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FEMEIA ȘI MÂNTUIREA LUMII
1 

 

Preoteasa Claudia Aileni: Părintele Theodor Damian s-a 

născut la 28 decembrie 1951, la Botoșani, este absolvent al 

Institutului Teologic București, cu un master în teologie la 

Princeton Theological Seminary, un doctorat în teologie la 

Fordham University, New York, 1993 și altul la Universitatea 

București, în 1999. S-a stabilit în 1988 în Statele Unite unde a 

fondat Institutul Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă, 

cu Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, 

din Astoria, New York, precum și Cenaclul Literar „Mihai 

Eminescu” din același oraș. Toate în 1993. Din 1994 publică 

revista academică Symposium, iar din 1996 revista bilingvă 

română-engleză – Lumină lină/Gracious Light – revistă de 

spiritualitate și cultură românească. Între anii 2000-2017 a 

publicat revista academică Romanian Medievalia. Este autorul 

a numeroase lucrări teologice și literare; teolog, poet, profesor 

universitar, eseist de factură creștin ortodoxă, important promotor 

cultural și editor. Câteva dintre publicațiile sale teologice sunt: 

Introducere în istoria creștinismului – primul mileniu, Răsăritul 

cel de sus, De la Naștere la Înviere, Implicațiile spirituale ale 

                                                           
1 Conferință duhovnicească pornind de la cartea cu același titlu a lui Paul 

Evdokimov susținută de P.C. Pr. Prof. Dr. Theodor Damian de la Biserica 

„Sf. Apostoli Petru și Pavel”, Astoria, New York, 10 aprilie 2021 cu 

binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Dr. Nicolae Condrea şi a 

PS Episcop Ioan Casian, la invitaţia Dnei preotese ing. Claudia Aileni, în 

cadrul conferinţelor duhovniceşti organizate de Asociaţia Doamnelor 

Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi. 
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teologiei icoanei, Gregory of Nazianzus’ Poetry and His Human 

Face in It. Dintre volumele de critică literară și eseuri amintim: 

Trăirea în cuvânt (interviuri), Filosofie și literatură – O 

hermeneutică a provocării metafizice, Roua cărților, Pasiunea 

textului. Între cărțile de poezie Apofaze, Semnul Isar, Exerciții 

de înviere, Stihiri cu stâjnenei, Ispita rănii, Calea împărăției, 

Rugăciuni în infern, Lazăre, vino afară, Perihoreze (unele au 

fost traduse în engleză, germană și albaneză). A publicat peste 

500 de studii, eseuri, recenzii, articole în cărți, ziare și reviste, 

academice și literare. A participat și prezentat comunicări 

științifice la peste 100 de congrese internaționale din Statele 

Unite ale Americii, Cipru, Finlanda, România, Japonia, Malta, 

Polonia, Turcia, Portugalia, Brazilia, Grecia dintre care, la 

peste 70 a avut sesiuni organizate și prezidate personal. Preotul, 

poetul și cadrul didactic universitar Theodor Damian a primit, 

în 22 martie 2016, titlul de Doctor Honoris Causa din partea 

Universității Bioterra din București. Preafericitul Părinte Daniel, 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis felicitările sale 

și l-a îndemnat pe filosoful și teologul Theodor Damian să 

continue activitatea pastoral-misionară pentru românii din 

diaspora, apreciindu-l ca fiind „o personalitate recunoscută care 

transmite lumină românilor din diaspora”.  

Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră la 

conferință. După conferința Părintelui, așteptăm întrebările 

dumneavoastră, deopotrivă pe zoom și pe facebook. 

Pr. Theodor Damian: Bună ziua tuturor, bine v-am găsit! 

Stimată doamnă Preoteasă Claudia, vă mulțumesc pentru super-
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generoasa prezentare; era cazul de mult mai puțin. Vă 

mulțumesc, în primul rând, pentru invitația de a fi alături de 

dumneavoastră la acest important eveniment. Desigur, 

mulțumesc și doamnei Maria Dumbrăveanu pentru promovare 

și corespondență, precum și Părintelui Protopop Daniel Ene 

care este aici de față și nu în ultimul rând, mulțumesc 

Înaltpreasfințitului nostru Arhiepiscop și Mitropolit Nicolae, 

care a dat de la bun început binecuvântarea pentru acest 

eveniment. Mulțumesc, de asemenea și lui Ștefan, prietenul 

meu, care este expertul tehnic al acestei întâlniri pe platforma 

Zoom.  

 

Preliminarii 

Tema conferinței de astăzi este preluată din titlul minunat 

al unei cărți a lui Paul Evdokimov, marele teolog rus emigrat 

în Franța înaintea revoluţiei socialiste din 1917, o dată cu o 

pleiadă de alți teologi ruși care au dus, practic, ortodoxia în 

occident; volumul său se intitulează La femme et le salut du 

monde – Femeia și mântuirea lumii, o carte care a avut mare 

ecou atât în lumea ortodoxă, cât și în lumea occidentală, 

catolică și protestantă.  

M-am gândit că ar fi bine să încep aceste reflecții cu un 

motto care exprimă într-un mod comprehensiv (deși foarte 

simplu) ceea ce urmează să spun în continuare. Și anume, e 

vorba de poemul Cântecul potirului de Nichifor Crainic. Voi 

da citire doar la două dintre strofe, care sunt legate de chipul 

minunat al femeii potrivit temei noastre de astăzi.  
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Când pâinea-n cuptor semăna cu arama, 

Bunica şi mama 

Scoţând-o sfielnic cu semnele crucii, 

Purtau parcă moaşte cinstite şi lucii 

Ca pâinea, dând abur cu dulce miros, 

Părea ca e barba lui Domnu Cristos.  

 

Din coarda de viţă ce-nfăşură crama 

Bunica şi mama 

Mi-au rupt un ciorchine, spunându-mi povestea; 

Copile, grăiră, broboanele-acestea 

Sunt lacrimi de mamă vărsate prinos 

La casnele Domnului nostru Cristos. 

 

Iar partea a doua a acestui motto este din poemul Ne trebuie 

o egipteancă (din volumul meu de poezie Lazăre, vino afară) 

pentru că am sărbătorit de curând ziua cuvioasei Maria 

Egipteanca și o vom sărbători din nou peste două duminici.  

 

Ne trebuie o egipteancă la fiecare 

Așa cum îi trebuie călătorului un semnal de plecare 

Un semnal, sau poate, o stea 

Ce știe un singur drum 

Acela spre Bethleemul Iudeii 

Locul unde cade Cerul pe Pământ 

De înfloresc, fără să fi fost semănați, stânjeneii 
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Ne trebuie o Marie, o egipteancă la fiecare, 

Să ne conducă 

Din partea în care am murit 

În partea unde nu se mai moare. 

 

Pentru că vorbim de chipul femeii, pe de o parte, iar pe de 

alta, de anul diasporei, așa cum a fost conceput de Preafericitul 

Părinte Patriarh Daniel și de către Sfântul Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române, m-am gândit ca această conferință să aibă 

două părți: una în care eu voi prezenta chipul femeii sub diferite 

aspecte – la nivel teologic, la nivel social, personal și din alte 

puncte de vedere – venind spre final cu unele concluzii legate 

de rolul femeii în diasporă, în pastorația românilor creștini 

ortodocși în cazul nostru, final care va deschide partea a doua, 

mai precis sesiunea de întrebări și răspunsuri, în fond, 

conversația pe tema conferinței de azi. 

 

Femeia – chipul mamei 

Îmi pare bine că vorbim despre rolul femeii în viața lumii 

– și, cum spune titlul conferinței – în mântuirea lumii și că ne 

înscriem cu acest subiect între cele două date mari: 8 martie şi 

9 mai, zile dedicate femeii; prima onorând femeile în general, 

la nivel internaţional, iar a doua onorând mama, în mod 

special, în tradiţia americană. Cum ştim, există unele voci care 

contestă necesitatea zilei de 8 martie sub pretext că în 

creştinism avem o altă zi ce reprezintă Ziua Femeii (și voi 

vorbi despre ea); totuși, după secole și milenii de umilire și 
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exploatare a femeii, de considerare că femeia este o creatură 

de mâna a doua pentru motivele biblice arhicunoscute (Eva 

luată din coasta lui Adam) mi se pare foarte important că la 

nivel laic s-a luat inițiativa ca femeia să fie privită dintr-un alt 

unghi, din unul care să îi confere toată demnitatea de creatură 

după chipul lui Dumnezeu și, în același timp, de deplină 

egalitate cu demnitatea socială de care bărbatul se bucură și s-

a bucurat de-a lungul veacurilor. Pe de altă parte, pe lângă 8 

martie, avem, în tradiția americană, ziua de 9 mai care este 

Ziua Mamei şi consider că noi cei care trăim aici, în America, 

suntem datori să încorporăm în cultura noastră de acasă cu 

care am venit aici (și cu care ne identificăm) și valorile care 

ne sunt potrivite, din cultura americană, așa cum și noi 

exportăm din valorile noastre identitare în societatea în care 

am venit să trăim. 

 Desigur că între aceste două borne – 8 martie și 9 mai – 

avem ziua cea mare, 25 martie, Praznicul Bunei Vestiri, care, 

practic, încununează cele două repere amintite și suntem cu 

toții de acord că Buna Vestire, când cinstim pe Preasfânta 

Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioară Maria, reprezintă 

punctul nostru de orientare în privința oricăror considerații ce 

pot fi făcute pe tema chipului femeii.  

Dacă vorbim de femeie, trebuie să vorbim de mamă. Deci 

calitatea de mamă este cea care îi dă femeii o dimensiune 

sfântă. Când spunem „mamă” spunem multe lucruri, între ele 

și acestea trei: puritate, tandrețe nesfârșită și dragoste 

necondiţionată, calităţi legate între ele, în mod perihoretic – 
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am putea spune teologic. Puritatea ne duce cu gândul la 

sfințenie; ceea ce este pur este sfânt. În momentul în care 

ajungi la curăția totală a trupului și a sufletului și a vieții, 

atunci ajungi la treapta sfințeniei. Ce este sfânt, într-o definiție 

simplă a cuvântului, este pus deoparte, este ceva special, de 

aceea atunci când vorbim de această dimensiune sfântă a 

chipului femeii ne referim la ceva cu totul special, ceva ce are 

numai mama. Apoi, dacă vorbim de trandrețe, ne putem duce 

poetic și metaforic cu gândul – cum spune un sfânt părinte – 

„la tandrețea Duhului Sfânt care se purta deasupra apelor la 

facerea lumii”; dar și aceasta are de-a face cu sfințenia; și 

bineînțeles că și dragostea, pentru că aceasta duce cu gândul 

la eternitate și pentru că, totodată, dragostea este mai tare 

decât moartea. Aşadar, pentru caracteristicile ei sfinte, 

întruchipate plenar în Sf. Fecioară Maria (cum arată și Paul 

Evdokimov în cartea lui) femeia este considerată ca având un 

rol special în mântuirea lumii.  

Acest rol special este legat de vocația femeii; unul dintre 

elementele acestei vocații este educația. Aici ne referim la 

femeia creștină. Iar când vorbim de educație și de femeia 

creștină, implicit vorbim de Biserică. Pentru că Biserica este 

mireasa Mirelui – or, mireasă înseamnă femeie. Deci legătura 

dintre mireasă și mire reflectă – după cum știm că promovează 

teologia creștină – relația dintre Biserică și Mântuitorul nostru 

Iisus Hristos. Iar Biserica este loc al mântuirii; deci dacă 

femeia este asociată cu Biserica – mireasa Mirelui – înseamnă 

că ea are un rol exact, precis, major în mântuirea lumii; și cum 
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spun, unul dintre aceste roluri este legat de educația creştină 

în Biserică întru credința în Mântuitorul Hristos.  

 

Femeia – vocaţia educaţiei 

Legat de această idee, mi-a plăcut un text al filosofului 

francez Maurice Zundel care spunea că „L’homme n’est pas 

encore; il faut qu’il devienne” – „omul încă nu există; el 

trebuie să devină”. Ce lucru extraordinar, devenirea aceasta, 

care se face în Biserică, prin educație religioasă întru credința 

noastră strămoșească și care vine în mod special de la femeie. 

De aceea femeia, ca educatoare în Biserică, are, precum 

Biserica, un rol profund mistagogic. Iar educația care se 

petrece în Biserică se face, desigur, întru cele sfinte: Sfânta 

Liturghie și Sfintele Taine. Și atunci când un om este educat 

de către mamă, chiar şi soţul de către soția sa, întru cele sfinte, 

în Biserică, în context liturgic și al Sfintelor Taine, acel om 

devine un om liturgic, devine un om doxologic. Acesta este 

unul din rolurile importante pe care le are femeia în 

transformarea și devenirea omului.  

Altfel spus, vocația femeii este legată de copii; femeia este 

născătoare de copii; îi naşte şi educă. Dar cine sunt copiii? 

Viitorii bărbați și viitoarele soții. De aceea se spune că 

bărbatul care nu ascultă de femeie este needucat. Oricâte școli 

ar avea și oricâte calificări academice sau profesionale, 

bărbatul care nu ascultă de femeie – de mamă în primul rând, 

pentru că femeia, spuneam mai devreme, este imaginea 

mamei – este needucat. De aceea, spune Paul Evdokimov în 
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cartea lui: „vocația femeii este de a proteja lumea bărbaților, 

în calitatea ei de mamă, și de a o salva, în calitatea ei de 

fecioară, dând lumii un suflet: sufletul ei” (La femme et le 

salut du monde, Ed. Desclée de Brouwer, Paris, 1978, p. 185. 

Restul citatelor şi referinţelor sunt din această ediţie).  

În ceea ce priveşte legătura dintre Sf. Fecioară şi 

Mântuitorul Hristos, reflectată apoi în legătura dintre femeie 

şi Biserică, iată ce minunat spune scriitorul bisericesc 

Clement Alexandrinul: „Nu există decât o singură mamă 

fecioară şi îmi place să o numesc Biserică” (Ibid. p. 195). Deci 

Sf. Fecioară este Biserica, iar Biserica este mireasa Domnului. 

Dar inima Bisericii, spune Paul Evdokimov, este inima Maicii 

Domnului (p. 127). Sf. Serafim de Sarov consideră inima 

femeii un altar al lui Dumnezeu, locul unde Dumnezeu ne 

vorbeşte (Ozea 2, 16), de aici caracterul apofatic al inimii, tot 

în expresia lui Evdokimov (p. 41). 

Tot legat de vocația femeii, filosofii creștini spun că 

principiul masculin este legat de verbul „a face” și de verbul 

„a avea” pe când principiul feminin este legat de verbul „esse” 

– „a fi”, ceea ce ne duce cu gândul la celebra carte a filosofului 

și teologului american Erich Fromm To have or to be („A avea 

sau a fi”). Atunci când punem în balanță aceste două lucruri 

vedem că „a fi” primează, pentru că „a fi” este prin excelență, 

spun teologii, o categorie religioasă (p. 185). Deci de acest „a 

fi” depinde verbul „a avea”, sau dimensiunea existenţială 

bazată pe „a avea” și „a face”. 
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Eva şi Sf. Fecioară 

Revenind la Sf. Fecioară Maria, este bine de reiterat aici că 

în concepţia paulină, ca şi în cea patristică, Mântuitorul 

Hristos este considerat noul Adam, iar Sfânta Fecioară Maria 

noua Evă. Şi așa cum toți au căzut prin Adam și Eva, toți se 

mântuiesc prin Iisus Hristos cel născut din Fecioara Maria. 

Aceste tipologii, Adam – Iisus şi Eva – Sfânta Fecioară Maria, 

au fost în mod detaliat elaborate în special în primele veacuri 

ale teologiei patristice; și ca să dau un singur nume, îl voi 

aminti pe Sfântul Irineu de Lion. 

Problema arhetipului Eva și oglinda sa de mai târziu Sfânta 

Fecioară Maria, este dezbătută de Sfinții Părinți și într-un alt 

mod; și anume: Dumnezeu creează un cuplu, pe Adam și Eva; 

când Dumnezeu se adresează omului, o face la plural; le spune 

de exemplu: din pomul acesta să nu mâncați – adică voi să nu 

mâncați; Dumnezeu nu se adresează doar unuia dintre cei doi; 

cu alte cuvinte, îi tratează ca pe o comuniune indestructibilă. 

Pe de altă parte, diavolul – care este duhul disensiunii, al 

separării – se adresează numai Evei, nu ambilor; pentru că el 

dezbină, de aceea este și numit părintele dezbinării, cum 

zicem și noi, tradițional. Iată deci cum se opune modelul divin 

(care presupune comuniunea) modelului diabolic (ce implică 

dezbinarea). Dar, mai trebuie să observăm aici și un alt lucru 

extrem de important, și anume acela că atunci când diavolul 

se adresează femeii, și nu lui Adam, el de fapt se adresează 

celui mai tare, nu celui mai slab. De aici ne apare paradoxal 

faptul că femeia este denumită în mod general „sexul slab”, 
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când dimpotrivă, ea este cea mai puternică, fiindcă dacă era să 

fie slabă, diavolul nu s-ar fi adresat ei; întotdeauna diavolul 

ispitește pe cel mai tare, întrucât cei mai slabi cad de la sine; 

lupta se dă cu cel tare, nu cu cel slab. De aceea și găsim scris 

în Cartea Facerii că „femeia îți va zdrobi capul” (Facere 3, 15) 

– asta la începuturi când Dumnezeu a prevăzut un 

răscumpărător, ca primă proorocire-promisiune mesianică. 

Deci femeia este cea care după cădere primeşte promisiunea 

mântuirii, iar mai târziu, după Învierea Domnului, tot femeia, 

femeile, sunt primele care primesc mântuitoarea veste a 

Învierii, ele fiind primele cărora Iisus cel înviat li se arată. 

Lucrul acesta ne duce cu gândul la instituția patriarhatului 

(pentru că a existat și matriarhat, dar nu mai știm aproape nimic 

din această epocă; tot ce ne-a rămas este din patriarhat, pentru 

că s-a prelungit până în zilele noastre). Iar Paul Evdokimov 

precizează că, de fapt, nașterea feciorelnică a Mântuitorului 

Hristos, deci nașterea din fecioară fără de bărbat, pune capăt 

epocii patriarhatului și stăpânirii bărbătești (p. 203). 

 

Fiat 

Vorbind de nașterea Mântuitorului Hristos din Fecioara 

Maria, vorbim de întruparea Logosului divin în istorie, care 

întrupare este dependentă de aprobarea femeii, deci de fiat, 

fiat-ul Mariei. Mântuirea lumii ține de această încuviințare – 

când o femeie spune „Da! Facă-se voia Ta! Iată roaba 

Domnului”. Prin aceasta se pune încă o dată în evidență faptul 

că omul este o ființă teandrică, o ființă deiformă. Lucrul acesta 
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este explicat și de Sfântul Ioan Gură de Aur când vorbeşte de 

faptul că omul trebuie să devină om ceresc și înger pământesc, 

aşa cum Sfânta Fecioară Maria naște cerescul pe pământ, și 

pământescul în cer (p. 8). Acestui fiat, acestei încuviințări a 

Fecioarei Maria, îi corespunde de fapt un alt fiat, încuviințarea 

lui Hristos pe cruce (p. 212) când zice către Părintele ceresc: 

„Facă-se voia Ta” (Matei 26:39). Deci acest fiat se 

prelungește de la naștere la suferința răstignirii și apoi dincolo 

(așa cum vom vedea puțin mai târziu) în eshatologie, în 

drumul pe care omenirea îl are de parcurs până la Împărăția 

lui Dumnezeu și în mod continuu şi în Împărăţie dacă ne 

referim la procesul de epectază, de tendință continuă, 

nesfârșită, de înălțare în Împărăția lui Dumnezeu, aşa cum 

lămureşte Sf. Grigore Teologul dar şi Sf. Grigore de Nisa.  

 

Înălţimea chemării 

Paul Evdokimov consideră că troparul Bunei Vestiri vorbește cu 

claritate despre înălțimea chemării Sfintei Fecioare: citim și 

cântăm că „astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea 

tainei celei din veac”. Deci începutul mântuirii se află în fiat-

ul Sfintei Fecioare Maria. Cum spuneam, femeia, prin vocația 

ei educativă în Biserica Mântuitorului Hristos, are această 

dimensiune mistagogică indicată de arătarea tainei; ei i se 

arată „taina cea din veac ascunsă, și de îngeri neștiută”. De 

aceea Sfânta Fecioară Maria, așa cum zicem în rugăciunea 

„Cuvine-se cu adevărat” este „mai cinstită decât heruvimii și 

mai mărită fără de asemănare decât serafimii”. Ea este cinstită 
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deasupra, cu mai mare cinste decât toate puterile cerești. Iar 

înălțimea chemării Sfintei Fecioare, dar şi temei al supra-

venerării ei, se vede şi din ceea ce-i spune Arhanghelul Gavriil 

la Buna Vestire: „Bucură-te cea plină de har” – deci ea este 

plină, totalmente îmbrăcată în harul lui Dumnezeu; ea nu 

primește un har parțial; iată aşadar plenitudinea harului 

revărsat asupra femeii care acceptă prin fiat-ul ei voia lui 

Dumnezeu. Și nu putea să primească un har parțial, pentru că 

Mântuitorul Hristos nu se putea naște dintr-un har parțial, dat 

cu porția, câtă vreme El nu este o creatură (cum zicea ereticul 

Arie) ci este însuși Logosul divin întrupat, unul din Sfânta 

Treime. Acest har, această plinătate a harului, face ca legătura 

dintre Sfânta Fecioară Maria și Mântuitorul Hristos, Fiul ei, să 

fie perihoretică; după cum există întrepătrunderea ontologică a 

persoanelor Sfintei Treimi, așa și aici, Mântuitorul cu femeia 

din care se naște, cu fecioara din care se naște, realizează o 

legătură perihoretică desăvârșită. Iar Evdokimov observă şi 

această interesantă şi minunată paralelă: paternității tatălui din 

planul divin îi corespunde maternitatea fecioarei din planul 

uman (p. 220). Deci Domnul Hristos este născut fără tată, din 

mamă, pe pământ; iar în cer este născut din tată, fără de mamă.  

Dacă vorbeam înainte despre fiat-ul Mântuitorului de pe 

cruce, ne imaginăm foarte bine cum crucea Lui a fost în 

același timp crucea Fecioarei Maria, pentru că Iisus a fost din 

carnea, din oasele și din sângele Mariei; când este răstignit și 

moare Iisus, acestea sunt răstignite și maica Sa moare așadar 

din punctul acesta de vedere psihologic și spiritual o dată cu 
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El, și înviază în același timp cu El. Deci nimeni nu poate 

înțelege mai bine durerea unui fiu, decât mama lui.  

 

Sf. Fecioară – Sf. Duh 

În continuare aș dori să fac unele referințe la legătura dintre 

Sfânta Fecioară Maria și Sfântul Duh, pentru că am spus că ea 

este cea plină de har. Deci coborârea deplină a harului 

Sfântului Duh asupra Sf. Fecioare face din ea locaș al 

Sfântului Duh, deci ea devine loc pnevmatologic. Şi aşa cum 

prin Sf. Fecioară şi prin darul naşterii de prunci femeia este 

legată de Sfântul Duh, bărbatul, prin Hristos, Logosul divin 

întrupat şi reprezentându-l pe Hristos în familie, cum spune 

Sf. Ap. Pavel în epistola către Efeseni, devine un loc teologic. 

Şi aşa cum Logosul divin şi Sf. Duh se întrepătrund în relaţia 

lor perihoretică în sânul Sf. Treimi, la fel, bărbatul şi femeia, 

locul teologic şi locul pnevmatologic se întrepătrund în planul 

existenţei pământeşti a chipului lui Dumnezeu. 

Cu toate că Sfânta Fecioară Maria este și loc teologic în 

același timp. Iată cum: dacă omul trebuie să devină, cum 

spunea Maurice Zundel, factorul principal al devenirii omului 

în Biserică este femeia care e asociată cu Biserica – Mireasa 

lui Hristos. Pe de altă parte Părintele Nicolae Steinhardt 

vorbeşte de metanoia, de transformarea fiinţei, iar aceasta vine 

prin harul Sf. Duh şi rolul educativ al femeii credincioase în 

Biserică. Femeia este mijlocul vizibil al acestei transformări, 

spune el (Jurnalul fericirii, Ed Mănăstirii Rohia şi Polirom, 

Rohia – Bucureşti, 2008, p. 106). Dar pentru că transformarea 
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are loc în Biserică, Sfânta Fecioară Maria, şi prin extensie, 

femeia credincioasă, este loc al întâlnirii dintre om și Dumnezeu, 

pentru că asta este Biserica: locul unde se întâlneşte divinul cu 

umanul. Iar întâlnirea este teologică și mântuitoare (și aici din 

nou fac referire la titlul cărții lui Evdokimov: Femeia și 

mântuirea lumii).  

Sf. Părinţi vorbesc în acest context şi de îndumnezeire. Ei 

spun că Sfânta Fecioară Maria este prima ființă umană 

îndumnezeită și că prin ea se confirmă și împlinește vocația 

întregii omeniri, și a întregului Univers, spre îndumnezeire 

(Olivier Clément, „Prefaţă”, p. 9). 

Ajungem acum la un alt aspect al chipului femeii în tradiția 

și teologia ortodoxă, și anume legătura simbolică dintre 

femeie și rugul arzând, despre care s-au scris foarte multe 

cărți. Femeia este asociată – și Sfânta Fecioară Maria, în 

primul rând – cu rugul aprins, care ardea şi nu se mistuia; 

femeia, mama, soția reprezintă flacăra acestui rug plantat 

chiar în inima lucrurilor. Deci inima ei este rugul aprins în 

pustie, arzând fără mistuire. Arderea aceasta interioară, la 

nivel de inimă, și de întreagă ființă, poate fi văzută în două 

etape din viața Sfintei Fecioare. Prima etapă este legată de 

așteptarea arzândă a împlinirii tainei celei din veac, după ce i 

se vestise că urmează să nască. Apoi, tot cu inima arzândă, 

Sfânta Fecioară Maria participă la momentul răstignirii Fiului 

ei; deci cu o inimă pârjolită în durerea sufocantă de a asista 

totalmente neputincioasă la uciderea singurului ei fiu. Această 

dimensiune a femeii, legată de rugul aprins, este prezentă în 
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mod evident în iconografia ortodoxă, unde unele icoane chiar 

se numesc „Rugul aprins” sau „Rugul arzând”. 

 

Vocaţia slujirii 

Un alt lucru care trebuie discutat aici este slujirea femeii. 

Sfânta Fecioară, prin fiat-ul ei, a inaugurat o nouă epocă a 

diaconiei, a slujirii. Și pentru că ea a zis fiat, adică „facă-se 

voia Ta”, ne amintim de paralela acestui fiat în viața 

Mântuitorului Hristos, la nivel de slujire, când a spus „nu am 

venit ca să Mi se slujească, ci ca Eu să slujesc” (Matei 20, 28). 

Deci fiat-ul primar al Sfintei Fecioare se răsfrânge ca un 

puternic și vizibil ecou în slujirea Mântuitorului Hristos. Dar 

slujirea Sfintei Fecioare, după tradiția noastră ortodoxă, este 

de asemenea vizibilă în protecție – de aceea vorbim de 

Acoperământul Maicii Domnului și vedem în Acatistul 

Acoperământului cum este concepută calitatea de ocrotitoare 

a Sfintei Fecioare față de noi, credicioșii, precum şi față de 

neamul omenesc, în general, dar și calitatea ei de mijlocitoare. 

Deci slujirea se face deopotrivă la nivel de ocrotire și la nivel 

de mijlocire. Fiind Theotokos, Născătoare de Dumnezeu, 

mamă a lui Dumnezeu celui viu, Sfânta Fecioară Maria devine 

implicit mama tuturor celor vii, iar o mamă este întotdeauna 

slujitoare. Ca mamă a omenirii, Mântuitorul o confirmă pe 

Sfânta Fecioară și atunci când, aflat pe cruce, îi spune lui Ioan 

„iată, mama ta!” (Ioan 19, 27), prin aceasta făcând-o mamă a 

lui, iar prin el mama tuturor celorlalți, mama întregii omeniri.  



Theodor Damian      *     Femeia și calea mântuirii. Chipul poetic al femeii 

27 
 

Iată acum, spre final, un text din Evdokimov, care 

ilustrează în mod minunat rolul femeii în mântuirea lumii: 

„Femeia va salva lumea numai dacă ea simte, cu cutremur, 

slujirea fecioarelor înțelepte din parabola evanghelică, numai 

dacă, plină de har, ea urmează Fecioarei, devenind astfel, o 

poartă a Împărăției” (p. 258). „Prin însăși structura ei 

religioasă, femeia este acest act de integrare vivifiantă, 

singura capabilă de a se opune acțiunii de demolare și 

dezumanizare în care se închide din ce în ce mai mult geniul 

masculin modern” (p. 157). 

Și ca un paradox al existenței, pentru că vorbeam mai 

devreme despre matriarhat și patriarhat, de faptul că femeia a 

fost umilită, asuprită pentru că „ar proveni din coasta lui 

Adam”, și deci ar fi o creatură de mâna a doua, lucrul acesta, 

demolarea condiției femeii, ignoră absolut complet poziția 

Evei, a femeii ca născătoare de copii, care prefigurează 

nașterea Mântuitorului, deci a lui Dumnezeu, din Fecioara 

Maria și care o face astfel pe Sf. Fecioară Theotokos. 

Întrebarea este cum se poate ca femeia să fi fost, sau să fie 

încă, exploatată, asuprită, umilită, când ea este leagănul vieții 

umane și divine, căci viaţa este de origine divină?! Unde s-a 

pierdut dimensiunea sacră a existenței ei?  

De aceea este important ca noi, bărbații, toți bărbații, să 

reflectăm la lucrul acesta, la condiția ontologic salutară, 

salvatoare a femeii, poate chiar în cuvintele lui Paul Evdokimov 

care spune: „Femeia are o capacitate instinctivă de a sesiza 

imponderabilul persoanei; în această calitate ea ajută bărbatul 
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să se înțeleagă și să realizeze sensul propriei sale existențe; ea 

îl împlinește clarificându-i destinul, căci prin femeie, bărbatul 

devine mai ușor ceea ce este” (p. 256). Ca să nu mai vorbim de 

Sfântul Aposotol Pavel care spune că „bărbatul necredincios se 

sfințește prin femeia credincioasă” (I Cor. 7, 14), cu toate că 

și invers, dar totuși rolul femeii se arată a fi cel principal în 

această ecuație.  

 

Rolul femeii creştine în pastoraţia din diasporă 

Trebuie să amintesc aici, pe scurt şi rolul femeii, al 

harismei ei, în pastorația noastră aici în diasporă, menționând 

că femeia este parte din preoția universală. Trăim în epoca 

preoției universale, deci epoca Duhului Sfânt, epoca Bisericii, 

și aici nu trebuie să se uite că femeia are legătură specială cu 

Sf. Duh și prin aceasta are un rol existențial precis în 

mântuirea lumii. Zice Mântuitorul că „Duhul Sfânt vă va 

învăța pe voi toate” (Ioan 16, 13); ne va învăța toate, și în sens 

mistic, dar și în sensul rolului educativ extraordinar pe care 

femeia credincioasă îl are în contextul Bisericii. Așadar rolul 

ei harismatic în pastorația diasporei trebuie văzut ca fiind 

absolut salutar. 

Mântuitorul Hristos a venit în diasporă; și noi am venit aici 

în diasporă. Ce a făcut Mântuitorul Hristos în diasporă? – Ne 

întrebăm. Sigur că răspunsurile sunt multe și poate ușor de dat. 

Principalul însă este că El a venit ca să transforme diaspora, 

să transforme lumea prin învățătura Sa, iar acest rol de a învăţa 

în familia credincioasă îl are mama creştină, soţia creştină, 
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maica preoteasă, femeia născută și crescută în Biserică și care 

la rândul ei are harisma aceasta specială de a continua, de a 

transmite mai departe valorile credinței noastre strămoșești, 

identitare, în diasporă. Femeia devine mama comunităților 

noastre diasporice. 

Așadar azi, în fața crizelor moderne – vorbim de educație, 

de pornografie, de denaturalizarea naturii umane, a naturii 

bărbatului și a femeii, de computerizarea obiceiurilor umane, 

de droguri, de violență – în contextul acestor crize femeia este 

aceea care, după ce a zis un mare „da” la întruparea Logosului 

divin în istorie, are puterea, misiunea și vocația să spună un 

mare „nu” la toate aceste tendințe de distrugere diabolică a 

lucrării mântuitoare a lui Hristos în lume. 

 

Concluzie 

În concluzie, „mântuirea nu va veni decât din sfințenie, iar 

aceasta este mai interioară femeii, în condițiile vieții actuale. 

În Dumnezeu, existența coincide cu esența, iar femeia este mai 

aptă de a uni aceste două dimensiuni în sfințenie, prin puterea 

smereniei. Frumusețea va salva lumea – spune Paul Evdokimov 

– dar nu orice frumusețe, ci aceea a Duhului Sfânt, aceea a 

femeii îmbrăcate în lumină” (p. 224). De altfel, celebrul teolog 

vorbeşte frecvent în cartea sa despre femeia credincioasă ca 

fiind, după imaginea din Apocalipsă (12, 1), femeia solară, 

femeia luminoasă şi tot el spune: „O lume esențialmente 

masculină, în care harisma feminină nu are nici un rol, este tot 
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mai mult o lume fără Dumnezeu, căci nu are mamă și Dumnezeu 

nu se poate naște acolo” (p. 249).  

Iar ultima frază vine de la celebrul teolog și critic literar 

elvețian, Alexandre Vinet, care spune așa: „Un popor valorează 

atât cât valorează femeile sale”!  

Vă mulțumesc. 

 

Întrebări şi răspunsuri 

Preoteasa Claudia: Mulțumim Părinte. La câteva dintre 

întrebările la care mă gândisem, am găsit deja răspunsuri prin 

conferința dumneavoastră. Așteptăm și întrebările celorlalți 

participanți. Până atunci v-aș întreba eu următorul lucru: așa 

cum ați menționat, lumea noastră, societatea, descrie femeia 

într-un mod foarte diferit de ceea ce învățăm noi, ce știm noi 

și ce valori avem noi referitor la femeie, lucruri pe care le știm 

de la mamele noastre, de la femeile care ne înconjoară aici în 

diasporă; cum credeți că ar trebui să prezentăm noi într-un 

mod atractiv femeia, pentru a avea sorți de izbândă în fața 

societății? Cum să prezentăm femeia fetelor noastre, în așa fel 

încât să înțeleagă de fapt valorile femeii și să nu fie ușor atrase 

de ceea ce se întâmplă azi și ceea ce societatea prezintă ca 

portret al femeii moderne? 

Pr. Theodor Damian: E o întrebare dificilă. Mulțumesc... 

Preoteasa Claudia: O întrebare pe care o avem noi, toate 

mamele de fete.  
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Pr. Theodor Damian: Cred că răspunsul care îmi vine 

acum în minte ar fi acesta: noi trăim într-un fel de rutină; 

spunem așa că de la mamele noastre am primit valorile 

identitare, credința, educația religioasă – și spunem în mod 

repetat lucrul acesta - dar într-un fel, aproape ca o rutină. Nu 

știu însă dacă îl zicem cum trebuie. De aceea cred că ar fi 

necesară o insistență deosebită din partea noastră a tuturor, nu 

doar a femeii, pe aceste valori. Nu putem arunca toată sarcina 

pe umerii acesteia, sub pretext că e datoria ei de mamă. Nu. 

Trebuie atât mama, cât și tata – încă din familie, de când copiii 

sunt mici, pentru că de aici pornește totul – să conștientizeze 

necesitatea de a sublinia deopotrivă, verbal cât și faptic, rolul 

capital al femeii în educația religioasă a copiilor. Deci lucrul 

acesta trebuie arătat; nu e suficient doar să-i spui copilului 

„vezi, ascultă de mama ta, că ea spune bine ce spune”. Nu, nu 

e suficient. Copilul trebuie să mă vadă pe mine cum o respect 

pe soția mea, și să vadă asta la modul real, trăit, şi nu doar așa 

că i-am adus un buchet de flori. Astfel putem rezolva problema 

rutinei; trebuie să existe un fel de trăire conștientizată a 

atitudinii bărbatului față de femeie, și a femeii față de rolul ei 

capital pe care îl are.  

Poate că lucrul acesta se și întâmplă, ceea ce e foarte bine; 

înseamnă că suntem – în acele medii unde se întâmplă – pe 

calea cea bună. Dar în același timp, fiecare dintre noi (cei de 

față și în general) cunoaștem o multitudine de familii – noi 

preoții, în parohiile noastre, ca să luăm doar aceste unități 

bisericești administrativ-teologice în calcul – cunoaștem 

familii unde viața e o rutină: bărbatul lucrează undeva, femeia 
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lucrează în altă parte, sau bărbatul vine tot cu pretențiile lui că 

e capul familiei și așa mai departe. Deci e nevoie de 

conștientizare la nivel și teoretic și practic; și de spus mereu. 

Chiar și în biserică e nevoie de accentuat acest lucru, cum 

zicem în unele ectenii „iară și iară”. 

Preoteasa Claudia: Mulțumim Părinte. Avem o întrebare de 

la un participant: Societatea din ziua de astăzi cere femeii să fie 

femeie, și mamă, pe plan profesional să fie implicată în 

comunitate și tot așa, să aibă multe alte roluri. Cum poate o 

femeie să mențină echilibrul între familie și societate, totodată 

rămânând în duhul credinței, al blândeții, răbdării și dragostei? 

Pr. Theodor Damian: Normal că de aici se vede greutatea 

care cade pe umerii femeii și nu ai bărbatului; bărbatul nu are 

decât să ia atât cât se poate din această greutate și s-o pună și 

pe umerii lui. Mulți facem asta, desigur. Dacă femeia vine de 

la serviciu obosită și trebuie să aibă grijă de cele ale casei, ei 

bine, cele ale casei pot fi făcute și de bărbat; și bărbaţii pot 

învăța să facă de mâncare, curățenie, să spele vasele.  

Într-adevăr, doamna care a pus întrebarea are perfectă 

dreptate, toate acestea cad pe umerii femeii, de aceea pe de o 

parte bărbatul trebuie să preia o parte din responsabilitățile 

care îi creează tensiune inutilă femeii, care după aceea nu mai 

are starea de spirit necesară sau e prea obosită ca să se ocupe 

de ceea ce trebuie să facă, și pe de altă parte trebuie să spun 

că femeia este plină de har, deci Dumnezeu prin rugăciunea 

ei, o va ajuta să ducă la îndeplinire aceste misiuni și să le și 

armonizeze. Pentru că întrebarea are două aspecte: cum duci 
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la îndeplinire mulțimea de atribuții, dar și cum le armonizezi. 

Or, în calitate de femeie plină de har, rugăciunea ei este, ca 

rugăciunea mamei – putem spune, fără să ne jenăm noi 

bărbații – mai puternică. Și în cazul acesta, puterea Duhului 

Sfânt o va ajuta să țină echilibrul între aceste atribuții.  

Preoteasa Claudia: În continuare îl avem alături pe 

Preasfințitul nostru Ioan Casian. Sărut dreapta Preasfinția 

Voastră, mulțumim pentru că v-ați făcut timp să intrați în 

dialog cu noi.  

Preasfințitul Ioan Casian: Doamne-ajută.  

Pr. Theodor Damian: Sărut-mâna, Preasfințite. Mă bucur 

că vă văd.  

PS Ioan Casian: Doamne-ajută, Părinte Theodor. Mă bucur 

că avem o temă așa frumoasă; am avut puțin timp în program 

și i-am transmis Preotesei Claudia că vreau să vin să îl aud pe 

Părintele și mai ales pentru tema aceasta foarte motivantă și 

care ne arată că de fapt, ca ortodocși, nu suntem deloc în urma 

timpurilor moderne, pentru că vedem, în societatea occidentală, 

sigur, se insistă mult pe această punere în valoare a femeii. 

Ceea ce pentru noi, Maica Domnului (așa cum a spus și 

Părintele) este extraordinarul model care ne arată vocația atât 

de importantă a femeii, pentru că fără ea nu am fi putut să Îl 

avem pe Fiul lui Dumnezeu întrupat.  

Dar, desigur, așa cum subliniam și în trecut, societățile și-

au derulat în categoriile lor culturale înțelegerile a ceea ce 

înseamnă bărbatul, femeia, relațiile dintre cei doi și așa mai 
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departe. Iar acestea nu au fost dintre cele mai grozave în 

anumite epoci. Nici noi ca Biserică, sub aspect cultural, nu 

putem spune că suntem independenți de lumea din jur; suferim 

și noi câteodată de îngustimile culturale sau anumite 

parțialități, pe care, ca oameni, vedem că fiecare epocă, fiecare 

generație, fiecare Sfânt Părinte la timpul lui, le-a remarcat, a 

pus în vedere un alt aspect, şi așa cum spunea frumos Sfântul 

Maxim Mărturisitorul, fiecărei generații îi revine o anumită 

responsabilitate în economia mântuirii, alături de Hristos, de 

sfinții lui. 

Cu siguranță și nouă ne revine astăzi sarcina de a pune în 

valoare rolul femeii, pentru că în general Biserica e privită ca 

o așa numită societate conservatoare, în care lucrurile sunt 

capitalizate într-un anumit fel, relațiile sunt clasificate într-un 

anumit fel – or, cred că în Biserica Ortodoxă avem enorm, 

enorm, enorm de multă libertate din punctul acesta de vedere.  

Așa că mă bucur de tema aceasta frumoasă, legată și de 

ceea ce înseamnă Biserica, adică de mântuire și desigur de o 

viziune înnoitoare a ceea ce înseamnă rolul femeii ca preoție, 

largă prin botez, în Biserică. Iată, noi uităm de multe ori – 

atunci când vorbim de preoție, că ea este asociată clasificat, la 

o clasă specială care înseamnă preoții (eventual episcopii sau 

diaconii) – dar uităm că de fapt preoția aceasta specifică, 

harismatică, face parte din preoția generală a Bisericii, care 

aparține fiecăruia care este botezat. Aceasta este preoția de 

bază, pe care se construiește și restul. Sigur că fără preoția 

consacrată în sensul strict (cea a preotului, episcopului, 
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diaconului) nu se pot întâmpla anumite lucruri, dar nici fără 

preoția tuturor celor botezați nu se poate întâmpla toată taina 

Bisericii. Să nu uităm că – și Părintele Theodor o știe foarte 

bine, și probabil la fel o parte dintre cititori – că nu se poate 

sluji Sfânta Liturghie dacă nu există în Biserică cel puțin un 

credincios; deci nu se poate face Sfânta Liturghie doar cu 

partea clericală; cei doi sunt la fel de importanți, sunt cei doi 

poli care alcătuiesc realitatea Bisericii și de care avem nevoie 

pentru ca deplina taină a Sfintei Liturghii să se întâmple. 

Mulțumim Părinte Theodor, m-am bucurat să ne reîntâlnim, 

văd că sunteți activ, puțin mai cărunt decât mine dar la fel de 

energetic și entuziast. 

Preoteasa Claudia: Mulțumim din suflet de intervenție, 

Preasfinția Voastră. Acum avem o altă întrebare: cum pot 

femeile să facă apostolat în diasporă? 

Pr. Theodor Damian: Biserica este una, sfântă, sobornicească 

și apostolică. Iar dacă femeia este asociată cu Biserica, ea este 

una (pentru fiecare bărbat există o singură femeie), ea este 

sfântă (așa cum am spus la începutul conferinţei, pentru acele 

motive, unul dintre ele fiind plinătatea harului Sfântului Duh 

coborât asupra femeii credincioase în Biserică) și apoi ea este 

apostolică și sobornicească. Apostolii au devenit sobornici 

pentru că ei au mers în toată lumea.  

Cu alte cuvinte, femeia are ceva de împărtășit lumii. 

Apostolatul este riscant; vorbim cu ușurință despre el, dar de 

înfăptuit este riscant. Este riscant să mergi la cineva – care 

poate nu crede în Dumnezeu, sau poate crede așa mai 
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superficial, sau care are îndoieli – și să începi să încerci să îl 

convingi, să-i vorbești despre Mântuitorul Hristos, de mântuire; 

pentru că lumea astăzi vorbește despre cu totul altceva; noi 

trăim într-o epocă de avalanșă informațională de tot ce vrem, 

dar mai puțin de valori religioase. De aici provine riscul și el 

trebuie asumat de cineva; desigur că și-l asumă și bărbații. 

Unii ar putea spune că întrucât apostolii au fost bărbați, 

atunci misiunea apostolească să o facă preoții, sau bărbații. 

Dar aceasta este o viziune greșită, pentru că în fapt, femeia 

prin harismele ei poate avea mai mare putere de convingere 

asupra lumii decât are bărbatul; pentru că într-un fel se uită 

lumea în general la un bărbat și altfel se uită la o femeie. 

Farmecul ei, inima arzândă, fac din femeie o altfel de flacără 

care luminează și care se transmite în sufletul celorlalți, cu 

șanse ca mesajul ei să fie ascultat. 

Poate părea puțin teoretic ceea ce spun, pentru că întrebarea 

este grea; dar ne gândim la ce au făcut Sfinții Apostoli. 

Mântuitorul vindecă pe cineva și îi zice „du-te și spune cât 

bine ți-a făcut ție Dumnezeu”. Asta este trimitere apostolică. 

Și cred că femeia are acest har să vorbească mai cu putere 

despre experiența ei religioasă care trebuie împărtășită. 

Împărtășirea experienței religioase este lucrare apostolică. 

ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae: Vă salut pe toți, vă 

urmăresc de pe drum, am fost inițial pe facebook, acum am 

putut să intru pe zoom; sunt aproape de parohia noastră din 

Fredericksburg, Virginia, unde voi ajunge peste câteva minute. 

Mulțumim frumos, Părinte Theodor, pentru această deosebită 
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conferință, ca de obicei, ne-ați încântat cu prezentarea 

dumneavoastră. Salutări tuturor și voi ieși acum pentru că 

ajung la Biserică. Vă mulțumesc. Să o puneți în scris ca să o 

publicăm în Almanah. 

Pr. Theodor Damian: Sărut mâna Înaltpreasfinția Voastră, 

sigur, m-aș bucura să publicăm conferința. 

Preoteasa Claudia: Mulțumim Înaltpreasfinția voastră; 

binecuvântați. În continuare avem o nouă întrebare: dacă 

puteți să ne sfătuiți cum putem să ducem copiii adolescenți la 

Biserică, fără să-i forțăm. 

Pr. Theodor Damian: Aceasta este cea mai mare dificultate 

cu care ne confruntăm; am și eu o mare problemă în parohia 

mea. Mi-aduc aminte că la conferințele preoțești am discutat 

problema aceasta și am constatat că nu este un lucru izolat, ci 

comun; copiii cât sunt mici, de obicei ascultă de părinți, dar și 

dacă ascultă mai puțin, copilul este luat de mână de mama sau 

de tata și n-are încotro, trebuie să meargă la Biserică, n-are ce 

face puișorul. Dar când ajung mari, și nu mai poți nici să-i 

cerți, nici să folosești tonuri răstite – nu mai poți, pentru că îi 

pierzi mai rău – dar nici cu frumosul nu merge, pentru că 

frumosul acesta din ton, din vorbă, uneori nu are autoritatea 

pe care noi am dori să o aibă.  

Nu știu care sunt soluțiile; am discutat și împărtășit 

reciproc experiențele în conferințele preoțești ce să facem; și 

am ajuns la concluzia că fiecare face ce crede în contextul 

familiei respective, dar rezultatele nu sunt pe măsura dorinței 

noastre; am văzut în multe parohii, inclusiv la mine, că tinerii 
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au dispărut de la Biserică. Mai avem Școală de Duminică doar 

cu cei mici, iar cei mari mai vin doar din când în când. 

„Ce e de făcut?” este o întrebare la care trebuie să ne gândim; 

nu există o pastilă-soluție să o luăm și rezolvăm problema; și 

tot din familie trebuie să vină soluția. Când prinzi momentul, 

de câte ori se poate, să ai o conversație duhovnicească cu 

copilul. Am și eu un adolescent, cel mai mic dintre copiii mei 

e adolescent; uneori doar ne intersectăm prin casă, eu urc, el 

coboară, fuga-fuga cu școală, cu lecții, cu ore de practică, etc. 

şi cu zoom-ul utilizat acum în educaţie nu mai ştii dacă e la 

lecţii pe computerul lui sau dacă face altceva acolo. E foarte 

greu, dar cred că sunt momente când tânărul e abordabil. Apoi 

e bine să vadă anafora în casă (și că o și iei), sfânta aghiasmă, 

să fie puse la vedere, nu ascunse undeva; și să știe: aici este 

aghiasmă, că poate o dată ia și el. Şi eu îi spun tot timpul, dar 

nu pot să îl urmăresc permanent. 

De aceea cred că cel mai important e să prinzi momente 

favorabile (există şi acestea, chiar dacă uneori mai scurte), 

când poți sta la masă, ori pe sofa, cu copilul tău și să-i 

împărtășești ceva din experiența ta (fără să forțezi lucrurile), 

ceva care să fie parte dintr-o conversație duhovnicească. 

PS Ioan Casian: Aș vrea doar să intervin puțin aici. Cred 

că Părintele Theodor a spus foarte bine despre importanța 

familiei. Pentru că de multe ori părinții găsindu-se în 

dificultatea aceasta cu copiii, așteaptă totdeauna ca soluția să 

vină de la Biserică. Or, cred că este o conlucrare aici, între 

mărturia pe care o dă familia, sau cadrul pe care îl asigură 
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familia cu răbdarea pe care trebuie să o aibă, și în același timp 

ceea ce poate propune Biserica.  

Am lucrat mult cu tinerii, cu taberele, ani de zile și mi-am 

dat seama că timpul pe care îl petrec ei în Biserică este extrem 

de puțin; mai ales în situațiile acestea de criză; dacă înainte 

aveam o participare cât de cât constantă la Școlile Duminicale, 

chiar dacă nu erau în fiecare duminică aceiași copii, dar exista 

totuși o anumită fluență în ceea ce se petrecea, acum însă, de 

un an de zile, una din îngrijorările mele principale a fost chiar 

cea a Școlii Duminicale, întrucât copiii nu au avut absolut 

deloc acces.  

Ei au nevoie de apartenență, nu este vorba numai de 

Biserică, dacă suntem atenți la dezbaterile acestea ale 

profesorilor, în sistemul de învățământ, cel puțin aici în 

Canada, pe care le aud eu, în Quebec, ei se îngrijorează foarte 

mult tocmai de problema aceasta relațională. Va fi o problemă 

relațională, o problemă de dezvoltare normală a copiilor în a 

se relaționa cu ceilalți; este un handicap enorm, un an de zile, 

cu această pandemie, să nu poți să te relaționezi așa cum 

presupune o relație normală în bogăția ei. 

Noi putem face virtual o mulțime de lucruri, dar niciodată 

acestea nu vor înlocui realitatea. La fel se întâmplă și cu 

slujba, încercăm să găsim soluții, să aranjăm cumva ceea ce 

înseamnă acces la anumite lucruri duhovnicești, dar acesta nu 

va înlocui niciodată slujba în sine și prezența acolo. Așa și 

relația, oricât ar fi ea pe cale virtuală – frumoasă și elegantă – 
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ea nu va putea niciodată să înlocuiască bogăția și puterea 

formativă a relației în persoană. 

De aceea spun, acesta este unul dintre lucrurile majore, 

rolul familiei în viața copilului căruia noi încercăm să-i dăm o 

anumită educație creștină. Acolo trebuie și multă răbdare, 

pentru că așa cum am trecut și noi cu greu și ei sunt – încă și 

mai mult – expuși datorită culturii mediului înconjurător de a 

împrumuta idei și curente și tot felul de lucruri care nu sunt 

totdeauna neapărat corespunzătoare cu ceea ce știm noi că ar 

fi valori creștine.  

Și de aceea familiei îi revine o greutate specială pe umeri. 

Ea se confruntă cu acest conflict între valorile cu care copilul 

vine din afară, datorită timpului petrecut în afara familiei și în 

afara Bisericii și care este mai mare în orice caz, decât cel 

petrecut în familie şi valorile de credinţă prezente în familie. 

Dacă vă uitați ei petrec în afara familiei mai mult timp decât 

un adult la locul de muncă; pleacă înainte de a pleca părinții 

la muncă și se întorc, sau sunt luați după ce părinții termină 

serviciul; și practic el face o muncă de om mare cu niște 

capacități care sunt ale unui copil. De aceea nu trebuie să ne 

mirăm că ceea ce înmagazinează în procesul formativ al 

persoanei, ia din afara matricei care e a lui, a familiei. Sigur, 

nu înseamnă că neapărat totul e rău; vreau să spun că trebuie 

să înțelegem și fenomenul în sine.  

E foarte greu pentru o familie să facă față, să creeze o așa 

mare bogăție de informații, relații și expuneri, cum o face de 

exemplu rețeaua de prieteni, cea a școlii, a profesorilor, a 
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mediului social. Ei sunt expuși într-o zi la o mulțime de relații, 

zeci de relații, care sunt greu de contrabalansat de o singură 

familie din punctul acesta de vedere. Eu am văzut ceea ce 

funcționa, ceea ce a dat rezultate, într-un anumit sens, la întărirea 

relațiilor dintre acești copii și la crearea sentimentului de 

apartenență la un grup, de exemplu creștin. Taberele sunt, de 

pildă, medii de relații extrem de efective din punctul acesta de 

vedere. Nu rezolvă totul, dar în orice caz, chimia care se 

întâmplă între copii este de cu totul altă natură decât parohia. 

Este complet diferită, sau să spunem așa, mult mai puternică 

în calitatea ei de creatoare de relații între copii.  

Așa am simțit eu: copilul când vine la Biserică vine în 

spațiul părinților, nu vine în spațiul lui, he doesn’t own the 

space (nu are control asupra situației, tr.r.) În tabără, în 

schimb, pentru că ei acolo trebuie să se organizeze singuri, să 

se administreze, să conlucreze în camere etc – acolo, eu cel 

puțin am avut sentimentul că se simt în spațiul lor, they own 

the space, it is their jurisdiction (ei se simt confortabili acolo, 

este sub controlul lor, tr.r.) chiar dacă, să spunem că au 

episcopul, preotul sau pe altcineva, coordonatorii care totuși 

reprezintă o autoritate care se amestecă în jurisdicția lor. 

Altfel continuă apoi legăturile și după terminarea taberelor, 

între ei, după ce au petrecut de două sau de câteva ori în ani 

diferiți în tabere.  

Deci legăturile sunt de altă natură, mult mai puternice, mult 

mai edificatoare, mult mai formatoare și lor le dă o siguranță 

că mai sunt și alți copii care au aceleași valori creștine, că au 
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și ei alți părinți care le propun aceleași lucruri (și cum spun ei 

„ne bat la cap”), adică văd că mai există în lumea asta și alte 

familii care au aceleași valori, iar asta le dă o anumită 

stabilitate și un curaj, pentru că dacă tu ești singur, într-o mare 

învolburată în care ai o mulțime de mesaje, de valuri care te 

traversează nu neapărat în conformitate cu ceea ce tu auzi sau 

lucrurile cu care ai crescut, începe să apară dubiul: care este 

lumea reală, cea care merge în fața mea și îmi propune lucrul 

acesta, sau este cea din care eu vin și cu care sunt familiar?  

Acolo cred că este problema, it’s an unfair competition (e 

o competiție nedreaptă, tr.r.) să spunem așa în engleză, între 

familie și cei din jur, pentru că familia nu are cum să facă față 

la solicitările acestea ale copilului care este parte dintr-o 

avalanșă completă de mesaje și propuneri, care încă o dată, nu 

înseamnă că sunt lucruri rele. Dar trebuie să te gândești că ai 

de-a face cu cineva pentru care tu ai avut timpul tău cu un 

anumit tip de mesaj, din cultura noastră din România, dar apoi 

el vine în contact cu alte tipuri de mesaje care îi dau o anumită 

specificitate ce îl ajută să se încadreze în cultura de aici.  

De aceea taberele (dacă sunt și reușite mai ales) creează un 

alt tip de legături între copii, foarte puternice, care îi mențin 

apoi în comunicare permanentă; doresc să se întâlnească apoi, 

să se revadă, să revină în tabere; devin ei înșiși motoare 

creatoare ale viitoarei comunități de tabără ce se va face în 

sezonul următor. 

Așa cum a spus Părintele Theodor, nu există o rețetă universală 

care să funcționeze; de aceea trebuie să luăm bucățele de ici 
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de colo și să vedem ce a funcționat și ce nu; de ce a funcționat 

aici, poate, și dincolo nu a funcționat. Aceasta ne face pe noi 

să fim activi, să fim vigilenți în a vedea ce poate crea sau ce a 

creat cu adevărat un plus în ceea ce noi considerăm că este 

educația copiilor din punct de vedere creștin și ce nu.  

Pr. Theodor Damian: Aș continua foarte pe scurt ceea ce 

a spus Preasfințitul, legat de tabere; cred că e util ca tinerii 

noștri care sunt la universități, să ia legătura cu asociațiile 

ortodoxe de tineret, din acele universități. Pentru că noi știm, 

am primit multe mesaje de la Înaltpreasfințitul nostru 

Mitropolit Nicolae, despre existenţa acestor asociații în 

mediul universitar și cred că ar fi util de a dirija încet-încet, 

tânărul din casa noastră către acestea. Astfel intri într-un cerc 

nou unde îți întărești ideea de apartenență cu tineri de vârsta 

ta, dar în același timp de aceeași credință, cu aceleași valori; 

și probabil că și acolo se pot întâmpla minuni, la fel ca în 

tabără.  

PS Ioan Casian: Exact, mă bucur foarte mult, Părinte 

Theodor că mi-aţi reamintit (pierdusem din vedere lucrul 

acesta). În Canada lucrul acesta este mai puțin prezent – sunt 

câteva centre universitare mai mari – dar știu că în Statele 

Unite e mai dezvoltată ideea aceasta de chapter în universitate 

în care tinerii studenți, ortodocși în general – chiar dacă, aşa 

cum eu am văzut la Ottawa erau prezenți atât ortodocși de 

sorginte europeană, dar şi din bisericile vechi orientale cum ar 

fi copții şi etiopienii, deci cei care sunt relativ apropiați ca 

practică religioasă – se adună. Acest lucru îl aduce pe tânăr și 
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în modernitatea credinței, pentru că el se simte dintr-o dată 

cetățean al lumii acesteia. Un tânăr dorește să iasă dintr-un 

provincialism probabil etnic (să spunem noi) care îi dă forța 

necesară, pentru că vii din părinții tăi, nu poți să-i schimbi – 

că sunt români, că sunt greci sau altceva; dar e o ieșire și 

ecumenică, dintr-un anumit provinicialism etnic la o universalitate 

a celorlalte etnii. Și aceasta pe el îl valorizează enorm de mult, 

îi dă sentimentul acela de a fi modern, de a fi în timpul lui, de 

a fi în rând cu ceilalți. Pentru că asta dorește un tânăr, să fie 

contemporan cu timpul lui, nu vrea deloc să rămână într-o 

anumită postură medievală; ba mai mult, tânărul vrea să fie 

chiar înaintea timpului lui. El privește mereu înainte, să fie 

modern; de aici provin și unele conflicte cu părinții, pentru că 

i se pare că lucrurile sunt mult mai bune în viitor, deși 

realitatea îți arată și un alt aspect, la fel arată și tradiția 

Bisericii, că nu tot ceea ce ți se pare în minte că e bine, este și 

real în viață și este bine. Pentru că tocmai aceasta arată 

tradiția, ceea ce rămâne în tradiție este tocmai ceea ce a fost 

experimentat ca lucrare a Duhului Sfânt, temeinic, și care 

rezistă exercițiului timpului.  

Preoteasa Claudia: Mulțumim Preasfinția Voastră; foarte 

utile intervențiile. Mulțumim din tot sufletul Părintelui Damian. 

Din păcate cele 90 de minute destinate primei părți a conferinței 

nu ne mai permit să răspundem și altor întrebări; facem acum o 

scurtă pauză și revenim cu programul părții a doua.  
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FEMEIA – POEZIA LUMII - SELECȚIE DE VERSURI 

ȘI GÂNDURI - 

 

Preoteasa Claudia: În continuare voi invita pe doamna 

Diana Bobică să ne prezinte o carte pe care asociația AROLA 

a pregătit-o la conferință în urmă cu 3 ani, volum pe care noi 

dorim să îl distribuim în comunitate, motiv pentru care vă 

invităm să urmăriți prezentarea acestei cărți. De asemenea, 

rugăm pe Diana să ne prezinte și cărticica de rugăciuni în 

limba engleză, care este acum la tipar și pe care tot la fel, 

dorim să o distribuim. Fondurile strânse în urma distribuirii 

acestor cărți vor fi alocate bursei „Dumitru Stăniloae” care are 

scopul de a sponsoriza un student la Facultatea de Teologie; 

deja în Statele Unite avem un student care primește bursa de 

la AROLA și dorim din tot sufletul să accentuăm necesitatea 

adunării acestor fonduri. Știu că există foarte multe fapte bune 

și foarte multe lucruri pe care noi le realizăm cu asociația și 

cu toate doamnele din Mitropolie și din Episcopie, și sunt 

absolut convinsă că putem, că suntem în stare să ajutăm un 

tânăr să fie viitor preot în Mitropolia și în Episcopia noastră.  

Diana Bobică: ÎPS Părinte Mitropolit, PS Părinte Episcop, 

Preacucernici Părinți, iubiți frați și surori întru Domnul, așa 

cum a spus și doamna Preoteasă Claudia, îmi revine plăcuta 

sarcină de a prezenta cartea „Zidind pentru unire. Femei 

ortodoxe românce slujind lui Dumnezeu și neamului” publicată 

de AROLA, în 2018, cu binecuvântarea ÎPS Părinte Nicolae și 

a PS Părinte Ioan Casian. Dar înainte de a trece la prezentarea 
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propriu-zisă, aș vrea să răspund rugăminții pe care doamna 

Preoteasă a adresat-o fiecărei vorbitoare de a se prezenta și de 

a spune câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă Credința și 

Biserica în viața proprie.  

Eu vin de la Iași, m-am născut acolo, am trăit la Iași – un 

oraș foarte frumos, în care găsești biserici la tot pasul, biserici 

vechi de sute de ani, ctitorii domnești, precum și biserici noi, 

la ridicarea cărora s-au nevoit părinții, preoții din zilele 

noastre – și venind aici, este foarte greu să străbați atâta 

distanță pentru a fi aproape de biserică. Pentru mine Parohia 

„Toți Sfinții” reprezintă un „acasă”; oricâte case ai avea pe 

parcursul vieții, oriunde te poartă valurile destinului de-a 

lungul anilor, există un singur „acasă” cu adevărat. Pentru 

mine acest „acasă” este Iașul, iată, dar Parohia „Toți Sfinții” 

prin Părintele Vasile, prin oamenii de acolo, prin toți 

credincioșii, reprezintă cu adevărat „acasă”. 

Zilele trecute, uitându-mă pe internet, am găsit ceva foarte 

frumos, ceva care ar trebui să ne ghideze viața nu doar în 

momentele de necaz și de supărare. Era o zicere de genul că „în 

momentul în care simți că îți fuge pământul de sub picioare, 

atunci agață-te de Cer”. Consider că asta trebuie să fie credința 

în viața noastră de zi cu zi, nu doar în momentele de răscruce, 

în momentele de necaz, atunci când suntem într-un moment de 

limită existențială, ci zi cu zi, și în clipele de bucurie. Și cred că 

dacă ne-am raporta viața în permanență la Dumnezeu și la 

veșnicie, ar avea un efect covârșitor asupra fiecăruia dintre noi. 

În perspectiva veșniciei tinzi să vezi altfel lucrurile și să renunți 
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la micile sau marile mizerii ale existenței lumești. Aceasta este 

credința: legătura cu Dumnezeu, agățarea de Cer în orice 

moment și permanenta reîntoarcere acasă.  

Iar acum, aș dori să trec la prezentarea cărții, o carte de mici 

dimensiuni dar cu un conținut impresionant: „Zidind pentru 

unire. Femei ortodoxe românce slujind lui Dumnezeu și 

neamului”. De unde a apărut nevoia acestei opere? În primul 

rând, cartea a apărut în anul 2018, atunci când am sărbătorit 

100 de ani de la facerea României Mari. Pe de o parte deci, a 

apărut din nevoia de a sărbători acest moment istoric, de o 

importanță covârșitoare, iar pe de altă parte s-a născut din 

nevoia de a sublinia ideea de unire, mai ales aici, în străinătate, 

unde, viața de zi cu zi, cumva, te rupe de rădăcini, de neamul 

tău. Este foarte important pentru tinerele generații actuale să 

știe de unde vin, fiindcă deși mare parte dintre tinerii noștri 

sunt cetățeni canadieni, ei nu trebuie să uite niciodată 

rădăcinile lor, locul de unde își trag seva, cine și în ce fel a 

contribuit la istoria neamului din care, iată, fac parte, chiar de 

la distanță; ei sunt așa, un fel de mlădițe, care vrând-nevrând, 

totuși se hrănesc din rădăcinile istorice. 

Cartea începe cu o scurtă prezentare a Asociației AROLA 

care în 2018 împlinea 80 de ani de activitate oficială, și 

punctează momentele importante de pe parcursul constituirii 

asociației și contribuțiile semnificative pentru bunul mers al 

lucrurilor din Diaspora. Apoi, după această scurtă introducere, 

cartea prezintă 4 scurte portrete a personalității unor doamne 

care, prin eforturile lor, au avut un rol hotărâtor în istoria 
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României, chiar dacă sunt portrete de mici dimensiuni, mai 

degrabă schițe, totuși ele cuprind datele esențiale. 

Avem portretul Reginei Maria, portretul Elenei Alistar 

Marinescu, pe cel al Ecaterinei Teodoroiu și respectiv al 

Principesei Ileana, una dintre fiicele Reginei Maria, cunoscută 

ulterior ca Maica Alexandra. Ce au în comun toate aceste 

doamne? În primul rând dragostea de țară, de neam, de 

poporul român; acea iubire de țară care presupune ideea de 

sacrificiu, de jertfă de sine fără nici un regret.  

Nu știu dacă ar fi momentul acum să punctez unele dintre 

datele istorice, dar Regina Maria, născută la 1875, în Anglia, 

este nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii și a Țarului 

Alexandru al II-lea; căsătorindu-se mai târziu cu Principele 

Ferdinand, devine regină a României în anul 1914. Este o 

personalitate istorică luminoasă, implicată în proiecte sociale 

și culturale, mereu interesată de soarta soldaților români în 

timpul Primului Război Mondial; participă activ pe front, 

încurajează soldații, are grijă de răniți, organizează spitale de 

campanie. Ea este regina care a contribuit la recunoașterea 

României Mari într-un moment în care unitatea țării era pusă 

sub semnul întrebării; și e foarte emoționant să vezi ce rol 

intens de româncă a jucat – deși venită prin adopție, totuși era 

mai româncă decât mulți alți români – ce rol a jucat Regina 

Maria în istoria neamului nostru. 

Despre Elena Alistar Marinescu probabil nu se cunosc foarte 

multe amănunte; ea s-a născut în Basarabia, într-un județ care 

actualmente face parte din Ucraina, fiind singura femeie care a 
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votat în Sfatul țării, de la Chișinău, în 11 februarie 1918 pentru 

unirea Basarabiei cu România. Apoi, Ecaterina Teodoroiu, 

eroina de la Târgu Jiu care a murit în 1917 și care nu a mai 

apucat să vadă România Mare, dar a slujit cu toate puterile ei 

la realizarea acestui deziderat.  

Și nu în ultimul rând, o avem pe Principesa Ileana, ulterior 

Maica Alexandra, care n-a uitat niciodată că ea este româncă 

adevărată; ea a fost căsătorită cu Arhiducele de Austria iar în 

1943 s-a pus problema ce este: austriacă, nemțoaică sau 

româncă? Dar ea a afirmat: „româncă până-n măduva oaselor”. 

Un amănunt care mi s-a părut foarte interesant este acela că în 

momentul în care ea a născut în Austria copiii, sub pat avea un 

vas cu pământ românesc, pentru ca acei copii să fie români. Mai 

târziu, când s-a călugărit, în 1967, și a întemeiat o mânăstire în 

Statele Unite, mereu a purtat acel vas cu pământ românesc după 

sine; iar în 1991 când a murit, a cerut să fie îngropată cu acea 

cutiuță de pământ românesc.  

Acestea sunt câteva repere din carte, din legătura pe care o 

avem cu neamul românesc, cu istoria noastră. Ce mi se pare 

foarte interesant e că pornind de la această carte, eu sper ca 

generațiile tinere să simtă nevoia să cerceteze, să citească mai 

mult despre istoria României, din care facem parte cu toții. 

Referitor la cartea de rugăciuni, aceasta este în limba 

engleză, pentru copii, pentru generațiile tinere și a apărut tot 

cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Nicolae. Așa cum preciza și 

doamna Preoteasă Claudia, fondurile obținute din vânzarea 

celor două cărți vor constituie Bursa „Dumitru Stăniloae” 
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Preoteasa Claudia: Mulțumim mult. Aș mai face o precizare: 

această carte a fost scrisă, pusă împreună pentru tipărire de 

către fosta președintă, doamna Ileana Dascălu. De asemenea, 

Diana, te rog să ne spui ce profesie ai. 

Diana Bobică: Am terminat Facultatea de Filosofie de la 

Iași, am lucrat 14 ani în învățământ ca profesor de socio-

umane, apoi trei ani din 2016 până în 2019 am fost redactor-

colaborator la Editura Junimea, am colaborat și colaborez în 

continuare cu Revista „Scriptor”, cu Revista „Timpul”, iar din 

2019 sunt aici (în Canada; n.r.). 

Preoteasa Claudia: Mulțumim din suflet pentru prezentare. 

De asemeni subliniez, această cărticică – așa cum spunea fosta 

președintă AROLA – este un cadou care trebuie oferit fiecărei 

fetițe sau tânără româncă, din Biserică sau poate dintre cei 

care nu merg la biserică, foarte des; orice fetiță româncă 

trebuie să știe că este – așa cum spunea anterior Diana – 

mlădiță cu așa rădăcini; și să le dea confidența de care au 

nevoie și după care ele se uită acum în zilele noastre în 

societatea de azi: că vin dintr-un loc și dintr-un neam cu foarte 

mare putere. 

Ne întoarcem acum la Părintele Theodor și îl rugăm să ne 

recite cele două poezii pe care le-a pregătit pentru noi. Prima 

poezie se intitulează „Drumurile mamei”, iar a doua este cea 

dedicată Sfintei Maria Egipteanca, așa cum frumos spunea 

Părintele, „minunat înger al deșertului”, și poartă titlul „Singura 

scăpare-i poezia”, din volumul „Singurul dincolo”. 
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Pr. Theodor Damian: Mulțumesc, doamna Preoteasă. În 

primul rând vreau să mulțumesc doamnei Diana pentru că a 

amintit de Revista „Scriptor”; eu sunt prieten bun de tot cu 

Lucian Vasiliu, fiu de preot, din Puiești, de lângă Bârlad; am 

publicat de-a lungul timpului în revistă. Pe de altă parte una 

dintre cărțile mele – „Lazăre vino afară” – e scoasă chiar la 

Editura Junimea, unde a lucrat doamna Diana.  

 

Drumurile mamei 

 

Drumurile și piețele mamei 

Se-ncălzesc în drumurile mele  

Și cresc 

Și mă țes 

Nu mai am de ales 

De fapt, nu vreau să aleg 

De pe un drum pe altul alerg 

Fac aceasta 

Ca un parastas pentru mama 

Ca o veșnică pomenire 

Veșnică, pentru că drumurile 

Nu-și ies niciodată din fire 

Un drum e un drum, pe veci 

Ca și cuvântul rostit la facerea lumii, 

El nu se mai întoarce în nerostire. 

Mamă! 

Mamă! 

Viața mea ca o carte 
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Pe care tu o scrii și eu o citesc 

Și-acum, plecată, o scrii 

Chiar mai bine 

Că nu mai ai nici o rană. 

Ce pagini frumoase! 

N-am știut de talentul acesta, ascuns 

L-am bănuit, poate 

Așa cum bănui nepătrunsul în pătruns. 

Scrie mamă, 

Că nu mai pot fără să te citesc! 

Scrie-mă! 

Stau la ușa editorului 

Și-l rog să-ți contracteze volumele viitoare.  

Din ce scrii tu 

Poate-ntr-o zi, am să scriu și eu. 

Ca să citească și alții cuvintele tale,  

Rana mea vindecând. 

Nu pe aceea din spate 

Ci pe aceea din gând. 

Din toți câți m-au învățat câte ceva, 

Numai tu m-ai învățat că lumea-i frumoasă 

Când cineva mă supăra, uneori, tu spuneai 

„Dorule, lasă! Lasă de la tine!” 

Când mi-a intrat cheia aceasta în minte 

Nu mai știu. 

Dar ea e singura ce-ntoarce ceasul vieții 

Și mă-mpinge înainte.  

„Lasă de la tine!”, mereu spuneai. – Las. 
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Cuvântul tău îmi măsoară drumul 

Ca tic-tac-ul de ceas. 

Ce bine că mi-ai spus-o de o mie de ori 

Turnând veșnicii de blândețe în fiecare cuvânt! 

Ce bine că ni s-a dat să alegem. 

Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta 

Ca să îți fie ție bine 

Și să trăiești mulți ani pe pământ.  

 

Singura scăpare-i poezia 

 

Când mi-au spus să nu mă joc cu focul 

Nu mi-au explicat ce-nseamnă să te frigi la tălpi. 

Mai bine-mi spuneau să nu mă joc cu pustia; 

Că de acolo vin demonii 

Și tot acolo trebuie să-i învingi. 

Pustia te frige la inimă 

Și-ți răscolește rărunchii 

Și-ți risipește tăria.  

Din pustie iese cu adevărat poezia.  

Ca să scrii trebuie să te frigi. 

Ca atunci când nu te aude nimeni, dar tot strigi. 

Când pustia de afară se mută înăuntru 

Ești rug aprins; 

Nu te mai frige. 

Căci mergi deasupra, ca Maria Egipteanca 

Și trăiești cum trăiește necuprinsul în cuprins. 

Când strigi în inima ta ca-ntr-un templu, 
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De se surpă pereții ca zidurile Ierihonului 

Și când te invadează dorul în pustiu  

Și încă strigi,  

Singurul mod în care exiști, 

Cum spunea Cristina Șoptelea, 

Și ecoul încă vine la tine 

Deși cu mult mai târziu. 

Când a fi e singurul mod în care strigi 

Atunci nu te mai frigi 

Atunci ești aripă 

Învolburând pustia și universul 

Așa cum zidește din temelii lumea, poetul 

Când și-a împustiit versul. 

Când devii aripă, ca Maria Egipteanca, 

Atunci pentru tine se creează lumea din nou,  

Atunci ești înlăuntrul și-n afara marelui ou 

Vorba lui Crama, 

Prin tine istoria își crucifică drama; 

Totul se schimbă, numai tu rămâi neatins, 

Așa cum fulgerul nu fulgeră-n necuprins. 

Când mi-au spus să nu mă joc cu focul 

Nu mi-au explicat 

Că din toate jocurile vieții 

Acesta e jocul. 

Totul e să treci proba de foc, 

Când pustia te cucerește și moartea-i un joc 

Dar nu-l pierzi, 

Căci pustia-i mai tare ca moartea. 
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Așa cum e dragostea; 

Când nimeni nu e cu tine 

Și nu-ți ține partea. 

Poezia pustiei 

E ca flacăra ce se pune în sufletul poeziei. 

Arde ceea ce trebuie să ardă 

Și nu-l frige pe cel ce nu mai poate să piardă.  

Când te cuprinde pustia 

Te cuprinde deodată; 

Nu-ți dă timp să te gândești sau să te retragi 

Cauți un loc unde să te bagi – nu-l găsești! 

Singura scăpare-i poezia 

Doar acolo locuiește cu adevărat pustia sau aripa 

Dar aripa nu-i un loc, ci o stare. 

Ca atunci când tot ce poate muri, nu mai moare. 

Așa și poezia, când moartea și-a pierdut boldul 

De când a năpădit-o pustia 

Și când pustia și-a alungat demonii 

De când a pătruns-o Maria Egipteanca 

Maria. 

 

Mulțumesc. 

 

Preoteasa Claudia: Mulțumim din suflet, Părinte. Trecem 

acum la doamna Loredana Carmen Levitchi (Lora Levitchi), 

scriitor, autor și pictoriță, din New York, de la aceeași Parohie 

cu Părintele Theodor.  
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Lora Levitchi: Într-adevăr, am onoarea să fiu o ucenică din 

Parohia Părintelui Theodor Damian. Doresc să salut pe toată 

lumea, pe Preasfinții Părinți, pe frumoasele doamne și domnii 

care au ales să se alăture nouă la această întâlnire, cu un 

subiect atât de actual, de complex și de trebuincios pentru 

zilele noastre.  

Despre mine aș dori să vă spun că am început să scriu după 

moartea mamei mele (care a plecat dintre noi la doar 59 de 

ani) și pe lângă formația mea de om de știință al cifrelor (am 

studiat finanțe, matematică) s-a deschis din suferință o 

dimensiune nouă. Cum spunea Părintele în ultimul su poem: 

poezia este un escape, o evadare, este ceva ce conectează 

sufletele, ceva ce se înțelege cu sufletul, la fel ca muzica și ca 

orice creație care se naște în mod spontan, original și nu e 

copiată de undeva, e o producție proprie.  

M-am născut în Bacău, din mamă băcăuancă și tată de la 

Suceava (satul Mirișăuț), am făcut facultatea la Cluj-Napoca, 

am venit apoi aici în State și am mai făcut două școli superioare. 

Am lucrat peste 10 ani în industria financiară, pentru mari 

corporații de pe Wall-Street, și am gustat din miracolul de a fi 

mamă, la 40 de ani: am un băiat care se numește Marcus 

Alexandru, care, sper că va fi educat în același spirit în care 

bunicii și părinții mei m-au educat pe mine. 

Până am plecat în America, la 27 de ani (acum am 43) am 

avut un periplu, datorat părinților și bunicilor, prin toate 

mânăstirile Moldovei (mânăstirile Moldovei fiind mai aproape 

de noi din punctul de vedere al locației). Așa am crescut în 
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umbra Părintelui Iustin Pârvu, a Părintelui Ilie Cleopa și vreau 

să vă spun că de 14 ani de când sunt în Statele Unite zestrea 

mea, bogăția mea, se întâmplă să fie de acolo, de pe meleagurile 

Moldovei, de pe meleagurile Bucovinei, zonă pe care o 

consider un centru de spiritualitate foarte puternic. Eu am să 

dau citire unei poezii moderne, care pe mulți îi șochează, pe 

alții îi face să mediteze; este o poezie care se dorește reflectivă, 

meditativă, dar totodată ea scoate la iveală anumite lucruri care 

sunt deranjante pentru societatea curentă și se cer corectate. 

Dacă știți statisticile curente, o realitate pe care nu mi-aș fi 

dorit-o niciodată pentru România (și nu numai): la fiecare 30 

de secunde o femeie este lovită de partenerul ei de viață (soț, 

concubine – deci partenerii intimi), iar la fiecare 2 zile o 

femeie din România este omorâtă. Ceea ce este enorm; este 

ceva ce n-ar fi trebuit să existe. Și nici în America sau în 

celelalte părți ale lumii situația nu stă roz deloc. 

O altă realitate tragică este aceea că 6 din 10 căsătorii se 

desfac. Și, cum spunea Părintele la început, să punem ce se 

întâmplă în societatea curentă pe faptul că femeile nu mai au 

timp, sau nu mai știu să-și educe copiii care sunt viitorii 

bărbați adulți și viitoarele femei în spiritul credinței. Pentru că 

dacă un om este spiritual și credincios, oricât de greu i-ar fi 

într-o societate plină de stres, de neajunsuri, de nedreptăți – n-

ar fi capabil de asemenea orori. Ce se întâmplă, unde este 

vina? Și la acest rău, unde se poate lucra pentru a se diminua 

sau elimina aceste atrocități? Ca să nu mai vorbim de copii 

abandonați, orfani; sau de trafi de persoane și de organe; și 
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alte astfel de lucruri despre care societatea nu vorbește, caută 

să le țină cumva ascunse, la periferie, dar ele se petrec. 

Și cred că aici mamele și Biserica au rolul primordial de a 

interveni; cred că ceea ce bunicii și părinții mi-au plantat mie 

în suflet, ar trebui să aibă continuitate și să se întâmple în 

sufletul tuturor oamenilor, mai ales ale generației milenialilor 

(așa cum se numesc ei acum), copiii aceștia mici, „electronici” 

îi numesc eu, care de la 1-2-3 ani ei butonează tot; ei sunt de 

o vigilență extraordinară, poate mult mai inteligenți decât noi 

la a adopta progresul tehnic, însă nu trebuie să lăsăm să le 

lipsească spiritualitatea, smerenia, credința. Iar acestea se iau 

dincolo de școală (școala este laică), se ia din mediul familial, 

din ce văd ei la părinți, la bunici.  

Pentru mine familia, sau căsătoria, sunt niște lucruri atât de 

mari și atât de importante, încât cred că emisiuni care să 

vorbească despre rolul femeii, emisiuni care să vorbească 

despre rolul căsătoriei, ar trebui să fie săptămânal pe posturile 

de televiziune importante, pentru că românul nu mai citește 

cărți. Cititul de carte, din păcate, este ori demodat, ori lipsa 

cititului se motivează cu lipsă de timp. Educația românului se 

face prin mass-media, prin televiziune mai ales; și atunci 

emisiuni de genul acesta, educative, ar trebuie să fie puse pe 

posturile importante de televiziune. Am să citesc acum poezia 

propusă pentru comuniunea noastră de astăzi, care se numește 

„Sfânta căsătorie”. 
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 „Sfânta căsătorie” 

Nu-i nevoie să te gândești prea mult 

Când te căsătorești, sau când iei pastile; 

Destinul deja ți-e stabilit de Dumnezeu. 

De doctorul ce-n mâini de aur, ori de moloz viața ți-o ține 

În pădure gonacii alungă pentru plăcere ori hrană 

Vietăți fioroase, ori inocente, ca soarele de toamnă. 

Sub razele lui, paradisuri, ori iaduri se desfășoară. 

De la înălțimi se văd doar vârfuri de codri, nimic altceva. 

O liniște aparentă face să nu se mai vadă crăpăturile în a 

verdelui boltă. 

Totul pare o mare smaraldică și brună catifea, 

Pocalurile cu vin de mir, ori de pelin 

Încep al firului vieții pe zeci de ani a se desfășura 

Cei buni, cei doi, de bunăvoie și nesiliți de nimeni 

Licoarea împreunării au băut. 

Gloria împlinirii prin căsnicie a devenit demodată. 

Faptele oamenilor au devenit de temut. 

Zidurile grele, de după a relațiilor poartă, deseori ascund 

drame 

Pe care societatea și-a construit un putred fundament. 

Odată îți era permis în acel sanctuar 

S-alergi desculț, cu inima înflorită 

Din pașii preludiului tinerii au învățat că împreună vor 

răsturna munții. 

Mulți s-au pierdut pe parcurs, jugul carului devenita povară 

Viață lejeră toți și-au dorit! 

La greu, cad una câte una coloanele din Atena. 
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Erau chiciuri grosolane printre coloane robuste de granit. 

Jocul de-a împerecherea unește în al soarelui cerdac 

Nordul cu sudul, estul cu vestul, 

Pe axa plenară din al oracolului cu ochi de mahit 

În mănunchi, patimi și slăbiciuni îngrămădite zac. 

Responsabilizați la chin, suferință, durere 

Rămas-au pe lume foarte puțini. 

În goana de lux și după avere 

Căsniciile par tenebroase negocieri. 

În talazuri se frâng vise neîmplinite 

În furtuni cu tunete și fulgere se aruncă blesteme. 

Căsniciile cu repeziciune se fac, și se desfac. 

În anfiteatrul inens de acropole, într-un prestabilit contract, 

Emanciparea femeilor a dus la-nălțare 

Femeia – CEO de bancă, pilot de supersonice, chirurg 

emerit, ori curtezană cu tact – 

Luat-au lumea cu asalt, 

Au vrut să aibă bărbații la ale lor picioare 

Dar au uitat că fundamentul acesteia 

De ascensiune spirituală este legat. 

Se bat ego-urile de femeie cu acelea de bărbat 

Luptă pentru teritoriu de conducere, și-l dispută și unul și altul 

Primordiala esență a femeii, familiei, s-a disipat. 

Carierele sunt pe prim plan 

Făcutul de prunci, este spre bătrânețe amânat. 

Dorința fiecăruia este să-și ia de la celălalt cât mai multă 

plăcere 

Fără a face din relație un sacru act.  
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S-au înmulțit mascaradele, căsniciile de conveniență 

Fațada pudrată abundent pune fete tinere alături de Tutan-

Kamon. 

Ce mai contează diferențele extreme de vârstă? 

Șampania curge, în muzici, pe iahturi 

El strânge în brațe, senzual, o siliconată 

Ea iubește doar un cont de bani. 

Cine ar fi zis că lumea așa de slută, 

Sub reflectoare apare devastată de ani? 

Celula de bază a societății pe linie de plutire încă e ținută 

De maicile muncite ce aleargă la muncă 

Având brațele pline de prunci de câțiva ani. 

Ridică generații de viitori adulți 

Au ca model un tată și-o mamă ce știu corela 

Ce-nseamnă mai cu seamă sacrificiul de sine 

Pentru un scop neateu. 

Piaza rea stârpit-a din sacralitatea 

Pe care în antichitate căsătoria adevărată se-nchega.  

Trofee de cărnuri exotice de femei le cad la bărbați în poale 

Ei le respectă ca pe niște mărfuri de contrabandă 

Ele își țuguie formele de manechine 

Ambii zâmbesc; amintesc în treacăt de căsnicie, 

Între ei trecut-a, parcă, o veșnicie 

Fiecare devine interesat în alți parteneri; 

Adulterismul devenit-a o normalitate, 

Un joc de adrenalină ce-i tăvălește pe burtă, pe coate, 

Îi fac în colțuri diferite ale lumii să mintă 

Spre a desfrâului glorie. 
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Copiii lor cresc alături de părinți viciați 

Vlăstarele cresc din copaci cariați 

Frunzele lor vor îngălbeni de vreme 

Nici ei nu vor putea rodi frumos. 

Și-așa societatea a-nceput a se parveni 

Sodoma și gomora ars-au până la temelii 

Flagelul curviei, minciunii, ipocriziei, 

Prea adânc în sânul bărbaților și femeilor, prioritate deveni.  

O maică cernită își plânge bărbatul 

Căzut a fost pe front 

Iar ea a purtat greul a 13 copiii. 

Icoana cu Maica Domnului pentru ea e sfântă 

Bucuria i-a venit din rodul bogat al pântecelui ei. 

Pe toți copiii i-a primenit. 

Duminica la slujbă mai întotdeauna cu ei nelipsită  

În post și rugăciune, cu mâinile goale, pământul și-a muncit; 

Trăit-a după cutume ancestrale 

Dragostea de Dumnezeu i-a-ndulcit amarul; 

Din toți copiii a scos oameni învățați. 

Lumea secolului XXI devenit-a a diavolului bătălie 

De a distruge matricea socială 

De a-l transforma pe om în al întunericului rob 

Ficare bărbat și femeie are dăruit din botez o floare 

Prin liber arbitru decid să și-o țină neprihănită 

Ori să o transforme în uscătură făr-de parfum și culoare. 

 

Poemul a fost scris în 22 august, 2020. Vă mulțumesc. 
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Preoteasa Claudia: Mulțumim foarte mult. În continuare 

invităm pe doamna Nathalie Luca. 

Nathalie Luca: Bine v-am găsit. Mă simt onorată să fiu 

alături de fețe luminate, preasfinte și alături de oameni frumoși. 

Intervenția mea va fi foarte scurtă astăzi. Și eu vin de la Iași; 

îi mulțumesc Dianei că mi-a adus în suflet amintirea Revistei 

„Timpul” pe unde am trecut și eu, să spun așa, timp de o clasă 

de liceu, când am fost un mic redactor în cadrul ei. Pregătirea 

mea profesională este de om de teatru și film; sunt actriță, mă 

joc și cu regia, mă joc puțin cu filmul.  

Ar fi multe de spus dar timpul este scurt, așa că vreau să 

las poezia să vorbească în prezentarea mea, pentru că ultimul 

proiect (născut în pandemie) este un canal de youtube numit 

„Cărți online” – o bibliotecă de suflet în care vă invit să intrați 

și să vă alegeți ce vă doriți de acolo. Proiectul a luat ființă 

tocmai din dorința de a propovădui Biblia. 

Am înțeles că foarte multă lume găsește cu greu timp să 

citească (trăim niște vremuri foarte agitate) și de aceea am ales să 

îi ajut, așa cum mă pricep, după puterile și pregătirea pe care o am. 

În continuare vă propun o prezentare a mea în versuri; 

poezia se numește „Și-atunci” care, deci este despre mine.  

 

Și-atunci 

Aș vrea să propovăduiesc iubirea, 

Dar nu mi-i atâta de puternic glasul; 

Și deseori nu-mi amintesc Psaltirea 

Și nu știu încotro mă duce pasul.  
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Aș vrea să propovăduiesc iertarea, 

Dar nu mi-i atâta de curat gânditul; 

Și deseori ascund, voit, Psaltirea 

Și nu știu încotro-mi va fi pornitul. 

 

Aș vrea să propovăduiesc credința, 

Dar nu-mi e inima atât de tare; 

Și deseori câștigă neputința  

Și nu știu întotro-mi va fi-n urmare. 

 

Aș vrea să propovăduiesc nădejdea, 

Dar nu tot timpul pot goni toți norii; 

Și deseori mă-nfrânge neputința 

Și nu știu să câștige cerșetorii.  

 

Și-atunci, voi propovădui iubirea  

Și îmi voi drege în iertare glasul. 

Și mă voi aminti crezând, Psaltirea 

Și-oi pune pe țărână, înfipt, pasul. 

 

Preoteasa Claudia: Minunat, Nathalie!  

Nathalie Luca: Mulțumesc. Am onoarea de a o citi pe 

doamna Preoteasă Paula Pavel Arsene, într-un poem denumit 

„Antonimie”: 

Cum ar putea cineva vreodată să strângă la piept fericirea 

Când picături de lacrimi veștejite se revarsă peste suflet. 

Când tot ce-l înconjoară străvejește pacea 
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Când în oglinda păcii se știrbește orice zâmbet? 

 

Cum ar putea măreția muntelui să înalțe un suflet 

Dacă peste seninul cerului se revarsă nefericirea 

Și peste vârfurile copacilor se încrețește îndoiala 

Și nepăsarea cruntă sluțește iubirea? 

 

Cum ar putea oare, vreodată, Dumnezeu să ne ierte 

păcatul, 

Când necredința vârtoasă se încolăcește peste pântec 

Și neiertarea molipsitoare încolțește iubirea, 

Iar necredința lumii se înmulțește fără plânset? 

Aș dori să închei, așa cu un Psalm la care țin foarte mult 

(iubesc toți Psalmii, dar acesta mi se pare înălțător). Este 

vorba despre o cântare a treptelor, Psalmul 120. 

Ridicat-am ochii mei la munți 

De unde va veni ajutorul meu 

Ajutorul meu de la Domnul 

Cel ce a făcut Cerul și Pământul 

Nu va lăsa să se clatine piciorul tău 

Nici nu va dormita cel ce te păzește 

Iată, nu va dormita, nici nu va adormi 

Cel ce îl păzește pe Israel. 

Domnul te va păzi pe tine 

Domnul este acoperământul tău, de-a dreapta ta. 

Ziua soarele nu te va arde, nici luna, noaptea 

Domnul te va păzi pe tine de tot răul 
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Păzi-va sufletul tău 

Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta 

De acum și până-n veac 

Amin. 

 

Preoteasa Claudia: Mulțumim din suflet, Nathalie. Aș dori 

să adaug – pentru că Nathalie este foarte modestă – faptul că 

ea este o personalitate în comunitatea noastră de aici din 

Toronto, și suntem bucuroși că este prezentă în Biserica 

noastră, la „Toți Sfinții”; are activități deosebite, în special cu 

copiii: are o echipă de teatru, are multe cântecele pentru copii 

(iar un grup de cântece care se numește „Rainbow children 

star”), cu care ne aduce atâta bucurie la toate sărbătorile pe 

care noi le avem. Mulțumim foarte mult Nathalie pentru tot 

ceea ce faci, cu mare drag te așteptăm în rândul doamnelor și 

pe viitor la activitățile noastre, pentru că ești parte din 

AROLA și parte din Biserică. 

Nathalie Luca: Vă mulțumesc. Și mulțumesc de asemenea, 

pe această cale tuturor părinților care își pun sufletele 

copilașilor în mâinile mele.  

Preoteasa Claudia: Voi invita în continuare pe Xenia 

Bivol, o fetiță care ne va recita o poezie minunată. 

Xenia Bivol: Pentru astăzi am pregătit o poezie care se 

numește „Învață de la toate” de Traian Dorz. 

Învață de la ape să ai statornic drum, 

Învață de la flăcări că toate-s numai scrum, 
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Învață de la umbră să taci și să veghezi, 

Învață de la stâncă, cum neclintit să crezi. 

Învață de la soare, cum trebuie s-apui, 

Învață de la piatră, cât trebuie să spui. 

Învață de la vânturi ce-adie pe poteci 

Cum trebuie prin lume, de liniștit să treci. 

Învață de la toate, căci toate sunt surori, 

Cum treci frumos prin viață, cum poți frumos să mori. 

Învață de la vierme că nimeni nu-i uitat, 

Învață de la nufăr, să fii mereu curat. 

Învață de la vultur, când umerii ți-s grei 

Și du-te la furnică, să vezi povara ei.  

Învață de la greier, când singur ești, să cânți,  

Învață de la lună, să nu te înspăimânți. 

Învață de la păsări să fii mai mult în zbor, 

Învață de la toate, că totu-i trecător. 

Ia seamă, fiu al jertfei, prin lumea-n care treci 

Să-nveți din tot ce piere, tu să trăiești în veci. 

(Nota redacției: Xenia prezintă camerei, în timp ce recită, 

pentru fiecare vers câte un desen sugestiv realizat de ea însăși). 

Preoteasa Claudia: Mulțumim din tot sufletul, Xenia. 

Minunat moment artistic; prezentarea a fost extraordinară. Să 

ne ajute Dumnezeu ca noi să învățăm de la voi, din inocența, 

puritatea și curățenia sufletelor voastre.  

În continuare invităm pe doamna Preoteasă Mihaela Ceaușu 

să ne recite două poezii ale unei doamne preotese, Mădălina 

Elena Barbu. 
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Mihaela Ceaușu: Bună ziua tuturor, sunt Preoteasa Mihaela 

Ceaușu de la Montreal; fac parte din Board-ul AROLA din 

2018, și sunt reprezentantă pe Protopopiatul de Est al Canadei. 

Iar alături de doamnele din AROLA, sub îndrumarea și 

binecuvântarea PS Părinte Ioan Casian, Episcopul Episcopiei 

Române a Canadei, și a Părintelui Protopop Daniel Ene, iar 

împreună sub oblăduirea Sfintei Ana, ocrotitoarea Asociației 

Femeilor Ortodoxe Române din cele două Americi, concepem și 

coordonăm activitățile AROLA. Cu ficare apariție, noi ne 

străduim să aducem în fața dumneavoastră câteva din activitățile 

AROLA, care au drept scop renașterea spirituală a românilor 

din Diasporă și deșteptarea spiritului misionar creștin.  

În continuare voi prezenta două poezii, ale unui om 

deosebit, fostă colegă, prietenă, preoteasă, soră întru Hristos, 

extraordinară ca om și ca poet: Mădălina-Elena Barbu. 

Născută pe meleaguri prahovene, în Vălenii de Munte, la 30 

septembrie 1974, fiind al patrulea copil al familiei Ariciu – 

Mircea și Niculina – oameni simpli, cu frică de Dumnezeu, 

Mădălina a crescut și a fost educată la țară, în casa părintească 

din Comuna Izvoarele, Județul Prahova, școala primară și 

gimnazială urmând-o aici prin buna educație primită 

dobândind dragostea pentru frumosul românesc, pentru 

simplitate, familie, ocrotirea patriei reflectate în plaiurile 

copilăriei, acolo unde dorul de liniște și mântuire se descoperă 

prin „acasă”. Este căsătorită și locuiește în satul Crețești din 

Județul Ilfov, unde soțul ei este preot, iubirea lor fiind 

încununată cu darul Dumnezeiesc a doi copiii minunați: 

Andrei și Maria. 
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„Dragostea pentru poezie am deprins-o din copilărie – spune 

ea. Fiind mezina familiei, dintre cei patru copii, am avut 

privilegiul de a învăța aproape toate poeziile pe care frații mei 

le repetau pentru școală și pentru serbările școlare. Prima 

încercare de a scrie poezie a fost în clasa I, atunci când încă nu 

cunoșteam tot alfabetul. În timp poezia mi-a devenit rugăciune, 

prietenă, refugiu și alinare a mea. Deși iubesc poezia din 

copilărie, am început a scrie din februarie 2007. Scriu pentru că 

îmi cere sufletul, pentru că mă simt liberă atunci când o fac. 

Când scriu, timpul nu mai are măsură. Dacă se întâmplă să 

treacă o zi fără să aștern pe hârtie câteva gânduri, acea zi 

rămâne goală, fără suflare de viață. În acest moment, scrisul 

reprezintă menirea mea de a fi.”. Mi-au plăcut în mod deosebit 

cuvintele Mihaelei și de aceea m-am gândit să vi le împărtășesc, 

pentru că și pe mine m-au uns la suflet. Prima dintre cele două 

poezii ale ei, pe care vi le prezint în continuare se numește 

„Eliberare” 

Pe drumul șerpuit pe care-l ai 

Lasă-ți călcâiul să pășească-n Rai. 

Iar greutatea vieții de pe umeri 

Încearcă s-o arunci, nu să o numeri. 

Tu ai har și limpezește-n slavă 

Tot ce mai ieri adulmecai în grabă 

Și amintește-ți că trufaș ți-e gândul 

Când n-a gustat în goana lui, amurgul. 

Vezi heruvimii nopții, te uită și ridică 

În slăvi toată făptura și scapă-te de frică. 
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Dacă trăiești pe-ascuns și nu dai vieții rod 

Călcâiul o să-ți scape din rai, tot înspre glod.  

Deschide-n tine cerul și lasă-l să se-ntâmple 

Dacă-i respiri dulceața, de duh o să se umple. 

Nu judeca pe nimeni; e-al Tatălui ogor 

Care dă rod spre toate și îți înalță zbor. 

 

A doua poezie se numește „Femeia”.  

Firavă ca petala unei flori, 

Puternică, o rază de lumină,  

Femeia rostuiește deseori 

Sălbăticia vieții ce-o să vină. 

De câte ori, sub raiul frumuseții 

Ascunde ea izvor de suferință. 

Și câte rugi a închinat tristeții, 

Pentru un strop de dreaptă biruință. 

Între lumesc și cer – mijlocitoare, 

Femeia în mistere-ademenește 

Și plămădită să rămână născătoare 

Sub mugurii credinței strălucește. 

Suspinul ei alungă răzvrătirea 

Unui fior ce-mpunge ca o spadă 

Și stihuind în cântece iubirea, 

Lumina stă din ceruri ca să cadă. 
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Suavă ca petala unei flori,  

Femeia se dezmiardă și-n durere, 

Pentru un pumn de rouă, câte mări 

Au rupt din suferință, mângâiere! 

 

Îi mulțumesc doamnei Preotese Mădălina Barbu; este un 

izvor de inspirație, foarte talentată și de fiecare dată scrie din 

tot sufletul, se vede – așa cum a și spus – că o simte ca menire 

a ei pe pământ. 

Preoteasa Claudia: Mulțumim și noi, Mihaela. Ne-ai 

transmis toată emoția și dragostea pe care o are doamna 

preoteasă pentru poezie. O invităm pe doamna Cornelia 

Poclid de la Episcopia Canadei. Ea ne va prezenta două poezii: 

„Cu sufletul gol colind” și respectiv „La tine măicuță”.  

Cornelia Poclid: Mulțumesc doamna Preoteasă Claudia; 

Doamne-ajută tuturor. De asemenea, doresc să mulțumesc 

tuturor cărora le-a dat Duhul Sfânt posibilitatea să pună în 

cuvinte atât dragostea cât și suferința: totul a fost ca o 

rugăciune; cu greu m-am abținut să nu plâng ascultând 

recitalurile invitaților anteriori; să plâng și de bucurie, să 

plâng și de durere. Aceste poezii le-am scris în urmă cu câțiva 

ani, când am primit vestea că sunt însărcinată cu al treilea 

copil și am hotărât așa, să mă mângâi eu în durere – pentru că 

eram foarte bolnavă și nu credeam că o să pot să-l aduc pe 

lume – scriind ceva. Și imediat ce am primit testul pozitiv, am 

scris următoarele versuri:  
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Printre frunze și lacrimi trecute zbor de fericire 

Fericirea de a găsi în căutările toate un răspus 

Un model, un rost cu chip omenesc 

Model de dragoste, mângâiere și răbdare, 

Un model după care fiecare femeie ar trebui să alerge 

O floare înmiresmată, dulce alinare  

Roua în strălucirea soarelui de dimineață. 

În a o descrie, neputința-și arată mărgăritarele, 

Iar gura nu are cuvinte de laudă să-i aducă 

Plec doar capul de copil, cu copil încetișor 

Pe perna moale a acoperământului pururea ocrotitor. 

Milioane de căpșoare stau în liniștea aceasta  

Asemeni norilor ce atârnă pe întinsul cerului. 

 E pace; și grija zilei nici nu îndrăznește să se definească. 

În dragostea aceasta, grijile s-au topit într-un vis de înger. 

 

A doua poezie se intitulează „Cu sufletul gol colind” – de 

fapt, nici nu avea inițial un titlu, pentru că eu când scriu nu 

obișnuiesc să botez poemele, dar azi cred că m-a inspirat 

doamna Preoteasă Claudia. 

 

Doamne lasă-mă să mă apropii 

Lasă-mă să-Ți sărut picioarele. 

Urma pașilor Tăi s-o îmbrățișez,  

Să vorbesc de Tine, să Te urmez. 

Lasă-mă să zbor pe aripi de rugăciune 

La tine să ajung fără mine. 
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Fără cea ce te-a bătut, 

Ce te-a trădat mereu; și schingiuit 

Și nepăsarea ei te-a omorât.  

 

Uit-o, las-o într-un loc pustiu, aici 

Pe pământul cu pletele-n vânt 

Unde grânele păcatele-și plâng 

Și norii își coboară mătasea vibrând.  

Colind cu sufletul gol; colind. 

Mereu cu rugăciunea în gând 

Spre Tine mă avânt și plâng 

În al inimii imn tremurând. 

 

Tu vii, Tu iubești, Tu ești viu; 

Pe ripi de rugă eu veșnic îți scriu.  

Și doresc să te strig în psalmul ce-l știu 

În acest, plin de oameni, pustiu. 

 

Aș vrea să știu să Te țin, să te-ating 

Mi-e dor să iubesc cu lacrimi ce plâng 

Prietenilor despre Tine vorbesc 

Căci eu cu Tine în gând trăiesc. 

 

Deși mi-e teamă, cu Tine îndur 

Schimbarea în mine o simt și-o aștept 

Să fiu eu aceea ce poate da piept 

Războiului crud, nevăzut și impur, 

Nu știu, încă-a discerne ce-i bine acum. 
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Tu ești mereu cu mine, în casă, pe drum; 

Îți simt căldura, deși este frig, 

Și oamenilor mă pornesc să le strig 

Să știe toți și fiecare că moarte n-are. 

Cel pe care Tu-l primești și odihnești 

Că-i veșnic viu și că-n urcare 

Moarte n-are cel ce-l iubești. 

Mulțumesc frumos. 

 

Preoteasa Claudia: Și noi mulțumim, doamna Cornelia. 

Într-adevăr femeia este poezia lumii, iar partea a doua a 

conferinței noastre este un program (aș spune) de trăiri și nu 

doar de poezii. Sunt trăiri minunate pe care vă mulțumim 

pentru că le împărtășiți cu noi; ele ne umplu sufletele de 

bucurie și de emoție.  

În continuare o invit pe doamna Monica Mihălceanu, de la 

Catedrala Sfântul Gheorghe din Winzer (Germania) care va 

recita două poezii: „Mama” și „Ei crucea hristică au purtat”. 

Monica Mihălceanu: Bună ziua la toată lumea. Preasfinția 

Voastră, și tuturor, din toată inima vă salut, vă doresc numai 

bine și vă urez un post ușor și fericit în continuare. Reprezint 

Biserica „Sfântul Gheorghe” și nu vin de la Iași, nici din 

centru, ci tocmai din vestul României, din Timișoara, unde m-

am născut și am crescut.  

Toată viața am fost inginer, deci nu mă pot lăuda cu 

activitate literară foarte bogată, însă mi-a plăcut foarte mult să 
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citesc. Dar am primit și am onoarea de a vă prezenta astăzi 

două poezii scrise de doamna Agathia Luiza Damian, prima 

dintre ele intitulându-se „Mama”: 

Mă uit la palmele tale, mamă 

Și văd linii adânci, pierdute pe drum 

Și frânte în amurg. 

Copacul ce-l văd în palma ta 

Are ramuri ce cad. 

Și se amestecă cu seva mea 

Și prin vene îmi curg. 

Așteaptă mamă, 

Să număr păsările care s-au oprit. 

În copacul din palma ta 

Ca să-și facă cuib.  

Ține mâinile căuș, că privighetorile au venit 

Colindele pe care atât de frumos le cântai 

Cu ele-au venit. 

Vreau s-o presimt în loc și s-ascult 

Vocea duioasă și caldă 

Cu care azi mă-ncânți. 

Pentru puii ce-n cuib stau acum 

Și nu simt frig 

Cu plapuma timpului ai făcut legământ. 

Plecându-mi capul în mâini și aștept să văd 

Dacă copacul fericirii 

La mine în palmă a-nflorit. 

Ramurile din palma ta 

Ușa coliviei mele au deschis-o 
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Și păsările speriate 

În zarea albastră au fugit. 

 

A doua poezie este specială; ea a fost scrisă pentru copii cu 

nevoi speciale și se intitulează: „Ei crucea hristică au purtat”: 

 

Ei crucea hristică au purtat 

Și-o poartă fără nici o vină 

Destinul de mamă i-a luat 

Să-i ducă aievea, spre lumină. 

 

Am renunțat să ne-ntrebăm 

„De ce” -ul nu e o-ntrebare justă 

Aleși am fost cu ei părtași 

La treapta vieții așa de-ngustă. 

 

Cu zâmbet m-am trezit în zori, 

Și cea mai caldă mângâiere 

Pe-obrajii noștri am simțit 

Iubirea lor, caldă-adiere. 

 

Iar cel mai sincer legământ 

Noi l-am făcut în veșnicie 

Aleși am fost, cu ei să fim 

Schimbând tristețea-n bucurie. 

 

Preoteasa Claudia: Minunat, mulțumim. O invităm în 

continuare pe doamna Iuliana Roată, din Fairfield, Connecticut, 
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de la Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni” să se prezinte în 

câteva cuvinte, după care vom difuza înregistrarea muzicală 

pregătită special de dânsa pentru conferința noastră de astăzi.  

Iuliana Roată: Bună ziua tuturor, cu dragoste și bucurie 

am acceptat invitația la acest eveniment dedicat femeii 

creștine și rolului său în ortodoxie. Mulțumesc Părinților 

Damian și respectiv Casian pentru că ne-ați reamintit, cu 

eleganță, care este rolul nostru și deopotrivă responsabilitatea 

ce o purtăm aferentă acestuia.  

Vorbind despre responsabilități în zilele noastre, aș vrea să 

vă împărtășesc faptul că am crescut în frumoasa Bucovină, la 

Vatra Dornei, având în casă – cum spunea Părintele Damian 

– cu aghiasma și anafura pe masă, am știut că duminica este 

sfântă și că sfintele sărbători sunt dedicate lui Dumnezeu. 

Acolo am învățat să cânt, să mă rog prin muzică. 

Referitor la responsabilitățile mele aici, în Statele Unite, 

iată unele dintre acestea: sunt Vicepreședintă a Consiliului 

Parohial al Bisericii „Sfinții Brâncoveni” și grijesc corul, în 

același timp colaborez cu Consulatul din Harford, sunt 

Director artistic al Consulatului Onorific al României din 

Hartford și acolo încerc să promovez ortodoxia, limba română 

și dragostea pentru ceea ce este românesc copiilor noștri și 

comunității noastre. 

Mă voi opri aici, pentru că așa cum spunem noi românii, 

„vorba multă – sărăcia omului”, eu mă exprim prin muzică, 

așa că vă invit să ascultați această cântare pe care unii dintre 

dumneavoastră o știu „Sub o salcie pletoasă”, în special în 
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postul care întâmpină Învierea Domnului, este și bucuria și 

tristețea pentru toate patimile pe care Domnul nostru Isus 

Hristos le-a luat asupra lui, ca să fim ceea ce suntem noi astăzi. 

Sub o salcie pletoasă 

Maica Sfântă se ruga 

Şi cu vocea-ndurerată 

Către salcie grăia: 

 

„Dacă îmi cunoşti durerea 

Şi voieşti să mi-o alini 

Fă-mi din ramurile tale 

O cunună fără spini. 

 

Fiul meu e sus pe cruce 

Însângerat şi-n mare chin 

Şi cu ea la El m-oi duce 

Durerea să i-o alin.” 

 

Atunci salcia miloasă 

Crengile şi le-a lăsat 

Maica a făcut cununa 

Şi la Golgota-a alergat. 

 

Dar iudeii n-o lăsară 

Cu cununa fără spini, 

Că voiau ca El să moară 

Însângerat şi-n mare chin. 
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De-atunci salcia pletoasă 

Nu s-a mai uitat aşa în sus 

Şi-a rămas, aşa, plecată 

Ca să-L plângă pe Iisus. 

În timpul cântecului – ca să vedeți cât este de importantă 

această conferință – mi-am dat seama că alături de noi o avem 

pe doamna Paula, una dintre colegele de la Liceul „Mihai 

Eminescu” din Suceava, unde am terminat în 1997, deci cu 

adevărat există o conexiune spirituală între noi toți. 

În continuare vă prezint încă o melodie, pe care o cânt în 

fiecare duminică la Biserică, conectându-mă cu enoriașii din 

comunitate și cu Dumnezeu, la care îmi cer iertare înainte de 

împărtășanie tuturor celor de lângă mine și pe care dumneavoastră 

sunt convinsă că o știți; sper să vă placă și să o cântați ca o 

rugăciune în fiecare zi. 

Iartă-mă, iartă-mă, 

Iartă-mă, Dumnezeul meu! 

Pentru gândul nesfinţit, 

Pentru patimă-n privit, 

Pentru vorba fără har, 

Doamne, iartă-mă, Tu, iar! 

Iartă-mă, iartă-mă, 

Iartă-mă, Dumnezeul meu! 

Pentru timpul meu trecut 

Fără rodul ce l-ai vrut, 

Fără dragostea cu jar, 
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Doamne iartă-mă, Tu, iar! 

 

Iartă-mă, iartă-mă, 

Iartă-mă, Dumnezeul meu! 

Pentru felul meu firesc 

Printre oameni când păşesc, 

Pentru traiu-mi în zadar, 

Doamne, iartă-mă, Tu, iar! 

 

Iartă-mă, iartă-mă, 

Iartă-mă, Dumnezeul meu! 

Pentru nevegherea mea 

De-a rămâne-n voia Ta, 

Pentru tot ce-a fost murdar, 

Doamne, iartă-mă, Tu, iar! 

 

Iartă-mă, iartă-mă, 

Iartă-mă, Dumnezeul meu! 

Doar iertarea ce mi-o dai 

Îmi păstrează-al păcii rai 

Şi mă poartă iar şi iar, 

Doamne-n veşnicu-Ţi hotar! 

 

Preoteasa Claudia: Mulțumim foarte mult, Iuliana. Din 

nou ne-ai umplut de emoție cu cântarea. Așa cum ai menționat 

de conexiunea noastră, este incredibilă și vă mărturisesc și eu 

am trăit mereu acest lucru. La distanțe foarte mari, incredibil 

de mari, între Canada și America, prin asociația AROLA am 
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dovedit că se pot face conexiuni minunate, prietenii adevărate 

chiar cu suflete, cu persoane pe care nu le-am întâlnit 

niciodată dar cu care ne-am conectat suflet pe suflet și Iuliana 

tu ești una dintre ele. Mulțumesc lui Dumnezeu că te-am 

cunoscut și sper să rânduiască să ne și întâlnim cândva. Dar e 

într-adevăr minunat cum ne putem conecta, pentru că avem 

același valori, rezonăm pe aceeași lungime de undă.  

În continuare o avem alături de noi pe doamna Ileana Bodi, 

originară din Oradea, scriitor, de profesie asistent social 

(pensionară actualmente) și care vine de la Biserica „Sfânta 

Maria” din Dacula, Georgia; din păcate dânsa nu a putut să se 

conecteze pe zoom cu noi (pentru că nu are cunoștințe de 

specialitate și nu a putut fi ajutată de altcineva, din cauza 

covidului) dar ne-a trimis următoarea înregistrare. 

Ileana Bodi: Doamne-ajută și numai bine tuturor. Doresc 

să vă prezint două poezii pe care le-am scris cu mult drag. 

Prima se intitulează „Maica Domnului Iisus” 

De n-ar avea în ceruri lumea 

Domn pe tatăl cel ceresc 

Ar fi vai și-amar de oameni 

Cât pe lume ei trăiesc. 

De n-am avea în Cerul Sfânt 

Îngerași care se roagă 

Pentru noi și pe pământ 

Poate-am trăi în voia sorții  

Și ne-am chinui cu toții. 
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De n-am avea pe Maica Sfântă 

Acolo sus, în Cerul Sfânt, 

Cine-ar duce rugăciunea 

Noastră către Domnul Iisus? 

Cine-ar plânge pentru noi 

Rugându-l pe Fiul Sfânt, 

Să ne mântuie păcatul 

La toți pe acest pământ. 

Maica lui Iisus Hristos, 

Câte lacrimi ai vărsat 

Pentru Fiul tău curat 

Fără de nici un păcat. 

Maica Domnului Iisus 

Ce la cruce-atât-ai plâns 

Roagă-te și pentru noi 

Ce suntem atât de răi. 

Cu lacrimi și păreri de rău 

Îl rugăm pe Fiul tău 

Să ierte-a noastre păcate 

Cu-a lui mare bunătate. 

 

Următoarea poezie se intitulează „Pe când trăia măicuța”.  

Îmi amintesc cu-atâta drag 

Pe când trăia măicuța, 
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Cum ne-aștepta plângând în prag 

Plângea și el, tătuța. 

 

Era ger și era seară 

Și tot ieșea mereu afară,  

Ducându-se până la poartă  

Căci ea, cu ochii ei 

Voia să vadă de-am ajuns 

Și pân-atunci ea 

Nu se mai oprea din plâns. 

 

Dar – „Uite-i vin!” zice deodată. 

„Dumnezeu mi i-a adus 

Ca să-i mai pot vedea o dată 

Căci la anul, drept să supun 

Nu știu de voi mai putea 

Să-i aștept, să-i pot vedea 

Căci puterile mă lasă 

Ceva inima-mi apasă. 

 

Dar acum sunt fericită 

Că pot să spun cu drag și eu 

Că-i am pe toți în jurul meu. 

 

Haideți, dragii mei, cu toți, 

Voi – copii și voi – nepoți, 

Masa-i plină cu bucate 

Dumnezeu ne-a dat de toate. 
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V-am făcut și cozonac 

Umplut cu nucă și cu mac 

Fiindc-am știut ce mult vă plac. 

V-am așteptat cu-atâta drag, 

Cu-atâta drag.” 

 

 – „Îți amintești măicuța mea 

Azi e ziua ta 

Și azi, ca altădat 

Trandafiri mari și roșii ți-am adus 

Și-n glastră ți i-am pus;  

În glastră ți i-am pus.” 

 

Da, știu că e târziu acum 

Căci anii ce trecură ca un fum 

Parc-au făcut să-i crească aripi de plumb. 

Ce atârnau de chipu-i obosit. 

Și-acum s-a dus; 

Și nu știu unde s-a grăbit 

Oare, Doamne, unde, unde s-a grăbit? 

Unde oare s-a grăbit,  

O, draga mea, măicuța mea. 

 

Binecuvântarea Tatălui Ceresc, peste toți oamenii de pe 

întreg globul pământesc. Pacea, liniștea, dragostea și iubirea 

lui Dumnezeu să ne însoțească pe tot parcursul vieții noastre. 

Mulțumesc. Doamne-ajută și numai bine tuturor.  
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Preoteasa Claudia: Mulțumim și noi, doamna Maria. Vă 

rugăm să transmiteți doamnei Ileana mulțumirile noastre 

pentru poeziile înregistrate pentru noi, iar în continuare o 

invităm pe doamna Corina Coleag să ne recite poezia „Buna 

Vestire” și apoi doamna Anca Coza va încheia programul nostru.  

Corina Goleac: Doamne-ajută tuturor. Doresc să-i mulțumesc 

doamnei Anca Coza, pentru că ea a sugerat această poezie. Eu 

sunt de la Catedrala Episcopală „Sfântul Gheorghe” din St. 

Hubert (Canada). Vă voi prezenta așa cum a spus și doamna 

Preoteasă Claudia, poezia „Buna Vestire” de Sofia Timofte.  

 

Din purpură şi aur, Fecioara Sfântă coase 

O dveră pentru Templu, cu fire de mătase; 

Cu grijă peste lucru ochii plecaţi şi-i ţine 

Iar buzele-i curate rostesc o rugăciune: 

"O, Doamne! Cât aş vrea să fiu o slujitoare 

A Celei mai Curate şi Sfinte-ntre fecioare, 

Picioarele să-i spăl şi să i le sărut, 

Căci Fiul Tău Preasfânt de ea va fi născut!" 

Fiind smerită, Sfânta în modestia sa, 

Nici nu putea gândi să fie tocmai ea 

Fecioara Preacurată care va fi aleasă, 

Precum spune Scriptura, a Domnului mireasă. 

S-a înserat; Fecioara lăsând lucrul din mână, 
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A mers s-aducă apă-n ulcior, de la fântână, 

Când s-a întors în casă, în faţă i-a ieşit 

Arhanghelul Gavriil, cu chipul strălucit! 

În mână cu o floare de crin i s-a-nchinat, 

Şi cu cerescu-i glas, astfel a cuvântat: 

- " Bucură-te cea plină de har, Marie, 

Eu astăzi veste mare ţi-aduc din ceruri ţie: 

Mult har Fecioară Sfântă la Domnul ai aflat, 

Căci vei zămisli Fiu al Celui Prea Înalt! " 

- " Cum este cu putinţă - Fecioara a-ntrebat - 

Să nasc, căci sunt Curată şi nu ştiu de bărbat?" 

- "De Duhul Sfânt din ceruri tu o să fii umbrită 

Şi Maică şi Fecioară de toţi vei fi numită, 

Căci deşi pe Iisus o să-L aduci pe lume, 

De-a pururea fecioară, Marie, vei rămâne!" 

Smerită Preacurata, rosti atunci cuvântul 

Care pe veci unit-a Cerul cu pământul: 

- " Fie mie Sfinte, după cuvântul tău, 

Eu, roaba Domnului, voi naşte Fiul Său!" 

Din clipa-n care Sfânta Fecioară a primit, 

În pântecele ei Iisus S-a şi urzit; 

Iar îngerii "Osana" cântau în Cerul Sfânt, 

Fiindcă Mântuirea venit-a pe pământ! 
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Preoteasa Claudia: Mulțumim din suflet Corina; minunată 

poezie. O invităm acum pe doamna Anca și pe băiatul ei, 

Teodor. Doamna Anca ne va recita poezia „Ai grijă, mamă!”, 

de aceeași autoare, Sofia Timofte, iar Teodor ne va încânta cu 

o piesă de Schopin la pian.  

Anca Coza: Mulțumim frumos. Poeziile recitate de Corina 

și de mine, aparțin volumului Sofiei Timofte intitulat „Pilde și 

anecdote religioase”. Eu sunt din Iași (ca și alte câteva doamne 

prezente alături de noi astăzi) și am cunoscut-o personal pe 

doamna Sofia Timofte, de aceea mi s-a părut potrivit să aleg 

astăzi o poezie din repertoriul dânsei, mai ales că poezia 

cuprinde în esența ei sfatul pe care de obicei l-am primit noi 

de la mamele, de la bunicile noastre. 

 

Ai grijă, mamă! 

Ai grijă, mamă, fii cum ți-i crești, 

Grijește-te de sufletele lor 

Pe calea dreaptă-i du 

Și să-i ferești de cei  

Care a lor pierzare vor. 

Ai grijă, mamă, ca ai tăi copii 

Să fie credincioși, buni și cinstiți. 

Tu pildă vie pentru ei să fii 

De vrei să fie-n viață fericiți. 

 

Credința sfântă-n suflet le sădește 

Îndrumă-i pe a mântuirii cale 
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De viața viitoare le vorbește, 

De domnul și de patimile sale. 

 

Vorbește-le de-ai țării domnitori, 

Ce viața și-au jertifit pentru credință 

Despre martiri și mărturisitori 

Murind pentru a crucii biruință. 

 

Copiii tăi nu-i crește răsfățați. 

Și mofturile nu le-ndeplini. 

Căci vor ajunge leneși, aroganți 

Iar mai târziu, amar te vei căi. 

 

Ai grijă, mamă, cum îți crești copiii 

Tu hotărăști de vor fi buni, sau răi. 

Căci vei răspunde, mamă, pentru toate 

Când fi-va judecata de apoi. 

 

Vă mulțumesc. 

 

Preoteasa Claudia: În încheiere aș dori să mulțumesc 

ierarhilor noștri, ÎPS Arhiepiscop și Mitropolit Nicolae și PS 

Ioan Casian; totodată mulțumesc Părintelui Daniel care este 

duhovnicul și cel care lucrează cu noi în spatele culiselor, la 

toate activitățile pe care le desfășurăm; mereu își face timp să 

fie alături, să ne ajute și să ne poarte mâna să putem realiza cu 

succes proiectele noastre.  
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Mulțumesc în același timp tuturor doamnelor din Board-ul 

AROLA, care ne ajută la toate proiectele și comunică cu toate 

Parohiile; și nu în ultimul rând dumneavoastră, tuturor celor 

care faceți parte din aceste Parohii și care răspundeți pozitiv 

la aceste proiecte. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să se termine 

pandemia și să avem ocazii să ne întâlnim în persoană. Poate 

nu reușim toți deodată, dar să ne întâlnim așa cum o făceam 

cu ani în urmă, pe eparhii (pe centru, pe est, pe vest) și să fim 

în persoană. 

Revin și mai mulțumesc iarăși Părintelui Damian, care ne-

a pus în suflet cumva și ne-a întărit să ducem mai departe ceea 

ce știm că trebuie, pentru că, din păcate, mai cădem – poate 

nu chiar în deznădejde – dar ne mai moleșim câteodată și ne 

pierdem din încredere atunci când întâlnim greutățile vieții. 

Mulțumim din suflet, Părinte, pentru toată vorba și învățătura 

pe care ne-ați dat-o ca un imbold, ca un plus de încredere, să 

facem mai departe pași pe drumul vieții, să nu deznădăjduim, 

să avem speranță că suntem pe calea cea bună.  

Mulțumim și lui Ștefan pentru că este alături de noi fiindcă 

fără partea tehnică nu am fi putut nicicum pe pandemie să 

realizăm adunările noastre. Îl las acum pe Ștefan să ne cânte 

rugăciunea de încheiere și la rugămintea lui un „La mulți ani” 

pentru toate doamnele. Vă îmbrățișez cu toată dragostea și 

așteptăm cu bucurie următoarele adunări. 
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Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine,  

Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea 

nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai 

cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare 

decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul 

ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, 

te mărim. 

 

 

 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea 

și-n vecii vecilor, Amin. 
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de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2010 

 Istoria Literaturii Romane de Azi pe Maine, vol. II, de Marian 

Popa, Ed. Semne, Bucureşti, 2009 

 Personalităţi române şi faptele lor, de Constantin Toni Dârţu, Ed.. 

Panfilius, Iaşi, 2009 

 Dicţionarul Teologilor Români, de Mircea Păcurariu, Ediţia a II-

a, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2002 

 Dicţionarul Biografic al Literaturii Române, vol. A-L, de Aurel 

Sasu, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2006  

 Dicţionarul General al Literaturii Române editat de Academia 

Română, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004, vol. II  

 Dicţionarul Scriitorilor Români din America şi Canada, de Aurel 

Sasu, Ed. Albatros, Bucureşti, 2001 

 Dicţionarul Scriitorilor Botoşăneni, de Silvia Lazarovici, Ed. 

Geea, Botoşani, 2000 

 Who’s Who. Românii din America, de Dan Fornade, Danway 

Publications, Montreal, Canada, 2000 

  

 

http://www.biblacad.ro/EminescuFinalAd.pdf
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COORDONĂRI DE STRUCTURI ŞTIINŢIFICE 
 

Din 1993 a organizat şi condus simpozioane la nivel academic cu 

diferite teme de profil interdisciplinar la care se întrunesc profesori 

şi cercetători de prestigiu din S.U.A, România şi din alte ţări:  

 Simpozionul Anual Teologic Ecumenic în cadrul Institutului 

Român de Teologe şi Spiritualitate Ortodoxă, New York 

 Simpozionul anual Eminescu în cadrul Institutului Român de 

Teologe şi Spiritualitate Ortodoxă, New York 

 Sesiuni tematice la International Congress on Medieval Studies 

at the Western Michigan University, Kalamazoo, MI, S.U.A. 

 Sesiuni tematice în cadrul ISSEI (The International Society for 

the Study of European Ideas) 

 Sesiunile de spiritualitate ortodoxă şi dialog Ortodox-Romano-

Catolic în cadrul conferinţelor anuale “Bernard Lonergan” de la 

Boston (2006-2014) 

 Simpozionul Mircea Eliade, Iunie 2007 

 A organizat şi alte simpozioane, precum cele dedicate Unirii 

Principatelor, literaturii române a diasporei şi sesiuni de studiu biblic. 

 A participat şi prezentat comunicări ştiinţifice la peste 120 de 

simpozioane, conferinţe, congrese naţionale şi internaţionale din 

S.U.A., Japonia, Malta, Polonia, Finlanda, Portugalia, Grecia, Turcia, 

România, dintre care majoritatea au fost publicate în proceedings.  

A organizat şi prezidat sesiuni academice la mai mult de jumătate din 

conferinţele şi congresele internaţionale unde a prezentat lucrări. 

 

 

ALTE ACTIVITĂŢI 

 

 Membru in 35 de colective editoriale de reviste academice şi 

culturale din SUA şi România. 

 Peste 400 de prezentări de carte în Cenaclul literar „M. Eminescu” 

din New York, din 1993 până în prezent. 

 A citit din poezia sa la numeroase evenimente naţionale şi 

internaţionale de literatură. 
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AFILIERI LA ORGANIZAŢII PROFESIONALE 

INTERNAŢIONALE 
 

 Senior Fellow at the International Institute of Research “Sofia,” 

New York (2009-). 

 Membru, The Scientific Committee of ISSEI (International 

Society for the Study of European Ideas) (2006-)    

 Fellow at the Institute of Interdisciplinary Research, Pasadena, 

CA (2009-). 

 Membru în Departamentul de educaţie religioasă pentru adulţi 

al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi 

(2011-).  

 Membru în Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, 1999-

2009 (din mai 2009 preşedinte al filialei USA) branch) 

 Membru, AWP (American Writing Program), 2003-2005 

 Membru, The International Society of Poets (2003-) 

 Preşedinte de onoare al Fundaţiei naţionale române pentru 

Cultură, Artă şi Literatură “M. Eminescu”, Botoşani (2000-) 

 Membru al Uniunii Scriitorilor din România (1999-) 

 Membru al Societăţii Ziariştilor români (1999-) 

 Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (2005) 

 Membru al LiterArt XXI (International Association of 

Romanian Writers and Artists) (1998-) 

 Membru, The Academy of Parish Clergy (1997-2006) 

 Membru, American Academy of Religion (1997-) 

 Membru, American Association of Journalism “City News 

Services,” (1996-2005) 

 Membru, The Association for Religion and Intellectual Life 

(ARIL) (1996-2005) 

 Ecumenical Associate for the Queens Federation of Churches 

(1993-) 

 Membru, Danubian Academic Society of America (1993-1996) 

 Membru, Fordham Academic Theological Association (1993-

1995) 

 National Speaker for the American Bible Society (1993-1995) 
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PREMII ŞI DISTINCŢII (selecţie) 

 

 Trofeul „Sens şi Contrasens în mass-media” acordat în iulie 2021 

de către Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România pentru 

activitatea publicistică în anul 2020 

 Distincţia Acta non verba pentru promovarea Centenarului UZPR 

în presa online românească din Diaspora, din partea UZPR 

(Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România), 2020 

 Diplomă de excelenţă pentru prezenţa literară de excepţie din 

cadrul întâlnirii „Academia mondială de poezie” de la Bistriţa. 

România, 2020 

 The Audrey Cohen Award for Academic Excellence, acordat de 

Metropolitan College of New York, 2019 

 Titlul de Professor Emeritus of Human Services and Education, 

acordat de Metropolitan College of New York, 2019 

 Medalia centenială „100 pentru Centenar” din partea Guvernului 

României, 2018 

 ordinul Donum Sacrum Unitatis din partea Î.P.S. Arhiepiscop 

Irineu Pop de la Alba Iulia, 2018 

 Queens Ambassador Award, by TimesLedger Newspapers, New 

York, Nov. 9, 2017 

 Premiul special „Mihai Eminescu”, pentru volumul Ideea de 

Dumnezeu în poezia lui Eminescu, Societatea Scriitorilor 

Bucovineni, 15 ianuarie 2017 

 Doctor Honoris Causa, Universitatea Bioterra, Bucuresti, 22 

martie 2016 

 Diplomă din partea Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, 

Bucureşti, 9 martie 2015 

 Diplomă de excelenţă din partea Asociaţiei culturale „Gând 

românesc, gând european“, a editurii Gens Latina şi a revistei 

Gând românesc, Alba Iulia, 6 martie 2015 

 Placă onorifică din partea Cenaclului literar „M. Eminescu”, din 

New York, la douăzeci de ani de la înfiinţare, New York, iunie 

2013 
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 Placă onorifică din partea Bisericii ortodoxe române “Sf Ap. Petru 

şi Pavel” New York, la douăzeci de ani de la înfiinţare, aprilie 

2013 

 Diploma de excelenţă acordată de Biblioteca municipală “Ovid 

Densuşianu”, Deva, 14 martie 2013 

 Diploma “Ronald Gasparic” pentru volumul Exerciţii de Înviere, 

Brăila, noiembrie 2012 

 Diplomă de onoare pentru opera poetică din partea Muzeului 

Literaturii Române, a Societăţii „Junimea” şi a Filialei Iaşi a 

Uniunii Scriitorilor din România cu ocazia celui de-al 16-lea 

Festival de Poezie, Iaşi, martie, 2009. 

 Diploma de excelenţă cu ocazia organizării celui de-al 16-lea 

Simpozion Teologic şi Interdisciplinar din partea Ministerului de 

Externe şi al Consulatului General al României la New York, 

decembrie 2008. 

 Diplomă onorifică din partea revistei Tecuciul literar şi artistic, 

20 august, 2008. 

 “Icoana Adormirii Maicii Domnului” din partea Fundaţiei “Dacia” 

din Braşov, 1 decembrie 2008. 

 Certificat de recunoaştere a activităţii publicistice de la Institutul de 

Studii Interdisciplinare, Universitatea din San Francisco, în 2007. 

 Certificat de excelenţă de la Societatea „Dorul”, New York, 2007  

 Diplomă de merit şi Medalia aniversară de la Societatea „Dorul”, 

New York, 2007  

 Certificat de merit de la Societatea „Dorul”, New York, 2006  

 Diplomă de excelenţă de la Asociaţia Română pentru Patrimoniu, 

Bucureşti, 2005  

 Crystal Award for Outstanding Service to Higher Education, un 

premiu special pentru contribuţia mea semnificativă la 

dezvoltarea învăţământului la Metropolitan College of New 

York, S.U.A. 2004 

 Certificate of Appreciation de la Southern Poverty Law Center, 

USA, iulie 2004   

 Premiul Uniunii Scriitorilor din Chişinău, Rep. Moldova, pentru 

promovarea românismului în America, August 2003. 
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 Premiul Mitropoliei Basarabiei, pentru activitatea teologică şi 

culturală în România şi USA, August 2003. 

 Certificate of recognition de la St. Paul’s Episcopal Church, 

College Point, New York, 2003  

 Este cetăţean de onoare al municipiului Botoşani, August 2002. 

 Diplomă de excelenţă de la Direcţia judeţeană pentru cultură, 

culte şi patrimoniu naţional, Botoşani, august 2002  

 Premiul Festivalului Internaţional de Poezie Religioasă, Deva, 

România, Septembrie 2001, pentru Calea Împărăţiei (bilingv 

română-engleză, poezie), Ed. Timpul, Iaşi, 2000. 

 Stelian Stănicel Award de la Romanian American Heritage 

Center, Jackson, MI, S.U.A., 2000  

 Premiul revistei Convorbiri Literare, ediţia 2001, pentru relaţia 

Poezie-Teologie şi America-România, reflectată în volumele de 

poezie şi în activitatea editorială şi publicistică.  

 The College Connection Literary Award for Excellence, 

Fordham University, New York, 1991 

 Seminarul Teologic Neamţ, premiile I pe anii 1967, 1968, 1969, 

1970, 1971. 
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