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Iubitului nostru cler, cinului monahal şi
binecredincioşilor creştini din de Dumnezeu păzita noastră
Arhiepiscopie, har, milă şi pace de la
Dumnezeu Tatăl, iar de la noi, arhierească
binecuvântare.

IUBIŢI CREDINCIOŞI,

Prăznuim omorârea morţii prin
moartea pe cruce şi învierea din mormânt
a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Înviind Iisus, „toate s-au umplut de lumină
şi cerul, şi pământul, şi cele dedesubt”,
după cum glăsuiesc cântările de la
praznicul Învierii, „sărbătoarea
sărbătorilor”. Lumina Învierii este lumina
Celui Care este lumină (I Ioan 1, 5), Celui
Care este „Lumina lumii” (Ioan 8, 12).

Dumnezeiescul fapt al Învierii a fost
adeverit de Însuşi Mântuitorul nostru Iisus
Hristos „înfăţişându-Se pe Sine viu timp
de patruzeci de zile, până în ziua în care
S-a înălţat la cer” (Faptele Apostolilor 1, 2-3); S-a înfăţişat
femeilor mironosiţe venite la mormânt ca să ungă cu
miresme Prea Sfântul Său Trup (Luca 24, 1); S-a arătat
Apostolilor începând chiar din seara zilei Învierii (Ioan 20,
19-20). „În urmă S-a arătat deodată la peste cinci sute de
fraţi...” (I Corinteni 15, 6), încredinţându-i pe toţi, chiar şi
pe Toma (Ioan 20, 26-29) de adevărul Învierii Sale din morţi.

Învierea Mântuitorului este un fapt înscris în istoria
vremii, fapt care se primeşte şi se înţelege prin credinţă
(Ioan 20, 29). Credinţa este darul lui Dumnezeu dat fiecăruia
dintre noi. Prin credinţă înţelegem toate cele făcute de
Dumnezeu (Evrei 11, 1- 40). „Fără credinţă dar nu este cu
putinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu, căci, cine se apropie
de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este şi că Se face

† P I M E N,
DIN MILOSTIVIREA LUI DUMNEZEU

ARHIEPISCOP AL SUCEVEI ŞI RĂDĂUŢILOR
răsplătitor celor care Îl caută” (Evrei 11, 6). Credinţa trebuie
să fie însoţită de inima curată: „Fericiţi cei curaţi cu inima,

că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5, 8). Credinţa,
darul lui Dumnezeu, trebuie s-o unim cu faptele bune,
faptele de milostenie, ca să fie vie, lucrătoare: „Credinţa
fără fapte este moartă” (Iacov 2, 17).

Dumnezeiescul fapt al Învierii îl simţim, îl trăim în
chip tainic şi negrăit în adâncul inimilor noastre, aşa cum
l-au simţit şi trăit toate generaţiile de creştini  de-a lungul
celor 2000 de ani.

Dumnezeiescul fapt al Învierii Domnului nostru Iisus
Hristos este piatra de temelie  a religiei, a credinţei şi trăirii
noastre creştine, este piatra de temelie a propovăduirii
Sfinţilor Apostoli, după cum scrie Sfântul Apostol Pavel:
„Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci
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propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa voastră” (I
Corinteni 15, 14).

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este piatra
de temelie a credinţei şi trăirii miilor de mărturisitori şi
mucenici din primele veacuri ale creştinismului, începând
cu Sfântul  Arhidiacon Ştefan, până în zilele noastre, în
timpul regimului comunist ateu, şi va continua până la
sfârşitul veacurilor. Mucenicia face parte din legea trăirii
noastre creştine, după cum scrie Sfântul Apostol Pavel în
Epistola către Filipeni: „Căci vouă vi s-a dăruit, pentru
Hristos, nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru
El” (Filipeni 1, 29).

DREPTMĂRITORI CREŞTINI,

Prin Învierea Sa din morţi, Hristos ne-a încredinţat
că şi noi vom învia cu trupul la obşteasca înviere (Ioan 6,
40). Având această încredinţare din partea Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, înţelegem că viaţa noastră pământească
nu se termină la marginea mormântului, ci ea continuă cu
sufletul, care este nemuritor, în Împărăţia lui Dumnezeu.
Acolo vom fi rânduiţi în ceata cea de-a dreapta sau a celei
de-a stânga, în rai sau în iad, potrivit cu faptele pe care le-
am săvârşit în viaţa noastră pământească (Matei 16, 27;
25, 31-46). De aceea trebuie să ne îngrijim, cât trăim pe
acest pământ, pentru un sfârşit creştinesc, ca să putem da
răspuns bun la înfricoşătoarea judecată a lui Dumnezeu.
Pentru aceasta trebuie să ne străduim să nu ne lăsăm prinşi
în laţurile păcatului care bate la poarta inimii noastre sub
forma gândului. Să ne silim să ne îndreptăm paşii cât mai
des la scaunul de spovedanie pentru a lua iertarea păcatelor
şi dezlegarea pentru a ne împărtăşi cu Prea Sfântul Trup şi
Sânge al Mântuitorului  nostru Iisus Hristos. Să nu
îndrăznim să ne împărtăşim cu dumnezeieştile Taine fără
spovedanie şi dezlegare de la preotul duhovnic, căci, în acest
caz, ne împărtăşim spre osândă veşnică. Mulţi întreabă
astăzi cum este mai bine să se împărtăşească, mai des sau
mai rar? Sfântul Ioan Damaschin le răspunde: „... Acei ce
au cuget curat şi dezlegare de la duhovnic, unii ca aceia de-
a pururea să se apropie.

Iar, de nu sunt aşa, atunci niciodată să nu se
împărtăşească”. Aceeaşi povaţă o dă şi Sfântul Ioan Gură
de Aur şi toţi Sfinţii Părinţi, purtători de Dumnezeu, ai
Sfintei noastre Biserici dreptmăritoare.

Ne bucurăm de faptul că astăzi, tot mai multe mame
vin cu copiii la Împărtăşanie. Ele sunt datoare să facă aceasta
şi după ce copiii lor merg la grădiniţă şi apoi la şcoală.
Adevărata mamă, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu
este cea care doar naşte copii, ci cea care îi şi educă şi îi

creşte în duhul învăţăturii şi moralei dreptei credinţe
creştine.

Vedem că astăzi elevii în şcoală, pe lângă cunoştinţele
folositoare lor şi societăţii, primesc şi învăţături nesănătoase
pentru viaţa lor, la vârsta lor necoaptă, învăţături cu titlul
Educaţia pentru sănătate, educaţie care în realitate
promovează, încurajează păcatul desfrânării, lucru care nu
se întâmplă în şcoala niciunei altei religii necreştine. Ca
urmare a acestei situaţii, părinţii elevilor, profesorii care
predau religia, preoţii şi fiecare dintre noi trebuie să arătăm
copiilor gravitatea acestei educaţii. Suntem datori să ne
rugăm şi mai mult şi cu toată inima pentru luminarea minţii
celor care împărtăşesc şcolarilor cunoştinţele necesare
pentru formarea lor sufletească, pentru demnitatea lor
civică.

Închei cuvântul meu pastoral cu povăţuirile Sfântului
Apostol Pavel date credincioşilor din Efes: „Fiţi dar
următori ai lui Dumnezeu... şi umblaţi întru iubire, precum
şi Hristos ne-a iubit pe noi... Iar desfrâu şi orice necurăţie
şi lăcomie de avere... nici să se pomenească între voi, cum
se cuvine sfinţilor  (creştinilor - n.n.). Nici vorbe de ruşine,
nici vorbe nebuneşti, nici glume care nu se cuvin, ci, mai
degrabă, mulţumire. Căci aceasta s-o ştiţi bine, că niciun
desfrânat sau necurat, sau lacom de avere, care este un
închinător la idoli, nu are moştenire în Împărăţia lui Hristos
şi a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă amăgească cu cuvinte
deşarte..., umblaţi ca fii ai luminii, răscumpărând vremea,
căci zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci
înţelegeţi care este voia Domnului. Să nu vă îmbătaţi de
vin, în care este pierzare, ci vă umpleţi de Duhul. Vorbiţi
între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti,
lăudând şi cântând Domnului în inimile voastre, mulţumind
totdeauna pentru toate întru numele Domnului nostru Iisus
Hristos, lui Dumnezeu (şi) Tatăl” (5, 1-6; 8, 16-20).

Rog pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască pace şi
bucuria mântuirii în aceste sfinte zile de prăznuire a Învierii
Domnului. În ziua luminată a Sfintelor Paşti, vă întâmpin
cu salutul pascal

HRISTOS A ÎNVIAT!

Al vostru de tot binele voitor şi către Domnul pururea
rugător,

† P I M E N
ARHIEPISCOP AL SUCEVEI ŞI RĂDĂUŢILOR

Dată în reşedinţa Noastră arhiepiscopală din Suceava
la sărbătoarea Învierii Domnului, anul mântuirii 2015.
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Prin trecerea anilor, poetul supranumit nepereche a
stârnit admiraţia iubitorilor de autentică poezie, dar şi
dispreţul, prin neînţelegerea ei de către aceia care au pierdut
farmecul limbii româneşti sau au fost lezaţi de justiţiarul
Mihai Eminescu, pe care nu contenesc să-l denigreze în
mod barbar. Astăzi, tot mai puţini au ca punct de reper
valorile autentice la care ar trebui să se raporteze, fiind
lipsiţi de cunoaşterea istoriei neamului în care s-au născut,
de sacrificiile făcute de fiecare generaţie, de obligaţiile ce
le revin în păstrarea patrimoniului cultural moştenit.

Toate aceste carenţe duc la anihilarea personalităţii, la
manipularea facilă a tinerilor, care, neştiind să discearnă
autenticul de fals, nu pot înţelege necesitatea unei
continuităţi ideatice, necesară vieţii morale civilizate,
proprie tuturor timpurilor. Eminescu scria: Moralitatea e
pentru suflete identică cu sănătatea pentru trup.

În zilele noastre, asistăm neputincioşi la ieşirea din
matca firească a istoriei, în care instituţiile au avut un rol
extrem de important, mai ales Şcoala şi Biserica, prin care
s-a pus temelia educaţiei prin valorile perene, valori
naţionale şi universale, apărate prin respectul faţă de
adevărul ştiinţei şi culturii autentice, care dăinuiesc datorită
adevărului revelat, adevăr pe care l-a definit simplu şi concis
M. Eminescu: Adevărul e stăpânul nostru, nu noi stăpânim
adevărul.

Pornind de la genialitatea exprimării şi de la
autenticitatea culturii tradiţionale, prezente în opera lui
Eminescu, asistăm în momentul de faţă la o receptare situată
pe două planuri cu atitudini radical diferite, chiar opuse, în
ceea ce priveşte religiozitatea lui Mihai Eminescu, atitudini
ce s-au închegat, prin argumente mai mult sau mai puţin
obiective, în substanţa a două pledoarii, prin care se încearcă
demonstrarea sfinţeniei şi a martiriului eminescian, pe de-
o parte, cât şi a religiozităţii discutabile, pe de altă parte.
Sigur că sunt multe aspecte ce impun rezerve ce trebuie
avute în vedere, dacă se ţine seama de rigorile sfinţeniei,
dar în privinţa celei de-a doua propuneri, acordarea marii
distincţii de erou naţional, aceasta este cât se poate de
justificată.

„El este-al omenimei izvor de mântuire…”
Dacă ar trebui să precizăm alegerea titlului şi mai ales

conţinutul acestei modeste intervenţii, mărturisim că este
o încercare de a răspunde, printr-o spicuire a câtorva pasaje
din opera eminesciană, nevalorificate de critici, spre a vedea
clar cât era de angajat poetul în cultul şi cultura creştină,
tradiţională.

Un prim răspuns îl găsim atestat în Rugăciunea unui
dac, rugăciune adresată Împăratului viilor şi al morţilor,
Celui care a biruit moartea, Iisus Hristos: El singur zeu
stătut-au înainte de a fi zeii/ Şi din noian de ape puteri au
dat scânteii,/ El zeilor dă suflet şi lumii fericire,/ El este-al
omenimei izvor de mântuire: / Sus inimile voastre! Cântare

Eminescu şi morala creştină
aduceţi-I,/ El este moartea morţii şi învierea vieţii! Să
reţinem mai ales sintagma Sus inimile voastre după
îndemnul pe care îl rostesc preoţii, Sus să avem inimile,
sintagmă desprinsă din Sfânta Liturghie. Lectura Bibliei, a
Vechiului şi a Noului Testament a rodit în toată gândirea
eminesciană, folosind adesea izvorul biblic, aşa cum vom
vedea şi în ceea ce priveşte originea vieţii pe pământ. Este
primul care a descris creaţia universului, cu mult înainte
de revoluţia tehnico-ştiinţifică spaţială, a dezvoltării ştiinţei
astrofizicii, prin care s-a confirmat faptul că această creaţie
a macrocosmosului este în concordanţă cu punctul de
vedere biblic. Rezultatele cercetării au fost acceptate de
toţi oamenii de ştiinţă şi s-a lansat teoria, formulată de
astronomul englez Fred Hoyle (1950), sub numele Big-
Bang, iar Eminescu a redat-o, în 1881, într-un chip poetic
de excepţie, fiind în mod netăgăduit rezultatul lecturilor
sale biblice: La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă/
Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă,/... Şi în sine
împăcată stăpânea eterna pace/ Dar deodat-un punct se
mişcă... cel întâi şi singur. Iată-l/ Cum din chaos face mumă,
iară El devine Tatăl .../ De-atunci negura eternă se desface
în făşii,/ De atunci răsare lumea, lună, soare şi stihii.../
De-atunci şi până astăzi colonii de lumi pierdute/ Vin din
sure văi de chaos pe cărări necunoscute.

Cine a răsfoit revistele de informaţie ştiinţifică, apărute
şi la noi după anul 1989, reviste ce cuprind mărturiile celor
mai mari astrofizicieni, au putut observa şi imaginea
realizată, prin tehnici de redare spectaculoasă, a începutului
vieţii în perspectiva descrierii biblice din Cartea Facerii.

Ca să ajungă la o asemenea splendidă descriere, pe
care o desăvârşeşte în poemul Luceafărul, poetul s-a
instruit, zi şi noapte, prin lecturi dintre cele mai diverse,
spre a găsi un răspuns la chinuitoarea întrebare despre om
şi rostul lui pe pământ, despre perspectivele lui într-o viaţă
morală desăvârşită, de sfinţenie, sau în vârtejul plăcerilor
aducătoare de păcat şi moarte.

Poemul Luceafărul este chintesenţa acestei îndelungi
meditaţii şi iscodiri, este perla născută din permanenta
confruntare a realului cotidian cu minunea pecetluită a
relaţiei om-cosmos, creatură şi Creator.

Problema verticalităţii, a deschiderii omului spre esenţa
vieţii, a acceptării sacrificiului, ca formă de supunere
cerinţelor lui Dumnezeu, Creatorul a toate câte sunt, toate
aceste înalte aspiraţii se află într-o perpetuă opoziţie cu
fragilitatea morală a omului, aflat într-un timp şi spaţiu pe
care nu-l poate înţelege şi depăşi, fiind supus
compromisurilor pe care le acceptă, ca fiind ale firii, ale
vieţii. Cele două lumi sunt în structura poemului, al cărui
titlu este încărcat de înţelesuri, nu numai separate, ci foarte
îndepărtate. Abdicarea de la legea morală divină,
nerespectarea legământului făcut, a peceţii spirituale
primite în dar, prin care a dobândit nemurirea, va aduce
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după sine abisul, căderea într-o altă stare prin care va pierde
nimbul nemuririi: Da, mă voi naşte din păcat,/ Primind o
altă lege;/ Cu veşnicia sunt legat,/ Ci voi să mă dezlege.

„Azi, când patimilor proprii muritorii toţi sunt
robi…“

O altă componentă existenţială care i-a adus multă

suferinţă e determinată de neînţelegerea dintre viziunea lui
romantică, de o perfecţiune extremă, specifică geniului, şi
atitudinea celor din jur, caracterizată prin pragmatismul
excesiv, impus de o modernizare într-un ritm rapid şi prin
orice mijloace. Schimbările politice afectează relaţiile
social-umane, mai ales în ceea ce priveşte moralitatea
specifică poporului român, oglindită în viaţa cotidiană ce
presupune o normă, o cale ce nu se vrea arbitrară,
dezordonată, impusă de orgolii şi interese strict materiale,
ci având o motivaţie de ordin spiritual, de angajare în faţa
lui Dumnezeu. Ieşirea din această matcă tradiţională îl
mâhneşte „peste măsură“ şi va constitui o temă predilectă
în care viaţa socială va fi analizată sub toate aspectele ei:
profesional, economic, politic, dar şi sub aspectul vieţii
obişnuite de familie creştină, ce se materializează în planul
afectiv, al respectării, prin dragoste, a tuturor membrilor

ei. Această ordine, dictată de credinţa străbună, nu admite
compromisuri şi este calea pe care fiecare om ar trebui să o
urmeze. Dezgustul şi tristeţea faţă de nerespectarea
adevăratelor valori, impuse de tradiţia moralei creştine,
specifică acestui spaţiu creştinat de două mii de ani, sunt
exprimate în versurile bine cunoscutei Scrisori a II-a: De
ce pana mea rămâne în cerneală, mă întrebi?/...Dacă tu
ştiai problema astei vieţi cu care lupt,/ Ai vedea că am
cuvinte pana chiar să o fi rupt,/... De ce nu voi pentru nume,
pentru glorie să scriu?/ Oare glorie să fie a vorbi într-un
pustiu?/ Azi, când patimilor proprii muritorii toţi sunt robi,/
Gloria-i închipuirea ce o mie de neghiobi/ Idolului lor
închină, numind mare pe-un pitic/ Ce-o beşică e de spumă,
într-un secol de nimic./ Încorda-voi a mea liră să cânt
dragostea? Un lanţ/ Ce se-mparte cu frăţie între doi şi trei
amanţi? Credem că aceste versuri sunt suficiente spre a
vorbi de moralitatea poetului şi nu ne mai întrebăm de unde
a izvorât atâta ură a contemporanilor lui şi, din nefericire,
şi ura de astăzi a multor contemporani de-ai noştri.

Intransigent când se referă la apărarea drepturilor
naţionale

Cultura universală şi cea naţională, impresionantă întru
capacitatea receptării ei, specifică numai geniului, se
împleteşte cu identificarea totală a poetului cu „tot ce mişcă
în ţara asta“, cu ansamblul elementelor ce formează
specificul naţional: limbă, religie, istorie, justiţie, natură,
fapt ce rezultă din întreaga alcătuire poetică, dar mult mai
direct şi mai aspru, din scrierile sale cu caracter publicistic.

Din impresionantele volume ce redau articolele
publicate fie în Timpul (1877-1883), România Liberă (1888)
sau Fântâna Blanduziei (1888-1889) se pot desprinde ideile
curajoase, exprimate fără menajamente, în polemica pe care
o avea cu cei care susţineau o politică, zisă liberală, în
paginile ziarului ce se identifica, din necesităţi de ordin
politic, cu etnonimul Românul. Gazeta Românul avea în
primul rând un caracter politic, dar şi literar, fiind o gazetă
cotidiană, atestată din 15 decembrie 1859, sub conducerea
şi îndrumarea politică şi redacţională a lui C. A. Rosetti.
Spre a înţelege angajarea lui Eminescu în atacurile pe care,
cu preţul vieţii, le susţinea în ziarul Timpul, gazetă politică
şi literară, apărută tot la Bucureşti, în 1876, trebuie să
urmărim problemele politico-sociale ale vremii. Timpul este
un ziar scos iniţial de conservatori, în perioada guvernării
lor, dar în scurt timp, după venirea liberalilor la putere,
devine un ziar de opoziţie. Adversarii politici ai lui C. A.
Rosetti, suveranul politic şi directorul gazetei Românul,
adversari mai ales ai ideilor promovate de această gazetă,
erau I. Heliade-Rădulescu, Vasile Alexandri, M. Eminescu,
I. Slavici şi mai târziu I. L. Caragiale. Spre a fi judecată cu
dreptate atitudinea critică, exprimată cu consecvenţă de M.
Eminescu în articolele publicate la Timpul, trebuie să ştim
care erau acţiunile ce determinau această reacţie a

Eminescu şi morala creştină
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redactorilor de la Timpul: Obiectivitatea lui Eminescu, care
îl face, adesea, să se ridice deasupra intereselor de partid,
intransigenţa şi, uneori, rigiditatea, dovedite atunci când
se referă la apărarea drepturilor naţionale... îi aduc
neplăceri tot mai mari... Atitudinea independentă a
redactorilor şi, implicit, a oficiosului conservator are ca
rezultat o scădere a subvenţiilor de partid. În aceste condiţii
apar presiuni tot mai mari, exercitate asupra celor trei
scriitori, Eminescu, Slavici şi Caragiale. Caragiale este
primul care se hotărăşte să părăsească redacţia, fiind urmat
după câteva luni de Slavici. Sarcina copleşitoare de a scrie
aproape în întregime ziarul îi revine lui Eminescu.

„Liber-cugetătorii, indivizi cari nu gândesc în
genere nimic…”

Spre a reliefa credinţa şi fapta, adică angajarea lui
Eminescu în apărarea creştinismului, e de ajuns un singur
articol prin care poetul îşi exprimă deschis, cu toată
sinceritatea, punctul de vedere, sancţionându-şi confraţii
ziarişti de la Românul, care scriu nu în spiritul sfintei
dreptăţi şi al sfintei tradiţii, ci în interesul meschin al unui
grup restrâns care are puterea economică şi politică şi prin
acestea, desigur, şi puterea de decizie. De aceea, poetul nu
îi iartă pe gazetarii cunoscuţi ca redactori la publicaţia
amintită, deoarece aceştia se abat de la norma morală
creştină, de la statutul Bisericii Ortodoxe, pe care îl ignoră
într-o manieră ce nu putea fi trecută cu vederea. Pentru a
răspunde multor atacuri aduse intransigentului poet,
începând cu 12 februarie 1897, data publicării articolului
Liber-cugetător, liberă-cugetare, în paginile ziarului
Timpul, şi până astăzi, vom zăbovi asupra acestui text,
recurgând chiar la copierea unor fragmente, spre o mai bună
înţelegere a creştinului trăitor (practicant), poetul Mihai
Eminescu. În acest articol, M. Eminescu încearcă să explice
care sunt deosebirile extraordinare în ceea ce priveşte
cugetarea în domeniul religiei, fie în cadrul diferitelor ei
confesiuni, fie între normele cu caracter moral din Vechiul
Testament şi cele din Noul Testament, fie între speculaţiile
filosofice şi credinţă, în genere. Religia, pe lângă vecinicile
ei adevăruri morale, pe care nimeni nu le tăgăduieşte, nici
le contestă, cuprinde şi teze curat teoretice de cosmogonie,
pe care biserica însăşi nu le ia decât în mod simbolic...
Noul Testament, adică temelia Bisericii Creştine, nu
cuprinde teze de cosmogonie sau teogonie, încât nici aşa
numita liberă-cugetare, care substituie Cărţii Facerii
doctrine naturaliste, nu are a face cu miezul Bisericii
creştine...

Libera-cugetare admiţând-o chiar în cazul de faţă,
consistă din substituirea cosmogoniei biblice prin idei de
altă natură, şi fiindcă asemenea idei, ca toate tezele curat
teoretice, ca formulele din matematică sau axiomele
geometriei, au a face numai cu adevăruri logice, iar nu cu
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convingeri şi adevăruri morale, de aceea ele, neavând a
împărţi nimic cu inima şi cu caracterul omului, adecă
neputându-le nici strica, nici îndrepta, nu inspiră nimănui
dispoziţii cari jignesc ca din senin, fără nici un motiv
învederat, credinţele şi datinele religioase pe cari poporul
nostru le urmează de 18 sute de ani...

În epoca noastră de nedisciplină a minţilor, în care
mulţi rostesc cuvinte ce nu le pricep, se-ntâmplă în adevăr
ca liberi-cugetători să fie numiţi acei ce sufăr de halucinaţii
dezordonate, dar acel nume se aplică în mod impropriu,
căci nu e vorba de oameni cari gândesc liber, ci de indivizi
cari nu gândesc în genere nimic...

A vorbi deja despre o religie a liberei-cugetări e ceea
ce se numeşte în logică o contradictio in adjecto, e ca şi
când ai zice „oţel de lemn“.

Biserica şi patria
Nu putem omite, în acelaşi articol, o splendidă

observaţie de ordin lingvistic şi istoric ce pare a încununa
adevărul unic, o minune care pentru cei mai mulţi trece
neobservată sau este tratată ca un fapt firesc, ce s-ar fi
realizat de la sine: Biserica răsăriteană e de optsprezece
sute de ani păstrătoarea elementului latin de lângă Dunăre.
Ea a stabilit şi unificat limba noastră într-un mod atât de
admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte
propriu-zise; ea ne-a ferit în mod egal de înghiţirea prin
poloni, unguri, tătari şi turci, ea este încă astăzi singura
armă de apărare şi singurul sprijin al milioanelor de români
cari trăiesc dincolo de hotarele noastre.

Cine o combate pe ea, biserica şi ritualele ei poate fi
cosmopolit, socialist, nihilist, republican universal şi orice
i-o veni în minte dar numai român nu e. Această viziune
explică foarte clar expresiile, zise, „puţin măgulitoare“,
folosite cu privire la limba şi scrisul, venite pe filieră
slavonă, într-un târziu, care au îngreunat lectura textelor
de cult ce se foloseau în Biserică. Ca limbă impusă, străină
etniei româneşti, este simţită, mai ales de cărturarii din sec.
al XIX-lea, care o văd tot atât de tristă şi închistată ca şi
zidurile afumate ale bisericilor vechi (sec. XVI), acoperite
cu explicaţii scrise în această limbă sau grafie necunoscută,
ce a întunecat câteva secole acurateţea limbii moştenite din
scrierile episcopilor sud-dunăreni.

Voi încheia cu definirea cuvântului patrie, definiţie
ce este alcătuită de minunatul M. Eminescu: Iubirea de ţară
e, pururea şi pretutindenea, iubirea trecutului; patria vine
de la cuvântul pater şi numai oamenii care ţin la instituţiile
părinţilor lor, la petecul de pământ sfinţit de sângele
părinţilor pot fi patrioţi (Opera politică, II, 328).

Prof. dr. Aurelia Bălan-Mihailovici
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Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte în fiecare an, pe 9
martie, pe cei 40 de mucenici din Cetatea Sevastiei
(Armenia Mare). Totodată, prin Hotărârea Sfântului
Sinod al BOR şi deopotrivă prin Hotărârea Guvernului
României din anul 2011 s-a stabilit ca în această zi
binecuvântată să se pomenească toţi martirii neamului
românesc care s-au jertfit în temniţele şi lagărele de
exterminare ale regimului criminal concentraţionar
comunist.

În acest context, şi la Biserica monument „In
Memoriam” din Suceava, cu hramul „Naşterea Maicii
Domnului” (situată lângă Palatul de Justiţie), pr. dr. Viorel
Ioan Vârlan, parohul aşezământului, pr. Dumitru Airinei,
pr. Augustin Zaiţ şi decanul de vârstă, pr. Laurenţiu Milici,
au săvârşit slujba de pomenire a celor care şi-au iubit
atât de mult şi cu desăvârşită credinţă GLIA şi NEAMUL,
sacrificându-şi tinereţea, cariera, libertatea, sănătatea,
familia şi deseori chiar viaţa. Să nu-i uităm, ei reprezintă
cel mai preţios capital uman, spiritual, intelectual,
naţional, moral, gospodari de seamă ce au făcut ca
identitatea noastră naţională să mai dăinuie în lume.

Printre primele instituţii edificate de comunişti de
îndată ce au pus mâna pe putere în România au fost
puşcăria şi securitatea lor.

În beciurile de tortură ale securităţii din întreaga ţară,
în închisorile de la Piteşti, Gherla, Aiud, Ocnele Mari,
Jilava, Văcăreşti, Mislea, pe şantierele de muncă forţată
cu regim de exterminare de la Canalul Dunărea – Marea
Neagră, din Deltă sau Bălţile Dunării, toţi au fost supuşi
la diabolice torturi fizico-psihice prin foame, frig,
reeducări ce se făceau prin teste psihice de eliminare a
conştientului, norme de muncă aberante care duceau în
final la lichidarea fizică, acesta fiind şi scopul urmărit,
respectându-se astfel dispoziţiile criminalului Nikolski:
norma de 15 morţi pe zi.

Cadavrele erau aruncate în gropi comune, sub terase
de cale ferată, cum e cazul în Suceava, în terasamentul
căii ferate Suceava – Timişoara (în dreptul complexului
comercial „Selgros” de astăzi), în corpul digurilor din
Balta Brăilei sau pur şi simplu abandonate în stufărişul
bălţilor Dunării, devorate de peşti şi animale.

Dacă nu ar fi Sfânta Biserică, martirajul nostru ar fi
dat uitării, căci demnitarii noştri ne sfidează în continuare,

Să nu ne uităm martirii !
cu toate că la ocuparea fotoliilor pe care tronează am
contribuit şi noi, cu jertfa noastră naţională.

Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici şi Luptători
Anticomunişti (AFDPLS) din judeţul Suceava
mulţumeşte, cu adâncă recunoştinţă, pentru eforturile
absolut voluntare pe care le face Biserica, prin slujitorii
ei de înaltă ţinută civică, umană, morală, patriotică, de a
nu lăsa uitării jertfele acestui neam năpăstuit de veacuri
în istoria sa multimilenară.

Să nu uităm îndemnurile din poemul „Cozia” al
scriitorului Dimitrie Bolintineanu: „Tari au stat străbunii
pentru acest pământ/Să-i urmăm în faptă pe cei ce nu
mai sânt”.

Acum, ne rugăm Celui de sus pentru aceşti martiri
ai neamului românesc, să-i aşeze în dreapta Sa şi să le
dea odihnă veşnică, scăldaţi în lumina dumnezeiască
plină de pace şi iubire.

Prof. pens. MIRCEA ONCIUL,
fost deţinut politic, AFDPLA Suceava
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Cine deschide cu credinţă Sf. Scriptură şi este „mânat
de Duhul” ca să caute drumul spre lumina dumnezeiască,
de multe ori se va afla în faţa unor taine pe care nu le va
putea cuprinde cu mintea, iar dacă nu se va smeri în faţa
tainei se va fi păgubit singur încercând să le desluşească.

Un astfel de om, dregător după slujbă, călătorea pe drumul
de la Ierusalim spre Gaza şi citea din cartea Profetului Isaia,
dar nu-i înţelegea cuvântul. Domnul a văzut nedumerirea
şi dorinţa lui de a cunoaşte şi i-a trimis un ajutor cu totul
deosebit. Iată episodul: „Atunci un înger al Domnului a
grăit către Filip, zicând: Ridică-te şi mergi spre miazăzi, pe
calea care coboară de la Ierusalim la Gaza; aceasta este
pustie... însă a mers.

Şi iată un bărbat din Etiopia, famen, mare dregător al
Candachiei, regina Etiopiei, care era peste toată vistieria ei
şi care venise la Ierusalim ca să se închine,... şezând în
carul său, citea pe proorocul Isaia... Iar Duhul i-a zis lui
Filip: Apropie-te şi te alipeşte de carul acesta... Şi
alergând Filip l-a auzit citind pe proorocul Isaia, şi i-a zis:
Înţelegi, oare, ce citeşti ? Iar el a zis: Cum aş putea să
înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Şi a rugat pe
Filip să se urce şi să şadă cu el. (Faptele Apostolilor VIII,
26-34)

Aşa fiecare dintre noi când nu înţelegem sensul unui
cuvânt, a unei fraze sau a unei întâmplări să mergem la cel
ce este în măsură să ne lumineze necunoaşterea.

În legătură cu texul citat cu recunoştinţă mulţumesc
vrednicului de pomenire Părinte Profesor, Arhidiacon Ioan
Ivan, pentru că el „a dezlegat multe din tainele Scripturilor”
elevilor săi, şi unor profesori sau „dregători împărăteşti,”

„DINCOLO DE CUVINTE ...”
„Mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu.”

(Matei XIX, 24)
ce au dorit să-şi afle odihnă sufletească venind la Sfânta
Mănăstire Neamţ, unde el era smerit slujitor. El ştia că acel
cuvânt nu poate fi înţeles de „învăţăcei,” ba chiar ştia că
mulţi alţii se împiedică în a descifra taina.

Aşa stând lucrurile, găsind „un timp cu bun prilej,”
ne-a explicat cum stă treaba cu cămila şi
urechile acului, iar noi am reţinut învăţătura
pentru a o da mai departe.

Deci trebuie să ştiţi că prin urechile
acului nu poate intra cămila!

Dar este vorba oare despre cămila care-
şi poartă după vrerea lui Dumnezeu cocoaşele
sale, cum credeau cei mai mulţi, sau este
vorba despre „camilă” – care este un fel de
otgon, o funie foarte groasă folosită de
corăbieri pentru parâme, cum credeau alţii ?
Ei bine, aceasta era nedumerirea: era vorba
despre CĂMILĂ sau despre CAMILĂ? Toţi
ştiam că nici una nici alta nu putea trece prin
urechile acului şi înţelegeam că Mântuitorul
le foloseşte pentru a ne arăta un fapt
indubitabil, anume că tot aşa „un bogat nu
poate intra în împărăţia lui Dumnezeu!”
Da, aşa este, numai că Părintele Profesor ştia
şi el că noi înţelegem cum stă treaba cu
„urechile acului” şi urma să ne lămurească
partea a doua a cuvântului, cea în care este

menţionat BOGATUL!
Ne-a spus că bogăţia „îi pune cocoaşe omului” aşa cum

a pus Dumnezeu cocoaşe cămilei, şi acestea îl împiedică să
intre în Împărăţia Lui aşa cum urechile acului îl împiedică
să treacă dincolo cum trece firul subţire. Tot aşa ne-a spus
că bogăţia „îngroaşă firul subţire şi îl face ca otgonul de
gros,” ceea ce nu-i permite, iarăşi, ca să treacă prin aceeaşi
strâmtoare.

Da, aşa este, dar dacă bogăţia este folosită potrivit voii
lui Dumnezeu, adică pentru a-l ridica din suferinţă pe cel
bolnav sau din sărăcie pe cel lipsit şi stăpânul ei va auzi în
urechi permanent ecoul cuvintelor Domnului care
precizează că cel ce are bogăţia „este doar iconom” (Luca
XVI) şi fiind iconom trebuie să fie credincios Celui care l-
a rânduit peste averile sale”. În cazul acesta şi bogatul se
poate mântui.

Aşadar, ce-a vrut să spună Mântuitorul?
A vrut să spună că bogăţia devine primejdioasă doar

când este greşit folosită, dar mai cu seamă că rareori se
întâmplă ca să fie folosită pentru a deschide uşa Împărăţiei
lui Dumnezeu.

Atenţie, deci, la urechile acului, că tot aşa de strâmtă
este calea spre Rai!

Pr. Ionel Filon
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Subtil şi aproape insesizabil, un vânt călduţ ce bate dinspre
occident îşi doreşte, de la zi la zi, un om nou. Mai precis, o familie
nouă, eliberată de „cătuşele tradiţionalului şi ale religiei”. Individul
trebuie să se elibereze de constrângerea moralei. Tot ceea ce contează
pentru omul nou este egalitatea – pentru ca celălalt, indiferent de
înclinaţiile sale, să nu se simtă discriminat. Aşadar, omul nou, în
numele egalităţii, tinde să desfiinţeze graniţa sexuală dintre bărbaţi
şi femei, tinde să desfiinţeze rolul soţilor, al părinţilor şi, mai ales,
al imaginii pe care copilul o are cu privire la noţiunile de „mamă”,
„tată”, „familie”. 

Toate ideologiile care au lăsat o amprentă în istorie au avut
ceva în comun: şi-au dorit crearea unui „om nou”. Revoluţia
franceză, iluminismul, fascismul şi nazismul, apoi comunismul, toate
şi-au bazat influenţa asupra lumii pe o teorie: pentru ca societatea
să funcţioneze, este nevoie de un alt om – de un om nou. Zeci de
mii de pagini au fost scrise de către filosofi, antropologi, sociologi,
psihologi, în slujba acestei cauze. Se urmărea inocularea aşa-zisei
ideologii creatoare în mintea oamenilor, mai ales a tinerilor. Lupta
era dusă pentru formarea, de-a lungul mai multor generaţii, a unei
noi gândiri sociale, economice sau politice, ce urma să înlăture tot
răul existent în lume, prin purificarea societăţii de elementele nocive.

În toate aceste sisteme doritoare de un nou om, automat s-a
declanşat un zid despărţitor între cei capabili de înnoire şi paria.
Este suficient să ne amintim de ideologia nazistă a rasei pure, din
care să se dezvolte omul nou – fenomen ce a lăsat în urmă milioane
de victime din rasele… impure. Peste toate s-a aşezat praful istoriei.
Legile moderne au interzis folosirea sintagmei „omul nou” şi parcă
lumea a uitat. Dar, nu de tot. Subtil şi aproape insesizabil, un vânt
călduţ ce bate dinspre occident îşi doreşte, de la zi la zi, un om nou.
Mai precis, o familie nouă, eliberată de „cătuşele tradiţionalului şi
ale religiei”.

Trăitor într-o societate creştină, în care familia a fost văzută
dintotdeauna în prelungirea dumnezeieştii Liturghii, poporul român
nu-şi poate închipui ca omul să se nască, să trăiască şi să se
împlinească, în afara acestei instituţii sacre – familia. De aceea,
este cunoscută expresia „să intri în rândul oamenilor”. Se referă la
faptul că tânărul devine om, în sensul adevărat al cuvântului, doar
în momentul în care îşi formează o familie.

Deşi nu se recunoaşte, astăzi singurul mare război care se poartă
la nivel mondial este împotriva familiei ca instituţie sfântă, în care
omul îl respiră pe Dumnezeu şi trăieşte o „viaţă în Hristos”, aşa
cum sublinia Sfântul Nicolae Cabasila. Sub masca protejării
drepturilor omului, a minorităţilor de orice natură ar fie ele, familia
este ţinta ultimă. Acest lucru, deoarece valorile împărtăşite în acest
mediu deranjează o societate în care singura valoare este libertinajul
– „Tu eşti dumnezeu”!

La început de mileniu III, ne aflăm în pragul unei revoluţii
sociale care propovăduieşte o doctrină a egalităţii. Sub acest acoperiş
ce sună bine din punct de vedere social, lumea se îndreaptă tocmai
spre conturarea unui om nou. Individul trebuie să se elibereze de
constrângerea moralei. Tot ceea ce contează pentru omul nou este
egalitatea – pentru ca celălalt, indiferent de înclinaţiile sale, să nu
se simtă discriminat. Aşadar, omul nou, în numele egalităţii tinde
să desfiinţeze graniţa sexuală dintre bărbaţi şi femei. La orice click
ne sunt propuse modele de bărbaţi care iau estrogen, ca să arate mai
puţin a bărbaţi, de femei care iau  testosteron, pentru a fi mai puţin
femei. Vocea bărbaţilor se feminizează, iar cea a femeilor devine
mai masculină. Undeva, pe la mijloc, apare noul prototip uman:
nici bărbat, nici femeie – omul nou. 

Aspectul biologic devine irelevant în definirea sexului fiinţei
umane, identitatea sexuală fiind dată de ceea ce crede omul în mintea

lui, nu de natura lui biologică. Cu alte cuvinte, mintea, nu fizicul,
creează realitatea sexuală. Se ne amintim doar de bărbatul-femeie
cu barbă, câştigător al unui cunoscut concurs muzical european!

Parcă nu ne vine să credem că se doreşte conturarea unui om
nou. Tindem să categorisim totul cu afirmaţia „teorii ale conspiraţiei”.
Aşa o fi? Argumentele luptei se pot vedea şi se pot pipăi pe hârtia
legilor europene care, vrând nevrând, ni se vor introduce în legislaţia
naţională, dacă nu cumva schimbă Dumnezeu istoria.

Proiectul de lege Zuber, depus la Parlamentul European în luna
martie 2014, sub masca „teoriei genului şi a familiei cu o compoziţie
diversă”, pregăteşte contextul ca, pe viitor, în certificatul de naştere,
rubrica „sexul copilului” să fie suplinită de o liniuţă! Pentru ca, nu
cumva la maturitate, un om, deşi bărbat în toată firea, să fie ofensat
că-i este atribuit sexul „bărbătesc”, deşi el şi-ar fi dorit să fie
„femeiesc”!

În Marea Britanie, parlamentul deja a lansat o lege care permite
„crearea” de copii cu trei „părinţi” ori cu  trei „părţi contractante”.
Iar în certificatul de „creare” va fi menţionat modul în care copilul
a văzut lumina lumii, dintr-un uter natural ori dintr-un uter artificial.
Unele dintre aceste lucruri deja se petrec sub ochii noştri, tăinuite
bine de către o presă prea ocupată cu alte subiecte fierbinţi.

Statul american California a modificat în anul 2014 legislaţia,
eliminând termenii de „mamă” şi „tată”. În Canada, deja unii părinţi
au cerut să nu fie menţionat sexul biologic al copilului în certificatul
de naştere. Când va creşte, el va decide singur ce sex preferă. Iar
dacă se răzgândeşte, va avea drept la un nou certificat de naştere.
New York Times scria, la început de 2015, despre un studiu
desfăşurat şi reactualizat în Universitatea Vermont. Conform
comunicatului, pentru a nu leza identitatea de gen, se permite
studenţilor să-şi prezinte identitatea în cinci categorii: „el”; „ea”;
„ze” – nici el, nici ea; „ele” – identităţi sexuale multiple şi prin
numele de familie. Se prea poate ca şi rubrica părinţilor din certificat
să fie modificată. În loc de părinţi să avem „părţi contractante”,
adică donator de material genetic, mamă surogat, părinţii care au
achitat financiar procedeul zămislirii şi alţi actori ai piesei de teatru
ce devine viaţa dăruită de Dumnezeu unui prunc.

Pomenea cineva, zilele trecute, despre o bunică ce şi-a născut
propriul nepot! A fost inseminată artificial cu produsul rezultat în
urma fertilizării unui ovul donat, cu materialul genetic al fiului său
– fiu ce avea o altă orientare sexuală. Declaraţia ei era: „Bebeluşul
nu are nicio legătură biologică cu mine, este doar nepotul meu!”.
Totuşi, ea a fost şi mamă şi bunică în acelaşi timp. Nu vi se pare că
începem să vorbim despre un om nou? Păi, cum credeţi că va creşte
acel copil cu un tată-frate de altă orientare sexuală şi cu o bunică-
mamă, doi în unul? O să mai creadă în familia formată din bărbat şi
femeie, aşa cum a dăruit-o Dumnezeu?

Nu este o glumă, este pura realitate a ceea ce ni se pregăteşte.
Ştiţi ce este cel mai grav? Nouă nu ni se par în regulă toate aceste
fapte sociale şi le considerăm dereglări şi abateri de la morală, religie
sau etică. Însă, care credeţi că va fi opinia copiilor sau a nepoţilor
noştri? Nu cumva una de acceptare a fenomenelor sau chiar una de
aderare la aceste păreri, pentru că asta au văzut încă din vremea
prunciei? Şi, iată cum se conturează omul nou…

Dacă doctrinele amintite din secolul al XX-lea nu au reuşit
mare lucru cu impunerea unui om nou, gluma la care noi astăzi
zâmbim are mari şanse să izbândească! Să ne gândim la situaţia în
care un descendent al nostru va fi bătaia de joc a întregii societăţi:
„Preistoricule şi demodatule… vrei să te căsătoreşti şi să ai o
familie?”. Este posibil ca acest scenariu să fie doar o imagine creată
de mintea unui tată fără prea multe ocupaţii reale… În acelaşi timp,
este un vis posibil, în care cred multe fundaţii şi instituţii pseudo-
umaniste.

Soluţia salvatoare pentru noi? Simplă. Să ne ţinem copiii şi
nepoţii alături! Lângă conştiinţa familiei, a mesei în comun, a poveştii
de seară citite în familie, a rugăciunii comune şi, nu în ultimul rând,
a familiei – continuare a dumnezeieştii Liturghii!

Nicolae Pintilie

Se doreşte crearea
unui „om nou”?
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Ruşinea nu mai e ruşine,
Dreptatea n-o vedem la faţă,
Azi binele nu mai e bine,
Viaţa nu mai e viaţă.
Cuvântul nu mai e cuvânt,
Credinţa nu mai e credinţă,
Pământul nu mai e pământ,
Ştiinţa nu mai e ştiinţă.

La primul colţ stă cerşetorul,
La celălalt prostituata,
Din întuneric cu toporul
Îţi taie hoţul beregata.
Pungaşu-n stradă te agaţă,
Eşti înşelat de orişicine,
Ajungi fără să vrei paiaţă,
Ruşinea nu mai e ruşine.

Minciună, fals şi strâmbătate,
Trădarea, viciul, impostura
Şi toate relele-adunate
Şi-arată colţii, gheara, ura.
De la opincă pân-la Vodă

Înşelăciunea e povaţă,
Excrocheria e la modă,
Dreptatea n-o vedem la faţă.

Munca? Năpastă, jug, robie,
O exploatare nemiloasă,
Teroare, foame, sărăcie,
Frig şi mizerie în casă.
Distrugere şi nimicire,
Oraşe, satele puţine,
Nu mai avem nici o ieşire,
Azi binele nu mai e bine.

Admitem orice dezonoare,
Tot pasul e o poticnire,
Noaptea e groază, disperare,
Ziua? Abuz, nelegiuire.
Mereu în ceafă simţi pistolul

Şi-o dubă neagră că te-nhaţă,
Capul plecat îşi joacă rolul,
Viaţa nu mai e viaţă.
Ce-i astăzi alb, mâine e negru,

Cei buni acum, curând sunt răi,
Nu mai găseşti un om integru
Printre lichele şi lingăi.
Aşa târîş ne ducem traiul,
Nimic în noi nu mai e sfânt,
Ne-am alterat gândirea, graiul,
Cuvântul nu mai e cuvânt.

La margini goale de răscruce
Te întâlneşti atât de rar,
Cu o troiţă, cu o cruce,
Cu o fântână, cu-n altar.
Nu-i nici o rază de lumină
Peste durere, suferinţă,
Biserica e o ruină,
Credinţa nu mai e credinţă.

În aer pulbere, toxine,
Gaz, ploi acide, nori de fum,
Îţi verşi şi maţele din tine
De vrei să mai respiri acum.
Ce-aduce ziua cea de mâine,
Ce-otrăvuri ne mai vin pe

“Ţara de Sus”, ulterior numită Bucovina a fost în
decursul istoriei una dintre nestematele din coroana
României, “Dulcea Bucovină”, apelativ adresat de către
“bardul de la Mirceşti” într-o epocă de tristeţe datorată
separării, arată simţămintele unui moldovean de factură
europeană.

Începuturile medicinei în zona Sucevei se confundă
cu istoria societăţii de pe aceste meleaguri. Vor fi existat
vraci sau “doftoroaie” meştere, este de la sine înţeles.
Nivelul cunoştinţelor lor era cel al vremii şi era desigur
extras din milenara înţelepciune populară şi profunda
cunoaştere a naturii şi a plantelor.

Perioada obscură şi astăzi pentru istorici, cea de
dinainte de descălecatul Moldovei, fie cel al lui Bogdan
“infidelul” faţă de Coroana maghiară (1359), fie celălalt,
mai învăluit în legendă al lui Dragoş (1342), este totuşi
ilustrată de cronicile străine şi din punct de vedere al
asistenţei medicale. Astfel se citează la 1308 “voievodul
cel mare al moldovenilor” fiind bolnav era îngrijit de nişte
femei în vârstă.

În relatările despre trecutul “Ţării de Sus” se aminteşte
şi despre existenţa unor servicii de asistenţă a bolnavilor,
în mănăstiri. Este perioada medicinei anonime, considerată
până la 1400. Preocupările de îngrijire a bolnavilor au avut

Asistenţa medicală în zona Sucevei
în decursul vremurilor

cea mai mare reputaţie îndeosebi la Putna şi Dragomirna
(după Lupu, Banu). Îngrijirile sacerdoţiale încercau în mod
concomitent alinarea suferinţei trupeşti şi mântuirea
sufletului, îmbrăcând un aspect holistic, ignorat în bună
parte în perioadele următoare.

În zona Sucevei au fost (şi sunt încă) considerate ca
având putere de vindecare moaştele Sf. Ioan cel Nou aduse
în 1402 de Alexandru cel Bun, precum şi izvorul de lângă
fosta biserică Franciscană din Siret.

Perioada de după 1400 care începe după cristalizarea
formaţiunilor statale coincide cu autonomizarea vieţii de
curte. O serie de personalităţi ataşate pe lângă unii domnitori
încearcă unele practici medicale cel puţin “dubioase”.

Însuşi domnitorul Moldovei, Ştefan cel Mare, după
rana de la picior căpătată în 1462 la asediul cetăţii Chilia a
fost tratat la început de un vraci moldovean şi apoi de medici
şi chirurgi străini.

Totuşi, în pravilele lui Vasile Lupu (1646) se găsesc o
serie de prevederi de bun simţ în materie de pruncucidere,
avort, alienare mintală, boli venerice; sunt primele
preocupări de igienă socială şi este atestat rolul medicului
într-o epocă de cultură ca aceea a lui Vasile Lupu şi Matei
Basarab. (va urma)

dr. în medicină Mihai Ardeleanu

G l o s s a
vânt?!
Mănânci venin când muşti din
pâine,
Pământul nu mai e pământ.

Mintea la tont? Far ce străluce,
Cretinul este înţelept,
Prostia-i sus şi ne conduce,
Nemernicul e om deştept.
Orice nătâng e consultant,
Tâmpitul are elocinţă,
Netotul a ajuns savant,
Ştiinţa nu mai e ştiinţă.

Ştiinţa nu mai e ştiinţă,
Pământul nu mai e pământ,
Credinţa nu mai e credinţă,
Cuvântul nu mai e cuvânt.
Viaţa nu mai e viaţă,
Azi binele nu mai e bine,
Dreptatea n-o vedem la faţă,
Ruşinea nu mai e ruşine.

Dumitru Oniga
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„La Parlamentul European, religia nu este nici o matrice
care defineşte preferinţele individuale sau colective, nici o
bază suficientă pentru a mobiliza. Rămâne o semnificativă
resursă simbolică de distincţie pentru a construi un profil
politic şi public şi pentru a se diferenţia în competiţie”: acesta
este, în sinteză, rezultatul unei investigaţii coordonate de
François Foret, director de cercetări politice de la Institutul
de Studii Europene (Bruxelles) şi prezentată recent în timpul
unei reuniuni a nou-constituitului intergrup din Parlamentul
European despre libertatea de religie sau credinţă şi toleranţa
religioasă, citim pe Ercis.ro, după un material SIR.

Scopul acestui proiect de cercetare a fost să investigheze
pe rază largă „credinţele membrilor Parlamentului European”
şi ce consecinţe are crezul fiecărui parlamentar asupra
acţiunilor lor, dar şi care este „impactul religiei asupra
socializării politice”, modul de a trata teme care au o
„însemnătate religioasă” şi pentru ce „strategii” este utilizată
religia. Trebuie notat că studiul se referă la configurarea
Parlamentului în legislatura trecută (2009-2014) şi se bazează
pe răspunsurile pe care 167 de membri ai Parlamentului dintre
cei 736 (adică 22,7%) au acceptat să le dea la cele 23 de
întrebări ale chestionarului distribuit în 9 limbi.

Chemaţi să evalueze influenţa religiei asupra funcţionării
Parlamentului, 63,2% dintre cei care au răspuns au afirmat că
religia are o importanţă, şi au spus aceasta mai ales deputaţii
care se definesc nereligioşi sau atei. „Aceasta sugerează că
religia este mai vizibilă pentru cei care sunt străini de ea sau
ostili, în timp ce aceia care cred consideră că rolul ei în
Parlament este insuficient în relaţie cu rolul pe care îl
desfăşoară în viaţa lor individuală”, explică Foret, specificând
că protestanţii – mai ales dintre deputaţii germani şi englezi –
„resimt o influenţă catolică în procesul decizional european,
în timp ce ortodocşii – mai ales români – cred că religia este
prea echivocă şi că nu se ţine suficient cont de ea”.

Totuşi, majoritatea parlamentarilor europeni (66,7%) au
spus că rar (47,1%) sau niciodată (19,6%) iau în considerare
religia, în timp ce numai o treime dintre deputaţi fac aceasta
adesea sau mereu. Una dintre explicaţiile posibile pentru acest
paradox, conform lui Foret, ar fi faptul că religia este tratată
ca un „factor social”, independent de preferinţele sau de
implicarea personală. Alt paradox se observă cu referinţă la
tema culturii europene şi legătura cu tradiţia creştină: cu privire
la lipsa menţionării rădăcinilor creştine ale Europei în Tratatul
de la Lisabona, raportul între dezamăgiţi şi satisfăcuţi a fost
în jurul procentului de 50%, cu un 0,3% în plus de
„satisfăcuţi”.

Însă 77% dintre parlamentarii europeni intervievaţi au
recunoscut că factorul religios şi cultural a marcat modul în
care a fost tratată problema intrării Turciei în UE. Oricum
religia are importanţă în mod diferit în funcţie de ambientele
politice: în fruntea listei sunt sectoarele legate de drepturile
fundamentale, politicile sociale, cultura, educaţia; pe ultima
poziţie sunt relaţiile internaţionale. În toate contextele,

Există spaţiu pentru religie în Parlamentul European?
semnalează Foret, religia poate să devină „un mod pentru a
trezi interes şi a polariza actorii politici şi mass-media”, chiar
fără a influenţa deciziile politice.

21% dintre parlamentari s-au declarat „în mod obişnuit
în contact cu reprezentanţi religioşi, o dată pe lună sau mai
des”, în timp ce 15,8% nu au niciun contact. „Interlocutori
mai asidui” sunt cei care sunt mai convinşi de influenţa religiei

asupra Parlamentului şi cei care se declară credincioşi. Dar
„nu există dovezi că a intra în contact cu lobby-uri religioase
duce la schimbarea opiniei unui europarlamentar hotărât”. Cei
mai puţin preocupaţi (şi mai obişnuiţi) să întâlnească grupuri
cu interese specifice, care includ lobby-uri religioase, sunt
parlamentarii britanici; în timp ce parlamentarii francezi sunt
cei care se opun cel mai mult la interferenţa grupurilor de
interese, mai ales a celor cu motivaţie religioasă.

În domeniul ONG-urilor cu o dimensiune religioasă,
COMECE, Comisia Conferinţelor Episcopale din
Comunitatea Europeană, „este organizaţia dedicată în
întregime lobby-ului religios cel mai frecvent citată” (22,2%),
urmată de Conferinţa Bisericilor Europene (8,1%). Această
panoramă este marcată de absenţa protestanţilor, a căror „flotă
mică” reflectă „natura deinstituţionalizată a acestei
denominaţiuni religioase”. Organizaţiile ebraice, cu profil
public scăzut, sunt o prezenţă vizibilă cu „strategii eficiente”.
Ortodocşii şi musulmanii „sunt aproape invizibili, comparativ
cu rolul lor demografic în populaţiile europene”. Sunt apoi
prezenţe active vizibile organizaţii „cu interese specifice”,
„care lucrează în numele valorilor spirituale”, între care Caritas
joacă un rol principal.

Ultima parte a investigaţiei se referă la convingerile,
practicile şi atitudinile religioase ale parlamentarilor: 72%
dintre cei care au răspuns au declarat că aparţin unei
denominaţiuni religioase, dar numai 62% au spus că sunt
„persoane religioase”, în timp ce 55% cred într-un Dumnezeu
sau în vreo formă de spirit sau „forţă vitală”. În concluzie, în
linie cu statisticile europene, „parlamentarii europeni sunt un
grup în care se întâlneşte apartenenţa fără a crede şi mai mult
apartenenţa fără a practica”.

Sursa: Ercis.ro
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Biserica şi artele.
La 6 mile (9,5km) la sud de Edinburgh se afla unul din

terminalele mitului complex al Graalului şi al cavalerilor
templieri, teme de milenii plutind în mister şi supuse speculaţiilor.
Capela este fondată în 1446 de Sir William St. Clair şi lărgită
mereu până la baronul de Rosslyn Sir Oliver St. Clair. Arhitectura
interioară abundă în simboluri iar subsolurile au fost locul turnării
unui recent film dedicat templierilor şi Graalului. Diavolul şi
îndrăgostiţii, Dansul morţii, Naşterea lui Iisus, Cavalerul şi câinele
la picioarele sale, Omul negru, Cele şapte virtuţi, Vălul Veronicăi,
Îngerul căzut şi multe altele te transportă în lumea legendelor, a
misterelor întrebându-te cât din ele poate fi adevărat. Biserica
din Rosslyn este un punct de atracţie deoarece aici s-au oprit o
parte din cavalerii templieri, câţi au mai rămas după persecuţiile
la care Ordinul templierilor a fost supus în Franţa de Regele Filip
al IV-lea supranumit “cel Frumos” (1285-1314). Templierii, ordin
militar şi religios fondat la Ierusalim în 1119, avea ca obiectiv
găsirea Graalului; adunase averi şi putere imensă încât devenise
bancherul Europei, al regilor şi prinţilor. Regele Filip le era dator
pentru împrumuturi pe care nu le putea returna încât a început
prigonirea lor în urma unui proces de patru ani, confiscându-le
averile în 1312, arestând peste 100 dintre ei, arzându-i pe rug în
cele din urmă chiar pe marele maestru, Jacques de Molay (1243-
1314) care de pe rug l-a blestemat pe rege să-l urmeze ceea ce s-
a şi întâmplat în acelaşi an 1314. Papa Clement al V-lea aliat cu
regele Filip a consfiinţit desfinţarea Ordinului.

Graalul era şi poate încă este mai mult decât un pretext, un
vas de smarald de care după tradiţiile creştine s-ar fi servit Hristos
la Cina cea de taină. În el, Iosif din Arimateea ar fi strâns sângele
scurs din rana pe care un soldat roman i-a făcut-o Mântuitorului
răstignit, înţepându-l în piept cu suliţa spre a verifica dacă a murit.
Cavalerii regelui Arthur al Scoţiei sunt eroii multor romane din
secolele XII - XIII pe tema recuperării Graalului. Arthur (sec.
VI), fost rege legendar al celţilor din Britania, erou al luptei contra
cuceritorilor anglo-saxoni, a rămas personajul central al
romanelor cavalereşti din secolul XIII, cunoscute sub numele
“Ciclul mesei rotunde”.

Altă ramură a templierilor fugiţi de teama prigonirilor s-a
aşezat în Spania dar cei care s-au oprit în Scoţia se crede că au
dus cu ei nu numai taine ci şi Graalul pe care cei obsedaţi de
această legendă l-au căutat şi-l mai caută în catacombele de la
Rosslyn.

Bolton Abbey şi Henric al VIII-lea
Construită din 1154, abaţia a fost sediul a 26 generaţii de

călugări ai Ordinului Sf. Augustin care în decursul secolelor s-au
gospodărit singuri până în 1539 când Henric al VIII-lea (1509-
1547) în conflict cu papalitatea s-a separat de biserica catolică
devenind şef al bisericii anglicane în 1535, secularizând bunurile
mănăstireşti încât şi abaţia Bolton decade. În bună parte ruinată
de timp, partea vestică rămâne biserică parohială; este situată pe
malul unui râu şi înconjurată de păduri şi pajişti. Henric al VIII-
lea, rege al Angliei şi al Irlandei (1541-1547) a dus o politică de
echilibru faţă de Spania şi Franţa. Iniţial catolic convins, provoacă
schisma atunci când papa i-a refuzat anularea căsătoriei cu
Caterina de Aragon. În replică, Henric al VIII-lea se proclamă în
1534 şef superm al bisericii Angliei persecutându-i atât pe catolici
cât şi pe protestanţi.

După Caterina de Aragon şi Anne Boleyn (mama Elisabetei
I) decapitată în 1536, s-a căsătorit cu Janna Seymur, mama
viitorului Eduard al VI-lea, apoi cu Anne de Clčves, Caterina
Howard (executată în 1542) şi Caterina Parr. Domnia lui Henric

Scoţia si Anglia în câteva cuvinte (II)
prin centralizare excesivă a întârit puterea regală iar ruina abaţiei
Bolton rămâne dovada acelor vremuri tulburi.

Artele vizuale în Scoţia
The Scotish National Gallery este celebră în lume prin

colecţiile sale de picturi ai maeştrilor clasici, ai Impresioniştilor
dar şi a artiştilor scoţieni. Colecţiile muzeului încep cu anul 1300,
continuă cu Renaşterea şi ajung până în secolul XIX. Muzeul
este adăpostit într-o construcţie modernă datorată unui celebru
arhitect, William Henry Playfair, prima galerie fiind deschisă în
1859.

Câteva nume de artişti vor fi suficiente pentru a ilustra
afirmaţiile de mai sus:

- Hugo van der Goes (1467-1482): Trinitatea
- Sandro Botticelli (1444-1510): Madona adorându-l pe

copilul Iisus dormind
- Rafael (1483-1520): Madona şi pruncul
- Titian (1485-1576): Diana şi Actaeon
- Diego Velasquez (1599-1660): Bătrână prăjind ouă
- Sir Anthony van Dyck (1599-1641): Familia Lomellini
- Sir Peter Paul Rubens (1577-1640): Ospăţul lui Irod
- Nicolas Poussin (1594-1665): Cele şapte sacramente
- Rembrandt von Rijn (1606-1669): Autoportret ( la 51 ani)
- J.A. Watteau (1684-1721): Sărbători veneţiene
- J.S: Chardin (1699-1779): O vază cu flori
- Thomas Gainsborough (1727-1788): Onorabila Doamnă

Graham
- Allan Ramsay (1713-1784): Margaret Lindsay
- John Constable (1776-1837): Valea Dedham
- Claude Monet (1840-1926): Peisaj marin
- Edgar Degas (1834-1917): Diego Martelli
- Paul Gauguin (1848-1903): Viziunea Sermonului
- Vincent van Gogh (1853-1890): Grădina cu măslini
- Sir Henry Raeburn (1756-1823): Reverendul Robert Walker

patinând pe lacul Duddingston.
Acest patinator solitar, Robert Walker (1755-1808) ministru

al Canongate Kirk a fost membru al Socieţăţii de patinatori din
Edinburgh care se întâlneau de obicei pe lacurile îngheţate din
Duddingston sau Lochend de la marginea Edinburgh-ului. Statura
sportivă şi eleganţa cu care patina era admirată  iar imaginea sa
frecvent utilizată în mass media.

- J.B.Lepage (1848-1884): Băiatul care nu face nimic
Un băieţel care stă degeaba şi te priveşte direct din tablou

cu haine ponosite şi ghete largi, rupte, fără şireturi, are un aer
relaxat ce se potriveşte cu titlul tabloului care este o abreviere
din argoul francez “il n`y a pas mache” care înseamnă “nu e nimic
de făcut”; biciul pe care-l ţine şi cornul agăţat pe spatele său
parcă ar semnala sosirea iminentă a unui transport.

Între atâtea valori supreme ale artelor vizuale, în finalul
programului de vizitare simţi o vagă părere de rău că niciodată
timpul nu ajunge mai ales că te mai întorci în sălile în care Rafael,
Titian, Botticelli, nu împart spaţiul cu nimeni. Pentru asemenea
ocazii în care te afli în faţa atâtor titani ai creaţiei, ai nevoie nu
numai de picioare bune dar şi de un echilibru psihic corespunzător
avalanşei emoţiilor artistice într-un serial care ai vrea să nu aibă
sfârşit deşi te oboseşte şi frumosul când te copleşeşte. În drum
spre Rosslyn şi Bolton ne-am oprit într-un sat care seamănă cu
satele ardeleneşti dar am vizitat şi Castelul Skripton al lordului
cu acelaşi nume din secolul XVII, urmat de o „dinastie” Clifford
ca stăpâni ereditari. Alături de acest castel medieval ca o
fortăreaţă, se află biserica – castel „Sfânta Treime” , la fel de
impresionantă prin dimensiuni.

Dr. Ioan Ieţcu
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 Potrivit savanţilor din Statele Unite, ritmurile percutante din
unele dintre cele mai cunoscute lucrări ale lui Beethoven ar fi
putut fi inspirate din maladia cardiacă de care suferea muzicianul
german, informează dailymail.co.uk.

Ei spun că pasaje întregi din muzica lui se potrivesc cu bătăile
neregulate ale inimii muzicianului, care suferea de aritmie cardiacă.

În echipa de cercetători de la Universitatea Michigan şi
Universitatea Washington s-au aflat un cardiolog, un medic
specializat în istorie medicală şi un muzicolog.

Studiul, publicat în Perspectives in Biology and Medicine, a
analizat mai multe compoziţii ale lui Beethoven, căutând anumite
indicii despre o maladie cardiacă pe care ar fi avut-o celebrul
muzician german. Ritmurile din anumite pasaje din câteva
compoziţii renumite reflectă, spun cercetătorii americani, bătăile
neregulate ale inimii lui Beethoven, care ar fi fost cauzate de o
aritmie cardiacă."Muzica lui pare să fi fost simţită, atât la propriu,
cât şi la figurat, cu inima", a spus Joe Howell, cercetător la
Universitatea Michigan, coordonatorul studiului."Atunci când
inima ta bate neregulat din cauza unei maladii cardiace, ea face
acest lucru în cadrul unor tipare previzibile. Credem că auzim
unele dintre aceste tipare în muzica lui. Sinergia dintre minţile şi
corpurile noastre modelează felul în care simţim lumea din jur", a
adăugat el. Cercetătorii americani au studiat tiparele ritmice din
mai multe compoziţii care ar putea să reflecte felul în care
Beethoven era afectat de aritmie, o maladie care face inima să
bată prea repede, prea încet sau într-un ritm neregulat.

Schimbările bruşte, imprevizibile din ritmul şi notele din
muzica lui Beethoven par să se potrivească cu astfel de tipare
asimetrice cardiace. Un exemplu elocvent, spun cercetătorii

americani, este fragmentul final, "Cavatina", din Cvartetul pentru
coarde în Si bemol major, Opus 130, o compoziţie încărcată de
emoţie, despre care Beethoven a spus că îl facea întotdeauna să
plângă.

La mijlocul compoziţiei, tonalitatea se schimbă, brusc, în Do
bemol major, provocând un ritm neechilibrat ce evocă o emoţie
întunecată, dezorientare şi o senzaţie stranie, adeseori descrisă
prin sintagma "răsuflare tăiată".

În indicaţiile lăsate de compozitorul german pentru muzicienii
care interpretează această partitură, secţiunea respectivă a fost
marcată prin cuvântul german "beklemmt", un termen care se tra-
duce prin sintagma "inimă grea".

Autorii studiului spun că "inima grea" poate să însemne
"tristeţe", dar expresia în cauză ar putea să descrie şi senzaţia de
apăsare, un sentiment adeseori asociat cu aritmia cardiacă.

Savanţii americani au identificat tipare aritmice şi în alte
compoziţii. Ei au studiat Sonata pentru pian în La bemol major,
Opus 110 - sonata centrală dintr-un grup de trei, care reprezintă
ultima contribuţie adusă de Beethoven acestui gen - şi debutul
Sonatei "Les Adieux" (Sonata Opus 81a, în Mi bemol major),
compusă în timpul atacului francez asupra Vienei din 1809.

Beethoven a fost asociat, de-a lungul anilor, cu o serie de
probleme de sănătate misterioase, inclusiv cu maladia inflamatorie
cronică a intestinului, cu maladia osoasă Paget, boli hepatice, abuz
de alcool şi boli renale. Însă boala sa cel mai adesea descrisă a
fost surditatea, despre care cercetătorii americani cred că ar fi
putut să ascută celelalte simţuri ale compozitorului şi să îl facă să
devină conştient de ritmul său cardiac.  C.N.

Beethoven şi-a compus capodoperele în concordanţă
cu ritmul neregulat al inimii sale

Churchill considera că o astfel de lovitură era oportună în acel moment în condiţiile în care armata sovietică nu dispunea încă de
arme nucleare şi în consecinţă nu avea posibilitatea unei riposte pe măsură, se arată într-o notă întocmită la acea vreme de un agent
FBI şi desecretizată recent, scrie duminică Daily Mail.

Convins că un atac nuclear împotriva Uniunii Sovietice conduse de Stalin era singura modalitate de a opri ambiţia acestuia din
urmă de a cuceri Occidentul, prim-ministrul britanic i-a cerut insistent senatorului republican Styles Bridges să-l convingă pe
preşedintele american Harry Truman să lanseze o astfel de operaţiune care ‘ar mătura’ Kremlinul şi ar face ca Uniunea Sovietică să
devină ‘o problemă uşor de gestionat’.

Deşi a pierdut postul de premier în anul 1945, imediat după terminarea celui de-Al Doilea Război Mondial, Churchill a rămas
în prim-planul scenei politice, el avertizând un an mai târziu că o ‘cortină de fier’ a coborât peste Europa. Documentul desecretizat
arată înverşunarea pe care el o manifesta împotriva fostului aliat sovietic din timpul războiului, fiind dispus să accepte ideea că sute
de mii de oameni vor muri în urma unui atac nuclear pentru a vedea în schimb oprită expansiunea Uniunii Sovietice.

Agentul FBI a mai menţionat în respectiva notă că în opinia lui Churchill ‘singura soluţie pentru salvarea civilizaţiei este ca
preşedintele Statelor Unite să declare Rusia ca fiind o ameninţare la adresa păcii mondiale şi apoi să o atace’. Fostul şef al guvernului
de la Londra a avertizat totodată că dacă SUA nu lansează acest atac preventiv, atunci ‘Rusia va ataca SUA în următorii doi sau trei
ani după ce va obţine bomba nucleară şi civilizaţia va fi nimicită ori va fi dată cu mulţi ani în urmă’.

Dar Statele Unite nu au dat curs solicitării sale, iar în anul 1949 Uniunea Sovietică a testat prima sa bombă atomică. Potrivit
jurnalistului de investigaţii Thomas Maier, care a inclus documentul citat şi în cartea ‘When Lions Roar: The Churchills And The
Kennedys’, ce va fi publicată luna viitoare în Marea Britanie, după ce a revenit la conducerea executivului britanic în anul 1951,
Churchill nu a mai evocat posibilitatea unui atac atomic asupra URSS.

Sorin Popescu

Churchill a cerut SUA să lanseze un atac nuclear împotriva
URSS, înaintea ca aceasta să obţină bomba atomică

Fostul prim-ministru britanic Winston Churchill a încercat în anul 1947
să convingă Statele Unite să lanseze un atac nuclear preventiv împotriva Uniunii Sovietice, pentru ca

Occidentul să câştige Războiul Rece care tocmai începuse.
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Departe de confortul şi bunăstarea Europei care se tot
leapădă, de la zi la zi, de Dumnezeu, creştinii orientali suferă
pentru credinţa în Mântuitorul Hristos.

Dacă noi separăm viaţa civilă de cea religioasă, pentru
ei viaţa înseamnă credinţă în Dumnezeul cel Răstignit şi
Înviat. Deviza lor generală sună cam aşa: „Dacă de aproape
2000 de ani nimeni din poporul nostru nu a căzut din credinţă,
dacă de 1500 de ani de convieţuire cu fraţii musulmani
niciunul dintre strămoşii noştri nu a lăsat creştinismul, noi
cum să renunţăm la credinţa lor?”. Şi nu au renunţat.

Din anul 2013, de când a început urgia „primăverii
islamice”, mulţi dintre creştinii de limbă arabă din Siria şi
Irak au ales să plece în Liban sau în statele europene. Dar, şi
mai mulţi au rămas să-şi apare casele, bisericile şi cimitirele
unde se odihnesc cei dragi.

Răpiri, violuri, taxă pentru viaţă – toate acestea nu au
încetat până astăzi. Ultimele veşti vin din satele din estul
sirian, la graniţa cu nou proclamatul Stat Islamic. La începutul
lunii martie, agenţia de ştiri Al Jazeera anunţa că 200 de
creştini asirieni aparţinând Bisericii Chaldeene au fost răpiţi
de către luptătorii jihadişti.

Răpirile au continuat şi în provincia Hasakah, acolo unde
20 de copii, femei şi bărbaţi au fost luaţi în toiul nopţii, fără
nicio explicaţie – singura lor vină fiind aceea de a fi creştini.

Timp de mai multe zile nu s-a ştiut nimic de situaţia lor,
până ce unul dintre bărbaţii răpiţi a reuşit să evadeze,
predându-se autorităţilor guvernamentale siriene.

Creştin răpit de Statul Islamic: „Ne-au cerut să ne convertim la Islam”
Robert, aşa cum a fost numit în comunicatul de presă

a l   REUTERS PRESS, a făcut parte dintr-un grup răpit pe 1
martie din satul Tel Goran. Conform dezvăluirilor, soldaţii au
intrat în casă după miezul nopţii, prezentându-se drept poliţişti
guvernamentali care le vor oferi protecţie. Au încărcat oamenii
în maşini de teren şi i-au transportat într-o tabără de refugiaţi.
Aici i-au deposedat de lucrurile personale şi i-au anunţat că
sunt prizonieri ai Statului Islamic: „E o mare demnitate pentru
noi să fim ostaticii lor, aşa am fost anunţaţi.

Ne-au pus în genunchi şi ne-au cerut să renunţăm la
credinţa creştină. Mulţi oameni bărboşi (n.r. clerici musulmani
jihadişti) ne-au vorbit despre credinţă lor «cea adevărată»,
promiţându-ne bogăţii şi privilegii.

Noi am spus că nu ne vom converti şi că vom plăti Jizyia,
taxa pentru credinţă. Ei ne-au răspuns că trebuie să părăsim
ţara dacă vrem să fim în continuare creştini – în schimb, dacă
vom rămâne, ne aşteaptă moartea!”.

Drama acestor creştini a impresionat întreaga lume
orientală.

În sprijinul lor, la Beirut, în Liban vor avea loc mai multe
evenimente prin care să se ceară implicarea internaţională, cu
scopul eliberării creştinilor asirieni. Mesajul acestei mişcări,
la care prin rugăciune putem să ne alăturăm şi noi este
următorul: „Nu ne temem de cei care ucid trupul, nu ne temem
de  cei care distrug piatra, căci Hristos este cu noi!”.

Nicolae Pintilie

Biserica Ortodoxă Coptă a anunţat că uciderea celor
21 de creştini egipteni de către aşa numitul Stat Islamic, în
Libia, va fi comemorată în calendarul său bisericesc. Papa
Tawadros al II-lea a anunţat că numele martirilor vor fi
inserate în Sinaxarul Coptic, echivalentul în Bisericile
Răsăritene pentru Martirologiul Roman. Această procedură
este de asemenea echivalentul canonizării în Biserica
Catolică.

Potrivit TerraSanta.net, martiriul celor 21 de creştini
va fi comemorat în ziua de 8 amshir în calendarul coptic,
sau 15 februarie în calendarul gregorian. Comemorarea cade
în sărbătoarea Prezentării lui Isus la Templu. Militanţii
Statului Islamic au difuzat un material video înfiorător
intitulat „Un mesaj semnat cu sânge către naţiunea crucii”,
în care lansau un avertisment, spunând că sunt „la sud de
Roma”. Apoi i-au decapitat pe bărbaţii creştini, pe buzele
unora dintre ei putându-se citi cuvintele „Domnul Isus
Cristos” cu câteva momente înainte de moartea lor.

În timp ce uciderile au stârnit teama de apropierea
statului islamic de Europa, ele i-au şi întărit pe mulţi în
credinţa lor. Într-un interviu pentru canalul creştin SAT-7
ARABIC, în ziua de miercuri, 18 februarie 2015, Beshir

Kamel, fratele a doi dintre martirii coptici, chiar a mulţumit
Statului Islamic pentru includerea în materialul video a
declaraţiei lor de credinţă înainte de a fi ucişi. „ISIS ne-au
dat mai mult decât am cerut atunci când nu au tăiat din
filmare partea în care ei şi-au declarat credinţa şi au invocat
numele lui Isus Cristos. ISIS ne-a ajutat să ne întărim
credinţa”, a spus el.

Beshir a declarat că este mândru de fraţii lui, Bishoy şi
Samuel, spunând că martiriul lor a fost „o onoare pentru
creştinism”. Interviul cu Kamel pentru SAT 7-ARABIC a
fost vizionat de peste 100.000 de persoane în câteva ore de
la publicarea lui online. Întrebat dacă este de acord să se
roage pentru militanţii Statului Islamic, Kamel a redat ce a
spus mama lui că ar face dacă s-ar întâlni pe stradă cu unul
dintre aceşti militanţi: „Mama mea, o femeie needucată, în
vârstă de peste şaizeci de ani, a spus că l-ar invita în casa
noastră, şi i-ar cere lui Dumnezeu să îi deschidă ochii,
deoarece el i-a ajutat pe fiii ei să intre în împărăţia cerurilor”.
„Dumnezeule, te rog deschide-le ochii pentru a fi mântuiţi,
şi a înceta cu ignoranţa lor şi cu învăţăturile greşite pe care
le-au primit”, s-a rugat apoi Beshir.

catholica.ro

Biserica Ortodoxă Coptă
îi va include pe cei 21 de martiri în calendar
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Vaticanul împreună cu Federaţia Rusă
şi Liban, au iniţiat o declaraţie cu tema

„Sprijinirea drepturilor omului ale
creştinilor şi ale altor comunităţi, în special

în Orientul Mijlociu”, care a fost adoptată
la sesiunea a XXVIII-a a Consiliului pentru

Drepturile Omului de la Geneva.

Iată textul declaraţiei:

Orientul Mijlociu se află într-o situaţie
de instabilitate şi de conflict care a fost

recent agravată. Consecinţele sunt

dezastruoase pentru întreaga populaţie a

regiunii. Existenţa multor comunităţi
religioase este grav ameninţată. Creştinii sunt, acum, afectaţi
în mod deosebit. În aceste zile, chiar supravieţuirea lor este

pusă sub semnul întrebării. Eforturile de a construi un viitor

mai bun pentru toţi sunt zădărnicite. Asistăm la o situaţie în

care violenţa, ura confesională şi etnică, radicalismul

fundamentalist, extremismul, intoleranţa, excluziunea,

distrugerea structurii sociale a unor întregi societăţi şi

comunităţi devin caracteristicile unui model politic şi social

lipsit de viabilitate, care pune în pericol însăşi existenţa
multor comunităţi, iar a comunităţii creştine, în special.

Milioane de oameni au fost fie strămutaţi, fie forţaţi să
îşi părăsească străvechile pământuri. Cei care stau în zonele

de conflict sau în zonele controlate de grupurile teroriste

trăiesc sub ameninţarea permanentă a încălcărilor drepturilor

omului, a represiunii şi a abuzurilor. Atât comunităţile cât

şi persoanele cad victime actelor barbare de violenţă: ei

sunt lipsiţi de case, alungaţi din pământurile unde s-au

născut, vânduţi în sclavie, ucişi, decapitaţi şi arşi de vii.

Zeci de biserici creştine şi vechi altare ale tuturor religiilor

au fost distruse. Situaţia creştinilor din Orientul Mijlociu,

un teritoriu în care ei trăiesc de secole şi unde ei au dreptul

de a rămâne, ridică profunde probleme. Există tot mai multe

motive de gravă teamă pentru viitorul comunităţilor creştine,

care au o existenţă de mai mult de două mii de ani în această
regiune, unde creştinismul are un loc bine stabilit şi unde

şi-a început lunga sa istorie. Contribuţiile pozitive ale

creştinilor din diferitele ţări şi societăţi ale Orientului

Mijlociu sunt bine cunoscute şi creatoare.

Suntem încrezători că guvernele şi toţi liderii civici şi

religioşi din Orientul Mijlociu ni se vor alătura în tratarea

Declaraţia comună a ONU
despre persecuţia din Orientul Mijlociu

acestei situaţii alarmante, construind

împreună o cultură a coexistenţei paşnice.

În lumea noastră globalizată, pluralismul

constituie o îmbogăţire. Prezenţa şi

contribuţiile comunităţilor etnice şi

confesionale reflectă o antică diversitate şi

un patrimoniu comun. Un viitor fără
diferitele comunităţi din Orientul Mijlociu

va experimenta un risc ridicat de noi forme

de violenţă, excluziune, dar şi lipsa păcii şi

a dezvoltării.

Facem apel la comunitatea

internaţională să susţină prezenţa istorică
adânc înrădăcinată a tuturor comunităţilor etnice şi

confesionale din Orientul Mijlociu. Aici au apărut religii

ale lumii, inclusiv creştinismul. Acum, ele trec printr-o

ameninţare existenţială gravă din partea aşa-numitului „stat
islamic” (daiş) şi al-Qaida – şi grupurile teroriste afiliate –
care perturbă viaţa tuturor acestor comunităţi şi creează
riscul de dispariţie completă în cazul creştinilor. Acest

sprijin va sprijini ţările din regiune să reconstruiască
societăţi pluraliste sănătoase şi sisteme politice solide,

garantând tuturor drepturile omului şi libertăţi
fundamentale. De aceea, cerem tuturor statelor să-şi

reafirme angajamentul de a respecta drepturile tuturor, în

special dreptul la libertatea de religie, care este păstrat cu

sfinţenie în actele fundamentale internaţionale ale

drepturilor omului.

***

Statele care subscriu declaraţiei comune pe tema

„Sprijinirea drepturilor omului ale creştinilor şi ale altor

comunităţi, în special în Orientul Mijlociu” sunt: Federaţia
Rusă, Liban, Sfântul Scaun, Andorra, Armenia, Australia,

Austria, Belarus, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria,

Canada, Congo, Croaţia, Cuba, Cipru, Danemarca, El

Salvador, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Guatemala,

Haiti, Honduras, Ungaria, Islanda, Irak, Irlanda, Israel,

Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Olanda,

Panama, Peru, Filipine, Polonia, Portugalia, România, San

Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Somalia, Ordinul

Cavalerilor de Malta, Spania, Elveţia, Marea Britanie şi

Statele Unite ale Americii.
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În Sala-muzeu „Dr. Dragoş Corlăţeanu” a Bisericii
monument „Naşterea Maicii Domnului” din municipiul
Suceava a avut loc lansarea volumului „Urme” semnată de
scriitorul nonagenar Dumitru Oniga.

„O carte document”, lansată în absenţa autorului,
dar în prezenţa urmaşilor săi, care s-au îngijit de editarea
ei

„O carte document”, aşa cum a spus în cuvântul de
deschidere rostit odată cu salutul de bun venit

preotul paroh dr. Viorel Ioan Vârlan, o carte lansată în
absenţa autorului (care nu a fost de faţă din motive de
prudenţă legate de vârstă şi sănătate), dar în prezenţa
urmaşilor săi, care s-au îngijit de editarea ei.

Cartea intitulată „Urme” este cea de-a doua ediţie a
memoriilor lui Dumitru Oniga, memorii care vizează cei
19 ani de închisoare politică şi domiciliu obligatoriu în
coloniile din Bărăgan prin care a trecut autorul.

Ediţie revăzută şi adăugită, cu o prefaţă de dr. Alis
Niculică, o carte care conţine la final un capitol în care
sunt menţionaţi o parte dintre oamenii pe care i-a cunoscut
autorul „de-a lungul anilor prin închisori”.  O privire asupra
acestor file aduce în atenţie nume ca Jean Agapie, Dumitru
Bejan, Vasile Blănaru (poetul Cezar Flamură), Virgil
Carianopol, Nichifor Crainic, Eugen Dimitriu, Valeriu
Gafencu, Ion Gavrilă Ogoranu, Dumitru Gerota, Eugen
Haţeganu, Ioan Ianolide, Adrian Marino, Arsenie Papacioc.

O carte „scrisă cu inima”, prin care autorul transmite
următorul mesaj: „Nu ne uitaţi. Pentru că istoria se poate
repeta”

Cartea, aşa cum a spus prefaţatoarea volumului, este
„o spovedanie amară” prin care Dumitru Oniga „lasă lumii
mărturia sa asupra vremurilor pe care le-a trăit din prisma
adolescentului, smuls din braţele mamei şi de pe băncile
şcolii şi aruncat în temniţe grele, maturizat cu brutalitate,
supus unor orori pe care lumea civilizată nu ar trebui
nicicând să le accepte”.  Dr. Alis Niculică a zăbovit asupra
biografiei autorului subliniind faptul că Dumitru Oniga va
trece pragul vârstei nonagenare în vara acestui an.

O carte „scrisă cu inima”, aşa cum a accentuat ea, prin
care autorul vrea să transmită următorul mesaj: „Nu ne
uitaţi. Pentru că istoria se poate repeta”. Dr. Ioan Ieţcu, care
a detaliat şi el o serie de aspecte semnificative din biografia
autorului, „care a trăit o viaţă de suferinţă şi aşteptări din
închisoare în închisoare”, l-a aşezat pe Dumitru Oniga în
rândul oamenilor care „s-au ridicat deasupra suferinţei”.

„Să-i transmitem lui Dumitru Oniga recunoştinţa
noastră şi să ne rugăm pentru sănătatea lui”

Referindu-se la „poetul martir din Stupca”, aşa cum l-
a numit într-o carte de-a sa, dr. Ioan Ieţcu, care i-a transmis

lui Dumitru Oniga, prin copii săi („cei mai minunaţi
ambasadori”), urări de sănătate, i-a trecut în revistă cărţile
publicate, în cea mai mare parte volume de versuri cu
titlurile „Cântece triste”, „Lumină şi iubire”, „Novissima
tristia”, „Planta acvatică”, „Fiorduri”, „Iubiri”.

Graficianul şi jurnalistul Mihai Pânzaru PIM l-a
apreciat pe Dumitru Oniga ca pe „un om cu respect pentru
cultură şi pentru adevăr”, transmiţându-i la rândul său urări
de sănătate şi viaţă lungă.

La final, după o secvenţă muzicală în care eleva
olimpică Ioana Paula Prada a susţinut un minirecital de
flaut, preotul paroh dr. Viorel Ioan Vârlan a dat citire unei
poezii de Dumitru Oniga, o poezie care vine în întâmpinarea
marii sărbători care se apropie, intitulată „Înviere”.

„Să-i transmitem lui Dumitru Oniga recunoştinţa
noastră şi să ne rugăm pentru sănătatea lui”, a spus el,
adăugând că scriitorul, nonagenar în curând, mai are o carte
pregătiră pentru tipar.

Tiberiu COSOVAN

Lansare de carte

„Urme”, spovedania amară a lui Dumitru Oniga


