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† P I M E N,
DIN MILOSTIVIREA LUI DUMNEZEU,
ARHIEPISCOP AL SUCEVEI ŞI
RĂDĂUŢILOR
Iubitului nostru cler, cinului monahal şi
binecredincioşilor creştini din de Dumnezeu păzita noastră
Arhiepiscopie, har, milă şi pace de la DumnezeuTatăl, iar de la
noi, arhierească binecuvântare.
DREPTMĂRITORI CREŞTINI,
Astăzi, în peştera din Betleem, Prea Sfânta Fecioară Maria
naşte cu trup pe Cel născut din Dumnezeu – Tatăl mai înainte de
toţi vecii.
Această Sfântă Taină a mântuirii noastre se descoperă într
un cadru de o măreţie dumnezeiască, dar în acelaşi timp, şi într
un chip smerit; Fiul lui Dumnezeu întrupat Se naşte în cel mai
sărăcăcios locaş, întro peşteră care servea ca adăpost pentru
animale, unde este culcat în ieslea animalelor. Măreţia tabloului
Naşterii Domnului este dată de bolta cerului luminată în miezul
nopţii de „slava Domnului” (Luca 2, 9), de „mulţime de oaste
cerească lăudând şi zicând: slavă întru cei de sus lui Dumnezeu
şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2, 1314).
Păstorii uimiţi şi înfricoşaţi de cele văzute, îmbărbătaţi de îngerul
Domnului, au mers la peşteră, au intrat şi au văzut pe Prunc culcat
în iesle şi vegheat de Maria şi de Iosif. Închinânduse Pruncului,
au mers şi au vestit cuvântul grăit lor de înger despre acest „Copil”
(Luca 2, 1517), Hristos Domnul, Mântuitorul lumii.
Fiinţele necuvântătoare aflate în peşteră au slujit şi ele pe
Cel culcat în iesle, suflând cu nările lor căldura trebuitoare unui
prunc născut întro peşteră plină de frig. Această slujire a
animalelor este menţionată în colindele de Crăciun cântate de copii
şi şcolari la ferestrele caselor bunilor noştri creştini.

PASTORALA
SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE
ROMÂNE
privind însemnătatea
ANULUI OMAGIAL EUHARISTIC
(al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şI
ANULUI COMEMORATIV AL SFINŢILOR MARTIRI BRÂNCOVENI
PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL,
PREACUCERNICULUI CLER
ŞI PREAIUBIŢILOR CREDINCIOşI
DIN CUPRINSUL PATRIARHIEI ROMÂNE,
Har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul
Duh, iar de la noi părinteşti binecuvântări!

Dumnezeu Sa pogorât pe pământ ca să înalţe pe om la
cer, pe „omul creat de El după chipul şi asemănarea Sa” (Geneza
1, 27), „pe omul căzut din această vrednicie prin păcatul
neascultării, mâncând din fructul oprit” (Geneza 2, 3, 6). Ca
urmare a acestui păcat, omul sa îndepărtat şi „sa ascuns” de
Dumnezeu (Geneza 3, 10), sa ascuns de Făcătorul lui, de
Creatorul cerului şi al pământului, de Cel de Care omul nu se
poate ascunde, după cum scrie Psalmistul David: „Unde mă voi
duce de la Duhul Tău şi de la faţa Ta unde voi fugi? De mă voi
sui în cer, Tu acolo eşti. De mă voi pogorî în iad, de faţă eşti. De
voi lua aripile mele de dimineaţă şi mă voi aşeza la marginea

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Anul 2014 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române ca Anul omagial euharistic (al Sfintei
Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii), pentru a sublinia
însemnătatea Sfintei Spovedanii, ca Taină a iertării, reconcilierii
şi vindecării spirituale, a Sfintei Euharistii, ca Taină a sfinţirii şi
înnoirii vieţii, prin împărtăşirea cu Hristos, dar şi Anul
comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia
Română, întrucât se împlinesc 300 de ani de la moartea martirică
a Sfântului Domnitor al Ţării Româneşti Constantin Brâncoveanu,
a celor patru fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei şi a
sfetnicului Ianache.
Aprofundarea de către preoţi şi credincioşi a sensurilor
duhovniceşti şi a scopurilor mântuitoare ale Tainei Sfintei
Spovedanii şi Tainei Sfintei Euharistii subliniază însemnătatea şi
necesitatea acestora pentru timpul prezent, întrucât sunt lumini de
înviere duhovnicească şi înnoire spirituală. Prin Sfânta Taină a
Spovedaniei ne mărturisim păcatele şi primim iertarea lor, iar prin
hrănirea cu Sfânta Taină a Euharistiei primim „Pâinea vieţii (care)
schimbă, preface şi umple de viaţă pe cel ce se împărtăşeşte”,
după cum spune Sfântul Nicolae Cabasila[1].
Îndemnul biblic şi liturgic ,,Gustaţi şi vedeţi că bun este
Domnul” (Psalmul 33, 8) este o chemare la cunoaşterea sensului
vieţii ca relaţie de comuniune a omului cu Dumnezeu, la înnoirea
vieţii prin Taina Sfintei Spovedanii şi la comuniunea de iubire
eternă cu Hristos Cel răstignit şi înviat, prin Taina Sfintei Euharistii.
În acest sens, Mântuitorul Iisus Hristos spune ucenicilor Săi:
,,Lucraţi nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea
ce rămâne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului,
căci pe El L-a pecetluit Dumnezeu-Tatăl (...). Eu sunt Pâinea cea
vie, Care S-a pogorât din cer. Cine mănâncă din Pâinea aceasta
viu va fi în veci. Iar Pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii
este trupul Meu” (Ioan 6, 27; 51).
Mântuirea este experienţa vie a relaţiei personale,
conştiente şi libere a omului cu Dumnezeu, Izvorul vieţii
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mării şi acolo mâna Ta
mă va povăţui şi mă va
ţine dreapta Ta” (Psalm
1, 38, 710). Fiul lui
Dumnezeu, prin naşterea
Sa cu trup, Sa apropiat de
noi, oamenii, ca şi noi să
ne apropiem de El. Să ne
apropiem cu smerenie şi
prin
ascultare
de
poruncile Lui, urmânduI
pilda Lui de smerenie şi
ascultare, despre care
scrie Sfântul Apostol
Pavel: „S-a smerit pe
Sine şi ascultător
făcându-Se până la
moarte şi încă moarte de
cruce” (Filipeni 2, 8). S
a smerit născânduSe într
o peşteră şi Sa culcat într
o iesle. „DumnezeuCuvântul, prin întruparea şi naşterea Sa, ne-a dat putere celor
ce credem în numele Lui; să ne facem fii ai lui Dumnezeu” (Ioan
1, 12). Fiul lui Dumnezeu Sa născut cu trup ca săL putem vedea
nu numai ca om, ci şi ca Dumnezeu, aşa după cum nea spus
Mântuitorul pe Muntele Fericirilor: „Fericiţi cei curaţi cu inima,
că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5, 8). Curăţia inimii
neo dă Duhul Sfânt atunci când Îl cheamă, în rugăciunile noastre,
ca „să Se sălăşluiască întru noi şi să ne curăţească de toată
întinăciunea”. Dumnezeu sălăşluieşte în noi atunci când ne
împărtăşim, după pregătirea cuvenită, cu Prea Sfântul Trup şi
Sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la chemarea
liturgică: „Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste
apropiaţi-vă”.
DREPTMĂRITORI CREŞTINI,
„Credinţa, spune Sfântul Apostol Pavel, este din auzire,
iar auzirea prin cuvântul lui Hristos” (Romani 10, 17). Luând
aminte la acest adevăr mântuitor, înaintaşii noştri, cârmuitori de
ţară, părinţi slujitori ai sfintelor altare ale Bisericii noastre
strămoşeşti, urmând pilda sfinţilor dascăli şi ierarhi ai Bisericii
creştine, una şi nedespărţită, au rânduit ca tinerii şcolari să
primească o dată cu cunoştinţele de cultură generală, ştiinţă, istorie
şi cunoştinţe de religie, cunoştinţe care sporesc credinţa şi ajută
la educaţia lor morală. „Credinţa noastră, scrie unul din marii
noştri profesori de teologie, nu este un articol de import, ca merele
de California. Ea este sufletul cu care s-a născut poporul român.
Este temelia vieţii noastre sufleteşti, e centrul ei de greutate, este
siguranţa noastră în faţa neprevăzutului nostru istoric. Şi nu avem
noi dreptul, şi nicio generaţie nu-l are, de a înstrăina sau profana
după gustul timpului acest străvechi şi sfânt patrimoniu naţional
al tuturor veacurilor şi generaţiilor româneşti”1. De aceea,
intenţia de a scoate din trunchiul comun al învăţământului
românesc predarea religiei este „un atentat” la fiinţa noastră
naţională, la credinţa neamului nostru românesc, este o ofensă a
maiestăţii divine. Credinţa creştină a fost trăită şi mărturisită
înaintea păgânilor şi de copii, cu preţul vieţii lor, începând cu
primele veacuri creştine şi până astăzi, aşa cum a fost în timpul
regimului comunistateu.
Anul acesta, presa noastră bisericească nea dat ca exemplu
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mărturisirea credinţei creştine de cei patru fii ai binecredinciosului
voievod Constantin Brâncoveanu.
IUBIŢI CREDINCIOŞI,
Trăirea şi mărturisirea credinţei creştine este împletită cu
necazurile, cu suferinţa şi încununată cu mucenicia. Acest adevăr
nea fost spus de Însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos: „În lume
necazuri veţi avea” (Ioan 6, 33; 15, 20). Sfântul Apostol Pavel
spune limpede: „Vouă vi s-a dăruit pentru Hristos nu numai să
credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El” (Filipeni 1, 29); „Prin
multe suferinţe trebuie să intrăm în Împărăţia lui
Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 14, 22). Frumuseţea învăţăturii
şi trăirii creştine se oglindeşte în legile sale morale şi, nu în ultimul
rând, în operele de cultură şi artă care constituie patrimoniul
naţional al poporului, al ţării. De aceea predarea religiei în şcoală
are menirea, între altele, să ajute pe elev, viitorul cetăţean de
seamă al ţării, să înţeleagă şi să preţuiască operele de cultură şi
artă create sub inspiraţia credinţei creştine, să înţeleagă faptul că
rădăcinile culturii şi civilizaţiei europene sunt cele ale religiei
creştine. Astăzi, mai mult ca oricând, avem îndatorirea sfântă să
mărturisim credinţa noastră creştină prin cuvânt şi faptă, îndeosebi
prin pilda vieţii noastre de creştini, iertând şi binecuvântând pe
cei ce ne greşesc sau ne urăsc. În trăirea vieţii noastre cu
îndestulare din cele pământeşti să nu uităm de „fraţii prea mici” ai
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ajutândui în lipsurile şi
necazurile lor. Să ne păstrăm dreapta credinţă în care neam născut,
propovăduită nouă de Sfântul Apostol Andrei.
Rog pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sănătate
şi bucuria mântuirii în petrecerea Sfintelor Sărbători ale Naşterii
şi Botezului Domnului, iar Anul Nou să fie cu bună sporire în
toate cele bune pentru întreg poporul nostru român.
Al vostru de tot binele voitor şi către Domnul pururea rugător,
† P I M E N,

ARHIEPISCOP AL SUCEVEI ŞI RĂDĂUŢILOR
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veşnice. Pocăinţa sau mărturisirea păcatelor şi primirea iertării
în Taina Sfintei Spovedanii este viaţă şi ridicare. De aceea,
mântuirea pe care Dumnezeu o propune oamenilor înseamnă, de
fapt, eliberare şi vindecare de păcat şi de moarte. Acest adevăr
este rezumat în cuvintele: Dumnezeu nu voieşte moartea
păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu (cf. Iezechiel 18, 23; 33,
11) sau Dumnezeu „voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la
cunoştinţa adevărului să vină” (1 Timotei 2, 4). Pocăinţa şi
restabilirea comuniunii omului cu Dumnezeu în Taina Sfintei
Spovedanii şi desăvârşirea comuniunii prin împărtăşirea cu Trupul
şi Sângele lui Hristos în Euharistie deschid fiecărui creştin uşa
Împărăţiei cerurilor.
Pe temeiul Sfintei Scripturi, pocăinţa sau mărturisirea
păcatelor este o lucrare de înnoire a vieţii spirituale, exemple
binecunoscute de pocăinţă din Vechiul Testament fiind pocăinţa
regelui David şi a regelui Manase, iar în Noul Testament,
Mântuitorul Iisus Hristos, Luminătorul şi Vindecătorul sufletelor,
primeşte cu milostivire pocăinţa sinceră a tuturor celor care îşi
recunosc cu regret păcatele, zicând: Mare bucurie se face în cer
pentru un păcătos care se pocăieşte (cf. Luca 15, 7). Exemple de
pocăinţă şi de primire a iertării păcatelor sunt mai ales femeia
desfrânată, care Ia uns picioarele cu mir şi lea şters cu părul
capului ei (cf. Luca 7, 3650), sau tâlharul de pe cruce (cf. Luca
23, 42). De altfel, la începutul misiunii Sale de propovăduire a
Evangheliei mântuirii, Domnul Iisus Hristos cheamă oamenii la
pocăinţă, zicând: „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia cerurilor!”
(Matei 4, 17). Iar după învierea Sa din morţi Hristos Domnul a
dăruit ucenicilor Săi, şi prin ei slujitorilor Bisericii, harul şi darul
iertării zicând: „Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor
fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (Ioan 20, 2223). Numai
urmaşii apostolilor, arhiereii şi preoţii Bisericii, au primit harul
legării şi dezlegării sau iertării păcatelor prin chemarea harului
curăţitor, vindecător şi mântuitor al Duhului Sfânt asupra
credincioşilor care se pocăiesc.
Pocăinţa pe care o învaţă şi o practică Biserica în Taina Sfintei
Spovedanii nu este o pocăinţă a disperării, ci este o pocăinţă a
speranţei şi a bucuriei, a recuperării şi ridicării păcătosului din
robia păcatelor sau a patimilor. Când ne spovedim şi primim iertare,
atunci pregătim bucuria învierii sufletului nostru din moartea
păcatului. În acest sens, perioadele de pocăinţă şi post devin
perioade de curăţire şi de pregătire pentru bucurie, iar adevărata
bucurie este comuniunea noastră cu Dumnezeu, Izvorul vieţii şi
al bucuriei veşnice, care se desăvârşeşte prin primirea Sfintei
Împărtăşanii.
Din nefericire, în societatea de azi, în care domină izolarea
individualistă şi autosuficienţa omului secularizat, au slăbit mult
conştiinţa păcatului şi practica pocăinţei, iar unde nu mai este
pocăinţă nu mai este nici dor de sfinţenie, nici dor de mântuire
sau viaţă veşnică. Pocăinţa ca Sfântă Taină a Mărturisirii păcatelor
înseamnă mai multă exigenţă cu noi înşine şi mai multă îngăduinţă
cu alţii, aşa cum atrage atenţia Sfântul Ioan Gură de Aur zicând:
„Aceasta este pricina tuturor relelor, că iscodim cu multă luareaminte păcatele altora, iar pe cele ale noastre le trecem cu multă
nepăsare”[2].
Potrivit tradiţiei şi practicii Bisericii noastre, trebuie să ne
spovedim înainte de a primi Sfânta Împărtăşanie. Dacă omul
nu se pocăieşte şi nu cere iertarea păcatelor nu poate intra în
Împărăţia cerurilor: „Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni
Împărăţia lui Dumnezeu?” (1 Corinteni 6, 9). Haina curată a fiilor
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Împărăţiei lui Dumnezeu se dobândeşte o singură dată prin
botez, dar se curăţă de mai multe ori prin pocăinţă, numită şi
„botezul lacrimilor”.
Arătând că numai dacă ne pocăim de păcate putem să ne
curăţim şi să pregustăm din viaţa veşnică, scrierea apostolică
numită Didahia (care datează din sec. I) spune despre pocăinţă:
„În Biserică să-ţi mărturiseşti păcatele tale şi nu te duce la
rugăciune cu conştiinţa rea. Aceasta este calea Vieţii” (cap. IV,
14), iar despre împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului Iisus
Hristos, Didahia precizează: „Dacă este cineva sfânt, să vină!
Dacă nu este să se pocăiască!” (cap. X, 5) ori: „Când vă adunaţi
în duminica Domnului, frângeţi pâinea şi mulţumiţi, după ce mai
întâi v-aţi mărturisit păcatele voastre, ca jertfa voastră să fie
curată. Tot cel care este certat cu aproapele său să nu vină
împreună cu voi până nu se împacă, pentru ca să nu se
pângărească jertfa voastră” (cap. XIV, 12)[3].
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,
Prin Sfânta Liturghie euharistică se realizează cea mai vie
legătură duhovnicească, cea mai bogată comunicare şi cea mai
intensă comuniune între Hristos – Capul Bisericii şi Biserica Sa,
trupul Său tainic, templu al Sfântului Duh, popor al lui Dumnezeu–
Tatăl, după cum spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor Săi,
vorbind despre Taina împărtăşirii cu El: „Adevărat, adevărat zic
vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea
sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu
şi bea sângele Meu are viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea
de apoi.” (Ioan 6, 5354).
Prin urmare, Sfânta Euharistie ne dăruieşte arvuna vieţii
veşnice. De aceea, când primim Trupul şi Sângele Domnului, ni
se spune de către arhiereu sau preot că ne împărtăşim „spre iertarea
păcatelor şi spre viaţa de veci”[4], iar strana cântă în timpul
împărtăşirii credincioşilor „Trupul lui Hristos primiţi şi din izvorul
cel fără de moarte gustaţi!”[5]. Unirea duhovnicească a lui Hristos
cu Biserica Sa şi a Bisericii cu Hristos are ca scop iertarea, curăţirea
şi sfinţirea oamenilor pentru a dobândi mântuirea şi viaţa veşnică.
În acest sens Părintele Dumitru Stăniloae spune: „Cei făcuţi de
Dumnezeu nu pot avea viaţa şi nu pot spori în ea decât din El, ca
sursă a vieţii. De aceea, Dumnezeu îi naşte din nou (prin Botez
n.n.). Dar Dumnezeu nu-i poate lăsa pe cei născuţi din El fără
să-i hrănească cu viaţa din Sine. (…) Dumnezeu, după ce a
constatat că oamenii nu pot dura etern fără viaţa din El, îi hrăneşte
El însuşi cu viaţa Sa, pentru ca să sporească în viaţă şi să rămână
etern în ea”[6].
În timp ce lumea secularizată de azi nu se mai roagă lui
Dumnezeu şi este dominată de un spirit de nemulţumire,
Euharistia Bisericii, ca Taină a recunoştinţei faţă de Dumnezeu
Creatorul şi Mântuitorul lumii, ne oferă pace sfântă şi bucurie
profundă, izvorâte din rugăciune smerită şi stăruitoare. Din
păcate, omul secularizat a pierdut pacea şi bucuria sufletului
tocmai pentru că a pierdut practica rugăciunii ca respiraţie a
sufletului în prezenţa harică a iubirii milostive a lui Dumnezeu.
Este semnificativ faptul că venirea lui Hristos pe pământ ca
omcopil născut în Betleem începe cu vestirea bucuriei de către
îngeri: ,,Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru
tot poporul” (Luca 2, 10), iar înălţarea Sa întru slavă se încheie
cu bucuria binecuvântării lui Hristos dăruită ucenicilor Săi şi prin
ei Bisericii Sale întregi: ,,Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în
Ierusalim cu bucurie mare” (Luca 24, 52). Această bucurie se
primeşte şi azi în comuniunea de viaţă a Bisericii cu Hristos cel
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Înviat, prezent haric în comunitatea eclezială aflată în rugăciune
(cf. Matei 28, 20).
De aceea, trebuie să redescoperim dimensiunea eclezială
a Tainei Sfintei Spovedanii şi a Tainei Sfintei Euharistii ca
izvoare de bucurie, de sfinţire şi de creştere spirituală a
comunităţii bisericeşti în comuniune.
Prin Sfânta Împărtăşanie primită în Biserică ne apropiem de
Hristos şi învăţăm să trăim şi să creştem duhovniceşte întru El,
deoarece, aşa cum spune Sfântul Nicolae Cabasila: „Legătura cu
Hristos e adevărata noastră viaţă, căci ajungem să fim «mădulare»
şi «fii» ai Lui, împărtăşindu-ne din Trupul, din Sângele şi Duhul
Său. Ea ne leagă viaţa de Dumnezeu mai strâns decât ar reuşi
doar strădaniile noastre, ba chiar mai strâns decât ceea ce avem
din însăşi firea noastră, fiindcă Hristos e mai înrudit cu noi decât
sunt chiar părinţii noştri trupeşti”[7].
Taina Sfintei Împărtăşanii este izvor de sfinţire a vieţii
creştine şi de afirmare a unităţii Bisericii. Cu cât ne împărtăşim
mai des după o pregătire adecvată, prin pocăinţă şi Spovedanie,
cu atât avem mai multă bucurie în suflet şi avem mai multă
pace. Prin împărtăşirea euharistică Hristos nu mai este prezent
doar în mijlocul nostru sau între noi, ci în sufletul nostru. În acest
sens, Sf. Nicolae Cabasila zice: „Domnul ni Se dă El însuşi; pentru
că împărtăşindu-ne cu Trupul şi Sângele Său, noi primim pe Însuşi
Dumnezeu în sufletele noastre”[8]; iar El devine Viaţa vieţii noastre
(cf. Ioan 6, 5657). Sfânta Taină a Împărtăşaniei înseamnă viaţa
lui Hristos dăruită nouă oamenilor, pentru ca noi, oameni
pământeni, să pregustăm încă din lumea aceasta fericirea vieţii
veşnice: ”Pâinea vieţii este însăşi Viaţa, Care face vii pe cei ce
gustă din ea”[9]. Prin urmare, când primim, cu pocăinţă şi smerenie,
Sfânta Împărtăşanie, viaţa sfântă a lui Hristos Cel răstignit şi
înviat sfinţeşte viaţa noastră, dăruindu-i arvuna învierii şi
îndreptând-o spre viaţa cerească şi fericirea veşnică din Împărăţia
Preasfintei Treimi, care este „dreptate, pace şi bucurie în Duhul
Sfânt” (Romani 14, 17).
Din acest motiv, toate rugăciunile ortodoxe dinainte de
împărtăşire sunt, de fapt, rugăciuni de pocăinţă, iar cele de după
împărtăşire sunt rugăciuni de mulţumire pentru iertarea păcatelor
şi pentru binefacerile pe care le aduce Sfânta Euharistie pentru
mântuirea sufletului şi viaţa Bisericii.
Anul omagial Euharistic a prilejuit în eparhiile din ţară şi
străinătate, în parohii şi mănăstiri, în centrele culturale şi
şcolile teologice din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, o
intensă implicare a ierarhilor, preoţilor şi monahilor, a
duhovnicilor, a profesorilor de teologie, care au evidenţiat cu
bucurie sensurile duhovniceşti şi scopurile mântuitoare ale Sfintei
Spovedanii şi ale Sfintei Împărtăşanii, însemnătatea şi necesitatea
acestora pentru viaţa şi ajutorul credincioşilor, pelerini pe calea
mântuirii în lumea tot mai secularizată de azi.
Un loc important în cadrul acestor activităţi la avut concursul
naţional de proiecte „Sfânta Euharistie - lumina vieţii creştine”,
organizat de Patriarhia Română, care sa adresat copiilor şi tinerilor
din grupele de cateheză implicate în programul catehetic „Hristos
împărtăşit copiilor”, şi a avut ca scop educarea copiilor şi
tinerilor şi familiarizarea acestora cu Taina Sfintei Spovedanii
şi Taina Sfintei Euharistii, maturizarea lor spirituală în
Biserică.
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,
Deloc întâmplător, în anul acesta în care omagiem Sfânta
Euharistie comemorăm şi 300 de ani de la martiriul sau mucenicia
Sfinţilor Brâncoveni (1714), deoarece există o legătură
Nr. 72 – Decembrie 2014

duhovnicească adâncă între iubirea jertfelnică a lui Hristos pentru
umanitate, celebrată în Sfânta Euharistie, şi iubirea jertfelnică a
Martirilor sau a Mucenicilor pentru Hristos, cinstită în slujbele
de pomenire ale acestora de către Biserică. În ambele se vede
taina Crucii şi Învierii lui Hristos, Biruitorul păcatului, al iadului
şi al morţii, Care dăruieşte celor ce cred în El mântuire şi viaţă
veşnică.
Istoria l-a înscris pe voievodul martir Constantin
Brâncoveanu în rândul marilor domnitori ai neamului nostru, iar
Biserica l-a trecut în rândurile sfinţilor martiri, apărători ai
credinţei creştine şi ctitori de locaşuri sfinte, alături de cei patru
fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi de sfetnicul Ianache
(Văcărescu), aceştia fiind canonizaţi de către Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, în data de 20 iunie 1992, cu data
de pomenire în 16 august.
Sfântul voievod martir Constantin Brâncoveanu a simţit şi a
lucrat pentru unitatea neamului românesc în pofida împărţirii
acestuia în trei mari provincii distincte. El a fost un domnitor
învăţat şi un promotor al educaţiei şi al culturii, care a sprijinit
tipărirea a numeroase şi valoroase lucrări de cultură teologică
şi laică, încât, pe vremea domniei lui, prin dezvoltarea culturală
intensă în diferite direcţii, oraşul Bucureşti a devenit un centru
spiritual şi cultural semnificativ în sud-estul Europei, iar
domnitorul Ţării Româneşti un mare susţinător al culturii în întreg
spaţiul românesc. De aceea, domnia lui a fost considerată „o
monarhie culturală” (N. Iorga).
Iubitor de Hristos şi de Biserică, Sfântul voievod martir
Constantin Brâncoveanu a fost un mare ctitor de mănăstiri şi
biserici, ridicând din temelie unele noi şi restaurând sau înzestrând
altele mai vechi în Ţara Românească şi în Transilvania. Totodată,
Sfântul Constantin Brâncoveanu a ajutat cu generozitate întreaga
creştinătate răsăriteană ortodoxă aflată sub stăpânire
otomană, prin acordarea de importante ajutoare financiare şi
materiale Patriarhiilor din Constantinopol, Alexandria, Antiohia,
Ierusalim, Bisericii Georgiei, precum şi multor mănăstiri şi
locaşuri sfinte din Muntele Athos. În toată această purtare de grijă
el a arătat multă dărnicie, evlavie şi demnitate, rămânând peste
timp o pildă vie pentru domnitorii creştini şi pentru susţinătorii
culturii creştine. Există unele mărturii istorice care arată că
Patriarhii de la Constantinopol şi, mai ales, Patriarhii Ierusalimului
şi ai Antiohiei au fost găzduiţi de multe ori la curtea Sfântului
domnitor Constantin Brâncoveanu, iar acesta, pe lângă alte
ajutoare, le tipărea şi cărţi bisericeşti în limbile lor, între care şi
prima carte din lume tipărită în limba arabă (Liturghierul grecoarab, la Mănăstirea Snagov, în anul 1701). Această grijă a lui
pentru Sfânta Biserică Ortodoxă l-a determinat să devină un mare
misionar, un domnitor creştin evlavios şi darnic.
Sfântul voievod martir Constantin Brâncoveanu a avut 11
copii (4 fii şi 7 fiice) şi a fost cunoscut ca un părinte harnic, înţelept
şi generos care, împreună cu soţia sa, Doamna Maria
Brâncoveanu, femeie curajoasă, evlavioasă şi iubitoare de Biserică
şi Neam, reprezintă un model demn de urmat pentru familia
creştină, pentru educaţia creştină a copiilor, pentru multa
statornicie în mărturisirea dreptei credinţe şi promovarea
valorilor culturii creştine.
Cinstirea memoriei Sfântului voievod martir Constantin
Brâncoveanu este o datorie de conştiinţă a întregului popor
român. În acest context, mai multe evenimente majore au marcat,
anul acesta, caracterul liturgic-misionar al cinstirii memoriei
Sfântului Constantin Brâncoveanu: deshumarea moaştelor
Sfântului Constantin Brâncoveanu, în ziua de 13 mai 2014, şi
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cinstirea lor prin aşezarea întro raclă de argint aurit; organizarea,
în ziua de 21 mai 2014, a procesiunii-pelerinaj cu moaştele
Sfântului Constantin Brâncoveanu, de la Catedrala Patriarhală
la Biserica „Sfântul GheorgheNou”; sfinţirea noii picturi şi
binecuvântarea amplelor lucrări de la Biserica „Sfântul
Gheorghe-Nou” din Bucureşti, ctitoria sa, precum şi
coliturghisirea ierarhilor Sfântului nostru Sinod şi a
reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe surori prezenţi la
Bucureşti, în ziua de 16 august 2014, în însăşi ziua pomenirii
Sfinţilor Martiri Brâncoveni; organizarea unor procesiunipelerinaj cu moaştele Sfântului Constantin Brâncoveanu la cele
mai importante biserici ctitorite de el în Ţara Românească şi în
Transilvania: la biserica din Mogoşoaia, jud. Ilfov, la biserica din
Potlogi, jud. Dâmboviţa, la biserica din Făgăraş şi la Mănăstirea
Sâmbăta de Sus, jud. Braşov, la Mănăstirea Hurezi, jud. Vâlcea.
Pentru sporirea bucuriei duhovniceşti a zecilor de mii de credincioşi
închinători la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi,
moaştele Sfântului voievod martir Constantin Brâncoveanu au
poposit şi în capitala Moldovei, în zilele de 1216 octombrie 2014.
Sfântul Constantin Brâncoveanu a fost un statornic
mărturisitor al credinţei creştine ortodoxe, până la jertfa sa
martirică, şi un susţinător al culturii şi al artei româneşti.
Profunzimea sintezei brâncoveneşti dintre credinţă şi cultură,
dintre valorile artistice din Răsărit şi cele din Apus, s-a dezvoltat
creativ într-un stil artistic distinct în istoria civilizaţiei româneşti
şi europene, cunoscut sub numele de stilul brâncovenesc.
Întreaga lucrare pământească a voievodului Constantin
Brâncoveanu a fost încununată de moartea sa martirică, iar
exemplul vieţii lui închinată lui Hristos Domnul până la moarte
martirică şi rugăciunile înălţate înaintea Tronului Preasfintei
Treimi, de către Sfinţii Martiri Brâncoveni, constituie un izvor
permanent de lumină şi înnoire pentru viaţa creştină de astăzi.
Dreptmăritori creştini,
Spre sfârşitul unui an de cinstire liturgică şi comemorare
deosebită a Sfinţilor Martiri Brâncoveni, ne rugăm Preasfintei
Treimi să ne dăruiască tuturor credinţă puternică, dragoste
faţă de Biserică şi popor, dar mai ales să învăţăm, din pilda
Sfinţilor Martiri Brâncoveni, să iubim pe Hristos şi să fim
ctitori de locaşuri sfinte şi de cultură creştină, să cultivăm
întrajutorarea frăţească faţă de creştinii ortodocşi şi să fim
milostivi, să apărăm credinţa creştină, având în suflet iubire
jertfelnică pentru Hristos şi pentru Biserica Sa.
În zilele noastre, jertfa pe care noi suntem chemaţi să o aducem
nu este o jertfă sângeroasă, precum cea a voievodului martir
Constantin Brâncoveanu, ci o dăruire sau o jertfă spirituală din
timpul şi confortul propriu, pentru a ne ruga mai mult şi pentru a
săvârşi mai multe fapte ale iubirii milostive şi darnice, spre a
mărturisi mai puternic iubirea lui Hristos Cel răstignit şi înviat şi
a ajuta Biserica în lucrarea ei pastorală şi misionară în societatea
de azi.
Sfătuim părinţii să acorde mai mult timp copiilor şi
tinerilor, învăţându-i să cunoască tainele dreptei-credinţe, să
cultive speranţa şi dragostea, libertatea de a face binele şi nu
răul, spre a aduce bucurie celor din jurul lor, şi să cinstească
sfinţii, eroii şi înţelepţii neamului, dascăli ai eroismului creştin,
ai ajutorării semenilor şi ai apărării Bisericii lui Hristos.
Îi îndemnăm pe toţi credincioşii, dar mai ales pe cei tineri,
să descopere lumina Sfintei Spovedanii, ca izvor de libertate şi
pace a sufletului, săşi mărturisească la duhovnic toate păcatele şi
să ierte tuturor celor ce leau greşit, aşa cum şi HristosDomnul a
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iertat zicând pe Cruce: „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac”
(Luca 23, 34). Numai în acest fel, creştinii dobândesc curajul şi
puterea dea lupta împotriva păcatelor şi relelor de tot felul, şi de
a birui ispitele şi încercările timpurilor noastre.
Îndrumăm pe fiii şi fiicele noastre duhovniceşti să se
spovedească mai des ca să se poată împărtăşi mai des din
„izvorul cel fără de moarte” al Sfintei Euharistii, aceasta fiind
izvor de pace şi bucurie.
Când Sfânta Euharistie este primită cu pregătire, mai precis
cu pocăinţă, post şi rugăciune, ea devine izvor de lumină şi credinţă,
ajutândune să arătăm iubire curată şi sfinţenie în familie şi în
societate, să avem curaj şi speranţă, pentru a lupta împotriva
nedreptăţilor şi să fim milostivi cu cei aflaţi în suferinţă şi în durere.
Ne aflăm la începutul Postului Naşterii Domnului, numit şi
Postul Crăciunului. Fiecare perioadă de post este o perioadă de
pocăinţă şi de pregătire, dar Postul acesta al Crăciunului este
mai ales o şcoală a milosteniei în care învăţăm să răspundem cu
dărnicie milostivirii şi bunătăţii nesfârşite a lui Dumnezeu pentru
noi, arătată prin întruparea Fiului Său, „pentru noi oamenii şi
pentru a noastră mântuire”, după cum mărturisim în Crezul
Ortodox.
Pentru a păstra vie evlavia noastră, în această perioadă a
Postului Naşterii Domnului, toate învăţăturile morale, precum şi
virtuţile practice şi duhovniceşti dobândite pe durata acestui An
omagial Euharistic şi An comemorativ al Sfinţilor Martiri
Brâncoveni, avem îndatorirea creştinească de a întâmpina şi a
face simţită bucuria Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos şi
a prezenţei Sale iubitoare în inima creştinilor printr-o faptă
de milostenie, printr-un cuvânt bun sau un gest de încurajare
care alină suferinţa sau singurătatea orfanilor, bolnavilor,
săracilor, bătrânilor, văduvelor, marginalizaţilor, a tuturor
acelora pe care societatea nu-i ajută, dar pe care Dumnezeu
Cel milostiv îi iubeşte şi ne cere nouă, creştinilor, să-i ajutăm
spiritual şi material.
De aceea, şi în anul acesta, vă îndemnăm părinteşte să
organizaţi în parohii şi mănăstiri, la protopopiate şi la centrele
eparhiale, colecte de alimente, haine, medicamente şi bani,
pentru a fi distribuite tuturor celor aflaţi în suferinţă sau în
dificultate, fiecare contribuind cu darul său, după cum îl îndeamnă
inima sa, bine ştiind că: „Dumnezeu iubeşte pe cel care dă cu voie
bună” (2 Corinteni 9, 7).
Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu, Părintele luminilor,
de la Care vine „toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit”
(Iacob 1, 17), să vă răsplătească dărnicia arătată prin colecta
din toamna anului trecut şi să vă binecuvinteze pe toţi cu
iubirea, mila şi bunătatea Sa dumnezeiască, spre a arăta şi de
această dată, în vremea Postului Crăciunului, multă rugăciune şi
grijă pentru cei bolnavi, precum şi milostenie faţă de toţi cei
neajutoraţi, având încredinţarea, după cum ne învaţă Sfântul
Apostol Pavel, că: „slujirea acestui dar nu numai că împlineşte
lipsurile sfinţilor, ci prisoseşte prin multe mulţumiri în faţa lui
Dumnezeu” (2 Corinteni 9, 12).
Vă îmbrăţişăm cu părintească dragoste şi ne rugăm ca „Harul
Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi
împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toţi!” (2 Corinteni
13, 13). Amin!
†DAN IEL
Arhiepiscopul Bucureştilor,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
şi
membri Sfântului Sinod
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Mitropolitul Nicolae Corneanu
- chip de lumină şi de har
La 29 octombrie a.c. a trecut la cele veşnice la venerabila
vârstă de 91 de ani cel ce a fost mitropolitul Dr. Nicolae
Corneanu al Banatului.
Bolnav de mai multă vreme cu puterile împuţinate
datorită vârstei şi suferinţelor, mitropolitul Nicolae a plecat
discret din această lume spre zările veşniciei.
A plecat discret, aşa cum discretă ia fost şi viaţa şi
slujirea arhierească.
Mitropolitul Nicolae Corneanu a fost unul dintre ierarhii
deosebiţi pe care ia avut Biserica noastră. Spirit aristocrat,
luminat, aplecat spre cele ale culturii teologice, dar aplecat
şi spre problemele păstoriţilor, tăios la vorbă când era cazul,
deşi era un om blând, mitropolitul Nicolae avea ceva din
aura şaguniană a ierarhilor transilvăneni. Student fiind la
Sibiu îmi aduc aminte că în Aula festivă a Facultăţii de
Teologie în şirul profesorilor ce au onorat această prestigioasă
instituţie de învăţământ teologic se afla şi portretul din
tinereţe al profesorului  viitor mitropolit  Nicolae Corneanu.
Îl comparam întotdeauna cu tabloul oficial al său care era
pus pe alt perete tot în Aulă, alături de cel al patriarhului
Justin şi al mitropolitului Antonie Plămădeală.
Din presa bisericească a vremii aflam despre activitatea
prodigioasă pe plan extern a mitropolitului Nicolae  fiind
un adevărat ambasador al ortodoxiei româneşti peste hotare
alături de mitropolitul Antonie  iar în Biblioteca
mitropolitană din Sibiu citeam cărţile editate  cu greu în
acea vreme de către Centrul Eparhial din Timişoara sub
directa supraveghere a mitropolitului.
Toată lumea vorbea despre el ca despre un ierarh
cărturar, ca despre un ecumenist de vocaţie şi un părinte cu
o inimă plină de dragoste faţă de preoţii şi de păstoriţii săi.
Activitatea sa ca mitropolit în părţile Banatului, vreme
de 52 de ani, cuprinde o variată şi bogată paletă de preocupări,
dintre care la loc de frunte stau cele bisericeşti, liturgice şi
culturale.
Slujirea sa liturgică la sfântul altar era caldă şi
pătrunzătoare, simţeai un ethos deosebit izvorând din
cuvintele şi gesturile sale. Nu era nimic forţat, nimic teatral,
predica îi era domoală la fel ca şi firea sa. Slujea în Catedrală
 după modelul şagunian  doar la marile praznice
împărăteşti. În rest era pe teren, participa în duminici şi în
sărbători la Sfânta Liturghie stând în tronul arhieresc. După
modelul mitropolitului Nicolae Bălan, pe carel admira în
chip deosebit, participa în fiecare duminică seara şi la slujba
Vecerniei în Catedrală. Niciodată na făcut caz de activitatea
sa prodigioasă pe plan cultural sau social, sau de erudiţia şi
de titlurile academice pe care le avea, ci în smerenie şi tăcere
şia pus în lucrare talanţii cu care a fost înzestrat de
Dumnezeu.
După Revoluţie sau scris multe despre mitropolitul
Nicolae aducânduise unele învinuiri  multe pe nedrept,
(continuare în pagina 8)
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Arhiepiscopul centenar,
un păstor prea bun
Puţini muritori ajung să trăiască 100 de ani, chiar mai
mult decât vârsta Patriarhilor. Aşa le hărăzeşte Dumnezeu celor
care Lau iubit şi slujit cu credinţă. Este greu de alcătuit un
portret din cuvinte pentru un om şi un ierarh ajuns la o asemenea
vârstă şi vrednicie. Nu întotdeauna găseşti cele mai potrivite
gânduri şi expresii. Arhiepiscopul Eftimie, cunoscut în toată
Moldova pentru îndelungata şi rodnica sa lucrare în ogorul
Bisericii, a rămas în amintirea multora ca ierarhul Eftimie cel
Bun.
Aşa lam cunoscut şi eu în urmă cu mulţi ani, văzândul
slujind adeseori la hramurile mănăstirilor nemţene. După ce
am devenit elev la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ,
lam întâlnit cu prilejul sărbătorilor seminarului ori în zile
obişnuite, atunci când venea să împartă premii pentru fiii
Episcopiei Romanului şi Huşilor sau pentru a participa la hram
ori la serbarea dinaintea Crăciunului. Venirea Preasfinţiei Sale
la seminar ne producea întotdeauna o mare bucurie. Aşteptat
mereu de elevii Eparhiei Romanului, Bacăului şi Huşilor de
atunci, vlădica Eftimie găsea pentru fiecare nişte bănuţi şi mai
ales un cuvânt bun, aşa cum procedează întotdeauna un părinte
iubitor cu fiii săi.
Elevii merituoşi ai Episcopiei Romanului se bucurau şi
de alte binefaceri. Episcopia le plătea bursele şi oferea premii
pe măsura ostenelilor lor. Colegii mei de clasă vorbeau adeseori
despre mărinimia episcopului de la Roman, careşi câştigase
un loc aparte în inima lor.
Atunci, prin anii 80 ai veacului trecut, Preasfinţitul Eftimie
avea 70 de ani, dar arăta ca de 60 şi se comporta ca un om
tânăr, cu multă vigoare şi entuziasm. Sprinten la mers, glumeţ,
binevoitor şi cald la suflet, Preasfinţia Sa era pentru profesorii
şi elevii de la seminarul nemţean un exemplu şi un personaj
foarte îndrăgit. Elevii, fii ai Episcopiei Romanului, îi pregăteau
în fiecare an o urătură lungă şi meşteşugit alcătuită, în care nu
uitau să sublinieze bunătatea şi mărinimia ierarhului care
păstorea în istorica cetate a Romanului. Numi amintesc să fi
auzit pe cineva vorbindul de rău. Toţi îl evocau cu bucurie şi
zâmbeau când venea vorba de persoana sa. Radiind multă
bunătate în jur, Preasfinţitul Eftimie a devenit o legendă vie
încă din anii aceia. Dumnezeu a rânduit săl mai întâlnesc de
multe ori în anii tinereţii mele. După ce am devenit monah, la
hramul Înălţării Domnului de la Mănăstirea Neamţ (1989),
Preasfinţitul Eftimie ma hirotonit ierodiacon. Fusese aşteptat
la hram Fericitul întru pomenire Teoctist (care era şi locţiitor
de mitropolit al Moldovei), însă îndatoririle Tronului patriarhal
nu iau îngăduit să ajungă atunci la Neamţ. Cu binecuvântarea
Preafericirii Sale, hirotonia a săvârşito Preasfinţitul Eftimie,
care a liturghisit în acea zi alături de Preasfinţitul Pimen
Suceveanul, atunci Episcopvicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi
Preasfinţitul Ioachim Mareş Vasluianul, Arhiereuvicar al
Episcopiei Romanului şi Huşilor.
În anii slujirii mele ca arhidiacon şi ieromonah am fost
deseori în preajma Preasfinţiei Sale. La hramuri ori la sfinţiri
de biserici, la mari evenimente eclesiale, aşa cum au fost
canonizările unor sfinţi români din anul 1992, episcopul de la
(continuare în pagina 8)
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Mitropolitul Nicolae Corneanu
- chip de lumină şi de har
dar niciodată na răspuns răului cu rău, ci în taina inimii a
luat toate acestea ca venite din partea lui Dumnezeu ca semne
de smerenie şi de pocăinţă. Prin iubire şi iertare, prin
asumarea compromisurilor din timpul vechiului regim
totalitar şi ateu, el a ieşit biruitor din toate aceste încercări
ale vieţii care 1au fortificat şi mai mult.
Am avut ocazia să1 cunosc mai bine după ce am ajuns
episcopvicar la Arhiepiscopia Sibiului. Lam văzut la
şedinţele sinodului activ la problemele discutate,1am văzut
slujind şi mai ales iam simţit delicateţea sufletească.
La hirotonia mea ca arhiereu, mitropolitul Antonie mi
a dăruit un engolpion al fostului mitropolit Nicolae Mladin
pe care acesta îl primise în anul 1967 din partea mitropolitului
Nicolae Corneanu.
Odată, la Bucureşti iam arătat acest engolpion şi
inscripţia de pe spatele lui şi sa bucurat mult că îl purtam.
În anul 1998 a condus o delegaţie a Bisericii Etiopiene în
frunte cu patriarhul Paulos la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
Am avut bucuria de ai primi în vechea bisericuţă ctitorită
de mitropolitul Nicolae Bălan şi de a vizita noul complex
monastic de aici.
Mitropolitul Nicolae a fost omul delicat care răspundea
personal la fiecare scrisoare pe care o primea şi la rândul
său nu uita niciodată să trimită felicitări la zilele festive din
viaţa ierarhilor.
Pentru toate acestea la trecerea sa la cele veşnice a avut
parte de o înmormântare impresionantă ca a unui adevărat
“prinţ al Banatului” plâns deopotrivă de cler şi de credincioşi
ca şi de toţi oamenii de bine care lau cunoscut.
În cuvântul său, rostit la căpătâiul adormitului întru
Domnul, Preafericitului Părinte Daniel, afirma următoarele:
“...Ierarh venerabil al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, distins om de cultură, promotor al valorilor
nepieritoare ale credinţei în dialogul cu alte Biserici, culturi
şi popoare, şi susţinător al eforturilor de apropiere între
creştini. Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nicolae
Corneanu a primit de la Dumnezeu numeroase daruri pe care
lea cultivat cu simţul responsabilităţii, oferind şi altora, cu
mărinimie, bucurii din bucuriile duhului, roade ale talantului
înmulţit întru slava lui Dumnezeu şi spre binele Bisericii
şi al societăţii”.
Am schiţat sumar acest portret în cuvinte al celui ce a
fost mitropolitul Nicolae al Banatului, om de aleasă ţinută
morală şi intelectuală care, vreme de 52 de ani, a condus
destinele Bisericii bănăţene, după cuvântul fericitului
Augustin “printre mângâierile lui Dumnezeu şi necazurile
acestei lumi”.
Fie ca Bunul Dumnezeu săi aşeze sufletul său în ceata
drepţilor, iar pomenirea lui să fie din neam în neam.
Veşnica lui pomenire!
VISARION
Episcopul Tulcii
Periodicul “Cuvânt Bun”
IN MEMORIAM

Arhiepiscopul centenar,
un păstor prea bun
Roman sa remarcat prin smerenia şi extraordinara sa deschidere
faţă de toţi deopotrivă, fie că erau ierarhi ori oameni importanţi,
fie că erau simpli diaconi.
În vara anilor 1991 şi 1992 am stat la Mănăstirea Neamţ
aproape două săptămâni, însoţind mai mulţi ierarhi, dintre care
amintesc pe Fericitul întru pomenire Patriarh Teoctist,
Înaltpreasfinţitul Mitropolit (de atunci) Daniel şi Preasfinţitul
Eftimie. Am avut în acele zile privilegiul şi bucuria să ascult
multe amintiri depănate de vlădicii care trecuseră prin
încercările vieţii şi prin furtunile unor vremi ostile Bisericii.
Îmi aduc aminte şi acum de vorba domoală şi plină de umor a
păstorului Episcopiei de la Roman. Coleg de seminar la Cernica
cu Patriarhul Teoctist, Episcopul Eftimie îşi aducea aminte de
anii de şcoală şi de profesorii mari ai acestei vestite „academii“
monahale, ai căror absolvenţi au urcat cu vrednicie treptele
slujirii Bisericii.
Se mai adăugau apoi amintirile de la Facultatea de Teologie
şi cele despre numeroşii monahi de la Bistriţa ori de la Neamţ,
care au fost martori ai uceniciei lor. Pe lângă acest tezaur de
nume şi fapte deosebite, în vorbele Preasfinţitului Episcop
Eftimie se ascundeau mereu bucuria şi entuziasmul unui om
tânăr, bucurie împlinită cu înţelepciunea şi umorul omului de
la munte, căci vlădica a coborât în lume de sub muntele
Ceahlăului, spre ale cărui înălţimi privea şi urca încă din
tinereţile sale.
Nu în ultimul rând, aş vrea să aduc o altă mărturie. Ca
arhidiacon şi apoi preot am avut ocazia săi ascult pe mulţi
călugări din mănăstirile Moldovei. Am descoperit atunci că pe
unii dintre ei îi ajutase întro perioadă grea a vieţii lor bunul
părinte Eftimie Luca, nu doar din poziţia de episcop, ci şi din
aceea de stareţ al mănăstirilor Bistriţa şi „Sfântul Ioan cel Nou
de la Suceava“. Stareţa de la Vorona, ca şi cea de la Slatina
aminteau de acest ajutor primit cu 4050 de ani în urmă şi îl
trecuseră în rândul marilor ctitori ai mănăstirii lor. Bunătatea
vlădicăi Eftimie a fost un dar aparte şi, cultivândul neîncetat,
La imitat pe Dumnezeu, Cel plin de bunătate şi nesfârşită iubire
faţă de toţi.
Cu multele mele reverii, privindui chipul luminos de care
mi amintesc adeseori, îl aşez pe vlădica Eftimie între oamenii
minunaţi. A fost un ierarh bun, poate prea bun şi îngăduitor. A
trăit ani mulţi, fiind o excepţie şi din acest punct de vedere. Se
bucură acum de răsplată pentru osteneală şi bunătate, pentru
strădanii şi mărinimia fără margini. Se bucură şi de reîntâlnirea
cu bunul său prieten, Patriarhul Teoctist, de care la legat o
prietenie autentică, statornică şi netrădată vreodată, cum se
întâlneşte doar în paginile vechi ale cărţilor sfinte.
Înălţat la rangul de Arhiepiscop când avea 95 de ani,
vlădica Eftimie a păstrat mereu o smerenie filocalică şi
bunătatea Părintelui iubitor şi a Păstorului careşi pune inima
pentru oile sale.
În ceea ce mă priveşte, este de prisos să spun căi datorez
rugăciuni şi aduceri aminte nu doar formal, ci din adâncul
inimii, după cum merită.
† Timotei Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor
Ziarul “Lumina”
Nr. 72 – Decembrie 2014
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Educaţia pentru viaţă, aproape absentă din educaţie
Tipul şcolii influenţează dezvoltarea şi educaţia
adolescentului. Nici în România nu este altfel. Ştim şi vedem de
mulţi ani că lucrurile stau adesea
chiar prost în privinţa formării
copiilor în şcolile noastre.
Repet, în privinţa formării, nu a
informării, pentru că începând
de la grădiniţă şi terminând cu
clasa a douăsprezecea, copiii
sunt practic „serviţi” cu
informaţie în exces, iar educaţia
propriuzisă se lasă aşteptată.
În general, dascălii,
altfel oameni conştiincioşi, au
tendinţa de a fi exclusiv preocupaţi săi determine pe elevi săşi
însuşească materia pe care o predau şi nu pare să le mai pese şi
de ceea ce se întâmplă cu aceşti elevi, ca persoane, dincolo de
oră. Sunt excepţii, dar ele supravieţuiesc greu în context. Nici
sistemul, încărcat de birocraţie, nu mai lasă răgaz, nu mai permite
dialogul, discuţia, reflecţia la clasă asupra lucrurilor vieţii.
Pe acest fundal, în care subfinanţarea are locul ei
important, sa instalat, din păcate, şi o lipsă cronică de entuziasm
în sistemul de învăţământ. Explicabilă, omeneşte. Dar nu şi
acceptabilă, aş zice, şi tot omeneşte. Pentru că este vorba, totuşi,
despre vocaţie, fără de care nu prea se poate face această profesie
de dascăl. Lucrurile sunt mai complicate, ştiu, însă atât lipsa de
interes a şcolii pentru facilitarea, de exemplu, a întâlnirii elevilor
cu personalităţi din domenii diferite, cu medici şi specialişti, cu
psihologi şi sociologi, cu scriitori şi artişti autentici, cu istorici
adevăraţi, care lear oferi copiilor nişte repere pentru viitor, cât
şi dezinteresul celorlalte instituţii pentru contactul cu şcoala nu
sunt de natură să încurajeze proiectele realiste, pragmatice şi
utile tocmai în sensul vieţii. Mai mult, proiectele coerente şi pe
termen lung ale şcolii pentru educaţia pentru viaţă lipsesc şi ele.
Singura cale rămâne iniţiativa personală, cu toate neajunsurile
pe care orice demers individual îl presupune.
Educaţia pentru viaţă  cel mai important tip de educaţie
de care ar fi nevoie acum  nu pare să intre în conceptul după
care se alcătuiesc programa, curricula, curriculumul. Regăsim,
e adevărat, acest tip de educaţie infiltrat, parcă pe furiş, în tot
felul de „opţionale”, în listele lungi de conţinuturi „serioase”, în
unele activităţi extracurriculare, în sfârşit, în programa obiectului
religie sau a educaţiei civice, dar e prea puţin.
Este important, fireşte, ca elevii să ştie la terminarea
liceului cum se calculează un logaritm, care este structura
sistemului nervos la mamifere, câţi electroni liberi are atomul
de fier şi câte şi mai câte lucruri de acest fel, dar ne punem
întrebarea de ce elevii nu ar trebui să ştie şi ce înseamnă o familie,
cum se creşte un copil, cum se merge pe stradă, la ce folosesc
arta şi cultura, ce înseamnă un comportament responsabil şi aşa
mai departe.
Îi învăţăm pe copii istoria antică, dar dacă avem conştiinţă
trebuie să venim şi la zilele noastre, să le povestim şi ce rău au
făcut comunismul şi tot ceea ce a urmat după comunism ţării
noastre în ultima jumătate a secolului douăzeci şi la începutul
secolului douăzeci şi unu. Le explicăm copiilor legile lui Newton,
ca profesori de fizică, dar trebuie să le vorbim şi despre limbajul
vulgar şi violenţă. Le descifrăm secretele biologiei, dar trebuie
să îi învăţăm şi noţiuni de igienă elementară şi stil de viaţă sănătos.
Nr. 72 – Decembrie 2014

Le lămurim reacţiile chimice, dar trebuie să le spunem şi cât de
nocive pentru sănătate sunt băuturile carbogazoase colorate şi
mâncarea fastfood. Le cerem să
înveţe poezii şi să le comenteze,
dar trebuie să le vorbim mereu şi
despre cât de important este cititul
şi cât de mult ne ajută în viaţă. Le
vorbim poate despre conştiinţa
civică şi alte concepte înalte, dar
trebuie să le spunem, prieteneşte,
şi ce înseamnă prietenie, ce
înseamnă iubire, ce înseamnă
căsătorie, ce înseamnă familie, ce
înseamnă patrie. Valorile acestea
trebuie reconsiderate, revorbite, rediscutate în şcoală.
De fapt, problema este că începem să ne sfiim să vorbim
despre aceste subiecte tocmai pentru că nu mai sunt în „trend”.
Ca şi cum viaţa însăşi ar putea să nu mai fie vreodată „la modă”.
Cred că nu ar trebui să ne jenăm să vorbim despre lucruri
importante doar pentru că lumea are tendinţa să le considere
banale.
Banalitatea este ingredientul vieţii de zi cu zi, iar
desconsiderarea ei ne poate aduce prejudicii reale. De exemplu,
în acest sens, un adevăr comun este şi acela conform căruia cel
mai preţios lucru pe care părinţii îl pot oferi copiilor lor este
educaţia. Da, şi părinţii intră în această ecuaţie. Nu numai şcoala.
Părinţii, atâţia câţi au rămas lângă propriii copii după dezastrul
social al plecărilor în străinătate şi lăsarea copiilor în seama altora
sau în seama nimănui. Părinţii, cărora li se pare, în mod ciudat,
că dacă îşi trimit copiii la şcoală dimineaţa nu mai au nici o
responsabilitate faţă de ceea ce se întâmplă în şcoală şi uită să
treacă pe acolo cu lunile şi cu anii.
Poate că ar trebui spus mai des acest adevăr: o bună
educaţie face mai mult decât toate averile posibile, mai mult decât
orice moştenire materială. Simt nevoia să spun aceasta aici pentru
că văd destul de multe cazuri pe la noi în care părinţii strică viitorul
copiilor, oferindule prea mult, lipsindui astfel de şansa de a
cunoaşte valoarea muncii şi a banului. A le oferi copiilor repere
legate de valorile adevărate ale vieţii înseamnă de fapt a le oferi
instrumentele de bază de care vor avea nevoie mai târziu, în
relaţiile cu oamenii, în întemeierea unei familii, în conturarea
drumului propriu. Chiar dacă învăţarea cinstei, prieteniei,
patriotismului, comportamentului civilizat şi a bunuluisimţ ţine
în mare măsură de cei şapte ani de acasă, educaţia nu se poate
face, bineînţeles, în afara cărţii, separat de carte.
Cartea trebuie să rămână baza. Cititul trebuie să devină
„un obicei al casei”. Cu atât mai mult cu cât în zilele noastre
societatea descurajează, pe diverse căi, lectura. Iar dacă obiceiul
acesta nu le este familiar părinţilor (pur şi simplu pentru că  să
zicem  sunt oameni simpli care îşi văd de viaţa şi de munca lor),
atunci chiar şi aceşti părinţi pot face nişte gesturi la fel de utile,
anume săi încurajeze pe copii să se apropie de cărţi, săi îndemne
să se ducă la bibliotecă, mai mult, să vină ei înşişi din când în
când acasă măcar cu un ziar şi să facă în aşa fel încât să fie văzuţi
de copii citind. Educaţia pentru viaţă este cel mai valoros bagaj
cu care copiii pot pleca de acasă. Şi cel mai la îndemână. Un
bagaj preţios pe care şcoala îl poate face şi mai valoros.
Vasile Baghiu
Revista Lumina
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Ce este mulţumirea?
„În îndepărtatul Orient, un prinţ bolnav de prea mult bine
îşi căuta vindecarea. A întrebat magi, a întrebat doctori şi vraci,
în căutarea unui leac minunat. Boala înainta galopant, surpând
viaţa tânărului prinţ. Întruna dintre zile, i sa arătat un bătrân
cuviincios, care ia spus:
 Dacă vei purta o singură zi ciorapii unui om fericit, cu
siguranţă te vei vindeca!
Tânărul fremăta de bucurie! Cu siguranţă o să găsească
repede un om fericit care săi împrumute ciorapii, iar pe acela
o săl îmbrace cu totul în aur! Întrebă pe miniştrii săi dacă
sunt fericiţi şi fiecare a dat înapoi… a întrebat familia sa,
slugile palatului, însă omul cu totul fericit întârzia să apară.
În inima tânărului prinţ beteag, nesiguranţa lua locul speranţei.
Unde să îl găsească pe omul fericit? A trimis generalii în ţară,
cu misiunea de a se întoarce cu ciorapii unui om cu totul fericit.
Din păcate, nu lau găsit. Pe când se întorceau
deznădăjduiţi către palat, sau oprit pentru a se odihni întro
poiană. La marginea pădurii se zărea o căsuţă cu cerdac şi cu
flori în glastră, aşa, ca în poveşti. În speranţa unui pahar rece
cu apă, generalii sau apropiat de bordei. În curte, un bătrânel
spărgea lemne. Parcă şi uitaseră misiunea lor, când unul dintre
ei întrebă:
 Spune moşule, matale eşti fericit aici, în capătul acesta
de lume?
Moşul, copleşit de neaşteptata vizită imperială, fără a se
gândi prea mult, zise:
 Dar, cum să nu fiu fericit? Atât timp cât dimineaţa mă
trezesc sănătos şi mai prind o nouă zi lăsată de la Dumnezeu,
atât timp cât baba, copiii şi nepoţii sunt sănătoşi şi eu sunt
împăcat cu Dumnezeu, sunt cel mai fericit om de pe pământ!
Sclipind de bucurie, generalii au prins al descălţa pe
moş. Şi, scoţândui ciubotele, au încremenit – omul fericit
nici măcar nu avea ciorapi!””
(adaptare după N. Pesechkian, Poveşti Orientale)
Întrebarea care ne macină pe toţi în urma acestei poveşti
orientale, cu siguranţă, este legată de soarta prinţului. Oare
sa vindecat? Oare a înţeles că nu este nevoie de ciorapi, ca el
să fie sănătos şi fericit? Că puterea vindecării sale era atât de
aproape? Sunt întrebări care, întrun fel sau altul, ne cuprind
şi pe noi – oameni trăitori întro societate care ne învaţă să
căutăm mereu şi mereu mai mult şi mai bine. Fericirea sau
nefericirea noastră ţin de starea de mulţumire pe care o păstrăm
în suflet. Dar, ce este oare mulţumirea? Cu siguranţă, mulţi
dintre noi, întro dimineaţă agitată, cu ochii în şifonierul ticsit,
am spus: „Nu mai am cu ce să mă îmbrac!”, ori în faţa
frigiderului: „Nu este nimic de mâncare în casa asta!”.
Ne recunoaştem întruna dintre situaţiile descrise.
Nemulţumirea continuă, tinde să devină boală mondială. Este
un adevărat fenomen social, un spectacol sumbru, în care
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actorii sunt copii, adolescenţi, părinţi şi, parcă, mai puţin
bunici. De ce mai puţin ei? Pentru că ei au făcut parte din
generaţia care a înfruntat mari greutăţi: război, foamete,
deportări, comunism, tranziţie şi pe toate leau trecut cu lacrimi
în ochi, dar cu fruntea sus. Cele mai impresionate exemple
sunt legate de viaţa creştinilor în închisorile comuniste. Ilie
Tudor, tatăl interpretului Tudor Gheorghe, mărturiseşte în
cartea sa, „De sub tăvălug” că, după o perioadă de carceră în
care nu a mai văzut lumina zilei, a zărit în curtea închisorii un
fir de iarbă. Iar în acel fir plăpând a văzut „toată slava
Raiului”! Aşa ziceau bunicii noştri: „din ce ai, poţi să-ţi
faci rai!”. Totul se rezumă la modul în care cultivăm în noi
starea de mulţumire. Mulţumire faţă de Dumnezeu, faţă de
semeni dar, mai ales, faţă de propria persoană. Unul dintre
cele mai mari obstacole care stau în calea fericirii este
incapacitatea noastră de a fi mulţumiţi de noi înşine. Lista
nemulţumirilor e fără de sfârşit: de la partenerul de viaţă pe
care cu drag ni lam ales şi care, parcă, de la un timp toate le
face pe dos, la carieră, casă, maşină, la felul în care arătăm,
prieteni şi până la banalităţile de zi cu zi. Însă, nu ne gândim
că starea noastră continuă de nemulţumire ajunge până la
Dumnezeu! Nemulţumiţi de noi înşine şi de cei din jur, suntem
nemulţumiţi de darurile lui Dumnezeu revărsate din belşug
asupra noastră. Revin, iarăşi, la un exemplu. Vă mai amintiţi
de bunica Ana? În alte rânduri, povesteam cum o bunică de
94 de ani, singură şi paralizată de vreo nouă luni, fără niciun
ajutor, a trimis la biserică, printro vecină, trei lei pentru colecta
dedicată fraţilor creştini din Siria! Am căutat să o cunosc mai
bine. În noaptea de Înviere, când toate tresaltă de bucurie, am
găsito plângând. „Plâng de bucurie”, mia spus. „Când am
auzit prima dată sunetul clopotelor, am zis: Acum iese
părintele din biserică! Apoi, am mai auzit încă o dată
sunetul lor. Am zis: Acum înconjoară biserica. Am fost
foarte fericită să fiu şi eu, de aici, din pat, la slujba Învierii!
Am plâns de bucurie!”. „Din ce ai, poţi să-ţi faci rai” este
demonstrat deplin de această bunică. Nu a avut nevoie să fie
fizic la biserică, ca să fie fericită – şia făcut sufletul biserică
şi rai. Ce are ea, cu toată suferinţa, mai mult decât noi,
nemulţumiţii din orice? MULŢUMIRE! Cine este mulţumit,
este şi fericit.
Mulţumirea este, prin urmare, rezultatul unei inimi care
se sprijină pe Dumnezeu. Este sufletul ce se bucură de pacea
şi binecuvântarea lui Dumnezeu. Este acea bucurie care
izvorăşte din privirea oricărui lucru mărunt, primit ca dar
nepreţuit de la Dumnezeu. La fel ca şi în cazul bătrânului din
poveste – nu ai nevoie nici măcar de ciorapi, ca să fii mulţumit
şi implicit fericit!
Nicolae Pintilie
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Ironii care dor – botezul copilului în economia de piaţă

Să zăbovim puţin, fără pediatrie  nouă luni de zbateri la
dezbateri. Fixăm planuri de viaţă, stabilim poziţionări
patrimoniale şi ierarhice ale copilului, stabilim criterii şi standarde
de viaţă, studii, talente. Copilul vine să ne scoată ,,din foame”,
să ajungă cineva cu nume şi cu stare, să rezolve stabilitatea slujbei,
să ne reintroducă în rândul lumii, să ne armonizeze singurătatea
în doi.
Nouă luni de speranţe, frici, interpretări, închipuiri, decepţii,
deochiuri. Naşterea copilului se raportează, se calculează şi se
reportează după ce se face preaplinul material. Se fac şi se refac
programe de consum. Totuşi, din egoismul nostru lăsăm un pic
de sentiment pentru un pătuţ şi câteva hăinuţe.
Se gândesc planuri profesionale, se fac şi se refac strategii
corporatiste. Copilul creşte, se dezvoltă în pântecele mamei, la
ecografii îşi arată sau nu feminitatea sau bărbăţia. Pe seama lui
se fac şi se desfac nimicuri importante.
Întro zi sau în alta, copilul ne spune: Bine am venit pe lume!
Din acel moment, la multe case, mari şi mici, se pregăteşte
petrecerea Botezului, nicidecum Taina lui.
Copilul se obişnuieşte cu vremea şi cu vremurile. Pentru
ceilalţi, Dumnezeu devine o noţiune anexată invitaţiei la marea
petrecere din ziua Botezului.
La Botez „câte bordeie, atâtea obiceiuri !” dar, de ce
obiceiuri? Domnul Iisus Hristos este Acelaşi ieri şi azi, în toată
ţinuturile româneşti. Pentru mulţi dintre noi, Taina Botezului
reprezintă o tradiţie a unei superstiţii pozitive, pentru ameliorarea
colicilor abdominale ale pruncului.
Pe răbdarea copilului legănat eliocentric, cu vizibile implozii
cutumiare şi fenomene de migraţie de la mama la tata, la mama
lui sau la tatăl ei, se stabilesc temperatura apei la scăldat, numărul
de preoţi participanţi, aşezarea ierarhică la mese, în funcţie de
viteza de rotaţie a banilor, apoi invitaţii creditori şi debitori, în
funcţie de conjuncturile financiare ale botezurilor şi nunţilor
recente.
În timpul slujbei, de cele mai multe ori, Crezul se recită în
graba elevului corigent. „Cred întrUnul Dumnezeu, Tatăl
Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului (...)” – bine ar fi
ca, în momentul rostirii Crezului, să simţim cum se dărâmă toate
coloanele templelor idolatre dinlăuntrul şi dinafara noastră, apoi,
tăcere şi trăire!
Dintro dată, în lumina reflectoarelor, ne pregătim de şedinţa
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foto, întro confuzie lumească, de emoţie sau veselie, pentru
primul scăldat. Suntem concentraţi pe copil, dacă plânge sau nu,
o fi bine sau no fi bine! A râs – e cu noroc, a plâns – tot cu noroc
e!
În cristelniţă, copilul se spală de toate păcatele neamului şi
ale lumii, de la începuturi, până în prezent. Lumea devine mai
curată prin el, în teatrele de război de pe pământ amuţesc, pentru
o clipă, lascivităţile şi tunurile. Fie, Doamne, ca sfinţirea minţii
şi a cugetului, prin mirungerea frunţii copilului, să ne lumineze şi
mintea noastră în timpul Tainei, măcar din acel moment! Fie,
Doamne, ca sfinţirea inimii copilului să tresalte în noi veselia
cerească!
Prin sfinţirea simţurilor copilului, măcar să vedem şi să auzim
bucuria îngerească, pentru îngerul păzitor care primeşte, cu
bucurie, o responsabilitate. Aceasta este, cu adevărat, o realitate
şi o misiune extraterestră, fără niciun exces de imaginaţie, ficţiune
sau poveste.
Să ne împărtăşim, apoi, împreună de gânduri bune, cu gânduri
bune, părinţi şi fraţi, naşi şi fini, apropiaţi şi neapropiaţi. Să ne
împărtăşim prin lacrima curată a credinţei, speranţei şi iubirii,
emoţia şi bucuria împărtăşirii şi îndumnezeirii copilului nostru!
Să ne împărtăşim de credinţă cu credinţă, de speranţă cu speranţă,
de dragoste cu dragoste! Mai au valoare, în acest unic şi prim
moment al Sfintei Împărtăşanii, cele două sau trei galaxii primite
în dar, cu surle şi trâmbiţe?
Vine petrecerea… şi acolo ar fi bine să fim conştienţi că
„aceasta este ziua pe care a făcuto Domnul, să ne bucurăm şi să
ne veselim întru ea”. Dar, vai, paparudele şi ursitorile apar de
nicăieri şi se duc niciunde, numai că vor să decidă strategic
programarea multianuală de achiziţii şi consum a tinerei domniţe
slash tânărului domn, inclusiv road-map-ul profesional.
Dacă am făcut această greşeală, cu voie, fără voie sau duşi
de viitură, să ne pară rău şi să nu mai repetăm, dar să fim conştienţi
că Dumnezeu a pătruns în toată fiinţa copilaşului şi darurile Duhul
Sfânt nu se şterg aşa uşor, de către o banală mătură sau baghetă
magică.
La băiţa de după botez, copilul este scăldat, de multe ori,
întrun fel de ciorbă care cuprinde obiecte de inventar care, din
fericire, nu au nicio valoare. Bine că nu încape şi tractorul din
curte în băiţă, că sar pune şi el pentru previzionarea bunăstării
agrare!
Dragi părinţi, spălaţi copilul în apă simplă şi curată, căci
Duhul lui Dumnezeu lucrează mai presus de toate simbolurile şi
superstiţiile necredinţei noastre! Recomand părinţilor, bunicilor,
naşilor şi invitaţilor ca măcar cu o zi înainte să citească din
învăţătura de credinţă ortodoxă aspectele referitoare la Taina
Botezului.
Nimeni să nu vină nepregătit la această Lecţie, pentru că
Azi, sfântul prunc întradevăr ne scoate din foame, devine cineva
cu nume şi cu stare, însă aceste atribute întro abordare şi o
înţelegere de Sus, poate chiar din al nouălea Cer.
Dă, Doamne, veselie precum în Cer, poate chiar precum în
al nouălea Cer! Doamne ajută pe toţi copiii nou botezaţi, îngeraşi
în trup, să crească sănătos şi frumos la suflet, la minte şi la trup!
Cosmin Stoica
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Scoţia si Anglia în câteva cuvinte (I)
Până la bancurile scoţiene, puţină istorie.
De ani de zile, stăruiau între planurile noastre turistice, trei
tentaţii: Irlanda, Islanda şi între acestea Scoţia. În Anglia mai
fusesem şimi place să revăd ceam scris despre Londra şi muzeele
ei gratuite, despre Cambridge, Oxford, Stonehenge, Stratford on
Avon şi Casa lui Shakespeare şi, desigur, Lancaster, unde lucrează
fiica noastră ca universitar la Universitatea din Lancaster, unde
şia luat doctoratul, şi la Universitatea din Preston la 15 minute
spre sud. Desigur am fost şi la York, unde studiază nepotul cel
mic la facultatea de fizică şi filozofie.
Scoţia (Ecosse în fr., Scotland în engleză), partea de nord a
Marii Britanii separată de Anglia prin Munţii Cheviot, are o
suprafaţă de 77.000 km.p. şi ceva peste 5 milioane de locuitori
(scoţieni). Capitala este la Edinburgh, al doilea oraş important
fiind Glasgow. Între Marea Nordului şi Oceanul Atlantic, zonele
costiere sunt decupate de fiorduri şi însoţite de arhipelaguri
(Hebride, Orcade ). Istoria scoţienilor începe cu piţii, populaţie
preceltică, ce a rezistat invaziei romanilor care au fost respinşi
prin sec. V î.Hr. Creştinaţi de călugării irlandezi, au suportat apoi
invazia scandinavilor (normanzii sau vikingii). În secolele XII –
XIII au luptat contra Angliei, învingândo în 1314, dar se uneşte
cu aceasta în sec. XVII, în urma unor conflicte religioase
interioare. Popor viguros, mereu în război cu cineva, voinduşi o
existenţă liberă, sa dezvoltat economic şi cultural întrun mod
admirabil, capitala Scoţiei de azi având tot cei trebuie unui oraş
european: Parlament şi guvern cu un primministru al cărui sediu
nu e păzit ca la Londra de poliţişti, în faţa sediului de pe Downing
Street nr. 10, de care nu poţi trece; la Edinbourg poţi intra, dar
poliţiştii te vor trimite îndată unde trebuie. Am trecut şi pe lângă
Ambasada României.
Neam cazat pentru trei zile la Nr. 2 East Claremont Street
la un hotel elegant, dar nu cu spaţii largi aparent de prisos,
proprietatea unei birmaneze venită aici ca studentă la engleză
dar, căsătorinduse cu un englez, are o familie în care, ca bunică
are energie pe măsura structurii celor care izbândesc în viaţă,
afişând cu discreţie zâmbetul în tot ce face, în concordanţă cu
numele hotelului, Mingalar, în birmaneză însemnând „să fii
binecuvântat” .
În portul capitalei stă
fără ostentaţie „Britannia” un
vapor imens, al reginei
Angliei, pe care îl poţi vizita
dacă nu e ocupat de cuplul
regal şi am fost norocoşi.
Iahtul regal,construit în 1953,
are o lungime de 125 m si a
fost folosit de regina Elisabeta
a IIa din prima luna a
domniei sale. Iahtul a
transportat
regina
şi
oficialitatile regale in 968
vizite pe tot globul. Este locul
unde îşi petrec luna de miere
perechile regale, începând cu
prinţesa Margareta şi apoi
copii săi Anne, Andrew şi
Charles cu nefericita prinţesă
Diana. Yahtul a fost
decomisionat în 1997. Am
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vizitat apartamentele regale, sufrageria imensă, cartierul
amiralităţii, saloanele de relaxare, sala maşinilor.(imagine)
Am reţinut că în cele 12 universităţi studenţii scoţieni nu
plătesc taxe; cei din alte zone plătesc o taxă rezonabilă. Tocmai a
luat sfârşit festivalul internaţional de teatru în finalul căruia
Castelul medieval (sec. XIV) a susţinut un spectacol de artificii,
tunurile revărsând peste metereze valuri de lumini timp de peste
o oră, în acompaniament muzical adecvat: Wagner, Debussy,
Ceaikovski şi mai ales Mendelson, care vizitând oraşul a mărturisit
că nu ştie loc mai frumos şi muzica scrisă cu acel prilej, în 1842,
a fost intitulată „Simfonia scoţiană”.
Economia se sprijină pe mari rezerve petroliere în Marea
Nordului, identitatea naţională exprimânduse şi prin vestimentaţia
specifică şi muzica la cimpoi – instrument naţional, criticat ori
ridiculizat de unii care spun că ar fi veriga lipsă între muzică şi
hărmălaie.
Tartanul şi Kiltecul
Tartanul e stofă de lână cu mari careuri, de diverse culori,
foarte folosite, în Scoţia. Îmbrăcămintea, şaluri din această stofă
sunt caracteristice scoţienilor. Ecoseza sau kiltecul e o jupă purtată
de bărbaţi în ocazii festive, (fără pantaloni). Dacă mai adăugăm
cimpoiul şi muzica specifică, vom avea tabloul complet al Scoţiei
şi scoţienilor. Tartanul cu modelul său face diferenţa între clanuri
şi sunt înregistrate în jur de 170 modele. Scoţienii, cu o istorie
distinctă, curajoşi, perseverenţi şi orgolioşi susţin fiecare o
vechime cât mai mare a clanului încât sunt glume pe această temă
şi de ex.: clanul şi tartanul meu are o istorie care începe cu Noe la
care un altul spune „nu te-am văzut pe Arca lui Noe”: replica
vine pe loc: „noi aveam o barcă din tată în fiu” iar criticii acestei
identităţi vestimentare şi muzicale spun că cimpoiul – instrument
naţional şi muzica sa ar fi veriga lipsă între muzică şi hărmălaie.
Expresia vestimentară (scoţiană) nu are vreo legătură cu
sintagma „rit scoţian”, care desemnează una din marile
subdiviziuni a francmasoniei franceze.
Scoţienii datorează foarte mult în istoria şi cultura lor
romancierului şi poetului naţional Walter Scott (17711832) care
a debutat prin antologii scoţiene urmate de poeme narative
personale: Balada ultimului menestrel; Doamna Lacului; romanul
istoric Waverley; Rob Roy, Cântece de la fruntariile Scoţiei şi
bine cunoscutul Ivanhoe (1819). Scoţienii lau investit nu
întâmplător cu onoarea ca el să fie acela care să scoată la lumină
dintrun cufăr sceptrul şi coroana regală bine păstrată de secole
pentru ziua renaşterii naţiunii scoţiene mereu în dispută cu Anglia.
În centrul capitalei, pe Bulevardul Prinţeselor, un monument
arhitectural original protejează statuia acestui erou naţional. În
„zona lacurilor”, în Cumbria din apropiere, am văzut acum 9 ani
casa poetului William Wordsworth şi inscripţii care vorbesc despre
vizita poetului Walter Scott care ia dăruit unul din cei 37 câini
pe care nu mai ştia cum îi cheamă încât îi striga după culoarea
blănii; un tablou la intrare înfăţişează tocmai căţelul dăruit de
Scott.
Un curent al desprinderii de Anglia, creat şi întreţinut de
unii politicieni dominaţi de orgoliile unui revanşism istoric şi de
boala puterii, determină referendumul din 18 septembrie 2014.
Minţi luminate afirma că „am trăit împreună, am realizat
progrese remarcabile încât ar fi regretabil să ne despărţim”.
Cred ca va învinge raţiunea şi nu pasiunea unora. (va urma)
Dr. Ioan Ieţcu
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Un nou film despre infernul din închisorile comuniste
Hristos în zeghe la „Poarta albă“
Este surprinzător cum, la doisprezece ani după
„Binecuvântată fii, închisoare!“, Nicolae Mărgineanu revine
în forţă cu un film pe aceeaşi temă, în care nu numai că se

depăşeşte pe sine, dar depăşeşte tot ce sa făcut în filmul
românesc pe tema spaţiului concentraţionar.
Când în 2002 lansa „Binecuvântată fii, închisoare!“,
apreciatul cineast trăia sentimentul, mărturisit în interviuri,
că realizase filmul vieţii sale. Mulţi ani din cariera sa ulterioară
sau scurs, întradevăr, sub apăsarea aproape ineluctabilă a
acestei convingeri. Încercările de a aborda, asemeni colegilor
săi de generaţie, şi subiecte de actualitate îl împingeau însă,
din nou şi din nou, înapoi spre perioada frământată a epocii
staliniste, a cărei investigare, începând de la tulburătorul
„Undeva în Est“, ia devenit profesiune de credinţă.
O radiografiere a fenomenologiei torturii, realizată în
documentarul „Demascarea“ (2010), despre „Fenomenul
Piteşti“, dar mai ales suita de producţii dedicate părintelui
Arsenie Boca (un spectacol de teatru radiofonic şi două filme
documentare), realizate între 2011 şi 2013 în colaborare cu
scenaristul IonCostin Manoliu, au adâncit problematica
fenomenului concentraţionar, conducândul pe cineast spre
viziunea de mare sinteză din „Poarta albă“.
Se poate spune că, încă de la geneză, filmul sa aflat sub
oblăduirea subtilă a părintelui mărturisitor Arsenie Boca,
marele reazem spiritual al deţinuţilor din întreaga ţară,
martirizată de bolşevici, inclusiv al celor de la Canal.
O atât de nuanţată descindere în perimetrul sârmei
ghimpate, ce arestase o ţară întreagă, cu tot ce implică acest
demers  selectarea cazuisticii, asumare umană, convertire
întru artistic şi mai ales înţelegerea istoriei din unica
perspectivă carei dă sens, cea a lui Dumnezeu  este unică în
istoria filmului românesc.
Scenariul, scris de regizor împreună cu Oana Maria Cajal,
este inspirat din literatura închisorilor („Vărul Alexandru şi
alte poveşti adevărate“, de Adrian Oprescu, „Tortura pe
înţelesul tuturor“ ş.a.), dar beneficiază şi de bogata
documentare personală a regizorului.
Este extrem de rară în cinemaul românesc această
discernere în spectrul cruzimii, cinismului şi abuzului istoric,

prin lentila purificatoare a nobleţii şi a credinţei, care nu
edulcorează realitatea şi nu evită maleficul, ci le află sensul
restaurator, hristofor. Acelaşi demers îl evidenţiasem şi în
„Binecuvântată fii, închisoare!“, dar acum acesta a devenit,
parcă, şi mai rafinat, şi mai decantat.
Un inegalabil simţ al nuanţei dramatice recuperează
achiziţii dintre cele mai sensibile ale cinematografului poetic,
atât la nivel imagistic (cu aportul lui Mihai Şerbuşcă), cât şi
în caligrafierea psihologică a portretelor, pe care le şi
depăşeşte, printro vectorializare spirituală, pe care curentul
clasic nu îl avea. Secvenţe scurte şi epurate, tăiate pe momentul
de maximă emoţie şi înşiruite simplu, asemeni unui şirag de
haikuuri, panoramează în arce de cerc acelaşi perimetru cvasi
simbolic al ţării arestate.
Între ipocrizia lozincilor staliniste scrise agramat şi
subversiunea bancurilor politice, ispăşită cu ani grei de Canal,
se derulează un întreg spectru de impresii, gânduri, emoţii,
chipuri, poveşti de viaţă, creionate în crochiuri de mare sinteză.
Un profesor condamnat pentru un cuvânt inoportun, un
judecător arestat pentru abuzuri, hrănit cu pâine de cel pe
carel condamnase pentru că hrănise un fugar cu o pâine, un
poet bolnav, dar plin de vervă (amintind de Radu Gyr sau de
oricare dintre poeţii închisorilor), careşi tricotează versurile
în nodurile unui pulover  capătă viaţă în trei partituri sintetic
caligrafiate de Ion Besoiu, Adrian Titieni, Marius Turdeanu.
Oameni inadaptaţi, revoltaţi sau docili, îndârjiţi sau deprimaţi,
alături de brigadierii carei controlează  nu atât torţionari,
cât „funcţionari sub vremi“, înrăiţi de obedienţă  iată un tablou
colectiv impresionant prin puterea de surprindere a adevărului
vieţii.
Ca şi în „Binecuvântată fii, închisoare!“, regizorul evită
satira caustică şi pedalarea pe tragic, pentru a insista pe
caracterul de „şcoală a vieţii“ a perimetrului detenţiei. Un
plus de atenţie faţă de filmul din 2002 în zugrăvirea frescei
sociale îmbogăţeşte pelicula. Trei secvenţe remarcabile din
această frescă definesc nodurile poetice ale filmului şi
probează, ca în nici un alt film al său, virtuozitatea regizorală
a autorului.
Primul este momentul „de la vorbitor“. Panoramări
apăsător de lungi pe chipurile bărbaţilor în zeghe, înghesuiţi
pe bancheta îngustă, încercând să se facă auziţi de mama,
sora sau iubita de pe bancheta plasată la câţiva metri în faţa
lor; panoramări la fel de lungi pe chipurile tensionate ale
femeilor, îngrijorate, confuze, isterice, înşirate pe bancheta
din faţa bărbaţilor, încercând să le transmită, sub ochii vigilenţi
ai gardienilor, un strop din căldura deacasă. Nici umilirile
rituale ale deţinuţilor, nici momentele de revoltă, nici
sinuciderile, nici calvarul de la cariera de piatră nu prilejuiesc
o tensiune mai tulburătoare decât acest aparent banal şi
inofensiv episod „de la vorbitor“. Două minipartituri
actoriceşti, pe cât de scurte, pe atât de dense  grosplanul
tăcut şi înlăcrimat al Mariei Ploae, respectiv explozia verbală
disperată a tinerei Oana Mărgineanu , punctează tensiunea
(urmare în pagina 14)
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Papa Francisc: Martirii noştri strigă ,,suntem una”
Papa Francisc a susţinut o conferinţă de presă de 45 de
minute, la bordul avionului cu care sa întors din vizita sa
apostolică în Turcia. Sfântul Părinte a răspuns la o gamă largă de
întrebări, pe teme precum relaţiile cu musulmanii, ecumenismul,
problema primatului, şi recentul Sinod pe tema Familiei. Cu
privire la suferinţele musulmanilor şi ale creştinilor din Orientul
Mijlociu, Papa a tratat prima dată problema islamofobiei care
sa răspândit din cauza acţiunilor organizaţiilor teroriste, cum ar
fi Statul Islamic.
,,Pot înţelege acest lucru. Şi cred sincer că nu putem spune
că toţi musulmanii sunt terorişti, aşa cum nu putem spune nici că
toţi creştinii sunt fundamentalişti – şi noi avem fundamentalişti
între noi, toate religiile au aceste mici grupuri”. Papa a spus că
în timpul întâlnirii sale cu preşedintele Recep Tayyip Erdođan al
Turciei, a sugerat că trebuie să se facă o condamnare clară din
partea tuturor liderilor religioşi şi politici, precum şi a savanţilor,
clericilor şi intelectualilor.
,,Trebuie să existe o condamnare internaţională din partea
musulmanilor din întreaga lume. Trebuie să se spună: ‘Nu, nu
despre aceasta este vorba în Coran!’ Trebuie de asemenea să se
facă întotdeauna distincţie între ceea ce propune o religie şi
folosirea concretă a acestei propuneri de către un guvern anume”.
Sfântul Părinte a criticat şi violenţa împotriva creştinilor. ,,Nu
doresc să folosesc cuvinte îndulcite: noi, creştinii, suntem alungaţi
din Orientul Mijlociu”, a spus el, dând ca exemplu persecuţia
creştinilor din Mosul.
În faimoasa Moschee Albastră, Papa a declarat că a simţit
nevoia să se roage: ,,Mam rugat pentru Turcia, pentru pace,
pentru Mufti, pentru toţi şi pentru mine. Am spus: ‘Doamne, să

se pună capăt acestor războaie!’ A fost un moment de rugăciune
sinceră”. Cu privire la ecumenism şi la unitatea dintre Bisericile
Catolică şi Ortodoxă, a declarat că relaţiile cu Biserica Ortodoxă
merg înainte. Cu toate acestea, a mai spus el, ,,dacă aşteptăm ca
teologii să ajungă la un acord, acea zi nu va veni niciodată!” A
reamintit ,,ecumenismul sângelui”, realizat de creştinii care mor
astăzi martiri. ,,Martirii noştri strigă: Suntem una!… Trebuie să
mergem cu curaj pe acest drum, să continuăm să înaintăm”.
Şia exprimat speranţa unei întâlniri cu Patriarhul Kirill de
Moscova, care nu este însă posibilă acum, din cauza situaţiei
actuale cu războiul din Ucraina şi a altor probleme. Dar atât Papa
cât şi Patriarhul ,,dorim să ne întâlnim şi să mergem înainte”.
Referitor la problema primatului, Sfântul Părinte a declarat că la
Sfânta Liturghie celebrată duminică în biserica patriarhală sa
văzut că ortodoxia acceptă primatul. El a vorbit şi despre cei
care nu sunt în favoarea unirii dintre Biserici, spunând că în timp
ce ,,probleme există cu adevărat”, ,,trebuie să manifestăm respect
şi să nu renunţăm să ne angajăm în dialog”.
Papa Francisc şia exprimat dorinţa de a vizita Irakul, dar
având în vedere actuala situaţie, sar crea o problemă de securitate
pentru guvern. În fine, cu privire la recentul Sinod al Episcopilor
şi la mult discutatul raport final, Pontiful a explicat că Sinodul nu
este un Parlament, ci ,,un spaţiu protejat în care Duhul Sfânt poate
să vorbească”. ,,Nu putem lua doar opinia unei persoane sau doar
un proiect de document.
Personal, nu sunt de acord ca cineva să spună public că o
anumită persoană a spus un anumit lucru.” După conferinţa de
presă, Papa a salutat personal fiecare jurnalist aflat la bordul
avionului.
catolica.ro

Un nou film despre infernul din închisorile comuniste
Hristos în zeghe la „Poarta albă“
(continuare din pagina 13)

dramatică a momentului şi evidenţiază două talente actoriceşti
de excepţie.
Două secvenţe cu discretă încărcătură simbolică
polarizează semantic, între „jertfă şi înviere“, rostul spiritual
al experienţei concentraţionare. Primul este momentul
crepuscular al descărcării vagonului cu capete de vită,
transportate (pe post de hrană) pe umeri de către deţinuţi.
Surprins în contrejour la apus, pe o coamă de deal, convoiul
de deţinuţi, purtând fiecare deasupra capului plecat, ca
întrun carnaval sângeros şi absurd, câte un craniu încornorat,
asemeni unei cruci a ruşinii naţionale, arată tragic, halucinant
şi grotesc. Emoţia funcţionează aici şi fără recurs la simbol...
Şi totuşi, parcă toată trădarea şi mascarada politică de după
1944 sau concentrat în acest bal al ororii şi umilinţei, pe care
sunt siliţi al juca „ţapii ispăşitori” ai istoriei.
A doua secvenţă polară este momentul sublim, axial, al
pruncului în zeghe dormind, fugit, ca prin minune, din lagărul
apropiat al femeilor: părintele Arsenie îl va imortaliza în
braţele Maicii Domnului, întro icoană din Biserica „Sfântul
Elefterie“ din Bucureşti, rămasă neobservată de Securitate
vreme de 50 de ani, icoană care alcătuieşte coperţile filmului.
Nici o stridenţă, nici o notă falsă în această demonstraţie de
frumuseţe nepământeană, pe care doar un ochi exersat cu „stră
vederea“ o poate reda. Trei portrete memorabile, interpretate
de tinerii actori Cristian Bota, Sergiu Bucur şi Bogdan
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Nechifor (ultimii doi, la debut), se reliefează pe tabloul
colectiv al suferinţei şi speranţei: Adrian şi Ninel, cei doi
prieteni condamnaţi pentru tentativă de trecere ilegală a
frontierei, respectiv monahul Arsenie. Toţi trei au în comun o
deosebită curăţenie sufletească, vădită în primul rând de
privire  cum rar întâlneşti astăzi, dar frecventă în fotografiile
vremii. Şi dacă firul narativ urmăreşte destinul celor doi
prieteni (care nu sunt eroi naţionali, ci simpli fugari eşuaţi,
obligaţi, ca atâţia alţii, să intre în creuzetul suferinţei), firul
subtil gravitează în jurul polului nemişcător al părintelui
Arsenie. Interpretarea lui Bogdan Nechifor, în câteva
fragmente de partitură impresionante prin simplitate, reţinută
căldură, forţă lăuntrică, reuşeşte să redea aţintirea fermă a
personajului către Ceva de dincolo de lume, către Adevăr,
adică exact duhul fotografiilor părintelui de la Prislop. În faţa
acestei profunde filiaţii spirituale (obţinută prin procedeu
actoricesc sau prin empatie cu personajul), diferenţa dintre
vârsta interpretului şi cea a eroului la data acţiunii filmului
devine nesemnificativă... Personaj secundar în dramaturgia
filmului, monahul Arsenie odihneşte din umbră polul luminos
al sensului în faţa nonsensului, ca răspuns izbăvitor la dramele
unei ţări răstignite. Pentru că în spatele său  nu o spune
teologul, în cuvinte, ci o arată cineastul, în fapte ale realului
 se află Hristos; Hristos în zeghe, coborât printre noi.
Elena Dulgheru
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Semnarea Declaraţiei comune de către
Papa Francisc şi Patriarhul Bartolomeu I
La încheierea Sfintei Liturghii ortodoxe celebrate în biserica
patriarhală Sf. Gheorghe, la care a asistat Papa Francisc, Sfântul
Părinte şi Patriarhul Bartolomeu au mers în Palatul patriarhal
pentru binecuvântarea ecumenică, după care a urmat, în Sala
Tronului, citirea şi semnarea Declaraţiei comune prin care cei
doi lideri bisericeşti şiau reafirmat angajamentul pentru unitate
şi au lansat un apel la pace în Orientul Mijlociu şi Ucraina. Ei
şiau exprimat cu putere ,,dorinţa de a continua să mergem
împreună cu scopul de a depăşi, cu iubire şi încredere, obstacolele
care ne despart”.
,,Exprimăm intenţia noastră sinceră şi fermă”, se citeşte în
Declaraţia comună, ,,ascultând de voinţa Domnului nostru Isus
Cristos, de a intensifica eforturile noastre pentru promovarea
unităţii depline între toţi creştinii şi mai ales între catolici şi
ortodocşi. În afară de aceasta, dorim să susţinem dialogul teologic
promovat de Comisia Mixtă Internaţională, care, instituită exact
cu treizeci şi cinci de ani în urmă de Patriarhul ecumenic Dimitrios
şi de Papa Ioan Paul al IIlea, aici, la Fanar, tratează actualmente
chestiunile cele mai dificile care au marcat istoria diviziunii
noastre şi care cer un studiu atent şi aprofundat. În acest scop,
asigurăm rugăciunea noastră ferventă ca Păstori ai Bisericii,
cerând credincioşilor să se unească cu noi în invocaţia comună
ca ‘toţi să fie una… pentru ca lumea să creadă’ (Ioan 17,21).”
Papa Francisc şi Patriarhul Bartolomeu I şiau exprimat apoi
preocuparea comună faţă de situaţia din Irak, din Siria şi din
întregul Orient Mijlociu, uniţi ,,în dorinţa de pace şi de stabilitate
şi în voinţa de a promova rezolvarea conflictelor prin dialog şi
reconciliere”.
De aici apelul la cei care au ,,responsabilitatea destinului
popoarelor pentru ca să intensifice angajarea lor pentru
comunităţile care suferă şi să le permită, inclusiv celor creştine,
să rămână în ţara lor de baştină. Nu ne putem resemna cu un
Orient Mijlociu fără creştini, care acolo au mărturisit numele lui
Isus timp de două mii de ani. Mulţi fraţi ai noştri sunt persecutaţi
şi au fost constrânşi cu violenţa să lase casele lor. Pare chiar că
sa pierdut valoarea vieţii umane şi că persoana umană nu mai
are importanţă şi poate fi sacrificată altor interese. Şi toate acestea,
în mod tragic, întâlnesc indiferenţa multora.”
Cei doi subliniază valoarea ecumenismului suferinţei: ,,Aşa

cum sângele martirilor a fost sămânţă de forţă şi de fertilitate
pentru Biserică, tot aşa şi împărtăşirea suferinţelor zilnice poate
să fie un instrument eficace de unitate. Situaţia teribilă a creştinilor
şi a tuturor celor care suferă în Orientul Mijlociu cere nu numai o
rugăciune constantă, ci şi un răspuns corespunzător din partea

comunităţii internaţionale.” Este afirmată şi importanţa
,,promovării unui dialog constructiv cu islamul, bazat pe respectul
reciproc şi pe prietenie. Inspiraţi de valori comune şi întăriţi de
un sentiment fratern genuin, musulmanii şi creştinii sunt chemaţi
să lucreze împreună din iubire faţă de dreptate, de pace şi de
respectarea demnităţii şi a drepturilor oricărei persoane, în special
în regiunile unde ei, odinioară, au trăit timp de secole întro
coexistenţă paşnică şi acum suferă împreună în mod tragic datorită
ororilor războiului.”
Pontiful şi Patriarhul îi îndeamnă, aşadar, ,,pe toţi liderii
religioşi să continue şi să întărească dialogul interreligios şi să
facă orice efort pentru a construi o cultură a păcii şi a solidarităţii
între persoane şi între popoare”. Declaraţia comună se încheie cu
un apel la pace în Ucraina, ,,o ţară cu o veche tradiţie creştină, şi
facem apel la părţile implicate în conflict să caute drumul
dialogului şi al respectării dreptului internaţional pentru a pune
capăt conflictului şi a permite tuturor ucrainenilor să trăiască în
armonie”.
catolica.ro

Creştinii din Raqqua
trebuie să plătească “Statului Islamic” o taxă de protecţie
În Raqqua, oraş din nordul Siriei, devenit în 2014 bastion al
jihadiştilor aşanumitului “Stat Islamic” (IS), au rămas doar 23
de familii creştine dintre cele 1500 care locuiau acolo înainte de
începerea conflictul sirian. Această comunitate este formată din
armeni creştini care nu au avut posibilitatea de a părăsi oraşul
datorită lipsei de resurse sau din cauza vârstei şi a stării lor de
sănătate, citim pe situl Radio Vatican.
Violenţa fanatismului islamic sa năpădit asupra lor şi la nivel
administrativbirocratic: de curând, lea fost comunicată valoarea
jyziei sau ,,a taxei de protecţie”, pe care vor trebui să o plătească
începând de duminică, 16 noiembrie 2014. În caz contrar, vor fi
expulzaţi sau expropriaţi.
Această ,,taxă de protecţie” este echivalentul a 535 de dolari.
Informaţia provine de la creştinii din Raqqua, difuzată de situl
ankawa.com. Cel mai probabil, familiile creştine, sărăcite de
război, nu vor reuşi să plătească această taxă, fiind nevoiţi în acest
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caz să îşi părăsească aşezările.
Jyzia este impozitul pe care, până în sec al XIXlea, fiecare
persoană care nu era musulmană era obligată să îl plătească
autorităţilor islamice drept clauză a ,,legământului” care îi garanta
protecţia împotriva agresiunilor externe şi a libertăţii de cult. La
Raqqua, jihadişti IS au preluat controlul total asupra oraşului în
primele luni ale anului 2014. După coliziunile cu alte facţiuni
islamiste antiAssad, jihadiştii au transformat principala biserică
armeană în birou pentru gestionarea afacerilor islamice şi
promovarea shariei (legea islamică).
În cetatea oraşului Raqqua, miliţia IS a expropriat deja
locuinţele creştinilor care au fugit, şi au organizat acţiuni
simbolice, cum ar fi arderea Bibliei şi a cărţilor creştine. Afiliaţii
facţiunii jihadiste IS sunt suspectaţi a fi răpitorii pr. iezuit roman
Paolo dall’Oglio Pavel, care a murit la Raqqua la sfârşitul lunii
iulie 2013.
C.N.
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A fost descoperit Mormântul Sfântului Arhidiacon Ştefan,
întâiul mucenic al lui Hristos
În timpul săpăturilor efectuate în apropierea oraşului
palestinian Ramallah, arheologii au descoperit una dintre cele mai
mari relicve creştine – locul de înmormântare a Sfântului
Arhidiacon Ştefan, primul martir al lui Hristos, conform unui
raport al publicaţiei Linga.
Săpăturile întreprinse în zona ruinelor satului Taiar, situat la
doi kilometri vest de Ramallah, au avut rezultate neaşteptate.
Ca parte a unui proiect al Universitatii din Ierusalim, destinat
descoperirii şi restaurării de antichităţi, un grup de arheologi,
condus de Dr. Salah Al Hudeliyya, a descoperit ruinele unui întreg
complex bisericesc, care include un lăcaş al epocii bizantine şi o
mănăstire bizantină.
Potrivit unei declaraţii a Dl. Al Hudeliyya, această
descoperire este de mare valoare pentru creştinii din întreaga lume.
Săpăturile sunt efectuate de cercetători palestinieni şi israelieni.
“În interiorul acestor biserici, am dat peste o inscripţie care
indică faptul că biserica descoperită a fost construită în cinstea

sfântului şi întâiului mucenic Arhidiacon Ştefan, îngropat aici,
în anul Domnului nostru 353, a mai raportat istoricul.
Cercetătorul a asigurat autorităţile locale şi Biserica, ai căror
reprezentanţi au vizitat recent ruinele descoperite, că a pus la
dispoziţie toate resursele şi energiile, pentru punerea în aplicare
a proiectului.
“Cercetările vor mai dura încă cinci ani, şi când vor fi gata,
această biserică va deveni cu siguranţă un loc de pelerinaj pentru
credincioşii din întreaga lume. Turiştii se vor bucura de ocazie,
întrucât acest sit este un exemplu viu de continuitate culturală în
Orientul Mijlociu: aici, pe sit, putem vedea moştenirea
începutului şi sfârşitului Evului Mediu, culturile elenistice,
bizantine şi islamice”, a spus arheologul în încheiere.
Un sfert din satul ruinat Taiar aparţine Bisericii din
Ierusalim, a precizat expertul, şi va face din acest loc un loc
potrivit pentru pelerini.
V.V.

„Visul unei seri de Crăciun”,
la Biserica monument „Naşterea Maicii Domnului”
În pragul Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului,
Parohia „Naşterea Maicii Domnului”, Fundaţia „In
Memoriam”, în parteneriat cu Colegiul Naţional de Artă
„Ciprian Porumbescu”Suceava, au organizat miercuri, 10
decembrie a.c., în sala muzeu „Dr. Dragoş Corlăţeanu” din
incinta complexului „In Memoriam” un concert caritabil
intitulat „Visul unei seri de Crăciun” care a adunat lume
bună dornică de a petrece împreună o serată muzicală de
excepţie oferită de elevii şi profesorii colegiului sucevean.
În cuvântul de deschidere al manifestării, pr.dr. ViorelIoan
Vârlan, parohul Bisericii monument „Naşterea Maicii
Domnului” a ţinut să sublinieze faptul că titlul seratei ia
fost inspirat de celebra piesă shakespereană „Visul unei
nopţi de vară”, cu menţiunea că de astă dată e vorba de „o
manifestare de suflet, care să ajungă la sufletul
dumneavoastră, să uităm de grijile cotidiene spre a asculta
frumoasa chemare a artei prin muzică.
Este un concert caritabil pentru sprijinul unor oameni
defavorizaţi care, în suferinţă, pe patul spitalului, nu se pot
bucura de bucuriile serii de Crăciun, ca noi, ceilalţi.” Sfinţia
sa a reiterat faptul că în fiecare an, de optsprezece ani de
când păstoreşte parohia, sau făcut în preajma Sfintelor
Sărbători ale Naşterii Domnului astfel de colecte pentru
cei nevoiaşi, neuitând versurile colindului „Române să fii
bun!”.
Concertul a avut două părţi: muzică clasică
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instrumentală, pian, clarinet, vioară, chitară, susţinut de
elevii pregătiţi de profesorii Johannes Onesciuc, Cristina
Ungureanu, Daniel Dragomirescu şi Ciprian Baicu de la
Colegiul Naţional de Artă „Ciprian Porumbescu”, cu piese
din repertoriul lui Bach şi Haydn şi partea a doua un concert
vocal de colinde susţinut de corul mixt al colegiului
sucevean de sub bagheta binecunoscutei dirijoare şi
profesoare Iulia Buraciuc. La secţiunea instrumentală s
au remarcat elevii, Ovidiu Bobu, Vlad Vorniceanu, Oana
Bunduc, Ştefan Costandache şi Alexandru Raicu.
ADRIAN POPOVICI
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