pre-
vizibilă prin faptul că „teologia ortodoxă nu 
se împotrivea doar unui curent de gândire 
legat de umanismul bizantin, ci unui curent 
de gândire augustinian, care tocmai își gă-
sise în tomism o confirmare și o prelungire”.7

6. Gerhard Podskalsky, „Gregorios Palamas”, în: 
W. Kasper (ed.), Lexikon für Theologie und 
Kirche, vol. 4, 1995, col. 1010, apud Larchet, 
op. cit., p. 5.

7. Larchet, ibidem. Pentru teza împotrivirii la uma-
nismul bizantin, de văzut lucrarea părintelui 
John Meyendorff, O introducere în studiul vieții 
și operei Sfântului Grigorie Palama, versiunea 
românească apărută la editura Nemira, 2014. 
Teza susținută de Meyendorff este criticată însă 
de părintele John Romanidis în articolul „Notes 
on the Palamite Controversy and Related 
Topics”, în The Greek Orthodox Theological 
Review, 6/1960-1961 pp. 186-205. Dealtfel, o 
selecție importantă din scrierile părintelui 
Romanidis se găsesc și on-line aici: http://www.
romanity.org/data/contd.htm ; de remarcat este 
și apariția, în două volume, a Dogmaticii Empirice 
după învățăturile prin viu grai ale Părintelui 
Ioannis Romanidis, în limba română, la Editura 
Doxologia, în anii 2015 respectiv 2017, o ade-
vărată revelație în câmpul dogmaticii de la noi.
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Sub diferite forme, însă, în Apus, teolo-
gia palamită va fi supusă „unor atacuri viru-
lente din partea patrologilor catolici”8, mai 
ales în secolele XVII, XVIII și la începutul 
secolului al XX-lea. Se simte o ostilitate a 
formației catolice sau protestante față de, în 
special, distincția dintre ființă și energiile 
dumnezeiești. Adjectivul „palamist”/„pala-
mistă” a ajuns, în unele studii teologice oc-
cidentale, să denumească nu învățătura cu-
rată a posibilității cunoașterii lui Dumnezeu 
încă din viața aceasta, ci să dea un înțeles 
peiorativ acestei învățături. Sfântul Grigorie 
Palama este și azi acuzat de erezie (la fel cum 
o făcuseră adversarii săi din sec. al XVI-lea!) 
de către unele din aceste studii, fiind califi-
cat drept „mesalian”9 sau „bogomil”10.

După Larchet, unul dintre motivele aces-
tei înțelegeri necorespunzătoare (ca să nu 
spunem rele!) a învățăturii isihaste este chiar 
redarea inadecvată a cuvântului grec „ener-
geia”, tradus prin act, acțiune, forță, pute-
re – interpretări care îl umbresc și îi diluea-
8. Larchet, op. cit., p. 5.
9. Mesalianism – erezie mistică apărută în secolul 

al IV-lea. Membrii acestei secte mistice vroiau 
să se dedice cu totul rugăciunii, ca formă de lup-
tă cu cel rău, deoarece considerau că Botezul 
este ineficace în a-l exorciza. Din cauza acestei 
credinţe ei refuzau participarea la Sfintele Taine, 
iar ca mod de viaţă trăiau din cerşit, în încercarea 
de a dedica cât mai mult timp rugăciunii. Cf. ht-
tps://ro.orthodoxwiki.org/Mesalianism.

10. Bogomilism – erezie de esență maniheistă bazată 
pe dualismul binelui (Dumnezeu, care creează 
lumea spirituală veșnică și nevăzută) și al răului 
(Satan, care creează lumea vizibilă: pămînt, cer, 
stele, animale, plante); omul este constituit tot 
din din două forțe antagonice: trupul, stăpînit 
de Satan, și sufletul, stăpînit de Dumnezeu; cf. 
https://dexonline.ro/definitie/bogomilism.

ză semnificația, ajungând până la o alterare 
a sensului. Se ajunge chiar la o fobie față de 
palamism, concretizată prin refuzul siste-
matic de a traduce energeia prin energie. 

În același timp, după cum spuneam mai 
sus, alături de părintele Stăniloae, alți teo-
logi ortodocși de renume (G. Florovsky, Vl. 
Lossky, J. Meyendorff, I. Romanidis), „con-
sideră teologia palamită drept un câștig de 
nerăpit al teologiei ortodoxe și tind uneori 
să facă din ea expresia identității ortodoxe (s. 
n.), constituind un curent definit adesea nu 
doar ca neo-patristic, ci și ca „neo-palamit”11.

Vom continua în numerele viitoare 
discuția despre controversa palamită și 
implicațiile ei contemporane, inclusiv cu 
referință la raportul dintre știință și orto-
doxie.

Pr. Octavian Schintee

11. Larchet, op. cit., p. 8
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C
ultura românească s-a plămădit odată cu poporul din care facem parte, ca o cultură 
carpato-danubiano-pontică, în care s-au topit, într-o sinteză originală, elementele de 
tradiţie preistorică cu cele de origine dacică, romană şi bizantină (creștină). Catego-

ria socială care a creat această vastă cultură a fost ţărănimea, care s-a modelat la sat. Din cele 
mai vechi timpuri, oamenii au transformat peisajul natural într-un peisaj umanizat, dominat, 
în cazul poporului român, de sat, element de permanenţă, de adăpost, de locuire neîntreruptă. 
Ca organizare, întâlnim crângul, termen de origine slavă, ce desemnează, în zona Munţilor 
Apuseni, o grupare de 2-5 gospodării, cătunul, termen dacic, un sat mic cu până la 100 de go-
spodării, și satul, de la latinescul fossatum, aşezare rurală mai mare de 100 de gospodării. 

Satul românesc s-a născut în jurul bordeiului unei familii, toți trăind unul pentru altul, 
având bunurile la un loc, cu dragoste unii față de alții. Ca drept dovadă, satele româneşti nu 
erau asociaţii egalitare de neamuri. Satele creștine au avut dintotdeauna ca țel armonia, pa-
cea, liniștea, bună-starea locuitorilor. De altfel, într-un sat organizat în cel mai simplu mod, 
se așezau oameni simpli, harnici, înțelepți, iar cei care nu se conformau acestei orânduieli se 
retrăgeau în afara vieții satului sau se auto-excludeau. Temelia comunităţii săteşti era neamul, 
care cuprindea familia, părinţii, copiii, pe toţi cei înrudiţi prin sânge, prin afinitate şi prin năşie. 
Cu puţine excepţii, căsătoriile erau de tip patriarhal, bărbatul îşi aducea soţia în casa construită 
pe pământul din care cobora genealogic. Neamul se manifesta în comunităţile rurale pe plan 
economic şi prin dreptul de a exploata în comun partea ce li se cuvenea din pădurea şi păşunea 
colectivă, prin asociaţii de fântâni mari, locuri proprii în biserici şi printr-o serie de acte de 
întrajutorare, clăci de secerat, de cosit, de construit case. Neamul îşi păstra legătura nu numai 
în realitatea vie, ci şi după moarte, coeziune evidentă pe plan spiritul exprimată printr-o se-
rie de acte ce ţineau de complexul ceremoniilor funerare.

În structura lui, un sat românesc cuprindea vatra satului, suprafaţa atribuită construcţiilor 
din sat, şi hotarul sau moşia satului, care desemnează zona de activitate economică a acestuia. 
Vatra satului este formată din gospodării, construcţii comunitare, biserici de pildă, fântâni, 
cimitire, iar moşia satului cuprindea terenurile valorificate prin ocupaţii, adică ţarini şi ogo-
are, fâneţele, păşunile, pădurile.  

SATUL ROMÂNESCde ieri și de azi
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Cea mai veche locuinţă este de tip se-
mi-îngropat, bordeiul, având o răspândire 
limitată în secolele XVIII-XX, în zona de sil-
vo-stepă a Olteniei şi Munteniei. Nu repre-
zintă o formă primitivă de locuire, ci una de 
adaptare. Locuinţa era cadrul de desfăşura-
re a vieţii de familie, ea îndeplinind funcţii 
complexe, loc de adăpostire, odihnă, petre-
cere a familiei, de desfăşurare a unor mun-
ci casnice şi transmitere a experienţei de 
viaţă a vârstnicilor, de derulare a unor obi-
ceiuri. Centrul artei populare plastice este 
casa, podoaba ei de lemn sculptat, de sco-
arţe, icoane, cusături atârnate pe perete. 

Locuinţa caracteristică ţăranului român, 
existentă în majoritatea zonelor ţării, a fost şi 
a rămas casa. Acestea erau de mai multe fe-
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luri, cea mai des întâlnită este cea monocelu-
lară (foto 1), cu o singură încăpere. Materialele 
de construcţie erau lemnul, în cele mai mul-
te zone ale ţării, dar şi lutul şi piatra. Un exem-
plar deosebit de casă monocelulară poate fi 
admirat în cadrul Muzeului Satului din 
București (foto 1). În legenda acesteia găsim 
următoarele detalii: Casă, datată la început-
ul secolului al XVII-lea, a fost transferată în 
anul 1961 din comuna Zăpodeni ( Județul 
Vaslui), veche așezare răzășească situată pe 
Valea Teleajna, într-o zonă de deal din Podișul 
Central Moldovenesc. Principalele ocupații 
în localitate erau creșterea vitelor, viticultu-
ra, albinăritul și pomicultura. Considerată 
cea mai veche construcție din muzeu, casa 
este de tip monocelular, construită din bârne 
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de lemn de mari dimensiuni, fapt ce poate 
sugera faptul că a fost ridicată din arbori se-
culari tăiați chiar la locul construcției, fiind 
probabil o locuință a foștilor clăcași sau fiind 
folosită ca locuință periodică sau ca refugiu 
temporar din calea invaziilor tătare și turcești. 
De multe ori aceste construcții erau mutate 
în sat, pentru a fi utilizate ca spațiu de depo-
zitare sau ca o căsuță pentru bătrânii familiei. 
Construcția nu are prispă, are pereți din bârne 
cioplite din stejar îmbinate în crestătură dre-
aptă, cu două ferestre mici cu cruce de lemn, 
iar acoperișul în patru ape cu dolii rotunjite 
are o învelitoare din mănunchiuri de stuf. La 
exterior s-au lipit interstițiile bârnelor cu lut 
și s-au spoit cu humă, iar în interior pereții și 
tavanul format din împletitură de nuiele s-au 
lipit cu pământ argilos amestecat cu pleavă și 
s-au spoit cu humă. Pardoseala este tot din 

pământ bătut și lipit apoi cu lut amestecat cu 
balegă de cal. Interiorul modest este domi-
nat de vatra cu cuptor de formă alungită din 
împletitură de nuiele lipite cu lut, alături de 
care apar lavițe înfipte în pământ, lavița pat, 
lăicere din cânepă și lână, piese de port pe 
culme, ceramică neagră specifică zonei și 
ustensile de bucătărie.

Arhitectura satului românesc este im-
primată din plin de caracterele sufletului 
țăranului român (creștin), care a reușit înt-
otdeauna să-și înfrumusețeze viața atribu-
ind lucrurilor necesare o frumusețe defini-
tă de simplitate.

Pr. Mihail Damașcan

Bibliografie:

http://www.rasunetul.ro/satul-romanesc-traditional
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C
u ajutorul Domnului și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, 
marți, 26 februarie 2019, la sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, de la 
Roma, a avut loc o sesiune de formare pentru preoții nou-hirotoniți sau înfiați de 

curând, din cuprinsul Eparhiei.
Sesiunea a debutat în duh de rugăciune, prin Dumnezeiasca Liturghie Arhierească 

săvârșită de către Preasfințitul Părinte Arhiereu-vicar Atanasie de Bogdania, care le-a trans-
mis părinților nou-hirotoniți un cuvânt de întâmpinare.

În prima parte a programului, preoții nou-hirotoniți au participat la o întâlnire cu 
Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, în care, pornind de la a III-a ediție a Vademecum-ului, 
le-a vorbit acestora despre exigențele pastoral-misionare ce derivă din slujirea preoției, 
acest Îndrumător având tocmai această destinație, de a deveni suport de lucru în misiunea 
pe care preotul o săvârșește în parohie. Preasfinția Sa a punctat faptul că, dincolo de rigoa-
rea precizărilor textuale, a fi preot înseamnă întâi de toate a trăi preoția și a ți-o asuma în 
mod deplin în viața ta, cel care se dăruiește acestei slujiri fiind chemat să se jertfească pen-
tru credincioșii săi în fiecare clipă. Temele principale abordate de către Preasfințitul Părinte 
Episcop Siluan au fost temeiurile slujirii preoțești, recomandări specifice pentru pastorația 
copiilor și a tinerilor din Italia și Sfintele Taine ale Spovedaniei și Împărtășaniei ca temelii 
ale slujirii pastoral-misionare a Bisericii în Occident.

SESIUNE DE FORMARE PENTRU PREOȚII NOU 
HIROTONIȚI SAU ÎNFIAȚI DE CURÂND ÎN EPISCOPIA 

ORTODOXĂ ROMÂNĂ A ITALIEI



A P O S T O L I A   •   N R .  1 3 2   •   M A R T I E  2 0 1 952

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

După agapa frățească pregătită de către 
Centrul Eparhial, în a doua parte a sesiunii, 
părinții nou-hirotoniți s-au întâlnit cu 
Preasfințitul Părinte Arhiereu-vicar Atanasie 
de Bogdania, în care au discutat mai multe 
aspecte legate atât de slujirea socială în cadrul 
parohiei, cadrele organizării unei discipline 
financiare și chivernisirea bunurilor bisericești, 
despre dimensiunea canonică a slujirii preo-
țești, dar și aspecte pastoral-administrative și 
juridice ale misiunii preoțești, concretizate 
în îndatoririle și atribuțiile acestora.

 Vademecum-ul – Îndrumătorul pasto-
ral-administrativ, ajuns anul acesta la a III-a 

ediție, vine în întâmpi-
narea tuturor clericilor 
din Episcopia Ortodoxă 
Română a Italiei, dar 
mai ales în ajutorul ce-
lor nou hirotoniți, pen-
tru a le oferi un sprijin 
concret în activitatea 
pastorală și administra-

tivă din parohie, precum și în raportarea 
lor instituțională la Centrul Eparhial și la 
celelalte instituții în fața cărora reprezin-
tă parohia/mănăstirea pe care o păstoresc. 
Totodată, acest Vademecum expune și cele 
mai importante hotărâri ale Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române, precum și 
ale Consiliului Eparhial și ale Permanenței 
Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române 
a Italiei, prevederi din anumite regulamen-
te statutare și hotărâri cu referire la sluji-
rea pastorală, liturgică, socială, adminis-
trativă, juridică, precum și la conduita 
preoțească.
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Î
n Duminica a 34-a după Rusalii, parohia Alba și-a sărbătorit cel de-al doilea hram, 
„Întâia și a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul”. Cu această ocazie, cu 
ajutorul Domnului și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, al 

Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, am avut marea bucurie de a-l avea în mijlocul 
nostru pe Preasfințitul Părinte Arhiereu-vicar Atanasie de Bogdania, care a săvârșit 
Dumnezeiasca Liturghie împreună cu părintele paroh Cătălin Zaharie și cu părintele 
Gheorghe Vasilescu, protoiereu onorific de Piemonte.

Înainte de Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Atanasie a săvârșit două hirotesii, 
întru citeț și întru ipodiacon, și a binecuvântat un paraclisier.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a arătat importanța pocăinței, dar mai cu 
seamă marea dragoste cu care Dumnezeu-Tatăl ne primește atunci când ne venim în 
fire și ne dăm seama că cea mai mare foame este foamea de Dumnezeu. De asemenea, 
Preasfinția Sa ne-a îndemnat să ducem mai departe dragostea lui Dumnezeu, evitând 
cu orice preț gelozia fiului mai mare.

La final, Preacucernicul părinte protopop Cătălin Zaharie a adresat un cuvânt de 
mulțumire atât Preasfințitului Părinte Atanasie de Bogdania, pentru bucuria prin care 
a însuflețit comunitatea, cât și tuturor celor prezenți la acest moment de sărbătoare al 
parohiei.

SLUJIRE ARHIEREASCĂ LA CEL DE-AL DOILEA HRAM  
AL PAROHIEI ORTODOXE ROMÂNE DIN ALBA
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M arele sculptor Constantin Brâncuși, de la a cărui naștere s-au împlinit de cu-
rând 143 de ani, unul dintre reprezentanţii cei mai de seamă ai culturii și ar-
tei universale dăruiţi lumii de neamul românesc, a fost evocat și în cadrul Șco-

lii Parohiale din Rovigo. Copiii prezenţi la ora de catehism au urmărit cu interes 
prezentarea vieţii și operei acestui mare artist român, născut în satul Hobiţa, judeţul Gorj, 
și au aflat despre viaţa lui religioasă și legătura cu Biserica și neamul românesc, pe care nu 
le-a abandonat niciodată și care i-au fost sursă de inspiraţie și ajutor.

 Brâncuși a creat unitatea dintre sensibil și spiritual. În opera sa el a oglindit felul de a 
gândi lumea al țăranului român. Prin obârșia sa țărănească, și-a aflat rădăcinile adânci ale 
operei sale în tradițiile, miturile și funcția magică a artei populare românești. Brâncuși a re-
levat lumii occidentale dimensiunea sacră a realității.

Figură centrală în mișcarea artistică modernă, Brâncuși este considerat unul dintre 
cei mai mari sculptori ai secolului al XX-lea. Sculpturile sale se remarcă prin eleganța for-
mei și utilizarea sensibilă a materialelor, combinând simplitatea artei populare românești 
cu rafinamentul avangardei pariziene. Verticalitatea, orizontalitatea, greutatea, densita-
tea, cât și importanța acordată luminii și spațiului sunt trăsăturile caracteristice ale creației 

SCULPTORUL CONSTANTIN BRÂNCUŞI, OMAGIAT  
ÎN CADRUL ŞCOLII PAROHIALE DIN ROVIGO
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lui Brâncuși. Opera sa a influențat profund conceptul modern de formă în sculptură, pic-
tură și desen.

Părinţi și copii ne-am bucurat cu toţii să-l cunoaștem pe marele sculptor Constantin 
Brâncuși, încredinţându-ne încă o dată de importanţa credinţei și a rădăcinilor spirituale 
ale neamului nostru, recunoscute și apreciate de toţi.
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C
u ajutorul Domnului și cu binecu-
vântarea Preasfințitului Părinte Epi-
scop Siluan, al Episcopiei Ortodo-

xe Române a Italiei, în Eparhia noastră au 
debutat „Serile filocalice”, întâlniri în care 
se împărtășesc tinerilor gânduri și meditații 
din trăirile Sfinților și din experiența părin-
ților care le vorbesc acestora.

În acest timp de pregătire al Triodului, 
în seara zilei de vineri, 22 februarie 2019, 

PREASFINȚITUL ATANASIE DE BOGDANIA A 
PETRECUT O „SEARĂ FILOCALICĂ” ALĂTURI DE 

TINERII NEPSIS LA PAROHIA „BOTEZUL DOMNULUI” 
DIN MONTEROTONDO

am avut binecuvântarea unui moment du-
hovnicesc la Monterotondo, împreună cu 
Preasfințitul Părinte Arhiereu-vicar Atana-
sie de Bogdania.

Preasfinția Sa ne-a vorbit despre actua-
litatea și aplicabilitatea rugăciunii în timpu-
rile noastre și la situațiile noastre. Cu un ton 
blând și vesel, ne-a împărtășit mai mult din 
experiențele personale de rugăciune, decât 
din cele lecturate. Utilizând metafore și pa-

rabole filocalice (copi-
lăria Sf. Onufrie cel 
Mare, ecranizarea Mar-
cellino pane e vino) și 
existențiale (persona-
le și pastorale), Episco-
pul nostru vicar a reușit 
să ne țină într-un tonus 
de interes și participa-
re pe care nu l-am mai 
întâlnit de mult timp la 
tinerii cunoscuți. 

Preasfințitul a răs-
puns apoi la întrebări. 
A insistat pe rugăciu-
nea ca stare înaintea lui 
Dumnezeu, evitând ru-
tina și împrăștierea. A 
explicat că rugăciunea 
trebuie să fie o priori-
tate (printre primele pe 
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lista priorităților) între multele lucruri importante de făcut. Una dintre întrebările cele mai 
importante a fost: Cum să facem ca și altora să le transmitem experiența rugăciunii? 
Oaspetele serii a răspuns că trebuie să ne prezentăm înaintea interlocutorilor cu sincerita-
te și iubire. Când se vorbește din inimă (sinceră și iubitoare), Însuși Dumnezeu vorbește 
prin noi și deci convinge. Dacă rugăciunea nu trece prin inimă, aceasta nu se schimbă și cel 
cu care vorbim nu simte harul și taina celor ce se vor transmise. Un suspin, o empatie, o în-
durerare au mai multă valoare decât multe rugăciuni formale. Postul și simplificarea vieții 
ajută la perceperea și participarea la viața celui ce este în suferință.

Conferința s-a încheiat cu conștiința faptului că aceste întâlniri sunt foarte pozitive. 
Ajută să îl punem pe Dumnezeu în mijlocul nostru și ca măsură a tuturor lucrurilor. Să ne 
punem mai multă încredere în Dumnezeu în această lume care pare că te cucerește prin 
puterea tehnicii și a vizualului. Timpurile sunt critice, dar și ciclice. În trecut, părea că răul 
era la putere, dar apoi binele a revenit. Și tot așa. Fiecare generație parcă reîncepe de la zero. 
Lucrarea bisericească și calea cea de mijloc (a dreptei socotințe, a echilibrului între generații) 
face ca Dumnezeu să fie mereu Noutatea care să schimbe lucrurile în mod mântuitor.

Mulțumim Preasfințitului Părinte Atanasie că a dedicat acest timp tinerilor parohiei 
noastre și celorlalți tineri din Roma și zona Lazio, fiind convinși că acea sămânță de 
înțelepciune dăruită nou în seara zilei de vineri ne-a făcut să ne întoarcem la casele noas-
tre mai optimiști și mai plini de speranță. În viitor vom face din aceste gânduri de rugăciu-
ne, momente de rugăciune, prin care ne vom izbăvi de neputințe, primejdii și neajunsuri. 
Slavă lui Hristos Dumnezeu, care este Rugăciunea inimii noastre! 
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Reţete
și sfaturi practice

Dragi cititori, 

Părintele Epifanie din Sfântul Munte Athos, de la Chilia Mylopotamos a Marii 
Lavre, autorul cărții „Arta culinară a Sfântului Munte”, ne învaţă că secretul 
gustului bun nu stă atât în complexitatea preparatelor, cât în rugăciune, smerenie, 
râvnă, trezvie și dragoste:

1. Roagă-te pentru reușita a ceea ce faci. Înainte de a începe să gătească, monahii își fac cruce 
și rostesc o mică rugăciune, pentru ca Dumnezeu să le binecuvânteze lucrarea. Alege, 
apoi, cu multă atenţie, ingredientele. De preferinţă să fie naturale, curate si proaspete.

2. Dă o importanţă și o atenţie deosebite focului, învaţă să-l întrebuinţezi, căci fără acesta 
nu putem să gătim.

3. Învaţă să deosebești și să preţuiești acele ingrediente care sunt absolut necesare pentru 
gătit: uleiul, ceapa, usturoiul, sarea, piperul, lămâia etc.

4. Relaţia ta cu apa trebuie să fie dintre cele mai bune. Deși unul dintre cele mai simple 
elemente, apa este, cu toate acestea, esenţială, căci fără apă nu putem găti.

5. Nu te sfii: întreabă, ca să înveţi, citește cărţi de bucate, pune-ţi imaginaţia la contribuţie, 
dă-ţi silinţa să faci bine ceea ce faci.

6. Educă-ţi simţurile, limba, cerul gurii, nasul și vederea. Astfel vei putea să deosebești 
dulcele de iute, nesăratul de sărat, amarul de acru și așa mai departe.

7. Fii atent la culori și la gusturi. O bună combinaţie de culori și arome ne dă puncte în plus 
la prezentarea și la servirea mesei.

8. Tacâmurile noastre, cuţite, curăţătoare, polonice, strecurătoare, oale, trebuie să fie curate 
și așezate fiecare la locul lui. Întreaga bucătărie trebuie păstrată curată și pregătită de 
acţiune în orice moment.

9. Nu te teme de eventualele greșeli. Bazează-te pe îngăduinţa celor care te iubesc și care vor 
mânca din mâncarea pe care ai pregătit-o pentru ei.

10. Cu cât iubești și preţuiești mai mult pe cei din jurul tău, cu atât mai bună va fi mâncarea 
pe care o gătești pentru ei.
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„OMLETĂ” CU SPARANGHEL

Ingrediente: 150 g făină de năut (ceci), 
200 g sparanghel, o ceapă, ulei, sare, pi-
per, pătrunjel.

Mod de preparare: făina de năut se 
diluează cu circa 300 ml de apă călduţă și 
două linguri de ulei. Se condimentează cu 
sare și piper, apoi se lasă cel puţin 15 mi-
nute (preferabil două-trei ore) în frigider. 
Ceapa tocată mărunt și sparanghelul cu-
răţat și tăiat bastonașe se călesc cu patru 
linguri de ulei într-o tigaie antiaderentă, 
aproximativ cinci minute. Se adaugă cre-
ma de năut și pătrunjelul și se prăjește „om-
leta” câte zece minute pe fiecare parte sau 
se coace la 200o timp de 20 de minute. 

PLĂCINTĂ  
CU CEAPĂ VERDE ŞI ROŞII 

Ingrediente: aluat: 600 g făină de grâu 
dur (semola), 15 g drojdie proaspătă, 400 
ml apă, 40 ml ulei de măsline, două lingu-
riţe de zahăr, 15 g sare. Umplutură: două 
kilograme de ceapă verde, 15 roșii mici, 
un ardei iute, 150 ml ulei de măsline, sare.

Mod de preparare: aluatul obţinut 
din ingredientele de mai sus se lasă la dos-
pit vreme de două ore. Ceapa verde și ar-
deiul iute se taie fin, iar roșiile se curăţă 
de seminţe. Se încălzește uleiul într-un vas 
încăpător și se călește ceapa verde timp 
de cinci minute. Se adaugă apoi ardeiul și 
roșiile și se lasă la fiert până se evaporă tot 
lichidul. Când aluatul și-a dublat volumul, 
se împarte în două și se întinde în foi de 
aproximativ un milimetru grosime, în care 
se distribuie umplutura. Plăcintele se în-
chid și se mai lasă o jumătate de oră la dos-
pit, apoi se ung cu ulei și se înţeapă cu fur-
culiţa. Se coc o jumătate de oră la 220o.
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MÂNCARE DE FASOLE  
CU CARACATIŢĂ  
ŞI RUCOLA

Ingrediente: 250 g fasole albă, un ki-
logram de caracatiţă, patru căţei de ustu-
roi, două legături de rucola, o legătură de 
pătrunjel, o foaie de dafin, două lămâi ne-
tratate, ulei de măsline, sare, piper.

Mod de preparare: fasolea, înmuiată 
în prealabil minimum opt ore, se fierbe 
împreună cu un căţel de usturoi și o foa-
ie de dafin, iar la sfârșit se potrivește de 
sare. Caracatiţa se opărește cu apă sărată 
și se fierbe o jumătate de oră sau o oră cu 
doi căţei de usturoi și cu legătura de pă-
trunjel întreagă. Când caracatiţa e sufici-
ent de moale se clătește, i se îndepărtea-
ză ventuzele, se taie bucăţele. Se servește 
cu fasole, rucola și un sos obţinut din zea-
mă și coajă rasă de lămâie, un căţel de us-
turoi zdrobit, sare, piper și ulei de măsli-
ne din abundenţă.

BRIOŞE  
CU MERE ŞI SCORŢIŞOARĂ

Ingrediente: 100-150 g zahăr brun, 
125 ml ulei, 250 ml apă minerală, trei-pa-
tru mere, 260 g făină, un plic de praf de 
copt, două linguriţe de scorţișoară, o lin-
gură de miere, un vârf de cuţit de sare.

Mod de preparare: se rad și se călesc 
două mere cu o lingură de zahăr și o lingu-
riţă de scorţișoară, până se evaporă lichi-
dul. Cât timp se răcoresc merele, se ames-
tecă într-un bol zahărul, uleiul, apa 
minerală, făina și praful de copt. Apoi se 
încorporează merele, se pune compoziţia 
în forme și se coace aproximativ 25 de mi-
nute la 180o. Celelalte două mere se călesc 
doar două-trei minute cu o lingură de za-
hăr, o lingură de miere și o linguriţă de scor-
ţișoară. Brioșele scoase din cuptor se vor 
orna cu feliile de măr aromate, peste care 
se poate presăra scorţișoară și zahăr pudră.

Preoteasa Ramona Andronache


