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De ce a venit Patriarhul Alexii al II-lea la Chişinău?

Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul 

Cine are mintea legată 
de vreun lucru oarecare 
pământesc, acela nu-L 
iubeşte pe Dumnezeu.

Sfântul Maxim Mărturisitorul

FIªIER FILOCALIC

p o a t e  f i  a b o n a t  l a 
orice oficiu poştal din 
republică.
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Acest cuvios părinte s-a născut din 
părinţi dreptmăritori creștini într-un 
sat nu departe de Rădăuţi. Din copilărie 
cuprins de o deosebită râvnă către cele 
duhovnicești a părăsit casa părintească 
și a trăit o vreme în obștea cuvioșilor 
părinţi de la biserica Sfântul Nicolae din 
Rădăuţi, nevoindu-se la sporirea cre-
dinţei și a faptelor bune, iubind foarte 
mult rugăciunea și privegherile de toată 
noaptea.

Îmbogăţindu-se în cunoștinţele teo-
logice din citirea cărţilor de slujbă și 
din sfi nţii părinţi, arătând ascultare și 
smerenie în toate cele încredinţate de 
stareţul acestei sfi nte obști călugărești de 
la Catedrala din Rădăuţi, a primit chipul 
îngeresc al vieţii călugărești, cu numele 
de David. 

Râvna spre și mai multe nevoinţe 
duhovnicești l-a mânat la mănăstirea 
Sfântului Lavrentie, aproape de satul 
Laura de astăzi. În acest loc de sihăstrie, 
ziua lucra împreună cu toţi ostenitorii 
sfi ntei mănăstiri, iar noaptea, în chilia 
sa, petrecea în necontenită rugăciune și 
priveghere. Cunoscându-i râvna și sim-
ţindu-i dorinţa neîncetată după Dumne-
zeu, la sfatul părintelui său duhovnicesc, 
stareţul acestei Lavre i-a dat schima cea 
mare, primind numele de Daniil.

Nu după multă vreme de la primirea 
stării de schimnic, cu binecuvântarea 
stareţului său, se retrage în locurile 
tainice ale codrului, lângă pârâul cu 
numele Viţeu, localitatea Putna, unde 
cu ajutorul ciobanilor și al altor iubitori 
de viaţă duhovnicească și-a săpat într-o 
stâncă o chilie pe care o vedem și astăzi, 
nu departe de Mănăstirea Putna.

Cunoscut ca mare nevoitor și stă-
ruitor în rugăciune, Cuviosul Daniil este 
cercetat de foarte mulţi credincioși spre 

a-i cere sfat și îndrumare de învă-
ţătură și trăire creștinească și a se 
ruga lui Dumnezeu pentru vinde-
care de bolile sufl etești și trupești. 
Un alt loc unde a sihăstrit Cuvio-
sul Daniil este și stânca Șoimului, 
lângă Voroneţ, unde, de asemenea, 
era căutat de credincioși pentru 
folosul lor duhovnicesc.

Între nenumăraţii săi fi i du-
hovnicești care-l cercetau adesea, 
pomenim pe dreptcredinciosul 
voievod Ștefan cel Mare, așa cum 
arată cronicile și multe alte în-
semnări din paginile de istorie 
a neamului și Bisericii noastre 
strămoșești.

Cuvintele încrustate pe piatra 
de mormânt a cuviosului Daniil, 
pusă de Dreptcredinciosul Voie-
vod Ștefan cel Mare: „Acesta este 
mormântul părintelui nostru 
David, schimnicul Daniil”, arată 
legătura duhovnicească a fi ului 
cu părintele său duhovnicesc. De 
aici și rânduială statornicită de Bi-
serica noastră ca acești doi mari bărbaţi 
preaiubitori de Dumnezeu să fi e cinstiţi 
deopotrivă ca unii care au fost uniţi în 
rugăciune, în credinţă curată și în iubire 
de Biserică și neam.

După îngroparea sa, în biserica mă-
năstirii Voroneţ, unde a povăţuit multă 
vreme pe ostenitorii acelei obști, Sfân-
tul Cuvios Daniil a fost și este cinstit 
ca părinte duhovnicesc, pomenit fi ind 
împreună cu Sfântul și Marele Mucenic 
Gheorghe, ca ocrotitori ai acelei Sfi nte 
Mănăstiri. La mormântul său străjuieș-
te un sfeșnic cu lumânare aprinsă, iar 
credincioșii vin continuu spre a primi 
binecuvântare și ajutor duhovnicesc, 
dobândind vindecări de bolile sufl etești 

și trupești, așa cum se arată în diferite 
scrieri până în vremea noastră.

Chipul Cuviosului Părinte Daniil 
Sihastrul este zugrăvit alături de cel al 
Mitropolitului Grigore Roșea, alt fi u 
duhovnicesc al său, pe peretele exterior 
al Bisericii Voroneţ, deasupra ușii de 
intrare, pe latura de sud a acesteia. Pe 
pergamentul pe care Cuviosul Daniil îl 
ţine în mână stă scris: „Veniţi, fraţilor, 
de mă ascultaţi, învăţa-vă-voi frica 
Domnului...”.

Această frică de Dumnezeu, care este 
începutul înţelepciunii, să ne călăuzeas-
că în toate zilele vieţii noastre cu rugă-
ciunile Sfântului Cuviosului Părintele 
nostru Daniil Sihastrul. Amin.

Acest titlu l-am desprins dintr-
un ziar laic, unde editorialistul 
făcea câteva supoziţii referitoare 
la vizita înaltului slujitor al Bi-
sericii Ortodoxe Ruse în capitala 
R. Moldova. În general, presa a 
comentat pe larg sejurul de două 
zile la Chișinău al capului Biseri-
cii Ruse, relatând pe larg fi ecare 
moment: sosirea în Aeroport, 
scoaterea copiilor cu forţa și pe o 
zi ploioasă pentru a face patriar-
hului din mână, ca pe timpuri, 
incomoditatea creată pietonilor și 
șoferilor din cauza cortegiului din 
peste 80 de automobile, vizita și 
privegherea de la Mănăstirea Că-
priana, vizita la Președinţie, slujba 
Sfi ntei Liturghii la Catedrala „Naș-
terea Domnului” și hirotonirea 
unui nou episcop, vizita la Orfeli-
natul „Prea Cuviosul Iosif ”, „agapa 
creștinească” din beciurile de la 
Cricova și plecarea spre Moscova. 
Unele ziare, inclusiv cele rusești, 
s-au referit și la profi lul moral al 
noului hirotonit.

Majoritatea ziarelor converg la 
ideea că vizita Patriarhului Alexii 
al II-lea a fost una politică, pentru 
a arăta cine este stăpân peste aces-
te meleaguri, iar mesajul având 
destinaţia Occident, România și 
Biserica Ortodoxă Română. Chiar 

și presa de limbă rusă admite că 
Patriarhul a avut și o misiune 
extrabisericească. Se pare că unul 
din motive care l-a făcut pe Pa-
triarh să pornească la acest drum 
lung până la Chișinău a fost tea-
ma că infl uenţa Patriarhiei Ruse 
scade, pe bună dreptate, printre 
preoţii din Republica Moldova, 
de aceea, pentru a “întări paza”, 
a ales să hirotonească în episcop 
o persoană cunoscută printr-o 
românofobie excesivă etalată 
ostentativ. Patriarhul rus știe că 
este „Patriarhul Întregii Rusii” și 
a o parte din Republica Moldova 
și mai știe că stăpânește necanonic 
peste aceste teritorii, de aceea a 
dorit să fi e prezent personal la 
hirotonirea noului episcop pentru 
a-și încuraja astfel susţinătorii. 
Și tot acesta este motivul pentru 
care, în ultimul timp, Patriarhia 
Moscovei și-a sporit numărul de 
arhierei pentru R. Moldova, de 
la unu la cinci, dorind astfel să 
îngrădească considerabil spaţiul 
de mișcare a Mitropoliei Basara-
biei. Dar acestea sunt calcule pur 
lumești și, bineînţeles, ar putea 
fi  total greșite. Patriarhul Alexii 
a făcut două zile de propagandă 
rusească pe banii moldovenilor, 
pentru că acest voiaj n-a costat 

puţin. Cheltuielile neofi ciale (ca-
douri, atenţie, mulţumiri), zice-se, 
au costat mult mai mult decât cele 
ofi ciale și au fost suportate de noul 
episcop hirotonit.

Ceea ce a descumpănit multă 
lume și o parte a preoţilor a fost 
întâlnirea la Aeroport a Patriar-
hului cu toate onorurile prevăzute 
pentru întâmpinarea unui șef de 
stat. A fost prezent președintele 
republicii, președintele Parlamen-
tului și primul-ministru. Oare 
toţi șefi i de culte recunoscute în 
R. Moldova, cu reședinţă în afara 
graniţelor, vor fi  întâmpinaţi așa? 

Prietenia afi șată între un șef de 
partid comunist și capul Bisericii 
Ruse i-a făcut pe unii observatori 
să presupună că relaţia dintre cei 
doi ar putea fi  veche de tot, amin-
tind că Patriarhul a avut legături 
strânse cu serviciile secrete sovie-
tice, KGB, cu numele conspirativ 
„Drozdov”. Un alt moment care a 
contrariat o bună parte a cetăţeni-
lor acestui stat a fost decorarea Pa-
triarhului Alexii cu „Ordinul Repu-
blicii”, cea mai înaltă distincţie de 
stat din R. Moldova. Lumea așa și 
n-a înţeles pentru ce a fost decorat 
Patriarhul: pentru faptul că a bine-
cuvântat cazacii să vină în 1992 să-i 
ucidă pe moldoveni în Transnistria 

sau pentru că a creat o episcopie 
exact cum și-a croit republică se-
paratistul Smirnov, trimiţându-i 
și un episcop să-i binecuvânteze 
activităţile cotidiene, sau pentru 
că l-a decorat pe același Smirnov 
în mai multe rânduri cu „gramote”, 
ouă aurite, iar ultima distincţie a 
fost „Za zaslughi pered Otecest-
vom”, constituind un sprijin moral 
pentru politica acestuia în zona 
respectivă, sau poate pentru faptul 
că a închis Seminarul teologic de la 
Chiţcani, fără a se enunţa motivele 
adevărate. Sau poate pentru toate 
aceste motive luate împreună? 

Patriarhul nu s-a lăsat dator și 
a răspuns acestui gest decorân-
du-l pe președintele comunist cu 
Ordinul Sfântului Kneaz Dimitri 
Donskoi, gradul I, pentru „fapte 
remarcabile aduse Ortodoxiei și 
Republicii Moldova”. Care fapte? 
Reconstrucţia pe banii adunaţi 
de la sărmanii oameni a unor 
lăcașe de cult distruse tot de co-
muniști. Aceasta este o datorie a 
lor, a comuniștilor, pentru că ei 
le-au distrus. Sau poate prigonirea 
constantă a Mitropoliei Basarabiei 
ar constitui o „faptă remarcabilă 
adusă Ortodoxiei”? 

Continuare în pag. 8

Stimată redacţie, 
Familia Zolotco din satul Mihălașa, raionul Te-

lenești, vă roagă mult ca prin intermediul ziarului 
dumneavoastră să transmiteţi sincere mulţumiri 
corpului didactic și colectivului de elevi al liceu-
lui “Prometeu” din municipiul Chișinău.

Având un sufl et mărinimos, ei nu au rămas 
indiferenţi la durerea familiei noastre. Punând 
mână la mână și inimă la inimă ei ne-au ajutat și 
ne-au susţinut atât material, cât și spiritual.

Suntem adânc recunoscători pentru ajutorul 
acordat.

Familia Zolotco
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În ziua de 3 noiembrie a.c., la 
Palatul Patriarhiei, sub președinţia 
Prea Fericitului Părinte Patriarh 
Teoctist, s-a întrunit Colegiul 
Electoral Bisericesc pentru alegerea 
ierarhului titular în scaunul vacant 
de mitropolit al Ardealului și Arhi-
episcop al Sibiului.

Colegiul Electoral Bisericesc 
este organul electiv central pentru 
ierarhia bisericească superioară, 
format din membrii Sfântului Si-
nod, reprezentanţii eparhiilor în 
Adunarea Naţional Bisericească 
(un cleric și doi mireni din fi ecare 
eparhie), membrii clerici și mireni 
ai Adunării eparhiale a eparhiei 
vacante, decani ai Facultăţilor de 
Teologie și directori ai Seminariilor 
Teologice Liceale (câte unul pentru 
fi ecare Mitropolie).

În sesiunea de lucru din 20-21 
octombrie a.c., Sfântul Sinod a no-
minalizat, prin vot secret, pe Înalt 
Prea Sfi nţitul Andrei Andreicuţ, 
Arhiepiscopul Alba Iuliei, și pe 
Prea Sfi nţitul Laurenţiu Streza, 

Episcopul Caransebeșului, drept 
candidaţi pentru alegerea titularu-
lui scaunului vacant de Mitropolit 
al Ardealului și Arhiepiscop al Si-
biului.

După desfășurarea a două turu-
ri de scrutin, în urma numărării 
voturilor, Prea Sfi nţitul Laurenţiu 
Streza, Episcopul Caransebeșului, a 
fost ales mitropolit al Ardealului și 
Arhiepiscop al Sibiului.

1 octombrie – A asistat la Vecernie la 
Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan 
Evanghelistul”. 

2 octombrie – A săvârșit Sfânta Liturghie 
la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan 
Evanghelistul”. În cadrul Sfi ntei Liturghii 
a rostit un cuvânt de învăţătură.

3-4 octombrie – Lucrări de birou. A pri-
mit în audienţă preoţi și mireni din cadrul 
Mitropoliei Basarabiei. 

5 octombrie – A primit în audienţă pe dl 
deputat Vlad Cubreacov și pe dl Igor Belei, 
directorul Misiunii Sociale „Diaconia”.

6-7 octombrie – Lucrări de birou. A pri-
mit în audienţă preoţi și mireni din cadrul 
Mitropoliei Basarabiei.

8 octombrie – A asistat la Vecernia și 
Utrenia de sâmbătă seara la Paraclisul Mi-
tropolitan „Sfântul Ioan Evanghelistul”.

9 octombrie – A săvârșit Sfânta Liturghie 
la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan 
Evanghelistul”. În cadrul Sfi ntei Liturghii 
a rostit un cuvânt de învăţătură. 

10 octombrie – Lucrări de birou. A pri-
mit în audienţă preoţi și mireni din cadrul 
Mitropoliei Basarabiei.

11 octombrie – Lucrări de birou. A pri-
mit în audienţă pe Pr. Valeriu Matceac, 
pe Pr. Gheorghe Ioniţă și pe Pr. Nicolae 
Grosu.

12 octombrie – Lucrări de birou. A pri-

mit în audienţă preoţi și mireni din cadrul 
Mitropoliei Basarabiei. 

13-14 octombrie – A efectuat o vizită la 
Iași unde a participat la sărbătoarea Sf. Cuv. 
Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei.

15 octombrie – A asistat la Vecernia și 
Utrenia de sâmbătă seara la Paraclisul 
Mitropolitan. În cadrul Sfi ntei Liturghii a 
rostit un cuvânt de învăţătură.

16 octombrie – A săvârșit Sfânta Liturghie 
la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan 
Evanghelistul”. În cadrul sfi ntei Liturghii a 

rostit un cuvânt 
de învăţătură.

17 octombrie – 
Lucrări de birou. 
A primit în audi-
enţă pe Pr. Andrei 
Caramalău, pe Pr. 
Valeriu Golban și 
pe Pr. Alexandru 
Bogoș. 

18 octombrie 
– Lucrări de bi-
rou. A primit în 
audienţă preoţi și 
mireni din cadrul 
Mitropoliei Basa-
rabiei. 

19 octombrie 
– A primit în 

audienţă pe Diac. Mihai Slănină și pe Pr. 
Alexei Semeonov.

20 octombrie – A efectuat o vizită pasto-
rală la Mănăstirea „Sfânta Cuvioasa Teodo-
ra” de la Ulmu, Ialoveni.

21 octombrie – Lucrări de birou. A primit 
în audienţă preoţi și mireni din cadrul Mi-
tropoliei Basarabiei.

22 octombrie – A asistat la Vecernia și 
Utrenia de sâmbătă seara la Paraclisul Mi-
tropolitan „Sfântul Ioan Evanghelistul”.

23 octombrie – A săvârșit Sfânta Liturghie 

la Mănăstirea „Sfântul Apostol Andrei” din 
Durlești. În cadrul sfi ntei Liturghii a rostit 
un cuvânt de învăţătură.

24 octombrie – Lucrări de birou. A primit 
în audienţă preoţi și mireni din cadrul Mi-
tropoliei Basarabiei.

25 octombrie – Lucrări de birou. A pri-
mit în audienţă pe Pr. Mihail Siloci și pe 
dl Igor Belei, directorul Misiunii Sociale 
„Diaconia”. 

26 octombrie – Lucrări de birou. A asistat 
la Vecernia și Utrenia de sâmbătă seara la 
Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Evan-
ghelistul”.

27 octombrie – A săvârșit Sfânta Liturghie 
și slujba de sfi nţire a Bisericii „Sfânta Paras-
cheva” din com. Ratuș. În cadrul sfi ntei Li-
turghii a rostit un cuvânt de învăţătură.

28 octombrie – Lucrări de birou. A primit 
în audienţă preoţi și mireni din cadrul Mi-
tropoliei Basarabiei.

29 octombrie – A asistat la Vecernia și 
Utrenia de sâmbătă seara la Paraclisul Mi-
tropolitan „Sfântul Ioan Evanghelistul”.

30 octombrie – A săvârșit Sfânta Liturghie 
la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan 
Evanghelistul”. În cadrul sfi ntei Liturghii a 
rostit un cuvânt de învăţătură.

31 octombrie – Lucrări de birou. A primit 
în audienţă preoţi și mireni din cadrul Mi-
tropoliei Basarabiei.

Agenda liturgică şi pastoral–administrativă
Din agenda de lucru a Înalt Prea Sfi nţitului Petru, Din agenda de lucru a Înalt Prea Sfi nţitului Petru, 
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“Ziua de 1 noiembrie se 
înscrie în istoria Bisericii 
noastre ca o zi sfântă, 
pentru că în această zi, în 
1925, se petrecea instala-
rea solemnă a primului 
nostru patriarh, Miron 
Cristea, căci până atun-
ci era numai mitropolit 
primat. Și, după eforturile 
pe care Biserica noastră 
le-a făcut și întreaga so-
cietate și cu documentaţia 
foarte impresionantă a 
operelor de la mănăstiri, 
de la parohii, de la școlile 
de învăţământ teologic, 
Patriarhia Ecumenică, 
Sfântul Sinod al acestei 
Patriarhii a apreciat vred-
nicia credincioșilor și Bi-
sericii Ortodoxe Române 
și a acordat rangul de Pa-
triarhie Bisericii noastre 
și recunoașterea ca patriarh a 
adormitului în Domnul și ne-
uitatul nostru părinte, vrednicul 
înaintaș la Patriarhie, doctorul 
Miron Cristea. Foarte cunoscut 
și dinainte ca tânăr, acest bărbat 
al Bisericii noastre, cunoscut și 
în Biserica noastră mai ales că 
a fost printre cei care au realizat 
Unirea cea Mare de la Alba Iulia, 
în 1918, și care, de asemenea, a 
făcut parte din delegaţia care 
a venit la București împreună 
cu fruntașii Marii Uniri de la 
Alba Iulia și a prezentat Regelui 
actul de unitate a Transilvaniei 
cu Ţara mamă. Și, iată, această 
vrednicie s-a înscris ca atunci în 
fruntea Bisericii noastre să avem 
un asemenea bărbat pe măsura 
Bisericii Ortodoxe Universale, 
pentru că era cunoscut în toată 
lumea. În această zi, pe Dealul 
Mitropoliei era un cortegiu fru-
mos printre ierarhii veniţi din 
străinătate să participe, clerul, 
credincioșii noștri și guvernul 

ţării de atunci, ocolind Biserica 
Patriarhiei și procesiunea tradi-
ţională de la Palatul Regal până 
aici, în bucuria și vuietul de bu-
curie a mulţimii credincioșilor, 
Patriarhul Miron părea în tronul 
de Patriarh al Bisericii. Astfel, 
el a rămas în istoria noastră 
cunoscut în foarte multe reali-
zări pe care le-a făcut în fruntea 
Bisericii și una dintre cele mai 
mari este aceea că a trebuit ca 
să unească și bisericește această 
provincie a Transilvaniei, care 
a trecut prin atâtea suferinţe cu 
atâţia martiri, cu atâţia călugări 
și cuvioși care au fost trași pe 
roate - Horia, Cloșca și Crișan 
- și care au păstrat în sufl etul 
lor candela iubirii de ţară și a 
unităţii pe care a făcut-o pentru 
un moment mai scurt domnito-
rul Mihai Viteazul, la 1600. Iată, 
ziua aceasta ne amintește de o 
mare bogăţie de fapte din Bise-
rica noastră, dar în același timp 
ne amintește, iubiţii mei fraţi și 

surori în Domnul, de dato-
ria noastră, a acelora care 
suntem în Sfânta Biserică 
acum și, mai ales, de cel 
care vă vorbește, găsindu-
mă în același spaţiu, Reșe-
dinţa Patriarhiei noastre 
și privesc acum chipul său 
din tablou și privesc în arta 
și biblioteca și insignele 
Sale care au rămas ca într-
un muzeu scump pentru 
noi și păstrează vie activi-
tatea și tot ceea ce a depus 
cu sufl etul și cunoștinţele 
sale pentru ca să avem 
astăzi o Biserica așa cum 
o știm cu toţii din mila 
lui Dumnezeu, o preoţime 
activă, mănăstiri cu vie-
ţuitori smeriţi și harnici, 
credincioși, să avem tineri 
în facultăţile de teologie 
din universităţile ţării și 

acestea toate, încă de atunci, au 
pornit de pe timpul păstoririi 
fericitului întru adormire pa-
triarh, Miron Cristea. Din tot su-
fl etul, în adâncul sufl etului meu, 
mă închin în faţa Mântuitorului 
Iisus Hristos și în această zi, ca 
pilda vieţii lui s-o putem duce 
și noi, să lăsăm Bisericii noastre 
moștenirea aceasta de jertfă, 
de lucrare și de înfăptuiri mari 
pentru ca să merităm și noi din 
partea urmașilor noștri această 
preţuire. În această zi înălţăm, 
așadar, rugăciuni fi erbinţi către 
Bunul Dumnezeu ca să-l așeze 
acolo unde se afl ă în ceata sfi n-
ţilor, a celor care au bine plăcut 
lui Dumnezeu și de acolo, alături 
de ceilalţi, alături de ceilalţi trei 
mari patriarhi ai noștri - ei ne 
veghează pe toţi și să ne învred-
nicească Dumnezeu ca și noi, 
prin faptele și vredniciile noastre 
actuale, să putem să-i bucurăm 
pe ei, cei din ceruri. 

Veșnica lor pomenire”.

Comunicat de presă

Comunicat de presă
Întrunit astăzi, 4 noiembrie a.c., în sesiune de lucru la Reședinţa patriar-

hală, sub președinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât:

- validarea alegerii de către Colegiul Electoral Bisericesc, în ziua de 3 
noiembrie a.c., a Prea Sfi nţitului Părinte Dr. Laurenţiu Streza în postul de 
Mitropolit al Sibiului;

- reorganizarea Mitropoliei Ardealului, din motive pastoral-misionare, 
în Mitropolia Sibiului și Covasnei-Harghitei, cu reședinţa în Municipiul 
Sibiu și Mitropolia Clujului, Alba-Iuliei, Crișanei și Maramureșului, cu
reședinţa în municipiul Cluj-Napoca;

- aprobarea, ca ediţie de probă, a textelor liturgice ale celor trei Sfi nte 
Liturghii (a Sfântului Ioan Gură de Aur, a Sfântului Vasile cel Mare și a 
Darurilor Mai înainte Sfi nţite), diortosite de Înalt Prea Sfi nţitul Părinte 
Bartolomeu al Clujului;

- aprobarea Liturghierului în limbaj mimico-gestual și simbolistica sem-
nelor pentru comunităţile de hipoacuzie. 

Mesajul PF Părinte Patriarh Teoctist cu ocazia împlinirii
 a 80 de ani de la întronizarea primului patriarh 

al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea 

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE
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- Părinte Nicolae, pentru că 
îmi sunteţi duhovnic, știu cât de 
mult vă preocupă problemele de 
moralitate. Noul proiect de Lege a 
învăţământului e orientat, pe de o 
parte, spre modernizare și europe-
nizare, spre făurirea unei lumi mai 
bune. Pe de altă parte, reafi rmă 
separarea Statului de Biserică, a 
învăţământului de Religie. Ce cre-
deţi despre această nouă (veche) 
orientare a educaţiei?

- Cred că cititorii cunosc cau-
zele separării statului de Biserică 
și a școlii de Religie. Dar tineretul 
izolat de învăţămintele Bisericii nu 
poate cunoaște rolul ei în cultură și 
educaţie. Primele cărţi, școli, azilu-
ri, spitale au apărut și au funcţionat 
pe lângă biserici. Primele tipografi i, 
primele cărţi și oamenii cei mai de 
vază din cultură și știinţă pe lângă 
școlile bisericești au crescut. 

Paradoxal, guvernanţii actuali, 
deși nu ignoră adevărul că în Bise-
rică poţi vedea cele mai valoroase 
opere de artă, cărţi și obiecte de 
cult vechi, ca mărturii ale unui 
popor religios prin defi niţie, ca o 
cultură și oameni de înalt nivel, în 
același timp nu vor și nu pot recu-

noaște ofi cial, legislativ 
necesitatea întoarcerii la 
Dumnezeu, la credinţa 
strămoșilor. 

Preoţii și Biserica nu 
se ocupă de politică. În 
condiţiile când nu nu-
mai lepădarea de Biseri-
că la nivel de stat, dar și 
înstrăinarea dramatică a 
statului de poporul care 
astăzi emigrează spre 
ţările străine, e un factor 
foarte periculos. Copiii 
rămași fără părinţi (și 
fără Dumnezeu!) se 
dedau la consumul de alcool și de 
droguri, la prostituţie, crimelor și 
lenei, ei se abrutizează la scară na-
ţională. Mediile video, Internet-ul 
sunt pline de pornografi e, violenţă, 
muzică metalică. Ele își marchează 
contribuţia nefastă. Ele strică min-
tea și sufl etul tineretului. E ceva 
grav. Numai educaţia religioasă 
ar putea să-i ofere omului acea 
înţelepciune, acea cultură și acea 
credinţă care l-ar putea opri de la 
dezagregare morală și spirituală. 
Dar tocmai acest adevăr nu este 
conștientizat de autorii Proiectului 
Legii învăţământului. 

- Unele feţe bisericești, și nu 
numai, consideră să separarea Sta-
tului de Biserică ar fi  o necesitate. 
Faptul că primele persoane din stat 
se apropie de Biserică, chiar intră 
în ea, aprind lumânări, se închină, 
vine în disonanţă cu ideea sepa-
rării. Politicienii se înghesuie pe 
lângă feţele bisericești, își fac cru-
ce, chiar sponsorizează restaurarea 
lăcașelor sfi nte, dar fug de Religia 
în scoală ca dracul de tămâie. Poate 
noi, pedagogii, nu înţelegem ce se 
întâmplă? Poate că ei cunosc mai 
bine drumul pe care noi trebuie 
să mergem spre Europa? Poate, 

chiar și spre Dum-
nezeu? Spre credinţa 
strămoșească? Spre 
interacţiunea Bisericii 
cu școala?

- E mai mult de un 
deceniu de când, slavă 
Domnului, Biserica 
nu mai are teamă de 
stat, nu-i mai e frică 
pentru faptul că o 
poate persecuta. Mai 
mult, între Stat și Bi-
serică acum domină 
relaţii chiar mai bune 
ca oricând. Aseme-

nea relaţii există și între școală și 
Biserică. Dacă școala dorește ca 
biserica să participe la educaţie, 
nimeni n-o împiedică. Însă în plan 
mare, școala nu se poate scutura 
de vechea sa poziţie materialistă 
în tratarea întregului material de 
studii. Școala le incubă elevilor 
ideea că fericirea ţi-o aduc numai 
bunurile materiale.

În aparenţă, relaţiile Statului cu 
Biserica nu par a fi  rele, însă la o 
examinare a lor mai atentă vezi 
realmente o activitate antiortodoxă 
din partea multor funcţionari. De 
aceea și prozelitismul acţionează 

mai deschis. Sectele își construiesc 
cu succes “regate”, “case de rugă-
ciuni”, “centre religioase”. Aceste 
cuibare de deznaţionalizare par a 
depăși de acum numărul bisericilor 
noastre.

Cred că sunt interese și aici, ca și 
faţă de Legea învăţământului, tot 
așa cum cineva dorește mult să nu 
 funcţioneze Legea cultelor (că nu 
poate fi  elaborată timp de 12 ani). 
Sectelor din Republica Moldova 
le convine ca legislaţia Cultelor să 
nu sufere modifi cări și au obţinut 
și acest favor. Sectanţii sunt foarte 
abili în stabilirea unor relaţii cu cei 
mai mari demnitari, și această di-
băcie le insufl ă tot mai mult curaj.

Faptul că autorii proiectului Legii 
învăţământului trec cu vederea ne-
cesitatea studierii Religiei Creștin-
Ortodoxe în școală și universitate 
rămâne o enigmă. Această tăcere a 
Legii îi va încuraja și mai mult pe 
profesorii prozelitici europeni să 
ne vină în „ajutor”. Iată o astfel de 
educaţie “moral spirituală” va fi  cu 
adevărat în stil european, dar care 
va ignora și mai departe credinţa 
noastră strămoșească.

„Făclia”, 15 octombrie 2005

Cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh 
Teoctist, la acest eveniment a participat și 
o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române. 
Prezent la ceremonii, PS Vincenţiu Ploieș-
teanul, Episcop vicar patriarhal și secretar 
al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, a oferit detalii în legătură cu 
acest eveniment: “În prezenţa membrilor 
prezenţi la Sf. Mormânt, a reprezentanţilor 
tuturor Bisericilor Ortodoxe, a autorităţilor 
din Grecia, a președintelui Greciei, din Ior-
dania, autoritatea palestiniană, chiar doi 
deputaţi israelieni, a avut loc ceremonia de 
întronizare, după care PF Patriarh Teofi l, în 
cuvântul său, a mulţumit lui Dumnezeu, 
fi indcă Patriarhia și întreaga comunitate 
a Patriarhiei Ierusalimului au putut trece 
cu bine această mare încercare care, după 
cum a spus chiar PF Sa în cuvântul său, a 
zguduit întreaga lume creștină, promiţând 
că va conduce ca un părinte, un părinte 
bun, comunitatea creștină, iar ierarhii și 
credincioșii de la Sf. Mormânt vor caută să 
fi e o făclie pentru întreaga lume creștină, o făclie așezată într-un 
loc în altul”.

PS Vincenţiu Ploieșteanul s-a referit și la momentele care 
au urmat ceremoniei de întronizare a Patriarhului Teofi l al 
III-lea, când au fost prezentate mesajele de felicitare adresa-
te de Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe: “După ceremonia 
din catedrală, toate delegaţiile împreună cu PF Sa, am venit la 
reședinţa patriarhală unde s-au citit mesajele Întâistătătorilor 
Bisericilor Ortodoxe, iar din partea Bisericii noastre a fost citit 
mesajul PF Părinte Patriarh Teoctist, adresat noului patriarh al 
Ierusalimului. PF Sa a mulţumit aducându-și aminte de cât de 
mult ajutor a primit Patriarhia Ierusalimului din partea Bisericii 
Ortodoxe Române, de prezenţa românească care este astăzi aici, 
în Ierusalim, și de exemplul frumos pe care românii, prin prezenţa 
și chipul frumos pe care pelerinii români au și îl aduc aici în ceta-
tea Ierusalimului”.

Ilijas Jannopoulos, actualul patriarh Th eophil III al Ierusali-
mului, s-a născut în ţinutul Gargaliani, din regiunea Mesonia, 
Grecia, în 1952. În luna iulie a anului 1964 a intrat în comuni-
tatea monahală a Sfântului Mormânt. În același an, a început 
studiile de teologie la școala Patriarhală din Ierusalim, pe care 
a absolvit-o în 1970. La 28 iunie, același an (1970), a fost tuns în 
monahism de PF Patriarh Benedict al Ierusalimului, primind 
numele Teofi l. Câteva zile mai târziu, la 1 iulie (1970), a fost 
hirotonit diacon de către Arhiepiscopul Vasile al Iordaniei. 
După 5 ani de slujire, în 1975 a fost hirotonit preot, de către 
Arhiepiscopul Diodor de Ierapole. În același an, a fost trimis la 

studii la Facultatea de Teologie din cadrul 
Universităţii din Atena, de către Sfântul 
Sinod al Patriarhiei de Ierusalim. Întor-
cându-se la Ierusalim, a lucrat ca secretar 
a Sfântului Sinod, al Școlii Patriarhale și al 
Mănăstirii “Sfântul Haralamb”. În 1978, a 
fost hirotesit arhimandrit, iar în anul 1981 
a devenit membru în colectivul redacţio-
nal al periodicului “Noul Sion”. Din același 
an (din) luna decembrie, a urmat cursuri 
postuniversitare, la Universitatea Durham, 
din Anglia. După absolvire, în 1986, a de-
venit secretar în cadrul Departamentului 
de relaţii Externe al Sfântului Sinod al 
Patriarhiei de Ierusalim. În 1988, a fost 
desemnat reprezentant al Patriarhiei de 
Ierusalim în cadrul Comitetului Central al 
Consiliului Mondial al Bisericilor. Câţiva 
ani mai târziu, în perioada 1991-1996, a 
fost egumen al Mănăstirii “Sfântul Gheor-
ghe-Purtătorul de biruinţă”, din Cana Ga-
lileii. În perioada anilor 2001-2003, a fost 
reprezentant al Patriarhiei de Ierusalim pe 

lângă Patriarhia Moscovei și a întregii Rusii și director al repre-
zentantei Patriarhiei de Ierusalim la Moscova. Din 2003, timp 
de un an de zile, a funcţionat că responsabil Patriarhal la Doha, 
în Katar. Desemnat superior al așezământului de la Sfântul 
Mormânt în 2004, a fost ales, în același an, membru al Sfântului 
Sinod al Patriarhiei de Ierusalim. La 14 februarie 2005, a fost 
ales și hirotonit Arhiepiscop de Tabor, iar la 22 august a fost 
ales de Sfântul Sinod în calitatea de Patriarh. Teofi l al III-lea a 
devenit, astfel, cel de-al 141-lea Patriarh al Ierusalimului.

Patriarhia Ortodoxă a Ierusalimului este una dintre cele mai 
vechi Biserici Ortodoxe dat fi ind faptul că acolo a predicat pen-
tru prima dată Mântuitorul nostru Iisus Hristos și acolo s-au 
întemeiat primele comunităţi ortodoxe. Despre importanţa și 
despre organizarea actuală a Patriarhiei Ierusalimului a vorbit 
PS Ioan, Episcopul Covasnei și Harghitei: “Patriarhia Ierusali-
mului este patriarhia de sufl et a Ortodoxiei și aș putea spune a 
întregii creștinătăţi, pentru că acolo și de acolo s-a aprins fl acăra 
care a alungat întunericul de pe tot pământul. De aceasta dată, 
Patriarhia Ierusalimului are totuși un număr destul de mic de 
credincioși, pe care-i păstorește în părţile Israelului de astăzi și 
în părţile Iordaniei, de asemenea, are mitropolii sufragrane. La 
această dată, așezământul Sf. Mormânt este condus de către un 
mitropolit. De asemenea, comunitatea de la Nazaret este condu-
să tot de un mitropolit, iar cât de curând credem că va fi  și în 
Gaza, vechi scaun episcopal, în alte centre din ţară, unde există 
un număr de 12 mitropolii care alcătuiesc Sinodul Bisericii de la 
Ierusalim”.

Statul cu o Lege ce separă Biserica de 
şcoală nu poate avea succese în educaţie

Virgil Mândâcanu într-un dialog cu preotul Nicolae Grosu, doctor în teologie, Biserica „Iisus Hristos Mântuitorul” din Chișinău

Noul Patriarh al Ierusalimului a fost întronizat
Religia nu este ceva ce poate fi  văzut. Odată cu venirea Mântui-

torului Iisus Hristos în lume se materializează în mod exemplar 
legătura omului cu Dumnezeu și de aceea adevărata religie va fi  
numită credinţa creștină.

Credinţa fi ecărui om se arată prin mărturisirea lui Dumnezeu 
și prin respectarea poruncilor Lui. În sens religios, credinţa este 
convingerea absolută despre existenţa lui Dumnezeu. Fiecare om 
are un tată pământesc. Dar pentru că Dumnezeu ne-a făcut pe toţi 
și ne poartă de grijă la fi ecare, El este Tatăl ceresc al tuturor.

Îndatorirea fi ecărui creștin ortodox este aceea de a cunoaște cu-
prinsul dreptei sale credinţe, pentru a nu fi  amăgit de învăţăturile 
greșite. Neamul nostru a putut învinge toate greutăţile din cursul 
istoriei, fi ind unit și întărit de credinţa în Dumnezeu. Sfântul 
Apostol Pavel afi rmă: credinţa este „încredinţarea celor nădăjduite, 
dovedirea lucrurilor celor nevăzute ... prin credinţă înţelegem că s-au 
întemeiat veacurile prin cuvântul lui Dumnezeu, de s-au făcut din 
nimic cele ce se văd” (Evrei 11, 1 și 3).

Iată părerea câtorva elevi de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” 
din orașul Orhei referitor la cum înţeleg ei credinţa și pe Dumne-
zeu:

Savciuc Damian: „Dumnezeu este unicul pe pământ, este unicul 
slăvit. Fără ajutorul Lui noi nu putem face nimic”.

Ștefârţă Maxim: „Credinţa este fi rul ce-a fost croșetat în decursul 
a mii de ani, fără transmiterea dreptei credinţe acest fi r se va subţia 
și rupe”.

Melnic Marina: „Credinţa ne ajută să trăim în pace, liniște și bună 
înţelegere spre mântuire. Credinţa este lumina din sufl etul nostru 
care ne luminează pașii vieţii”.

Adomniţa Ala: „Trebuie să crezi în Dumnezeu și atunci în viaţa ta 
o să apară o rază de lumină”.

Curchi Eugen: „Datorită lui Dumnezeu ne putem bucura de dimi-
neţile înrourate, de soarele strălucitor, de trilul păsărilor”.

Plângău Alexei: „Cel ce nu crede în Dumnezeu nu are încredere 
în sine”.

Axentiuc Domniţa: „Credinţa dreaptă în Dumnezeu îl face pe om 
mai curat la sufl et, mai mărinimos”.

Pârlici Adrian: „Dumnezeu este apărătorul nostru, credinţa în El 
este fi rul care ne leagă de Tatăl nostru ceresc”.

Voicu Pelaghia: „Dacă crezi în Dumnezeu, înseamnă că știi să-ţi 
iubești aproapele și să-i împlinești poruncile”.

Șatravca Diana: „Credinţa ne îmbogăţește sufl etul cu bunătate și 
pace sufl etească”.

Iavorschi Victoria: „Dumnezeu este Tatăl nostru Ceresc, Care ne 
șterge lacrimile și ne desenează zâmbetul. Când este întuneric, Dum-
nezeu ne luminează calea, când este frig, El ne încălzește”.

Sper că puritatea și căldura sufl etească a acestor copii de 14-15 
ani să arunce în sufl etele tuturor acel „grăunte de muștar” care ar 
muta acei munţi ai necredinţei, fărădelegii și urii dintre oameni. 
Fiţi curaţi ca acești tineri în care persistă încă această sensibilitate 
și nevinovăţie.

Constanţa Golovatiuc, 
magistru în Teologie, profesor de Istoria Religiilor 

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” or. Orhei

Datoria de a păstra 
şi transmite 

dreapta credinţăPe 22 noiembrie 2005 a avut loc întronizarea noului Patriarh 
al Ierusalimului, Theophil al III-lea
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Sfânta Scriptură 
sau Biblia

Sfătuiesc pe fi ecare creștin să-și 
cumpere Biblia sau cel puţin Noul 
Testament! Aceste cărţi vă vor sluji 
totdeauna spre învăţătura voastră.

(Sf. Ioan Gură de Aur) 
Cine are Biblia, Ea poate să-i 

aducă un mare folos și o mare 
mângâiere. Adesea, numai o pri-
vire aruncată asupra acestei Sfi nte 
Cărţi ne alungă poft a de a mai 
păcătui.

Nu te uita numai în Biblie, ci 
citește cu stăruinţă și păstrează cu 
grijă în memorie cele citite.

(Sf. Ioan Gură de Aur)
Să citești cuvântul Sfi ntei Scrip-

turi Dumnezeiești prin fapte, iar 
nu prin multe cuvinte, slăvindu-te 
în deșert numai cu o simplă luare 
aminte.

(Avva Marcu Ascetul)
Ceea ce a spus în Scriptură, a 

spus nu pentru ca noi să cunoaș-
tem numai, ci să și împlinim.

(Avva Isihie)
Așezându-te la citirea Dumne-

zeieștilor scripturi, mai întâi chea-
mă-L pe Domnul ca să-ţi deschidă 
ochii inimii tale pentru ca nu nu-
mai să înţelegi cele scrise, ci să le 
și împlinești, fi indcă cel ce citește 
și nu face, este un dispreţuitor al 
Dumnezeieștilor Scripturi.

Capelă. Biserică mică, izolată, 
fără parohie (într-un cimitir 
etc.); paraclis. * Parte a unei bi-
serici catolice care adăpostește 
un altar secundar. * Încăpere 
într-o clădire cu un altar, unde 
se poate ofi cia slujba religioasă. 
* Grup de coriști (într-o bis. 
catolică). 

Cardinal. Titlu din ierarhia 
Bis. Catolice, purtat de înalţi 
demnitari ai consiliului papal 
și dintre care se alege noul papă; 
persoană care poartă acest titlu.

Catafatism. Modalitate de 
cunoaștere a lui Dumnezeu prin 
afi rmare. El poate fi  cunoscut 
după modul cunoașterii realită-
ţilor lumii create (văzute), luate 
ca simbol al Său, atribuindu-I-
se însușirile acestuia, afi rmând 
ceea ce este Dumnezeu mai de-
grabă decât ceea ce nu este.

Catapeteasmă. (La evrei) 
Perdea colorată despărţitoare 
între cele două încăperi ale tem-
plului: Sfânta Sfi ntelor și restul 
templului. 2. (În bis. ortodoxă) 
Perete de lemn sau de zid care 
desparte altarul de naos și care 
este împodobit cu icoane; tâm-
plă, iconostas; (înv.) dveră.

Catari. Sectă creștină me-
dievală (sec. 11—14), provenită 
dintr-o ramură a bogomililor și 
răspândită mai ales în Germa-
nia, care admitea două principii 
primordiale: binele (Dumnezeu, 
ca forţă creatoare a lumii spiri-
tuale) și răul (diavolul, ca forţă 
negativă și producătoare a lumii 
materiale), și respingea ierarhia 
catolică și dogmele bisericești, în 
general, iar proprietatea privată 
era considerată ca un păcat.

Catavasie. Prima strofă sau 
stihiră a fi ecărei ode din canoa-
nele utreniei, a cărei melodie 
servește ca model în cântarea 
troparelor canonului; irmos.

Dicţionar religios

Grădina cu fl ori 
duhovniceşti

-- Prea Cucernice Părinte Protopop, de când 
păstoriţi la Hâncești și ce a însemnat această 
perioadă pentru Sfi nţia Voastră?

-- La Hâncești sunt din vara anului 1991 și 
pentru mine a fost o bucurie, dar și o rânduială 
cerească să mă afl u în această vatră strămoșeas-
că cu oameni harnici, credincioși și buni gospo-
dari. Chiar dacă un timp hânceștenii n-au avut 
biserică în localitate, ei au păstrat cu sfi nţenie 
credinţa curată și obiceiurile străbune. Tăvă-
lugul ateist a trecut și peste această localitate. 
Cum spun băștinașii, biserica a fost demolată 
prin ’74-’75, iar piatra a fost vândută cu o rublă 
mașina. Dar hânceștenii au rezistat. Au trans-
format casele lor în bisericuţe, unde se rugau 
dimineaţa și seara ca ciuma roșie să treacă. 
Dumnezeu le-a auzit rugăciunea ca și a celor-
lalţi creștini din satele Moldovei care sufereau 
sub același regim ateu. Și zilele mult așteptate 
de libertate au venit și pentru hânceșteni. Prin 
1988 s-a organizat comunitatea și a fost începu-
tă construcţia unei catedrale cu hramul „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavriil”. Trebuie să spun 
că până în 1993, paroh la Hâncești a fost părin-
tele protoiereu mitrofor Ioan Ciuntu, în prezent 
consilier cultural al Mitropoliei Basarabiei. 

Necazurile pentru creștinii din Hâncești au 
început în 1992, odată cu aderarea la Mitro-
polia Basarabiei, nou-reactivată. Majoritatea 
hânceștenilor au fost pentru revenirea la Bise-
rica-mamă. După această perioadă, tentativele 
de alungare a preoţilor și de ocupare cu forţa 
a bisericii de către preoţii care au rămas cu 
Patriarhia Moscovei au fost cu zecile. Creștinii 
au stat neclintiţi. Stăteau de veghe zi și noapte. 
Verifi cau lacătele noaptea ca să nu fi e tăiate și 
înlocuite cu altele, cum se proceda prin alte 
parohii. Creștinii îmi spuneau: „Părinte, trage 
clopotul dacă vin oaspeţi nepoft iţi, noi sărim 
imediat, indiferent când apar, ziua sau noaptea. 
Suntem pregătiţi cu cele necesare ca să ne apă-
răm biserica”. Repet, au fost zeci de încercări de 
acaparare a bisericii noastre.

În 1993 a venit PS Vichentie cu vreo douăzeci 
de preoţi. Fiecare preot era cu preoteasa, epitro-

pul, dascălul și doi-trei credincioși. Hânceștenii 
nu s-au lăsat intimidaţi și oaspeţii au plecat cum 
au venit. Apoi ne-au vizitat mai mulţi preoţi din 
Patriarhia Rusă care veneau cu decizii că ei sunt 
numiţi preoţi parohi la Hâncești. Le explicam 
cât se poate de clar că în locul meu poate trimi-
te alt preot numai ierarhul meu, vladâca Petru 
al Basarabiei, și nu un alt arhiereu de a cărui 
jurisdicţie nu aparţin. Și, până la urmă, plecau. 
Printre vizitatori cu decizii au fost și preoţi din 
Mingir, Fundul Galbenei, Cărpineni ș.a. Aceste 
tentative de a acapara biserica au dăunat enorm 
vieţii religioase din Hâncești și, bineînţeles, au 
fost folosite de către sectari. Din 1998, atacu-
rile s-au rărit. Am fost purtaţi prin procese de 

judecată, dar sperăm ca, în cele din urmă, să se 
așeze pacea și liniștea. Asta așteptăm și pentru 
aceasta ne rugăm. Nu pot înţelege la ce au folo-
sit aceste tulburări, că doar, până la urmă, toate 
parohiile vor veni la Mitropolia Basarabiei. 

-- Într-adevăr, așa va fi . Care sunt în prezent 
relaţiile cu parohia subordonată Patriarhiei 
Moscovei?

-- În 1994, Eparhia Chișinăului, pe atunci, 
ca replică la comunitatea noastră, a înfi inţat 
parohia cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”. 
Profi tând de faptul că noi o perioadă nu ne-
am putut înregistra la Serviciul de Stat pentru 
Culte până la câștigarea procesului de către 
Mitropolia Basarabiei la CEDO, comunitatea 
subordonată Patriarhiei Ruse s-a înregistrat 
cu hramul nostru „Sfi nţii Arhangheli Mihail 
și Gavriil”. Și culmea, ceea ce i-a revoltat pe 
hânceșteni este faptul că aceștia au pornit 
construcţia altei biserici la o distanţă de mai 
puţin de 100 de metri de biserica noastră. Am 

încercat să-i convingem că este bine să se con-
struiască o altă biserică, ţinând cont de faptul 
că populaţia Hânceștilor e de 18-20 de mii de 
persoane și că se pot construi chiar două sau 
trei biserici, dar să o construiască în alt cartier, 
cum ar fi  „Floarea” sau „Târgul Nou”, astfel ca să 
putem cuprinde un teritoriu mai mare în misi-
unea noastră ortodoxă, pentru a nu lăsa aceste 
sectoare în mâinile sectarilor. N-a fost chip să 
fi m auziţi și înţeleși. A prevalat ambiţia oarbă 
și nu un calculul treaz și raţional în favoarea 
Bisericii Ortodoxe. Acum avem două biserici în 
construcţie în centrul Hânceștilor la distanţă, 
cum am mai spus, de mai puţin de 100 de metri, 
iar Hânceștii se întind pe o distanţă de aproape 

cinci kilometri din direcţia Logănești până în 
direcţia Bozieni. Așa se întâmplă când se urmă-
resc alte scopuri decât cele bisericești. 

-- Se știe că ridicaţi o catedrală impunătoare. 
Cum vă descurcaţi în aceste timpuri, cine vă 
ajută, părinte?

-- Prin ’94 am primit un ajutor fi nanciar din 
partea Patriarhiei Române de care suntem 
foarte recunoscători. De atunci cheltuielile de 
construcţie sunt suportate de hânceșteni. Ri-
dicăm biserica cu „bănuţii văduvei”. Creștinii 
jertfesc fi ecare după putere. Fac donaţii de la 
1 leu până la mii de lei. Toţi sunt înregistraţi 
la biserică, dar cel mai important este că darul 
lor este primit de Dumnezeu care nu trece cu 
vederea fapta cea bună. Hânceștenii știu că cine 
ajută biserica, pe sine se ajută. Anul acesta, pe 
21 septembrie, de sărbătoarea Nașterii Maicii 
Domnului, am pus clopotele care se aud acum 
de la zeci de kilometri și încet-încet continuăm 
construcţia. Cu credinţă și nădejde în Dumne-
zeu sperăm să ducem la bun sfârșit înălţarea 
acestui sfânt lăcaș. 

-- Părinte, când am vizitat ultima dată bise-
rica din Hâncești m-am bucurat să văd biseri-
ca plină... 

-- Da, așa este. Mulţi creștini frecventează 
biserica noastră. Trebuie să spun aici că o 
parte din merit este și a corului nostru bise-
ricesc, condus de dna Tatiana Munteanu, care 
face acest lucru cu dragoste și profesionism. Și 
coriștii sunt oameni minunaţi și jertfelnici pen-
tru că ei vin și cântă din plăcere, noi neavând 
posibilitatea să-i plătim ca pe la bisericile din 
Chișinău. Majoritatea lor sunt membri ai co-
rului „Balada”, cu care am participat la diferite 
festivaluri din România, la Argeș, Pitești, Topo-
loveni ș.a. La biserica „Sfânta Vineri” din Pitești 
și mănăstirile Humor și Râșca am avut ocazia 
să cântăm Sfânta Liturghie. Și încă ceva. Noi îi 
acceptăm pe toţi în biserică fără discriminare. 
Ecteniile la sfi ntele slujbe le rostim și în limba 
rusă. Am rosti și în greacă, și în franceză, dacă 
ar fi  nevoie. De altfel, am cununat cetăţeni gre-
ci, francezi și chiar turci, ortodocși, bineînţeles.

-- Care aţi dori să fi e, părinte, relaţia pe vii-
tor cu cealaltă parohie ortodoxă din Hâncești?

-- Aș vrea să fi e niște relaţii ca între ortodocși 
adevăraţi, nu numai cu numele. Adică să fi e o 
relaţie de bună înţelegere, conslujire și dragoste 
creștină. Este stranie viziunea lor. Suntem de 
aceeași credinţă, dar refuză să ofi ciem serviciile 
religioase împreună. Declară că-l slujesc tot pe 
Hristos și refuză să slujească sfi ntele slujbe cu 
noi. Și atunci cum rămâne cu semnalul care tre-
buie să-l trimitem către societate și de care ne-a 
avertizat și Mântuitorul Hristos în Evanghelia 
după Ioan, căci „întru aceea or cunoaște toţi 
că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste 
unii faţă de alţii”. Și tot Hristos ne dă și măsura 
dragostei „precum Eu v-am iubit pe voi” (Ioan 
13, 34). Tot timpul mi-am pus întrebarea: un 
preot care învrăjbește și dezorientează creștinii 
vorbind de rău pe români, Patriarhia Română 
și Mitropolia Basarabiei mai poate fi  numit 
„lumina lumii” și „sarea pământului”. Când 
uităm de Evanghelie ne comportăm mai rău 
ca păgânii. 

-- Cu ce mesaj vreţi, Prea Cucernice Părinte, 
să încheiem dialogul?

-- Cu un mesaj de pace și bună înţelegere. 
Dacă ne confruntăm și ne urâm între noi, fraţii 
de aceeași credinţă, nu vom câștiga nimic. Dim-
potrivă, vom pierde enorm. De ce nu ne-am 
putea uni împotriva sectelor care constituie un 
pericol pentru Ortodoxie. Noi nu avem nimic 
de împărţit. Mult mai multe lucruri le avem în 
comun decât ne despart. Dar să nu uităm că 
pentru toate vom da seama în faţa lui Dum-
nezeu.

Pentru conformitate: Anatol TELEMBICI

Când uităm de Evanghelie
ne comportăm mai rău ca păgânii
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Ioan Moshu sau al lui Moshul, cum zice 
Fotie, s-a născut probabil pe la 525-530, la 
Damasc. El vine de tânăr, însufl eţit de zel, 
la mănăstirea Sf. Teodosie, lângă Ierusalim. 
Practică asceza și devine anahoret, întâi 
pe valea Iordanului, apoi în noua lavră a 
Sf. Sava. A făcut numeroase călătorii de 
studii până în Egipt și Sinai, împreună cu 
ucenicul său Sofronie, care a urmat cur-
surile înaltei școli de aici. În 604, invazia 
perșilor l-a făcut să plece la Antiohia, iar 
când perșii au ajuns și în Siria, la 607, el 
s-a îndreptat către Alexandria, unde fusese, 
deja mai înainte. Și în 607, ca și prima dată, 
el e însoţit de Sofronie. Intră în legătură cu 
Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei, 
și vizitează toate mănăstirile vestite ale 

Egiptului, mergând până la Oaza. Acum 
cunoaște el viaţa îmbunătăţită a oamenilor 
vestiţi ai acelor locuri. Cucerirea Ierusali-
mului de către perși, în 614, îl determină să 
părăsească Imperiul de Răsărit și să plece la 
Roma, mereu în tovărășia lui Sofronie. Aici, 
la Roma, sau poate în Cipru, își compune el 
opera sa principală Livada duhovnicească. 
Ioan Moshu moare la Roma în septembrie 
619, pe braţele ucenicului său Sofronie, în 
dorinţa ca rămășiţele sale pământești să fi e 
înmormântate la mănăstirea de pe muntele 
Sinai, unde stătuse 10 ani în tinereţe. Dru-
mul spre Sinai fi ind atunci de nestrăbătut, 
din cauza invaziei, Sofronie l-a înmormân-
tat la mănăstirea Sf. Teodosie, unde avusese 
prima sa metanie.

Opera principală a lui Ioan Moshu este 
Livada duhovnicească, Limonariul sau Noul 
Paradis. Lucrarea aceasta a fost atribuită 
uneori lui Sofronie, pentru că acesta a pu-
blicat-o după moartea autorului. Ea a fost, 
de fapt, dedicată lui Sofronie și vorbește 
despre acesta la persoana a treia. Livada 
cuprinde peste 300 de povestiri și minuni 
din viaţa oamenilor virtuoși ai timpului, 

mai ales monahi. Ea se aseamănă în bună 
parte cu Istoria Lausiacă a lui Paladie de 
Helenopolis. În ambele opere, mari ispră-
vi ascetice sau de evlavie, amestecate cu 
întâmplări minunate și vorbe înţelepte, 
preamăresc monahismul. E lucru aproape 
sigur că Livada a suferit remanieri. Fotie 
cunoștea manuscrise care cuprindeau 304 
povestiri și manuscrise care cuprindeau 
342 povestiri. Fotie ne spune că el a citit 
ediţia cu 304 povestiri, iar despre cea în 342 
povestiri socoate că ea se datorează fi e îm-
părţirii unor capitole, fi e intercalării unor 
povestiri. În ediţiile tipărite sunt numai 219 
capitole, dintre care unele numai în tradu-
cere latină. Cronologic, povestirile se întind 
numai până la domnia lui Heraclie. Nu sunt 
biografi i complete, ci colecţii de material 
biografi c, așa cum se afl ă la cei doi monahi 
Anastasie, Ioan Carpatul și alţii. Moshu a 
scris ceea ce a văzut și a auzit personal, dar 
și ceea ce a afl at de la martori vrednici de 
crezare. Se pare că a folosit anumite clișee. 
În capitolul 55 vorbește despre o „Carte a 
bătrânilor”. În cap. 212 despre „spusele Sf. 
Părinţi”.

Stilul Livadei este umil și nesavant, zice 
Fotie. În fond, opera aceasta este scrisă sim-
plu, natural, într-o neaoșă limbă populară. 
Ea este una dintre cărţile cele mai populare 
ale monahismului ortodox.

Împreună cu Sofronie, Ioan Moshu scrie 
și o Bibliografi e a patriarhului Ioan cel 
Milostiv al Alexandriei, biografi e pusă în 
umbră de Viaţa Sf. Ioan cel Milostiv, a lui 
Leonţiu de Neapolis.

Ioan Moshu s-a bucurat de un renume 
deosebit în timpul vieţii și după moarte. Su-
pranumit și Eukratas, adică „Cumpătatul”, 
el e unul dintre cei mai mari excursioniști 
și călători ai sec. VI și începutul sec. VII. El 
a văzut și înregistrat foarte multe elemente, 
practici și obiceiuri ale mănăstirilor crești-
ne din vremea lui și a redat, în întâmplări 
și anecdote vii, lupta dintre Ortodoxie și 
ereziile timpului, îndeosebi monofi zismul. 
El a fost sfetnicul mai multor patriarhi din 
Alexandria, îndeosebi al lui Ioan cel Milos-
tiv. El l-a format pe Sofronie, viitor patriarh 
al Ierusalimului.

După „Patrologie” de Preot Prof. 
Dr. Ioan G. COMAN

Fişier patristic

IOAN MOSHU

Fraţi creştini,
Fiul văduvei din Nain era dus la 

groapă. S-a stins candela vieţii în acea 
fi inţă în fl oarea vârstei. Spulberatu-s-
au nădejdile mamei aceleia îndurate. 
Singurul ei sprijin, unica mângâiere 
se puneau în pământ. Cu plângere 
și cu tânguire multă, biata femeie își 
conducea copilul mort la groapă.

Dar la porţile cetăţii, convoiul 
morţii a întâlnit pe Ziditorul vieţii. 
Mântuitorul Hristos a văzut neno-
rocirea. A fost cuprins de milă faţă 
de văduva înlăcrimată și i-a zis: “Nu 
plânge!”

Apoi Iisus s-a apropiat de sicriu, i-a 
oprit pe cei care îl duceau, și cu auto-
ritatea unui Stăpân peste vii și peste 
morţi a poruncit: “Tinere, ţie îţi zic, 
scoală-te!”

La acel cuvânt dumnezeiesc, tâ-
nărul s-a trezit din moarte. Sufl etul 
a revenit în trup. Ca unul care se 
deșteaptă din somnul nopţii, s-a ridi-
cat mortul și a început să vorbească 
(Luca 7,1). 

Iisus a înviat un mort, a rechemat 
viaţa în trup, a săvârșit una din cele 
mai mari minuni.

Fraţilor,
Un lucru asemănător se va petrece 

cu noi toţi. Muri-vom într-o zi, cum 
au murit și cei care au trăit înaintea 
noastră. Vom fi  jeliţi de cei din fa-
miliile noastre, apoi vom fi  duși la 
cimitir. Trupul ne va fi  acoperit cu 
pământ, la cap ni se va pune o cruce 
și, în curând, din toată frumuseţea 
noastră, din toată fala noastră, nu va 
rămâne decât o mână de oase goale...

Dar nu în mormânt se încheie isto-
ria vieţii noastre, fraţilor. Noi, oame-
nii, nu dispărem fără urmă. Noi avem 
un sufl et nemuritor, și după cum fi ul 
văduvei din Nain a fost sculat din 
morţi cu puterea Fiului lui Dumne-
zeu, așa vom învia și noi, la învierea 
cea de obște.

Religia creștină ne învaţă că, la 
sfârșitul lumii, sufl etele morţilor vor 
fi  rechemate în trup și toţi oamenii 
vor învia. Toţi se vor înfăţișa mai întâi 
la judecata lui Dumnezeu, apoi vor fi  
trimiși să trăiască a doua viaţă: “cei ce 
au făcut cele bune, întru învierea vieţii, 
iar cei ce au făcut cele rele, întru învie-
rea osândei” (Ioan 5,29). Nemurirea 
sufl etului și viaţa de dincolo de mor-
mânt constituie o învăţătură de teme-
lie a creștinismului, învierea morţilor 
un adevăr de credinţă al celor care 
trăiesc viaţa în Dumnezeu.

Dar acest adevăr are astăzi mulţi 
tăgăduitori.

Stăteam deunăzi de vorba cu un 

intelectual. Mi-a mărturisit că el 
crede în Dumnezeu, admite că Iisus 
Hristos a avut puteri supranaturale, 
recunoaște faptul că Biserica apără 
morala poporului..., dar nu admite 
cu nici un chip că mai există și o altă 
viaţă.

“Părinte!”, mi-a zis, “odată ce moare 
omul, este mort pentru totdeauna. Nu-
mi vorbiţi de sufl et și de viaţa viitoare 
că așa ceva nu există!”

Din nefericire, sunt mulţi “deștepţi” 
de aceștia în zilele noastre. Sunt mulţi 
care cred că soarta omului nu se deo-
sebește cu nimic de cea a animalului: 
moare omul, moare și dobitocul; în-
tre ei nu este nici o deosebire!

Vrem să combatem această cum-
plită rătăcire și ne vom strădui să 
dovedim că sufl etul există, că este 
nemuritor. Vom face-o nu pentru că 
am presupune că este vreunul dintre 
voi care să se îndoiască de existenţa 
sufl etului, ci pentru că dorim să în-
tărim, să reînnoim în voi, prin învă-
ţătura, credinţa în adevărul nemurii 
sufl etului.

Fraţi creştini,
Orice om care gândește puţin, dacă 

își privește fi inţa proprie își poate 
da seama că el este mai mult decât 
trupul care se vede. Trupul este o 
alcătuire din carne și oase, o mână 
de materie.

Ca materie, omul este legat de un 
loc oarecare, are o formă văzută, se 
compune din oxigen, hidrogen, căr-
bune, var. Ca materie omul aparţine 
unei epoci oarecare. Ieri nu exista, 
mâine nu va mai fi ...

Dar este în noi ceva care nu aparţi-
ne trupului. Eu cuget, iubesc, nădăj-
duiesc. În afară de materie, în fi inţa 
mea este o putere care rupe hotarele 
locului și ale trupului, ceva care se 
adâncește în trecut și se avântă spre 
viitor, care se ridică dincolo de stele și 
de lumea văzută, până la Dumnezeu. 
Cine ar cuteza să spună că aceste în-
sușiri ale mele sunt rezultatul combi-
nării atomilor de oxigen și carbon?

În fi inţa mea de om este apoi voinţa 
liberă, pe care nimeni n-o poate sub-
juga. Eu pot alege între a vorbi și a 
tăcea, între a face bine și a face rău. 
Puteţi chinui trupul, îi puteţi ucide. 
Dar în noi este o forţă mai mare, pe 
care nici un tiran n-o poate subjuga. 
Este sufl etul în virtutea căruia noi ne 
ridicăm liberi deasupra materiei și a 
tiraniei.

Animalul are spinarea aplecată 
în jos și ochii aţintiţi în pământ. 

Animalul nu face nici un progres, ci 
rămâne în starea în care era dintru 
început. Animalul n-are cunoștin-
ţa binelui și a răului, n-are libertate, 
ci toate le face din instinct, mișcân-
du-se ca pendula unui ceasornic, pe 
când omul stă drept și privește cerul. 
Omul este capabil de a se desăvârși, 
omul poate ajunge la noi descoperiri 
și invenţii, omul este o fi inţă morală, 
liber și stăpân pe faptele sale, de care 
are conștiinţa că este răzbunător.

De unde această măreţie? Din acea 
scânteie dumnezeiască, din acea su-
fl are ce s-a dat materiei după ce omul 
a fost creat. “Și i-a sufl at Dumnezeu 
omului sufl are de viaţă și omul s-a 
făcut astfel fi inţă vie” (Facerea 2,7).

Noi învăţăm că sufl etul omului 
este nemuritor, este acea parte care 
ni s-a dat prin sufl area Ziditorului. 
Odată creat, nu mai moare niciodată. 
O vreme, sufl etul petrece în acest vas 
care este trupul. Prin moarte, trupul 
se desprinde de sufl et și se aduce în 
pământul din care este alcătuit, pe 
când sufl etul își continuă existenţa și 
după moarte trupească, și va trăi în 
veci de veci.

Sunt multe lucruri în Sfi ntele Scrip-
turi și în cărţile Sfi nţilor Părinţi care 
întăresc învăţătura Bisericii despre 
nemurire. Vom aminti doar câteva.

Înţeleptul Solomon zice: “Ţarina 
se întoarce în pământul din care a fost 
luată, iar sufl etul se întoarce la Dum-
nezeu care l-a dat” (Eclesiastul 12,7).

Iisus Mântuitorul ne-a poruncit: 
„Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar 
nu pot ucide sufl etul, ci temeţi-vă de 
Acela care poate să piardă și sufl etul, și 
trupul în gheenă” (Matei 10,28).

Iar întreaga viaţă și învăţătură a Fi-
ului lui Dumnezeu își găsesc înţelesul 
numai dacă le privim în lumina nemu-
ririi. Aduceţi-vă aminte de Betleem, de 
anii de umilinţă ai Mântuitorului, de 
lucrarea Sa pământească. Aduceţi-vă 
aminte de patimile Lui, de Golgota, de 
moartea de pe Cruce, de Înviere. Oare, 
pentru ce o strădanie și o jertfă atât de 
mare? Pentru sufl ete! Pentru ca Fiul 
Tatălui să le caute, să le adune, să le 
răscumpere și să le ducă în împărăţia 
cea veșnică. Pentru sufl ete S-a întru-
pat Cuvântul, pentru sufl ete a pătimit, 
a murit și a înviat: “Părinte, vreau ca 
acei pe care Mi ia-i dat să fi e acolo unde 
sunt Eu... ca să vadă slava Mea” (Ioan 
17,24).

Ucenicii Domnului, la fel, au mărtu-
risit că noi suntem chemaţi spre viaţa 
veșnică, “Lumea trece ca poft a ei”, zice 

Sfântul Ioan Evanghelistul. “Dar cel 
ce face voia lui Dumnezeu, rămâne în 
veci” (I Ioan 2,17).

Fericitul Augustin scrie că “dorinţa 
după fericire și nemurire a sădit-o 
Dumnezeu din natura în fi inţa noa-
stră”, iar un alt scriitor bisericesc, 
Lactanţiu, zice că “nemurirea este 
binele cel mai înalt spre care suntem 
create dintru început”.

În deplin acord cu învăţătura creș-
tină despre sufl et stă și gândirea celor 
mai mari fi lozofi  ai omenirii. Socrate, 
Platon, Cicero din vremea veche, apoi 
Kant, Chateaubriand, Pascal, Goete și 
alţii din timpurile mai apropiate de 
noi au susţinut cu certitudine ideea 
că omul este o fi inţă nemuritoare, 
că dincolo de mormânt îi așteaptă 
a doua viaţă, că un port care oferă 
navelor un adăpost liniștit, iar mari-
narilor odihnă.

Să mai dăm o dovadă. Toate popoa-
rele au crezut în nemurirea sufl etului. 
Să citim istoria omenirii. Să-i ascul-
tăm pe cei care vin din insulele cele 
mai îndepărtate: nemurirea sufl etului 
a fost și este credinţa tuturor popoa-
relor universului.

Găsi-vom, astfel, neamuri fără 
cultură, fără școli, fără spitale, ba 
chiar lipsite de o dreaptă cunoștinţă 
despre Dumnezeu. Dar nicăieri nu 
vom afl a oameni care să nu creadă în 
viaţa de apoi. Ce este drept, vom găsi 
totdeauna oameni care tăgăduiesc 
nemurirea sufl etului, mai ales astăzi. 
Dar aceștia formează o excepţie ciu-
dată și regretabilă, o minoritate care 
se împotrivește nu numai descoperi-
rii dumnezeiești, dar și instinctului 
naturii omenești, mărturiei istoriei 
universale.

Oare, de ce preferă o seamă de 
oameni ideea că ei mor defi nitiv? A 
răspuns un cugetător care a zis: “Cine 
tăgăduiește nemurirea sufl etului, are 
oarecare dezordine în propriul sufl et. 
Omul se coboară la nivelul animalului 
pentru ca să aibă dreptul să trăiască la 
fel ca dobitocul”...

Se zice că un preot îl povăţuia oda-
tă pe un tânăr să se abată de la rele și 
să-și schimbe viaţa. Nenorocitul clăti-
nă din cap, apoi cu glas surd zice: “Aș 
vrea să fi u un câine, părinte!”

“Cum asta?” întreabă preotul. “Da”, 
continuă tânărul. “Aș vrea să fi u câi-
ne, ca să pot păcătui fără mustrare de 
cuget”. Iată explicaţia atâtor cazuri de 
necredinţă. Necredinţa izvorăște din 
conștiinţa vinovăţiei.

Păcătoșii își adorm conștiinţa 

cu cântecul: “Omul mort, mort este 
pentru totdeauna”. În loc să se simtă 
onoraţi peste măsură că este sădit 
în ei chipul lui Dumnezeu, că sunt 
chemaţi să fi e “copii ai lui Dumnezeu” 
(I Ioan 3,1), ei luptă să se convingă 
că nu sunt altceva decât... nepoţi de 
maimuţă...

Fraţi creştini,
Să mărturisim cu toată puterea 

adevărul despre nemurirea sufl etului. 
În nemurire este măreţia omului, 
izvorul faptelor eroice, garanţia răb-
dării și frumuseţea vieţii.

Să credem și să mărturisim că după 
ce trupurile ni se vor descompune 
în ţarină, sufl etele vor continua să 
trăiască. Să mărturisim: “Aștept în-
vierea morţilor și viaţa de veci”.

Dar datorie mai mare decât a măr-
turisirii ca limbă să luptăm pentru a 
ne asigura sufl etelor noastre odihna 
la Hristos, să le pregătim loc în ceruri, 
la Tatăl Cel Ceresc.

Când patimile se luptă cu noi, când 
ispitele ne asaltează, când lumea ne 
amăgește și ne asurzește cu glasurile 
sale înșelătoare, când diavolul ne tra-
ge la păcat, să fi m treji și să veghem: 
nemurirea este în primejdie. Să ne 
împotrivim oricărei ademeniri păcă-
toase, știind bine că “Dumnezeu a tot 
harul ne-a chemat în Hristos Iisus la 
slava Sa cea veșnică” (I Petru 5,10).

Să ne convingem că legea de te-
melie a vieţii noastre este nemurirea. 
Datoria cea mai înaltă este să ne stră-
duim să ne mântuim sufl etele. Căci 
a zis Domnul Hristos: “Ce-ar folosi 
omul de-ar câștiga lumea toată, și și-ar 
pierde sufl etul său?” (Marcu 8, 36).

Să căutăm să nu ne pierdem su-
fl etele!

AMIN!
Pr. Vladislav CUCUIETU

Nemurirea Sufl etului
AMVON
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Trupul cu fi rea lui stricată și cu 
iubirea de sine este al doilea vrăjmaș 
sau piedica a doua:

Când diavolul, dușmanul cel mai 
înverșunat al omului, se vede bătut 
la prima piedică, „lumea”, cea mai 
ușoară ce o ridică în calea robilor lui 
Dumnezeu, le ridică piedica a doua, 
adică: propriul lor trup, cu fi rea lui 
stricată prin viciile trupului și cu iu-
birea de sine, pe care Sfi nţii Părinţi o 
numesc puiul necurat sau primul pui 
al diavolului.

Se tânguie trupul ca să te milosti-
vești de el, o tânguire vicleană a stri-
căciunii, care nu trebuie ascultată, ci 
scoasă, și fi rea făcută iarăși curată. 
De aceea Părinţii i-au zis trupului: 
vrăjmaș milostiv și prieten viclean. 
Trupul, nărăvit în vremea negrijei de 
mântuire cu patimile și poft ele care 
l-au desfrânat și l-au scos de sub con-
ducerea minţii - sau au scos mintea de 
la conducere -, se răscoală împotriva 
sufl etului și se întărâtă până și împo-
triva lui Dumnezeu:

„Deoarece poft a cărnii este vrăjmă-
șie împotriva lui Dumnezeu, fi indcă 
nu se supune legii lui Dumnezeu, și 
nici nu poate” (Romani 8,7).

Așa se face că fi ecare ducem un ne-
credincios în spate, trupul de pe noi. 
De la starea asta și până la a face tru-
pul nostru să fi e templu al Duhului 
Sfânt3 e de luptă, uneori toată viaţa.

Instinctul (sexual), ce există în di-
ferenţa dintre bărbat și femeie, dacă e 
ascultat, satisfăcut, te împinge să rupi 
zăgazul rânduielii și te îndeamnă să 
ieși afară de cale, căci pentru instinct 
rânduiala e o tiranie. Instinctul rupe 
zăgazul rânduielii și te îndeamnă să 

ieși dintr-o ascultare care ţi se pare 
ca un lanţ sau temniţă; aceasta este 
situaţia de luptă între trup și sufl et, 
între bine și rău, pe terenul minţii și 
inimii noastre.

Instinctul se răzvrătește. Instinctul 
poate răbufni și periclita sănătatea 
mintală. Ne găsim într-o luptă în-
tre bine și rău pe terenul minţii și al 
inimii noastre răzvrătite.

Cu cât ești mai luptat de acest in-
stinct cu atât ești mai răzvrătit. Ră-
dăcina (răului) este energia tinereţii 
care nu vrea să meargă pe o CALE 
mai presus de fi re, și când e forţată, 
atunci azvârle, începe să judece, cri-
tică, ocărăște, cârtește cu nemulţu-
mire și așteaptă bătrâneţea. Și tocmai 
această bătrâneţe, așteptată astfel, e a 
doua natură a năravurilor de până 
acolo, aceeași mare greșeală.

Firea trupului fi ind surdă, oarbă și 
mută, nu te poţi înţelege cu el decât 
prin osteneală și foame. Iar acestea, 
conduse după dreapta socoteală, nu 
dăunează. Acestea îl îmblânzesc și-l 
fac supus lui Dumnezeu: acestea 
scot dracii poft ei și ai mâniei din 
trup. Foamea îmblânzește fi arele. 
Toată lupta aceasta, însă, nicidecum 
să nu se ducă fără îndrumarea unui 
duhovnic iscusit, care știe măsura, 
trebuinţa și putinţa fi ecăruia după 
vârstă, sănătatea rămasă și după tă-
ria ispitelor - deși postul pe mulţi i-a 
făcut sănătoși. Așa cere dreapta soco-
teală. Cei care s-au grăbit fără sfatul 
dreptei socoteli, toţi au întârziat sau 
au pierdut.

Cealaltă parte de piedică ce ne-o 
ridică vrăjmașul în noi înșine e iu-
birea de sine, „primul pui al diavo-

lului”, cum o numesc Sfi nţii Părinţi 
(Sfântul Maxim Mărturisitorul), 
împotriva ei ne-a cerut Mântuitorul 
să ne hotărâm pentru lepădarea de 
sine, zicând: Oricine voiește să vie 
după Mine, să se lepede de sine, să-și 
ia crucea sa în fi ecare zi și să-Mi ur-
meze Mie (Luca 9,23).

Lucrul acesta îl poate face nu-
mai cel care s-a desfăcut din toată 
dragostea lumească și a strămutat 
puterea dragostei către Dumnezeu. 
Cu alte cuvinte: pe cel care l-a ajutat 
Dumnezeu să iasă din lanţurile din 
afară ale iubirii de lume, îi ajută să 
iasă și din legăturile dinlăuntru ale 
iubirii de sine.

Ca să treci cu bine peste piedica 
a doua, a viciilor minţii, despre care 
credeai că ești tu însuţi, sporește 
Dumnezeu dragostea Sa pentru 
tine și sporește și dragostea ta de 
Dumnezeu pe măsura piedicii din 
cale. Fiindcă, într-adevăr, preţuirea 
pătimașă a trupului adică iubirea 
trupească de sine sau primul pui al 
diavolului, numai dragostea aprinsă 
a lui Dumnezeu o poate scoate, și 
desăvârșit s-o facă scrum, prin umi-
linţele cu care o arde.

Obișnuit noi, mușcaţi la minte de 
mândrie, nu prea putem ști în câtă 
primejdie ne bagă iubirea de sine, 
dar o putem deduce din purtarea de 
grijă a lui Dumnezeu, Care, cu iubire 
de oameni, ajută mântuirea noastră, 
îngăduind încercări, certări și ocări 
peste capul nostru, cu rostul ca să ne 
scârbim de noi înșine și să ni se to-
cească tot gustul de cele de aici, căci 
altfel nu putem muri nouă înșine 
ca să viem lui Dumnezeu (Galateni 

2,19). De aceea toţi Părinţii au fugit 
de laudă și au iubit ocara și toată 
năpăstuirea, ca pe unele care ucid 
puii vicleni și aduc mult folos de la 
Dumnezeu.

Cei ce, cu darul lui Dumnezeu, se 
izbăvesc de legăturile dinlăuntru ale 
iubirii trupești de sine, se poartă și 
se mărturisesc ca fi ind străini și călă-
tori pe pământ. De aceea „suspinăm 
în acest trup, dorind să ne îmbrăcăm 
cu locuinţa noastră cea din ceruri” (II 
Corinteni 5,2).

Iată de ce, cu ajutorul dreptei so-
coteli, trebuie stins trupul, veștejită 
fl oarea lui în lumea aceasta, iar fapte-
le lui omorâte (Romani 8,7). Acestea 
însemnează cuvintele Mântuitorului: 
Cine ţine la viaţa lui o va pierde; iar 
cine-și pierde viaţa lui pentru Mine, 
va găsi-o (Matei 10,39). Înţelegem că-
și va pierde viaţa cel care ţine la felul 
lumesc și trupesc al vieţii.

Același cuvânt îl auzim sub altă 
formă, astfel: Cine va voi să-și mân-
tuiască sufl etul, îl va pierde; iar cine-și 
va pierde sufl etul său pentru Mine și 
pentru Evanghelie, acela îl va mân-
tui (Marcu 8,15). Sufl etul are și el o 
parte pătimașă care atât s-a nărăvit 
cu viaţa cea trupească, încât sufl etul 
multor oameni n-ar mai vrea să le 
moară trupul, așa s-au învoit și s-au 
legat de tare cu plăcerea de lumea 
aceasta. Ar vrea să le fi e viaţa veșnică 
în lumea aceasta. Sufl etele acestea se 
pierd. Parcă auzim cuvintele boga-
tului: Acum sufl ete ai multe bunătăţi 
adunate pe mulţi ani, mănâncă, bea și 
te veselește. Iar Dumnezeu i-a zis: Ne-
bune! În această noapte vor cere de la 
tine sufl etul tău. Și cele ce ai pregătit 

ale cui vor fi ? Așa se întâmplă cu cel 
ce-și adună comori sieși și nu se îmbo-
găţește în Dumnezeu (Luca 12,19,20).

Deci, ca să ne mântuim trebuie să 
pierdem înclinarea sufl etului cea lu-
necoasă spre împătimirea cu lumea 
și trupul, care toate aici rămân.

3 „Nu știţi, oare, că voi sunteţi templu al 
lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu 
locuiește întru voi? De va strica cineva 
templul lui Dumnezeu, îl va strica Dum-
nezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui 
Dumnezeu, care sunteţi voi. Nimeni să nu 
se amăgească. Dacă i se pare cuiva, între voi, 
că este înţelept în veacul acesta, să se facă 
nebun, ca să fi e înţelept. Căci înţelepciunea 
lumii acesteia este nebunie înaintea lui 
Dumnezeu, pentru că scris este: „El prinde 
pe cei înţelepţi în viclenia lor”. Și iarăși: 
„Domnul cunoaște gândurile înţelepţilor, că 
sunt deșarte” (I Corinteni 3,16-20)”.

După „Din învăţăturile 
Părintelui Arsenie Boca.

Despre durerile oamenilor”

Piedicile din calea mântuirii (2)

Părintele Arsenie Boca

Mănăstirea Căpriana este unul dintre cele mai 
importante centre de credinţă și cultură a Ţării 
Moldovei, al cărei început este atribuit, conform 
documentelor, primei jumătăţi a secolului al 
XV-lea. Interesul pentru istoria acestui centru 
monahal cu reverberaţii profunde s-a manifes-
tat în secolul al XIX, cu precădere în a doua ju-
mătate a acestui veac, când apar primele publi-
caţii cu caracter documentar și descriptiv. Chiar 
dacă Mănăstirea Căpriana se bucură de o aten-
ţie sporită din partea istoricilor, în comparaţie 
cu alte centre monahale, noile surse vor duce la 
completarea istoriei ei, a cărei dăinuire este de 
aproape șase secole. Un interes constant pentru 
trecutul și prezentul oricărui locaș de cult îl 
constituie Biblioteca, unde sunt tezaurizate ade-
vărate comori bibliofi le ale neamului românesc. 
Deși, în marea lor majoritate au fost confi scate 
de regimul sovietic, unele dintre ele pot fi  găsite 
și cercetate în instituţiile muzeale sau biblioteci, 
în special din Chișinău, unde au fost tezaurizate 
și păstrate cu grijă. Acestea prin conţinutul lor, 
cât și prin însemnările lăsate de posesori oferă 
informaţii destul de preţioase pentru trecutul 
românilor, în general, sau al unor localităţi, 
biserici și mănăstiri în particular. Însemnările 
erau scrise îndeosebi de slujitorii bisericii care, 
de cele mai multe ori, procurau sau difuzau 
cărţile religioase și notau pe spaţiile libere ale 
foilor informaţii care confi rmau apartenenţa 
cărţii posesorului respectiv. Această categorie 
de însemnări ne oferă informaţii despre titlul 
cărţii, preţul, posesorii, cât și blestemele pentru 
acei care îndrăzneau să înstrăineze cartea. Pose-
sorii notau pentru „ţinere de minte” sau „ca să se 
știe”, iar alteori se specifi ca că „am scris pentru 
că mână putrezește, iară slova în veci trăiește”. 
De cele mai multe ori, cărţile erau procurate de 
la vânzătorii de cărţi, dar există și cazuri când 
acestea erau furate în urma devastărilor biseri-
cilor sau a războaielor. Astfel, în anul 1717, la 30 
mai, preotul Stratul din satul Micăuţi, împreună 
cu familia sa, cumpără o Evanghelie, tipărită 
la Snagov, în 1697, pe care o dăruie, împreună 
cu 3 stupi și o Liturghie, Mănăstirii Căpriana. 
Așadar, posesorul notează că „să s(ă) știe. Aceas-
tă sfântă și de Dumnezeu lăsată Evanghelie am 
cumpărat dentâi den Căușeni de la tătari ca să 
fi e de treaba bisericii aci la Micăouţi pentru ca să 
pomenească numele nostru cine ar citi pe dânsa. 
Popa Stratul, preotesa me Ana și fi i(u) meu Sta-

te. Și am scris eu Iordache diacon să s(ă)știe, let 
7225 <1717>, me(se)ţ mai 30. Iar eu am dat-o 
la sf(â)nta măn(ă)stire Căpriana această sfântă 
Evanghelie. Ș-am dat și 3 stupi cu Evanghelie și o 
Liturghie ca s(ă) fi e danie în veci neclătit, iar cine 
s-ar ispiti a o lua de la măn(ă)stire să fi e treclet și 
proclet și anatema și s(ă) fi e afurisit de 300 și 18 
oteţi, care au fost la săbor la Nicheia și s(ă) fi e și 
<de> noi neertat”.

Cartea s-a afl at până la venirea sovieticilor în 
colecţia Muzeului bisericesc din Arhiepiscopia 
Chișinăului, iar în prezent se afl ă în Secţia Carte 
rară a Bibliotecii Academiei de Știinţe a Repu-
blicii Moldova (nr. inv. 21100).

Legăturile culturale a Mănăstirii Căpriana 
cu alte centre monahale din stânga Prutului pe 
parcursul secolului al XIX-lea pot fi  explicate 
mai ales prin rolul pe care l-a avut această mă-
năstire după instaurarea în Basarabia a regimu-
lui ţarist și înfi inţarea Tipografi ei Exarhicești de 
către Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni. 
Călugării de la Căpriana devin difuzori de cărţi 
în limba română necesare slujbelor religioase. 
Astfel, ieromonahul Climent de la Căpriana 
în anul 1870 la 1 decembrie vinde mai multe 
cărţi egumenului Mănăstirii Hâncu, Ghedeon. 
Informaţia a fost lăsată posterităţii de monahul 
Filaret pe un Antologhion, tipărit în 1840 la Mă-
năstirea Neamţ și care în prezent se afl ă printre 
cărţile Secţiei Carte rară a Bibliotecii Naţionale 
a Republicii Moldova (nr. inv. 85630) și care ne 
mărturisește că „Această carte ce să numește He-
ruvicariu este din numerul acelor șapte cărţi, al 
2-lea Utrinariu, al treilea Triodul și Penticostariul 
al 4-lea și al 5-lea 2 cărţi pe 12 luni ce se numesc 
Idiomilare, al 6-lea Prohodul Domnului, al 7-lea 
Anastasimatarul sint drepte a părintelui igumenu 
Ghedeon nacialnicul Sfi ntei Monastirii Hâ(n)
cului, cumpărate de la ieromonahul Climent din 
Sfânta Monastire Chipriana cu preţi tre(i)zeci 
30 ruble argint la anul 1870, dechemvrie 1 zi și 
pentru că mi-au fost încredinţate mie pe o vreme 
pentru cântare am însămnat întrânsele, am și 
iscălit monah Filaret”.

Însemnările marginale conţin informaţii 
cu caracter documentar de mare valoare și de 
diversă tematică. Valorifi carea și includerea 
acestora în circuitul știinţifi c va contribui la 
identifi carea și scrierea unor noi pagini din 
istoria neamului românesc.

Conf. dr. Igor Cereteu

Trebuie să iertăm calomnia. Toţi sunt mai 
mult sau mai puţin purtători de calomnii, 
difuzori de știri necontrolate, purtători ai 
bârfelor, ai zvonurilor rele. Cel care pleacă 
urechea și primește acuzaţiile ce se aduc 
aproapelui său este el însuși un calomnia-
tor. Trebuie totdeauna să contrazicem ca-
lomniile. Tăcerea și indiferenţa reprezintă 
complicitate la calomnie. Calomnia este o 
încercare și nobleţea omului se vădește în 
felul în care primește calomnia. Iisus însuși 
a fost calomniat. Printr-o viaţă curata însă, 
alungăm calomnia. Răutatea oamenilor 
o privim numai dintr-o latură, totdeauna 
considerându-ne pe noi victime. În realita-
te, răutatea altora nu este decât refl ectarea 
propriei noastre răutăţi. Atitudinea celor 
răutăcioși ne servește drept oglindă. Pune-
ţi-vă totdeauna în locul celor așa-ziși răi și 
încercaţi să raţionaţi în felul lor. Dragostea 
celorlalţi vizavi de voi este și ea tot oglinda 
dragostei voastre.

Începeţi prin a suprima răutatea voastră 
personală, egoismul vostru, și ele vor dispă-
rea din restul universului.

Care este acela care n-a judecat niciodată 
pe nimeni?

Vă supără când despre voi se spune tot 
ceea ce spuneţi voi despre alţii. Nu vreţi să 
fi ţi judecaţi, dar voi de ce judecaţi pe alţii? Și 
ce vă pasă, în fond, de judecata oamenilor? 
Nici Dumnezeu însuși nu vă judecă, ci fapte-
le voastre vă judecă. Vă irită judecata altora? 
Este returul pe care îl încasaţi la judecăţile 
voastre asupra altora. “Vorbirea voastră să fi e 
da, da și nu, nu! Restul vine de la cel rău”.

Minciuna nu există decât în imaginaţia 
voastră. Totul depinde de interpretarea pe 
care o daţi voi universului, de traducerea 
pe care o faceţi în conștiinţa voastră și în 
limbajul vostru omenesc.

De câte ori sunteţi tulburaţi, neliniștiţi și 
nenorociţi, înfricoșaţi și descurajaţi, vă afl aţi 
pe terenul minciunii, iar de câte ori sunteţi 
calmi, liniștiţi, încrezători, atunci sunteţi pe 
terenul adevărului. Chemaţi Prietenul, acest 
ocean dumnezeiesc! Nu există pe lume decât 
un singur dispreţ pe care trebuie să-l aveţi: 

acela pentru voi înșivă. Cât privește dispre-
ţul ce vine de la alţii, să zâmbiţi și să uitaţi, și 
în nici un caz să nu replicaţi.

A dispreţui pe cineva, oricare ar fi  gradul 
de evoluţie al unei fi inţe, înseamnă a-L di-
spreţui pe însuși Creatorul, autorul acestei 
fi inţe.

Visele urâte sunt o refl ectare a conștiinţei. 
Când sufl etul se retrage din corp, viaţa lui 
spirituală devine intensă, el simte cu o forţă 
accentuată binele și răul. În aceasta constă 
cu adevărat fericirea celor aleși și condam-
narea celor răi, căci sentimentele dobândesc 
în afara materiei o amploare neobișnuită, 
care încântă sufl etul până la extaz sau îl 
cufundă în oroare.

Acolo unde este Dumnezeu nu există coș-
maruri, nu există false viziuni, ci adevărata 
pace!

Blestemul decurge din păcate. Acestea 
sunt responsabile de dezordinile morale ale 
vieţii. Ideea de blestem, ca și cea de răzbu-
nare, sunt nedemne de Dumnezeu. Numai 
omul este capabil de așa ceva. Rolul lui 
Dumnezeu nu este acela de răzbunător re-
dutabil, ci de a fi  un conducător al unei crea-
ţii imperfecte, corupte, spre perfecţiunea 
veșnică, printr-un permanent progres. Tot 
ce contrariază această evoluţie, acest torent 
spre desăvârșire este zdrobit în cale, tocmai 
pentru încercarea lui de a se opune. Nimeni 
nu este blestemat decât de el însuși și fi ecare 
adună ceea ce a semănat. Fiecare acţiune a 
noastră provoacă automat o consecinţă, un 
efect, o reacţie. Tot ce vă atinge vine tot de 
la voi. Voi sunteţi și emiţătorii, și receptorii 
propriilor voastre unde. Dăruiţi iubire, pri-
miţi iubire - și invers. Sunteţi răspunzători 
de tot ce vi se întâmplă. Fericirea sau ne-
norocirea ni le pricinuim singuri. Desigur, 
este mai comod să acuzăm pe alţii de răutate 
și pe Dumnezeu de nedreptate. Dacă am 
considera altfel lucrurile, ne-am da seama 
că ceea ce am socotit drept o pedeapsă sau 
o răzbunare a lui Dumnezeu nu este, de fapt, 
decât un avertisment.

După “Hristos, Prietenul clipelor de 
grea încercare” de Georges BARBARIN

Valori bibliofi le Nici Dumnezeu însuşi nu vă judecă, 
ci faptele voastre vă judecă

Cărţi vechi dispărute de la Mănăstirea Căpriana
Informaţii inedite privind unele cărţi vechi bisericești de la Mănăstirea Căpriana
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Sanctitatea Sa Bartolomeu 
I, Patriarhul Ecumenic de 
Constantinopol, a efectuat în 
data de 3 noiembrie o vizită 
la sediul reședinţei grupului 
“Economist” din Londra. În 
cadrul întâlnirii cu direc-
torul general al grupului, 
doamna Helen Alexander, și 
cu președintele revistei “Th e 
Economist”, Bill Emmott, 
Sanctitatea Sa a vorbit des-
pre poziţia pe care o ocupă 
Patriarhia Ecumenică în 
Fanar, despre parcursul 
Turciei în vederea aderării 
la Uniunea Europeană și, de 

asemenea, despre relaţiile 
dintre Bisericile Ortodoxe și 
cele între Fanar și Vatican. 
Referindu-se la rolul revistei 
“Th e Economist”, Patriarhul 
Ecumenic a subliniat faptul 
că activitatea mass-media 
trebuie să fi e una responsa-
bilă. “Aveţi privilegiul de a 
informa, dar, în același timp, 
ocazia de a modela conștiinţa 
umană”, a mai adăugat Patri-
arhul precizând că misiunea 
mass-media comportă unele 
aspecte ale slujirii. Scopul 
vizitei în Anglia a Sanctităţii 
Sale Bartolomeu I, Patriarhul 

Ecumenic, este de a susţine la 
sediul Școlii Londoneze Eco-
nomist o prelegere pe tema 
“Religia într-o Europă afl ată 
în schimbare”.

Patriarhul Ecumenic de Constantinopol 
a conferenţiat la Londra 

Conform agenţiei de știri 
Mediafax, pe 5 noiembrie, 
arheologii israelieni au 
anunţat că au descoperit 
cel mai vechi locaș de cult 
creștin de pe teritoriul ţării 
în cursul cercetărilor efec-
tuate în interiorul inchisorii 
de maximă securitate de la 
Meggiddo, din nordul Israelului. “Am scos 
la lumina zilei un mozaic care include o in-
scripţie în limba greacă, potrivit căreia acest 
loc i-a fost dedicat lui Iisus Hristos”, a decla-
rat arheologul Yotam Tepper, coordonatorul 
operaţiunii. “Mozaicul are circa 45 de metri 
pătraţi, este perfect conservat, reproduce 
forme geometrice și include și imaginile unor 
pești, unul dintre simbolurile primilor crești-
ni”, a mai precizat arheologul. Mozaicul des-

coperit datează din secolul 
al III-lea, motiv pentru care 
vestigiile descoperite pot fi  
considerate cele mai vechi 
locaţii ale creștinătăţii. 
Mozaicul decora solul unei 
clădiri cu înălţimea de nouă 
metri, peste care a fost con-
struită ulterior o altă clădi-

re, în timpul epocii bizantine. La rândul lor, 
reprezentanţii Autorităţii pentru Antichităţi 
din Israel au declarat că descoperirea aces-
tei biserici este foarte importantă, “este un 
eveniment care se petrece doar o singură dată 
în viaţă, sunt convins de aceasta. Inscripţiile 
sunt foarte rare, iar structura dezgropată 
este foarte veche, poate chiar cea mai veche 
de acest gen”, a mai declarat șeful lucrărilor, 
Yotam Tepper.

A fost descoperit cel mai vechi 
locaş de cult creştin din Israel 

Sursa: trinitas.ro/catholica.ro

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul 
ecumenic al Constantinopolului, a partici-
pat la 19 noiembrie a.c., la slujba Vecerniei 
ofi ciată în Biserica “Sfântul Petroniu”, din 
Bologna. După săvârșirea serviciului reli-
gios, cardinalul Roger Etchegaray a citit un 
mesaj de felicitare din partea papei Benedict 
al XVI-lea adresat Sanctităţii Sale, Patriar-
hul ecumenic, în care papa a vorbit despre 
necesitatea mergerii pe calea unităţii creș-
tine. În omilia rostită la fi nalul Vecerniei, 

Sanctitatea Sa Bartolomeu I a vorbit despre 
necesitatea ca ortodocșii și romano-catolicii 
să fi e propovăduitori ai Evangheliei “într-o 
societate care se depărtează de viziunea teo-
centrică asupra vieţii, negând originea divină 
a oamenilor și scopul existenţei care este uni-
rea cu Iisus, Dumnezeu Omul”. Reamintim 
faptul că, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patri-
arhul ecumenic, s-a afl at la Bologna pentru 
a primi din partea celei mai vechi Universi-
tăţi din Italia titlul de profesor onorifi c.

Necesitatea unităţii creştine 
într-o lume fără viziune teocentrică

Pelerinaj cu icoana 
Maicii Domnului 

în SUA 
Pelerinajul cu icoana făcătoare de minuni 

a Maicii Domnului din Sitka, Alaska, s-a în-
cheiat pe 9 noiembrie, cu o slujbă ofi ciată în 
biserica ortodoxă sârbă cu hramul “Sfântul 
Gheorghe”, din North Canton, S.U.A. Înce-
pând cu data de 7 septembrie a.c., icoana 
făcătoare de minuni a fost purtată de către 
clericii din Alaska într-un pelerinaj care 
a inclus parohiile ortodoxe de pe coasta 
atlantică a Statelor Unite ale Americii. Men-
ţionăm faptul că, icoana Maicii Domnului 
din Eparhia de Sitka, considerată a fi  centrul 
creștinismului ortodox din America, a fost 
pictată la mijlocul secolului al XIX-lea.

A fost descoperită inscripţia 
care confi rmă episodul 
biblic cu David şi Goliat 

Conform agenţiei “Israelinsider”, 
arheologii israelieni au descoperit o in-
scripţie fi listină care ar putea confi rma 
existenţa, cu aproximativ 950 de ani 
î.Hr., a unui Goliat. Inscripţia, cea mai 
veche de acest fel, este gravată pe un ciob 
de lut și a fost descoperită la situl arheo-
logic de la Tel es-Safi , de către echipa 
doctorului Aren Maeir, profesor la Uni-
versitatea “Bar-Ilan” din Israel. Profeso-
rul Maeir a declarat că “deși inscripţia nu 
este o dovadă clară pentru episodul biblic 
cu David și Goliat, totuși ea ne arată că 
acel episod biblic refl ectă realităţile cultu-
rale ale timpului”.

Primul canal creştin de 
televiziune prin satelit

Primul canal creștin de televiziune 
prin satelit din Egipt a fost lansat pe 
14 noiembrie. Potrivit agenţiei “France 
Press”, inaugurarea canalului numit 
“Aghapy TV”, aparţinând Bisericii Copte, 
a avut loc într-un climat religios tensio-
nat. Menţionăm faptul că, pe data de 21 
octombrie, aproape 1000 de musulmani 
au protestat împotriva Bisericii Copte 
“Sfântul Gheorghe” din Alexandria, iar în 
timpul confruntărilor dintre manifestan-
ţi și forţele de poliţie, patru persoane au 
murit, iar nouă au fost rănite. Directorul 
“Aghapy TV”, preotul Bishoy Al Antony, a 
declarat că, în contextul în care nu se pot 
construi biserici în Egipt, acest post de 
televiziune a fost visul creștinilor.

Comisia Europeană a criticat 
lipsa libertăţii religioase pentru 
minorităţile creştine în Turcia
Comisia Europeană a criticat lipsa libertă-

ţii religioase pentru minorităţile creștine în 
Turcia, afi rmând că acestea ar putea dispărea 
în cursul unei singure generaţii. Acest raport 
al Comisiei a fost realizat la o lună după ce pe 
data de 3 octombrie a.c., Turcia a început ne-
gocierile de aderare la Organismul European. 
Menţionăm faptul că actuala legislaţie turcă 
nu recunoaște dreptul comunităţilor religioa-
se creștine de a înfi inţa asociaţii cu personali-
tate juridică în scopul promovării religiei. De 
asemenea, minorităţile creștine au drepturi 
restrânse de proprietate, nu au dreptul de a 
înfi inţa instituţii pentru pregătirea clerului, 
iar clerul nu poate să predea religia.

Arhiepiscopul de Canterbury a simţit prezenţa 
lui Dumnezeu la o Liturghie ortodoxă 

Într-un interviu acordat cotidianului “Th e London Times”, Ar-
hiepiscopul de Canterbury, Rowan Williams, a dezvăluit faptul că 
momentul primei sale experienţe a prezenţei lui Dumnezeu a avut 
loc nu într-o Biserică Anglicană sau într-una Romano - Catolică, 
ci în timpul unei Sfi nte Liturghii ortodoxe. La vârsta de 14 ani, 
Rowan Williams a fost profund impresionat de ritualul Liturghiei 
Sfântului Ioan Gură de Aur, ofi ciată de către un preot ortodox în 
localitatea Swansea, din Anglia. Arhiepiscopul a mai declarat faptul 
că, acea slujbă va rămâne în amintirea sa ca momentul când pentru 
prima oară a simţit frumuseţea lui Dumnezeu și prezenţa Lui.

În urma invitaţiei din partea Bisericii 
Anglicane Pakistaneze, Arhiepiscopul de 
Canterbury, Rowan Williams, a efectuat, 
începând cu 21 noiembrie, o vizită în Pa-
kistan. Pe parcursul vizitei, Arhiepiscopul 
a avut întrevederi cu Episcopul de Lahore, 
Alexander Malik, conducătorul Bisericii 
Anglicane Pakistaneze, cu președintele 
republicii, generalul Pervez Musharraf, 

și cu primul-ministru Shaukat Aziz. De 
asemenea, a făcut o vizită și la centrele 
speciale unde se afl ă supravieţuitori ai 
cutremurului care a avut loc în Pakistan în 
data de 8 octombrie. La fi nal, Arhiepisco-
pul Williams a ofi ciat un serviciu religios 
și a susţinut o prelegere în orașul Lahore, 
cu ocazia aniversării a 25 de ani de la con-
sacrarea episcopului Malik.

Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe din Grecia a anun-
ţat faptul că Prea Fericirea 
Sa Hristodoulos, Primatul 
Bisericii Ortodoxe a Greciei, 
a fost invitat la Vatican de 
către papa Benedict al XVI-
lea. Purtătorul de cuvânt al 
Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe din Grecia, Haris 

Konidaris, a afi rmat că “la 
fi nalul unei conferinţe care a 
avut loc la Muzeul Bizantin 
din Atena în seara zilei de 16 
noiembrie, Cardinalul Jean-
Louis Toran a citit un mesaj 
din partea papei Benedict 
al XVI-lea în care Prea Fe-
ricirea Sa Hristodoulos este 
invitat la Vatican”.

Serviciu religios 
în memoria 
victimelor 

atentatelor 
teroriste 

de la Londra 
La 1 noiembrie 2005, 

a avut loc la Catedrala 
“Sfântul Pavel”, din Lon-
dra, un serviciu religios 
în memoria victimelor 
atentatelor teroriste din 
luna iulie. Au ofi ciat car-
dinalul Cormac Murphy-
O’Connor, arhiepiscop 
romano-catolic de West-
minster, arhiepiscopul 
de Canterbury, Rowan 
Williams, și reverendul 
John Moses, decanul Ca-
tedralei “Sfântul Pavel”, 
alături de alţi slujitori ai 
Bisericii Anglicane. La 
acest eveniment au fost 
prezenţi majestatea sa 
Elisabeta, regina Marii 
Britanii, și primul-mini-
stru, Tony Blair.

Va fi  început procesul de beatifi care a papei 
Ioan Paul al II-lea 

O delegaţie a Bisericii Romano-Catolice a sosit pe data de 
11 octombrie în Polonia pentru a stabili unele aspecte privind 
beatifi carea papei Ioan Paul al II-lea. Părintele Slawomir Oder, 
membru al delegaţiei de la Vatican, a afi rmat că “obiectivul vi-
zitei este acela de a propune Excelenţei Sale, Stanislaw Dziwisz, 
arhiepiscop de Cracovia, înfi inţarea în Polonia a unui tribunal, 
care, în legătură directă cu cel de la Roma, să evalueze mărtu-
riile privind procesul de beatifi care a papei Ioan Paul al II-lea”. 
În data de 3 noiembrie, agenţia de știri “La Croix” a anunţat 
inaugurarea la Cracovia a tribunalului însărcinat cu pregă-
tirea amintitului proces de beatifi care deschis de către papa 
Benedict al XVI-lea pe data de 13 mai a.c.

La 29 octombrie, a avut loc la Catedrala “Sfântul Ștefan” 
din Philadelphia, SUA, ceremonia de instalare a episcopului 
Tikhon la conducerea Episcopiei de Philadelphia și Pennsyl-
vania de Est. La acest eveniment au fost prezenţi mai mulţi 
ierarhi, dintre care amintim pe Mitropolitul Herman, prima-
tul Bisericii Ortodoxe din America, și pe episcopul Serafi m 
de Ottawa și Canada. Episcopul Tikhon, născut la Boston, 
s-a convertit la ortodoxie în anul 1989, a absolvit Seminarul 
Teologic “Sfântul Tikhon” și, până la hirotonirea întru episcop 
din anul 2004, a fost stareţ la Mănăstirea “Sfântul Tikhon”, din 
Canaan, SUA.

Primatul Bisericii Ortodoxe din Grecia 
a fost invitat la Vatican

Episcopia de Philadelphia şi Pennsylvania 
de Est are un nou păstor 

Arhiepiscopul de Canterbury a vizitat Pakistanul
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Citiþi ºi rãspândiþi
 “MISIONARUL”

Așezată între brazi enormi, 
parcă afl aţi în rugăciune, la 

jumătatea căii șerpuitoare dintre 
Câmpulung și masivul Rarău, Mă-
năstirea Sihăstria Rarău își are o 
lungă și zbuciumată istorie...

Documentele vremii atestă că la 
1541, voievodul Petru Rareș, afl ân-
du-se în trecere pe aici cu domniţa 
Ruxandra și încântat de farmecul 
peisajului, a hotărât să ctitorească 
lăcaș de rugăciune și meditaţie, 
drept mulţumire adusă lui Dumne-
zeu, pentru victoria ce-o repurtase 
împotriva hoardelor năvălitoare ale 
tătarilor.

Mai bine de două veacuri, cre-
dincioșii de pretutindeni s-au 
izbăvit de păcate la fum de lumâ-
nare și foșnet de cetină, în Poiana 
Sihăstriei. Dar în 1776 dangătul de 
clopot s-a stins. Veniseră ocupanţii 
austro-ungari, ameninţători și ne-
împăcaţi cu obiceiul creștin.

Mai departe legenda glăsuiește că 
icoana Maicii Domnului dispărea 
din ramă, dar revenea de fi ecare 
dată la rugăciunile imploratoare ale 
călugărilor de la schit, care au fost 
martorii unui fenomen miraculos. 
Întrebată fi ind Maica Domnului 
de ce pleacă icoana din schit, s-au 
auzit vorbe năucitoare:

„Unde pleacă icoana mea să 
mutaţi schitul, căci austriecii îi 
dau foc”.

Atunci, cu spaimă-n glas, vorni-
cul Sabie a poruncit:

„Fraţilor, să ducem schitul de 
partea cealaltă a Rarăului, să 
rămână Moldovei peste veacuri, 
până trece ceasul de cumpănă!”

În mare taină, călăuziţi de icoana 
Maicii Domnului, atelajele trase de 
cai și catâri, au transferat întregul 
inventar, la Chirii, pe versantul din-

spre apa Bistriţei, a muntelui Rarău. 
Robii ce se afl au pe pârâul „Tigăni-
me” au dat de veste boierului Balș, 
care s-a înfăţișat a doua zi cu 20 de 
călăreţi și a donat cu grăbire 600 de 
hectare de pădure și fâneţe pentru 
mănăstirea căreia i-a pus piatra de 
temelie și a reclădit-o pe propria-i 
cheltuială. Ieroschimonahul Sisoe, 
egumenul schitului, a adus laudă lui 
Dumnezeu prin Sfânta Liturghie.

Încercările repetate ale credinci-
oșilor, de după 1945, de a reconstrui 
schitul pe vechiul amplasament 
ales de Petru Rareș, au fost sortite 
eșecului. Ateii comuniști s-au opus 
cu înverșunare unor astfel de ini-
ţiative. După 1989, aceiași vrednici 
și inimoși credincioși care nu și-au 
pierdut niciodată speranţa și cărora 
li s-au adăugat mulţi alţii, au hotă-
rât să reclădească vechiul schit mai 
frumos și mai impunător. Acum 

aveau de partea lor și pe actua-
lul stareţ-arhimandrit, venit 
în iulie 1992 de la Mănăstirea 
Bistriţa-Neamţ.

În numai doi ani și trei 
luni prin purtarea de grijă a 
Atotputernicului Dumnezeu 
și cu contribuţia benevolă a 
credincioșilor, lucrarea a fost 
fi nalizată.

La 16 august 1994, glasul 
celor trei clopote a prins iarăși 
viaţă, amestecându-și dangăte-
le grave cu foșnetul cetinii și cu 
tumultul cristalin al Izvorului 
Alb care-și prăvale undele 
spre albia Moldovei. Înalt Prea 
Sfi nţia Sa Pimen Suceveanul a 
rostit binecuvântarea la ter-
minarea construcţiei, pe care 
a și sfi nţit-o, la data mai sus 
amintită. 

Ctitorii Mănăstirii sunt Mân-
tuitorul Iisus Hristos și Maica 
Domnului care se îngrijesc în 
mod deosebit de acest sfânt 
lăcaș, în care se găsesc 7 sfi nte 
icoane făcătoare de minuni, 
care aduc vindecare și alinare 
celor bolnavi și suferinzi.

La ora actuală, mănăstirea 
domină ca o bijuterie rară 
Poiana Sihăstriei. Așezământul 
mai cuprinde 26 de chilii, iar 
pentru credincioșii care fac 
pelerinaje, în special duminicile 
și sărbătorile de peste an, există 
posibilităţi de cazare cu destinaţie 
specială pentru credincioși, cărora 
li se servește și masa.

Programul religios și duhovni-
cesc e inspirat de la Muntele Athos 
și de la mănăstirile Frăsinei (Vâl-
cea) și Sihăstria Neamţului. Zilnic 

se ofi ciază Sfânta Liturghie, vecer-
nia și slujba de la miezul nopţii, cu 
privegheri și acatiste ce se impun în 
programul monastic.

Vorbele Mântuitorului: „Ruga-
ţi-vă și privegheaţi, că nu se știe 
ceasul...” sunt adânc încrustate în 
inimile și minţile celor 12 vieţuitori 
ai mănăstirii și sunt cu sfi nţenie 
respectate.

Ferestre cãtre cer Mănăstirea Sihăstria RarăuMănăstirea Sihăstria Rarău

Mănăstirea este renumită Mănăstirea este renumită 
pentru minunile înfăptuite aici pentru minunile înfăptuite aici 

și pentru împlinirea rugăciu-și pentru împlinirea rugăciu-
nilor. În noaptea de Anul Nou, nilor. În noaptea de Anul Nou, 
în timpul moliftelor Sf. Vasile în timpul moliftelor Sf. Vasile 

cel Mare, o lumină cerească se cel Mare, o lumină cerească se 
pogoară în faţa altaruluipogoară în faţa altarului

De ce a venit Patriarhul Alexii al II-lea la Chişinău?
Continuare din pag. 1

Prietenia comunisto-ortodoxă a lăsat lumea per-
plexă și a generat justifi cat întrebarea - cum rămâne 
cu închinarea președintelui la idolul său Lenin, pen-
tru care „religia era opium pentru popor”. În zadar 
au așteptat oamenii o pocăinţă publică a secretaru-
lui general al comuniștilor în faţa patriarhului iubit 
pentru trecutul criminal al partidului său și daunele 
provocate Bisericii. Nu s-a întâmplat nici de data 
aceasta. În schimb, n-a uitat să jignească preoţii 
și credincioșii Mitropoliei Basarabiei, spunând că 
Mitropolia Basarabiei nu este recunoscută și că 
singurul patriarh al moldovenilor este Patriarhul 
Moscovei. Și că așa a fost tot timpul. Se pare că 
pentru președintele Voronin istoria noastră începe 
din 1812, odată cu anexarea abuzivă a Basarabiei de 
către Rusia. Această afi rmaţie greșită a președintelui 
constituie încă o dovadă în plus că Istoria Românilor 
nu trebuie exclusă sub nici o formă din programa 
școlară, așa cum dorește Ministerul Educaţiei, pen-
tru că dacă trece ideea ministerului vom avea pe 
viitor și alţi președinţi necunoscători de istorie. La 
fel s-a așteptat în zadar ca Patriarhul să adreseze 
celuilalt fi u duhovnicesc, liderul separatist de la 
Tiraspol, îndemnul părintesc de a înceta persecuţia 
copiilor din școlile românești din Transnistria. Nici 
asta nu s-a întâmplat. 

Efectul acestei vizite a fost, în mare parte, exact in-
vers celui scontat. Paradoxal, dar așa este. Pe o parte 
din preoţi i-a nemulţumit faptul că Patriarhul n-a 
ţinut cont de obiecţiile unor slujitori vizavi de can-
didatura noului arhipăstor și la hirotonirea acestuia 
n-au prevalat canoanele bisericești, ci alte interese. 
Întrebarea „Vrednic este?” din cadrul slujbei de hi-

rotonire n-a răsunat ca o întrebare, ci ca un simplu 
anunţ cu care mulţi preoţi nu sunt de acord. Alţii, 
îndeosebi cei tineri, au înţeles abia acum că Patriar-
hul vorbește o limbă străină și este înstrăinat în în-
depărtata Moscovă, iar la Chișinău aceeași distanţă a 
fost păstrată de bodyguarzii care-l păzeau. Un străin 
de care este greu să te apropii. Chiar dacă preoţii au 
avut ordin să nu slujească Sfânta Liturghie și să vină 
împreună cu credincioșii la Chișinău pentru înaltul 
oaspete, ei nu s-au prea înghesuit la ceremonie. Iar 
numărul credincioșilor din faţa Catedralei a confi r-
mat acest lucru. Faptul că nu s-a ofi ciat Sfânta Litur-
ghie în duminica de 13 noiembrie, i-a nemulţumit 
mult pe creștini. Ei mergând dimineaţa la slujbă și 
văzând lacătele pe ușile bisericilor au crezut că s-au 
întors anii de după ’44. 

În urma acestei vizite, numărul celor care stăteau 
la îndoială în privinţa jurisdicţiei lor bisericești s-a 
micșorat. Adevărul care l-au descoperit în aceste 
două zile este, de fapt, unul vechi – revenirea la Bise-
rica-mamă, Patriarhia Română, la Prea Fericitul Pa-
triarh Teoctist, un moldovean din Moldova de peste 
Prut, din Botoșanii lui Eminescu, un patriarh iubitor 
de basarabeni, de aceași limbă, credinţă și simţire.

Patriarhul Alexii al II-lea a mărturisit că Republica 
Moldova s-a schimbat în cei 15 ani care s-au scurs de 
la ultima sa vizită. Este adevărat. S-a schimbat mult. 
În acest răstimp a fost reactivată Mitropolia Basarabi-
ei. Credincioșii și preoţii revin la Patriarhia Română, 
Patriarhia lor canonică. Dar aceasta înseamnă că Re-
publica Moldova se va schimba și mai mult. Și aceasta 
nu pentru că așa vor oamenii, unii se mai gândesc ce 
să facă, ci pentru că așa este voia lui Dumnezeu.
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