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faci nimic fără ajutorul 

lui Dumnezeu.
Sfântul Marcu Ascetul

FIªIER  FILOCALIC

“Lumină spre descoperirea 
neamurilor și slavă 

poporului Tău, Israel”
(Luca 2, 32)

În fi ecare an, la această dată, în Bise-
rica Ortodoxă se sfi nţește, prin lumina 
cea slobozitoare a lui Hristos, praznicul 
“Întâmpinarea Domnului”. Această mare 
sărbătoare împărătească după rânduiala 
Legii Vechi vine să ne aducă prin Pruncul 
Hristos Legea cea Nouă, Mântuirea tutu-
ror popoarelor.

De la nașterea Pruncului Iisus trecuse 
40 de zile, iar după rânduiala lui Dumne-
zeu care a dat-o prin Moise, orice născut 
de parte bărbătească trebuia să fi e adus la 
templu pentru a fi  închinat. Domnul Iisus, 
ca fi u al Sfi ntei Fecioare Măria, trebuia să 
împlinească și această rânduiala, așa cum 
a primit-o și pe cealaltă rânduiala a Ve-
chiului Testament, tăierea împrejur, după 
cum va mărturisi mai târziu însuși Mân-
tuitorul că: “N-am venit să stric Legea, ci s-
o desăvârșesc”. Toate acestea trebuiau să se 
împlinească, precum au spus prorocii, dar 
în același timp era nevoie și de respectarea 
poruncilor dumnezeiești, rânduite pentru 
toţi fi ii poporului Său.

Întâmpinarea Domnului, adică adu-
cerea Pruncului Iisus la templu, a fost 
prezisă în Vechiul Testament, în Prorocii 
și în Psalmi, iar când s-a împlinit Legea 
a fost consemnată de Sfântul Evanghelist 
Luca: “Și din îndemnul Duhului a venit la 
templu” (Luca 2, 27).

Măreţul templu al lui Solomon pri-
mește astăzi în braţele dreptului Simeon 
pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca 
prunc și Dumnezeu. Și tot din îndemnul 
Duhului Sfânt, bătrânul și dreptul Simeon 
a venit și el la templu, unde i s-a împlinit 
înainte de moarte dorinţa de a-l vedea pe 
Mesia, după cum i se făgăduise. Dreptul 
Simeon, precum și Ana Prorociţa, și mulţi 

alţii așteptau venirea lui Mesia, 
trăind în jurul templului viaţa cea 
duhovnicească sub îndrumarea 
Duhului Sfânt.

Iar în această binecuvântată zi 
“un mănunchi de drepţi” erau cei 
care au asistat la măreaţa împlini-
re de venire a lui Mesia la templu. 
Dreptul Simeon, Prorociţa Ana, 
Maica Domnului și cu Iosif păreau 
a fi  cele patru margini ale Pămân-
tului, care îl primeau în mijlocul 
lor pe Mântuitorul Lumii, pruncul 
Iisus. Iar după rânduiala Duhului 
Sfânt, Dreptul Simeon a rostit aceste 
cuvinte profetice: “Acum slobozește 
pe robul Tău, Stăpâne, după cuvân-
tul Tău, în pace, că văzură ochii mei 
mântuirea Ta, care ai gătit-o înaintea 
feţei tuturor popoarelor. Lumină spre 
descoperirea neamurilor și slavă po-
porului Tău, Israel” (Luca 2, 29-32). 
Aceasta era calea spre mântuire adusă 
de Mântuitorul, cel care avea numai 40 
de zile și cu toate acestea, era “chipul lui 
Dumnezeu cel nevăzut”, așa cum ne spune 
Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către 
Coloseni, cap. 1.

Acest mare eveniment al Întâmpină-
rii Domnului nu se limitează numai la 
slobozirea multrâvnitului Simeon după 
făgăduinţa Domnului, ci este primirea 
lui Mesia în Lume și slobozirea lumii spre 
mântuire.

Pentru neamul omenesc așteptarea a 
fost mare, căci a-L întâmpina pe Domnul 
și Dumnezeul nostru înseamnă a-L aștepta 
cu credinţă tare și apoi a te învrednici să-L 
ţii în braţe asemenea dreptului Simeon în 
faţa templului cel mare din Ierusalim este 
un lucru pe care l-au meritat numai cei 
aleși dintre aleși.

Astăzi toţi venim la această mare săr-
bătoare a creștinilor cu mare dragoste de 
Hristos, cu templul sufl etului deschis să-L 

primim pe Pruncul Mesia ca pe “Lumina 
cea descoperitoare” spre mântuire.

Prea Fericitul Teoctist, Patriarhul Tu-
turor Românilor, într-o predică a sa la 
această mare sărbătoare cuvânta: “Întâm-
pinarea Domnului înseamnă o afi rmaţie a 
credinţei poporului român, din această par-
te a lumii, căci înseamnă unitate de credin-
ţă, continuitate în viaţa noastră religioasă 
și părtășie la întreaga viaţă duhovnicească 
a credincioșilor”.

Să dea Bunul Dumnezeu ca acest în-
demn patriarhal să fi e auzit de Domnul 
și Dumnezeul nostru și, precum a fost lu-
minat de Duhul Sfânt bătrânul Simeon, să 
fi m și noi toţi creștini luminaţi de Duhul 
Sfânt pentru a zidi în sufl etele noastre acel 
templu de întâmpinare a Domnului și să 
ne bucurăm și noi de adevărata dragoste 
de Dumnezeu și de aproapele și neamul 
nostru.

Dumnezeu să ne binecuvânteze.
Preot Vlad MIHĂILĂ

Întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos
2/15 februarie

O emisiune televizată dinaintea 
sărbătorilor de iarnă, în care s-a 
vorbit despre educaţia morală 
a tineretului, a fost încheiată 
de către dna prezentatoare cu o 
concluzie derutantă: „Puteţi crede 
în orice, numai să credeţi”. Adică 
puteţi crede în pietre, copaci, 
păsări, totemuri, amulete, vrăji, 
extratereștri etc. 

După ce timp de aproape 
două ore s-a vorbit despre rolul 
elementului religios în educaţia 
tinerei generaţii, la emisiune fi ind 
prezentă și o faţă bisericească care 
a explicat clar că numai credinţa 
în Dumnezeul cel adevărat este 
mântuitoare, o asemenea încheie-
re vădește, cel puţin, o neînţele-
gere a ceea ce s-a discutat. O teză 
de fi nal a unei emisiuni trebuie 
să fi e un gând generalizator, nu 
dorinţa ascunsă a moderatorului. 
Cei prezenţi, cu mici excepţii, s-au 
pronunţat cu argumente pentru 
necesitatea educaţiei religioase. 

Enunţul de încheiere a convor-
birii televizate a arătat, de fapt, că 
nu educaţia religioasă a tinere-
tului interesează, ci nevoia de a 
acoperi spaţiul de emisie la sfârșit 
de an a făcut posibilă o asemenea 
emisiune. Doar n-ai să vorbești 
despre politică și economie tot 
anul. În ultimii 15 ani, emisiuni 

la această temă au mai fost și 
efectul este cunoscut: religia nu 
este acceptată în școli. Aceste în-
tâlniri televizate cu copii, studen-
ţi, reprezentanţi ai Bisericii au ca 
scop crearea unei false percepţii 
că, uite, se caută soluţii pentru 
a promova elementul religios în 
educaţia tinerei generaţii. 

„Educaţia moral-spirituală” 
admisă în învăţământul primar 
este o formă ascunsă de a menţine 
copiii în sfera ateismului în care 
au fost educaţi cei de care astăzi 
depinde introducerea religiei în 
școală. Pentru aceștia termenii „re-
ligie”, „preot” și „biserică” provoacă 
aceeași aversiune  ca pe timpuri și 
sunt asociaţi în continuare cu ceva 
învechit, demodat și dăunător pen-
tru progresul știinţifi c al societăţii.  
Orice se poate preda în școală, 
numai religia nu. Religie din latină 
înseamnă re-legare, relegarea noa-
stră cu Dumnezeu. De acea Dum-
nezeu nu este admis în școală. Unii 
susţin că trebuie consultaţi copiii 
dacă vor să studieze religia sau nu, 
de parcă copiii sunt întrebaţi dacă 
vor să înveţe matematică, chimie, 
limba rusă sau istoria integrată. Pe 
acest fundal al repulsiei faţă de re-
ligie apar tot felul de inventatori și 
autori de concepţii, mânaţi tainic 
de păcatul trufi ei. 

În ultimul timp, o concepţie 
cu o denumire antropocentrică 
„Arta de a deveni om” este pro-
movată tot mai insistent. Cei care 
se împotrivesc religiei, îmbră-
ţișează cu toată puterea această 
idee. Ei văd în această sintagmă 
ceva ateizant de pe timpuri, când 
tot despre educarea unui om era 
vorba – “omul sovietic”. Dacă s-a 
dorit să i se spună „artă”, era mai 
potrivită sintagma „Arta de a te 
mântui” sau „Arta de a urma lui 
Hristos”, sau „Arta de a câștiga 
veșnicia”. Denumirea dată seamă-
nă mai mult cu un demers pentru 
antropoide. 

Privite mai atent cele descrise 
mai sus putem constata că, în rea-
litate, ne confruntăm cu o ateizare 
mascată.

Trebuie să recunoaștem că ac-
ţiunile reprezentanţilor Bisericii 
privind introducerea religiei în 
școală a fost marcate de timidi-
tate. Dacă se cerea mai hotărât, se 
reușea. Structura locală a Patriar-
hiei Moscovei și-a irosit energiile 
și prietenia cu guvernanţii în toa-
tă această perioadă preponderent 
pentru lupta împotriva Mitropo-
liei Basarabiei. Nici sectele, nici 
introducerea religiei în școală nu 
era prioritar pentru această uni-
tate bisericească. Avea un singur 

vector – prigoana Mitropoliei 
Basarabiei. Dacă se făceau atâtea 
manifestaţii preoţești pentru in-
troducerea religiei în școală câte 
s-au făcut împotriva Mitropoliei 
Basarabiei, cu siguranţă că religia 
era obiect de studiu în școală de 
mult. Dacă toţi cei peste 1000 
de preoţi, împreună cu câte un 
autocar cu credincioși, cereau la 
unison în faţa Guvernului rein-
troducerea religiei în școală, așa 
cum a fost până la venirea so-
vieticilor în 1944, guvernanţii atei 
aveau să cedeze. Și astăzi, emisiu-
ni de genul celei menţionate nu-și 
aveau rostul. 

Toate guvernările, de la cele 
comuniste până la cele mai puţin 
comuniste, care s-au succedat de 
la 1990 încoace au folosit viclean 
Biserica în scopuri politice. În 
schimb, politicienii n-au fost fo-
losiţi pentru binele Bisericii. În 
această situaţie se impun acţiuni 
mai energice din partea repre-
zentanţilor Bisericii pentru ca 
religia să fi e acceptată ca obiect 
de studiu în școală, în caz contrar 
ieșirea din ateism se va amâna și 
încă multe asemenea emisiuni vor 
avea ca subiect educaţia religioa-
să, iar societatea se va îndepărta și 
mai mult de Dumnezeu. 

Anatol TELEMBICI

Ateizare mascatăAteizare mascată
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Noi, Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit 

al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, facem apel de so-
lidaritate către toţi preoţii și credincioșii din cadrul 
Sfi ntei Mitropolii a Basarabiei.

În urma cataclismelor naturale ce au avut loc 
în Asia de Sud, milioane de oameni au rămas fără 
locuinţe, fără hrană, fără îmbrăcăminte, dar mai 
tragic este că mulţi dintre ei au rămas fără părinţi, 
fără copii, fără fraţi, fără rude, încât bilanţul total de 
victime în urma tragediei a depășit cifra de 170.000 
de mii de morţi.

Conștiinţa noastră de creștini ortodocși precum 
și poruncile evanghelice ne îndeamnă să acţionăm 
cu fapte de solidaritate faţă de semenii noștri afl aţi 
în nevoie.

Prin puterea rezervată Nouă de sfi ntele canoane 
ortodoxe rânduim ca toţi preoţii din cadrul Sfi ntei 
Noastre Mitropolii a Basarabiei să săvârșească o 
slujbă de pomenire a victimelor acestui cataclism în 
data de 16 ianuarie 2005, după Sf. Liturghie, iar în 
ziua de 17 ianuarie instituim o zi de post și rugăciune 
în memoria tuturor celor răposaţi dintr-un neam și 
credinţă cu noi, precum și a victimelor dezastrului 
care a lovit Asia de Sud.

De asemenea, iniţiem o colectare de fonduri 
pentru sinistraţii cataclismului din Asia. De aceea, 
rugăm ca toate parohiile din cadrul Mitropoliei Ba-
sarabiei să participe activ la colectarea acestui fond.

Mai rugăm și îndemnăm ca toate instituţiile de 
stat și nonguvernamentale, persoanele juridice și 
fi zice și toţi creștinii doritori să se alăture la această 
colectă.

Mijloacele fi nanciare vor fi  depuse la un cont ban-
car special și gestionate de Misiunea Socială „DIA-
CONIA” din cadrul Sfi ntei Noastre Mitropolii.

Toţi doritorii pot face donaţii pentru fondul special la:
B.C.  „ Victoriabank” S.A. 

Cod bancar 280101416; Cont lei 225110000186757
Misiunea Socială „DIACONIA” va face public mo-

dul  gestionării a fondurilor colectate.
Cu arhierești binecuvântări,

 PETRU,
Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit 

al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor

În aceste momente de grea cumpănă 
pentru milioanele de familii afectate de 
cutremurul devastator din Asia de Sud-
Est, cu părintească dragoste, chemăm pe 
toţi fi ii duhovnicești ai Bisericii Orto-
doxe Române să fi e alături de cei care 
suferă în aceste zile din cauza pierderii 
celor dragi și a lipsurilor de tot felul. 
Arătând sensibilitate faţă de acești fraţi ai 
noștri, împlinim învăţătura Bisericii Mân-
tuitorului nostru Iisus Hristos, potrivit 
căreia omul este persoana afl ată în perma-
nentă comuniune de iubire cu Dumnezeu 
și cu semenii săi, ca “fi i ai Celui Preaînalt” 
(Luca 6, 35); iar această iubire se concreti-
zează prin fapte de ajutorare a aproapelui 
nostru indiferent de neamul căruia aparţi-
ne sau de credinţa pe care o împărtășește. 
De aceea, cu gândul la Pruncul Iisus născut în 
peștera Betleemului, Care ne-a adus tuturor 
pace în sufl ete și bucurie în inimi, facem apel 
către ierarhii și ceilalţi slujitori ai Sfi ntelor 
Altare de la parohii și mănăstiri ca la sfi ntele 
slujbe din perioada sărbătorilor de la înce-
putul noului an să organizeze în acest scop 
colecte în bani, pentru a aduce și noi, după 
putinţă, un strop de alinare și mângâiere ce-
lor atât de greu încercaţi de stihiile naturii. 
Cu părintească binecuvântare, al vostru pu-
rurea rugător către Dumnezeu, 

 Teoctist, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

Sumele colectate de la parohii vor fi  cen-
tralizate, prin intermediul protopopiatelor, 
la fi ecare Centru Eparhial, apoi vor fi  virate 
în contul deschis de Crucea Roșie Română în 
campania Ajutor pentru Asia.

AJUTOR PENTRU ASIA
Apel la ajutorare venit din partea Prea Fericitului 

Părinte Teoctist, Patriarhul României 
În atenţia tuturor Preoţilor şi credincioşilor 
din cuprinsul Sfi ntei Mitropolii a Basarabiei

În urma cataclismelor natura-
le ce au avut loc în Asia de Sud, 
milioane de oameni au rămas 
fără locuinţe, fără hrană, fără îm-
brăcăminte, dar mai tragic este 
că mulţi dintre ei au rămas fără 
părinţi, fără copii, fără fraţi, fără 
rude, încât bilanţul total de vic-
time în urma tragediei a depășit 
cifra de 230 mii de morţi.

Conștiinţa noastră de creștini 
ortodocși precum și poruncile 
evanghelice ne îndeamnă să acţi-
onăm cu fapte de solidaritate faţă 
de semenii noștri afl aţi în nevoie.

Înalt Prea Sfi nţitul Petru, 
Arhiepiscop al Chișinăului, Mi-
tropolit al Basarabiei și Exarh al 
Plaiurilor, la fel ca și Prea Feri-
citul Părinte Patriarh Teoctist și 
ceilalţi ierarhi din Patriarhia Ro-
mână, a făcut apel de solidaritate 
către toţi preoţii și credincioșii 
din cadrul Sfi ntei Mitropolii a 
Basarabiei.

Urmând sfi ntele canoane orto-
doxe s-a rânduit ca toţi preoţii 
din cadrul Sfi ntei Mitropolii a 
Basarabiei să săvârșească o slujbă 
de pomenire a victimelor acestui 
cataclism în data de 16 ianuarie 
2005, după Sfânta Liturghie, iar 
ziua de 17 ianuarie a fost insti-
tuită ca zi de post și rugăciune în 
memoria tuturor celor răposaţi 
dintr-un neam și credinţă cu noi, 
precum și a tuturor victimelor 
dezastrului care a lovit Asia de 
Sud. De asemenea, a fost iniţiată 
o colectare de fonduri pentru 
sinistraţii cataclismului din Asia. 
Ierarhul Basarabiei a îndemnat 
toate parohiile din cadrul Mi-
tropoliei Basarabiei să participe 
activ la colectarea acestui fond, 
precum și toate instituţiile de stat 
și neguvernamentale, persoanele 
juridice și fi zice și toţi creștinii 
doritori se pot alătura la această 
colectă.

Mijloacele fi nanciare vor fi  
depuse la un cont bancar special 
și gestionate de Misiunea Socială 
“DIACONIA” a Mitropoliei Basa-
rabiei.

Toţi doritorii pot participa la ac-
ţiune, donând în contul special la: 

B.C. “Victoriabank” S.A. 
Cod bancar 280101416

Cont lei 225110000186757
Iar monitorizarea și informarea 

se poate face la:
Tel.: 0 22 / 21 12 63, 27 98 04.

e-mail: offi  ce@diaconia-md.org, 
www.diaconia-md.org

Săptămânile acestea pe străzile 
orașului Chișinău puteţi întâlni 
colaboratori ai Diaconiei distri-
buind invitaţii de a participa la 
această campanie.

Până în prezent, mai multe pa-
rohii din Mitropolia Basarabiei au 
răspuns apelului Înalt Prea Sfi nţi-
tului Petru. Prezentăm mai jos 
lista: Paraclisul Mitropolitan „Sf. 
Ioan Teologul” din Chișinău, pr. 
Ioan Cosoi – 570 lei; Parohia „Sf. 
Gheorghe și Sf. Stelian”, Chișinău, 
pr. Vasile Petrov – 680 lei; Parohia 
„Sf. Parascheva”, Chioselia Mare, 
Cahul, pr. Marcel Corja – 415 lei; 
Parohia „Sf. Constantin și Elena”, 
Ghiliceni, Telenești, pr. Nicolae 
Ioniţă – 1500 lei; Parohia „Sf. Arh. 
Mihail și Gavriil”, Buiucanii Ve-
chi, Chișinău, pr. Valeriu Matciac 
– 1000 lei; Frăţia Ortodoxă Ro-
mână, Ialoveni, președinte Mihai 
Potoroacă – 100 lei; Parohia „Toţi 
Sfi nţii Români”, Cania, Cantemir, 
pr. Vasile Burduja – 1520 lei; Pa-
rohia „Lipnic”, Ocniţa – 500 lei; 
donaţii particulare – 150 lei.

Aducem deosebite mulţumiri 
tuturor celor care au contribuit la 
colectarea acestui fond.

Campania va continua și în 
următoarele numere ale ziarului 
MISIONARUL. Vă vom ţine la 
curent cu evoluţia colectării de 
fonduri. 

P.S. Poporul nostru dintot-
deauna a dat dovadă de promp-
titudine, oferind sprijin în astfel 
de nenorociri, drept dovadă fi ind 
faima sa în întreaga lume ca fi ind 
cel mai receptiv, ospitalier, pri-
mitor.

Misiunea Socială “Diaconia” 
a Mitropoliei Basarabiei

Pentru locuitorii sectorului 
Ciocana, or. Chișinău, ultima zi a 
anului 2004, 31 decembrie, a avut 
o semnifi caţie aparte. În această zi, 
un sobor de preoţi ai Mitropoliei 
Basarabiei, cu binecuvântarea Mi-
tropolitului și Ierarhului Petru, a 
ofi ciat slujba de sfi nţire a Paraclisu-
lui cu hramul Sfântul Cuvios Ioan 
Iacob de la Neamţ-Hozevitul. 

Sfânta slujbă a fost ofi ciată în 
ziua când românii ortodocși din 
Basarabia fac pomenirea Sfântului 
Cuvios Daniil Sihastrul de la Voro-
neţ, duhovnicul și sfetnicul Bine-
credinciosului Voievod Ștefan cel 
Mare și Sfânt, rugăciunile cărora 
au fost invocate întru ocrotirea și 

ajutorul comunităţii. Din soborul 
de preoţi au făcut parte clericii: pr. 
Valeriu Matceac, pr. Victor Răstă-
șeanu, arhim. Andrei Caramalău, 
pr. Viorel Rusu, pr. Dorian Reven-
co, pr. Ion Cosoi și pr. paroh Alexei 
Semionov. 

Paraclisul a fost amenajat într-un 
vagon, care este amplasat pe locul 
repartizat pe către Primăria ora-
șului, unde va fi  ridicată viitoarea 
biserică (intersecţia bd. Mircea cel 
Bătrân și str. Prof. Ion Dumeniuk, 
staţia terminus a troleibuzelor nr. 
13, 23, 24, 26).

Cuvântul de învăţătură a fost ros-
tit  de către părintele Valeriu Mat-
ceac, care a subliniat că ridicarea 
unei biserici este un dar de la Dum-

nezeu, dar și o șansă pentru fi ecare 
din noi  ca să ne verifi căm credinţa. 
Fiecare locuitor al acestui sector  
are acum această șansă. Parohul 
bisericii, Alexei Semionov, a mulţu-
mit tuturor celor care au contribuit 
la organizarea acestei parohii și, în 
mod special, celor care au sprijinit  
amenajarea paraclisului, dlui Ion 
Efrem și familiilor Ursu, Barajin, 
Catraniuc, Grădinaru, Carcea, 
Mihnea, Vasilică.

Alegând hramul Sfântul Cuvios 
Ioan Iacob de la Neamţ-Hozevitul, 
comunitatea a ţinut cont de faptul 
că Sfântul Ioan este un sfânt nou 
al neamului și veacului nostru. 
Sfântul Ioan Iacob s-a născut în 
Moldova la 23 iulie 1913, în satul 

Crăiniceni, comuna Horodiștea, 
judeţul Dorohoi. A învăţat la gim-
naziul „Mihail Kogălniceanu” din 
Lipcani. După ce a fost călugărit la 
Mănăstirea Neamţ, în 1936 a plecat 
în Ţara Sfântă. A călcat cu evlavie 
pe urmele Mântuitorului, fi ind hi-
rotonit preot în Biserica Sfântului 
Mormânt. Trece la cele veșnice la 
5 august 1960. Moaștele lui au fost 
descoperite în anul 1980, întregi și 
binemirositoare, în peștera Sf. Ana 
din Ţara Sfânta, în care s-a nevoit.

Credem și nădăjduim că avându-l 
pe Sf. Ioan ocrotitor și rugător al bi-
sericii noastre, vom reuși să ducem 
la bun sfârșit această lucrare nobilă 
– înălţarea  sfântului locaș.

Consiliul parohial face un apel 
către toţi oamenii de bună-credinţă 
să contribuie material și  fi nanciar 
la înălţarea Sfântului Locaș.

Orice ajutor fi nanciar poate fi  
depus la:

Banca Comercială Română S.A.
Sucursala Chișinău

Codul băncii: 280101868
Numărul contului: 

222400000101071-MDL
222400100101071-USD
222402100101071-EUR
222408000101071-ROL

Telefoane de contact: 
339820, 331310

GSM: 0692 49896, 0693 36366.
Anatol NICORICI, epitrop

Tragedia nu are… frontiere, 
naţionalitate, culoare… l l

Un nou altar al Mitropoliei BasarabieiUn nou altar al Mitropoliei Basarabiei
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Psalmiştii Îl laudă pe Domnul

Noul calendar (schimbat), care îl 
folosim în viaţa de toate zilele timp 
de aproape un secol, se impune prin 
logica sa corectă și prin rânduiala 
lui Dumnezeu să fi e acceptat și de 
majoritatea creștinilor. Doar numai 
cei care nu vor să mediteze asupra 
Creaţiei lui Dumnezeu și cred spu-
selor imperiale se mai abţin de la 
cinstirea sărbătorilor pe nou.

5 ianuarie, Ajunul Botezului 
Domnului, în care pe timpuri Sfân-
tul Ioan Botezătorul și Înaintemer-

gătorul pregătea calea Domnului, 
chemând lumea la pocăinţă, căci 
„se apropie Împărăţia Cerurilor”, 
stropindu-i cu apă spre iertarea 
păcatelor.

Anul acesta, 2005, zgârcit până-n 
prezent de zăpadă, în dimineaţa de 
Ajun, când se săvârșea Slujba de 
sfi nţire a Agheasmei Mari în semn 
de cinstire, Dumnezeu așternea câte 
un fulg de nea pe sufl etele creștinilor 
care se adunaseră la această sfi nţire 
de Apă la biserica „Sfânta Teodora 
de la Sihla”. Sfânta Agheasmă, care 
a fost binecuvântată de Domnul și 
primită de creștini, însoţită de aju-
nare, a venit să lumineze sufl etele 
creștinilor.

Aproximativ la ora 17.00, lumina 
policandrelor i-a adunat în Sfânta 
Biserică-Catedrală a Mitropoliei 
Basarabiei pe poeţi și un impunător 
număr de creștini.

Cu binecuvântarea Înalt Prea 
Sfi nţitului Petru, Mitropolit al Ba-
sarabiei și Exarh al Plaiurilor, prin 
lucrul organizatoric al Departa-

mentului de Cultură al Mitropoliei 
Basarabiei, condus de consilierul 
cultural protoiereul mitrofor Ioan 
Ciuntu, și cu dorinţa și străduinţa 
Uniunii Scriitorilor, în frunte cu 
președintele ei, academicianul Mi-
hai Cimpoi, la biserica „Sfânta Teo-
dora de la Sihla” a fost organizat un 
recital de poezie creștină.

Această întrunire binecuvântată 
de Dumnezeu și mult binevenită 
pentru toţi cei prezenţi, sub semnul 
„Lăudaţi-L pe Domnul că este bun, 
că-n veac este mila Lui” pune un 
început bun  de luminare a sufl e-
telor noastre de cunoaștere a poe-
ziei creștine, cântată de poeţii noștri 
contemporani.

În cuvântul său, academicianul 
Mihai Cimpoi menţiona că „O astfel 
de seară de poezie cu motive religioa-
se este fără precedent, este o premieră 
absolută, care cred că se va transfor-
ma într-o tradiţie.

De ce poezia în biserică? Deoare-
ce este rostită lui Dumnezeu și este 
expresia ce leagă cerul cu pământul, 

Dumnezeu și omul, Creatorul și 
creaţia.

Un al doilea argument este legătu-
ra organică dintre poezie și Biserică, 
pecetluită și de marele nume de preo-
ţi-poeţi: de la Dosoft ei și Varlaam la 
Mateevici, de la ei la poeţii Radu Gyr, 
Ioan Alexandru, Grigore Vieru”.

Creștinii au rămas plăcut sur-
prinși ascultând poezia creștină și 
descoperind aspiraţia religioasă 
exprimată de atâţia poeţi ca semn 
al Darului dumnezeiesc. „Lumina 
nu trebuie ascunsă sub oboroc”, ea 
vine de la Dumnezeu „Lumină din  
Lumină” și trebuie înmulţită aidoma 
talanţilor, ca să nu ajungem slugi 
„netrebnice și necredincioase”, ci „să-
L lăudăm pe Domnul, că este bun” și 
în veci este împărăţia Lui. 

Dintre cei care-L caută pe Dom-
nul prin cuvânt au fost neobositul și 
virtuosul poet al dragostei și blân-
deţii poetul Grigore Vieru, Nicolae 
Dabija, Anatol Codru, Ion Ţăranu, 
consilier cultural al  Ambasadei Ro-
mâniei în Republica Moldova, Ion 
Hadârcă, Nina Josu, Claudia  Par-
tole, Serafi m Belicov, Galina Furdui, 
Gheorghe Ciocoi, Vlad Zbârciog, 
moderatorul evenimentului și alţii a 

căror „vii vor fi  inimile lor în veacul 
veacului”.

Omul cunoașterii și al știinţei, 
care a avut înţelepciune, totdeauna 
a știut să recunoască darul lui Dum-
nezeu din el și să aducă mulţumire 
și laudă Domnului.

Această sevă de poezie creștină, 
primită în sânul Bisericii, vine să 
mulţumească credinţa și dragostea 
în Dumnezeu nu numai creștinilor 
practicanţi, ci și celorlalţi. Cuvântul 
Domnului vine să fi e auzit nu numai 
din gura preoţilor, ci și din frumoa-
sa verba a poeţilor și scriitorilor, cei 
care sunt conștienţi că dorul mânui-
rii cuvântului ce-l au este un dar de 
la Dumnezeu-Cuvântul.

Cuvântul Domnului poate fi  în-
mulţit și prin preot, dar și prin poet 
sau scriitor, de pe amvon, dar și de 
pe scenă, prin rugăciune, dar și prin 
zidire știinţifi că. Iar îndemnul Sfi n-
tei Scripturi spune așa: „Toată făptu-
ra să laude pe Domnul” (Ps. 150, 6). 
Le dorim inauguratorilor  unei 
frumoase tradiţii multă sănătate, 
putere de credinţă și dragoste întru 
zidire a Cuvântului lui Dumnezeu 
în sufl etele oamenilor. La mulţi ani!

Preot Vlad MIHĂILĂ

Mitropolit Antonie PLĂMĂDEALĂ
Au trecut peste o sută de ani de când Emi-

nescu pare a nu mai scrie. Dar manuscrisele 
lui încă n-au ajuns toate literă de tipar, cu toată 
lupta lui Constantin Noica de a încheia odată 
și pentru totdeauna lista moștenirii pe care 
ne-a lăsat-o poetul. Pe măsură ce textele îi vor 
fi  descifrate, traduse, el ne va vorbi mereu și, de 
fi ecare dată, ne va spune lucruri noi. O revelaţie 
Eminescu e în continuă desfășurare. Atât din 
adâncul de frumuseţi inefabile ale textelor 
– și înţeleg mai ales ale versurilor cunoscute 
și niciodată îndeajuns de cunoscute – cât și 
din comoara ce mai stă încă ascunsă în caietele 
– vreo 9 000 de pagini – donate de Maiorescu 
Academiei în 1902. Oare să nu fi  avut cultura 
română specialiștii care să cuteze și să reușeas-
că să scoată la lumină ceea ce a încifrat acolo 
Eminescu? Mai ales când avem toţi convingerea 
că de la Eminescu orice rând, orice gând, poate 
ascunde o scânteie de cer! Eforturile lui Noica 
trebuie continuate.

Au trecut peste o sută de ani de când Emi-
nescu a plecat din lumea noastră și iată că încă 
nu știm totul despre el. Mereu se scrie. Tomuri 
voluminoase se adaugă, pe neașteptate, la to-
muri voluminoase, și studii noi la studii vechi. 
Mereu se descoperă câte ceva nou. Și, totuși, 
până și anul nașterii îi mai este încă disputat: 20 
decembrie 1849 sau 15 ianuarie 1850? Cercetări 
întreprinse acum un an, doi, par a nu o exclude 
pe cea dintâi, dar a doua a intrat de mult în 
conștiinţa publică. Geo Bogza, mare închinător 
la Eminescu, ar fi  dezolat să i se schimbe Cră-
ciunul. Ani de-a rândul eu îi scriam de Crăciun, 
de Nașterea Domnului, iar el îmi scria de 15 
ianuarie, de Nașterea lui Eminescu! Nu știu ce e 
în capul și în inima lui Geo Bogza cu privire la 
Nașterea Domnului și cu privire la Dumnezeu, 
dar cine crede în Eminescu, crede și în Dum-
nezeu, căci altfel cum i s-ar mai putea zice lui 
Eminescu divinul? Se știe din manuscrise că 
„Luceafărul” e expresia metaforică a Logosului 
întrupat, din Prologul Evangheliei după Ioan, 
transpunere poetică de nimeni egalată ni-
ciodată. Despre aceasta s-au scris câteva studii 
temeinice. Am văzut și eu pagina de început 
a „Luceafărului”, și lângă textul Luceafărului, 
textul Sf. Ioan: „La început...

Au trecut peste 100 de ani de când Eminescu 
nu mai trece pe lângă plopii fără soţ. Atunci, 

când trece, cineva nu-l cunoștea. Azi, nu mai e 
om din neamul lui care să nu-l cunoască. E nu-
mitorul comun al sufl etului poetic al neamului 
românesc. Cine nu învaţă azi să-și înţeleagă ini-
ma, de cum îi zvâcnește în piept uimită de nou-
tatea dragostei, după Abecedarul Eminescu? 
Cuvintele lui au devenit parolă de recunoaștere 
între petalele de trandafi ri, când se deschid di-
mineaţa să salute soarele. Și cine n-a descoperit 
fi losofi a citind versurile lui Eminescu? Cine n-a 
înţeles că poate fi  și el poet și fi losof și că fără 
poezie și fără fi losofi e nu se înţelege nimic din 
viaţă? Și cine nu se poate ruga Maicii Domnului 
pe inspiratele versuri ale lui Eminescu? Emines-
cu e născătorul nostru de gânduri.

Eminescu ne-a învăţat un grai al minunii, 
limba Eminescu! Căci cine nu știe că există o 
limbă Eminescu? Cine n-a învăţat-o? Numai 
cine n-a avut inimă, și minte, și ochi, și urechi. 
Fără limba Eminescu multe ar fi  rămas și ar 
rămâne neînţelese, și bucuria adâncurilor din 
om, din acel adânc în care ne așteaptă Dum-
nezeu, n-ar fi  ajuns niciodată să iasă la lumina 
pământului.

Limba Eminescu e limbă română.
„Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”, în limba 

Eminescu numai așa putea fi  spus. Și doina 
și înfruntarea lui Baiazid de către Mircea, și 
convorbirea de taină a poetului cu „păsărelele 
somnoroase”, și cea cu Fecioara Maria, și cea cu 
Kamadeva zeul indic, și preumblarea „Sara pe 
deal” în ritmul buciumului sunând „cu jale”, 
și bucuria colindelor, și cumplita rugăciune a 
unui dac, toate, toate, numai în limba Eminescu 
puteau fi  spuse, spre a fi  desăvârșite. Precum doi 
ori doi fac patru pe pământ și în stele, tot așa 
ceea ce a scris Eminescu, nu putea fi  scris decât 
cum a scris el. Și de ar fi  fost scrise de un zeu, 
poeziile lui tot așa ar fi  fost scrise. Și se știe că 
zeii nu pot scrie decât în felul în care mai bine 
nu se poate! Cred că aceasta înţelegea Noica 
atunci când îl numea pe Eminescu „fenomen 
originar” (Cronica, 24, 1979).

Au trecut peste 100 de ani de când, după ce 
și-a revărsat toată comoara de scântei ale minţii 
lui nepereche, peste lume, lui Eminescu i s-a 
împlinit dorul de a trece dincolo, „în liniștea 
serii”. Dar de atunci, în loc să se odihnească 
undeva, „la marginea mării”, în tihnă, în tihna 
de care n-a avut parte pe pământ, în loc să se 
odihnească și „să-i fi e somnul lin”, răsare noapte 
de noapte pe boltă, pe bolta culturii și a spiri-
tualităţii românești întrecând în strălucire toate 

stelele și oferindu-se „coborârii de jos”, pe fi rele 
miriadelor de raze, către toţi însetaţii de iubire, 
de dreptate, de frumos, de adevăr și de lumină. 
Nu are parte „de repaos”, și e bine. E soarta ne-
muritorilor. Generozitatea biruie repaosul. Căci 
adevăratul geniu e numai cel generos. Cel care 
se dăruiește, cum ni se dăruiește nouă Emi-
nescu fără încetare, ca soare de zi, și răsare de 
îndată ca „Luceafăr” de noapte, prelungindu-ne 
lumina.

„Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor”, a 
promis Logosul. Logosul culturii românești, e și 
el cu noi până la sfârșitul veacurilor.

Au trecut peste o sută de ani de când respi-
răm Eminescu, și fruntea ne-a crescut ca a lui, 
și ni s-au tras perdelele de pe ochi și prin versul 
și rugăciunile lui vedem și simţim tot ce e bun 
și frumos și când îl citim sufl etele ni se fac mai 
bune, și mintea mai ageră, și inima mai caldă.

De peste o sută de ani creștem cu Eminescu și 
vom mai crește mii de ani, dar niciunul din noi 
nu va ajunge la înălţimea lui, acolo sus, „Lucea-
făr”. El va rămâne în veci Unicul. Luceafărul!

Doamne, ce s-ar fi  făcut lumea fără Iisus-Lo-
gosul, Cuvântul! 

Doamne, ce ne-am fi  făcut noi, românii, fără 
Eminescu, logosul, Cuvântul românesc!

Nu știu ce ne-am fi  făcut, dar n-ar fi  fost bine. 
Eminescu e darul Providenţei făcut românilor. 
Eminescu e darul românilor făcut universului, 
rostire în limba stelelor și a spaţiilor infi nite, în 
limba Eminescu, în limba română.

Eminescu cel trimis din zonele inefabile de 
sălășluire a Fiinţei, și-a ales limba română ca 
să poată spune lumii ceva despre frumuseţea 
originară. Aștrii, așezaţi în poziţie de onor, îl 
salută seară de seară când apare iară și iară pe 
cerul românesc.

Să fi m bucuroși. Să fi m copilăros și grav de 
bucuroși că îl avem pe Eminescu! El e al nostru. 
Cei peste 100 de ani de când s-a prefăcut a ple-
ca, s-a adăpostit, de fapt, în fi ecare din noi. Și 
creștem încercând să-l ajungem în noi înșine, și 
vom crește generaţie după generaţie, alergând 
după el. Și vom fi  mari în alergare, înţelegându-
l, iubindu-1. De ajuns, oricât am alerga nu-1 
vom ajunge niciodată. Dar ne va trage pururea 
după el, învăţându-ne să simţim, să iubim, să 
vorbim și să știm să le prindem pe toate în cu-
vinte care, fără el, ne-ar fi  rămas necunoscute. 
El e în noi și noi în el, ca într-o cuminecare. „El 
este tot ceea ce este noi în noi”, spunea Nichita 
Stănescu.

Se împlinesc astăzi 142 de ani de la Nașterea 
lui Eminescu, – 15 ianuarie 1850 – 15 ianuarie 
1992 – ani de cultură românească pe tot spaţiul 
limbii românești, sub semnul geniului său. Nu 
e împlinirea nici unei date rotunde, de la ni-
ciunul din evenimentele vieţii sau mortii lui. 
Dar cine are nevoie de date rotunde pentru a-l 
sărbători pe Eminescu. El e Eminescu nostru 
cel de toate zilele și de toate nopţile. Toate sunt 
clipe obligatorii de amintire și de sărbătorire a 
lui. Toate zilele și nopţile, și toate locurile „de 
la Nistru pân’ la Tisa”, în care se vorbește limba 
lui română, limba Eminescu, sunt sărbători ale 
„Domnului Eminescu”, precum frumos îi zice 
Grigorie Vieru.

Îl serbăm astăzi în Basarabia pe care a iubit-o 
și a apărat-o mai ales jurnalistul Eminescu, a fă-
cut-o cu pasiune și iubire fi indcă a știut-o vatră 
a românilor „de la Nistru pân’ la Tisa”. Și iată că 
basarabenii îi răspund făcând de ziua nașterii 
lui, sărbătoare naţională.

Pentru miile de uși ale miilor de ani ce vor 
mai veni, românii au o cheie cu care vor des-
chide veacurile și vor intra în ele cu fruntea 
sus, cu frunte de „Luceafăr”. Avem în Eminescu 
Pașaportul fără dată de expirare al românilor, 
spre viitor!

Notă: De numele lui Eminescu, în viată, a fost 
legat îndeosebi numele Veronicăi Micle.

Aceasta a murit în același an cu Eminescu, la 
3 august 1889. Nu știu câte mulţumiri sau câte 
reproșuri i se cuvin, pentru iubirea arătată poe-
tului, pentru viaţa și pentru moartea ei. Mai ales 
pentru moartea ei pe care se pare că și-a grăbit-o 
zdrobită de durere.

* Cuvânt rostit de Î.P.S. Antonie Plămădeală, 
Mitropolit al Ardealului la împlinirea a 142 de ani 
de la nașterea poetului naţional Mihai Eminescu.

Eminescu nostru cel de toate zilele 
şi din toate locurile*

155 de ani de la naşterea Luceafărului poeziei româneşti

„Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă, 
lăudaţi-L pe El în psaltire și alăută”.

(Ps. 150, 3)

Protoiereu Ioan Ciuntu,Protoiereu Ioan Ciuntu,
 consilier cultural  consilier cultural 

al Mitropoliei Basarabieial Mitropoliei Basarabiei
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Avea doar puţin peste 30 de ani și 
era deja slăvit ca un sfânt în viaţă. 
Mii de credincioși asaltau Mănăsti-
rea Brâncoveanu de la Sâmbăta de 
Sus (Făgăraș), unde Părintele Arse-
nie Boca era stareţ, pentru a-i cere 
cuvânt de folos. Vorba sa era apă 

vie pentru cei curaţi și bici pentru 
păcătoși. Cunoștea oamenii dintr-o 
privire. Prinţesa Ileana a României 
îl invita periodic la Castelul Bran 
să ţină conferinţe înaltei societăţi. 
Predicile sale erau împletiri savante 
între știinţă și teologie.

Ortodocșii, mai cu seamă cei din 
Ardeal, cred ca Părintele Arsenie era 
vizionar și făcea minuni.

Călugărul revoluţionar
Popularitatea Părintelui Arsenie 

Boca a pus pe jar regimul comunist. 
Călugărul care alterna tăcerile pră-
păstioase și cu vorbele memorabile 
putea declanșa oricând o răzmeriţă. 
În dosarul său de urmărire infor-
mativă, întocmit de Securitate, scrie: 
“(...) Boca Arsenie are o infl uenţă 
foarte mare asupra credincioșilor, 
practicând în masă misticismul reli-
gios. (...) Călugărul Boca Arsenie, cu 
ocazia mărturisirilor ce le face diferi-
telor persoane, îi îndeamnă să creadă 
mai departe în Dumnezeu și să ducă 
lupta împotriva celor fără Dumnezeu, 
adică împotriva comuniștilor”.

Securitatea avea informaţii ca Pă-
rintele Arsenie îi ajuta pe partizanii 
din Munţii Făgărașului, dar nu a 
reușit să dovedească nimic. Auto-
rităţile s-au mai calmat când a fost 
mutat la Mănăstirea Prislop (Haţeg). 
Dar mulţimea a început să-l caute și 
acolo.

Părintele și-a vândut casa părin-
tească, pentru a repara și îmbunătăţi 
Mănăstirea. În ianuarie 1951 a fost 
arestat pentru că îl adăpostise un 
timp pe călugărul Leonida Plămă-

deală (astăzi, ÎPS Mitropolit al Ar-
dealului), care era condamnat în lip-
să la șapte ani de închisoare politică. 
Părintele Arsenie a rost condamnat 
la doi ani de închisoare, pe care i-a 
executat, parte din ei la Canal.

Mănăstire desfi inţată
Întors din închisoare, Părintele 

Arsenie a continuat să-și ducă 
munca duhovnicească și să sprijine 
rezistenţa anticomunistă. Secu-
ritatea a recrutat informatori în 
mănăstire și printre cunoscuţii săi. 
În noiembrie 1955 a fost arestat din 
nou, de această dată împreună cu 
maica Zamfi ra, stareţa de la Prislop. 
După câteva luni, au fost amândoi 
eliberaţi, căci nu a fost găsită nici 
o probă contra lor. Nu a mai durat 
mult și, în 1959, comuniștii au des-
fi inţat Mănăstirea Prislop, conside-
rată un posibil focar “contrarevo-
luţionar”, iar părintele și stareţa au 
fost nevoiţi să se mute în București. 
Sfi nţia Sa și-a ras barba și a lepădat 
rasa monahală, dar a continuat să 
fi e călugăr în lume. Era prudent și 
își bătea joc de provocatorii Securi-
tăţii, care încercau să-i afl e opiniile 
politice. O parte din credincioși 
au fost dezamăgiţi, închipuindu-
și că părintele s-a căsătorit și și-a 
pierdut astfel sfi nţenia. Cei mai 

înţelepţi însă au înţeles tactica sa și 
au format în jurul lui un curent de 
rezistenţă subterană. Din nefericire, 
Părintele Arsenie nu a mai fost lăsat 
să se întoarcă în mănăstire. Sfi nţia 
Sa și-a câștigat existenţa pictând 
icoane și biserici, cu un har egal cu 
acela de duhovnic.

Minunile părintelui 
afl ate de Securitate

Chiar și Securitatea comunistă era 
convinsă că acest om este unul cu în-
sușiri excepţionale. Fapt pentru care 
l-a supravegheat până a murit. În do-
sarul său, codifi cat “Pictorul”, există 
un raport al Direcţiei Regionale 
Sibiu a Securităţii, în care se arată: 
“DRSS deţine informaţii că după în-
toarcerea călugărului Boca Arsenie de 
la Canalul Dunăre - Marea Neagră la 
Prislop, mulţi locuitori din comunele 
apropiate vin la el pentru a se vin-
deca de diferite boli”. În continuare, 
ofi ţerul de securitate povestește cum 
“fata oloagă a pădurarului Bucur din 
comuna Sugag” a început să meargă 
după ce a văzut-o Părintele Arse-
nie. De asemenea, Niculae Chira, 
din Sasciori, și-a dus fata bolnavă 
de tuberculoză la Părintele Arsenie 
pentru a o vindeca. Erau doar două 
exemple date de Securitate.

Părintele Arsenie Boca - Sfântul de la Sâmbăta de Sus Părintele Arsenie Boca - Sfântul de la Sâmbăta de Sus 
Sfi nţii din jurul nostru

29 septembrie 1910, se naște în comuna Vata 
de Sus, Hunedoara, sub numele de Boca 

Zian Valeriu.
1933 - absolvește Facultatea de Teo-

logie din Sibiu.
1938 - licenţiat al Academiei de 

Arte Frumoase din București.
1939 - se călugărește, sub numele 

Arsenie, la Mănăstirea Brâncoveanu 
din Sâmbăta de Sus, Făgăraș.

1941 - este hirotonit preot; devine 
stareţ la Mănăstirea Brâncoveanu. 
Devine cel mai căutat duhovnic din 

Ardeal.
1948 - este numit duhovnicul Mă-

năstirii de maici de la Prislop - Haţeg.
1951 - este arestat pentru că nu l-a 

denunţat pe un fugar condamnat politic, 
nimeni altul decât viitorul Mitropolit al Ar-

dealului, ÎPS Antonie Plămădeală.
1953 - este eliberat din închisoare.
1955-1956 - întemniţat din nou.
1959 - este silit să se mute la București, după ce Mănăstirea Prislop a fost 

desfi inţată.
Până în 1967, lucrează în atelierele de pictură ale Patriarhiei, apoi devine 

pictor particular de biserici.
22 noiembrie 1989 - moare la Sinaia.

Va veni vremea când noi toţi vom fi  chemaţi la un exa-
men deschis în faţa lumii întregi. Adică la Înfricoșata Jude-
cată a lui Hristos, unde același Iisus, Care acum ne cheamă 
pe toţi la Sine, îi va chema și pe cei care n-au venit.

Să ne temem de aceasta și de acel ceas ca fi ind cele mai 
grozave, în care nu ne vor lua apărarea nici fratele, nici ru-
dele, nici puterea, nici bogăţia, nici slava cea lumească. Că 
va fi  numai atâta: omul și faptele lui.

Ce va fi  cu noi în ziua Înfricoșatei Judecăţi? Să ne gândim 
și să ne îngrijim pentru această zi încă de pe acum, cât încă 
mai suntem în trup. Dacă judecata lui Hristos este înfrico-
șată, să ne înfricoșăm, fraţilor, de păcat, care este unica pri-
cină ce face ca judecata să fi e așa de înfricoșată. Unde vom 
fi  noi atunci? Ce se va întâmpla cu noi atunci de nu vom fi  
chemaţi spre partea dreaptă a Împărăţiei lui Hristos.

Gândește-te în fi ecare dimineaţă când te trezești din pat, 
că trebuie să dai răspuns lui Dumnezeu de toate faptele 
tale și nu vei păcătui în faţa Lui, ci frica de Dumnezeu se 
va sălășlui întru tine. Ţine minte ca tot ce faci, să faci ca și 
cum în clipa aceea ar trebui să treci în veșnicie la Judecata 
lui Dumnezeu. Silește-te să te faci acum înaintea lui Dum-
nezeu așa cum dorești să te înfăţișezi la judecată. Dacă în 
această viaţă lupţi să te lepezi de tine, atunci la judecată, 
Hristos te va socoti al Său.

Nu vei aduce nici un fel de comoară pământească la 
Înfricoșata Judecată, în afară de aceea pe care o vei da 
săracului.

Dacă fi ind noi într-o temniţă întunecoasă și strâmtă 
ne-ar scoate cineva și ne-ar duce într-o cămară luminoasă, 
iar de acolo într-o locuinţă mai strălucitoare decât soarele 
care ne luminează, atunci am putea să înţelegem mai bine 
cele trei locașuri hotărâte pentru om. Aceste locașuri sunt: 
pântecele mamei, lumea aceasta și cerul care ne așteaptă. în 
prima locuinţă petrecem nouă luni, în cea de a doua 50-60 
de ani, mai mult sau mai puţin, iar în cea de a treia dobân-
dim adevărata viaţă pentru că intrăm în veșnicie.

E cu neputinţă să ne uităm cu un ochi la pământ și cu 
altul la cer. Nu nădăjdui să capeţi Cerul pe gratis fără să 
trăiești o viaţă vrednică de Cer. Fraţii i-au spus unui mare 
stareţ care trecuse prin mari nevoinţe: „Avva, încetează de a 
te mai nevoi cu osteneli atât de mari pentru că ești sleit de pu-
teri!” Iar el le-a răspuns: „Credeţi-mă, fraţilor, că și Avraam 
văzând marile daruri pregătite Sfi nţilor ce se ostenesc pentru 
Dumnezeu regreta că s-a nevoit prea puţin pentru Dumnezeu 
în această viaţă”.

Cei care nu așteaptă viaţa veșnică sunt morţi încă din 
această viaţă.

Ostenelile sunt uneori grele aici, dar odihna după ce ele 
au trecut este veșnic dulce. Să ne ostenim puţin pentru ca 
să ne odihnim veșnic. Să nu căutăm aici odihnă, pentru ca 
să o dobândim veșnic în ceruri. Căci nimeni nu va intra în 

Împărăţia lui Dumnezeu din cer, dacă nu are împărăţia lui 
Dumnezeu în inimă. Adu-ţi aminte în fi ecare clipă de Îm-
părăţia Cerurilor pentru ca amintirea ei să te atragă puţin 
câte puţin spre căutarea ei.

Umblă pe pământ, dar vieţuirea să ţi-o ai în ceruri, în-
dreaptă-ţi privirea în jos, iar sufl etul în sus!

Numai pentru că n-am suferit chinurile iadului socotim 
noi că necazurile pământești sunt grele. Însă de o sută de 
ori e mai bine să ne chinuim toată viaţa asta pământească 
în foc, decât să ne lipsim de veșnica fericire și să murim în 
veșnica osândă. E groaznic până să și auzim de chinurile 
veșnice, dar să le și mai suferim. Dacă e greu să răbdăm 
până și o scânteie ce cade pe mână, dar ce o să fi e în iezerul 
de foc, care o să ardă în decursul unei veșnicii?

Focul iadului va fi  oarecum tainic, el va arde cu o in-
explicabilă proprietate trupurile păcătoșilor și, în același 
timp, le va păstra întregi, puterea lui nu numai că nu va fi  
mai slabă decât puterea focului de acum, ci, dimpotrivă, 
după cum învaţă Sfi nţii Părinţi, focul veșnic arde, dar nu 
luminează, mistuie, dar nu consumă, chinuiește, dar nu 
omoară.

O singură scânteie din focul iadului va fi  mai chi-
nu-itoare pentru un păcătos decât o mie de ani de dureri și 
chinuri ale unei femei care naște.

Să ne închipuim, pe cât se poate, groaznicele chinuri 
ale iadului: întuneric nepătruns care fi erbe cu foc și cu 
pucioasă, și cu viermi, care este plin de zgomotul produs 
de scrâșnirea dinţilor și de gemete de durere. Minutele trec 
ca anii, iar anii nu mai trec și nu este decât începutul dure-
rilor. Trec veacuri și veacuri și tot începutul durerilor este. 
Vor trece atâtea mii de ani câte fi re de praf conţine lumea 
de acum și nu va fi  decât același început al durerilor.

Gândește-te că în iad chinurile nu au sfârșit, acolo păcă-
toșii suferă chinuri felurite și veșnic suferă. Vor trece sute 
de ani, mii de ani, milioane de ani de suferinţă, iar chinu-
rile vor fi  abia la început. Vor trece miliarde de miliarde 
de ani și de veacuri, iar chinurile vor fi  la început. Cum 
mai poate un păcătos, știind toate acestea, să continue să 
trăiască în păcat?

Dacă noi suntem împietriţi cu inima și stăruim în fapte 
rele, răstignindu-L, după cuvântul Apostolului, a doua oară 
pe Fiul lui Dumnezeu, Care Și-a vărsat pentru noi Prea Cu-
ratul Lui Sânge, nu vor fi  oare chinurile veșnice pedeapsă 
pentru noi? Cât de mult vom regreta atunci în vremea des-
părţirii sufl etului de trup fi ecare oră pe care am fi  putut s-o 
folosim pentru mântuirea sufl etului și pe care am pierdut-
o, fi ecare prilej pe care l-am avut pentru întărirea noastră 
în virtute și pe care l-am irosit aiurea. Cu atât mai mult 
Dumnezeu, ca Unul care este Atotbun și drept Judecător, 
nu va primi niciodată în împărăţia Sa cerească oameni cu 
voinţă încăpăţânată, rea.

Înfricoşata Judecată a lui Hristos
Din învăţătura părintelui Arsenie Boca

Creștin să fi i, iar nu numai să 
pari! Iată una din principalele tale 
pravile. Numele de creștin fără o 
viaţă creștinească este o făţărnicie. 
Creștin este acela care, cât este cu 
putinţă omului, îl imită pe Domnul 
Hristos: prin cuvinte, prin fapte și 
prin gânduri. Pentru împlinirea 
poruncilor lui Dumnezeu să ai 
simplitate.

Precum numele de Apostol cu 
care s-a numit Iuda, cel care avea 
gânduri, intenţii și alte rele, nu 
l-a apărat în faţa pedepsei veș-
nice, tot astfel nici pe noi nu ne 
va răscumpăra dintr-o pedeapsă 
asemănătoare numele de creștin, 
dacă noi nu vom trăi viaţa noastră 
după legea Domnului nostru Iisus 
Hristos.

Sărac este creștinul care caută 
multe și se aprovizionează în lu-
mea aceasta.

Orice creștin trebuie să-și poarte 
crucea lui.

Adevăratul creștin poate să-și 
spună cu o bucurie plină de în-
drăzneală chiar în pragul morţii, 
care se apropie de el: „Unde îţi este, 
moarte, boldul tău?” (I Corinteni 
15, 55). Fiindcă, trăind pe pământ, 
adevăratul creștin își refuză plăce-
rile, simţirile, dar în schimb după 
moarte el se va învrednici în cer de 
altfel de bunătăţi pe care după spu-
sa Apostolului: „ochiul n-a văzut, 
urechea n-a auzit și la inima omu-
lui nu s-au suit” (I Corinteni 2, 9). 
Pe care nu e cu putinţă nici să ni le 
închipuim, nici să ni le înfăţișăm.

Creștinul și pe pământ își 
primește mângâierea de la Dum-
nezeu.

E cu neputinţă să domnească ci-
neva peste patimile altora, dacă el 
nu și le-a biruit pe ale sale proprii. 
Dacă tu ești pus stăpân peste oa-
meni atunci adu-ţi aminte că peste 
tine este stăpân Dumnezeu. Fii cu 
cei care te servesc, cum ai dori să 
fi e Domnul cu tine.

E mai bine ca supușii tăi să te 

iubească decât să se teamă de tine, 
pentru că din frică se naște min-
ciuna și făţărnicia, iar din dragoste 
se naște adevărul.

Datoria stăpânitorilor este să 
mântuiască, nu să prăpădească. Cel 
care se supune stăpânirilor întru 
Domnul, se supune lui Dumnezeu

Tu te numești „tată” copiilor tăi 
după trup, fi i tatăl lor și după duh. 
Nu numai simpla naștere te face 
tată, ci mai ales buna educaţie a 
lor în duhul credinţei ortodoxe. Ai 
știut să-ţi naști copii? Să-i și educi 
cum trebuie, pentru ca să porţi cu 
vrednicie numele de tată.

Nu numai purtarea în pântece 
te face mamă, ci și o bună educaţie 
creștinească a copiilor. Cel dintâi 
cuvânt pe care-l spui copilului tre-
buie să fi e despre Dumnezeu, fi inţa 
Căreia i-a dăruit cel dintâi zâmbet.

Născându-și copilul, mama dă 
mai întâi un om, iar pe urmă tot 
din el trebuie să dea cerului un 
înger. Starea normală a copiilor 
atârnă în cea mai mare parte de in-
fl uenţa morală pe care o are mama 
asupra lor.

Daţi-ne mamele cele mai bune 
(smerite și tari în credinţă), și vom 
avea cei mai buni oameni.

Nu există nici o artă superioară 
artei educaţiei. Ce fel de educaţie le 
vor da părinţii copiilor în pruncie, 
cu ce fel de obiceiuri îi vor deprin-
de, plăcute sau urâte lui Dumnezeu, 
îngerești sau diavolești, cu acelea 
vor și trăi. Părinţii vor fi  pedepsiţi 
nu numai pentru păcatele lor, ci și 
pentru ale copiilor lor, pe care nu 
i-au crescut în duhul evlaviei și al 
credinţei în Dumnezeu. Părinţii 
care nu-și cresc copiii cum trebuie, 
adică creștinește, îi nasc pentru o 
viaţă vremelnică, trupească, și le 
deschid ușa spre moarte veșnică, 
iadul.

Fii mai întâi tu însuţi, ceea ce 
vrei să faci pe altul. Dacă vrei să-i 
educi pe copii, educă-te pe tine în-
suţi în Duhul lui Dumnezeu.

Adevăratul creştin
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A. Cauze religioase 
sau infl uenţa răului

1. Forţa demonică se manifestă prin în-
făţișarea satanei ca „înger de lumină”, care 
ispitește pe unii pentru ca să aprindă trufi a 
minţii și înlăturarea adevărului (II Cor. XI, 
14—15). Slujbașii săi pot lua masca evlaviei, 
platoșa falsei smerenii. Diferite ipostaze ale 
satanei sunt îngăduite de Dumnezeu pentru 
încercarea multora. Dacă a putut apărea 
sub forma șarpelui în Eden, poate apărea 
și sub forma „îngerului de lumină” în lumea 
creștină. Chipul fi arei celei de a doua este un 
balaur cu cap de miel și este numit „prooroc 
mincinos” pus în slujba fi arei celei dintâi, 
adică a răului original, diavolul, care dintru 
început a fost pierzător de oameni (Ioan 
VIII, 44). De asemenea, profeţii mincinoși au acela-
și scop de a distruge viaţa și liniștea credincioșilor 
(Apoc. XIII, 11; XIX, 20; XX, 10). Sesizând „boldul 
satanei” (I Cor. XV, 55-56), Sf. Pavel ne previne că 
„unii credincioși se vor îndepărta de la credinţă, 
dând ascultare la duhurile înșelătoare și la învăţătu-
ri satanice prin făţărnicia unor mincinoși, care sunt 
înfi eraţi în cugetul lor” (I Tim. IV. 1-2). Credincioșii 
noștri trebuie să știe că diavolul nu poate să ne în-
frângă prin ispitele sale, dacă noi nu-i cedăm nici 
mintea, nici simţurile și nu ne abatem voinţa (Iov 
II, 3-6).

2. Falsele noutăţi și „credinţa originală” duc 
la înșelarea multora fără discernământ și la în-
temeierea de secte. Senzaţiile tari, cult nou sau 
desfi inţarea acestuia, inovaţiile în artă și infl uen-
ţele unor fi lozofi i, practici oculte sau refuzul unor 
rezultate știinţifi ce și multe altele creează grupări 
și comunităţi izolate, insistând în greșeală cu tot 
oprobiul mulţimii. Mai mult, părăsesc ţări și con-
tinente considerându-se drept victime nu pericol. 
În Scriptură citim: ,,...Va veni timpul când nu vor 
mai accepta învăţătura sănătoasă, ci dornici de a 
auzi altfel, își vor alcătui învăţături după poft a lor 
și nu vor mai asculta adevărul și se vor îndrepta 
către basme” (Tit I, 14; I Tim. IV, 7). Într-adevăr, 
ereziile și rătăcirile își au izvorul în iluzii, povești, 
super-stiţii vechi sau în banalizarea unor tradiţii și 
datini (Tit I, 10-11).

3. Dorinţa de a fi  conducător, lider religios, fără 

a-și verifi ca vocaţia și capacitatea, duce pe mulţi 
la rătăcire sau la părăsirea adevărului. Exemple se 
pot da din Vechiul Testament; contestatarii preoţiei 
lui Aaron (Numeri XVI, 3), revolta lui Core, Datan 
și Abiron (Numeri XVI, 1-40), „popii” și proorocii 
baalilor, Astartei și dumbrăvilor din vremea lui Ilie 
(III Regi XVII-XIX), fi ii lui Eli (I Sam. II, 10-12; 22-
26; I Regi II și IV ș.a.).

În Noul Testament, secta fariseilor, cu întreg 
cortegiul lor de slavă deșartă, este edifi catoare. 
Făţărnicia, sub toate formele, vizează mărirea și 
Mântuitorul o condamnă prin cunoscutele „vaiuri” 
(Matei XXIII, 13-29).

4. Slăbirea și deformarea imaginii credinţei. 
Mulţi creștini care cred pentru unele interese sau 
au o credinţă tradiţională, supusă, nu au cultivat 
sentimentul evlaviei — iubire în Hristos, deci sunt 
slabi de înger, nu pot să-și justifi ce credinţa și cad 
victime „vânzătorilor de iluzii” (I Cor.VIII, 9-10).

5. Refuzul adevărului revelat și nemulţumirea 
de a găsi totul. De aici încep o serie de scormoneli, 
de punerea pe seama Bibliei a fel de fel de lucruri, 
care n-au valoare, deci contestarea unor texte ale 
Scripturii și exagerarea altora — câte capete atâtea 
sensuri — și se naște secta. Noi n-am cunoaște ni-
mic, dacă Dumnezeu nu s-ar fi  descoperit. Am avea 
despre Dumnezeu o părere, o concepţie, o căutare. 
Or, Revelaţia copleșește orice minte sănătoasă și 
creștinul adevărat nu crede de frică (II Tim. I, 
7), el știe în Cine crede, pentru ce crede, anume: 
„Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în Du-

hul, s-a vestit de îngeri, s-a propovăduit între 
neamuri, s-a crezut în lume și s-a înălţat întru 
slavă...” (I Tim. III, 16).

B. Cauze sociale sau lipsa 
de respect în comunitate
1. Dorinţa de câștig și tendinţa de îmbo-

găţire este o cauză socială de prim ordin. 
Mulţi părăsesc adevărul pentru a se face 
„profeţi”, pleacă de la muncă pentru a intra 
în legătură cu sectari sau fac colportaj cu 
obiecte „religioase”, ajungând la căpătuială. 
Lucrurile nu sunt noi, cazul familiei Anania 
și Safi ra (Fapte V, 9-11), iar din vremea Sf. 
Pavel avem exemplul ,,mâncătorilor de bu-
cate... și câștigătorilor de bani” în numele lui 
Hristos (II Cor. XI, 20-23). Alţii au făcut din 
pântecele lor dumnezeul lor, căutând câștig 

pe orice cale, fără rușine și fără frică de pedeapsă 
din partea oamenilor sau a lui Dumnezeu (Filip. 
III, 19 ș.a.), amăgind pe mulţi creduli. Aceștia din 
urmă nu-și dau seama că, de fapt, ademenitorii lor 
n-au nimic cu Hristos, ci fac totul pentru pântecele 
lor nesăţioase (Rom. XVI, 18). Sectele, la început, 
oferă ajutoare, ca apoi zeciuielile și dările să nu 
mai contenească: „iubirea de arginţi este rădăcina 
tuturor relelor, cei care au umblat după ea au rătăcit 
de la credinţă” (I Tim. VI, 10). De asemenea, în 
societatea bazată pe nedreptate, și unde Biserica 
n-a activat, săracii, neputincioșii, neajutoraţii, 
în nădejdea de a ajunge satisfăcuţi îmbrăţișează 
concepţiile sectare.

2. Nerespectarea demnităţii omului duce la feno-
menul sectar și anarhic.

3. Contrastul între lux și sărăcie, îmbogăţirea 
slujitorilor sau nerespectarea bunurilor comunită-
ţii duce la contestări și nemulţumiri.

4. Lipsa măsurilor autorităţii bisericești în cazu-
rile de nemulţumiri din partea credincioșilor.

5. Lipsa de orientare contabilă și neînregistrarea 
sumelor rezultate din servicii religioase ocazionale 
etc. 

6. Confuzia între comunitatea bisericească și 
societate este un mare pericol, derutând pe mulţi 
și acceptând „noul” sectar, cu tot sfatul înţeleptului 
Gamaliel că învăţătura Mântuitorului nu se poate 
confunda cu nimic omenesc (Fapte V, 37-39).

După „Călăuză creştină” de P.I. DAVID

Ignatie este una dintre fi gurile și 
unul dintre caracterele cele mai ori-
ginale ale Bisericii primare. El a fost 
al treilea episcop al Antiohiei, dacă 
Petru a fost primul sau, evident, al 
doilea, dacă Evodiu a fost primul. A 
fost condamnat să fi e sfâșiat de fi are 
și de la Antiohia la Roma a mers sub 
escorta a zece soldaţi. El a făcut dru-
mul parte pe mare, parte pe uscat, 
atât în Asia Mică, cât și în Europa. Pe 
acest drum, Ignatie s-a oprit la Smir-
na, unde a fost oaspetele Sf. Policarp 
și unde a primit delegaţiile, în frunte 
cu episcopii respectivi, ale Bisericilor 
din Efes, Magnesia pe Meandur și 
Tralli, cărora la despărţire le-a dat o 
scrisoare de mulţumire și de sfaturi 
adresate comunităţilor respective. 
Tot la Smirna, Ignatie scrie și creș-
tinilor din Roma, pentru a-i ruga 
să nu intervină la autorităţi spre a-l 
salva de la moarte. La Troada afl ă 
vestea fericită a încetării persecuţiei 
în Biserica Antiohiei. De aici el tri-
mite scrisori creștinilor din Filadel-
fi a, celor din Smirna și lui Policarp 
însuși.  A traversat apoi Macedonia, 
pe via Egnatia, până la Dyrrachium 

(Durazzo), trecând prin Filipi și Te-
salonic. Filipenii l-au primit cu multă 
dragoste, au scris antiohienilor prin 
Sfântul Policarp și l-au rugat și pe 
acesta să le trimită scrisorile Sfân-
tului Ignatie, pe care le avea. Această 
cerere a provocat scrisoarea Sfântu-
lui Policarp către fi lipeni.

După relatarea antiohiană, Sfântul 
Ignatie a suferit moartea prin fi are 
în amfi teatru, către sfârșitul spec-
tacolelor date de Traian în cinstea 
victoriei repurtate împotriva dacilor, 
spectacole care au ţinut tot anul 107. 
Din trupul său n-au rămas decât 
oasele cele mai tari, pe care creștinii 
le-au ridicat și le-au dus în Antiohia, 
unde ele primiră încă de la început 
un adevărat cult. 

Sfântul Ignatie a scris șapte scri-
sori: 1. efesenilor, 2. magnesienilor, 
3. trallienilor, 4. romanilor, 5. fi ladel-
fi enilor, 6. smirnenilor, 7, Sfântului 
Policarp. 

Centrul teologiei Sfântului Igna-
tie este Hristos, pe care el ţine să-l 
ferească în biserică de fi arele eretice, 
de ierburile diavolului, de plantele 
parazite și de împuţiciunile diavolu-
lui, care sunt ereziile.

Hristos cel din afara timpului și in-
vizibil s-a făcut pentru noi vizibil. El, 
Cel care nu putea fi  niciodată atins și 
era nepătimitor, S-a făcut pătimitor, 
suferind în tot chipul pentru noi. Hris-
tos este Marele Preot. Preoţii sunt buni, 
dar mai presus de ei este Marele Preot, 

Căruia I s-au încredinţat sfi ntele sfi n-
ţilor, singurul Căruia I s-au descoperit 
cele ascunse ale lui Dumnezeu. El este 
ușa Tatălui prin care intră Avraam, 
Isaac, Iacob, profeţii, apostolii și Bise-
rica. Toate acestea sunt spre unirea cu 
Dumnezeu. 

Sfânta Euharistie este doctrina ne-
muririi, antidotul de a nu mai muri, 
ci de a trăi veșnic în Iisus Hristos. 
Euharistia este Trupul Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos, Trup care a sufe-
rit pentru păcatele noastre. 

Biserica este numită altar. Ignatie 
întrebuinţează pentru prima dată în 
istoria literaturii creștine expresia 
de „Biserică universală” = Katholiki 
Ekklisia. El zice despre această Bi-
serică universală că este acolo unde 
este Hristos. 

Ierarhia bisericească e prezentată 
precis și amănunţit. Comunităţile au 
în fruntea lor câte un episcop și epis-
copii sunt așezaţi până la marginile 
pământului. Fără episcop nu se poate 
face nimic, dar el nu concentrează 
în sine exclusiv întreaga ierarhie și 
întreaga Biserică. Sfântul Ignatie 
precizează: „Vă îndemn, străduiţi-vă 
să faceţi totul în același gând cu Dum-
nezeu, sub președinţia episcopului în 
locul lui Dumnezeu și a preoţilor în 
locul colegiului apostolic și a diaco-
nilor foarte dulci mie și cărora li s-a 
încredinţat slujirea lui Iisus Hristos”. 

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

Fişier patristic

Sfântul Ignatie al Antiohiei

Athos (Sfântul Munte, Sfeta-
gora), republică monastică în 
masivul muntos cu același nume 
din nord-estul Greciei, cu capita-
la Karies, unde se afl ă numeroase 
mănăstiri ortodoxe (Marea Lavră, 
Vatopedi, Cutlumuș, Zografos, 
Dionisiu, Xeropotam, Dokiariu 
etc.), întemeiate cu începere din 
sec. 9, în care se afl ă valoroase 
fresce, mozaicuri, sculpturi, ma-
nuscrise rare etc. Numeroși voie-
vozi români, printre care Vlaicu-
vodă, Ștefan cel Mare, Radu cel 
Mare, Neagoe Basarab, Alexandru 
Lăpușneanu, Matei Basarab, Vasi-
le Lupu, Constantin Brâncoveanu 
și alţii au înzestrat mănăstirile 
atonite cu odoare, substanţiale 
danii în bani, pământuri și bunu-
ri, le-au reparat sau le-au refăcut 
în întregime, ceea ce a determinat 
pe principalul monograf al Sf. 
Munte, Porfi r Uspensky, să afi rme 
că nici un popor nu a făcut atâta 
bine pentru Athos cât au făcut 
românii.

Axion, axioane. Imn religios 
în cinstea Maicii Domnului (Cu-
vine-se cu adevărat...) care se 
cântă la Liturghie în duminici și 
sărbători obișnuite, precum și la 
praznicele împărătești. 

Axios (Grecism) Aclamaţie li-
turgică a credincioșilor în timpul 
hirotonisirii clericilor, care are 
atât semnifi caţia acceptării de că-
tre comunitate a noului ei păstor, 
cât și sensul de rugăciune pentru 
cel hirotonisit.

Azimă, azime. Pâine nedospită. 
* Pâine nedospită care se pregătea 
la evrei în ajunul Paștilor și se 
consuma după un anumit ritual 
în amintirea scoaterii lor din ro-
bia egipteană. * Sărbătoarea azi-
melor v. Paști; Pesach. * Pâine ne-
dospită pe care catolicii o folosesc 
la împărtășanie, spre deosebire 
de ortodocși, care folosesc pâine 
dospită.

Preot Ioan M. Stoian

Dicţionar religiosBiserica şi sectele

Cauze ale pătrunderii sectelor

Despre Dumnezeu însuşi şi raportul Lui 
cu făpturile – mai ales cu omul

Dacă te rușinezi de păcătoșii care sunt asemenea ţie, ca să 
nu te vadă păcătuind, cu atât mai mult trebuie să te înfricoșezi 
de Dumnezeu, care vede în chip desăvârșit tainele ascunse ale 
inimii tale?

(Avva Isaia)
Dumnezeu poate tot ceea ce vrea, dar nu vrea tot ceea ce 

poate!
(Tertulian)

Deznădăjduiește-te de ajutorul omenesc, întoarce-te către 
Dumnezeu și îl vei primi astfel și acolo, cum și în ce chip te-ai 
așteptat și chiar cum nu ţi-ai închipui.

De la cine să ceri ajutor și milă dacă nu de la cel care este 
Atotputernic și Atotmilostiv?

În faţa măreţiei lui Dumnezeu nu este nimic măreţ, iar în 
faţa bunătăţii Lui, nu este nimic bun!

Nici păsărica cea mai mică nu este uitată în faţa Tatălui 
Ceresc.

(Sf. Tihon Zadonschi)
Dumnezeu are grijă de noi și pentru cele ce ne aparţin nouă. 

Dumnezeu ne trimite darurile Sale pline de îndurare cu o mai 
mare bucurie decât bucuria cu care le primim noi de la El.

(Sf. Grigorie Teologul)
Toţi avem nevoie de milă, dar nu toţi suntem vrednici de 

această milă; pentru că ea, deși e milă, caută pe cel vrednic, 
după cum a spus însuși Dumnezeu: „Sunt îndurător și miluiesc 
pe cel pe care vreau să-l miluiesc” (Ieșire 33,19).

(Sf. Ioan Gură de Aur)
Nimic  nu este mai plăcut lui Dumnezeu decât mulţumirea 

noastră.
(Sf. Ioan Gură de Aur)

Să fi i mulţumitor pentru cele puţine și vei deveni vrednic să 
primești cele multe.

(Toma de Kemps)

Grădina cu fl ori duhovniceşti
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1 ianuarie 1433 – S-a stins din viaţă Alexandru 
cel Bun, care a întregit hotarele Moldovei, a dobân-
dit cetăţile Chilia și Cetatea Albă și a alungat pe 
tătari peste Nistru.

5 ianuarie 1859 – Adunarea electivă de la Iași 
proclamă drept domn al Moldovei pe Alexandru 
Ioan Cuza. Moldova acelor timpuri includea sud-
ul  Basarabiei.

6 ianuarie 1483 – Olena, fi ica lui Ștefan cel Mare 
din prima căsătorie, se mărită la Moscova cu Ivan, 
fi ul marelui cneaz Ivan al III-lea.

6 ianuarie 1940 – Regele Carol II a ţinut la Chi-
șinău o cuvântare, accentuând că Basarabia este 
vechi pământ românesc.

8 ianuarie 1563 – Un călător străin, venit în Mol-
dova, descrie ceremonia sfi nţirii apelor, în ziua de 
Bobotează, la Suceava, pe vremea lui Despot Vodă: 
„Ajuns acolo,  după ce i s-a pus pe cap coroana și 
preoţii au binecuvântat apa, în amintirea  botezu-
lui Domnului, rostind rugăciunile cuvenite pentru 
păstrarea nevătămată a fericitei sale cârmuiri, a în-
călecat și s-a întors acasă, purtând coroana pe cap”.

10 ianuarie 1475 – S-a dat lupta cu turcii în 
apropierea orașului Vaslui, la confl uenţa Racovei 
cu râul Bârlad. Bătălia se încheie cu o mare victorie 
a lui Ștefan cel Mare, care îi aduce admiraţia în-
tregii Europe.

12 ianuarie 1527 – S-a stins din viaţă Ștefăniţă, 
domn al Moldovei. Inscripţie pe mormântul lui, la 
Mănăstirea Putna.

12 ianuarie 1812 –  A avut loc o altă ședinţă între 
reprezentanţii ruși și turci. După lungi tratative, 
rușii își menţineau cererea frontierei pe Siret. Tur-
cii ofereau frontiera pe Prut, în condiţiile păstrării 
Ismailului și Chiliei.

13 ianuarie 1864 – Prin ucaz se hotărăște să se 
ridice Mănăstirea Noul Neamţ (Chiţcani), unde au 
venit o parte din călugării de la Mănăstirea Neamţ 
în urma secularizării averilor mănăstirești.

13 ianuarie 1918 – Trupele românești, chemate 
de Sfatul Ţării al Republicii Moldovenești, sub 
conducerea generalului Broșteanu, au intrat în 
Chișinău în mijlocul aclamaţiilor populaţiei.

15 ianuarie 1850 – S-a născut, la Botoșani, Mihai 
Eminescu, poet naţional.

18 ianuarie 1919 – La Palatul Versailles, în Sala 
Oglinzilor, sub președinţia lui R.Poincare, s-a des-
chis ofi cial Conferinţa de Pace, care va consfi nţi 
unirea Basarabiei la România.

20 ianuarie 1527 – Petru Rareș este ales domn 
al Moldovei.

24 ianuarie 1859 – Adunarea electivă de la Bucu-
rești proclamă drept domn al Ţării Românești tot 
pe colonelul Alexandru Ioan Cuza și, astfel, ziua de 
24 ianuarie 1859 devine ziua unirii Principatelor 
Române din care făcea parte și sudul Basarabiei. 
Evenimentul are răsunet în restul Basarabiei ocu-
pate și trezește conștiinţa naţională.

25 ianuarie 1475 – După înfrângerea turcilor la 
Vaslui, Ștefan cel Mare trimite o scrisoare către toţi 
monarhii creștini din Europa, în care le spune: “Am 
luat sabia în mână și cu ajutorul Domnului Dum-
nezeului nostru atotputernic am mers împotriva 
dușmanilor creștinătăţii, i-am biruit și i-am călcat 
în picioare și pe toţi i-am trecut sub ascuţișul săbiei 
noastre... Moldova care este la poarta creștinătăţii 
ar trebui ajutată, că numai printr-o lucrare comună 
s-ar putea tăia dreapta păgânului”.

25 ianuarie 1908 – Apare primul număr al 
revistei “Luminătorul”, în românește, redactată de 
preotul prof. Constantin Popovici și de ieromona-
hul Gurie Grosu.

25 ianuarie 1919 – Are loc o altă confruntare a 
delegaţiei române, din care făcea parte Ion Pelivan, 
cu “Consiliul celor patru Mari Puteri”, care nu vro-
iau să admită participarea ţărilor mici la lucrările 
comisiilor de lucru.

29 ianuarie 1833 – Rușii și turcii hotărăsc ca 
unul din ei să desemneze pe domnul Moldovei, iar 
celălalt pe cel al Ţării Românești.

31 ianuarie 1813 – Se deschide la Chișinău, din 
iniţiativa lui Gavriil Bănulescu-Bodoni, seminarul 
duhovnicesc. 

Printre puţinele manu-
scrise și tipărituri vechi pă-
strate până în zilele noastre 
sunt cărţi ce au aparţinut 
instituţiilor monahale, bise-
ricilor, preoţilor, dascălilor, 
bibliotecilor personale și 
altor categorii de posesori 
care își puteau permite 
procurarea lor. Importanţa 
acestor cărţi pentru cultura 
poporului nostru nu constă 
numai în faptul că s-a păstrat 
conţinutul lor, dar și pentru 
că ele oferă informaţii foarte 
preţioase prin însemnările 
scrise de posesorii de carte. 
Din conţinutul notiţelor de 
cele mai multe ori putem 
stabili locul afl ării cărţii în 
spaţiu și timp, posesorii ei, 
dar există însemnări care 
descriu evenimente cu carac-
ter istoric sau personal, știri 
referitoare la viaţa cotidiană, 
naștere, botez, cununii, dece-
se, cât și fenomene naturale. 
În baza acestor însemnări 
pot fi  reconstituite fi lierele 
prin care au circulat cărţile 
tipărite în București, Râm-
nic, Iași, Mănăstirea Neamţ, 
Blaj, Sibiu etc.

Cartea constituia pentru 
fi ecare posesor o mare cinste, 
or, procurarea unui manu-
scris sau tipăritură implica 
surse fi nanciare semnifi ca-
tive, de care nu dispuneau 
toate păturile sociale. Din 
aceste considerente ele erau 
cumpărate de boieri, preoţi, 
comunităţi. Unul dintre 
“odoarele sfi nte”, cum erau 
numite cărţile în însemnările 
posesorale de pe fi lele îngăl-
benite de vreme, și anume 

un Triodion tipărit la Râm-
nic în anul 1782, și care este 
considerată o raritate biblio-
grafi că, a fost achiziţionat de 
boierul Dumitrache Meleghi, 
personalitate cunoscută în a 
doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea și primele decenii 
ale secolului al XIX-lea.

Potrivit informaţiilor do-
cumentare, Dumitrache Me-
leghi este feciorul lui Tănas 
Meleghi și sunt originari din 
ţinutul Soroca. Acest neam 
de boieri este cunoscut în 
documente încă de la 1680. 
Gheorghe Bezviconi men-
ţionează în una din lucrările 
sale că tatăl lui Tănas, Lungu 
Meleghi, pe la 1707, clucer 
și armaș, a fost cunoscut 
prin legăturile sale cu rușii 
lui Petru cel Mare, tatăl său 
fi ind șătrarul Vasile Mârzac. 
Un alt document emis de 
cancelaria lui Matei Ghica 
din 1757 îi menţionează pe 
Ion Meleghi și Tănas Mele-
ghi, care au ocupat mai mult 
timp dregătoria de vornici de 
poartă. Din alte surse afl ăm 
că Dumitrache Meleghi s-a 
căsătorit de două ori: prima 
sa soţie a fost Bălașa Stratan, 
iar cea de-a doua Aniţa Bog-
dan. Aceeași sursă ne oferă 
însă o informaţie care pare 
să nu fi e completă din con-
siderentul că Dumitrache 
Meleghi a avut din prima 
căsătorie patru copii și nu 
doi, moment care poate fi  
sesizat din însemnările de pe 
Triodionul pe care l-a avut în 
posesie, și în care și-a făcut 
însemnările.

Deși Triodionul face par-

te în genere din cărţile de 
lectură, fi ind mai degrabă o 
carte necesară ofi cierii sluj-
belor religioase, el și-a găsit 
loc în biblioteca boierului 
Meleghi și s-a păstrat ca un 
“odor sfânt” în casa acestuia. 
Pe spaţiile albe, în partea de 
jos a foilor, posesorul cărţii și 
urmașii acestuia au făcut no-
tiţe, care prezintă o impor-
tantă valoare informativă. 
Triodionul lui Dumitrache 
Meleghi se păstrează în co-
lecţia Bibliotecii Naţionale 
din Chișinău (nr. de inventar 
10401).

Acest exemplar cuprinde 
476 foi numerotate de mă-
rime in folio. Este tipărit 
de Constantin tipograful 
pe două coloane cu câte 40 
rânduri, utilizându-se două 
culori -  negru și roșu. Co-
perta este din lemn acoperit 
cu piele, iar foaia de titlu a 

fost restaurată. Cartea este 
valoroasă prin cele 25 în-
semnări și prin varietatea de 
informaţie oferită de poseso-
ri. Majoritatea însemnărilor 
sunt amplasate în partea de 
jos a foilor, respectându-se 
criteriul cronologic.

Însemnările marginale 
din acest Triodion oferă un 
spectru variat de informaţii, 
interesante prin expunerea 
lor de posesorii cărţii. Prin 
aceste însemnări se poate ur-
mări calea parcursă de carte 
de la 1787 și până în prezent, 
locul afl ării și posesorii ei, 
alte date preţioase din istoria 
Ţării Moldovei sau din viaţa 
particulară a posesorilor 
acesteia, și nu în ultimul 
rând contribuie, așa cum s-a 
menţionat mai sus, la între-
girea arborelui genealogic al 
acestui neam de boieri.

Soarta Triodionului în 
primii cinci ani de existenţă 
nu este cunoscută, și abia 
în 1787, la 25 noiembrie, 
boierul Dumitrache Meleghi, 
proprietarul moșiei Bodești 
din ţinutul Soroca, l-a cum-
părat la preţul de 18 lei “spre 
pomenirea me(a) și a părinţi-
lor mei Tănas și Todoseia”. 

Însemnările marginale 
de pe Triodul din colecţia 
Bibliotecii Naţionale pot fi  
grupate în două părţi: prima 
- de la f. 2-43, scrise de vor-
nicul de poartă Dumitrache 
Meleghi în timpul când era 
căsătorit cu Bălașa Stratan, 
și cea de-a doua parte f. 
43V- 439, însemnări făcute 
de descendenţii lui Dumitra-
che Meleghi, și alţi posesori. 

În cea de-a doua parte pot fi  
incluse și însemnările de pe 
interiorul copertelor, scrise 
de slujitorii bisericii din 
Bălășești.

Așadar, informaţiile oferi-
te de posesorii acestei cărţi 
sunt dintre cele mai variate. 
Preocuparea autorilor în-
semnărilor marginale era de 
a lăsa posterităţii informaţii 
cu caracter personal, acestea 
însă se îmbină destul de 
articulat cu evenimentele 
istorice care s-au produs în 
timpul când au fost scrise 
notiţele. Triodionul din co-
lecţia Bibliotecii Naţionale 
din Chișinău constituie, mai 
ales prin însemnările lui, un 
reper documentar de mare 
valoare. Aceste notiţe oferă 
posibilitatea de a urmări 
calea parcursă de carte, po-
sesorii ei, evenimente sau în-
tâmplări din viaţa acestora, 
știri despre personalităţi și 
evenimente istorice etc. Acest 
exemplar a avut un destin 
fericit. Deși nu a aparţinut 
până la mijlocul secolului 
al XIX-lea vreunei biserici 
sau unui slujitor bisericesc, 
mediul în care cartea putea 
fi  îngrijită cu pietate, aceasta 
a fost în posesia unui boier, 
care a dat dovadă de multă 
inteligenţă și cultură, aser-
ţiune care reiese din însem-
nările marginale scrise cu 
grijă în partea de jos a foilor 
Triodionului.

Dr. conf. Igor CERETEU, 
Universitatea Liberă 

Internaţională din
 Moldova, Chişinău

Însemnări pe un Triodion al familiei lui Dumitrache Meleghi

Se știe că o societate cu adevărat 
avansată există datorită unei culturi 
adecvate, adică înalte, care, la rândul 
ei, persistă datorită factorilor res-
pectivi, cu condiţia ca aceștia să fi e 
temeinici, viabili și să armonizeze 
cu întreg spectrul de relaţii culturale 
ale epocii. Factorii în cauză lansează, 
propulsează valorile spirituale și, 
totodată, îi orientează pe oameni 
spre ele. În cazul nostru, un atare 
factor viabil culturalizator poate fi  
considerat și revista “Luminătorul”, 
serie nouă.

Atractivitatea materialelor prezen-
tate în paginile publicaţiei constituie 
o continuitate a tradiţiei “Luminăto-
rului” (serie primă), revistă prezentă 
pe parcursul anilor 1908-1943, cu 
care m-am familiarizat încă în anii de 
studenţie (‘70) și care la fi ecare lectu-
ră m-a copleșit total, traversându-mă 
peste limitele spaţiului temporal și 
permiţându-mi să evadez, virtual, 
din realitatea socială de atunci. Este 
remarcabil faptul că, în ultimii zece 
ani (1992-2002), “Luminătorul” re-
fl ectă problemele timpului prezent 
atât în spaţiul autohton, cât și în cel 
internaţional. Materialele inserate 
în paginile lui pot fi  delimitate în 
următoarele compartimente mai 
importante: informaţie (cronică), 
catehetică, dogmatică, pastoraţie, 
fi localie, morală creștină, patristică, 
patrologie, istorie a Bisericii creștine 
(române și universale), personalii 
(personalităţi proeminente), sinaxar, 
apologetică ortodoxă, probleme so-
ciale stringente ș.a. După caracterul 
conţinutului, 2/3 din materiale au un 
caracter de popularizare, restul - teo-
retico-practic și știinţifi c.

Aportul culturologic al “Luminăto-
rului” se manifestă, conform analizei 
noastre, în două aspecte principale: 1. 
propagarea valorilor morale autenti-
ce; 2. punerea în circuitul știinţifi c a 
subiectelor abordate.

Astăzi, ca niciodată, ne domină o 
criză generală a societăţii și, mai ales, 
a pilonului ei de bază - spiritualita-
tea, moralitatea. În această situaţie, 
“remediul” promovat de revistă este 
punerea în circuit a valorilor auten-
tice și, în primul rând, a celor ce ţin 
de spiritualitatea creștină, astfel încât 
o bună parte din populaţie găsește 
în paginile revistei soluţii sigure de 
restabilire a axei spirituale: Biserica-
Naţiune, Biserica Ortodoxă Română 
fi ind privită în acest context, pe bună 
dreptate, ca Biserică a Neamului.

Numeroase subiecte abordate con-
stituie în prezent și, indiscutabil, vor 
constitui și în viitor un vădit interes 
știinţifi c. Acest lucru ni-l demon-
strează multiplele note de referinţă, 
recenzii sau reproduceri din “Lumi-
nătorul”, întâlnite în publicaţiile ce 
apar peste hotare. Se poate afi rma cu 
certitudine că “Luminătorul” poate 
servi drept obiect de studiu și în ca-
zul tezelor de licenţă sau de magistru 
la specialităţile teologie, fi losofi e, 
istorie, sociologie, drept, psihologie 
socială.

În paginile revistei mai rămâne 
loc pentru abordarea pe larg a unor 
asemenea probleme stringente ca 
bioetica, globalizarea, eutanasia, pro-
xenetismul, exportul de “carne vie”, 
ecologia (a mediului și a sufl etului), 
practicile oculte, restabilirea sacra-
lităţii, medicina în raport cu religia 
și invers, silueta religioasă de astăzi 
a medicului, a demnitarului, a inte-
lectualului în general, recomandări 
practice etc.

Prin activitatea sa culturalizatoa-
re, care se exteriorizează în primul 
rând în propagarea valorilor mo-
rale autentice (în scopul orientării 
spre acestea sau chiar a asimilării 
lor de către individ) și prezentarea 
informaţiei cu referinţă religioasă, 
“Luminătorul” se înscrie sigur în 
patrimoniul cultural naţional, apari-

ţia lui având o deosebită importanţă 
pentru formarea chipului spiritual 
al tinerei generaţii, dar și pentru cei 
maturi și vârstnici, dezorientaţi 
atâţia ani la rând de ideologia to-
talitar-comunistă. În condiţiile unei 
societăţi bolnave, stagnante, în care 
nu se întreprinde aproape nimic 
sau chiar nimic pentru redresarea 
situaţiei existente, suntem martori 
ai faptului că fi i și fi ice ale neamului, 
conștientizând însemnătatea etapei 
cruciale pe care o trăim, simţind 
chemarea supremă a sufl etului și 
înfruntând diverse obstacole, își pun 
capacităţile și ardoarea în slujba po-
porului și a Bisericii lui. Cu adevărat 
așa cum ne-a spus-o Mântuitorul: “Și 
cui i s-a dat mult, mult i se va cere, și 
cui i s-a încredinţat mult, mai mult i se 
va cere” (Lc. 12,  48).

O zicere populară spune: “Omul 
sfi nţește locul”. Aceste cuvinte se 
referă în totalitate atât la echipa re-
dacţională a “Luminătorului”, cât și la 
oamenii care-i oferă sprijin material 
și poligrafi c. Sunt sigur că fi ecare din 
ei reprezintă o personalitate înze-
strată din plin de Domnul cu talent, 
hărnicie, bunătate și credinţă în cele 
mai preţioase valori umane. Și de azi 
înainte să coboare spre ei din Ceruri 
sănătate și inspiraţie, întru a putea 
continua cu și mai mult succes ceea 
ce au reușit să facă până astăzi.

Mai ales în ultimul deceniu, este 
deseori citată spusa scriitorului 
francez Andre Malraux cum că 

secolul XXI va fi  unul religios sau 
nu va fi  deloc. Tot la el am găsit și o 
spusă referitoare la cultură: “Marea 
bătălie intelectuală a veacului nostru 
a început; cultura a devenit autoapă-
rarea colectivităţii, baza creaţiei și a 
moștenirii nobleţi lumii”. Aici vreau 
să spun că “Luminătorul”, serie nouă, 
s-a încadrat plenar în această bătălie 
dură, înverșunată chiar, însă extrem 
de importantă pentru păstrarea 
spiritualităţii și moralităţii societăţii 
umane. Importantă în mod deose-
bit acum, când ignoranţa și banul 
dictează legi străine poruncilor 
dumnezeiești...

Dr.   Vitalie OJOVANU,
 „Luminătorul”, nr. 1, 2002

„Luminătorul” la 97 de ani de la prima apariţie în limba română“Nu se poate trăi fără istorie. 
Istoria ne spune cine am fost, 

cine suntem, cine trebuie să fi m 
acum şi în vecii vecilor.”

Mitropolit Antonie Plămădeală
Importanţa culturologică a „Luminătorului”, serie nouă

Triodul de la Buzău, Triodul de la Buzău, 
1700, foaia de titlu1700, foaia de titlu

„Luminătorul”, Serie nouă, apare graţie efortului părintelui pro-
toiereu Petru Buburuz, care este redactor editor al acestei prestigioase 
reviste teologice.

Îl felicităm cu această ocazie pe harnicul părinte protoiereu Petru 
Buburuz și-i dorim realizări mari în nobila misiune de Luminare și 
mântuire a sufl etelor românilor basarabeni.

Întru mulţi ani, „Luminătorul”!
Întru mulţi ani, părinte Petru Buburuz!

Redacţia „Misionarul”
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Sanctitatea Sa Barto-
lomeu I, Patriarhul Ecu-
menic al Constantinopo-
lului, a ofi ciat duminică, 
2 ianuarie, la Istanbul 
(Constantinopol) o Slujbă 
specială pentru pomeni-
rea victimelor cutremu-
rului din Asia de Sud-Est. 
Patriarhul Ecumenic 
Bartolomeu I al Constan-
tinopolului a spus că îi va 
pomeni mereu pe cei care 

au murit în urma valuri-
lor ucigașe și a implorat 
protecţia lui Dumnezeu în 
faţa cutremurelor. Sancti-
tatea Sa Bartolomeu I 
s-a rugat, de asemenea, 
și pentru primul cetăţean 
al Turciei despre care s-a 
confi rmat că se numără 
printre victimele din Asia, 
acesta fi ind un angajat al 
Consulatului american la 
Istanbul.

Sanctitatea Sa Bartolomeu I s-a rugat pentru 
victimele cutremurului din Asia de Sud-Est 

Sâmbătă, 29 ianuarie 2005, a avut 
loc la Paris, în cadrul parohiei Sf. Pa-
rascheva și Sf. Genevieva din cripta 
bisericii Saint-Suplice, prezentarea 
cărţii “Părintele Cleopa” în traducere 
franceză. Prezentarea a fost făcută de 
ÎPS Iosif, Mitropolitul ortodox al Euro-
pei Occidentale și Meridionale, de ÎPS 
Daniel, Mitropolitul Moldovei și Buco-
vinei, de domnul Jean Claude Larchet, 
directorul colecţiei “Mari Duhovnici 
Ortodocși ai secolului XX” de la editura 
L`AGE D`HOMME, și în prezenţa tra-
ducătorului, ieromonahul Marc Alric. 
Cartea “Părintele Cleopa” în traducere 
franceză a apărut în luna mai a anului 
2004. Părintele Cleopa (1912-1988) a fost 
unul dintre cei mai mari duhovnici orto-
docși ai secolului XX. El nu a fost doar 
un mare renovator al vieţii monahale din 

R o m â n i a , 
ci mai ales 
un părinte 
d u h o v n i -
cesc care a 
atras, prin 
h a r i s m e l e 
sale, zeci de 
mii de pe-
lerini veniţi 
din toată 
E u r o p a 
pentru a-l vedea și asculta. Simplitatea, 
moștenită din originile familiei de ţăran, 
și profunda smerenie, i-au permis părin-
telui Cleopa să aibă un contact imediat 
și direct cu oameni de condiţie modestă, 
cu copii, dar și cu cei mari din lumea 
aceasta, se arată în cuvântul editorului 
din ediţia franceză a cărţii.

Părintele Ilie Cleopa, tradus 
în limba franceză

În timpul ceremoniei liturgice prilejuite 
de Slujba de sfi nţire a apei mari sau Sluj-
ba Agheasmei Mari desfășurată la Patri-
arhia Ecumenică de Constantinopol, un 
grup de 60 de persoane aparţinând Par-
tidului de extrema dreaptă “Acţiunea Na-
ţională” au scandat lozinci anticreștine și 
împotriva Sanctităţii Sale Bartolomeu I, 
Patriarhul Ecumenic de Constantinopol. 
Cu toate acestea, slujba a fost continuată 
și s-a încheiat cu tradiţionala întrecere a 

înotătorilor care au recuperat crucifi xul 
aruncat în apele Bosforului de către 
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. Mani-
festaţia îndreptată împotriva creștinilor 
este unul dintre multele evenimente de 
acest fel din Turcia. Ele sunt organiza-
te de grupări naţionaliste, contrariate 
de cererile repetate ale Sanctităţii Sale 
Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic de 
Constantinopol, referitoare la libertatea 
religioasă.

Pe 11 ianuarie 2005, a în-
ceput la Rhodos, în Grecia, 
o întâlnire interortodoxă 
de pregătire a celei de-a 
IX-a Adunări Generale 
a Consiliului Mondial al 
Bisericilor. În zilele urmă-
toare s-au întâlnit circa 50 
de teologi și reprezentanţi 
ai Bisericilor Ortodoxe, 
care au refl ectat asupra 
temei propusă pentru 
Adunarea Generală, dar 
și pentru a discuta despre 
recomandările Comisiei 
speciale pentru partici-

parea ortodoxă în Consi-
liul Mondial al Bisericilor. 
Întrunirea a început 
printr-o Rugăciune de 
deschidere prezidată în 
Catedrala “Bunei-Vestiri” 
de către Mitropolitul Kiril-
los de Rhodos, în numele 
Sanctităţii Sale Bartolo-
meu I, Patriarhul Ecume-
nic de Constantinopol. 

Cei care au luat cuvântul 
au arătat că evenimente-
le tragice din Asia atrag 
atenţia creștinilor să 
redescopere prezenţa lui 

Dumnezeu și să realizeze 
că oamenii nu sunt stăpâ-
nii propriului lor destin. 
Sesiunea de deschidere a 
lucrărilor a fost prezidată 
de Mitropolitul Ghenadios 
de Sassima, care a explicat 
scopul întâlnirii: aceea de 
a contribui cu energia și 
spiritualitatea ortodoxă 
la existenţa și activitatea 
Consiliului Ecumenic al 
Bisericilor și la viaţa mișcă-
rii ecumenice în ansamblu.
Întrunirea s-a încheiat pe 
data de 16 ianuarie 2005.

”Consiliul Mondial al 
Bisericilor își va ţine Con-
ferinţa asupra Misiunii 
și Evanghelizării Lumii 
la Atena, între 9 - 14 mai 
2005”, a declarat, la mijlo-
cul lunii ianuarie a anului 
curent Prea Fericitul Hris-
todoulos, Arhiepiscop al 
Atenei și Primat al întregii 
Grecii. 

Prea Fericitul Hristodou-
los a subliniat că Grecia 
este prima ţară ortodoxă 
care găzduiește o aseme-

nea Conferinţă, iar decizia 
Consiliului Mondial al Bi-
sericilor reprezintă o dova-
dă de încredere în Biserica 
Ortodoxă a Greciei. 

Pe de altă parte, Arhi-
episcopul Atenei și al în-
tregii Grecii a arătat că or-
ganizatorii vor coopera cu 
instituţiile Statului Grec, 
folosind o parte din infra-
structura creată cu ocazia 
Olimpiadei de la Atena din 
anul 2004. Lucrul acesta 
este necesar deoarece 

participanţii la acest eve-
niment vor fi  în număr de 
aproximativ 800. 

Prea Fericitul Hristo-
doulos a mai spus că în-
trunirea de la Atena va 
fi  un bun prilej pentru 
participanţi de a cunoaște 
cultura și civilizaţia orto-
doxă. Conferinţa asupra 
Misiunii și Evanghelizării 
Lumii este un eveniment 
pe care Consiliul Mondial 
al Bisericilor îl organizea-
ză o dată la 10 ani.

Sanctitatea Sa Alexei II, 
Patriarhul Moscovei și al 
întregii Rusii, i-a asigurat 
pe credincioșii ortodocși 
din întreaga Patriarhie 
Ortodoxă a Rusiei că noile 
cărţi de identitate și pașa-
poarte, care vor fi  introduse 
în Rusia în perioada urmă-
toare, nu conţin “semnul 
Antihristului”, așa cum 
susţin diferite voci alarma-
te. Patriarhul Alexei II al 

Rusiei a spus că știe că noi-
le documente vor conţine 
amprenta digitală a persoa-
nei, precum și fotografi a 
irisului, dar a spus că asta 
nu este o manipulare anti-
hristică. Înaltul prelat rus a 
mai afi rmat că Biserica este 
negativ afectată de astfel de 
superstiţii și zvonuri ne-
argumentate teologic, ceea 
ce demonstrează că acestea 
trebuie combătute.

Consiliul Mondial al Bisericilor la Atena

Sanctitatea Sa Alexei II, Rusiei a spus că știe că noi-
Sanctitatea Sa Alexei II, împotriva superstiţiilorSanctitatea Sa Alexei II, împotriva superstiţiilor

Manifestaţii naţionaliste la Constantinopol 

Pregătiri pentru cea de-a IX-a Adunare 
Generală a Consiliului Mondial al Bisericilor 

Slujbă pentru Slujbă pentru 
sinistraţii din sinistraţii din 
Banda Aceh Banda Aceh 
- Indonezia - Indonezia 

Cardinalul Cristoph 
Schoenborn, Arhiepiscopul 
Romano-Catolic de Viena, a 
ofi ciat duminică, 2 ianuarie, 
o Misă pe o plajă sinistrată 
din Banda Aceh - Indonezia. 
După încheierea slujbei, 
Cardinalul Schoenborn 
a declarat pentru Agen-
tia Kathpress că aceasta a 
fost cea mai emoţionantă 
ceremonie religioasă pe 
care el a ţinut-o vreodată. 
Vizita pe care Cardinalul 
Schoenborn a făcut-o în In-
donezia se adaugă ajutorului 
de 500.000 Euro pe care Bi-
serica Romano-Catolică din 
Austria l-a trimis sinistraţi-
lor din Asia de Sud-Est.

Descoperire 
istorică în Estul 

Ierusalimului
Arheologii au dezgropat rămă-

șiţele băii unde Mântuitorul Iisus 
Hristos a redat unui orb vederea. 
Excavaţiile au scos până acum la 
lumina zilei aleea pietruită care 
leagă baia evreiască a Siloamului 
de Templul din Ierusalim, dar și un 
canal subteran prin care venea apa 
de la Muntele Templului. La locul 
descoperirii a sosit și președintele 
Israelului, Moshe Katsav. Arheolo-
gii au descoperit în zona bazinului 
băii Siloamului ceramică și monezi 
antice, inscripţionate în ebraică. 
Autoritatea Arheologică a Israe-
lului negociază în prezent împăr-
ţirea acestor relicve cu Patriarhia 
Ortodoxă Greacă din Ierusalim, 
proprietara terenului. În Capitolul 
9 al Evangheliei după Ioan se spu-
ne că, în acest loc, Domnul nostru 
Iisus Hristos a înfăptuit minunea 
vindecării orbului din naștere.

O sectă cu 
pretenţii de 
partid politic

Biserica Universală a Împără-
ţiei lui Dumnezeu, din Brazilia, a 
strâns peste 400.000 de semnături, 
în speranţa de a-și forma propriul 
partid politic. Conform cotidia-
nului “Folha” din Sao Paolo, secta, 
fondată de Edir Macedo, strânge 
semnături la ușile lăcașurilor pe 
care le deţine în întreaga ţară. Fiind 
una dintre cele mai numeroase 
secte din Brazilia, Biserica Univer-
sală speră ca prin intrarea în poli-
tică să câștige o mai mare infl uenţă. 
În Brazilia, Biserica Universală a 
Împărăţiei lui Dumnezeu deţine 
o reţea de televiziune, o publicaţie 
și mai multe posturi de radio. Sta-
tistici publicate recent arată că, în 
Brazilia, numărul catolicilor scade. 
În 1990, 84% din ţară era catolică. 
În 2000, procentul a scăzut la 74%. 
În aceeași perioadă, procentul 
protestanţilor a crescut de la 9% la 
15%. Sectele cunosc, de asemenea, o 
creștere semnifi cativă.

Poluarea aerului, cauzată de ţi-
gări, e de zece ori mai mare decât 
poluarea rezultată de la motoarele 
diesel, arată un studiu realizat 
de specialiști italieni, afl ăm de la 
serviciul AlterMedia România. 
Cercetătorii au comparat particu-
lele emise în fumul de la un motor 
diesel modern, în care s-a intro-
dus un tip de motorină săracă în 
compuși sulfuraţi, cu particulele 
din fumul de ţigară. Trei ţigări 
au produs de zece ori mai multe 
particule decât motorul diesel. 
Ivon Vince, un expert al poluării 
aeriene de la Ask Consultants, 
din Londra, spune că cifrele sunt 
plauzibile, declarând că ţigările 
emit mult mai multe particule 
susceptibile a fi  respirate, decât 
noile generaţii de combustibili 
săraci în compuși sulfuraţi, care 
ajută la reducerea emisiilor de 
particule.

“Particulele mici, cu o mărime 

de, cel mult, 2,5 micrometri, pot 
trece direct în alveolele pulmona-
re, unde substanţele cancerigene 
produc cele mai mari pagube”, 
spune Vince pentru „Th e New 
Scientist”. “Majoritatea chimicale-
lor emise de ţigări au viaţă scurtă 
și produc cele mai multe pagube 
mediului imediat înconjurător. De 
exemplu, aldehidele atacă plantele, 
ochii oamenilor și aparatul respi-
rator”, notează el. Oxidul nitric, 
de asemenea, produs de ţigări, 
este responsabil pentru smogul 
fotochimic și pentru formarea 
moleculelor de ozon în atmosfera 
orașelor mari.

“Deoarece din ce în ce mai mulţi 
oameni sunt forţaţi de familie să 
fumeze afară, efectele nocive asu-
pra mediului vor crește, cu siguran-
ţă”, continuă cercetătorul. 

Cercetătorii speră că rezultatele 
acestui studiu vor fi  o armă efi ci-
entă împotriva fumatului juvenil. 

Ţigara, mult mai poluantă 
decât gazele de eşapament
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anunţă
persoanele  și instituţiile interesate 

că pot procura un bogat sortiment de cărţi 
(inclusiv cărţi de cult) și manuale cu caracter 

religios în limba română.
Relaţii la tel. 22.60.23.

Adresa noastră: Chișinău, str. 31 August nr. 161.

Puteţi asculta la
RADIO IAŞI

LITURGHIA ORTODOXĂ 
în transmisiune 

directă din catedrala 
Mitropolitană din Iași.
Duminica între orele 

10.05 și 11.30.

Parohul bisericii și Consiliul parohial al Bise-
ricii „Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel” din sectorul 
Buiucani, Chișinău, face apel către toţi oamenii 
de bună-credinţă să contribuie, în măsura po-
sibilităţilor, la înălţarea sfântului lăcaș închinat 
acestor doi mari apostoli. Știm că sfi ntele altare se 
construiesc cu „bănuţii văduvei”, dar invităm și pe 
cei mai înstăriţi să nu treacă nepăsători pe lângă 
biserica noastră. Jertfa fi ecăruia va fi  răsplătită de 

Dumnezeu și de Sfi nţii săi Apostoli Petru și Pavel. Orice contribuţie este binevenită. 
Rechizitele noastre bancare sunt: Banca Comercială Română, sucursala Chișinău, cont. 

222 400 000 100 364 (LM), 222 408 000 100 364 (ROL), 222 400 100 100 364 (USD), 222 402 
100 100 364 (Eu); codul băncii: 280 101 868.

Dumnezeu să binecuvânteze jertfa dumneavoastră.
Cu mulţumiri anticipate, 

Prot. Petru BUBURUZ, paroh al bisericii “Sf. Ap. Petru şi Pavel” din Chişinău

Apel către credincioşi

Citiþi ºi rãspândiþi
 “MISIONARUL”

Vasile Lupu voievod, 
“din mila lui Dumnezeu, 
domn al Ţării Moldovei” 
(1634-1653), “om cu hire 
înaltă și împărătească, 
mai mult decât domneas-
că... au zidit și lăudate 
mănăstiri”, între care 
Golia din Iași “peste toate 
mănăstirile aice în ţară 
mai iscusită”.

Ctitorie veche „a mare-
lui logofăt Ioan Golia, din 
sec. al XVI-lea, biserica 
“Înălţarea Domnului” a 
fost refăcută la alte di-
mensiuni de Vasile Lupu 
între anii 1650-1653 și 
terminată în 1660 de fi ul 
său Ștefăniţă. Străveche 
pecete a artei românești, 
biserica mănăstirii “stră-
lucită și bogat înzestrată” 
apare ca o construcţie 
monumentală care îm-
bină, după exprimarea 
ţarului Petru cel Mare al 
Rusiei, la 1711, “trei felu-
ri de meșteșuguri: leșesc, 
grecesc și moschicesc”. Exteriorul 
trădează infl uenţa Renașterii târ-
zii, prin intermediul Galiţiei: edi-
fi ciu de tip clasic, din blocuri de 
piatră făţuită, străjuit de pilaștri 
corintici (cu capiteluri în frunză 
de acant) și cornișă în stil baroc 
susţinută de console. Acoperișul 
este o aglomerare de turle, turele 
și cupole dispuse în linie și susţi-
nute de arcaturi etajate (kokoșni-
ki). Cu baza octogonală, turlele 

prezintă inovaţii ornamentale, 
cu decoraţie munteană și motive 
orientale ce refl ectă mai mult “o 
profunzime ţarigrădeană”. Inte-
riorul, tradiţional moldovenesc, 
contrastează cu faţadele clasice, 
repetând împărţirea de la Trei 
Ierarhi, dar cu absidele laterale 
“înecate” în zid, cu cafas în tindă, 
unic în Moldova sec. al XVII-lea 
și cu bogate chenare orientale în 
jurul celor două uși ale bisericii.

Pictura, refăcută în mai 
multe rânduri, păstrează 
puţine fresce originale în 
concele absidelor laterale 
și în pridvor. 

Din mobilierul iniţial 
întâlnim: tronurile dom-
nești, un policandru cu 
însemnele lui Vasile Lupu 
și patru sfeșnice coman-
date în Danemarca. O 
frumoasă catapeteasmă 
datează din 1838.

Caracterul de necropo-
lă a bisericii “Doamnei” 
- cum era cunoscută în 
epocă - este asigurat de 
existenţa multor mormin-
te și pietre funerare, în 
pronaos și pridvor.

Pradă incendiilor din 
1687, 1733, 1822 și afec-
tată de un cutremur în 
1738, bisericii mănăstirii 
i s-au făcut numeroase 
reparaţii. 

Incinta mănăstirii 
este înconjurată de un zid înalt 
prevăzut la colţuri cu turele ri-
dicate în 1667 și un turn-clopot-
niţă refăcut la 1900, despre care 
Paul de Alep spunea că “nu are 
pereche în toate aceste ţări prin 
înălţime, lărgime și măreţie”. 
Aproape de turn întâlnim o ciș-
mea care datează din vremea lui 
Alexandru Moruzi. În incintă se 
mai afl ă o casă cu coloane, din 
sec. al XVIII-lea, în care a lo-

cuit temporar 
Ion Creangă 
și stăreţia care 
a d ă p o s t e ș t e 
p a r a c l i s u l 
“Brâul Maicii 
Domnului”, zi-

dit de egumenul Grigorie în sec. 
al XIX-lea.

Mănăstirea Golia, “mare mi-
nune și podoabă a orașului Iași”, 
închinată mă-
năstirii atonite 
Vatopedu, a 
fost condusă 
mai ales de 
egumeni greci. 
Între ei, doi 
m i t r o p o l i ţ i : 
Gherasim de 
Sevastia, amin-
tit la 1761 cu 
rang imediat 
după mitro-
politul ţării, 
și Grigore de 
Irinopoleos în 
sec. al XIX-lea. 
După arderea 
curţilor domnești, în 1786, a de-
venit chiar reședinţă mitropolita-
nă, Gavril Calimachi mutându-se 
aici, unde a și murit.

Martoră a unor evenimente 
de epocă, între care aducerea 
cneazului Potemkin la 1791, ale 
cărui “viscere” au fost îngropate 
în biserică, sau slujba de în-
mormântare a primului domn 
pământean, după domnitorii 
fanarioţi, Ioan Sandu Sturdza, la 
1842, biserica Golia e cunoscută 
însă ca o biserică a “cununiilor”. 
Această tradiţie a fost fi xată din 
sec. al XVII-lea, când patriarhul 
Ţarigradului, Iacov, afl at în Mol-
dova, a ofi ciat cununiile domnești 
ale lui Constantin Duca și Maria 
Brâncoveanu în 1693 și Antioh 
Cantemir cu Catrina la 1696.

Căzută în ruină după secula-
rizare (1863), mănăstirea a fost 
închisă între 1900-1947, devenind 

apoi biserică parohială până în 
1992, când și-a recăpătat destina-
ţia străveche.

Înzestrată cu multe proprietăţi 

de-a lungul timpului, în 1827 n-
a lipsit mult să devină un centru 
cultural, propunerea mitropoli-
tului Veniamin Costachi de a se 
înfi inţa în incinta mănăstirii o 
școală nerealizându-se. Acest dez-
iderat cultural are azi, în timpul 
păstoriei ÎPS Mitropolit Daniel, 
mari sorţi de izbândă, căci din 
1992 a fost instalată aici tipogra-
fi a mitropolitană și Radioul TRI-
NITAS, urmărindu-se astfel o co-
muniune între tradiţia rugăciunii 
isihaste și cultura românească.

Ierod. Calist CALINOIU

Ferestre cãtre cer Mănăstirea GoliaMănăstirea Golia

Casa memorială Ion Creangă Casa memorială Ion Creangă 
din incinta mănăstiriidin incinta mănăstirii

Biserica “Înălţarea Domnului”Biserica “Înălţarea Domnului”

Stimaþi cititori, 
Orice întrebare sau sugestie referitor 
la  tematica ziarului nostru o puteþi 
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„Misionarul”, 
sau la telefonul  22.60.43.


