
Publicaþie a Mitropoliei Basarabiei  Fondatã în 1929 de Mitropolitul Gurie Grosu  Serie nouã  Anul II  Nr. 9 (20)  septembrie 2005  Preþul 1 leu

ÎPS Mitropolit Antonie Plămădeală
a plecat la Domnul

Sfântul Ierarh Martir Antim IvireanulSfântul Ierarh Martir Antim IvireanulDin sumar:

Ca toţi să fi e una 
Ectenie stăruitoare pentru Unire Pag. 2

Pag. 3

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6

Pag. 7

Pag. 8

Dreptul istoric nu poate fi  
subiect de referendum

 Apariţii editoriale

Mănăstirea Ţâpova

Semnifi caţia cinstirii 
Sfi ntei Cruci

Defectele altora nu sunt decât refl ectarea 
propriilor noastre defecte

Rugăciunea provoacă o stare nouă 
a conştiinţei umane 

 Roadele “EMAUS”-ului

Copii basarabeni în tabăra de vară 
de la Mănăstirea Humor 

Adu-ţi aminte de 
Dumnezeu, pentru ca şi 

El să-şi aducă întotdeauna 
aminte de tine!

Sfântul Isaac Sirul

FIªIER  FILOCALIC

p o a t e  f i  a b o n a t  l a 
orice oficiu poştal din 
republică.

Indice 21714
Preţul unui abonament 

la MISIONARUL  
la ÎS „Poşta Moldovei”
pentru 1 lună – 1 leu
pentru 3 luni – 3 lei
pentru 6 luni – 6 lei

Vistierie de daruri, ca un pom răsă-
dit lângă izvoarele apelor, acest trimis 
al lui Dumnezeu pământului româ-
nesc din îndepărtata Ivirie (Georgia), 
nu a îngropat nici un talant din câţi 
i-au fost dăruiţi de Dumnezeu și pe 
toţi, ca o slugă bună și credincioasă, 
i-a înmulţit.

Însemnându-l la botez cu numele 
Sfântului Apostol Andrei, părinţii săi, 
Ioan și Maria, l-au crescut în evlavie 
și dreaptă credinţă. Ocrotit fi ind de 
Bunul Dumnezeu în robia turcească 
în care a căzut, tânărul Andrei își arată 
- de timpuriu - ascuţimea minţii, de-
prinzând cu ușurinţă limbile greacă, 
turcă, slavă veche, arabă, iar mai târ-
ziu și limba română. După mărturiile 
vremii, se pare că după ce a scăpat din 
robia turcească, a trăit în preajma Pa-
triarhiei de la Constantinopol, unde a 
învăţat arta sculpturii în lemn, pictura 
și broderia.

Către anul 1690, evlaviosul voievod 
Sfântul Martir Constantin Brâncovea-
nu îl aduce la București unde, după ce 
învaţă meșteșugul tiparului în tipo-
grafi a domnească, se mută la mănăs-
tirea Snagov, unde întemeiază o nouă 
tipografi e. A tipărit și a supravegheat 
cu neobosită râvnă, în migăloasa în-
deletnicire, scoţând din tiparniţele pe 
care le-a îndrumat 63 de cărţi, din care 
38 lucrate de el însuși, în diferite limbi: 
română, greacă, arabă, georgiană.

Pentru virtuţile și viaţa sa curată, 
a fost ales mai întâi stareţ la mănăs-
tirea Snagov, apoi episcop la Râmnic 
și nu mult după aceea, mitropolit al 
Ţării Românești. Cu ajutorul și harul 
lui Dumnezeu cel Atotputernic, cu 

blândeţe și necruţând nici o 
osteneală, și-a păstorit clerul, 
călugării și credincioșii, cărora 
le-a ridicat noi sfi nte lăcașu-
ri sau le-a preînnoit pe cele 
stricate de vreme. Mărturie 
despre această lucrare stă cti-
toria sa, mănăstirea Antim din 
București, cu hramul Tuturor 
Sfi nţilor pe care, cu darurile pe 
care i le-a hărăzit Dumnezeu, 
a zidit-o, împodobind-o cu 
alese sculpturi și a înzestrat-o 
cu tipografi e. O altă lucrare 
lăudabilă a Marelui Ierarh a 
fost înfi inţarea de școli pentru 
copiii celor săraci în care învă-
ţământul era fără plată.

Smerit și convins fi ind că 
numai datorită Milostivului 
Dumnezeu a ajuns vas ales 
lucrării dumnezeiești, Sfântul 
Părinte Ierarh Antim prive-
ghea „cu osârdie și fără de 
lene, ziua și noaptea și în tot ceasul, 
pentru folosul și spășenia tuturor de 
obște”, învăţându-i și îndreptându-i pe 
toţi „cu frica lui Dumnezeu pe calea 
cea dreaptă”. Podoabă a cărturarilor și 
dulce grăitor al înţelepciunii dumneze-
iești în graiul românesc, Sfântul Ierarh 
Antim a adăpat poporul însetat de cre-
dinţă prin cuvântul său de învăţătură, 
lăsând Bisericii noastre marele tezaur 
literar și teologic cuprins în Didahiile 
și predicile sale.

Nesocotindu-i-se toate câte cu ha-
rul lui Dumnezeu a izbândit, Sfântul 
Ierarh Antim, pe nedrept, „a fost 
depărtat de toată lucrarea și ordinea 
arhierească și dezbrăcat de harul 

divin și scos din catalogul arhieresc”. 
Osândit a fost cu exilul și pus a fost 
sub paza necredincioșilor ostași turci, 
care l-au chinuit până la moarte, prin 
tăierea trupului pe care apoi l-au 
aruncat în apele Tungiei, un afl uent 
al râului Mariţa, în sudul Dunării. Așa 
s-a săvârșit de moarte mucenicească 
Părintele și Mitropolitul Antim al 
Ţării Românești, a cărui pomenire ră-
mâne înscrisă pentru veșnicie în cartea 
Bisericii și neamului românesc.

Cu ale cărui sfi nte rugăciuni, Doam-
ne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumne-
zeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe 
noi. Amin.

ÎPS Dr. Antonie Plămădeală 
(din botez Leonida) s-a născut 
în 17 noiembrie 1926, în co-
muna Stolniceni, jud. Lăpușna 
(Basarabia), din părinţii Vasile 
și Elisabeta, tatăl fi ind cântăreţ 
bisericesc.

După școala elementară, ur-
mează șase clase la Seminarul 
Teologic „Gavriil Bănulescu-Bo-
doni” din Chișinău, iar ultimele 
două clase - la Seminarul „Nifon 
Mitropolitul” din București.

Între 1945-1948 a urmat cur-
surile Facultăţii de Teologie a 
Universităţii din București, iar 
în anul universitar 1948-1949 
- cursurile Institutului Teologic 
Universitar din Cluj, unde și-a 
susţinut și examenul de licenţă 
în Teologie, cu teza: „Importanţa 

antropologiei carreliene pentru 
o pedagogie creștină”, președinte 
al comisiei fi ind episcopul Ni-
colae Colan, viitor Mitropolit al 
Ardealului.

În anul 1949 a este tuns în mo-
nahism, la Mănăstirea Prislop de 
lângă Haţeg, ctitorie cu profunde 
rezonanţe istorice, și hirotonit 
ierodiacon.

În anul 1949 este condamnat, 
în lipsă, la 7 ani temniţă grea 
pentru activitate anticomunistă, 
între anii 1949-1954 fi ind fugar 
prin diferite mănăstiri ale ţării.

În 1954 este arestat la Iași și 
transferat la București la închi-
soarea Jilava, între 1954-1956 
fi ind anchetat de securitate și ju-
decat din nou de tribunalul mi-
litar din București și condamnat 

la 4 ani temniţă grea. Benefi ciind 
de un decret general de graţiere, 
este eliberat înainte de expirarea 
acestor ani și se întoarce la Mă-
năstirea Slatina-Suceava, unde se 
așezase între timp, înscriindu-se 
totodată la cursurile de doctorat 
în Teologie de pe lângă Institutul 
Teologic Universitar din Bucu-
rești.

În 1959 este scos de autorităţi-
le comuniste din mănăstire, din 
cler și de la studii pentru că fuse-
se condamnat, în anii 1959-1961 
afl ându-se șomer și muncitor 
sezonier la diferite întreprinderi 
din București.

Între 1961-1968 funcţionează 
ca muncitor necalifi cat și alte 
funcţii în producţie la Fabrica de 
mase plastice din București.

În urma evenimentelor din Ce-
hoslovacia (invadarea ei de către 
Pactul de la Varșovia, afară de 
România), în timpul așa-numi-
tului dezgheţ care a avut loc în 
România, în 1968 se reîntoarce 
la Institutul Teologic din Bucu-
rești și în același an patriarhul 
Justinian l-a trimis în Anglia 

pentru desăvârșirea studiilor 
și întocmirea tezei de doctorat, 
frecventând până în 1970 cur-
surile superioare de Teologie și 
fi lozofi e la cele două facultăţi de 
la „Heythrop College” de lângă 
Oxford, colegiu care s-a mutat 
apoi în cadrul Universităţii din 
Londra.

Aici a obţinut titlul de Doc-
tor în Teologie, cu califi cativul 
maxim: „Magna cum laudae”, 
cu teza: „Biserica slujitoare în 
gândirea occidentală din punct 
de vedere ortodox”, lucrată sub 
îndrumarea prof. Dr. Robert 
Murray și sub rectoratul celebru-
lui fi lozof Frederick Copleston.

Continuare în pag.2

După o lungă și grea suferinţă, ÎPS Antonie Plămă-
deală, Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardea-
lului, a trecut la cele veșnice în seara de 29 august 
2005, în jurul orei 21.30. Slujba înmormântării a avut 
loc la Catedrala mitropolitană din Sibiu, joi, 1 sep-
tembrie, iar înhumarea a avut loc pe 2 septembrie, la 
mănăstirea Brâncoveanu - Sâmbăta de Sus.
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Ca toţi să fi e una 
Ectenie stăruitoare pentru Unire

Doamne,Doamne,
România are o singură inimă și inima aceasta bate pentru tot trupul și su-

fl etul românesc, pretutindeni pe vatra strămoșească locuită de români.
Nici un român, oriunde s-ar găsi, nu poate gândi decât românește, chiar 

dacă din pricini de care sunt alţii vinovaţi, și-or fi  pierdut graiul. Graiul inimii, 
graiul sângelui e întotdeauna acela al fi inţei lui originare.

Limba românilor e una. „O comoară”, cum spunea preotul-poet Alexe 
Mateevici. Ea îi transmite românului cuvânt pe înţeles despre strămoșii lui 
și testamentul lăsat de ei urmașilor: păstraţi-vă între hotarele pe care vi le-
a rânduit Dumnezeu și nu vă lăsaţi împărţiţi. Căci despărţiţi veţi fi  slabi și 
dușmanii vă vor cotropi și vă vor stăpâni mai ușor. Și inima voastră nu va mai 
bate în același ritm pentru toţi și cu aceeași forţă ca să încălzească și să ţină 
viu și puternic trupul vostru întreg.

Întotdeauna, de-a lungul unei istorii de două mii de ani de când ne-am 
născut români și creștini în același timp și de când dușmani nelegiuiţi ne-au 
despărţit, am tot avut, cum zicea poetul „un vis neîmplinit”: Să fi m din nou 
una.

Ni l-am împlinit în 1600 într-un miracol sub sceptrul lui Mihai Viteazul, re-
făcând Dacia lui Decebal și Dacia Felix a lui Traian. Și iar au urmat despărţiri 
lucrate de mâini străine și vrăjmașe.

La 24 ianuarie 1859, într-o zi ca aceasta, visul Moldovei și Munteniei s-a 
împlinit într-o unire înţeleaptă. Rămânea sub jug străin Basarabia și Bucovi-
na. Dar a venit providenţialul 1918, când Basarabia a fost aceea care a dat cea 
dintâi semnalul reîntregirii celei mari, în neuitata zi de 27 martie, urmată de 
Bucovina în noiembrie și Transilvania la 1 decembrie 1918.

Și au venit din nou mâini vinovate, cu cugete necurate, care iarăși ne-au 
împărţit, pe unii ne-au umilit, pe unii ne-au împrăștiat, pe alţii ne-au dus prin 
Siberii de iad și întuneric.

Trupul Patriei se va reîntregi însă între hotarele lui cele drepte și vremea 
aceea nu e departe. Ea începe să se vadă. Ceaţa de pe lunca Prutului se împrăș-
tie și bucuria noastră va fi  deplină. Ar fi  nefi resc să fi e altfel. Dumnezeu ne va 
aduna din nou sub un singur cer, cum ne-a adunat sub un singur steag și sub 
un singur imn naţional, și ne va aduna pe un pământ nedespărţit și nici un fel 
de sârme ghimpate, anomalii care jignesc simţul de omenie și dreptate. Căci 
nu e drept și fi resc să tai un trup și un sufl et în părţi care strică armonia cea 
de Dumnezeu zidită și de Dumnezeu voită, căci Dumnezeu a creat naţiunile 
ca pe un întreg și le-a dat lor grai comun și vetre de vieţuire, de împlinire și 
de destin comun.

România are o singură inimă și inima aceasta bate în același ritm în pieptul 
românilor de pretutindeni, de pe tot rotundul pământului nostru românesc.

Domnul, Dumnezeul părinţilor noștri să audă rugăciunea noastră fi erbinte 
și stăruitoare, să audă glasul de speranţă al pruncilor, al bărbaţilor și al femei-
lor, glasul de îndelungă așteptare al bătrânilor supuși vreme îndelungată sub 
un imperiu satanic, glasul de dreaptă răsplătire pe care au cerut-o în ultimul 
lor ceas de viaţă curmată silnic toţi cei care s-au jertfi t în subpământuri 
uraliene întunecate de cărbune, și în gheţuri de taiga sălbatică și în Vorkute 
nimicitoare de trupuri și schiloditoare de sufl ete.

„Ca toţi să fi e una” s-a rugat Mântuitorul, după cum ne spune Evanghelistul 
Ioan (cap. 17).

„Ca toţi să fi m una” noi, românii de pretutindeni, Domnului să ne rugăm!
 Cuvânt rostit în capitala Moldovei, la Iaşi, pentru toţi românii 

moldoveni cu prilejul întrunirii „Convenţiei pentru unirea Românilor”, 
la 24 ianuarie 1992.

Textul, ca și celelalte ale Noului Testament, e 
vechi și arhicunoscut. Încă Iisus a făcut din cei doi, 
vameșul și fariseul, două categorii simbolizând, cel 
dinţii, categoria păcătosului smerit și a smereniei, 
cel de-al doilea, categoria dreptului mândru și a 
făţărniciei. Iisus l-a apreciat pe cel dintâi, evident, 
nu pentru că era păcătos, ci pentru că s-a smerit. 
Pentru că și-a recunoscut vinovăţia. Pentru că a 
cerut milostivirea lui Dumnezeu. Pentru că nu s-a 
îndreptăţit și pentru că i-a spus lui Dumnezeu ade-
vărul despre sine. Iisus pe acesta ni-l recomandă 
drept exemplu.

Dar era oare celălalt chiar opusul vameșului? Nu. 
Era cu adevărat drept. Și el îi spunea lui Dumnezeu 
adevărul despre sine. Nu minţea. Tot ceea ce spunea 
că a făcut, făcuse. Chiar și când spunea că „nu era ca 
vameșul”, nici atunci nu minţea.

Și atunci ce anume nu i-a plăcut lui Iisus din ru-
găciunea fariseului? Să fi  spus și el că e păcătos și să 
fi  cerut iertare? Să fi  mimat măcar o falsă smerenie? 
Dar vrea Dumnezeu așa ceva? Nici vorbă. S-ar putea 
spune că era orgolios și își atribuia lui toată drepta-
tea, dar nu pare să fi  fost așa, pentru că și-a început 
rugăciunea cu cuvântul „mulţumesc”, deci îl făcea pe 
Dumnezeu părtaș la victoriile sale morale, chiar așa 
cum și trebuie să facă cei care se consideră învingăto-
ri în lupta pentru virtute.

Mai este și o altă tâlcuire, comună, de altfel: lui 
Iisus nu i-a plăcut purtarea fariseului cu vameșul. Fa-
riseul s-a făcut judecătorul vameșului, comparându-
se cu el și, judecându-l, a fost mai aspru chiar decât 
Dumnezeu. Dar cine scapă de astfel de comparaţii? 
Cine nu trage cu ochiul în dreapta și în stânga, bucu-
rându-se că el e altfel sau, în cel mai fericit caz, com-
pătimind făţarnic pe cei păcătoși? Tradiţia creștină, 
de altfel, ne îndeamnă să privim alături și împrejurul 
nostru. S-a zis: dacă fi ecare cade singur, nimeni nu se 
ridică singur.

Așadar, cheia ar putea fi  aici: Nu trebuie doar să 
privim și să trecem mai departe, ca preotul și levitul 
din parabola Samarineanului milostiv, ci să ne oprim, 
să punem mâna, să-l ajutăm pe cel căzut. Fariseul no-
stru virtuos n-a făcut nimic pentru vameșul păcătos. 
L-a lăsat unde era, bucuros că el nu era ca dânsul.

Cel drept trebuie să se păzească să nu se bucure de 
căderea altora, nici să fi e indiferent și nici să-i pără-
sească dacă au căzut. Ca la război. Mai ales ca în răz-
boaiele vechi, când se lupta corp la corp. Orice soldat 
căzut împuţinează șansa de victorie a celor rămași să 
lupte mai departe. În războiul duhovnicesc e tot cam 
așa. Cu fi ecare căzut se fărâmiţează bucuria biruinţei 
totale a Binelui. Cine poate fi  bucuros numai pentru 
sine, când își știe fraţii căzuţi sau în eroare?

Și câte feţe nu are eroarea! Eroare de orientare, 
eroare morală, adică păcat, eroare în credinţă, adică 
erezie sau schismă. Toate erorile sunt condamnabile, 
deși există și erori care nu-l scot pe cel afl at în ele din 
categoria onestităţii. Se înșală, dar el crede cu adevă-
rat că este pe drumul cel bun, ba chiar pe singurul 
drum bun. Numai când nu va ajunge la ţintă, va 
vedea și va recunoaște că a fost în eroare. Până atunci 
merge înainte cu orgoliul adevărului și al dreptăţii 
lui, deși are de partea lui doar orgoliul, fără adevăr 
și dreptate. Numai onestitatea singură nu e de-ajuns. 
Suntem datori să cercetăm, nu să ne lăsăm conduși de 
onestitatea noastră, care poate fi  pur și simplu înaltă 
părere de sine și certitudine fără temeiuri. Și proștii 
sunt onești!

Oare dacă ne-am face și noi un examen, mai întâi 
ca persoane, apoi ca Biserici, folosind aceste două 
imagini, aceste două simboluri, devenite criterii: 
vameșul și fariseul, cum ne-am descoperi? Știm toţi 
cât e de plină lumea de drepţi mândri, dintre aceia 
care privesc la vameși cu dispreţ, dar ne excludem 
pe noi înșine din judecată. Să ne cercetăm însă și pe 
noi: stăm smeriţi la ușă sau mergem ţanţoși în faţă, 

cât mai în faţă? Și când rostim cuvintele de umilinţă 
și smerenie, cel puţin din respect faţă de textele li-
turgice, nu cumva suntem și atunci în faţă, socotind 
că ne-am făcut datoria? Și comparându-ne cu alţii 
pe care îi simţim, îi știm și îi lăsăm în spate, nu ne 
credem mai buni decât ei? „Mulţumesc, Doamne, că 
nu sunt ca ei”.

Ce facem pentru ei? Aceasta este întrebarea? 
Aceasta se va pune la Judecată (Matei 25). Cât nu 
facem nimic, cuvintele noastre de smerenie rămân 
vorbe goale. Citim ce au scris alţii. Măcinăm grâu 
străin, iar noi rămânem fl ămânzi. Spunem lui Dum-
nezeu rugăciuni solemne, dar Marele Judecător fără 
îndoială va respinge asemenea vorbărie. Ne-o spune 
Iisus, în mai multe rânduri. Trebuie să fi m în rugă-
ciune cu fapta, și cu fapta în rugăciune. Rugăciunea e 
rugăciune, dacă e și faptă. Fapta bună însă e rugăciu-
ne și atunci când nu e rugăciune.

Și în calitatea noastră de confesiuni creștine, unde 
stăm? În spate, smeriţi ca vameșul, recunoscându-
ne posibile neîmpliniri și apelând la intervenţia lui 
Dumnezeu? Nu. Este evident pentru oricine că ne 
înghesuim toţi în faţă, rostind la auzire: „Mulţumim, 
Doamne, că nu suntem ca ceilalţi”. Facem în așa fel, 
încât să ne vedem pe noi măcar cu un pas înaintea 
tuturor celorlalţi. În spate toţi sunt vameși păcătoși.

E adevărat că se aude și în primele rânduri mea 
culpa, mea maxima culpa, dar nu în numele confe-
siunii, ci în nume personal. Confesiunea e o abstrac-
ţiune fără sentimente și fără păcate. Ea nu poate fi  
decât în faţă. În  domeniul personal mai operează 
conștiinţa, cu tainele ei. Dar toţi ar sări în sus dacă 
li s-ar cere să rostească astfel de cuvinte în numele 
confesiunii lor. Mea culpa la nivel personal, când nu e 
o declaraţie formală și o formă a orgoliului, poate să-
și păstreze sensul și rostul, dar la nivelul și în numele 
confesiunii, vorbele par a-și schimba total sensul, 
devenind injurii și blasfemii la adresa lui Dumnezeu. 

Confesiunea nu poate greși. Toate confesiunile sunt 
papi și mereu ex cathedra.

Poate că și aici se ascunde una din cauzele ritmului 
de melc, spre a nu zice de rac, al mersului ecumenis-
mului. Căci logica cea mai simplă ne arată că nu pot 
fi  toate confesiunile ortodoxe, adică drept-credin-
cioase întru toate, în așa fel încât pretinsul loc întâi, 
în faţă, să fi e justifi cat. Dacă ar fi  drept-credincioase, 
n-ar mai fi  atâtea confesiuni, ci ar fi  una, sfântă, 
sobornicească și apostolească Biserică. E drept că 
oarecare recunoaștere a neîmplinirii fi ecărei confe-
siuni e implicită în acceptarea dialogurilor bilaterale 
sau multilaterale, sau în cadrul mișcării ecumenice 
din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor, dar 
și aici gândul secret al fi ecărei confesiuni e nu să 
meargă spre ceilalţi, să se întoarcă la starea de vameș 
care cere iertare, ci să rămână fi ecare unde se afl ă, 
aducându-i pe toţi la sine. Chiar și în dialog, fi ecare 
începe cu rugăciunea fariseului: „Mulţumescu-ţi 
Doamne că nu sunt ca ceilalţi”.

Să medităm dacă nu cumva parabola aceasta e 
astfel aplicabilă și în ecumenism și nu numai în si-
tuaţiile individuale, personale.

Cum vom ieși din dilemă? Între confesiuni suntem 
și noi, ortodocșii. Ne cuprindem și pe noi în rândul 
celor despre care am zis că „nu pot fi  toate ortodoxe”? 
Nu. Pentru că noi nu suntem în faţa altarului, ca fari-
seul, nici la ușă, ca vameșul. Personal ne așezăm unde 
ne duce mintea. Ca Biserică suntem însă în Altar, cu 
Cel din Altar, de pe Sfânta Masă, așa cum am fost din 
zorii creștinismului. Acolo nu ne comparăm. Suntem 
cum am fost. N-am apărut mai târziu și nu putem 
intra în rândul celor care își caută locul. Îl avem 
dintotdeauna. Acela al dreptei credinţe. Ortodoxie  
aceasta  înseamnă.

 Meditaţie ţinută la Kinshasa, Zair, 
la lucrările Comitetului Executiv al Consiliului 

Ecumenic al Bisericilor, 14 martie 1986.

Continuare din pag.1
În vacanţe și în urma 

unor invitaţii, în timpul 
studiilor din Anglia a 
ţinut un mare număr de 
conferinţe, comunicări și 
chiar cursuri universita-
re, în Anglia (la Oxford, 
Londra, Manchester, 
Liverpool), în Spania (la 
Salamanca și Madrid), în 
Franţa (la Paris, Avignon, 
Reims, Marsilia, Stras-
bourg), în Germania (la 
Bonn, Koln, Hannover), 
în Belgia, Italia, S.U.A. și 
alte ţări, multe din aceste 
comunicări fi ind publicate în reviste occidentale.

Afl ându-se încă în Anglia, la propunerea patriarhului 
Justinian, în 15 decembrie Sf. Sinod l-a ales în funcţia 
de episcop-vicar patriarhal. În 27 decembrie 1970 a fost 
hirotonit întru arhiereu în catedrala patriarhală din Bu-
curești.

În calitate de episcop-vicar patriarhal i s-au încredinţat: 
Sectorul Relaţii externe bisericești din cadrul Administra-
ţiei patriarhale, conducerea Comisiei centrale de pictură 
bisericească, iar la 1 septembrie 1971, pentru doi ani, și 
funcţia de rector al Institutului Teologic Universitar din 
București, ca și aceea, vreme de 10 ani, de secretar al Sf. 
Sinod.

În anul 1972 a obţinut titlul de Doctor în Teologie și 
la Institutul Teologic Universitar din București, cu teza: 
„Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie și 
în Teologia contemporană”, lucrare care lărgește și dina-
mizează conceptul de slujire a Bisericii în lumea de astăzi 
și, desigur, și în viitor, însușiri datorită cărora tipărirea lu-
crării a reprezentat „un adevărat eveniment în scrisul, în 
gândirea teologică și orientarea activităţii Bisericii noa-
stre” -, cum arăta Pr. prof. Dr. Dumitru Stăniloae, referen-
tul principal al acestei lucrări. Lucrarea aducea nu numai 
un plus de lumină în ceea ce privește angajarea Bisericii 
în rezolvarea marilor probleme ale lumii, ci și un plus de 
forţă spirituală și în lucrarea practică a Bisericii, potrivite 
fi ind în această privinţă chiar cuvintele ÎPS Sale rostite la 
instalarea ca mitropolit la Sibiu; „Vin aici să slujim, să lu-
crăm și să ne rugăm împreună, să ne ajute Dumnezeu să 
fi m o Biserică slujitoare, să știm toţi că însemnăm ceva în 
viaţă și că ne împlinim viaţa numai întru cât facem ceva 
pentru alţii. Așa ne vrea Dumnezeu și tot aceasta așteaptă 
de la noi și oamenii”.

În 9 decembrie 1979, Episcopul-vicar patriarhal Anto-
nie Plămădeală a fost ales, iar în 13 ianuarie 1980 a fost 
instalat ca episcop al Buzăului.

În 10 ianuarie 1982, Episcopul Buzăului Antonie a fost 
ales de organele bisericești, iar în 7 februarie 1982 a fost 
instalat în scaunul de Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit 
al românilor ortodocși din Ardeal, Crișana și Maramureș.

A reprezentat Biserica 
Ortodoxă Română la 
numeroase conferinţe, 
congrese, simpozioane, 
întâlniri interortodoxe 
și ecumenice interna-
ţionale, precum și la mai 
multe dintre Adunările 
Generale ale Consiliului 
Mondial al Bisericilor și 
la lucrările Prezidiului și 
Comitetului Central ale 
Conferinţei Bisericilor 
Europene, ca delegat 
al Bisericii noastre. De 
asemenea, a participat 
la mai multe sesiuni ale 

Comisiei Mixte de Dialog între Biserica Ortodoxă Româ-
nă și Biserica Catolică. Este autorul a numeroase cărţi, 
studii și articole publicate atât în ţară, cât și în străinătate, 
fi ind membru al Uniunii Scriitorilor din România. A con-
tribuit la restaurarea unor biserici monumente istorice, 
dintre care, în mod deosebit, menţionăm rectitorirea, în 
vremuri vitrege, a mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta 
de Sus, ctitoria Sfântului Voievod Martir Constantin Brân-
coveanu, unde a întemeiat o Academie, centru de cultură 
și spiritualitate ortodoxă transilvană. În anul 1992, a fost 
ales membru de onoare atât al Academiei Române, cât și 
al Academiei de Știinţe din Chișinău. Pentru îndelungata 
și rodnica sa activitate a primit numeroase distincţii și 
titluri bisericești și culturale din partea unor prestigioase 
instituţii bisericești și laice dintre care menţionăm:

Ordinul Sf. Petru și Pavel, în grad de comandor, acor-
dat de Patriarhia Antiohiei;

Ordinul Sf. Mormânt, acordat de Patriarhia Ierusali-
mului;

Crucea papală, acordată de Papa Paul VI;
Crucea de aur a Sf. Rombault, acordată de Primatul 

Belgiei;
Ordinul Sf. Metodiu și Chiril, acordată de Patriarhia 

Bulgară;
Ordinul Sf. Serghie de Radonej, acordat de Patriarhia 

Moscovei;
Medalia Martin Luther, acordată de Bisericile protes-

tante din Germania, ca și alte medalii primite din partea 
unor Biserici din Franţa, Suedia, Anglia ș.a.

Prin trecerea la cele veșnice a Înalt Prea Sfi nţitului Mi-
tropolit Antonie Plămădeală, Biserica Ortodoxă Română 
pierde un mare ierarh și cărturar, iubitor de Biserică și 
Neam, pildă de răbdare și înţelepciune.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și veșnică să-i fi e 
pomenirea!

ÎPS Mitropolit Antonie Plămădeală a plecat la Domnul

Articolele din pag. 2 și 3 îl prezintă pe Mitropoli-
tul Antonie așa cum a fost Înalt Prea Sfi nţia Sa – mare 
iubitor de Neam și apărător al Ortodoxiei.

ORTODOXIA, VAMEȘUL ȘI FARISEUL ÎN FAŢA ALTARULUI ECUMENIC ORTODOXIA, VAMEȘUL ȘI FARISEUL ÎN FAŢA ALTARULUI ECUMENIC 
ÎPS Mitropolit Antonie Plămădeală
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Aș vrea să spun astăzi măcar 
două-trei lucruri limpezi, de sufl et, 
de convingere și de speranţă.

Basarabia se afl ă încă o dată în 
pragul reîntregirii în trupul rotund 
al Patriei. Căci cine nu vede, privind 
frumoasa hartă a României, că 
acolo, în Est, îi lipsește ceva, că s-a 
tăiat ceva din ea, că are un contur 
nefi resc.

Nu-mi imaginez basarabean sau 
bucovinean român, de oriunde ar 
fi  el, cu minte sănătoasă și cu sânge 
românesc, care să nu creadă, să nu 
știe, să nu simtă că suntem una, toţi 
românii de pe vechea vatră strămo-
șească. Am fost așa când ne despăr-
ţeau sârme ghimpate, suntem așa și 
acum, când cei de dincolo de Prut, 
din Basarabia, s-au numit “Republi-
ca Moldova”, parte dintr-un nume 
comun al românilor din Estul Car-
paţilor până la Dunăre și la Marea 
cea Mare, cu colţul la Cetatea Albă.

Basarabenii care au fugit din ca-
lea năvălitorilor în 1940 și în 1944 
și s-au aciuiat pe întreg teritoriul de 
dincoace de Prut, până la Timișoa-
ra, Arad, Oradea, în Crișana și Ma-
ramureș, în Transilvania și Oltenia, 
în Muntenia și Dobrogea n-au avut 
nici o clipă sentimentul că pleacă în 
altă ţară. Au știut că trec în alte odăi 
ale aceleiași case părintești în care 
au fost primiţi cu braţele deschise 
și cu inimi calde. A fost un exod 
de sute de mii de români care n-au 
vrut să rămână sub cizma muscă-
lească. Printre ei erau foarte mulţi 
care cunoscuseră această cizmă 
până în 1918, și în 1940, când, luaţi 
prin surprindere, au fost prinși sub 
ocupaţie. Mulţi dintre ai lor au fost 
de îndată trimiși în acea cumplită 
Siberie care va rămâne pentru veș-
nicie metafora cu care se va numi 
Iadul pe pământ.

Iată de ce a fi  contra sau pentru 
Unire, acum și oricând, când e 
vorba de Basarabia, e o problemă 
fără sens. Nici măcar de Unire nu 
trebuie să se mai vorbească. S-a 
vorbit odată, în 1918, și atunci im-
propriu, căci eram după o sută și 
ceva de ani de furt de teritoriu și 
de sufl ete, și de o tranzacţie infamă 
între două Imperii, cel turcesc și cel 
ţarist, care nu aveau nici un drept 
asupra Basarabiei. Astăzi trebuie să 
vorbim de reîntregire. Sufl etește ea 
e ca și făcută. Avem aceeași limbă, 
acum ofi cială, românească, aceeași 
strămoșească grafi e latină, același 
steag tricolor și un imn comun și 
dincolo și dincoace de Prut, cele 
două melodii despre care nu știi să 
spui ce s-a născut întâi: melodia sau 
cuvintele: “Deșteaptă-te, române!” 
de ardeleanul Andrei Mureșanu pe 
cuvintele munteanului Anton Pann 
sau Gh. Ucenescu și „Limba noa-
stră” a basarabeanului preot Alexe 
Mateevici pe melodia diaconului 
basarabean Al. Cristea, în corul 
căruia mă mândresc că am cântat și 
eu ca sopran!

Basarabia e pământ românesc de 
nimeni, niciodată, contestat. Pseu-
doistoricii nici nu merită amintiţi. 
Cele trei ocupaţii ale ei au fost acci-
dente istorice nedrepte (1812-1918; 
1940; 1944 până în 1991, când și-a 
proclamat independenţa). Basarabia 
e parte din România și din Biserica 
Ortodoxă Română. În actele sino-
dale ale Bisericii Ortodoxe Române 
nu există nici un document prin 
care s-ar fi  desfi inţat Mitropolia 
Basarabiei, Mitropolia Bucovinei, 
Episcopia Hotinului cu reședinţa 

la Bălţi și Episcopia Ismailului. 
Acestea doar s-au refugiat în 
interiorul Ţării. Cei doi ultimi 
mitropoliţi, Efrem Enăchescu 
și Tit Simedrea, au rămas mi-
tropoliţi ai scaunelor lor, până 
la moarte. N-au ocupat altele. 
Așa că integrarea bisericească 
e următorul și grabnicul pas 
care trebuie făcut. Să nu se 
teamă nimeni, cler și popor, că 
li se vor schimba obiceiurile, 
că li se vor contesta calităţile 
ecleziastice pe care le au. Toţi 
trebuie să înţelegem realitatea 
istorică, și anume că “plinirea 
vremii” a venit.

De altfel, venerabilul Pa-
triarh Alexei, cu care am avut 
o convorbire la 15.III.1992, 
este Patriarhul “Moscovei și al 
întregii Rusii”, nu al românilor. 
Este titlul ofi cial pe care și-l 
dă. Am avut utile convorbiri 
cu Sanctitatea Sa.

Am socotit util chiar și un 
Apel comun la pace și înţele-
gere. Căci “ard malurile Nistru-
lui”, cum scrisese C. V. Gheorghiu 
în anul 1941, și cazacii mercenari 
ucid pe români! Să sperăm că de la 
vorba bună, la fapta bună nu va fi  o 
distanţă prea mare.

Anomaliile istorice nu pot dura. E 
o lege a istoriei. Două Românii vor 
trebui să devină Una. Este o mână 
a Providenţei în lume. Noi credem 
puternic în ea. Dreptul pumnului, al 
glonţului și al șenilei nu biruie până 
la urmă dreptul istoric. Nimeni nu 
poate preface un furt în drept. Și 
furt a fost și cedarea de către turci 
a Basarabiei Imperiului Ţarist în 
1812, și tot așa a fost și cedarea 
Basarabiei de către germani Impe-
riului Sovietic în 1940, prin pactul 
Ribbentrop-Molotov, ceea ce le-a 
creat în mod fals sovietelor dreptul 
de a și-o revendica în 1944, pentru 
că au avut-o în 1940, la începutul 
războiului! O logică de care ar tre-
bui să se rușineze.

Poţi să înduri astfel de nedreptăţi 
o vreme, dar nu-ţi poţi niciodată 
convinge conștiinţa că astfel de 
nedreptăţi pot deveni drept istoric. 
Cine ar face-o ar intra de îndată în 
categoria trădătorilor. În toate con-
știinţele românești, de dincolo și de 
dincoace de Prut, n-a încetat nici 
o clipă convingerea că Basarabia e 
românească. Am auzit vehiculându-
se în toiul unor mărunte disensiuni, 
care totuși au reîntregirea ca numi-
tor comun, ideea unui Referendum 
în Basarabia. Ba, în ultima vreme, 
am auzit și de un Referendum 
bisericesc. E o absurditate... Sunt 
două absurdităţi! Cum multe sunt 
caragialești astăzi, putem zice: e 
trădare, trădare, de trei ori trădare! 
Cuvântul referendum nici nu mai 
trebuie pronunţat. Cum să supui 
unui referendum dreptul fratelui 
de a-ţi fi  frate? Cum să supui unui 
referendum dreptul mamei de a-ţi fi  
mamă? Cum să supui unui referen-
dum substanţa sângelui, care e una, 
cea a dacilor și a romanilor? Cum să 
nu mai fi e sângele ceea ce este?

Dreptul istoric nu este subiect de 
Referendum, de alegere. Unirea nu 
are nevoie să mai fi e dovedită, vota-
tă, supusă vreunei discuţii. Ea este și 
se împlinește zi de zi.

Tudor Arghezi se lăuda nevoie 
mare că, în prima tinereţe, l-a văzut 
pe o stradă din București pe Emi-
nescu. Eu mă laud, când îmi vine 
bine, că am vorbit cu Arghezi. Dar 

mă laud mai ales că am cunoscut și 
am vorbit, și-am ascultat pe câţiva 
dintre făuritorii Unirii din 1918, pe 
care i-am privit întotdeauna ca pe 
niște sfi nţi, cu evlavie, cu respect, 
cu sentimentul că mă afl u în faţa 
unor fi inţe sacre, a unor eroi vii. L-
am cunoscut pe Mitropolitul Gurie 
Grosu, născut în Nimoreni, dar cu 
strămoși în Stolnicenii mei de pe 
Cogâlnic, precum scrie el singur 
într-una din cărţile sale. Eram și 
rude prin alianţă. L-am cunoscut 
pe eruditul autodidact Dionisie 
Erhan, episcopul Ismailului, dr. h. c. 
în teologie cu patru clase primare. 
Ambii au fost mari luptători pentru 
unire și pentru cultura română din 
Basarabia.

I-am avut profesori pe Panteli-
mon Erhan, primul președinte al 
Consiliului Directorilor (Miniștri) 
ai Basarabiei independente, în 1917, 
apoi pe Dumitru Cărăușu, membru 
în Sfatul Ţării. L-am avut profesor 
pe Victor Mateevici, fratele autoru-
lui “Limbii noastre” - Alexe Matee-
vici. Am cunoscut-o și pe dr. Elena 
Alistar, directoarea Școlii Eparhiale, 
membră în Sfatul Ţării. De la Eleft e-
rie Sinicliu, membru în Sfatul Ţării, 
am primit în dar bastonul cu cap de 
fi ldeș sculptat al Mitropolitului Gu-
rie. De la Anatolie Moraru, membru 
în Sfatul Ţării, am un manuscris de 
peste 250 pagini despre Istoria Uni-
rii din 1918, scris din propriile sale 
amintiri, un samizdat de dinainte 
de revoluţia din 1989, pe care mi l-a 
încredinţat spre păstrare. Voi încer-
ca să-l public. Aici sau în Basarabia. 
Am primit în acele vremuri spre 
păstrare scrieri ale lui Ion Pelivan 
și întreaga publicistică anticomu-
nistă a Părintelui Vasile Ţepordei. 
Două volume mari de aproape 10 
kg i le-am scos cu riscuri din ţară și 
le-am trimis fi ului său din America. 
Bineînţeles că l-am cunoscut și pe 
Pan Halippa, luptător dintre cei mai 
mari, istoric și poet. Un episod cu 
dânsul merită a fi  amintit. La 27 de-
cembrie 1970, după ce s-a terminat 
în Catedrala din București hirotonia 
mea întru episcop, de către Patriar-
hul Justinian, de fostul Mitropolit al 
Bucovinei, cărturarul Tit Simedrea 
și de către fostul episcop de Ismail, 
Antim Nica, într-un moment de 
liniște, cineva a strigat cât a putut 
de tare “Trăiască Basarabia româ-
nească”. Era Pan Halippa, cu care 

am devenit prieten, ne-am 
vizitat, ne-am scris, - el îmi 
scria întotdeauna în versuri 
- și am ascultat de la el multe 
din episoadele Unirii, la care 
fusese martor direct. 

Reînhumat în cimitirul 
unde se afl ă înmormântaţi 
cei mai mulţi dintre marii 
făuritori ai Unirii Basarabiei 
de la 1918, am avut cinstea să 
fi u ierarhul care, împreună cu 
un mare grup de preoţi basa-
rabeni, i-am făcut slujba în-
mormântării lui Ion Pelivan, 
cel care a semnat Actul Unirii 
împreună cu Pan Halippa. 
Fusese adus de la închisoarea 
din Sighet, unde murise fără 
să fi e judecat, ci fusese ţinut 
doar pentru vina de a fi  sim-
ţit românește și de a fi  luptat 
pentru ca Basarabia să revină 
în sânul Patriei-Mame.

Poate că într-o zi un Pan-
teon în Grădina Catedralei 
din Chișinău îi va readuce 
acasă pe cei care, cu româ-

nească ospitalitate, și cu riscuri, 
după 1944, au fost primiţi în Cimi-
tirul de la Mănăstirea Cernica. Am 
speranţa într-o asemenea zi.

L-am cunoscut bine și pe Ion 
Văluţă, membru în Sfatul Ţării, care 
mă vizita de multe ori în București. 
M-a vizitat și marele Onisifor Ghi-
bu, ardelean dăruit luptei pentru 
Unirea Basarabiei din 1918. Și Goga 
a fost printre cei care au dat o mână 
de ajutor. Și câţi alţii.

Când eram episcop la Buzău, am 
vizitat Muzeul de sculptură în aer 
liber de lângă Mănăstirea Ciolanu. 
Este acolo un Decebal uriaș, un cap 
și o mână dreaptă întinsă spre Vest. 
Mâna stângă îi lipsește din umăr. Ni-
meni nu știa ce-a vrut să semnifi ce 
sculptorul. Nu-mi aduc aminte cine 
e. Se știe că artiștii au de obicei “idei” 
și se supără adesea când îi întrebi ce 
reprezintă sculptura lor, mai ales cei 
moderniști. Când am fost eu acolo, 
cu alţi însoţitori, sculptorul nu era 
prezent, dar cineva a întrebat: De 
ce nu o fi  având mâna stângă? Așa 
cum era așezat, mâna lipsă era cea 
dinspre răsărit. Mi-a venit pe loc 
un răspuns: “E Basarabia tăiată din 
trupul Ţării”. Nu știu dacă aceasta a 
avut în gând sculptorul, dar dacă ar 
fi  așa, l-aș sfătui acum să se ducă să 
i-o pună la loc!

Chiar dacă vă voi mai obosi câ-
teva momente, nu mă lasă inima să 
nu vă mai povestesc o întâmplare, 
o mărturie și aceasta. Anul trecut, 
în ianuarie, am fost la Serbările 
Eminescu la Chișinău și în Sud, la 
Slobozia, unde s-a binecuvântat un 
bust Eminescu adus din România, 
opera sculptorului Dumitru Pa-
sima, și unde am sfi nţit un loc de 
biserică. Am făcut o vizită proto-
colară, dar mai ales de sufl et, la 
mormântul Mitropolitului Gavriil 
Bănuleseu-Bodoni de la Mănăstirea 
Căpriana, unde e înmormântat, fost 
Mitropolit al Basarabiei din 1812-
1821, originar din Bistriţa-Năsăud 
și ctitor al Seminarului Teologic din 
Chișinău. Eu mă consider trimis 
de Providenţă în Transilvania în 
schimbul lui!

Era fi resc să-mi vizitez și satul 
natal, Stolnicenii de pe Cogâlnic, 
de unde au venit Cogâlnicenii, pe 
lângă Lăpușna, de unde a venit 
Lăpușneanu, de lângă Hânceștii 
lui “Vodă da, și Hâncu ba”. M-au 
însoţit Arhiepiscopul Vladimir 

al Chișinăului, episcopul Vicar al 
Dunării de Jos, Casian Gălăţeanul, 
și alţii. Am vizitat casa în care m-
am născut, care e încă în picioare 
- poate cea mai veche casă din sat - 
vopsită cu un surprinzător albastru 
ardelenesc ca la Rășinarii lui Goga 
și Cioran, casă acoperită cu aceeași 
ţiglă roșie pe care o știam eu din 
copilărie. Am vizitat biserica în care 
m-am botezat, cimitirul în care am 
îngropat o soră, școala primară în 
care am făcut clasa I - cam crăpată 
de cutremur - și m-am întâlnit cu 
cei peste 400 de elevi în sala de festi-
vităţi a școlii noi, zidite lângă școala 
cu o singură clasă, în care mi-am în-
ceput eu studiile cu dl învăţător Di-
mitrie Barbu, originar din Oltenia. 
A ajuns mai apoi inspector general 
la București.

De ce vă povestesc toate acestea? 
Pentru că le-am ţinut elevilor o lec-
ţie de istorie. Lecţia a fost de între-
bări - puse de mine - și de răspun-
suri date de elevi. Știau totul: despre 
formarea poporului român, despre 
Traian și Decebal, despre Eminescu 
și Ștefan cel Mare. Mai ales. La un 
moment dat a venit vorba de limba 
pe care o vorbesc. Toţi au zis: “mol-
dovenească”. Așa fuseseră învăţaţi. 
Am încercat eu să le spun de limba 
română, care vine din latină, despre 
limba comună, dar parcă le-a scăzut 
entuziasmul. Pe margine erau mulţi 
învăţători și profesori - nu știu dacă 
erau toţi români curaţi - la care tră-
geau cu ochiul. Și atunci am apelat 
la o altă metodă.

- Copii, eu sunt consătean cu voi. 
Am învăţat în școala mică din curte, 
unde m-aţi văzut că am intrat. M-
am născut în casa lui moș Marin 
Graur, în care au locuit părinţii 
mei în primul an de căsătorie, până 
și-au făcut casa lor lângă biserică, 
din păcate, distrusă de ruși, pentru 
că noi ne-am refugiat din calea lor. 
Fiind consăteni, am continuat eu 
să le spun, eu vorbesc acum cu voi 
moldovenește. Mă înţelegeţi? Vor-
besc bine? 

Și dintr-o dată au răspuns bucu-
roși, în cor:

- Daaa...
- Dar eu sunt acum Mitropolit în 

Transilvania. Știţi unde e?
- Daaa... peste munţi în România.
- Ei bine, acum am să-mi schimb 

limba. Am să vorbesc românește, ca 
în Transilvania. Acum deci vorbesc 
românește. Mă înţelegeţi?

Din nou entuziasm:
- Daaa...
- Deci mă înţelegeţi și moldove-

nește, și românește. Ce înseamnă 
asta?

Mai întâi a urmat o mică tăcere, 
ochii spre profesori, apoi au izbuc-
nit într-o voce:

- E aceeași limbă!
- Care?
- Românească!
M-am despărţit greu de școlari. 

M-am simţit din nou de 7 ani și îmi 
venea să mă întorc odată cu ei acasă, 
după ore. M-am trezit din vis și m-
am întors tot acasă, la Sibiu!

Articol publicat în revista 
„Literatura şi Arta”, 

din 14 mai 1992, Chişinău 
(după Antonie Plămădeală, 

Basarabia, Sibiu 2003.

Dreptul istoric nu poate fi  subiect de referendum
ÎPS Mitropolit Antonie Plămădeală



4Pagina  septembrie 2005

Recent a apărut monografi a „Mănăstirea 
Ţâpova”, având ca autori pe Ion Griţcu 
și Ludmila Ift odi. Lucrarea a apărut în 
cadrul Asociaţiei Profesorilor de Istorie și 
este structurată în 9 capitole încorporate 
de un Cuvânt  introductiv și bibliografi a 
selectivă. Lucrarea conţine și un rezu-
mat în limba engleză. Cele nouă capitole 
sunt: Satul Ţâpova, Legendele mănăstirii, 
Istoria schitului din stâncă, Descrierea 
schitului din stâncă, Biserica din deal, În 
preajma calvarului, Sub ocupaţie so-
vietică, Mănăstirea Ţâpova peste vremi, 
Stareţii Mănăstirii Ţâpova.
Autorii, prin lucrarea lor, au vrut să ne 
mai amintească încă o dată care a fost 
rolul mănăstirilor pentru viaţa morală 
a societăţii, ce a însemnat perioada de 
ateism comunist, îndemnându-ne să 
redescoperim bogăţiile patrimoniului 
nostru spiritual. Prezentăm cititorului 
nostru În loc de prefaţă și capitolul „Sub 
ocupaţie comunistă”.

În loc de prefaţă
Lăcașurile de cult, mai ales mănăstirile, au 

jucat un rol colosal în istoria poporului no-
stru românesc - unul dintre puţinele popoare 
ale lumii care „s-a născut creștin”. Anume pe 
lângă mănăstiri au fost întemeiate primele 
noastre școli și spitale, au fost fondate pri-
mele tipografi i. Aici au fost scrise și primele 
noastre cronici, au fost create cele mai valo-
roase opere de artă.

Nu trebuie să uităm că mănăstirile au 
servit de-a lungul istoriei drept bastioane de 
apărare împotriva nenumăraţilor invadatori 
(mai ales după ce Alexandru Lăpușneanu a 
distrus, din porunca turcilor, cetăţile Mol-
dovei).

Calvarul prin care au avut de trecut preoţii, 
călugării și toţi credincioșii după ocuparea în 
1940 a Basarabiei de către sovietici e de ne-
descris: majoritatea absolută a bisericilor și 
mănăstirilor din ţinut au fost închise, di-
struse sau transformate în adăposturi pentru 
vite, depozite pentru păstrarea pesticidelor, 
spitale pentru bolnavii psihici etc.

Cu toate că după 1989, odată cu revenirea 
noastră la credinţa strămoșească, au fost res-
taurate și redeschise multe dintre bisericile și 
mănăstirile cândva închise, unele dintre ele 
mai sunt și acum în ruine.

Din cele 32 de mănăstiri și schituri, situate 
pe teritoriul Republicii Moldova, una dintre 
cele mai vechi și, totodată, mai valoroase din 
punct de vedere istoric, cultural și arhitec-
tural este, fără îndoială, Mănăstirea Ţâpova. 
Inclusă în cele mai prestigioase cataloage 
turistice ale Europei, mănăstirea, deși încă 
nerestaurată, este vizitată anual de zeci de 
mii de turiști din diferite ţări ale lumii. 

N-a sosit timpul să purcedem la valorifi ca-
rea tuturor bisericilor și mănăstirilor noastre 
românești și la stabilirea unor rute turistice 
naţionale și internaţionale de pelerinaj în 
aceste puncte de magnetism spiritual în-
ălţător?

Sub ocupaţie comunistă
După reanexarea în 1940 a Basarabiei de 

către URSS, viaţa bisericească din ţinut a 
căzut în declin. Migraţia, războiul, foametea 
planifi cată din 1946 - 1947 și deportările 
din 1949 au lipsit Biserica de un număr im-
portant de slujitori, dar și de zeci de mii de 
credincioși.

Prigonirile preoţilor au atins punctul cul-
minant la sfârșitul anilor ‘50, când au fost 
închise, profanate și distruse peste 300 de 

biserici, circa 20 de mănăstiri și scriituri. În 
același timp, au fost arse cărţile de cult, iar 
cele mai preţioase lucruri, icoane, scrieri, au 
fost „deportate” în direcţii necunoscute.

La 1 ianuarie 1988, în Eparhia Chișinăului 
și a Moldovei mai funcţionau doar 193 de 
biserici (din cele peste o mie) și o singură 
mănăstire — cea de la Japca.

Vitregiile sorţii n-au ocolit nici Mănăstirea 
Ţâpova. „În 1940 Basarabia a fost ocupată de 
către sovietici — își amintește moș Pahom 
Ift odi, martor ocular al acelor evenimente. 
Într-o zi, în curtea mănăstirii a intrat nou-
alesul președinte al Sovietului sătesc Ţâpova, 
Sandu Manole, însoţit de doi militari sovieti-
ci. „Până la 12.00 să nu văd nici un popă pe 
aici!”, a răcnit el cât îl ţineau bojocii. Apoi, 
întorcându-se către sătenii adunaţi, i-a în-
demnat: “Să ia fi ecare tot ce-i trebuiește de 
aici!”. Stareţul mănăstirii, I. Ștefănescu, a 
fost deportat pe motiv de „păstrare ilegală 
de arme”, ceea ce n-a fost decât o înscenare a 
sovieticilor. Ceilalţi călugări și fraţi de ascul-
tare au fugit fi e pe la casele lor, fi e pe la alte 
mănăstiri, care nu fuseseră încă încolţite de 
gheara comunistă.”

După eliberarea Basarabiei în 1941, ac-
tivitatea mănăstirii a fost reluată. Stareţ al 
mănăstirii a fost numit Teofi l Ioviţă, fostul 
econom (originar din satul Lalova). Treptat, 
au revenit toţi călugării și fraţii de ascultare.

În 1944, Basarabia este din nou ocupată 
de URSS. De data aceasta, mănăstirea a ac-
tivat până în 1949, când a fost închisă din 
cauza “lipsei de personal”. Averea mănăstirii 
- pământul, încăperile, inventarul agricol, 
animalele... - a fost transmisă la balanţa col-
hozului din localitate. O parte din obiectele 
de cult au fost vândute sau dăruite satelor din 
preajmă. Astfel, unul din clopotele mănăstirii 
a ajuns peste Nistru, la Popenchi, fi ind in-
stalat pe biserica de acolo. Iconostasul, după 
unele surse, a fost împachetat și trimis la 
Leningrad (actualul Sankt-Petersburg); iar o 
parte din cărţi și obiecte de cult au fost luate 
la păstrare (așa cum s-a întâmplat nu odată 
de-a lungul secolelor), “până la vremuri mai 
bune”, de locuitorii satului Ţâpova și ai sate-
lor din apropiere.

Stareţul Teofi l Ioviţă, devotat credinţei și 
vocaţiei sale de cleric, s-a transferat, după în-

chiderea Mănăstirii Ţâpova, la o altă mănăs-
tire din apropiere - Curchi. Fiind o persoană 
incomodă, a fost lichidat de organele de se-
curitate. E considerat, pe bună dreptate, un 
martir al neamului și al credinţei creștine.

Timp de câteva decenii de dominaţie so-
vietică, complexul monastic Ţâpova a fost 
practic distrus.

Chiliile mănăstirii au fost transformate în 
depozite pentru chimicale, tutungerii etc.

Schitul din stâncă s-a mai păstrat până 
în 1953, când s-a stins din viaţă paznicul 
mănăstirii, moș Onofrei - originar din co-
muna Popenchi, localitate situată dincolo 
de Nistru. Dar imediat după moartea lui, 
s-a distrus și s-a furat pe un capăt, așa încât 
nu se mai putea recunoaște nimic din faima 
mănăstirii câștigată odată de slujitorii ei. 
Biserica nu mai avea nici măcar acoperiș, 
pe pereţii ei păstrându-se doar urmele tris-
te ale războiului și ale actelor de vandalism, 
săvârșite cu multă satisfacţie de “fraţii mai 
mari”.

Mănăstirea Ţâpova Apariţii editoriale

Stareţul mănăstirii, I. Ștefănescu, Stareţul mănăstirii, I. Ștefănescu, 
a fost deportat pe motiv de a fost deportat pe motiv de 
„păstrare ilegală de arme”„păstrare ilegală de arme”

Una dintre cele mai grave greșeli 
este bizuirea excesivă pe sine însuși 
sau dispreţuirea îndrumării duhov-
nicești venite de la alţii. Ascultarea 
și smerenia nu pot înfl ori niciodată 
în oamenii siguri de sine; din aceas-
tă cauză ei se revoltă împotriva au-
torităţii părinţilor, a învăţătorilor 
sau a clerului. Aceste persoane își 
absolutizează propria lor judecată, 
refuzând să asculte sau să admită 
îndrumările înţelepte ale altora. 
Părinţii din Pustie au avertizat îm-
potriva unei asemenea atitudini, pe 
care au identifi cat-o ca mândrie, re-
ferindu-se și la cuvintele profeţilor: 
„Vai de cei ce cred că sunt înţelepţi 
în ochii lor și pricepuţi după cuge-
tele lor” (Is. 5, 21). Acești oameni 
vorbesc despre ei înșiși, dar nu sunt 
inspiraţi de sus:

„Așa zice Domnul Savaot: «Nu 
ascultaţi cuvintele proorocilor, 
care vă profeţesc, că vă înșală, po-
vestindu-vă închipuirile inimii lor, 
și nimic din cele ale Domnului. 
Necontenit grăiesc ei celor ce Mă 
dispreţuiesc: Domnul a zis că va 
fi  pace peste voi. Și tuturor celor 
care urmează inima lor învârto-
șată le zic: Nici un rău nu va veni 
asupra voastră!». N-am trimis Eu 
pe proorocii aceștia, ci au alergat 
ei singuri; Eu nu le-am spus, ci au 

profeţit ei de la ei»” (Ier. 23, 16-17, 
21).

Nimeni nu își este sufi cient. Nu 
putem trăi într-un vid. Avem nevoie 
de punctele de vedere și de opiniile 
celorlalţi. Suntem creaţi astfel încât 
fi ecare persoană să acopere locuri-
le goale și insufi cienţele celuilalt; 
fi ecare îl zidește pe celălalt prin 
sfaturi și admonestări. Acest fapt 
conduce la interdependenţă și la 
frăţietate adevărată. Sfatul oferit de 
o persoană duhovnicească, cu ex-
perienţă și înţelepciune, precum și 
virtutea discernământului sunt de 
egală importanţă pentru creșterea 
și dezvoltarea vieţii noastre inte-
rioare. Această slujire nu a fost doar 
privilegiul Părinţilor înduhovniciţi, 
ci și a unor laici simpli înzestraţi cu 
harisme speciale. Desigur, trebuie să 
fi m atenţi și să nu fugim după fi eca-
re persoană, ci trebuie să căutăm cu 
grijă unde se afl ă o asemenea per-
soană care îndeplinește condiţiile 
necesare, și apoi să ne devină sfă-
tuitorul nostru duhovnicesc. Isaac 
Sirul recomandă:

„Să nu cauţi sfat de la orice per-
soană care este la fel ca tine, chiar 
dacă este mai dezvoltată din punct 
de vedere intelectual. Este cu mult 
mai bine să ceri sfatul de la un om 
simplu, dar care are experienţa 

unor asemenea lucruri și care le-
a verifi cat. Și ce înţelegem prin a 
verifi cat? Verifi carea este dată de 
experienţa prin care putem vedea 
câteodată binele sau stricăciunea 
pe care o aduce cineva în realitate și 
în decursul timpului. Prin urmare, 
folosește ca duhovnic pe acela care 
a experimentat lucrurile prin răb-
dare și cu discernământ. Nimeni nu 
este competent să fi e duhovnic, cu 
excepţia celui care a verifi cat bine 
propria sa libertate și care nu are 
teamă de acuzaţii sau de calomnii”.

Uneori, îndrumările preotului nu 
au un rol tot atât de mare ca atitu-
dinea sa mentală, faţa sau privirea 
sa. Uneori este destul să vezi, doar 
să privești o persoană sfântă și să-i 
admiri tainica sa radiaţie; să vezi în 
el acea persoană care comunică cu 
Dumnezeu. Este destul ca să-ţi dai 
seama că vine dintr-o altă lume. 
Întreaga sa expresie și impactul 
său sunt deseori mai convingătoare 
decât cuvintele sale, la fel cum se 
spune și în următoarea mărturisire 
privitoare la Sfântul Antonie cel 
Mare: „În fi ecare an trei părinţi 
mergeau să-l viziteze pe fericitul 
Antonie. Doi dintre ei deseori 
îi puneau întrebări cu privire la 
gândurile interioare, la mântuirea 
sufl etului; al treilea însă rămânea 

întotdeauna tăcut. După câtva timp 
avva Antonie a spus către acesta: 
«Tu vii la mine de atâtea ori, dar 
nu-mi pui nici o întrebare». Iar 
acesta a răspuns: «Părinte, îmi este 
de ajuns să te văd»”.

Este adevărat că rareori preoţii 
au ceva de spus care să nu se fi  spus 
deja în trecut. Totuși, repetarea 
acelorași lucruri ajută memoria 
și nu este contrară principiilor 
pedagogice. Din timpuri străvechi 
medicii ne-au tot reamintit cât de 
importantă este pentru sănătatea 
trupului apa curată și hrana bună; 
la fel și noi trebuie să reamintim 
și să repetăm adevărurile care au 
fost verifi cate în timp, ori de câte 
ori sănătatea duhovnicească este în 
pericol. Sfântul Ioan Gură de Aur a 
justifi cat această metodă, referin-
du-se la practica vopsitorilor care 
introduc de mai multe ori în aceeași 
culoare pânza, astfel ca aceasta să se 
imprime bine cu vopsea. Și păstorul 
sufl etesc face același lucru, pentru a 
ne imprima sufl etele noastre. Când 
auzim aceeași învăţătură de mai 
multe ori, până la urmă prindem 
mesajul și atunci nu mai este ușor 
ca să-l pierdem sau să-l uităm.

După „Preot, parohie, înnoire” 
de Mitropolit Emilianos 

TIMIADIS

Cele două vâsle
Demult, trăia un bătrân, om cu fri-

ca lui Dumnezeu, ce-și câștiga traiul 
trecând călătorii, cu barca sa, de pe un 
mal pe celălalt al unui râu. Într-o zi, 
în timp ce moșul îl trecea cu barca pe 
un tânăr, acesta observă că pe fi ecare 
vâslă este ceva scris și întrebă:

- De ce ai scris pe o vâslă “credinţă” 
și pe cealaltă “fapte bune”?

- Fiindcă acestea două mă conduc 
în viaţă, răspunse bătrânul.

- Nu cred că omul are nevoie de 
amândouă, spuse cu îndrăzneală 
tânărul. Este de ajuns doar una după 
care să îţi călăuzești viaţa: dacă faci 
fapte bune, ești de folos celorlalţi, dacă 
ai credinţă, îţi ești ţie însuţi de folos.

Bătrânul nu a spus nimic, dar a în-
ceput să vâslească cu o singură vâslă. 
Barca nu a mai avansat nici un pic, în-
vârtindu-se în loc. În felul acesta a în-
ţeles tânărul ce-a vrut să spună omul: 
că acela cu sufl et curat, adică luminat 
de credinţă, va avea și o viaţă curată, 
adică încărcată de roadele bunătăţii 
și milei creștinești. Cum este sufl etul 
omului, tot așa îi este și viaţa.

Credinţa fără bunătate nu este decât 
ipocrizie. Cel cu adevărat credincios îl 
iubește pe Dumnezeu, iubindu-i pe 
oameni. Faptele bune și credinţa sunt 
cele două aripi cu ajutorul cărora su-
fl etul nostru se înalţă spre Dumnezeu. 
Cu o singură aripă nu poţi zbura!

  
“În fapte se arată credinţa. 

Credinţa fără fapte nu există.“ 
(Sfântul Simeon Noul Teolog)

Rază de LuminăFişier pastoral

Greşeala nădejdii în sine însuşiGreşeala nădejdii în sine însuşi
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Flavius Magnus Aurelius Cassio-
dorus Senator s-a născut pe la 490 
dintr-o familie nobilă care de trei 
generaţii se consacrase carierei po-
litice. Tânărul Casiodor a primit o 
aleasă instrucţie profană și creștină. 
În urma unui panegiric măgulitor 
în cinstea regelui Teodoric, a primit 
de la acesta rangul de quaestor în 
anul 507. Cariera dregătoriilor ofi -
ciale îi era deschisă. În 514 a fost fă-
cut consul, apoi magister offi  ciorum, 
în 533 prefect al pretoriului și puţin 
după aceea primi patriciatul. A 
servit cu devotament cauza „barba-
rului” Teodoric și planul acestuia de 
a contopi poporul său cu cel roman. 
A servit cu loialitate și pe urmașii 
lui Teodoric: Atalaric, Teodahad și 
Witigis. Puţin după 540, Casiodor 
a renunţat la onorurile lumești și 
s-a retras în moștenirea părintească 
aproape de Scyllacium în Calabria, 
unde a înfi inţat cu propriile-i mij-
loace o mănăstire pe care a numit-o 
Vivarium, după iazurile cu pește 
din apropiere. Deși în vârstă de 60 
de ani, Casiodor a dat o admirabilă 
întocmire mănăstirii sale în care a 
organizat evlavia, munca manuală 

și munca știinţifi că. Pentru că n-a 
putut înfi inţa la Roma o școală 
teologică superioară, asemenea 
acelora de la Alexandria și Nisibi, 
el a făcut din mănăstirea Vivarium 
un fel de Academie, alcătuind ma-
nuale pentru tot ciclul știinţelor de 
atunci, creând o mare bibliotecă, 
organizând copierea de manuscrise 
profane și creștine și formând un 
cerc de traducători din grecește. 
Casiodor este iniţiatorul acelei 
fericite tradiţii în Apus, pe care o 
vor continua benedictinii și graţie 
căreia s-a păstrat comoara culturii 
greco-latine și preocupările pentru 
știinţă. Casiodor moare cu condeiul 
în mână la vârsta de 92 ani împlini-
ţi, în jurul anului 583.

Opera lui Casiodor se împarte în 
două secţiuni principale: lucrările 
din perioada dregătoriei sale și ace-
lea din perioada vieţii sale monaha-
le. În prima perioadă, aceste lucrări 
sunt mai mult sau mai puţin legate 
de funcţiile sale de om de stat. El 
scrie în domeniul istoriei, o Cronică, 
în 519, care înșiră liste cronologice, 
nume de regi și nume de consuli 
cu însemnări luate din cronica lui 
Eusebiu-Ieronim; Despre originea și 
istoria geţilor, scrisă la dorinţa lui 
Teodoric de a prezenta pe goţi nu 
drept un popor barbar, ci un popor 
egal în cinste și glorie cu romanii. 
Casiodor identifi că pe goţi cu geţii 
și cu sciţii și-i proiectează într-un 
trecut de vitejie și cultură anterior 
apariţiei Romei în istorie. Lucrarea 
aceasta, scrisă în 12 cărţi, s-a pier-

dut. S-a păstrat din ea un rezumat 
făcut în 551 de gotul Iordanes sub 
titlul „De origine actibusque geta-
rum”. Diferite scrisori, o colecţie 
de 468 acte ofi ciale împărţite în 
12 cărţi, sunt piese ofi ciale scrise 
de Casiodor în numele regilor goţi 
pe care-i servea sau în calităţile pe 
care le deţinea în administraţia sta-
tului. Autorul abordează în aceste 
piese felurite probleme de morală, 
drept, politică, știinţă, artă, descrie 
obiecte de artă, localităţi, animale 
etc. Autorul ni se prezintă ca un 
encicloped. În perioada monahală 
a vieţii sale, Casiodor a scris în 
domeniul exegezei un întins Co-
mentariu la Psalmi, inspirat abun-
dent din lucrarea omonimă a Fer. 
Augustin, Comentarii la Scrisorile 
Sf. Pavel, la Faptele Apostolilor și 
la Apocalipsă, tratând numai pasaje 
mai importante, îndeosebi din scri-
sorile pauline. În domeniul istoric: 
Istoria bisericească tripartită, în 12 
cărţi, sinteză a Istoriilor bisericești 
ale lui Socrat, Sozomen și Teodoret, 
traduse în latinește de călugărul 
Epifaniu, prietenul și colaboratorul 
lui Casiodor. În domeniul educaţiei 
și instrucţiei creștine și profane și al 
culturii generale a scris Instituţiile 
literaturii divine și umane, în două 
cărţi. Prima, în 33 capitole, după 
numărul anilor Mântuitorului, tra-
tează despre studiul Sf. Scripturi, a 
Vechiului și Noului Testament, des-
pre numeroși istorici patristici, de 
la Flavius Ioseph până la Ghenadie 
de Marsilia, apoi consacră capitole 

speciale Sf. Ilarie (18), Sf. Ciprian 
(19), Sf. Ambrozie (20), Fer. Ieronim 
(21), Fer. Augustin (22). Cartea a 
doua tratează pe scurt, în 7 capitole, 
despre cele 7 arte liberale: grama-
tica, retorica, dialectica, aritmetica, 
muzica, geometria și astronomia. 
Copierea de manuscrise de către 
monahii săi, precum și îndatoririle 
învăţământului academic, au obli-
gat pe Casiodor să scrie un tratat 
de ortografi e.

Doctrina lui Casiodor nu e origi-
nală. Merită să semnalăm unele idei 
antropologice, din tratatul său Des-
pre sufl et. „Sufl etul este o substanţă 
proprie și spirituală creată de Dum-
nezeu, dătătoare de viaţă trupului 
său. raţională și nemuritoare, dar pu-
tând să se schimbe în bine și în rău”. 
“Unit cu trupul, deși este îngreunat 
de acesta, totuși el cumpănește idei 
despre lucruri, cugetă la cele cerești, 
cercetează cu subtilitate cele naturale 
și dorește să cunoască cele mai înalte 
lucruri despre Creatorul său. “Sufl e-
tul, ca chip al lui Dumnezeu, este o 
lumină și n-are formă sau întindere 
spaţială. El e creat, are sediul în cap 
și se întinde în tot trupul.

Casiodor a fost un spirit enciclo-
ped, dar în același timp practic. A 
încercat o împăcare între romanism 
și germanism. A militat pentru 
instruirea clerului, îndeosebi a 
monahilor și a organizat frumoasa 
tradiţie a muncii știinţifi ce în mă-
năstiri.

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

Fişier patristic

CASIODOR

Bogomilism. Sectă creștină 
dualistă medievală, apărută în 
sex. X în Bulgaria în urma pre-
dicilor și învăţăturii preotului 
Ieremia Bogomil și răspândită 
apoi în ţările balcanice, în Rusia 
și în alte părţi, care contestă cre-
dinţa creștină în Sfânta Treime, 
Biserica creștină, sfi ntele taine, 
ierarhia bisericească și autori-
tatea statului. Printre ramurile 
sale se numără catarii (în Italia 
de nord) și albigenzii (în sudul 
Franţei în sex. XII).

Bogorodicină. Cântare biseri-
cească, aparţinând troparelor, în 
cinstea Maicii Domnului.

Brahma, zeul principal în mi-
tologia vedică, formând împreu-
nă cu Siva și Vișnu o triadă. Este 
considerat creatorul lumii.

Brahman. Membru al castei sa-
cerdotale hinduse, care era prima 
dintre cel patru caste hinduse; 
preot al lui Brahma.

Brahmanism. Religie antică din 
India întemeiată pe Vede, forma-
tă în sec. VI-V î.Hr., al cărei zeu 
suprem era Brahma; consideră că 
lumea are un caracter iluzoriu, 
singura realitate fi ind substanţa 
impersonală, acorporală a univer-
sului (brahman), în care lumea se 
revarsă periodic prin reîncarnări 
până la eliberarea sufl etului, scu-
tit de alte reîncarnări.

Buddha, nume dat legendaru-
lui Siddhartha Gautama (Sakia 
Muni), întemeietorul tradiţional 
al budismului, care a dobândit 
gradul suprem de perfecţiune, 
atingând starea de nirvana.

Budism. Religie desprinsă  din 
brahmanism, apărută în India în 
sec. VI-V î.Hr. și răspândită în 
Asia de Buddha, care, conside-
rând viaţa un izvor de suferinţe și 
de iluzii, propovăduiește renunţa-
rea la orice plăceri și cufundarea 
în nefi inţă.

Dicţionar religios

Despre Dumnezeu însuşi 
şi raportul Lui cu făpturile 

– mai ales cu omul
Dumnezeu nu ne îngăduie nici 

să fi m necăjiţi mereu, pentru a nu 
cădea în deznădejde, nici să fi m 
mereu într-o bună stare, ca să nu 
cădem (în sens moral) în mândrie.

Dumnezeu nu-i lasă pe oameni 
pentru totdeauna nici în nenoroci-
re, ca să nu slăbească, nici în ferici-
re, ca să nu se facă fără de grijă, ci 
prin multe mijloace le rânduiește 
mântuirea lor.

(Sf. Ioan Gură de Aur)
Trebuie să-I mulţumim lui 

Dumnezeu când El ne dă bunurile 
Sale și să nu ne pierdem răbdarea 
când El nu-și revarsă îndurarea Sa 
prin ele!

(Sf. Vasile cel Mare) 
A venit bunăstarea - mulţumeș-

te-I lui Dumnezeu - și bunăstarea 
îţi va fi  puternică. A sosit nenoro-
cirea - mulţumește-I lui Dumne-
zeu și nenorocirea se va curma! 

Slavă lui Dumnezeu pentru 
toate!

Nu voi înceta să spun aceste 
cuvinte totdeauna și în orice în-
tâmplare din viaţa mea.

(Sf. Ioan Gură de Aur)

Grădina cu fl ori 
duhovniceşti

Semnifi caţia cinstirii Sfi ntei CruciSemnifi caţia cinstirii Sfi ntei Cruci
Liturghia s-a sfârșit. Iar acum Biserica vă pof-

tește să vă apropiaţi și să sărutaţi crucea pe care 
v-o pune înainte preotul.

Veţi săruta crucea. Acest gest l-au făcut mulţi 
dintre voi deja de sute de ori în cursul vieţii. 
Fost-a pentru voi un simplu act ritual, o forma-
litate? Ori a fost o întâlnire vie cu Mântuitorul 
vostru, o izbăvitoare cutremurare a întregii 
voastre fi inţe?

Veţi săruta crucea. Acest sărut n-are sens, nu 
este decât o minciună, dacă el nu arată că v-aţi 
hotărât să urmaţi lui Hristos. Sărutarea crucii 
este o alegere. Voi alegeţi pe Iisus, voi îl accep-
taţi ca pe Domnul și Stăpânul vieţii voastre. Voi 
îi daţi cinstirea și supunerea voastră. Voi vă 
dăruiţi Lui. În felul acesta de fi ecare dată când 
sărutaţi crucea, în duh și adevăr, voi săvârșiţi 
ori, mai degrabă, Dumnezeu săvârșește în voi, 
o tăiere, o defi nitivă tăiere de păcatul mai vechi 
sau mai proaspăt. 

Veţi săruta crucea. Nu numai veţi încuviinţa 
că Hristos este Domnul vostru, ci încă Mân-
tuitorul vostru. A săruta cu adevărat crucea, 
semnul suprem al jertfei lui Hristos, înseamnă 
a experimenta personal harul, Mântuirea. Cre-
deţi din toată inima, sunt convins, și mărturisiţi 
cu gura că Iisus și-a dat viaţa pentru voi și că, 
prin El, sunteţi iertaţi și curăţiţi. Dar aceasta 
a rămas pentru voi o formulă, ori a devenit o 
certitudine intim dovedită și trăită? A crede în 
Iisus Hristos ca Izbăvitor și Mântuitor înseam-
nă a ne arunca în braţele Sale și a arunca aici 
păcatele noastre. Veţi pune buzele voastre pe 
chipul Răstignitului și, dacă o faceţi cu credin-
ţă, cu încredere, cu dragoste, se va împlini o mi-
nunată și tainică mutare, întregul vostru păcat 
va fi  preluat de unicul nostru Miel pascal, se va 
muta în El, iar întreaga Sa curăţenie se va muta 
în noi. Căci darul dumnezeiesc arătat în Hristos 
nu constă în aceea că Dumnezeu se învoiește 
să închidă ochii de la păcatele noastre și să le 
uite, ci în aceea că păcătosul care se pocăiește 
și primește pe Hristos este făcut drept, cu în-
săși dreptatea lui Hristos. Credeţi voi aceasta? 
Aţi simţit voi vreodată această mutare? Sau, 
cel puţin, aţi crezut voi cu adevărat în ea? Aţi 
cântat adesea „Hristos a înviat”; dar nu există 
adevărată trăire a Învierii fără o trăire duhov-

nicească a Mântuirii; nu 
există Mormânt dătător de 
viaţă fără Patimă; nu există 
zorile Paștilor fără Vinerea 
Mare. Vouă cărora veţi să-
ruta crucea, vă este îmbiată 
astăzi o nemaiauzită posi-
bilitate. Aceasta este posibi-
litatea de a zice, poate pen-
tru prima oară: sunt curat, 
sunt îndreptat, sunt izbăvit 
prin harul căruia mă des-
chid; păcatul meu nu mai 
există; am gustat din tăria 
morţii puternicului meu 
Mântuitor; sărutând Lem-
nul Sfânt, sunt spălat de 
către preţiosul Sânge care 
l-a acoperit.

Veţi săruta crucea. Cel 
care a fost așezat pe ea, 
s-a învoit s-o poarte și să 
fi e pironit pe ea. Vorbim 
uneori de crucea „noastră”. 
Nu există decât o singură 
cruce: crucea lui Iisus Hris-
tos. Dar încercările noastre, 
suferinţele noastre, jertfele noastre, sunt o parti-
cipare la crucea lui Iisus. În clipa în care sărutaţi 
crucea gândiţi-vă că învoindu-vă să vă înduraţi 
îngrijorările, poate neajunsurile, poate grava 
boală, poate o sfâșietoare suferinţă morală, veţi 
face ceea ce a făcut Simon Cirineul: să mergeţi 
alături de Iisus și să luaţi pe umerii voștri cel 
puţin o parte din crucea Sa. Noi nu știm dacă 
Iisus a schimbat vreun cuvânt cu Simon. Să fi m 
însă siguri că, dacă vom face din povara noastră 
povara lui Iisus, dacă purtăm o greutate pentru 
Hristos sau, în Hristos și cu Hristos, pentru oa-
meni, cuvinte tainice și arzânde vor fi  schimbate 
între Mânuitorul nostru și noi înșine. Momentul 
în care voi veţi săruta crucea va fi  acela în care 
veţi așeza crucea pe umerii voștri și veţi intra 
într-un negrăit dialog cu Mântuitorul. 

Veţi săruta crucea. Sărutul este un semn de 
profundă afecţiune și de intimitate. Există și 
săruturi date mecanic, din obișnuinţă, care lasă 
indiferenţi pe cei care le dau și pe cei care le 

primesc. Când voi sărutaţi 
crucea aceasta vrea să în-
semne intrarea voastră 
într-o viaţă de afecţiune 
pentru Hristos, de dragoste 
intensă, personală. Când 
sărutaţi crucea încercaţi să 
auziţi dacă Mântuitorul nu 
vă spune o frază sau chiar 
un singur cuvânt, care să 
vă fi e adresate doar vouă. 
Dacă nu veţi auzi această 
frază sau acest cuvânt, fi ţi 
totuși siguri că Iisus le ros-
tește și că, de veţi fi  credin-
cioși, le veţi descoperi și în-
ţelege, trăind astfel ca unii 
ce depindeţi de o Inimă de 
foc. Sufl etului cu o credinţă 
slabă, Iisus îi va zice: „Nu te 
teme; crede numai” (Lc. 8, 
50). Unui sufl et în care se 
revarsă fl uviul durerii, îi va 
zice: „Veniţi la Mine, toţi cei 
osteniţi și împovăraţi” (Mt. 
11, 28). Unui sufl et apăsat 
de povara păcatului, îi va 

spune: „Fiul omului a venit să caute și să mân-
tuiască pe cel pierdut” (Lc. 19, 10). Și tuturor, 
Răstignitul cărora veţi da o sărutare, vă va spu-
ne: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să-și ia 
crucea și să-mi urmeze” (Lc. 9, 23).

Veţi veni să sărutaţi această cruce? Ca unii 
care aţi auzit ce am spus acum, poate că vă 
veţi întreba cine va îndrăzni s-o facă? Există 
un sărut despre care Iisus a zis: „Ce, printr-un 
sărut vinzi pe Fiul Omului?” (Lc. 22,48). Dacă 
sunt printre voi unii care voiesc să păcătuias-
că astăzi sau mâine, sau poimâine, după ce au 
sărutat crucea, aceștia să nu se apropie. Gestul 
lor ar fi  pângărire. Nu voi spune nimic despre 
cei a căror conștiinţă e liniștită și dăruirea de 
sine întreagă. Dar marelui număr dintre aceia 
care doresc să sărute sincer crucea și se tem cu 
bună știinţă că vor cădea mâine sau poimâine, 
sau curând, Mântuitorul le spune: „Pe cel ce vine 
la Mine, nu-1 voi da afară” (In. 6, 37).

Arhimandrit Lev Gillet
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Patru sunt căile ce se deschid îna-
intea oamenilor: 

1. căile lumii. 2. căile trupului. 3. 
căile diavolului și 4. calea lui Dum-
nezeu.

1. Calea pe care merge lumea e 
lată, fi indcă mulţi sunt care merg 
într-însa (Matei 7,13); merge toată 
lumea.

2. Sunt apoi căile pe care merg 
trupurile celor adormiţi sau chiar 
morţi cu sufl etul, deși le merge 
numele că trăiesc (Apoc. 3,1), dar 
sunt numai trupuri (Facerea 6,3). Și 
calea trupurilor tot acolo duce.

3. Sunt pe urmă căile pe care 
merge diavolul, de când a fost arun-
cat pe pământ, adică între oameni, 
unde înșală toată lumea (Apoc. 
12,9).

Acestea trei, duc pe cei care merg 
pe ele la același loc, toţi sunt călăto-
ri la iad (Iov 21,13), adică în calea 
pierzării. Așa au călătorit nepoţii 
lui Adam în calea pierzării, deși le-a 
trimis Dumnezeu Legea și Prooro-
cii, dar în 5.530 de ani numai doi 
s-au izbăvit: Enoh și Ilie.

Dumnezeu prea milostivul, însă, 
întru marea Sa iubire de oameni, a 
făcut totul ca să-i scoată pe oameni 
din calea pierzării, într-o cale nouă, 
calea mântuirii; Dumnezeu însuși 
S-a făcut om desăvârșit - afară de 
păcat - și ne-a învăţat calea. Prin 
urmare, calea mântuirii este calea 
pe care a mers Dumnezeu însuși, 
ca om adevărat. Și merge cu noi, cu 
fi ecare în parte, în toate zilele până 
la sfârșitul veacurilor (Matei 28,20), 
precum însuși a zis.

4. Calea pe care merge Dumne-
zeu, faţă de calea pierzării pe care 
merge diavolul și toată lumea pe 
care o înșală el, este asemenea cora-

biei lui Noe plutind peste puhoaiele 
potopului. Iar corabia e Biserica. 
Deosebirea e numai atâta: că aceea 
(corabia lui Noe) a fost închisă pe 
dinafară de Dumnezeu și nimeni 
n-a mai putut intra (Facere 7,16), pe 
când Biserica are intrarea deschisă 
și mai pot intra oameni zdrobiţi 
de apele potopului și învălmășiţi 
de puhoaie. Acolo era Noe, iar aici 
Iisus, și în valuri diavolul înecându-
i pe oameni.

Se întâmplă însă ceva de neînţeles 
- și ar fi  bine să se înţeleagă - că cei 
care se chinuiesc în valuri, deși toţi 
ţin la viaţă totuși nu toţi vor să sca-
pe în corabie. Ba mai mult, scuipă 
mâinile ce li se întind de la intrarea 
corabiei. Iar mâinile sunt braţele 
părintești, braţele celor 7 Sfi nte Tai-
ne ale lui Dumnezeu, care izbăvesc 
pe oameni: îi nasc din trup în Duh 
(Coloseni 2,12), din potop în Ceru-
ri, din moarte la Viaţă, din amărâta 
viaţă la viaţa cerească. Aceștia, care 
nu vor să scape în corabia cârmuită 
de Iisus Hristos - Cel cu cruce - sunt 
fi ii pierzării (Ioan 17,12), fi indcă n-
au primit iubirea Adevărului ca să 
se mântuiască. De aceea, Dumnezeu 
îngăduie să vină asupra lor amăgi-
ri puternice, ca să dea crezământ 
minciunii și să cadă sub osândă toţi 
cei care n-au crezut adevărul, ci au 
îndrăgit nedreptatea (Tesaloniceni 
2,10-12). 

În zilele noastre câte unii cârtesc 
pe de margini (și ecumeniștii), în-
trebând cumplit: Cum, numai în 
Biserica Ortodoxă este mântuire? 
Ceilalţi toţi se prăpădesc?

Răspundem că, precum în vre-
mea potopului: „a murit tot trupul 
ce se mișca pe pământ și s-a stins 
toată fi inţa care se afl a pe faţa a tot 

pământul... și a rămas numai Noe și 
ce era cu el în corabie” (Fac. 7,14-23), 
tot așa până la capătul veacului.

Atunci, în ceasul ispitei ce va să 
vie peste toată lumea ca să-i încerce 
pe cei care locuiesc pe pământ, în 
strâmtorarea cea mare (Apoc. 7,14), 
care va veni peste toţi cei ce locuiesc 
pe faţa a tot pământul, e limpede că 
numai în Corabia lui Dumnezeu 
mai este scăpare, în Biserica cea 
adevărată, unde este un Domn, o 
credinţă, un Botez, un Dumnezeu și 
Tatăl tuturora (Efeseni 4,5-6).

Sau va întreba: oare, S-a împărţit 
Hristos? (Corinteni 1,13)

Diavolul, șarpele cel vechi (Apoc. 
20,2) care aruncă puhoiul, cu 
vremea s-a mai iscusit în rele și a 
scornit și el „corabii” cu care dă 
târcoale pe marea potopului, să-i 
culeagă el pe cei care întind mâna 
din puhoaie dar scuipă Biserica. 
Mai mult, a izbutit să tragă din ușa 
Corabiei lui Dumnezeu și pe unii 
slujitori ai luminii, agăţându-i cu 
undiţa mândriei și punându-i în 
ușile „corabiilor” sale, ca amăgirea 
izbăvirii să fi e deplină. Minciuna 
e ușor de prins: „corabiile” satanei, 
n-au Crucea pe catarg, iar înlăuntru 
nu sunt cele 7 Sfi nte Taine [atenţie 
la neatenţie ecumeniști (n.ed.)].

Prin urmare știm sigur, desăvârșit 
sigur, că mântuirea este în Biserica 
Ortodoxă, cea întemeiată de Iisus 
Hristos-Dumnezeu și cârmuită de 
El de la început, nu de la o vreme 
oarecare încoace. În afară de Bise-
rica lui Hristos, Cel cu Cruce, „Una, 
Sfântă, Sobornicească și Apostoleas-
că Biserică” altă cale de mântuire 
nu știm.

Ce face Dumnezeu cu ceilalţi, 
care nu se afl ă în Biserica adevă-

rată? - Nu ispitim pe Dumnezeu. 
Sfi nţii au zis: „Cine nu are Biserica 
de mamă, nu are pe Dumnezeu de 
Tată. În afară de Biserică nu este 
mântuire” - Sfântul Ciprian.

Dacă cineva e mai presus de sfi n-
ţii cu moaște... poate că și lui Dum-
nezeu îi va da învăţături, - și nu-i de 
mirare să rătăcească cineva, chiar cu 
Scriptura în mână! Nu după Scrip-
turi L-au răstignit oamenii (iudeii) 
pe Dumnezeu? (Ioan 19,7).

Acum am putea pricepe, că 
mântuirea este fapta milostivirii 
lui Dumnezeu, prin care ne scoate 
din păcat, dacă vrem și ne ostenim 
și noi. Fără să vrem, cu sila, nu ne 
mântuiește nimeni. Așa voiește 
Dumnezeu, ca darul mântuirii Sale 
să fi e și roadă voinţei și ostenelii 
noastre. E însă așa de milostiv, că tot 
El ne ajută și să vrem și să lucrăm.

Deci, Calea mântuirii începe din 
Biserica văzută de pe pământ și 
sfârșește în Biserica nevăzută din 
Ceruri.

Toţi oamenii, fără deosebire, 
suntem în aceeași vreme și fi ii oa-
menilor, și fi ii lui Dumnezeu (Ioan 
1, 12-13). Adică, după trup suntem 
făpturi pământești, iar după duh, 
făpturi cerești, care însă petrecem 
vremelnic în corturi (II Corinteni 
5,1) pământești. Precum noi, oame-
nii, suntem făpturi îndoite, văzuţi 
și nevăzuţi, așa și Biserica e cu fi re 
îndoită, văzută și nevăzută:

- Biserica văzută este Biserica de 
pe pământ și se numește Biserica 
luptătoare, pentru că aici oamenii 
se luptă cu lumea, cu trupul, cu ei 
înșiși, și cu diavolul, ca să câștige 
cununa sfi nţeniei sau mântuirea. 
În Biserică nu este păcat, ea rămâne 
mereu sfântă și îi sfi nţește pe cei 
care intră.

- Biserica din Ceruri se numește 
biruitoare, fi indcă e alcătuită din 
obștea bunilor biruitori Mucenici, 
a Sfi nţilor Cuvioși și a tuturor Sfi n-
ţilor purtători și propovăduitori de 
Dumnezeu, - unde sunt așteptaţi 
toţi ucenicii Domnului care vor mai 
fi  până la sfârșitul veacurilor.

Unii s-au învrednicit încă de aici 
să petreacă nevăzut cu sfi nţii, să fi e 
cercetaţi de Maica Domnului, și de 
puteri cerești, și chiar pe Domnul 
să Îi vază. E cunoscută întoarcerea 
lui Pavel pe drumul Damascului și 
răpirea lui în Rai (Fapte 26,12-18; II 
Corinteni 12,4).

Calea mântuirii e de pe pământ 
la Cer: ca a unora care știm că de 
la Dumnezeu am ieșit (I Ioan 5,19), 
petrecem pe pământ o vreme și 
iarăși la Dumnezeu ne întoarcem 
și lăsăm lumea. Aceasta este CALEA 
mântuirii.

Fericit cine se întoarce și ajunge 
iar Acasă, rotunjind ocolul!

Fericit, cine se întoarce...!
După „Din învăţăturile 

Părintelui Arsenie Boca. 
Despre durerile oamenilor”

Mândria este un microb periculos și ex-
trem de contagios. Pentru a scăpa de el este 
nevoie de o practica și o perseverenţă înde-
lungată. A pune frână în fi ecare zi oricărei 
nerăbdări, enervări, neliniști, a substitui 
amorul spiritual amorului propriu, aceasta 
este metoda sigura de vindecare și distrugere 
a acestui microb. Așteptarea, răbdarea, repre-
zintă piatra de încercare a sufl etelor mari, în 
lupta lor cu mândria.

În loc de a reprezenta un motiv de ener-
vare, așteptarea să devină o gimnastică spiri-
tuală. O așteptare febrilă este distructivă, în 
timp ce una caldă și încrezătoare este con-
structivă. A aștepta este egal cu a spera, deci 
o așteptare este un act de credinţă. Nu există 
moment mai indicat și mai prielnic de a face 
loc în inima și mintea noastră lui Dumnezeu 
decât clipele în care suntem nevoiţi să aș-
teptăm. În timpul preocupărilor noastre nu 
ne putem concentra asupra lui Dumnezeu. 
Când așteptăm însă, nici un alt raţionament 
nu ne împacă cu așteptarea noastră, numai 
Dumnezeu singur ne liniștește.

Oricare ar fi  tipul de așteptare pe care 
îl suportăm, trebuie să ne convingem pe 
deplin și să avem certitudinea că ceea ce 
urmează să se întâmple nu se va întâmpla 
decât la ceasul cuvenit și că orice s-ar în-
tâmpla nu poate fi  decât spre binele nostru, 
chiar dacă aparent se prezintă sub o formă 
neplăcută. Toate evenimentele sunt pregătite 
de Dumnezeu spre binele nostru spiritual, 
spre progresul și desăvârșirea noastră. Mai 
ales durerile și suferinţele noastre nu fac 
decât să cureţe inima de egoism și de ambi-
ţii, în loc de a constitui timp pierdut, clipele 
de așteptare pot deveni cele mai însemnate 
clipe, pline de bogăţie spirituală. Omul poate 
să extragă din tot ceea ce-l înconjoară utilul 
și vătămătorul, binele și răul, adevărul și fal-
sitatea, după inima lui. Atitudinea exterioară 
a omului îi afectează sufl etul, iar ceea ce afec-
tează sufl etul afectează și materia. Acestea se 

infl uenţează reciproc 
în ce privește stările 
omului, trupești sau 
sufl etești. Dacă ambe-
le merg în același sens, 
puterea omului este 
mare. Fiecare om își 
are greutăţile lui per-
sonale. Crucea lăsată 
de Dumnezeu este 
potrivită pentru pu-
terile fi ecăruia. Cele 
mai grele sunt cele 
secrete. Ceea ce ni se 
pare că este o sarcină 
grea pentru noi este 
tocmai ceea ce ne aju-
tă sufl etul și ne obligă 
la efort, ne face să în-
ţelegem rolul nostru, 
ne sunt necesare.

Magia vie a dragos-
tei este puterea mira-
culoasă care schimbă 
calculele complicate în soluţii simple, care 
luminează lucrurile obscure și face ca totul 
să devină clar și ușor de împlinit. “Luaţi 
jugul Meu, el este ușor!” Binecuvântaţi con-
troversele cu ceilalţi, ocazii care vă permit 
să vă exersaţi toleranţa. Cei care vă contrazic 
sunt adversarii amorului vostru propriu, deci 
auxiliarii și ajutătorii dragostei dumnezeiești. 
Ei vă aduc un mare serviciu, deși își fac lor 
înșiși un mare râu, căci își cultivă amorul lor 
propriu. Din contraziceri iese întotdeauna 
ceva bun de învăţat. Profi taţi de cei care vă 
contrazic pentru a vă transforma ideile în-
vechite. Defectele constituie un element de 
perfecţiune și de progres, un motiv de luptă 
permanentă, o ocazie de a ne perfecţiona 
continuu.

Defectele altora nu sunt decât refl ectarea 
propriilor noastre defecte. Tot ce vedem 
rău la alţii nu este decât imaginea noastră 

proprie. Ar ajunge să 
eliminăm greșelile 
noastre pentru a nu 
mai vedea greșelile 
celorlalţi. În aceasta 
constă secretul relaţii-
lor cu semenii noștri.

Cu cât un om are 
mai multe neputinţe, 
cu atât el găsește mai 
multe la ceilalţi și îi 
judecă continuu. Cel 
ce și le înfrânează 
pe-ale sale nu le mai 
vede pe-ale celorlalţi. 
Refugiaţi-vă din ce în 
ce mai mult în tem-
plul sufl etului vostru 
și veţi ieși din lumea 
neputinţelor! De câte 
ori vă înălţaţi sufl etul 
spre Hristos, acesta 
se purifi că de patimi. 
Dacă vă schimbaţi 

radical atitudinea interioară, modul vostru 
de gândire, suprimaţi în același timp orice 
cauză a confl ictului cu aproapele. Este de-
ajuns ca unul din parteneri să cedeze pentru 
ca orice discordie să înceteze. Adaptaţi-vă 
deci oricui, pentru a nu vă certa cu nimeni! 
Nu trăiţi în dezordine și în plictis! Munca or-
donată și constructivă este cea a gândurilor 
bune, pline de încredere în unicul apărător. 
Dezbinarea cu o singură creatură a lui Dum-
nezeu constituie un obstacol în calea unirii 
cu Dumnezeu.

Scopul omenirii este unitatea în desă-
vârșire. Niciodată nu trebuie să atentăm la 
unitatea colectivă, stârnind vreun confl ict cu 
fraţii noștri. Orice dezbinare oprește elanul 
spre desăvârșire. În viaţa materială, ca și în 
cea spirituală, unirea este totul. Atracţia, 
gravitatea sunt legi ale unirii și conduc la 
armonia sferelor. Existenţa noastră întreagă 

este o datorie morală cu care, recunoscând-o, 
ne îmbogăţim.

Eșecurile sunt o binecuvântare pentru noi. 
Viaţa este făcută din acţiune și reacţiune, 
acestea completându-se una pe alta și nepu-
tând exista separat, una fără alta. Pozitivul și 
negativul formează ritmul mișcării și al ener-
giei vieţii. Așadar eșecul nu trebuie deplâns, 
ci considerat ca inevitabil și necesar. Datoria 
noastră este să fructifi căm și eșecul, și succe-
sul. Însă succesul nu-l putem fructifi ca atât 
de bine ca eșecul. Succesul este o forţă gata 
oricând să facă să izbucnească mândria noa-
stră, în timp ce eșecul constituie întotdeauna 
o învăţătura de minte. Analizaţi-vă deci eșe-
curile! Adresaţi-vă Marelui Contabil, chema-
ţi-L cu voce tare, cu toată conștiinţa!

Cei îmbunătăţiţi își consideră eșecurile 
materiale ca pe niște succese spirituale, 
iar succesele materiale ca pe niște eșecuri 
spirituale. Aceștia au dobândit adevărata 
inteligenţă. Noi ne provocăm singuri încur-
căturile, pentru că trăim fără a-L lua în calcul 
pe Dumnezeu. Acolo unde ea funcţionează se 
restabilește echilibrul.

Alături de Prietenul dumnezeiesc nu este 
cu putinţă să ne mai fi e frică, și cel ce nu mai 
are frică nu mai are obstacole. Lucrurile care 
pentru un om obișnuit constituie obstacole, 
pentru un om îmbunătăţit nu reprezintă alt-
ceva decât trepte spre cer.

Tot ceea ce există în natura materială a fost 
creat pentru un anumit echilibru. Nu abuzaţi 
de nimic, triaţi totul! Analizaţi tot ceea ce 
faceţi! Echilibrul nu se va distruge și pacea 
va domni în voi. Excesele de orice fel strică 
echilibrul. Nu evenimentele și constrângeri-
le din afară ne oprimă, ci propriile noastre 
obiceiuri. Chiar și obiceiurile bune sfârșesc 
prin a fi  nocive atunci când ajung să stopeze 
iniţiativa și facultatea de a decide.

După “Hristos, Prietenul clipelor 
de grea încercare” 

de Georges BARBARIN

Defectele altora nu sunt decât refl ectarea propriilor noastre defecteDefectele altora nu sunt decât refl ectarea propriilor noastre defecte

Calea mântuirii

Părintele Arsenie Boca

Viaţa creştină
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Catolicosul Ilia al II-lea, 
Primatul Bisericii Orto-
doxe a Georgiei, a vizitat, 
în perioada 2-7 septembrie 
2005, Biserica Ortodoxă 
din Polonia. În toamna 
anului trecut, Patriarhul 
Ilia al II-lea a fost gazda 
Mitropolitului Sava al Bi-
sericii Ortodoxe din Polo-
nia, care a venit în Georgia 
la invitaţia Patriarhului. 
Biserica Ortodoxă a Geor-
giei, care a luat fi inţă prin 

activitatea Sfi ntei Nino, 
încă din secolul al IV-lea 
și având o veche tradiţie 
ortodoxă, se simte legată 
de comunitatea ortodoxă 
din Polonia. Trebuie men-
ţionat faptul că Patriarhul 
Ilia al II-lea este membru 
al Consiliului Ecumenic al 
Bisericilor și că, în cadrul 
acestuia, a căutat să afi rme 
importanţa Bisericii Orto-
doxe prin tradiţia ei litur-
gică și doctrinară.

Sanctitatea Sa Bartolomeu 
I, Patriarhul Ecumenic al 
Constantinopolului, a făcut 
o vizită în Grecia în pe-
rioada 13-20 septembrie a.c. 
Vizita a marcat reconcilierea 
dintre Patriarhia ecumenică 
și Biserica Ortodoxă a Gre-
ciei care, începând cu anul 
2004, și-au disputat juris-
dicţia asupra unor regiuni 
din Nordul Greciei. Dorinţa 
pentru comuniunea dintre 

Biserici a fost cheia pentru 
reconciliere. În acest con-
text, Patriarhul Ecumenic 
a vizitat, la invitaţia unor 
mitropoliţi locali, regiunile 
Edesa și Florina. Trebuie 
menţionat faptul că Sancti-
tatea Sa Bartolomeu I a fost 
însoţit în timpul călătoriei 
sale de către Prea Fericirea 
Sa Hristodoulos, Arhiepis-
cop de Atena și primat al 
Greciei.

Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu I 
al Constantinopolului, a vizitat Grecia 

Agenţia de știri “Interfax” anunţă că, 
oameni de știinţă din Rusia au descoperit 
ceea ce numesc ei o “nouă stare în care 
se poate afl a conștiinţa umană, în timpul 
rugăciunii”. O serie de experimente unice 
au avut loc în laboratoarele de neuro și 
psihofi ziologie ale Institutului “Bekhte-
rev”, din Sankt Petersburg. “Am înregistrat 
un fenomen uimitor după ce am analizat 
encephalograme ale proceselor creierului 
în timpul rugăciunii”, a afi rmat Valery 
Slezin, conducătorul de laborator al In-
stitutului. Până în acest moment, știinţa 
recunoaște doar trei stări principale ale 
creierului uman: starea de activitate, 
starea de somn greu sau de somn ușor. 

Experimentele de la Sankt Petersburg au 
indicat o nouă stare, aceea a activităţii 
creierului în rugăciune. Cortexul cerebral 
pare să fi e deconectat, dar persoana con-
tinuă să primească informaţii care, însă, 
nu trec prin procesul obișnuit de gândire 
și analiză. “Se pare că, deși nu pot dovedi 
acest lucru, conștiinţa începe să existe în 
afara trupului”, a mai declarat Valery 
Slezin, care consideră că această stare a 
creierului unei persoane, afl ată în rugă-
ciune, este la fel de necesară ca și celelalte 
stări. Dacă această stare lipsește, armonia 
din trup este dezechilibrată și sănătatea 
este pusă în pericol, pare a fi  concluzia 
oamenilor de știinţă din Rusia.

Rugăciunea provoacă 
o stare nouă a conştiinţei umane 

Primatul Bisericii Ortodoxe 
a Georgiei în Polonia 

Serviciu liturgic 
la deschiderea lucrărilor 
Adunării Generale a ONU 

La deschiderea celei de-a 60-a 
Adunări Generale a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite a avut loc un servi-
ciu liturgic ofi ciat de către părintele 
Joseph Fester, reprezentantul Prea 
Fericirii Sale Mitropolitul Herman, 
Primatul Bisericii Ortodoxe din 
America. La festivitatea care a avut 
loc la New York, au mai participat 
și alţi ierarhi ortodocși, dintre care 
amintim pe Prea Sfi nţia Sa Dimitri-
os, episcop de Xanthos, din Arhiepis-
copia Ortodoxă Greacă din America. 
Au fost prezenţi, de asemenea, și 
reprezentanţi ai Bisericilor Orienta-
le. Eminenţa Sa Cardinalul Edward 
Egan, Arhiepiscop romano-catolic 
de New York, s-a adresat adunării re-
fl ectând asupra confl ictelor militare 
care impiedică orice efort de eradi-
care a foametei, a sărăciei, a bolilor și 
injustiţiei. De asemenea, Cardinalul 
a amintit cuvintele prin care Papa 
Paul al VI-lea a deschis lucrările 
Adunării Generale a Naţiunilor Uni-
te în anul 1966: “Războiul nu trebuie 
să mai existe!”

Sursa: trinitas.ro/catholica.ro

Vaticanul va dezbate 
problematica ingineriei genetice 
La începutul anului viitor va avea loc, la Vatican, cea 

de-a 12-a Adunare Generală a Academiei Pontifi ca-
le  pentru Viaţă. Având în vedere că teologia creștină 
a fost întotdeauna preocupată de demnitatea umană 
în raport cu evoluţia știinţei medicale, la cea de-a 12-a 
Adunare Generală a Academiei Pontifi cale pentru Viaţă 
se va dezbate problematica ingineriei genetice. Tema 
anunţată este “Embrionul uman în faza de preimplanta-
re: aspecte știinţifi ce și considerăţii bioetice”. Evenimen-
tul va avea loc la Roma între 27 februarie și 1 martie 
2006. Conducerea academiei a anunţat că au fost deja 
invitaţi specialiști din multe ţări și cu specializări diver-
se. Creată în 1994 de Papa Ioan Paul al II-lea, Academia 
Pontifi cală pentru Viaţă are ca obiective studierea și in-
formarea asupra principalelor probleme de biomedicină și drept, referitoare la promovarea și 
apărarea vieţii. Instituţia este legată administrativ de Consiliul Pontifi cal pentru Sănătate și 
are legături cu diferite alte dicastere ale Curiei Romane.

Cotidianul italian “La Republica”, în ediţia de sâmbă-
tă, 10 septembrie 2005, a publicat un interviu cu preșe-
dintele Consiliului Pontifi cal pentru Unitatea Creștini-
lor, Cardinalul Walter Kasper. Punctele principale ale 
interviului au constat în recentele evoluţii ale relaţiilor 
Bisericii Romano-Catolice cu celelalte Biserici Crești-
ne. În ceea ce privește dialogul cu Biserica Ortodoxă, 
cardinalul a menţionat proiectul unei întâlniri între 
Papa Benedict al XVI-lea și Patriarhul Alexei al II-lea, 
Primat al Moscovei și al întregii Rusii. De asemenea, 
Excelenţa Sa a avansat ideea unei întâlniri între papa și 
toţi patriarhii Bisericilor Ortodoxe. În fi ne, Cardinalul 
Kasper a estimat că principalul punct de discuţie între 
Bisericile Romano-Catolică și Ortodoxă ar trebui să fi e 
cel legat de papalitate și sinodalitate. Aceasta, dacă se 
dorește o apropiere între cele două Biserici.

Papa a cerut 
intensifi carea 

rugăciunii 
şi a dialogului 
intercreştin 

Papa Benedict al XVI-lea a 
afi rmat că unitatea creștinilor 
și, mai ales, vindecarea ruptu-
rii dintre Bisericile Romano-
Catolică și Ortodoxă, trebuie 
să se realizeze cât mai curând. 
Într-un mesaj adresat unui sim-
pozion teologic cu participanţi 
atât din Biserica Ortodoxă, cât 
și din cea romano-catolică, 
Suveranul Pontif a îndemnat la 
intensifi carea rugăciunilor și 
a dialogului în speranţa unirii 
celor două Biserici. De fapt, 
unirea, a afi rmat Papa, va fi  o 
prioritate a pontifi catului său. 
Suveranul Pontif a mai decla-
rat că “realizarea comuniunii 
depline dintre creștini trebuie 
să fi e un obiectiv pentru toţi 
cei care cred într-o singură 
Biserică”. Simpozionul, care 
a avut loc în orașul Assisi, a 
fost organizat de Universitatea 
Pontifi cală “Antonianum” și de 
Facultatea de Teologie din Th e-
salonic, Grecia.

Cardinalul german Walter Kasper a anunţat că între 
Vatican și guvernul de la Ankara au loc discuţii în ceea 
ce privește anunţata vizită a Papei Benedict al XVI-lea în 
Turcia, la fi nele lunii noiembrie. Cardinalul a anunţat, în 
cadrul unei conferinţe de presă, că se așteaptă ca auto-
rităţile turce să-și dea acordul în ceea ce privește vizita 
Papei la Istanbul. Suveranul Pontif a primit invitaţia 
Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al 
Constantinopolului, de a participa la sediul Patriarhiei 
Ecumenice la sărbătoarea “Sfântului Apostol Andrei”. 
Difi cultăţile legate de această vizită sunt cauzate de une-
le declaraţii ostile faţă de integrarea Turciei în Uniunea 
Europeană ale cardinalului, pe atunci, Joseph Ratzinger.  

Întâlnire între Papa Benedict 
al XVI-lea şi toţi patriarhii 

Bisericii Ortodoxe 

Papa Benedict al XVI-lea va vizita Turcia 

În anul 2040, în Marea Britanie, 
nu vor mai exista creştini 

Conform unui studiu, în anul 2040, în Marea 
Britanie vor exista de două ori mai multe per-
soane de confesiune musulmană decât creștină. 
Studiul a fost realizat de către grupul “Christian 
Research”, care a ajuns la această concluzie în 
urma unei anchete desfășurate în Marea Bri-
tanie asupra direcţiilor actuale ale diferitelor 
confesiuni. Conform aceluiași studiu, situaţia se 
datorează faptului că numărul britanicilor care 
se declară creștini și numărul britanicilor care 
frecventează o parohie este în continuă scădere.

În luna octombrie a.c., Institutul Teologic 
“Sfântul Serghie” din Paris va sărbători 80 de ani 
de la înfi inţare. Cu această ocazie, Institutul va or-
ganiza un colocviu știinţifi c internaţional care va 
consta în mai multe sesiuni de comunicări repar-
tizate în opt ședinţe. Trebuie menţionat faptul că 
imprimeria “Saint Serge” a editat recent volumul 
al doilea din Analecta sergiana intitulat: “Studii 
liturgice în memoria arhiepiscopului Georges 
Wagner”, o colecţie de articole redactate de către 
colegi și prieteni ortodocși, catolici și protestanţi 
ai arhiepiscopului Wagner, al Exarhatului Orto-
dox Rus din Europa de Vest cu ocazia aniversării 
a 10 ani de la trecerea sa la cele veșnice.

Ziua internaţională de rugăciune pentru pace 
Cu ocazia “Zilei Internaţionale a Păcii”, din data de 21 

septembrie, Consiliul Mondial al Bisericilor a propus tutu-
ror comunităţilor membre să stabilească o zi de rugăciune 
pentru pace. Iniţiativa este menită să demonstreze puterea 
rugăciunii și a comuniunii de gândire în promovarea păcii 
și prevenirea confl ictelor violente. Secretarul general al 
Consiliului Mondial al Bisericilor, Samuel Kobia, a declarat, 
în scrisoarea adresată membrilor Consiliului că, pentru 
creștini, cea mai potrivită și mai efi cientă cale de a interveni 
în viaţa lumii, în scopul promovării păcii, este rugăciunea.

Manifestare în favoarea familiei creştine 
Conferinţa Episcopilor catolici din Belgia a sprijinit “Marșul Pro-Familia” ce s-a 

desfășurat la Bruxelles, aceasta în timp ce Parlamentul belgian dezbate posibilitatea 
adoptării de copii a cuplurilor homosexuale. Episcopatul belgian a afi rmat că acest 
marș a fost organizat la iniţiativa unui grup care nu aparţine vreunei religii sau a unei 
grupări politice. Este pur și simplu o reacţie a populaţiei împotriva adoptării legii 
care permite cuplurilor homosexuale să adopte copii. De asemenea, în text, episcopii 
catolici belgieni invită participanţii la marșul ce a avut loc pe 10 septembrie 2005 să 
adopte o atitudine pașnică în favoarea familiei heterosexuale, care este unul dintre 
stâlpii societăţii.

Institutul Teologic “Sfântul 
Serghie” din Paris împlineşte 

80 de ani de la înfi inţare 
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Citiþi ºi rãspândiþi
 “MISIONARUL”

Mitropolia Basarabiei are o tradiţie 
frumoasă, ca, în fi ecare vară, un grup 
de copii să plece, timp de o săptămână, 
în România. Nici anul 2005 nu a fost o 
excepţie. În perioada 17-25 august, la 
invitaţia Înalt Prea Sfi nţitului PIMEN, 
Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuţilor, și cu 
nemijlocita implicare a dlui Anton HRIB, 
secretar eparhial, 38 de copii s-au afl at 
într-o tabără de vară de la Mănăstirea 
Humor. Pelerinii au fost impresionaţi de 
ospitalitatea maicilor din obștea mănăsti-
rii, condusă de stareţa egumena Parasche-
va, care, prin grija purtată, s-au dovedit 
a fi  adevărate ocrotitoare ale copiilor. 
Pe această cale aducem calde mulţumiri 
tuturor celor nominalizaţi mai sus, atât 
din partea copiilor și a părinţilor, cât și 
a Centrului de Pelerinaj „EMAUS” din 
cadrul Mitropoliei Basarabiei. 

În afară de zilele petrecute în tabăra de la 
Mănăstrea Humor, copiii au avut parte și de un 
pelerinaj de 3 zile în Arhipelagul Mănăstiresc din 
Moldova și Bucovina. Ei au vizitat mănăstirile Ne-
amţ, Vovidenia, Sihăstria, Secu, Putna, Sihăstria 
Putnei, Humor, Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, 
Dragomirna, Bogdana din Rădăuţi, Voroneţ de 
pe malul râului Moldova, Moldoviţa, Suceviţa, cât 
și bisericile familiei Eminovici din Ipotești, Uspe-
nia din Botoșani și Mirăuţi din Suceava - prima 
Mitropolie a Moldovei, unde erau unși la domnie 
domnitorii. De asemenea, copiii s-au închinat la 
icoane făcătoare de minuni și sfi nte moaște din 
aceste locuri.

La Neamţ ne-am închinat cu toţii la una din cele 
mai vechi icoane din Moldova, icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului, la moaștele Sfântului 
Necunoscut și a Sf. Ioan Iacob. La Sihăstria am vi-
zitat chilia și mormântul părintelui Cleopa, iar la 
Secu - muzeul mănăstirii. Copiii au vizitat vechile 
capitale ale Moldovei: Suceava și Iașul. Au deschis 
porţile Cetăţii de scaun din Suceava și Cetăţii Ne-
amţului. Au pășit pragul caselor părintești ale lui 
Mihai EMINESCU de la Ipotești și Ion CREANGĂ 
de la Humulești. La Botoșani, unde s-a născut și a 
locuit până la vârsta de 4 ani Mihai Eminescu, co-
piii au aprins câte o lumânare în Biserica Uspenia, 
unde a fost botezat poetul.

La Putna - Ierusalimul Neamului Românesc 
- am participat la Sfânta Liturghie, plecându-ne 
genunchii în faţa celui mai scump mormânt al ro-
mânilor – Altarul conștiinţei naţionale, al Sfântu-
lui Mare Voievod Ștefan al Moldovei, Apărătorul 
Creștinătăţii și Atletul lui Hristos. Istoria Putnei 
este istoria Moldovei, istoria întregului Neam 
Românesc. Ea a fost ridicată cu multe sacrifi cii, a 
fost și umilită de dușmani. Putna a fost de nenu-
mărate ori incendiată, prădată și pustiită, dar de 
fi ecare dată a renăscut cu și o mai mare vigoare. 
La Putna am vizitat cel mai important muzeu din 
România, care are între exponatele sale clopotul 
Buga (1484), Evangheliarul de la Humor (1487), 
Epitaful din 1490, Acoperământul de mormânt al 
Mariei de Mangop (1477), celebra cruce cu 3 braţe 
a lui Ștefan, de care Marele Voievod nu se despăr-
ţea, copia sabiei lui Ștefan cel Mare, adusă aici în 
2004 în ziua de 2 iulie, când s-au sărbătorit 500 de 
ani de la trecerea în veșnicie a Binecredinciosului 
Voievod. 

Dealul Crucii, de unde și-a luat zborul ca o 
pasăre săgeata lui Ștefan, este locul binecuvântat 
de Dumnezeu spre înălţarea bisericii mănăstirii 
Putna. Acolo sus pe deal este amplasată o cruce 
înaltă de metal, instalată pe locul unei cruci mai 
vechi, într-un loc care este mai aproape de cer de-
cât de pământ. Urmează Biserica lui Dragoș-Vodă, 
cea mai veche biserică de lemn nu numai din Ro-
mânia, ci din toată Europa, care se afl ă în cimitirul 
din localitatea Putna. Am poposit un timp la Chi-

lia Sf. Cuvios Daniil Sihastrul, duhovnicul Voievo-
dului Ștefan cel Mare, săpată în stâncă. Aici venea 
domnitorul pentru a primi un sfat, pentru a-și 
mărturisi păcatele. Iar la Sihăstria Putnei călugării 
ne-au deschis racla cu sfi ntele moaște a trei cuvioși 
părinţi, care răspândeau un miros bineplăcut.

La Mănăstirea Moldoviţa, am vizitat muzeul 
unde se păstrează Mărul de Aur acordat de 
UNESCO celor cinci mănăstiri românești: Moldo-
viţa, Suceviţa, Voroneţ, Humor și Arbore, și tronul 
domnitorului Petru Rareș. 

Am trecut peste creasta Carpaţilor prin Pasul 
Ciumârna, care este o trecătoare peste lanţul 
muntos Obcina Mare, făcând un popas „la Palmă”, 
la cota de 1100 m. altitudine. 

În drumul Sucevei, ne-am oprit la Catedrala și 
Mănăstirea Bogdana din Rădăuţi. Racla cu Sfi n-
tele moaște ale Sfântului Leontie este un prilej de 
adâncă reculegere pentru sufl etul care vine dintr-
o lume bulversată și haotică. Iar monumentul 
ecvestru al întemeietorului Moldovei – Bogdan I 
– din faţa criptei mușatine în care se afl ă și mor-
mântul lui, ni-l arătă pe strămoșul lui Ștefan cel 
Viteaz și Drept.

La Iași, copiii au vizitat strălucitul Palat al Cul-
turii, monumentul ecvestru al lui Ștefan cel Mare 
și Sfânt, biserica Sf. Nicolae Domnesc, ctitorită de 
Sfântul Ștefan. La Catedrala Mitropoliei Moldovei 
și Bucovinei ne-am închinat la moaștele Sf. Cu-
vioase Parascheva - ocrotitoarea Moldovei. Iar 
la mănăstirea Sfi nţii Trei Ierarhi am privit cum 
ard candelele aprinse la mormintele Domnitori-
lor Moldovei: Vasile Lupu, Dimitrie Cantemir și 
primul Domnitor al României Alexandru Ioan 
Cuza, sub a cărei conducere s-a înfăptuit Unirea 
Principatelor Moldova și Muntenia.

Numărul impresionant de răstigniri pe care 
le-am întâlnit, străjuind răscrucile drumurilor, 
ne-a făcut ca permanent să ne aducem aminte că 
împreună cu noi călătorește și Iisus Hristos, tot așa 
precum a mers Iisus împreună cu Luca și Cleopa 
spre localitatea Emaus, care se afl ă la câţiva kilo-
metri de Ierusalim.

Fiecare din copii a lăsat o bucăţică din inima sa 
la Mănăstirea Humor. Formând o inimă comună, 
care va bate mereu ca un clopot și-i va chema să 
se reîntoarcă acolo unde s-au întâlnit cu Dumne-
zeu. Trebuie să sădim în sufl etele copiilor iubirea 
de Dumnezeu și aproapele. Educaţia ateistă, mai 
ales a tinerei generaţii, și-a adus roadele sale. Este 
foarte important să creștem o elită de sufl et a ti-
neretului creștin românesc. Drumul spre sfi ntele 
mănăstiri este ales de tot mai mulţi tineri, acestea 
reprezentând adevărate locuri de reculegere și în-
tărire duhovnicească, pentru mulţi dintre cei care 
nu cunoșteau adevăratele valori ale Ortodoxiei.

Acest pelerinaj a fost încă un pas spre cunoaș-
terea lui Dumnezeu, spre lumină, pe drumul către 
dreapta credinţă. Pelerinajul a oferit copiilor cu-
noașterea vieţii din mănăstiri. A avut darul de a 
le schimba viaţa și a-i face fi i buni ai Bisericii. A 
fost un pelerinaj minunat. În care amintirile din 
copilărie ale lui Creangă și opera nemuritoare a 
lui Eminescu s-au împletit cu faptele de vitejie ale 
Marelui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt – mare 
ctitor de mănăstiri. 

După aceste 7 zile de vară, copiii s-au schimbat 
puţin, au devenit mai buni, mai răbdători, au 
acumulat nu numai cunoștinţe, ci au dobândit un 
plus de “bogăţie spirituală”. Copiii-pelerini au avut 
ocazia să cunoască multe lucruri despre tradiţiile 
Bisericii, despre isihie, rugăciune și asceză, istorie 

și cultură, dar mai ales L-au simţit foarte aproape 
pe Dumnezeu, L-au descoperit în cuvintele de fo-
los ale părinţilor de aici.

Ei s-au întors acasă mai bogaţi duhovnicește, 
cu iconiţe de la sfi ntele mănăstiri și, nu în ultimul 
rând, cu rugăciunile călugărilor și ale maicilor, 
unde au fost date pomelnicele cu numele celor 
apropiaţi, vii și adormiţi. 

Drumul spre sfi ntele mănăstiri a fost pentru 
copii un pas către cunoașterea celor spirituale. 
Mănăstirile au fost pe aceste plaiuri niște lumi-
ni călăuzitoare și focare de cultură, punctând 
traiectoria devenirii neamului românesc, ca neam 
creștin-ortodox. 

Tabăra de la Mănăstirea Humori a fost mai mult 
pelerinaj, turism sau altceva? Fiecare din copii și-a 
luat ceea ce sufl etul a cerut și a fost în stare să ia. Ei 
au făcut cunoștinţă cu partea cea mai veche și mai 
frumoasă a Daciei - Dulcea Bucovină, cum a numit-
o Mihai EMINESCU. Aici viaţa creștină a cunoscut 
o înfl orire încă din zorii Descălecatului Ţării Mol-
dovei de către Dragoș și de la întemeierea ei de către 
Bogdan, primii voievozi veniţi din Maramureș.

Bucovina este un ţinut de basm și de legendă, cu 
pioșenia mănăstirilor, cu tradiţiile și obiceiurile ce 
marchează fi ecare clipă sfântă. Mănăstirile de aici 
sunt vizitate de zeci de mii de pelerini și turiști 
din toată lumea. Cu părere de rău mai puţin de cei 
de la noi, din Basarabia. O acţiune indispensabilă 
de viaţa de creștin, ar fi  pentru fi ecare din noi, ca 
măcar odată în viaţa noastră să plecăm într-un 
pelerinaj spre Sfânta Mănăstire Putna.

Mitropolia Basarabiei prin Centrul de Pelerinaj 
„EMAUS” va face ca această tradiţie să fi e men-
ţinută și pe viitor. În fi ecare an, copiii Basarabiei 
române vor trece Prutul pentru ca să se atingă cu 
sufl etele lor gingașe de lumea tainică a mănăstiri-
lor și schiturilor românești. 

Ing. Anatolie NICORICI,
director adjunct al Centrului 

de Pelerinaj „EMAUS”

Roadele " EMAUS" " EMAUS" -ului              Copii basarabeni 
în tabăra de vară de la Mănăstirea Humor 

Pelerini basarabeni la hramuri nemţene
În zilele de 5-7 august, Cen-

trul de Pelerinaj „EMAUS” 
al Mitropoliei Basarabiei a 
organizat, cu binecuvântarea 
ÎPS Mitropolit și Exarh Petru, 
plecarea unui grup de 51 de 
persoane, copii și vârstnici, 
într-un pelerinaj peste Prut, 
pentru a participa la sărbă-
torile de hram din zona Ne-
amţului: Sfântul Ioan Iacob 
și Sfânta Teodora de la Sihla. 
Pelerinii au avut fericita oca-
zie de a vizita mănăstirile din 
cadrul Mitropoliei Moldovei 
și Bucovinei: Agapia, Văratic, 
Neamţ, Vovidenia, Secu, Sihla, Trei Ierarhi etc. De sus, din Cetatea Neamţului, de unde se văd 
Humuleștii lui Ion Creangă și Vânătorii-Neamţ, baștina Sfi ntei Cuvioase Teodora de la Sihla, 
ei au admirat împrejurimile și râuleţul Ozana de la poalele cetăţii. De asemenea, au făcut un 
scurt popas și la casa-muzeu a lui Ion Creangă. 

Pe data de 5 august, ziua pomenirii Sfântului Ioan Iacob-Hozevitul de la Neamţ, în Catedrala 
„Sfântul Ioan Iacob” a Seminarului teologic „Veniamin Costachi” de  la Mănăstirea Neamţ, 
pelerinii au participat la Sfânta Liturghie, ofi ciată de un sobor de preoţi și arhierei în frunte cu 
Înalt Prea Sfi nţitul Daniel, Mitropolitul Moldovei și al Bucovinei. 

În dimineaţa zilei de 6 august, ziua prăznuirii Schimbării la Faţă a Mântuitorului Iisus Hris-
tos, stil nou, grupul de basarabeni a urcat în munte la Schitul Sihla, unde slujba Sfi ntei Litur-
ghii a fost ofi ciată de către ÎPS Casian, Episcopul Dunării de Jos, împreună  cu preoţii sosiţi la 
această sărbătoare. După Sfânta Slujbă a fost ofi ciat un Te-Deum în chilia Cuviosului Părinte 
Paisie și a fost citit Acatistul Sfi ntei Teodora de la Sihla în peștera unde s-a nevoit sfânta. 

În ultima zi de pelerinaj, 7 august, ziua pomenirii Sfi ntei Teodora de la Sihla, la Mănăstirea 
Sihăstria, în Catedrala „Sfânta Teodora”, pelerinii au participat la Sfânta Liturghie, ofi ciată de 
un numeros sobor de preoţi, avându-l în frunte pe Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Daniel. După 
Sfânta Slujbă, basarabenii au primit arhierească binecuvântare de la Mitropolitul din scaunul 
ieșean. Pelerinii cu evlavie au intrat în chilia  părintelui Cleopa și au aprins câte o lumânare la 
mormântul lui, rugându-l să mijlocească la Tronul Ceresc pentru mântuirea lor.

La întoarcere, ei au trecut și prin vechea capitală a Moldovei, Iașul, închinându-se la Moaște-
le Sfi ntei Parascheva din Catedrala Mitropolitană, și au vizitat Mănăstirea Trei Ierarhi.

Participanţii la pelerinaj s-au întors la Chișinău  mai întăriţi duhovnicește, luminaţi la chip, 
și cu dorinţa de a mai reveni la locurile sfi nte românești.

Ing. Anatolie NICORICI

La Schitul Sihla împreună cu PS Casian, Episcopul Dunării de JosLa Schitul Sihla împreună cu PS Casian, Episcopul Dunării de Jos

Mănăstirea Sihăstria PutneiMănăstirea Sihăstria Putnei


