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Din spiritualitatea ortodoxă românească
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Biserica şi sectele

Cauze ale pătrunderii sectelor

Ţara Sfântă riscă să rămână 
fără creştini 

La Arad a fost descoperită o biserică 
din secolul al XI-lea 

Biserica “Sf. Nicolae” 
Domnesc din Iaşi

Cine nu se bizuie pe 
puterile lui, acela mai 
mult simte ajutorul lui 

Dumnezeu şi puterea Lui.
(Avva Isaia)
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republică.
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la MISIONARUL  
la ÎS „Poşta Moldovei”
pentru 1 lună – 1 leu
pentru 3 luni – 3 lei
pentru 6 luni – 6 lei

Acest prea ales vas al lui Dumne-
zeu a văzut lumina zilei în pământul 
binecuvântat al Moldovei la 23 iulie 
1913, în satul Crăiniceni, comuna 
Horodiștea, judeţul Dorohoi, din 
binecredincioșii părinţi Maxim și 
Ecaterina, lucrători ai gliei străbune, 
plini de credinţă, cu viaţă curată și 
temători de Dumnezeu, primind la 
botez numele de Ilie.

După moartea timpurie a mamei 
sale, petrecută la numai șase luni de 
la naștere, și apoi moartea tatălui 
său, căzut erou pe front, în războiul 
din 1917-1918 pentru întregirea ne-
amului și pentru apărarea patriei, 
pruncul a fost luat în grija bunicii 
sale.

Bunica lui, Maria, văduvă de 
mai mulţi ani, renunţă la dorinţa 
sa mai veche de a intra în rândul 
monahiilor și se dedică creșterii și 
educării nepotului. Ea l-a deprins 
cu rugăciunea către Dumnezeu, 
Tatăl orfanilor, i-a imprimat ade-
vărata evlavie creștină, i-a insufl at 
dragostea de cele sfi nte și respectul 
faţă de oameni.

Pe când avea numai 11 ani, pierde 
și dragostea bunicii sale Maria, care 
trece la cele veșnice. Ea a rămas în 
memoria lui chip sfânt, pe care nu 
a uitat-o niciodată. Aceasta se vede 
în duioasa poezie „Dorul Bunicii”, 
în care face analogie cu pilda unor 
sfi nte femei, precum: Antuza, Ma-
crina sau Nona. În aceste versuri, se 
poate vedea rolul bunicii în forma-
rea religioasă și morală a Sfântului.

Cuviosul Ioan a urmat școala 

primară în satul natal, după 
care a absolvit gimnaziul 
„Mihail Kogălniceanu” din 
Lipcani (jud. Hotin), susţi-
nând bacalaureatul în 1932, 
cu rezultate foarte bune. În 
timpul școlii nu i-au lipsit 
cartea de căpătâi Sfânta 
Scriptură, Vieţile Sfi nţilor 
și alte cărţi de zidire sufl e-
tească.

La vârsta de 20 de ani, sim-
ţind chemarea dumnezeiască 
și ca urmare a formării sale 
duhovnicești își îndreaptă 
pașii spre Mănăstirea Ne-
amţ, în ziua praznicului de la 
15 august, închinat Adormi-
rii Maicii Domnului. Dum-
nezeu a rânduit ca cererea sa 
de închinoviere în mănăstire 
să fi e primită de stareţul de 
atunci, viitorul Patriarh al 
României, Nicodim. 

L-a atras spre această via-
ţă, cum singur mărturisește 
mai târziu, „frumuseţea 
slujbelor, mai ales cele de 
noapte, blândeţea călugărilor, 
iscusinţa duhovnicilor, liniștea 
munţilor și darul Sfântului Duh”. 
Descoperă acum scrierile Sfi nţilor 
Părinţi și alte scrieri sfi nte pe care 
le citește cu multă stăruinţă. Aici, la 
Neamţ, a primit chipul îngeresc al 
călugăriei la data de 8 aprilie 1936, 
în miercurea Sfi ntelor Patimi, fi ind 
tuns în monahism de către stareţul 
Vasile Moglan, viitor episcop.

Citirea Patericului trezește în el 

o dorinţă mai veche, de a ajunge la 
Locurile Sfi nte. În anul 1936, după 
post și rugăciune, mărturisindu-se 
și împărtășindu-se, a plecat spre 
Ţara Sfântă. Cu evlavie calcă pe 
urmele Mântuitorului, închinându-
se la Sfi ntele Locuri din Ierusalim, 
Betleem, Hebron și altele, după care 
cuviosul Ioan vieţuiește mai întâi 
într-o peșteră din pustia Iordanu-
lui.

Continuare în pag.2

Din luna iunie a.c., mass-me-
dia relatează despre tragedia 

de la Mănăstirea Tanacu, judeţul 
Vaslui, unde un preot, împreună 
cu câteva măicuţe, au supus o tâ-
nără la chinuri fi zice îngrozitoare 
până la moarte, sub pretextul unei 
exorcizări – izgonire a duhurilor 
rele. Potrivit presei, victima a fost 
imobilizată pe o cruce, fi ind legată 
de mâini și de picioare, piept și 
abdomen, și lăsată trei zile și trei 
nopţi cu un căluș în gură, în frig, 
fără apă și fără mâncare. Înfi oră-
tor. Sfântul Sinod al Bisericii Or-
todoxe Române a condamnat cele 
întâmplate la Mănăstirea Tanacu, 
iar justiţia urmează să-și spună 
cuvântul. 

Cazurile de demonizare sunt 
reale. Mărturii că omul poate fi  
posedat de diavol le avem în Sfân-
ta Scriptură și în Vieţile Sfi nţilor. 
Diavolul poate pune stăpânire 
totală pe om pentru a batjocori 
chipul lui Dumnezeu care se afl ă 
în persoana umană. Acesta este 
scopul lui. Și reușește doar atunci 
când are acceptul omului. De unul 
singur nu izbutește. De aceea Sfân-
tul Apostol Pavel ne îndeamnă „să 
nu dăm prilej diavolului” (Ef. IV, 
27). Oamenii posedaţi de demoni 
există și ei au nevoie de ajutorul 
Bisericii și al semenilor. Prin rugă-
ciuni speciale, care se fac în nume-

le lui Dumnezeu, însoţite de post, 
se reușește eliberarea celui posedat 
din prizonieratul demonilor. 

Demonii sunt duhuri și lup-
ta împotriva lor este exclusiv 
duhovnicească. Mântuitorul în 
Evanghelia după Marcu ne arată 
care sunt armele acestei lupte: 
postul și rugăciunea. Tot Sfântul 
Apostol Pavel ne spune că lupta 
împotriva demonilor „nu este 
împotriva trupului și a sângelui” 
(Ef. VI, 12). În Faptele Apostolilor 
XIX, 11-16 vedem că nu fi ecare 
vorbitor despre Iisus poate izgoni 
demoni. Exorcistul trebuie să fi e 
el însuși smerit și curat în faţa lui 
Dumnezeu. Sfântul Apostol Ioan 
ne avertizează „cercaţi duhurile” 
(I Ioan, IV, 1). Iar Sfântul Apostol 
Pavel ne vorbește despre darul de 
a deosebi duhurile (I Cor. XII, 10). 
Acest dar îl au doar duhovnicii 
experimentaţi. Așa că nu oricine 
poate stabili când este vorba de un 
caz de demonizare cu adevărat și 
nu o boală somatică, care ar avea 
unele manifestări asemănătoare 
cu cele ale demonizaţilor. 

Tragedia de la Tanacu consti-
tuie un avertisment și un semnal 
pentru cei care veghează destinele 
Ortodoxiei și în stânga Prutului. 
Avem și în Basarabia “centre” de 
alungare a demonilor, unde lu-
crurile se petrec asemănător celor 

de la Tanacu, unde persoane cu 
o cultură teologică aproximativă 
confundă lupta spirituală cu lupta 
împotriva trupului. Din fericire 
încă fără victime. Nu puţine sunt 
cazurile când în urma ședinţelor 
de exorcizare, oamenii se aleg 
cu lovituri cu Sfânta Cruce sau 
vânătăi de la împunsăturile cu 
Sfânta Copie. La acestea se mai 
adaugă alte practici fără temei 
scripturistic și fără justifi care 
teologică ale unor slujitori cum 
ar fi : “deschiderea cărţii”, botezul 
copiilor morţi nebotezaţi sau celor 
avortaţi, încercări de a pronostica 
viitorul, improvizarea diferitor 
slujbe pentru vii și morţi ș.a., care 
n-au nimic comun cu învăţătura 
ortodoxă. Aceste rânduieli ne-
conforme cu doctrina și practica 
Bisericii sunt păgubitoare pentru 
credinţa în Dumnezeu, iar Orto-
doxia se identifi că pentru unii cu 
vrăjitoria și magia.

Cazul reclamă multă atenţie 
și din partea clericilor, și a creș-
tinilor. Preoţii cunosc mai bine 
unde se săvârșesc „minunile” 
și cine sunt autorii lor. Se pare 
că se impune o supraveghere a 
acestor “centre” de exorcizare și 
se cer chiar niște recomandări 
precise, stabilite de Biserică, unde 
să se spună clar: când, cum și 
în ce condiţii se citesc Molitvele 

Sfântului Vasile cel Mare; cine 
stabilește cazurile de demonizare, 
dat fi ind faptul că diagnosticarea 
nu este la îndemâna oricui, ci ne-
cesită o pregătire specială, viaţă 
aleasă și o vastă cultură teologică. 
Recomandările s-ar mai cuveni să 
prevadă expres – să nu se urmă-
rească spectacolul, ci vindecarea 
celui demonizat, explicându-se și 
faptul că exorcizarea nu înseamnă 
torturarea posedatului. 

Tentaţia de a fi  recepţionat ca 
„făcător de minuni” și chiar „sfânt 
în viaţă” e mare, când se uită de 
virtutea smereniei și există și in-
teres fi nanciar. Sfântul Sinod al Bi-
sericii Ortodoxe Române numește 
printre cauzele apariţiei asemenea 
tragedii vedetismul și interesul 
material.

Cazurile gen Tanacu, fără în-
doială, dăunează enorm imaginii 
Bisericii și credinţei. Aceste situaţii 
nedorite pot și trebuie prevenite 
prin creșterea responsabilităţii 
atât a clericilor, cât și a simplilor 
creștini pentru Ortodoxie și prin 
respectarea prevederilor Sfi ntei 
Scripturi și recomandările Sfi nţi-
lor Părinţi de către toţi. Ar fi  bine 
dacă obiectivul fi ecărei slujbe n-ar 
constitui interesul pecuniar al 
săvârșitorului, ci mântuirea sufl e-
telor și slava lui Dumnezeu.
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După doi ani de pustnicie, se 

închinoviază la Mănăstirea Sfân-
tul Sava, străveche și vestită așe-
zare monahală ortodoxă, unde se 
nevoiește opt ani. Având oarecare 
cunoștinţe medicale, se îngrijește 
de bolnavi, fi ind socotit „doctorul 
mănăstirii”, îndeplinind și alte 
ascultări. Cerceta biblioteca mă-
năstirii, traducând în românește 
lucrări care i se păreau pagini 
folositoare și ziditoare de sufl et. 
Iubea și se nevoia în privegheri 
de toată noaptea, fi ind cunoscut 
și apreciat pentru viaţa sa aspră 
de post și rugăciune, de pază a 
gândurilor.

În anul 1945, este prohirisit 
schimnic de către Patriarhul Ie-
rusalimului. Numit apoi egumen 
la Schitul românesc cu hramul 
Sfântul Ioan Botezătorul, din 
Valea Iordanului, a fost hirotonit 
preot în anul 1947, în Biserica 
Sfântului Mormânt. A stăreţit 
cu multă evlavie, ca egumen, la 

acest schit, până în anul 1952, în-
zestrând așezământul cu multe 
chilii pentru vieţuitorii schitului 
și pentru pelerini. Mulţi dreptcre-
dincioși români sau de alt neam, 
poposind la schitul de la Iordan, 
se spovedeau și căutau cuvânt de 
alinare duhovnicească la Sfântul 
Cuvios Ioan de la Neamţ-Hoze-
vitul.

Lângă Iordan a rodit deplin 
talentul poetic al Sfântului, fi ind 
inspirat de frumuseţea fi rii în-
conjurătoare, poeziile sale fi ind în 
același timp rugăciune și cântare 
duhovnicească.

Din dorinţa după o viaţă mai 
aspră și căutând calea desăvârși-
rii, se închinoviază în Mănăstirea 
Sfântul Gheorghe Hozevitul, si-
tuată pe râul Cherit, locuri unde 
se nevoise și Sfântul Prooroc 
Ilie, în vremea prigonirii sale. 
Cuviosul Ioan a petrecut ultimii 
ani ai vieţii sale în cea mai severă 
schimnicie, găsindu-și adăpost în 
peștera „Sfânta Ana”, care se afl ă 

nu departe de mănăstire. Petrecea 
aici în post și rugăciune, răbdând 
frigul, foamea și setea, arșiţa și 
lipsurile de tot felul și multe ispi-
te. Mânca o singură dată pe zi și 
se mulţumea cu 3-4 ore de somn. 
Săvârșea pravila călugărească în 
paraclisul peșterii, iar în sărbători 
slujea la biserica mănăstirii.

În scrierile sale, din acest timp, 
Sfântul Ioan arăta frumuseţea 
tainică a locurilor și a peșterii, 
aureolate de măreţia sfi nţilor si-
hastri, care, veacuri de-a rândul, 
și-au dobândit aici desăvârșirea. 
În sufl etul său vibra armonios 
întreaga creaţie a lui Dumnezeu, 
se restaura pacea edenică între el 
și celelalte făpturi. Așa se explică 
faptul că la moartea sa mulţime 
de păsări s-au adunat în jurul 
peșterii, arătând prin aceasta 
legătura sfântului cu natura în-
conjurătoare.

Cu darul lui Dumnezeu și-a 
cunoscut mai dinainte sfârșitul 
vieţii pământești, însemnând-o 

pe peretele peșterii în care își 
petrecea ultimele zile. Și-a dat 
sufl etul în mâinile Domnului la 
5 august 1960, cu seninătate și 
cu mâna dreaptă binecuvântând. 
Trupul său a fost prohodit după 
cuviinţă și a fost așezat în peștera 
„mormintelor”, în locul în care di-
nainte și-l pregătise, fi ind regretat 
de toţi cei care-l cunoscuseră.

Plecarea lui, prea timpurie, 
a lăsat adânci regrete și dureri 
sufl etești nemângâiate în rândul 
monahilor români din Ţara Sfân-
tă. Împlinise 47 de ani, dintre care 
24 îi petrecuse în post și nevoinţă 
la Locurile Sfi nte.

După 20 de ani de la trecerea 
sa la Domnul, mormântul său a 
fost deschis în vederea așezării 
osemintelor în gropniţa de obș-
te. Spre uimirea celor prezenţi 
s-a constatat că trupul nu fusese 
atins de putreziciune și răspân-
dea o bună mireasmă. Stareţul 
mănăstirii, Arhimandritul Amfi -
lohie, spunea: „Parcă l-am fi  pus 

în mormânt de câteva ceasuri, ba 
nici ceasuri, ci chiar acum”.

La cererea obștii, Patriarhul 
Benedict al Ierusalimului a în-
găduit strămutarea moaștelor 
Cuviosului Ioan de la Neamţ în 
biserica Sfântul Gheorghe Hoze-
vitul, fi ind așezate într-o raclă de 
abanos și sticlă și depuse lângă 
moaștele sfi nţilor Ioan Hozevitul 
și Gheorghe Hozevitul, organiza-
torii și conducătorii acelei lavre 
monahale.

Datorită vieţii sale desăvârșite, 
prin cuvânt și faptă, Sfântul Ioan 
este cinstit de mulţimea credin-
cioșilor și de călugării care vin și 
se ating cu evlavie de sfi ntele lui 
moaște, cerând ca el să mijloceas-
că, prin rugăciunile sale, la Dum-
nezeu pentru a dobândi tămădui-
re sufl etească și trupească.

Pentru rugăciunile Sfântului 
Cuvios Ioan, Doamne Iisuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluiește-ne și ne mântuiește pe 
noi. Amin.

Sfântul Ioan de la Neamţ-Hozevitul

24 iunie - A primit în audienţă preoţi și 
mireni din cadrul Mitropoliei Basarabiei.

26 iunie - A ofi ciat Sfânta Liturghie la Pa-
raclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Evanghelistul”. 
În cadrul Sfi ntei Liturghii a rostit un cuvânt 
de învăţătură.

27 iunie - Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

28 iunie - Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

29 iunie - Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

30 iunie - Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

31 iunie - Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

1 iulie - Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

2 iulie - Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

3 iulie - A ofi ciat Sfânta Liturghie la Para-
clisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Evanghe-
listul”. În cadrul Sfi ntei Liturghii a rostit un 
cuvânt de învăţătură.

4-7 iulie - A asistat la lucrările Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 
București.

8 iulie - A primit în audienţă pe Pr. Arhim. 
Andrei Caramalău, stareţ la Mănăstirea 
„Sfântul Apostol Andrei”, pe dl deputat Vlad 
Cubreacov și pe Pr. Vasile Burduja, preot la 
parohia Cania, Cahul.

9 iulie - A făcut o vizită pastorală la Mă-
năstirea “Sfânta Cuvioasa Teodora”, Ulmu, 
Ialoveni.

10 iulie - A ofi ciat Sf. Liturghie la Mănăs-
tirea “Sf. Ap. Andrei” din Durlești, unde a hi-
rotonit în preot pe Diac. Cucuietu Vladislav. 
În cadrul Sfi ntei Liturghii a rostit un cuvânt 
de învăţătură.

11 iulie - A primit în audienţă pe Pr. Dumi-
tru Bulat, pe Pr. Ioan Cristea și pe Pr. Dumi-
trașcu Constantin.

12 iulie - A ofi ciat Sfânta Liturghie la Pa-
raclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Evanghe-
listul”. În cadrul Sfi ntei Liturghii a rostit un 
cuvânt de învăţătură.

13 iulie - A făcut o vizită la Iași. 
14 iulie – Lucrări de birou. A primit în 

audienţă pe Pr. Valeriu Golban, pe Pr. Boguș 
Alexandru, pe Pr. Herţa Ion și pe candidaţii 
pentru admitere la seminar: Chirilov Con-
stantin, Demerji Sergiu, Baciu Alexandru și 
Racu Vladimir.

15 iulie - Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

17 iulie - A ofi ciat Sf. Liturghie la Mănăs-
tirea “Sfânta Cuvioasa Teodora”, Ulmu, Ialo-
veni. În cadrul Sfi ntei Liturghii a rostit un 
cuvânt de învăţătură.

18 iulie - Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

19 iulie - Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

21 iulie - A întreprins o vizită pastorală la 
Mănăstirea “Sfânta Cuvioasa Teodora”, Ulmu, 
Ialoveni. 

22 iulie - Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă pe dl Maxim Valentin și pe Pr. Ioniţă 
Gheorghe.

23 iulie - Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

24 iulie - Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

25 iulie - Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

26 iulie - Lucrări de 
birou. A primit în au-
dienţă preoţi și mireni 
din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

27 iulie - Lucrări de bi-
rou. A primit în audienţă 
preoţi și studenţi teologi 
din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei, care studiază 
la școlile teologice din ca-
drul Patriarhiei Române.

28 iulie - Lucrări de 
birou. A primit în au-
dienţă tineri din cadrul 
Mitropoliei Basarabiei și 
i-a binecuvântat pentru 
studii la școlile teologice 
din cadrul Patriarhiei 
Române.

29 iulie - Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă tineri teologi seminariști și studenţi 
din cadrul Mitropoliei Basarabiei, care stu-
diază la școlile teologice din cadrul Patriar-
hiei Române.

31 iulie - A ofi ciat Sf. Liturghie la Mănăs-
tirea „Sfântul Apostol Andrei” din Durleștri, 
unde a hirotonit în diacon pe Maxim Valen-
tin. În cadrul Sfi ntei Liturghii a rostit un 
cuvânt de învăţătură.

2 august - A ofi ciat Sf. Liturghie la mă-
năstirea „Sf. Proroc Ilie” din loc. Cornești, 
unde a hirotonit în diacon pe Costaș Petru. 
În cadrul Sfi ntei Liturghii a rostit un cuvânt 
de învăţătură.

3 august - A primit în audienţă pe Pr. 
Nicolae Ioniţă, paroh la biserica „Sfi nţii Îm-
păraţi Constantin și Elena” din Ghiliceni, pe 
Pr. Valeriu Matceac, paroh la biserica „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavriil și Mucenicul 
Valeriu”, pe Pr. Vasile Cănăţui, pe dl depu-
tat Vlad Cubreacov, pe dl Anatol Zaharia 
din Călărași, pe dna Mariana Luţcan din 
Chișinău, pe dl Marian Klaisei, manager de 
proiecte pe teme de religie și reprezentanţi 
de la Corporaţia norvegiană de Teleradio-
difuziune.

4 august - A efectuat o vizită la parohia 
“Sfânta Cuvioasa Parascheva”, Ciocana. A 
primit în audienţă pe Pr. Vasile Burduja, Ca-
nia, Cantemir, și pe Pr. Daniel Detișin.

5 august - Lucrări de birou. A primit în audi-
enţă pe Pr. Dorin Revenco și pe dl Igor Belei.

7 august - A ofi ciat Sf. Liturghie la mă-
năstirea “Sfânta Cuvioasa Teodora”, Ulmu, 

Ialoveni. În cadrul Sfi ntei Liturghii a rostit 
un cuvânt de învăţătură.

8 august - Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

9 august - A ofi ciat Sf. Liturghie la parohia 
Doina, rn Cantemir. În cadrul Sfi ntei Litur-
ghii a rostit un cuvânt de învăţătură.

10 august - A efectuat o vizită la Mănăsti-
rea “Sfânta Cuvioasa Teodora”, Ulmu, Ialove-
ni. A primit în audienţă pe Pr. Valeriu Golba, 
paraclisul “Sfântul Vasile cel Mare”, spitalul 
Ministerului Sănătăţii.

11 august - A primit în audienţă pe Pr. 
Avenir Golban, parohia “Sfi nţii Doispreze-
ce Apostoli”, Chișinău, pe Pr. Ioan Cristea, 
parohia “Sfântul Ioan Botezătorul” din loc. 
Leova, pe dl Romeo Cemârtan, pe Pr. Nicolae 
Grosu, parohia “Iisus Hristos Mântuitorul” 
din Chișinău, pe dna Eugenia Stârcea și pe Pr. 
Gheorghe Ioniţă. A efectuat o vizită pastorală 
la parohia “Sfântul Ioan Iacob”, Ciocana, și la 
Parohia “Sfi nţii Arhangheli Mihail și Gavriil 
și Mucenicul Valeriu” din Chișinău.

12 august - A primit în audienţă pe Pr. Victor 
Răstăușanu, parohia Roșcani, pe maica Valen-
tina Pascari de la Mănăstirea “Maica Domnu-
lui Grabnica Ajutătoare”, Bălţi, pe Pr. Veaceslav 
Ciobanu, parohia Hagimus, Căușeni.

13 august - A participat la slujba de pri-
veghere la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul 
Ioan Evanghelistul”. 

14 august - A ofi ciat Sf. Liturghie la Para-
clisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Evanghe-
listul”. În cadrul Sfi ntei Liturghii a rostit un 
cuvânt de învăţătură.

15 august - A primit în audienţă pe Pr. 
Anatolie Goncear, parohia „Sfi nţii Trei Ierar-
hi”, Chișinău, pe Pr. Alexei Semionov, parohia 
“Sfântul Ioan Iacob”, Ciocana, împreună cu 
consilierii parohiei, și pe Pr. Dumitru Bulat, 
parohia “Sfântul Mucenic Pantelimon” din 
loc. Doina.

16 august - A primit în audienţă pe Pr. An-
drei Caramalău, Mănăstirea “Sfântul Apostol 
Andrei”, Durlești, pe Pr. Cimbir Damaschin, 
Mănăstirea “Sfântul Prooroc Ilie”, Cornești, 
pe Pr. Andrei Brașoveanu, pe Pr. Alexandru 
Furdui, parohia “Sfântul Ierarh Nicolae”, 
Pojorăni, pe Pr. Marcu Ghimciuc, parohia 
„Adormirea Maicii Domnului”, Bubuieci, pe 
Pr. Ion Eșanu, parohia “Alexandru Nevski”, 
Călăraţi, și pe Pr. Valeriu Cernei, parohia 
“Sfânta Cuvioasa Parascheva”, Sloveanca.

Agenda liturgică şi pastoral–administrativă
Din agenda de lucru a Înalt Prea Sfi nţitului Petru, Din agenda de lucru a Înalt Prea Sfi nţitului Petru, 

Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, alte evenimente din Mitropolia BasarabieiMitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, alte evenimente din Mitropolia Basarabiei
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Basarabia plânge
Cu cât ne adâncim mai mult în examinarea 

dramei basarabene, cu atât fi orii ne străpung 
mai crâncen inimile și ne îndeamnă să fi m 
mai fraţi în aprecierile faţă de cei ce și-au 
purtat cu resemnare crucea suferinţelor ro-
biei bolșevice. Iar pentru a ne ușura sarcina 
aprecierilor, e bine să ne gândim la ceea ce 
am fi  făcut noi în locul fraţilor ispitiţi de 
ghilotina terorii roșii. Fiindcă dintre toate 
terorile cunoscute de istorie până acum, nici 
una nu se poate compara cu cea bolșevică. 
Iar urmele anilor acestei reale răstigniri apar 
ca-n fenomenul stigmatizării pe feţele celor 
ce se perindă pe drumul căutării fi inţelor 
iubite, ridicate în scurgerea anului de robie 
și mânate ca animalele de jertfă spre mări 
necunoscute.

Ca slujitori ai tribunei ce și-a amestecat 
scrisul cu lacrimi de dorul revederii de fra-
ţi am cunoscut gama tuturor suspinelor în 
pribegie.

Am cunoscut inimi de mame sfâșiindu-se 

după copilașii rămași dincoace. Am cunoscut 
fi ice leșinând la podul de la Ungheni, când 
își vedeau mamele întoarse de la 20 metri în 
focul iadului bolșevic. Am cunoscut basara-
beni aruncându-se în Prut, fi indcă delegaţia 
bolșevică îi întorcea îndărăt.

Dar ca dramele ce suntem condamnaţi să le 
vedem zilnic perindându-se prin redacţia aces-
tei gazete, n-am văzut și nici n-am crezut să le 
vedem. Fiindcă ne e dat să cunoaștem din ceas 
în ceas dureri mai adânci decât fundul mărilor 
și nervi mai ascuţiţi decât scăpărările electrice. 
Aproape nu-i fi inţă care să ne deschidă ușa și 
care să nu aibă ochii plini de lacrimi.

Nu știi cum mai pot oamenii îndura toate, 
fi indcă și înţelepciunea fi lozofului: „Nu da 
Doamne omului cât poate suferi” e depășită.

Nu mai departe decât acum două zile, am 
primit vizita a trei doamne, pornite dintr-un 
oraș din Bugeac, care ne-au declarat că au 
plecat în lume să-și caute soţii și copiii. Nu le 
mai leagă nimic de viaţă. N-au zile, n-au nop-
ţi, n-au liniște, n-au nimic... Trei doamne, care 
au plecat să nu se mai întoarcă dacă nu-și vor 
găsi copiii și soţii. Trei doamne ce și-au luat 
lumea în cap, fi indcă le-au fost distruse fami-
liile, căminurile, vieţile. Trei doamne, cărora 
nu le-a mai rămas decât regăsirea celor smulși 
din inimile și sufl etele lor chinuite și obidite.

Dar prin aceste doamne vorbesc alte sute 
de mii de mame cu ochii scurși după cei 
răpiţi din leagănul familiilor și mânaţi pe 
drumurile bătătorite de alte milioane de vic-
time ale revoluţiei „fericirii maselor”. Fiindcă 
sfertul de veac de regim comunist n-a cunos-
cut decât arestări, deportări și asasinări. Deci, 
lacrimi și sânge.

Dacă Lituania trebuia să cunoască 700.000 
de deportări, Basarabia a cunoscut în mai 
puţin timp 300.000 de jertfe nevinovate. 
Basarabia a cunoscut oameni ce nu știu 
focul inimii. A cunoscut oameni ai căror 
dinţi rânjesc la vederea suferinţei și care 
înăbușă oft atul cu ţeava revolverului. Dacă 
omul n-ar fi  fost înzestrat de Dumnezeu cu 
darul uitării, azi n-am mai avea nici un fi u al 

Basarabiei în stare normală. 
Să ne imaginăm o singură 
percheziţie făcută de copoii 
fără inimă ai NKVD-ului în 
miez de noapte. Întoarcerea 
cu faţa la perete, îmbrăcat sau 
dezbrăcat, exact așa cum te-a 
găsit în pat, precum și tortura 
la care te punea pentru a-ţi 
smulge mărturisirile ce le 
trebuia, sunt mai mult decât 
chinurile iadului.

Dar atmosfera din noaptea 
deportărilor, Doamne, Doam-
ne, cât era de groaznică!

Un prieten, intelectual, ră-
mas involuntar la refugiu în 
Basarabia, îmi povestea zilele 
acestea: „La 12 iunie trecut, 
am primit ordin să spălăm 
300 de vagoane pentru vite. 
Eu, care ajunsesem din milă 
hamal în gară, întrebam pe 
șeful gării de mărfuri, ce rost 
au spălările acestea!

„Războiul”, rosti el. Și supra-
veghind lucrările de spălare, îi 
ameninţa pe cei ce încetau 
lucrul, că-i va propune pentru 
închisoare. 

Și când colo, în loc de răz-
boi, deportări. Iar drept ironie a sorţii, șeful 
ce ne mânase în ajun să spălăm mai repede, 
fusese adus printre primii la tren.

Făcându-se apelul, cei strigaţi erau obligaţi 
să îngenuncheze. Și așa în genunchi mergeau 
câte 100-200 de metri până la vagon.

Și când a pornit trenul înnebuneai, nu 
alta.

Era un ţipăt, curat ca-n iad. Atunci pentru 
prima oară mi-am putut imagina iadul. Of! 
Doamne, Doamne! Și așa a fost peste tot”.

De aceea Basarabia suspină. Și va mai sus-
pina încă.

Cu cât timpul trece, cu atât lacrimile Ba-
sarabiei curg mai fi erbinţi din ochii milioa-

nelor de suferinzi, a căror inimi clocotesc de 
durerea dezrădăcinării de cei trimiși în altă 
lume.

Basarabia plânge!...
Plâng mamele, plâng soţiile, plâng copiii 

rămași singuri pe lume, plâng casele pustiite, 
plâng toţi de la mic la mare, plânge Basarabia 
întreagă.

Fiindcă cei ce-au robit-o nu i-au lăsat decât 
foc, dureri și ochi ca să plângă...

Dar va veni și ziua când lacrimile de du-
rere și foc se vor transforma în lacrimi de 
bucurie.

Vasile Ţepordei
(„Raza”, nr. 605, 15-22 februarie 1942, p. 1)

Vasile Ţepordei: Scrieri alese

Credinţa în Dumnezeu este de 
neconceput fără rugăciune, de 
altfel cea mai simplă defi niţie a ei 
este următoarea: Rugăciunea este 
ridicarea minţii și voii noastre 
către Dumnezeu. Ea este însoţită 
de unele semne văzute și se face 
în anumite moduri și momente de 
către fi ecare om credincios și/ori 
de către preot. Fericitul Augustin 
ne spune că rugăciunea este “cheia 
visteriei darurilor dumnezeiești”, 
încât de la Dumnezeu poţi dobân-
di orice lucru bun prin rugăciune, 
Însuși Mântuitorul făgăduiește 
acest lucru, când zice: “Și toate câte 
veţi cere, rugându-vă cu credinţă, 
veţi primi” (Mt. 21, 22). Și iarăși: 
“Cereţi și se va da” (Mt. 7, 7). Nici 
o rugăciune, nici cea bine făcută, 
nici cea rău făcută, nu este pierdută 
înaintea lui Dumnezeu. Prin rugă-
ciune cel păcătos câștigă iertarea și 
din păcătos ajunge drept. Tâlharul 
răstignit împreună cu Hristos nu-
mai atât a rugat pe Mântuitorul: 
“Pomenește-mă, Doamne, când vei 
veni în Împărăţia Ta” (Lc. 23, 42) și 
Hristos l-a iertat. Căindu-se, vame-
șul a rostit numai aceste cinci cu-
vinte: “Dumnezeule, fi i milostiv mie, 
păcătosului” (Lc. 18, 13) și s-a întors 
îndreptat la casa sa; iar împăratul 
David, mustrat fi ind pentru păcat 
de Natan, a grăit: “Am păcătuit îna-
intea Domnului” (II Regi 12, 12) și 
Domnul l-a iertat. Rugăciunea este 
folositoare nu numai pentru cel 
care trăiește după voia lui Dum-

nezeu, ci și pentru cel ce caută să 
părăsească drumul pierzării.

Toate rugăciunile făcute indivi-
dual sau de către mai mulţi credin-
cioși împreună sau/și de către preot 
își au rostul lor. Totuși, rugăciunea 
laolaltă a mai multora este ca focul 
în grămada cu cărbuni: se aprinde 
unul de la altul, aprinzând chiar și 
lemnele neuscate. Zice Mântuitorul: 
“Iarăși grăiesc vouă că, dacă doi 
dintre voi se vor învoi pe pământ în 
privinţa unui lucru pe care îl vor cere, 
se va da lor de către Tatăl Meu, Care 
este în ceruri. Că unde sunt doi sau 
trei, adunaţi în numele Meu, acolo 
sunt și Eu în mijlocul lor” (Mt. 18, 
19-20). Pe aceste și alte texte scrip-
turistice se bazează rugăciunea 
Bisericii sau cea obștească. Trebuie 
să ne rugăm tot timpul: când avem 
de toate și ne este bine, când suntem 
cuprinși de nevoi și de grele încer-
cări, când suntem bântuiţi de ispite. 
De asemenea, cu rugăciune trebuie 
de început lucrurile însemnate. Ne 
rugăm atât pentru noi, cât și pentru 
alţii. Înălţăm rugăciuni și pentru 
morţi, deoarece prin ele nu numai 
ușurăm starea sufl etului celui trecut 
la Domnul, prin iertarea de păcate, 
ci dobândim și noi mântuire. Sfânta 
Scriptură ne îndeamnă și chiar ne 
cere: “și vă rugaţi unul pentru altul” 
(Iacov 5, 16); “Rugându-vă totodată 
și pentru noi” (Col. 4, 3); “Fraţilor, 
rugaţi-vă pentru noi” (I Tes. 5, 25); 
“rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă și 
vă prigonesc” (Mt. 5, 44) etc.

Nucleul, principiul de bază al 
creștinismului este dragostea. Po-
runca Mântuitorului “Să vă iubiţi 
unul pe altul” (In. 13, 34; 15, 12, 
17) reiese din faptul că “Dumnezeu 
este iubire” (In. 4,8). Dragostea faţă 
de Dumnezeu și faţă de aproapele 
(adică faţă de orice om) este o 
formă concentrată, desăvârșită a 
împlinirii celor 10 porunci. Un 
mijloc de întărire și înmulţire a 
dragostei este rugăciunea perso-
nală a credincioșilor, mai ales cea 
făcută de către unul pentru altul/
alţii. Ne rugăm unul pentru altul, 
într-o formă deosebită, și atunci 
când poruncim (cerem, rugăm) 
preotului să o facă; unind prin 
aceasta rugăciunea noastră cu cea a 
Bisericii. Prin rugăciunea comună 
se obţine nu numai dragostea, ci 
și orice alt lucru folositor sufl etu-
lui și trupului nostru. Pentru a nu 
scăpa din vedere pe cineva dintre 
persoanele pentru care ne rugăm 
facem liste cu numele personal (de 
botez) al acestora - aparte pentru 
vii și aparte pentru morţi. Acestea 
pot fi  făcute pe foi obișnuite de hâr-
tie sau în cărţulii speciale, numite 
Pomelnice. Pomelnicul, deci, este o 
listă cu numele persoanelor în viaţă 
sau decedate pe care le pomenește 
preotul în timpul săvârșirii unor 
slujbe religioase sau rugăciuni. De 
obicei aceasta este o mică cărţulie 
copertată, divizată în două com-
partimente - pentru vii și pentru 
morţi, care se dă preotului, adică 

Bisericii, pentru pomenire prin ru-
găciune a celor înscriși în ea.

Istoria Pomelnicului este veche. 
El provine din vechile Diptice, care 
sunt utilizate încă din timpurile 
apostolice, dar, într-o formă mai 
generală, din sec. al IV-lea. Dip-
ticele erau două tăbliţe din lemn 
sau pergament unite între ele și, 
probabil, inspirate de tablele lui 
Moise. Pe o tăbliţă se scria numele 
celor vii, iar pe alta a celor morţi, 
membri a unei comunităţi creștine. 
Ulterior, dipticele se transformă în 
Poliptice - cărţulii cu mai multe fi le. 
Dipticele ca și Polipticele la început 
se utilizau doar în Biserică. Ulte-
rior, acestea căpătând forma unei 
cărţulii, adică devenind Pomelnice, 
pot fi  folosite atât de Biserică, cât 
și de către familii sau persoane 
particulare.

Deci, Pomelnicul poate fi  folosit 
acasă, în timpul rugăciunii indivi-
duale ori cu familia împreună, dar, 
mai ales, la slujbele făcute de către 
preot în Biserică (sau, ocazional, 
în alte locuri). De menţionat că 
slujba, rugăciunea făcută de preot, 
este slujbă, rugăciune făcută de Bi-
serică. Așadar, pomenirea în acest 
caz nu este o simplă enumerare a 
numelor, o aducere aminte a lor, ci 
o rugăciune deosebită pentru alţii, 
pentru aproapele nostru.

Slujba religioasă cea mai im-
portantă, când oferim Pomelnicul 
pentru pomenirea viilor ori/și a 
morţilor, este Liturghia. În acest caz 

putem cere o slujbă sau mai multe 
(40 liturghii ori toate slujbele pe un 
an). De obicei, la Liturghie creștinii 
prezintă Pomelnicul împreună cu 
prescuri, lumânări și alte prinoase.

Slujbele pentru vii includ cereri 
de mântuire, sănătate, sporire a 
lucrului, înmulţire a dragostei și a 
păcii în familie, întăririi prieteniei, 
împăcare, călătorii fără primejdii, 
izbăvire de ispite, dușmănii și de 
vrăjmași, mulţumiri aduse lui 
Dumnezeu și binefăcătorilor ș.a. 
Pomelnicul la Liturghie e oferit 
pentru pomenire într-un mod ge-
neral ori/și în unul mai special - de 
rugăciune în timpul Proscomidiei. 
Cei vii se pomenesc și la slujbele 
numite tedeumuri (sau molebene), 
făcute aparte cu anumite ocazii 
(aniversări, jubilee, zile de naștere, 
zile de sfi nţi ocrotitori ș.a.) ori 
alăturate unor ierurgii (slujbe spe-
ciale) ca sfi nţiri de casă, de fântâni, 
de edifi cii ale unor instituţii, de 
biserici, de icoane ori alte obiecte 
bisericești oferite în dar bisericii 
de către credincioși, binecuvântări 
a holdelor, viilor, roadei ș.a. Tedeu-
murile prescurtate pentru cei vii 
făcute în biserică se mai numesc în 
popor ridicări de sănătate. Pomeni-
ri ale viilor se fac, de asemenea, la 
Sfi nţirea Aghesmei celei Mari din 
ajunul și în ziua sărbătorii Botezu-
lui Domnului sau sfi nţirii periodice 
a Aghesmei Mici în Biserică, la în-
ceputul fi ecărei luni.

Prof. univ. Vitalie OJOVANU

La Editura „FLUX” a apărut  lucrarea 
„Vasile Ţepordei. Scrieri alese” și cuprin-
de textele din publicistica marelui român 
basarbean preot Vasile Ţepordei pe care 
Mircea Păcurariu l-a numit pe drept cu-
vânt „cel mai de seamă publicist tribun al 
Basarabiei române”. Părintele Vasile Ţe-
pordei este originar din Cârpești, Cahul, 
a fost redactor la publicaţia „Studentul” 
(1930-1933), apoi la publicaţia „Raza” 
(1931-1938).

Textele au fost selectate de către autor 
încă în 1984, pentru a fi  editate într-un 
volum aparte. În 1985, prietenii săi, Pr. 
Gheorghe Cunescu și Pr. Sergiu C. Roșca, 
au adăugat la volumul de scrieri încă un 
volum de Biobibliografi e. Ambele volume 
au rămas în manuscris. Editura „Flux”, 
la îndemnul și contribuţia dlui Valentin 
Ţepordei, fi ul părintelui Vasile Ţepordei, 
scoate de sub  tipar pentru început unul 
din cele două volume, care include „Texte 
alese” de Vasile Ţepordei și o parte din vo-
lumul „Biobibliografi e”.

 Apariţii editoriale

Despre pomenire şi pomelnicDespre pomenire şi pomelnic
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Toată lumea e atârnătoare de Auto-
rul ei. Lumea lucrurilor atârnă de 
Dumnezeu fără să știe. Noi, creștinii, 
știm.

Chiar dacă nu vrem, tot atârnăm, 
fi indcă spre deosebire de toată lumea 
lucrurilor, noi, oamenii, aici în trup, 
încă nu avem înfăţișarea noastră defi -
nitivă. Noi suntem în lucru. Și de aici 
vine că simţim neajunsurile noastre, 
necunoscutele și tensiunile noastre 
spre desăvârșire.

Poziţia omului în creaţie e unică, 
suntem făpturile lui Dumnezeu, 
omul e un rezultat al creaţiei divine; 
dar suntem și realizarea noastră.

Din cauza acestei stări de lucruri 
se aude adesea constatarea tragică că: 
„n-am făcut nimic” în viaţă. Aceasta 
e constatarea că n-ai dat vieţii tale 
sensul sau destinul ei.

Noi nu suntem numai lucruri ca să 
mergem în virtutea legilor necesită-
ţii; noi mai suntem și fi inţe spirituale, 
înzestrate cu conștiinţă, și ca atare 
mergem în virtutea legilor libertăţii. 
Ca atare căutăm adevărul și ca atare 
îl căutăm pe Dumnezeu.

La porţile sufl etului omenesc, 
Dumnezeu își încetează stăpânirea: îi 
vrea iubirea. Aici El vrea să fi e primit 
din iniţiativa noastră. Prin urmare, 
la împlinirea sensului sau destinului 
nostru în creaţie suntem așteptaţi de 
Dumnezeu ca făpturi ale Sale, con-
știente de rudenia noastră cu El.

Pentru orientarea noastră în lumea 
văzută ni s-a dat credinţa și un om ca 
model, Iisus. Noi trebuie să realizăm 
în noi această icoană divină: stilul de 
a fi  al lui Iisus. Fără acest fel de a fi , 
care atârnă de toate deciziile noastre 

de fi ecare zi, și de fi ecare clipă, te 
constaţi un om fără sens, un om fără 
hrană în faţa haosului care caută să te 
soarbă în tragedia nefi inţei - una din 
defi niţiile răului.

Propriul tău destin așteaptă de la 
tine decizia acestei transpuneri a ta, 
în chipul lui Dumnezeu, transpune-
rea în felul de a fi  al lui Iisus în lume.

Iată în ce vreau să vă antrenez: în 
declanșarea mecanismului religios al 
sufl etului.

Sufl etul îl recunoaște pe Tatăl său și 
I se alipește. Dar fi ind închis într-un 
trup, care aparţine lumii acesteia, su-
fl etul se alipește și de lumea dinafară, 
crezând că într-aceasta își poate găsi 
liniștea sa. Dar nu și-o găsește, de 
aceea toată nevoinţa vieţii călugărești 
are această raţiune de a fi : să nu lase 
sufl etul să se alipească mai tare lumii 
văzute decât lui Dumnezeu. Că nu 
suntem din lumea aceasta și nu tre-
buie ţintuită „aici” dragostea noastră.

Fiindcă Dumnezeu e Duh, iubire și 
adevăr, și nu-L putem „vedea”, pentru 
că nu oferă imaginaţiei - cinemato-
grafi ei noastre - nimic, de aceea avem 
impresia că, credinţa în Dumnezeu e 
un risc sau un pariu al raţiunii.

Fapt este că credinţa e o continuă 
asceză a raţiunii, fi indcă Dumnezeu 
este altă natură decât existenţa creată 
și cunoașterea lui Dumnezeu ne cere 
și pe noi, în întregime, într-un alt 
mod de a fi . Cunoașterea lui Dum-
nezeu, cine vrea s-o aibă - și nu ești 
liniștit până n-o ai - antrenează în 
ea fi inţa noastră întreagă, cu toate 
rădăcinile ei în existenţă. Suntem ire-
zistibil mânaţi spre această cunoaș-
tere metafi zică a lui Dumnezeu și ca 

atare feriţi de neajunsurile noastre 
de oameni.

Iată tragicul și smerenia cunoaște-
rii noastre.

Din cele de până aici rămâne de 
reţinut că întreaga noastră fi inţă 
trebuie sfi nţită, pentru a ne putea 
apropia de Dumnezeu. O cunoaștere 
teoretică a lui Dumnezeu au și dracii 
(ba și mulţi teologi), dar aceasta nu-i 
sfi nţește. Dumnezeu face parte din 
destinul omului și e neliniștit sufl etul 
nostru până nu se odihnește întru 
Dumnezeu.

De aceea, când lipsește preocupa-
rea de mântuire fi inţa noastră e în 
pierzanie, care și ea, pierzania, amă-
gește cu o „odihnă”.

Ne-a adus Dumnezeu din nefi inţă 
la fi inţă, dar să ne mântuiască nu 
poate fără noi. Drept aceea, în tot 
felul ne cheamă ca să-L cunoaștem ca 
Tată și pe noi întreolaltă ca fraţi și fi i 
ai aceluiași Părinte.

Căci toate le poate Dumnezeu fără 
tine, dar ca să te mântuiască din lu-
mea aceasta nu poate fără tine. Nici 
tu nu te mântuiești fără mâna lui 
Dumnezeu și nici Dumnezeu nu te 
ridică dacă nu-I întinzi și tu mâna ta. 
Destul îţi este că te cercetează mereu 
și atât de mult te roagă!

Cine nu vrea să se mântuiască? 
Sunt cei care ascultă de o vrajă vrăj-
mașă, care îi scoate din cale și, cu 
poft e pieritoare, îi încâlcește în lume. 
Vraja aceea, a păcatului, cu vremea 
le slăbește mintea și în așa fel le-o 
întoarce, încât ajung să zică binelui 
rău și răului bine și din fi ii lui Dum-
nezeu se fac vrăjmașii lui Dumnezeu. 
Vremea li se gată, lumina minţii li 

se stinge... și așa îi prinde noaptea 
- moartea - rămași rătăciţi de Dum-
nezeu și neîntorși Acasă.

Dar s-a pogorât din Ceruri Sama-
rineanul milostiv, Iisus Hristos. El 
e Cel care ne-a făcut datori să știm: 
ce suntem, cine ni-s Părinţii, de unde 
venim, ce-i cu noi pe-aicea și, într-o 
lume cu viclene primejdii, cum să ne 
purtăm, cine ne cheamă Acasă și cine 
ne întinde momele? - că de la cârma 
minţii atârnă încotro pornim și unde 
să ajungem.

  
N-ar trebui decât să-L recunoaștem 

toţi pe Dumnezeu ca Tată și că noi 
toţi îi suntem fi i și, potrivit cu această 
cunoștinţă, să ne orânduim viaţa. 
Până nu recunoaștem că avem în-
doită fi re și îndoită viaţă: una pămân-
tească și alta cerească, fără de sfârșit 
și începând de aici, până atunci tot pe 
afară ne ţinem de rostul la care vrea 
Dumnezeu să ne ridice.

Trebuie să știm, toţi supușii îm-
părăţiei, că suntem făpturi cerești, 
trimise vremelnic în corturi pămân-
tești spre o mare probă și anume: să 
vedem și să se vadă încotro înclinăm 
cu inima și mintea, și înspre ce încli-
năm aceea să avem pentru totdeauna. 
Dacă năzuim spre Dumnezeu, pe El îl 
moștenim și viaţa veșnică și astfel ne 
întoarcem Acasă, iar dacă înclinăm 
spre fi rea pieritoare, vom pieri de la 
faţa lui Dumnezeu și cu cel rău vom 
petrece fără de sfârșit. Căci noi sun-
tem pieritori cu fi rea pământească, 
dar nemuritori cu fi rea cerească; veș-
nicia noastră însă de noi atârnă unde 
s-o petrecem.

Împărăţia cerurilor nu este pentru 

păsări, ci pentru oamenii care trăiesc 
„ca păsările” - mai desprinse de pă-
mânt și fi rea pământească, trăind mai 
după fi rea lor cerească, trăind mai „în 
grija lui Dumnezeu” decât în grija 
vieţii. Păsările acestea sunt „vulturii” 
care se vor aduna ca să judece lumea 
(I Corinteni 6,2), când pământul va 
fi  stârv.

Nimic nu poate înlocui lipsa iu-
birii, dar iubirea înlocuiește toate 
neajunsurile. Căci fi rul iubirii ridică 
fi ii spre cerescul Tată, și pogoară pe 
Tatăl, Fiul și Duhul în fi i. Iar pe fi i, 
Dumnezeul iubirii îi leagă întreolaltă 
ca să fi e una, ceea ce când se împli-
nește, minunează lumea, și o silește 
să cunoască pe Dumnezeu din fi i, 
căci fi ii uniţi în iubire trăiesc în El 
și arată în lume capătul pământesc al 
împărăţiei cerești. Aceasta e pe scurt 
voia Tatălui și rugăciunea Fiului, să 
prindă și societatea omenească în 
aceeași iubire Treimică.

Iubiţi fraţi în Hristos,
Pacea este un dar dumnezeiesc care izvorăște 

direct din Dumnezeu, Ea este una din nenumă-
ratele energii necreate ale Preasfi ntei Treimi, 
din care se împărtășește întreaga creaţie - în-
geri, oameni, făpturi. Pacea divină este rodul iu-
birii dumnezeiești. Iubirea eternă și necuprinsă 
cu mintea din sânul Preasfi ntei Treimi, care stă 
la temelia întregii creaţii, este și izvorul veșnic 
al păcii. Căci, unde este iubire desăvârșită, este 
și pacea Duhului Sfânt, care covârșește toată 
mintea; este și nemurire, este și mulţumire du-
hovnicească, este și bucurie negrăită, căci toate 
acestea sunt energii necreate și formează câteva 
din atributele sau însușirile lui Dumnezeu.

Zice Mântuitorul în Sfânta Evanghelie: Pace 
vă las vouă, pacea Mea o dau vouă; nu precum dă 
lumea vă dau Eu (Ioan 14, 27). Iar după Înviere, 
când se arată ucenicilor Săi ascunși în foișor, cel 
dintâi cuvânt le zice: Pace vouă! (Ioan 20, 19, 
21). Iată deci că Hristos Mântuitorul lumii este 
izvorul păcii noastre. El ne dă pacea Lui, odată 
cu dragostea Lui, odată cu jertfa Lui de pe Cru-
ce pentru mântuirea lumii. Pacea nu este un dar 
al oamenilor, al părinţilor, o moștenire fi rească. 
Ea este un dar dumnezeiesc, care se odihnește 
în inima noastră și ne ajută cel mai mult la do-
bândirea mântuirii.

Este o pace pusă de Dumnezeu în fi rea omu-
lui de la naștere. Dar este și o altă pace duhov-
nicească, mult mai înaltă ca cea dintâi, care se 
dobândește în timp cu multă osteneală. Copilul 

este un model al desăvârșirii încărcat cu toate 
darurile primului om creat de Dumnezeu în rai. 
Pentru aceea Mântuitorul îi cheamă pe copii la 
Sine înaintea celor maturi, apăsaţi de păcate și 
lipsiţi de pacea inimii, zicând: Lăsaţi copiii să 
vină la Mine și nu-i opriţi, căci a unora ca aceștia 
este Împărăţia Cerurilor (Matei 19, 14).

Copilul botezat este icoană a păcii divine 
fi rești primită de la naștere. Dar, pe măsură ce 
copilul crește și se depărtează de sfi nţenie prin 
păcate, pacea divină de la naștere și botez se 
retrage de la om cu încetul și el devine bolnav 
și nemulţumit sufl etește, slab în credinţă, în-
doielnic, agitat și trist. Dacă omul este călăuzit, 
fi e din interior, fi e prin cei din jur, să alerge din 
nou la Dumnezeu, la duhovnic, la rugăciune, la 
pocăinţă și sporește tot mai mult în fapte bune, 
atunci el se împărtășește puţin câte puţin de 
pacea duhovnicească, care este mult mai în-
altă ca cea fi rească, și astfel creștinul recapătă 
mulţumirea sufl etească, pacea inimii, speranţa 
mântuirii, bucuria vieţii, râvnă în toate cele 
bune și lacrimi la rugăciune.

Aceasta este o arvună a păcii cerești a Duhu-
lui Sfânt care covârșește toată mintea, de care 
ne vom sătura numai dincolo de mormânt, spre 
care tindem în toată viaţa prin lucrarea în iubi-
re și smerenie a tuturor faptelor bune.

Iubiţi fraţi creștini,
Mare dar este pacea inimii în viaţa creștinului. 

Pacea simţirilor, pacea gândurilor sau a minţii, 
pacea conștiinţei și pacea inimii, cea mai înaltă 
treaptă a păcii dumnezeiești, la care poate ajun-
ge omul duhovnicesc pe pământ. Însă această 
pace foarte greu se dobândește și foarte repede 
se pierde. Pentru dobândirea ei ne trebuie ani 
îndelungaţi de nevoinţă, de rugăciuni cu lacri-
mi, de post cu zdrobire a inimii, de pocăinţă, 
priveghere și milostenie. Iar dacă suntem ne-
băgători de seamă, pacea Duhului Sfânt încet se 
retrage de la noi. Ajunge doar un singur gând 
de mândrie, o părere de sine, puţină lenevire la 
rugăciune, la post, sau învoire cu gândurile cele 
necurate și îndată ne simţim tulburaţi, singuri, 
părăsiţi și fără lacrimi. Dulce este pacea inimii 
și cu multă osteneală se dobândește, dar cum-
plită este pierderea ei. Mai ales pentru cel care a 
gustat din bucuria și arvuna păcii dumnezeiești, 

pierderea ei, parţială sau totală, este ca o ucidere 
sufl etească greu de suportat. Aceasta ne-o spun 
Sfi nţii Părinţi din propria lor experienţă.

Astăzi, când lumea este așa de tulburată și lo-
vită de îndoială, de neîncredere, ateism, lăcomie 
după averi, alcoolism și tot felul de plăceri tru-
pești, cum să mai fi e pace în sufl etele noastre? 
Acum, când ne rugăm atât de puţin lui Dum-
nezeu și nu avem dragoste să stăm două ore pe 
săptămână la slujbele din biserică, ce pace mai 
dorim să avem? Căci pacea duhovnicească vine 
de la Dumnezeu numai prin multă rugăciune 
și viaţă curată. Sau, dacă stăm cu anii nespove-
diţi de păcate și neîmpărtășiţi cu Preacuratele 
Taine, cum să mai vină pacea lui Dumnezeu 
în casele și în inimile noastre? Pacea vine de 
sus numai dacă iubim pe Dumnezeu și trăim 
în iubire cu toţi oamenii; dacă ne mărturisim 
regulat păcatele și punem început bun; dacă 
citim cărţile sfi nte și ascultăm de părinţii noștri 
trupești și sufl etești și dacă ne socotim păcătoși 
și nu judecăm pe nimeni.

O, Doamne, dă-ne această dumnezeiască pace 
în inimile noastre și nu ne lăsa lipsiţi de harul 
Tău nici în viaţa aceasta, nici în cea viitoare!

Iubiţi credincioși,
Părinţii noștri și mai ales mamele, când erau 

tulburate și neliniștite, se retrăgeau în odaia cura-
tă, posteau o zi până seara, făceau multe metanii, 
iar la miezul nopţii citeau în genunchi la Psaltire. 
După câteva zile de post și rugăciune, se linișteau 
din nou, iar tulburarea din casă și din inimă dis-
părea și revenea iarăși pacea și bucuria Duhului 
Sfânt. La fel să facem și noi. Când simţim că se 
retrage pacea lui Dumnezeu de la noi, fi e pentru 
păcatele noastre, fi e pentru că am osândit pe 
cineva, fi e pentru că ne-am lenevit la rugăciune, 
sau din cauza mândriei, să facem ceea ce făceau 
mamele noastre. Să ţinem câteva zile de post 
până seara, să citim la Psaltire în miezul nopţii, să 
facem multe metanii și să nu lipsim de la biserică 
în sărbători. Iar dacă vedem că pacea inimii încă 
nu se întoarce la noi, să alergăm la duhovnic și să 
ne mărturisim păcatele. Apoi să punem mai mul-
ţi fraţi să se roage pentru noi, să mergem la cei 
suferinzi din spitale, să ne împărtășim cu Sfi ntele 
Taine și așa pacea lui Dumnezeu se va odihni din 
nou în inimile și casele noastre.

Înaintașii noștri, sfi nţii de demult și călugării 
liniștitori din mănăstiri, obișnuiau, în posturi și 
mai ales noaptea, de se retrăgeau în locuri pustii 
sau în pădurile din apropiere și acolo se rugau 
cu lacrimi până dimineaţa. După câteva zile și 
săptămâni de asemenea nevoinţă, inimile lor se 
izbăveau de toată tulburarea celor pământești 
și se uneau din nou cu Dumnezeu. Să facem și 
noi la fel. Orice retragere pentru rugăciune în 
natură, la liniște, la o mănăstire ne liniștește și 
ne întoarcem acasă în pace.

Călugării mai iscusiţi în păzirea minţii și în 
lupta cu gândurile obișnuiau regulat, din timp 
în timp, de se retrăgeau pentru o săptămână în 
chilie și acolo se rugau, posteau și nu vorbeau 
cu nimeni, până nu alungau ispitele și tulbura-
rea. Iar când se reîntorcea pacea lui Dumnezeu 
în inimă, reveneau în sânul obștii. Alţii se re-
trăgeau pentru o săptămână, o lună sau și mai 
mult, fi e la un schit de sihastri, fi e la un bordei 
pustnicesc în pădure, fi e chiar la Muntele Athos. 
Apoi, după ani de rugăciune, de post și prive-
ghere cu luare aminte de sine, se reîntorceau 
cu pace în mănăstirile lor. Și așa își menţineau 
permanent pacea inimii, pacea cu Dumnezeu și 
cu conștiinţa lor, fără de care nu puteau trăi în 
Hristos.

O mică retragere la liniște, la o mănăstire 
mai ales, unde putem să ne rugăm, să postim 
mai mult, să ne spovedim și să ne împărtășim 
cu Sfi ntele Taine ar fi  una din cele mai ușoare 
și mai bune căi de trezire duhovnicească, de 
împăcare cu Dumnezeu și de formare mistică. 
Să mai amintim aici și datoria de a citi cele mai 
duhovnicești cărţi de înnoire sufl etească, cum 
sunt: Patericele, Filocalia, Cuvintele Sfi nţilor 
Părinţi, ca și Vieţile Sfi nţilor. Toate acestea ne 
vor ajuta foarte mult la curăţirea minţii, la pa-
cea inimii și înnoirea duhului nostru. Ba, este 
foarte bine să mergem, o dată sau de două ori 
pe an, în pelerinaj pe la mănăstiri, pe la sfi ntele 
moaște și icoane făcătoare de minuni din ţară și 
chiar la Mormântul Domnului și vom lua multă 
bucurie în sufl et și pace în inimă.

Iată câteva căi de liniștire și împăcare a su-
fl etului și de dobândire a păcii Duhului Sfânt 
în inimile noastre. Fie ca bucuria mântuirii și 
pacea lui Dumnezeu să se sălășluiască în noi 
toţi, prin Hristos Iisus, Mântuitorul nostru. 
Amin.

După „Cuvinte duhovniceşti” 
de Protosinghel Ioanichie Bălan

Din spiritualitatea ortodoxă românească
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Între Dumnezeu şi om sau între raţiune şi credinţă

Părintele Arsenie Boca
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2. Motive interne și externe ale răspândirii sectelor. 
Desigur, am văzut cum apar, cum se răspândesc, care 
sunt mediile de apariţie ale fenomenului sectar, 
dar trebuie să cercetăm și motivele răspândirii 
sau proliferării sectare. Ivirea și răspândirea 
lor este atrasă îndeosebi de nepăsarea 
preotului slujitor: creștinul părăsește 
comunitatea, în dese cazuri, fi indcă 
nu mai găsește răspuns credinţei sale. 
Infl uenţele din afară sunt de circum-
stanţă dacă trăirea în Hristos este 
adevărată: „voi de ce nu plecaţi... unde 
să mergem Doamne, numai Tu ai cuvin-
tele vieţii veșnice...” (Ioan VI, 68) și pe altul 
nu-l știm. După dumnezei străini, surzi și 
muţi nu alergăm (I Cronici XVI, 26; I Cor. XII, 
2), ci zicem ca vameșul: „Dumnezeule cel adevărat, 
milostiv fi i mie păcătosul...” (Luca XVIII, 13).

De asemenea, prăpastia între vorbire și faptă a 
unor slujitori duce la contestări, reţineri, îndoieli și 
părăsirea Bisericii. Preotul misionar trebuie să aibă 
în vedere și să mediteze permanent la experienţa Pă-
rinţilor Bisericii: „cum vorbim, așa trăim” și cugetăm, 
căutăm să realizăm mântuirea prin trăirea spuselor 
Mântuitorului: „credeţi pentru ceea ce fac...” (Ioan XV, 
24) și a experienţei Sf. Pavel: „Urmaţi-mi mie precum și 
eu urmez lui Hristos...” (I Cor. IV, 16).

Având în vedere cele două motive ale răspândirii 
sectelor: vina unor slujitori, pe de o parte, și mediul 
favorabil, pe de altă parte, reţinem unele motive de 
ordin intern și altele de ordin extern.

A. Câteva motive interne. – Când vorbim de cau-
ze interne ne propunem să „motivăm” pătrunderea 
sectelor și răspândirea lor din pricina smintelilor ce 
vin de la unii slujitori, familia lor, rudele lor, cola-
boratorii apropiaţi, precum și din cauza toleranţei 
viciilor (atitudinii antisociale a credincioșilor). A to-
lera și a justifi ca aceste vicii prin „slăbiciuni omenești” 
– alcoolismul, tabagismul, desfrâul, jocurile de noroc, 
pasiunile necontrolate, vorbele murdare înseamnă nu 
numai atragerea sectelor, sminteală și compromis, ci și 
un pericol al moralităţii publice: „vai de cel prin care 
vine sminteala” (Matei XVIII, 7). Mântuitorul merge 
până acolo, încât recomandă excluderea totală: „mai 
bine și-ar lega de gât o piatră de moară și s-ar arunca în 
mare...” (Matei XVIII, 6).

Motive de ordin intern:
1. Slaba pregătire în domeniul teologic și necu-

noașterea învăţăturii ortodoxe. Se știe că totdeauna 
preotul ortodox a fost un factor de cultură. El nu s-a 
amestecat în certuri de supremaţie și nici nu și-a îngă-
duit să confunde învăţătura Mântuitorului cu fi lozofi i 
sau cugetări omenești. Misiunea sa a constat în a face 

creștini conștienţi de menirea lor în faţa lui Dumne-
zeu și de cetăţeni devotaţi unei comunităţi bazată pe 
dreptate. Sunt cazuri însă, când unii slujitori nu sunt la 
nivelul cultural al vremii, nu cunosc învăţătura orto-
doxă și din această cauză nu pot răspunde întrebărilor 
fi rești ale credincioșilor. După ocolirea răspunsului, 
infl uenţa sectară este gata. Lipsa de catehizare, predică, 
cuvântări la ocazii liturgice, istorice, neexplicarea cu-
vântului evanghelic și neaplicarea lui la viaţa credin-
cioșilor, măresc posibilitatea infi ltrării sectare. Preotul 
fără pregătire este un „slab profesionist”, un obiect de 
atac al sectelor. Pus în faţa confruntărilor, preotul ne-
pregătit aduce mare necaz credincioșilor, iar aceștia, 
din lipsă de cunoaștere, ușor sunt atrași de secte.

2. Moralitatea îndoielnică în familie și societate. 
Preotul fără prestanţă, plin de vicii, este în obiectivul 
sectelor... Preotul beţiv, leneș, care folosește vorbe 
urâte, desfrânat, este un element-cheie al pătrunderii 
sectelor în parohii și zdruncinării spiritului de unitate 
spirituală a credincioșilor noștri. Preotul lipsit de viaţă 
curată nu are nici o autoritate în faţa credincioșilor săi. 
Dacă, într-adevăr, credincioșii mai tolerează slaba pre-
gătire a preotului, asupra imoralităţii lui sunt neiertă-
tori. Scârbiţi și de faptele urâte ale parohienilor, unii 
credincioși devin „pocăiţi” și caută refugiu în casele de 
adunare. Pentru cine dorește cu adevărat mântuirea, 
cuvintele Sf. Pavel sunt categorice: „nici beţivii, nici 
desfrânaţii, nici clevetitorii”, nici alţii asemenea lor nu 
vor gusta împărăţia lui Dumnezeu (I Cor. VI, 10). Cu 
atât mai mult pentru cel care a îndrăznit să ia jugul 
lui Hristos. Cine este conștient de misiunea sa, va res-
pecta totdeauna jurământul de la hirotonie mărturisit 
în faţa arhiereului și a comunităţii: „îmi voi conforma 
viaţa mea cu spusele Sfântului Apostol Pavel... Mă voi 

supune arhiereului locului și legilor ţării noastre...”. 
Așadar, oprirea infi ltraţiei sectare, profi laxia ei, sto-

parea prozelitismlui și readucerea credincioșilor 
în sânul bisericii de unde au plecat, depind în 

mare măsură, dacă nu în totalitate, de con-
duita morală a preotului, a familiei sale și 
a comunităţii parohiale, în general.

3. Evlavie fariseică, făţărnicia în 
actele de cult, manifestările teatrale 
și exagerarea duc la pierderea credin-
cioșilor care caută un model în preot. 
Credincioșii noștri au avut trăitori în 

Hristos, în această glie, dintru începu-
tul creștinismului. Din moment ce ne-am 

născut creștini ca popor, avem în fi rea 
noastră, în geneza noastră, o zestre spirituală 

unică. Or, slujitorul, prin lipsă de evlavie, săvârșeș-
te o crimă împotriva înaintașilor, pervertește și mo-
difi că în fi inţa parohienilor niște nestemate ascunse, 
care ne-au identifi cat de-a lungul veacurilor. Biserica 
dintotdeauna a contribuit la unitatea neamului, și de 
aceea preotul care devine sminteală și este părăsit de 
credincioși, iar aceștia trec la secte, va suporta pedeap-
sa veșnică a lui Iuda și blestemul strămoșilor noștri. 
Limba stâlcită, fraza bolborosită, rugăciunea batjoco-
rită, cântarea falsifi cată sau adaptată, slujbele – teatru 
comic sau dramatic, toate acestea determină pe sectari 
să-și mărească rândurile. Se știe că evlavia credincioși-
lor copiază pe a slujitorului. Unele parohii atrag secte-
le din lipsă de trăire creștină (Matei XXI, 13). Semnele 
exterioare ale evlaviei: închinarea, plecarea capetelor, 
îngenuncherea au ajuns rarităţi în biserică. Sectarii, 
pentru ademenirea credincioșilor, deși combat actele 
de cult și evlavie, și-au însușit unele tradiţii și datini 
străbune. Pericolul este iminent...

Exagerarea unor momente liturgice produc de ase-
menea tulburare. Evlavia trebuie să fi e un mijloc de 
manifestare a credinţei celei adevărate plecată dintr-
un sufl et care caută liniștea, căinţa, pocăinţa sinceră și 
respectul pentru cele sfi nte.

„Spectacolul cu efecte exterioare” place unor indi-
vizi fără sensibilitate. Biserica, prin harul ei, liniștește, 
calmează, satisface, nu estompează, irită sau îngâmfea-
ză. Preotul adevărat și misionarul încercat procedează 
cu mare delicateţe pentru a ajunge la unitatea duhului 
în legătura păcii (Efes. VI, 13), adică la comuniunea 
desăvârșită.

Deci, aspectul slujirii lui Hristos prin evlavie con-
știentă ţine credincioșii în comunitate. În caz contrar, 
atât sectele, cât și grupările anarhice găsesc ușor teren 
favorabil.

După „Călăuză creştină” de P.I. DAVID

Biserica şi sectele

Cauze ale pătrunderii sectelor (III)

Paladiu s-a născut pe la 364, în 
Galatia și a primit o solidă cultură 
clasică. A fost elev și prieten al lui 
Evagrie Ponticul. Potrivit informa-
ţiilor pe care le dă el însuși despre 
sine în Istoria Lausiacă, el a venit 
la Alexandria în timpul celui de-al 
doilea consulat al împăratului Teo-
dosie, adică în 388. A stat trei ani în 
mănăstirile din jurul Alexandriei, 
un an în munţii Nitriei și nouă ani 
în Chiliile din pustiul scetic. Aici a 
cunoscut el pe Evagrie Ponticul, sub 
a cărui îndrumare s-a format. Plea-
că în Palestina, iar de aici în Bitinia, 
unde e ales episcop de Helenopolis. 
Se reîntoarce în Palestina unde se 
stabilește un an la Betleem și trei ani 
pe Muntele Măslinilor. Pleacă din 
nou în Egipt, unde rămâne patru 
ani printre monahii de la Antinoe 
în Tebaida. Pe la 400, Paladiu a luat 
parte la un sinod convocat de Sf. 
Ioan Gură de Aur la Constantino-
pol. Se pare că tot la Constantinopol 
a redactat Istoria Lausiacă și că a 
fost exilat ca ioanit în sudul Egiptu-

lui, la 406. A murit, probabil, înainte 
de 431.

Paladiu a lăsat două opere im-
portante pentru istoria literaturii 
creștine de la începutul sec. V. Una 
se numește Istoria Lausiacă sau 
Lavsiakonul ori Lavsaikonul și care-
și datorește numele șambelanului 
imperial Lausus, căruia îi este dedi-
cată. Paladiu precizează că obiectul 
cărţii îl formează vieţile „prietenilor 
lui Dumnezeu”, monahi și monahii, 
mai ales din Egipt și Palestina. După 
propriile sale cuvinte, Paladiu și-a 
adunat materialul fi e din cele văzute 
de el personal, fi e din cele ce i-au po-
vestit alţii. Nu e exclus ca el să se fi  
servit și de izvoare scrise în anumite 
capitole. Cu tot caracterul legendar 
sau quasi-legendar al unora din fap-
tele relatate, Istoria Lausiacă trebuie 
socotită ca un excepţional de im-
portant izvor pentru istoria veche a 
monahismului și pentru ideile ce o 
conduc. Această istorie a avut de la 
început un succes considerabil dato-
rat atât farmecului simplu al poves-
tirilor ei, cât și curiozităţii cititorilor 
secolului V, care se interesau mult 
de viaţa monahală. Acest succes a 
ameninţat de multe ori s-o compro-
mită prin modifi cările și adaosele 
din partea copiștilor și a traducă-
torilor. Ca operă a unui autor care 
și-a petrecut o mare parte a vieţii 

printre personajele pe care le des-
crie, Istoria Lausiacă are o deosebită 
valoare documentară. Ea confi rmă 
elementele esenţiale ale biografi ilor 
întemeietorilor monahismului și 
ajută la înţelegerea literaturii mo-
nahale. O altă lucrare a lui Paladiu 
este Dialogul istoric despre viaţa și 
activitatea Fericitului Ioan, episcopul 
Constantinopolului. Lucrarea pune 
în scenă pe un episcop oriental și pe 
un diacon Teodor - după modelul 
lui Phaidon - discutând la Roma 
asupra luptei dintre Ioan Gură de 
Aur și dușmanii lui. E mai mult o 
apologie decât o biografi e, așa cum 
ar vrea să reiasă din titlu. Episcopul 
oriental - care nu e altul decât Pala-
diu însuși - vrea să sfâșie pânza de 
minciuni care s-a ţesut în jurul lui 
Ioan Gură de Aur. Pentru aceasta, el 
pregătește mersul istoric al confl ic-
tului cu ajutorul unor documente 
autentice. Acest Dialog este unul din 
cele mai importante izvoare asupra 
ultimilor ani ai Sf. Ioan Gură de Aur, 
atât prin cantitatea considerabilă 
a materialului, cât și prin spiritul 
critic care valorifi ca acest material. 
El a fost tradus în latinește de Fer. 
Ieronim. Nu se cunosc locul și data 
compoziţiei Dialogului. Se pare că a 
apărut în jurul anului 408. 

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

Fişier patristic

Paladiu

Baptism. Sectă creștină protes-
tantă, apărută iniţial ca protest 
împotriva bisericii anglicane ofi ciale 
și întemeiată de John Smith, care 
în 1606 fuge în Olanda; de aici, 
prin Roger William, secta ajunge 
în America, unde a continuat să se 
dezbine. În Europa a apărut după 
1834 și s-a răspândit în toate ţările. 
În Ardeal a fost introdusă în 1884. 
Susţine că Biblia este singura normă 
de credinţă și de morală, dintre cele 
șapte taine admite doar botezul, care 
se administrează numai celor adulţi, 
neagă Tradiţia și respinge ierarhia 
bisericească, venerarea Fecioarei 
Maria, crucea, icoanele și rugăciunile 
la înmormântare.

Baptisteriu. Vas în care se botează 
copiii la biserică; cristelniţă, colim-
vitră; p. ext. capela în care se afl ă 
cristelniţa, alcătuind adesea o clădire 
mică aparte alipită de biserică.

Beatifi ca. (La catolici) A trece o 
persoană decedată în categoria feri-
ciţilor, inferioară sfi nţilor.

Bederniţă. Piesă din veșmintele 
arhiereului, în formă de romb și 
având brodată pe ea cu fi r scena În-
vierii sau o cruce, care se leagă cu un 
șnur după gât și care atârnă la nivelul 
genunchiului drept, simbolizând sa-
bia spirituală cu care trebuie înarmat 
arhiereul; se acordă și preoţilor pen-
tru merite deosebite, odată cu rangul 
onorifi c de iconom stavrofor.

Belzebut (Beelzebul, Baalzebub), 
zeu adorat de canaaneni și de fi lis-
teni; (în Noul Testament)  căpetenie 
a demonilor.

Blagoslovenie. Binecuvântare, 
blagoslovire.

Blagoveștenie.   (Pop.) Buna-
Vestire, praznic împărătesc închinat 
Maicii Domnului, care  se serbează 
la 25 martie.

Blasfemie.  Defăimare,  hulire  a 
religiei, a dogmelor și a obiectelor 
de cult; defăimare a lucrurilor sfi nte; 
hulă.

Bobotează. Sărbătoare creștină la 
6 ianuarie, când a avut loc botezul 
lui Iisus Hristos de către Ioan Bote-
zătorul.

Bogdaproste. Cuvânt de mulţu-
mire adresat celui care dă pomană. * 
Loc adj. De bogdaproste = cerut sau 
căpătat de pomană.

Dicţionar religios

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

Așa cum seminţele au nevoie de ploaie, tot așa și noi avem nevoie 
de lacrimi. Așa după cum pământul trebuie arat și săpat, tot așa și 
pentru sufl et, în loc de hârleţ avem nevoie de ispite și necazuri, pen-
tru ca el să nu odrăslească ierburi rele; pentru a i se înmuia aspri-
mea, să nu se mândrească. Și pământul, fără o atentă prelucrare, nu 
aduce nimic sănătos ca roadă.

(Sf. Ioan Gură de Aur)
Dacă nu există om care să-i placă lui Dumnezeu fără ispite, atunci 

trebuie să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru orice întâmplare plină 
de necaz.

(Sf. Marcu Ascetul)
Orice ispită de s-ar abate asupra omului, el trebuie să spună: 

„Aceasta e din mila lui Dumnezeu”!
(Avva Sisoe)

Când va veni ispita, nu căuta de unde și pentru ce a venit, ci îngrijeș-
te-te ca s-o rabzi cu mulţumire, fără vorbă și fără pomenire de rău.

(Sf. Marcu Ascetul)
În vremile de acum, Dumnezeu nu îngăduie astfel de ispite din 

partea vrăjmașului, cum au fost mai înainte; pentru că El știe că 
acum oamenii sunt slabi și nu le pot suferi. 

(Sf. Antonie cel Mare)
Dumnezeu știe ce-i trebuie fi ecăruia; El cunoaște măsura puterii 

și a neputinţei fi ecăruia.
Olarul știe cât trebuie să ţină în foc vasele de lut; știe că cele ce 

se ţin prea mult crapă - iar cele ce nu sunt ţinute destul, nu se pot 
întrebuinţa. Cu atât știe Dumnezeu ce putere și ce grad trebuie să 
aibă focul ispitelor pentru vasele cuvântătoare ale Lui - pentru creș-
tini - pentru ca ei să se facă destoinici pentru a moșteni Împărăţia 
Cerurilor.

(Episcopul Ignatie de Caucaz)

Grădina cu fl ori duhovniceşti
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Încercaţi zi de zi să înlăturaţi micile voastre 
nemulţumiri pentru a preveni astfel un acces de 
mânie violentă. Stăpâniţi-vă permanent nerăbda-
rea. Acolo unde este iubire, mânia nu mai are loc. 
Sorbiţi iubirea din izvorul divin, iar când vă veţi 
umple inimile cu ea veţi deveni inaccesibili furiei 
altora. Pe lângă voi poate trece orice uragan de 
furie. Voi sunteţi în adăpostul inimii voastre. Ne-
fi ind cu nimic alimentată - cu nici o replică, ci, 
din contra, cu dragoste -, mânia va pieri.

Ura nu există acolo unde este iubire, precum 
nu este întuneric acolo unde există lumină. Ura 
nu trăiește decât acolo unde este lipsă de iubire. 
Scoateţi orice strop de ură din inima voastră și 
nu o veţi mai vedea nici la ceilalţi!

Umpleţi-vă de Iubirea dumnezeiască! Veţi 
deveni ca un magnet al iubirii, veţi atrage toate 
inimile și ura nu va mai exista niciodată în jurul 
vostru. Nimeni nu va mai avea vreun motiv să 
vă urască. Intoleranţa voastră faţă de ceilalţi 
este cauza tuturor neînţelegerilor, a certurilor, a 
revoluţiilor, a războaielor.

Îngăduinţa este o imensă virtute individuală și 
socială. Prin intoleranţă închidem orice poartă 
a înţelegerii frăţești, iar prin toleranţă deschi-
dem toate porţile iubirii. Ordinea socială nu 
este decât un perpetuu schimb între oameni, o 
cerere și o ofertă permanenţă. Cine nu oferă nu 
primește, oprește evoluţia și progresul societăţii. 
Omul nu a fost creat pentru a trăi singur, ci în 
colectivitate, iar progresul lui spiritual nu poate 
avea loc dacă nu există armonie colectivă. Chiar 
în singurătate, omul se gândește permanent la 
semenii săi, la relaţiile sale sociale cu ei.

Ca să înlăturăm ciocnirile neplăcute cu unii 
dintre ei, trebuie să-i considerăm ca pe niște 
ziduri, de care ne vom izbi cu atât mai dureros 
cu cât ne vom arunca cu puteri mai mari asupra 
lor. Depinde de viteza, de încăpăţânarea și de 
violenţa cu care ne izbim de zid dacă vom suferi 
sau nu. Zidul nu ripostează decât după felul în 
care îl tratăm. În loc să folosim inteligenţa și 
înţelegerea și să ne facem un sprijin din zid, o 
apărare, noi îl transformăm în călău.

Fiecare trebuie să se preocupe numai de el în-
suși. Dacă fi ecare ar aștepta să facă binele numai 
dacă semenul lui îl face întâi, nu ar mai exista 
nici un progres în omenire. Și noi suntem niște 
ziduri pentru alţii, și din efortul continuu al fi e-
căruia se naște înţelegerea comună.

Noi, în general, suntem amabili și binevoitori 
cu străinii, în timp ce cu cei apropiaţi din familia 
noastră suntem duri și lipsiţi de maniere, egoiști 
și tirani. Vrem să fi m menajaţi și să nu ni se atra-
gă atenţia asupra nici unui defect. Dacă însă aţi 
încerca, de dimineaţa până seara, o gimnastică a 
iubirii și a voinţei, a tactului și a inteligenţei, aţi 
deveni cu timpul o forţă căreia nimeni nu-i va 
mai putea rezista. De unde să câștigaţi puterea 
și rezistenţa? Mândria este cea care vă oprește 
să o faceţi numai din iubire. În fond, acesta este 
singurul secret de a reuși, iubirea; o singură 

formulă de izbândă, iubirea; o singură pârghie a 
vieţii, iubirea. Faceţi toate lucrurile din iubire și 
toate vi se vor părea ușoare. Trataţi toţi oamenii 
cu dragoste și toţi vă vor deveni prieteni.

Abordaţi toate evenimentele cu iubire. Deschi-
deţi ochii plini de dragoste asupra universului 
și universul vă va privi cu aceiași ochi. Mergeţi 
deci către Prietenul dumnezeiesc, care nu este 
altceva decât Iubirea universală în adâncul 
inimii voastre. Identifi caţi-vă cu această iubire! 
Faceţi din ea respiraţia voastră zilnică și atitudi-
nea fi inţelor și lucrurilor din jurul vostru se va 
schimba radical.

Când vă afl aţi pradă unei adversităţi, nu acu-
zaţi nici destinul, nici providenţa, ci cercetaţi 
unde anume aţi greșit. Atâta timp cât nu veţi 
renunţa la greșelile voastre, viaţa vi se va părea 
greu de suportat și adversarii de neînvins.

Atunci când sunteţi enervaţi - probă a slăbi-
ciunii voastre -, când un gest, un zgomot, un ob-
stacol oarecare vă calcă pe nervi, respiraţi adânc 
și foarte încet, apoi relaxaţi-vă mușchii, fără să 
vorbiţi. Puneţi o barieră între voi și obstacol, 
forţaţi-vă să nu mai pricepeţi nimic, fi xaţi-vă 
atenţia în altă parte, și cea mai sigură liniștire 
este... crucea lui Hristos. Retrăiţi mental toată 
agonia Lui, și enervarea voastră va pieri.

Convieţuirea oamenilor ar fi  mult mai simplă 
și mai armonioasă dacă mândria ar fi  lăsată la o 
parte, dacă fi ecare s-ar sili în interesul celorlalţi, 
precum furnicile. Oamenii însă, în tot ceea ce 
fac, vor să-și manifeste superioritatea; aceasta 
este singura lor grijă în toate acţiunile întreprin-
se. Dar, în fond, dacă ei s-ar gândi care este avan-
tajul pe care realmente îl dobândesc din această 
atitudine, ar constata că pentru o satisfacţie de 
o clipă a mândriei și a vanităţii își provoacă mii 
de răni secrete. Cel care are o mândrie exagerată, 
acută, este veșnic ca un jupuit de viu, într-o veș-
nică dispută cu oricine, nemulţumit de orice, iar 
inima lui este o rană permanentă.

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

Faceţi toate lucrurile din iubire 
şi toate vi se vor părea uşoare

 Viaţa creştină
Cine-i drept Cine-i drept 

înaintea înaintea 
Domnului?Domnului?
Demult, un om l-a întrebat 

pe un bătrân călugăr:
- Părinte, cine-i drept îna-

intea lui Dumnezeu? Am auzit 
povestindu-se despre o mare 
minune: un om care putea să 
zboare, să se înalţe singur în 
văzduh. Este acesta semn că-i 
drept înaintea lui Dumnezeu, 
asemenea sfi nţilor? 

-Nu, fi ule, nici vorbă!
-Dar am auzit povestindu-

se și despre un om care putea 
să meargă pe apă. Este acesta 
drept înaintea lui Dumnezeu?

-Nici acesta? 
-Dar atunci, cine este drept?
-Este cel care-și duce viaţa 

liniștit, în credinţă și în frică de 
Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar 
fi  vrut ca noi să zburăm, atunci 
ne-ar fi  dat aripi.

Rostul nostru este de a fi  
buni creștini. Pentru a fi  sfânt 
nu trebuie să te înalţi în văzduh 
cu trupul; doar sufl etul să ţi se 
înalţe spre cer prin rugăciuni 
și fapte bune. Nici nu trebuie 
să mergi pe ape; doar sufl etul 
tău să rămână mereu deasupra 
păcatelor și să nu se afunde în 
ele. Doar așa, cu un sufl et curat 
poţi avea o viaţă curată. Doar 
așa, te poţi chema bun creștin 
și poţi spera în mântuire. Cel 
drept se va cunoaște, astfel, 
după viaţa sa liniștită și după 
traiul cumpătat. Iar acel om va 
fi  drept și înaintea oamenilor, 
și înaintea lui Dumnezeu.

  

„Îi cinstim pe sfi nţi, 
imitându-i.” 
(Sfântul Ioan Gură de Aur)

Rază de Lumină

PF Anastasios, primatul Bisericii Ortodoxe 
a Albaniei, a inaugurat recent un centru pen-
tru tineret în capitala Tirana. Acest centru, 
botezat “Bethleem”, se dorește a fi  un spaţiu 
în care tinerii să se întâlnească, să se cunoas-
că și să se ajute. “Biserica noastră este forma-
tă în mare parte din tineri - a arătat arhiepis-
copul în cuvântul de învăţătură ce a urmat 
slujbei de sfi nţire a centrului. De aici și grija 
deosebită a Bisericii noastre de a ajuta în ori-
ce fel ca visurile acestei generaţii să devină 
realitate, de aceea,  a continuat PF sa, centrul 

“Betheem” va constitui, în primul rând, un 
motiv pentru educarea în spirit creștin a noi-
lor generaţii și mai apoi un loc în care tinerii 
vor găsi o masă caldă, un consilier pe proble-
me de carieră și chiar un birou care se ocupă 
cu găsirea de locuri de muncă pentru tinerii 
fără posibilităţi. Toate acestea, a menţionat 
arhiepiscopul Anastasios în încheierea cu-
vântului său, arată că grija Bisericii noastre 
nu se referă numai la sufl et, ci și la trup, nu 
numai la propășirea spirituală, ci și materială 
a tuturor credincioșilor ei”.

Înalt Prea Sfi nţitul Daniel, Mi-
tropolitul Moldovei și Bucovinei, 
a anunţat aducerea la praznicul 
Cuvioasei Parascheva, de către 
Mitropolitul de Veria, a unor 
fragmente din moaștele Sfântu-
lui Apostol Pavel: “Același ÎPS 
Panteleimon care ne-a invitat 
acolo, care a fost anul trecut aici 
la Iași și ne-a adus un fragment 
din Sf. Cruce a Mântuitorului 
Iisus Hristos, ne-a făgăduit că, 
și anul acesta, va veni cu un alt 
dar: o părticică din moaștele Sf. 
Ap. Pavel, cel mai mare misionar 
al lui Hristos din toate timpurile. 
Această vizită cu moaștele Sf. Ap. 
Pavel în preajma sărbătorii Cuv. 
Parascheva, mai precis el vine 
în data de 9 sau 10 octombrie și 

moaștele plecă în 17 octombrie, 
deci, mai multe zile vor sta aici 
moaștele Sf. Ap. Pavel”. Înalt Prea 
Sfi nţitul Mitropolit Daniel a re-
liefat faptul că venirea moaștelor 
Sfântului Apostol Pavel se înca-
drează în aniversarea celor 120 de 
ani de la recunoașterea autocefa-
liei Bisericii Ortodoxe Române: 
“Această vizită, acest pelerinaj cu 
moaștele Sf. Ap. Pavel de la Veria, 
unde el a predicat, la Iași, se în-
scrie în anul jubiliar 2005, când 
prăznuim 120 de ani de la recu-
noașterea autocefaliei Bisericii 
Ortodoxe Române. Sf. Ap. Pavel 
este Apostolul care a înfi inţat, 
care a întemeiat cele mai multe 
biserici locale, dintre toţi aposto-
lii și pentru a aminti faptul că el a 

înfi inţat biserici în diferite orașe 
ale lumii, noi dorim să îl cinstim 
în mod deosebit și să învăţăm 
de la el să apărăm credinţa, să 
cultivăm credinţa în familie, s-o 
transmitem generaţiilor prezente 
și viitoare, să înţelegem taina Bi-
sericii lui Hristos”.

Ţara Sfântă riscă 
să rămână fără creştini 

Ierarhii membri în Conferinţa episcopilor ortodocși canonici din Statele 
Unite ale Americii își exprimă îngrijorarea faţă de reducerea numărului 
de creștini în Ţara Sfântă. Cu fi ecare lună, populaţia creștină a acestei 
zone, în special cea ortodoxă, se diminuează simţitor și aceasta din pricina 
emigraţiei înspre zone mai sigure. Nu atât mijloacele de susţinere a vieţii 
sunt acele care lipsesc creștinilor, cât mai ales siguranţa zilei de mâine. 
În condiţiile în care Orientul Mijlociu reprezintă un spaţiu în care lipsa 
de securitate este evidentă, creștinii preferă să se refugieze în zone mai 
sigure din Asia Mică sau Europa. Această emigraţie este favorizată și de 
discriminările la care este supusă populaţia de credinţă creștină de către 
autorităţile palestiniene sau israelite. Comunicatul episcopilor americani 
cheamă pe toţi cei responsabili să acţioneze pentru ca Ţara Sfântă să nu fi e 
depopulată de creștinii care timp de două milenii au dat mărturie despre 
lucrurile minunate întâmplate în acele locuri. “Ţara Sfântă nu are nevoie 
de custozi ai unor monumente cât mai ales de comunităţi creștine care să 
trăiască potrivit Evangheliei vestită chiar pe acele meleaguri. De aceea, se 
cuvine ca toţi creștinii și, în special, creștinii ortodocși americani să sus-
ţină și material, și spiritual comunităţile creștine din Ţara Sfântă”. În acest 
sens, conferinţa episcopilor ortodocși americani, împreună cu Consiliul 
Naţional al Bisericilor lui Hristos din Statele Unite, au iniţiat un program 
intitulat “Barierele nu aduc libertate”, menit să încurajeze pe creștinii Ţării 
Sfi nte să treacă cu bine de încercările din ultima vreme.

Moaștele Sfântului Apostol Pavel Moaștele Sfântului Apostol Pavel 
vor fi  prezente la Iașivor fi  prezente la Iași

Câţiva muncitori, din vechiul Ierusalim, au dat peste 
ruinele scăldătorii “Siloamului”, unde Iisus Hristos, conform 
Sfi ntei Evanghelii după Ioan, a vindecat un bărbat, care era 
orb din naștere. Muncitorii au descoperit scăldătoarea la sub 
200 de metri de o altă scăldătoare, construită între anii 400 
și 460 d.Hr., de către împărăteasa bizantină Evdochia. Ar-
heologii afi rmă că, scăldătoarea, care este amintită în Sfânta 
Evanghelie după Ioan, a fost construită în primul secol și a 
fost distrusă de către împăratul roman Titus, în anul 70 d.Hr. 
Noua descoperire contrazice afi rmaţiile unor experţi care au 
susţinut că, nu există o scăldătoare a “Siloamului” și că Sf. 
Evanghelist Ioan s-a folosit de o invenţie religioasă.

Centru ortodox pentru tineretul din TiranaLa Ierusalim a fost descoperită 
scăldătoarea Siloamului 



7Paginaaugust 2005 

ÎPS Demetrios, arhiepiscopul diecezei or-
todoxe grecești din Statele Unite ale Ameri-
cii, a anunţat în cursul unui interviu acordat 
cotidianului “National Herald” că Sanctita-
tea sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic de 
Constantinopol, va efectua o vizită în aceas-
tă ţară în cursul anului viitor. Această vizită 
pastorală se va desfășura în perioada 2-6 
ianuarie 2006 și va avea ca punct de atenţie 
mitropolia de Atalanta, unde este arhipăstor 

Prea Sfi nţitul Alexios. Patriarhul Ecumenic 
va celebra o liturghie de Bobotează în loca-
litatea Tarpon Spings, pentru a marca astfel 
împlinirea a o sută de ani de la sfi nţirea bi-
sericii catedrale din localitate, ce are hramul 
Sfântului Nicolae. De asemenea, în program 
mai este trecută și o vizită la catedrala din 
orașul New Orleans, Louisiana, prima bise-
rică grecească construită pe pământ ameri-
can în anul 1864.

Sanctitatea Sa Bartolomeu 
I, Patriarhul Ecumenic al 
Constantinopolului, a con-
damnat încercările statului 
turc de a confi sca încă o pro-
prietate ce aparţine Bisericii 
“Sf. Gheorghe”, din Fanar. 
„Suntem cetăţeni cu drepturi 
depline ai acestei ţări și do-
rim, nici mai mult, nici mai 
puţin, să fi m trataţi ca atare, 
și nu ca cetăţeni de mâna  a 
doua doar pentru faptul că 
suntem creștini”, a declarat 
Patriarhul. Protestul său 
survine în condiţiile în care 
Turcia dorește să adere la 
Uniunea Europeană. Ofi cialii 
de la Bruxelles au cerut, în re-
petate rânduri, guvernelor de 

la Ankara să se asigure că res-
pectarea drepturilor religioa-
se în Turcia este o realitate și 
nu doar un deziderat. Aceste 
afi rmaţii, de o duritate fără 
precedent, au fost rostite de 
către Patriarhul Ecumenic la 
deschiderea ofi cială a unei ta-
bere pentru copii, la care, din 
cauza piedicilor puse de către 
autorităţile turce, nu ajun-
seseră de fapt nici unul din 
grupurile de copii anunţate. 
Faptul acesta a produs con-
sternare printre credincioșii 
ortodocși greci din Turcia, 
care se văd confruntaţi, în 
ultima vreme, cu un val de 
persecuţii din partea statului 
turc, fără precedent. Aceasta 

în ciuda protestelor tot mai 
vehemente venite atât din 
partea ofi cialilor Patriarhiei, 
cât și din partea organisme-
lor internaţionale. 

Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, 
a condamnat abuzurile statului turc

La Frumușeni, judeţul Arad, arheolo-
gii au descoperit vestigiile unei biserici 
din secolul al XI-lea. Arheologii Com-
plexului Muzeal Arad, în colaborare cu 
specialiști de la Institutul de Arheologie 
și Istoria Artei, din Cluj-Napoca, și Uni-
versitatea „1 Decembrie“, Alba Iulia, au 
descoperit în zonă izvoare istorice care 
vorbesc despre viaţa unei comunităţi 
monahale, ce număra 20 - 30 de călugări. 

Potrivit declaraţiilor arheologului An-
drei Rusu, șeful șantierului arheologic 
de la Frumușeni, biserica a fost atestată 
documentar la 1183, dar a funcţionat 
din jurul anului 1100. Deși la început a 
aparţinut Bisericii Ortodoxe, lăcașul a 
fost preluat de romano-catolici, iar până 
la sfârșitul secolului al XVI-lea a fost 
mănăstire benedictină, după care nu a 
mai fost locuită.

La Arad a fost descoperită 
o biserică din secolul al XI-lea 

SS Bartolomeu I va vizita SUA 

S-au descoperit S-au descoperit 
ruinele unei ruinele unei 

mănăstiri în care mănăstiri în care 
s-au păstrat moaştele s-au păstrat moaştele 

Sf. Ap. MateiSf. Ap. Matei
Arheologii kirghizi au descoperit, lângă lacul 

Issik-Kul, din nordul ţării, ruinele unei mănăs-
tiri armene în care se credea că se păstrează 
moaștele Sf. Ap. Matei. Potrivit agenţiei Interfax, 
Vladimir Ploskikh, liderul expediţiei arheolo-
gice, a declarat că ruinele au fost descoperite, 
după îndelungi căutări lângă satul Tiuf, fi ind 
situate într-un loc protejat din trei părţi de ape. 
Căutarea mănăstirii armene a început încă din 
anul 2000, ideea descoperirii ei pornind de la 
diverse informaţii redate de către cei care au 
vizitat-o de-a lungul timpului. Potrivit tradiţiei, 
spre sfârșitul vieţii sale, Sf. Evanghelist Matei 
a predicat în India, dar a trecut la Domnul pe 
drumul de întoarcere, undeva prin Kirghizia, 
nu înainte însă de a fi  fondat câteva comunităţi 
creștine în zonă. Arheologii kirghizi, împreună 
cu cercetători ruși și germani, au început căută-
rile presupusului mormânt al Apostolului Matei, 
sperând într-o descoperire deosebită.

Teodoros al II-lea, 
Patriarhul Alexandriei 
şi al întregii Africi, 

a vizitat Cipru şi Creta
Sanctitatea sa Teodoros al II-lea, 

Patriarhul Alexandriei și al întregii 
Africi, și-a încheiat vizita ofi cială între-
prinsă în Cipru și Creta. Începută pe 
data de 2 august a.c., vizita Patriarhu-
lui alexandrin a produs o mare bucurie 
credincioșilor acestor locuri, mai ales 
că Teodoros al II-lea este cunoscut ca 
un apropiat al Bisericii Ortodoxe Gre-
cești. Programul vizitei sale a fost unul 
foarte încărcat, presupunând întâlniri 
cu ofi ciali și responsabili guvernamen-
tali, cu înalte feţe bisericești, participă-
ri la slujbe religioase, la lansări de carte 
și conferinţe teologice. Scopul declarat 
al acestei vizite a fost strângerea de 
ajutoare pentru locuitorii câtorva sate 
din Niger, stat lovit de foamete. În plus, 
potrivit unui comunicat de presă al 
Patriarhiei, Sanctitatea sa Teodoros 
al II-lea a cerut sprijinul autorităţilor 
eclesiastice, în special, în susţinerea și 
încurajarea activităţii misionare orto-
doxe în Africa. În momentul de faţă, 
în Africa există foarte multe parohii 
ortodoxe în care un preot ajunge o 
dată la două sau trei săptămâni, sin-
gurii misionari care se străduiesc să 
propovăduiască cuvântul lui Dum-
nezeu fi ind dăruiţi mai degrabă de 
bisericile ortodoxe din S.U.A. sau din 
Apusul Europei, decât de bisericile din 
spaţiile tradiţional ortodoxe. În ultimii 
10 ani, numărul credincioșilor orto-
docși ai acestei Patriarhii a crescut de 
douăzeci de ori, în aceste condiţii fi ind 
nevoie atât de preoţi pregătiţi și plini 
de râvnă, cât și de ajutoare materiale 
pentru construcţia de biserici, școli și 
dispensare medicale.

ÎPS Amfi lohie, Mitropolit de Muntenegru, a trimis o scrisoare 
deschisă primului-ministru muntenegrean,  Milo Djukanovic, 
în care deplânge distrugerea unei alte biserici creștine în zona 
Kosovo la cererea deputaţilor albanezi musulmani. Este vorba 
despre bisericuţa cu hramul “Sfânta Treime”, din Rumjia, zidită 
în urmă cu zece secole de către credincioșii ortodocși sârbi, la o 
înălţime de peste 2000 de metri, în memoria Sf. Iovan Vladimir, 
a cărui cruce se păstrează în altarul bisericii. Mitropolitul Am-
fi lohie a subliniat faptul că însuși Patriarhul Pavle a oprit anul 
trecut o mulţime care dorea să distrugă o moschee în Belgrad 
și că astfel de gesturi ar fi  trebuit preţuite de comunitatea mu-
sulmană din Kosovo. Ministrul amintit a justifi cat distrugerea 
bisericii prin aceea că se afl ă într-o zonă protejată prin lege și 
declarată monument al naturii. Arătând ușurătatea unui astfel 
de demers, ÎPS Amfi lohie își încheie scrisoarea subliniind că 
Mitropolia sa, care are doar dreptul de a ridica biserici, nu și 
de a le distruge, nu-și va da acceptul pentru dărâmarea bisericii 
“Sf. Treime”, din Rumjia. Până în prezent, peste 150 de biserici 
ortodoxe au fost distruse în provincia Kosovo.

Episcopul de Breda, 
Olanda, doreşte 

convocarea celui de-al 
III-lea Conciliu Vatican
Monseniorul Martinus Muskens, 

Episcop de Breda, Olanda, a afi r-
mat necesitatea convocării unui 
al III-lea Conciliu Vatican care să 
examineze mai multe probleme 
de actualitate cum ar fi , celibatul 
preoţilor și mandatul pe viaţă al 
Papei. “Există foarte mulţi credin-
cioși căsătoriţi, care au benefi ciat 
de o foarte bună educaţie, care sunt 
devotaţi Bisericii și care posedă au-
toritate printre ceilalţi credincioși... 
aceștia ar putea fi  consacraţi preoţi”, 
a afi rmat Monseniorul într-un in-
terviu acordat unei televiziuni din 
Olanda, în data de 27 august a.c. 
De asemenea, Episcopul Martinus 
Muskens a declarat că Papa ar tre-
bui să fi e ales pentru o perioadă de 
timp delimitată, între 10 și 15 ani, 
și a apreciat vârsta de 85 de ani ca 
fi ind potrivită pentru retragerea 
din funcţie a unui Papă.

Președintele american, George W. 
Bush, a recomandat Departamentu-
lui pentru Educaţie din SUA să or-
ganizeze cursuri în cadrul școlilor, 
care să  ia în considerare și teoria 
creaţionistă privind originea lumii, 
alături de cea evoluţionistă, așa 
cum a fost ea formulată de Charles 
Darwin. Președintele american a 
afi rmat aceasta în cadrul unei întâl-
niri cu reprezentanţii mass-media 
americane, organizată la Casa Albă. 
Mai multe cercuri conservatoare 

din SUA au susţinut poziţia potrivit 
căreia teoria creaţionistă, afl ată ca 
formulare între știinţă și religie, 
să se bucure de aceeași atenţie din 
partea profesorilor de biologie ca și 
teoria lui Darwin. În schimb, asocia-
ţii renumite ale oamenilor de știinţă 
americani se opun însă introducerii 
acestei discipline în școli, pe motiv 
că nu este fundamentată știinţifi c și 
că nu poate fi  probată intervenţia 
inteligentă a unui creator în crearea 
și organizarea vieţii pe pământ.

Teoria creaţionistă şi cea Teoria creaţionistă şi cea 
evoluţionistă la egalitate în SUA evoluţionistă la egalitate în SUA Persecuţia ortodocşilor 

în provincia Kosovo continuă

A fost ales noul Patriarh 
al Ierusalimului

Biserica Ortodoxă a Ierusalimului, leagănul civilizaţiei creștine, are un 
nou Patriarh în persoana Sanctităţii Sale Teofi l al III-lea. Sfântul Sinod 
al Bisericii Ierusalimului a purces la o nouă alegere de patriarh, după ce 
fostul patriarh, Irineu I, a fost depus din slujba sa la data de 5 mai 2005. 
Decizia Patriarhatului de depunere a lui Irineu I a fost recunoscută de către 
Conferinţa reprezentanţilor tuturor Bisericilor Ortodoxe, care s-a ţinut la 
Constantinopol, în data de 25 mai a.c. Alegerea patriarhului a avut loc în 
trei runde, potrivit uzanţelor specifi ce. Prima rundă a avut loc în data de 
20 iulie, când Sfântul Sinod alege și propune o listă cu trei candidaţi. Pe 22 
august, Sinodul, format din 14 episcopi, 21 stareţi ai mănăstirilor din Ieru-
salim și dimprejur și 12 preoţi de mir, a fost convocat să participe, în Bise-
rica “Sfântului Mormânt”, la alegerea noului patriarh. Astfel, a ajuns Teofi l, 
Mitropolit de Tabor, cel de-al 97-lea patriarh și cel de-al 104-lea succesor al 
Sf. Iacob, primul episcop al Ierusalimului. Mai lipsește doar recunoașterea 
din partea autorităţilor palestiniene, israeliene și iordaniene pentru ca cel 
ales să fi e ofi cial întronizat ca patriarh. Sanctitatea sa Teofi l al III-lea s-a 
născut în anul 1952, în localitatea Gargaliani, regiunea Messinia, din Grecia. 
În anul 1964 a intrat în frăţia Sfântului Mormânt și a fost admis la școala de 
studii teologice ortodoxe din Ierusalim, ale cărei cursuri le termină în 1970. 
În același an, este tuns în monahism de către patriarhul de atunci Benedict 
al Ierusalimului. A fost hirotonit preot, iar din 1975 și-a continuat studiile 
de teologie la Facultatea de teologie ortodoxă din Atena. Între 1988 și 1991 a 
fost reprezentantul patriarhiei pe lângă Consiliul Mondial al Bisericilor, iar 
între 2001 și 2003 a reprezentat aceeași biserică pe lângă Patriarhia Rusiei. 
La data de 14 februarie 2005 a fost ales Mitropolit al Taborului, funcţie în 
care a rămas până la data alegerii sale ca patriarh.

Adunarea Generală a Die-
cezei Americane a Bisericii 
Ortodoxe a Antiohiei a votat 
recent retragerea din Consiliul 
Naţional al Bisericilor (C.N.B.), 
cel mai mare organism ecume-
nic din Statele Unite ale Ameri-
cii. Adunarea generală, care s-a 
ţinut la Dearborn, Michigan, 
a ţinut să precizeze faptul că 
această retragere nu este doar 
o suspendare temporară a 
calităţii de membru a acestei 
Biserici în organismul ecume-
nic amintit, ci este o retragere 
unilaterală din toate structurile 
Consiliului. Atât clericii, cât și 

laicii ortodocși adunaţi au votat 
în unanimitate decizia de a pă-
răsi C.N.B. Printre motivele in-
vocate, cel mai recent este acela 
al refuzului lui Bob Edgar, se-
cretarul general al Consiliului, 
de a considera căsătoria drept 
o unire dintre un bărbat și o 
femeie. ÎPS Filip, mitropolitul 
diocezei antiohiene, a adăugat 
și faptul că, oricum, dialogul 
cu celelalte comunităţi ecleziale 
creștine din cadrul structurii 
ecumenice s-a dovedit infruc-
tuos, și, ca atare, prezenţa Bi-
sericii sale în cadrul C.N.B. nu 
mai era justifi cată.

Biserica Ortodoxă a Antiohiei 
din America se retrage din Consiliul 

Naţional al Bisericilor

Sursa: trinitas.ro/catholica.ro
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Citiþi ºi rãspândiþi
 “MISIONARUL”

Biserica “Sf. Nicolae” Domnesc, 
în prezent paraclis al Mănăstirii 
„Sfi nţii Trei Ierarhi”, datează din 
a doua jumătate a secolului al XV-
lea, fi ind cea mai veche biserică din 
Iași. Ea se afl ă în partea de răsărit 
a vechii incinte a Curţii Domnești, 
pe care o deservea. Zidirea acestei 
biserici a început la 1 iunie 1491 și 
a fost terminată la 10 august 1492. 
Face parte din salba de ctitorii a 
Binecredinciosului Voievod Ștefan 
cel Mare și Sfânt.

Arhitectura ei exterioară con-
juga, în modul cel mai armonios, 
piatra, cărămida aparentă și tera-
cota, dispusă în discuri smălţuite 
policrome.

În decursul secolelor XVII și 
XVIII, biserica a suferit grave de-
teriorări de pe urma incendiilor 
și cutremurelor, încât a necesitat 
numeroase reparaţii. În 1676, din 
iniţiativa voievodului Antonie Ru-
set, a avut loc o restaurare generală, 
care a continuat și sub domnia lui 
Gheorghe Duca, până în 1680. Între 
1703 și 1705, au fost făcute noi re-
paraţii, cu cheltuiala Doamnei Ana, 
soţia lui Mihail Racoviţă Voievod. 
În 1725 a ars și a rămas în stare de 
ruină până în 1758, când a fost res-
taurată de Ioan Teodor Calimachi, 
cu cea mai frumoasă rânduială și 
făptură. 

Ultima restaurare generală a 
avut loc între anii 1888-1904 când, 
practic, edifi ciul a fost descompus 
bucată cu bucată pentru a fi  recon-
struit din temelii. Lucrările au fost 
conduse de către arhitectul francez 

Andre Lecompte de 
Nouy. Modifi cările pe 
care acesta le-a adus 
în exterior au constat 
în supraînălţarea zidurilor 
prin adăugarea unui al trei-
lea rând de ocniţe, baza pă-
trată a turlei și deschiderea 
ușii de acces în peretele de 
apus, pe axul longitudinal 
al bisericii. 

Interiorul nu mai pă-
strează nimic din stilul 
tradiţional moldovenesc. 
Peretele despărţitor dintre 
naos și pronaos a fost în-
locuit de arcade sprijinite 
pe două coloane. Pereţii 
și bolţile sunt acoperite cu 
o frescă pe fond albastru, 
realizată cu măiestrie de 
francezii Boris Bernard, 
Emilie Mempiot și P. Mau-
retal. Mobilierul bisericii, 
inclusiv iconostasul, este 
lucrat în lemn poleit cu 
aur.

De la voievodul Antonie 
Ruset se păstrează două 
sfeșnice de bronz masiv, 
lucrate în stilul renașterii 
italiene.

Astăzi, din zidul care îm-
prejmuia biserica au rămas 
doar câteva ruine vizibile în partea 
de sud și de nord, lângă Casa Mitro-
politului Dosoft ei.

Până spre sfârșitul veacului al 
XVII-lea, Biserica “Sf. Nicolae” 
Domnesc a servit drept Catedrală 
mitropolitană. În chiliile dimpre-

jur a locuit, o vreme, Mitropolitul 
Dosoft ei și a funcţionat o tipografi e 
(în 1680 a fost tipărit aici Molitvel-
nicul de înţeles, iar între 1682-1686 
a fost tipărită Viaţa și petrecerea 
Sfi nţilor). În 1749 s-a înfi inţat aici o 
școală românească, pe atunci singu-

ra din Iași care, 
reorganizată de 
Mitropolitul Ia-
cov Putneanul, 
va ajunge una 
dintre cele mai 
importante din 
Moldova.

Arhitectura
În forma prezentă, biserica 

“Sfântul Nicolae” din Iași 
păstrează arhitectura con-
strucţiei originale, cu micile 
alteraţii făcute, cu voie sau 
fără de voie, de arhitectul 
francez Andre Lecompte 
de Nouy. Concepută ca o 
biserică princiară și loc de 
înmormântare pentru fami-
lia domnitoare, biserica nu 
excelează prin dimensiuni, ci, 
mai degrabă, prin decoraţia 
exterioară specifi că epocii 
Dreptcredinciosului voievod 
Ștefan cel Mare.

Caracterul zvelt al clădirii 
este sugestiv pentru tendinţa 
spre ascensiune a sufl etului 
omenesc către ceruri. Turla 
se asemăna cândva celei de la 
Mănăstirea Neamţ sau Putna, 
imitând forma bradului din 
pădurile din Moldova, unde 
principele dreptcredincios 
obișnuia să zidească mănăs-
tiri. Acoperișul cu panta 
frântă, de o eleganţă aparte, 
avea și o latură practică, ace-
ea de a îndepărta zăpezile și 

apa de la baza zidului și, prin aceasta, 
de a proteja pereţii pictaţi în imagini 
policrome.

În secolele XVII și XVIII au fost 
adăugate alte două altare, fi ind cu-
noscută ca „Biserica cu trei altare”, 
lucru neobișnuit pentru o biserică 
ortodoxă. Fiecare altar era dedicat 
unui sfânt anume: Sf. Nicolae, Sf. M. 
Mc. Marina și Sf. Arhidiacon Ștefan. 
Astăzi cele două cruci din piatră din 
laturile bisericii marchează locul 
unde au fost cele două altare.

Specifi c aceleiași perioade sunt ni-

șele pictate cu chipuri de sfi nţi. Mai 
mult chiar, ca și în cazul mănăstirilor 
pictate din Bucovina, pereţii exterio-
ri ai sfântului altar sunt decoraţi cu 
portretele fi lozofi lor greci vechi, ace-
ia care, înainte de venirea lui Hristos, 
au vorbit despre monoteism, pregă-
tind astfel calea spre o mai ușoară 
primire a veștii celei bune a venirii 
lui Hristos. Arhitectural, sfântul 
locaș are forma crucii, a stilului neo-
bizantin cu liniile drepte ale stilului 
de navă din perioada mai timpurie. 
Absidele care formează planul întreit 
sunt discrete și perfect simetrice.

Privită în totalitatea ei, construcţia 
readuce aminte, cel puţin în parte, 
de imaginea timpurilor trecute când 
credinţa lua formele perfecte ale 
geniului uman, ca un strigăt către 
ceruri.

Biserica “Sf. Nicolae” Domnesc 
rămâne un simbol al nobilităţii îna-
intașilor noștri, un loc plin de rugă-
ciune și șoapte, un simbol al învăţării 
scrisului și cititului în limba română, 
un simbol al dăinuirii.

Ferestre cãtre cer Biserica “Sf. Nicolae” Domnesc din IaşiBiserica “Sf. Nicolae” Domnesc din Iaşi

În fi ecare duminică în-
tre 7.00 și 8.30 la TVR1 
puteţi urmări emisiunea 
“UNIVERSUL CREDINŢEI”, 

realizată de redacţia 
“VIAŢA SPIRITUALĂ”

Stimaþi cititori, 
Orice întrebare sau sugestie referitor 
la  tematica ziarului o puteþi expedia 
pe adresa:  31 August 1989 nr. 161, 
Chiºinãu, pentru 

„Misionarul”, 
sau la telefonul  22.60.43.

Iubiţi fraţi și surori,
Parohia “Sfântul Apostol Andrei” din 

orașul Strășeni solicită ajutorul dvs. pen-
tru ridicarea bisericii din localitate.

Puteţi susţine această construcţie 
devenind membri de onoare ai Parohiei 
“Sfântul Apostol Andrei” printr-o contri-
buţie de cel puţin 10 dolari pe lună sau 
cât vă lasă inima.

Veţi fi  pomeniţi la slujbele zilnice din 
această parohie.

Domnul să vă răsplătească darul!
Trimiteţi pomelnicul și cecul la urmă-

toarea adresă: 
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Petru

Str.31 august 1989 nr.161 
2004 – Chișinău, Republica Moldova
Telefon +40992.22.60.43
Rechizitele bancare ale parohiei orto-

doxe române cu hramul “Sfântul Apostol 
Andrei”:

Cod fi scal 34066860
Cod bancar 280101772
BC MOLDOVA-AGROINBANC  SA 

fi liala Strășeni
Lei 2251627012109
USD 2251727022109
EURO 2251827032109
Preot paroh Alexandru Bogoz

Apel către credincioşi

Suma:
Numele:
Adresa:

Telefon:
Email:


