In Memoriam
Revistã de opinie ºi renaºtere moral spiritualã •Martie 2012 • Nr. 59
F o n d a t ã , în 1996, l a S u c e a v a • R o m â n i a

BIROUL DE PRESÃ
AL PATRIARHIEI ROMÂNE
ne informeazã:
În zilele de 16-17 februarie 2012, în Sala Sinodalã din Reºedinþa
patriarhalã, a avut loc ºedinþa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, prezidatã de Preafericitul Pãrinte Patriarh Daniel.
1. Sfântul Sinod a apreciat rezultatele colectei organizatã în bisericile
parohiale ºi mãnãstireºti din Patriarhia Românã ca urmare a Pastoralei
Sfântului Sinod cu tema FAMILIA CREªTINÃ AZI din prima duminicã
a postului Naºterii Domnului (20 noiembrie 2011). Astfel, au fost colectate
peste 400 000 kg de produse agricole, aproape 300.000 kg de produse
alimentare, 34 000 kg de rechizite ºi peste 92 000 kg îmbrãcãminte ºi
donaþi peste 2.300.000 lei, 78.000 euro ºi 200 000 forinþi. În urma acestei
colecte au fost ajutate peste 65.000 familii sãrace, peste 118.000 copii ºi
aproape 84.000 de persoane singure.
2. Sfântul Sinod a evaluat rezultatele programului social MASA
BUCURIEI derulat de Patriarhia Românã ºi societatea Selgros Cash&Carry
S.R.L. în 13 eparhii din þarã. În anul 2011, aproape 18.000 de persoane
asistate (dublu faþã de anul 2010) din 210 instituþii social-filantropice ale
Patriarhiei Române au beneficiat de bunuri alimentare ºi produsele igienicosanitare în valoare de peste 2.800.000 de lei oferite de Selgros Cash&Carry
S.R.L.
3. Sfântul Sinod a analizat lucrarea social-filantropicã a Bisericii
desfãºuratã în anul 2011 ºi, în contextul crizei economice actuale, recomandã
clerului ºi credincioºilor sã intensifice lucrarea pastoral-socialã pentru
ajutorarea categoriilor sociale celor mai defavorizate (familii de vârstnici
cu pensii mici, familii sãrace cu mulþi copii, dar cu venituri mici ºi persoane
singure ºi sãrace). O atenþie sporitã trebuie acordatã îngrijirii bolnavilor
care pot fi ajutaþi prin rugãciune, vizite pastorale ºi ajutor material pentru
cumpãrarea de medicamente sau intervenþii chirurgicale de urgenþã.
În acelaºi timp, Sfântul Sinod considerã necesarã identificarea urgentã
de soluþii practice pentru rezolvarea problemelor sociale cu care se confruntã
majoritatea românilor, printr-o cooperare viabilã ºi eficientã între unitãþile
bisericeºti ale Patriarhiei Române ºi autoritãþile administraþiei centrale ºi
locale, organizaþiile nonguvernamentale, precum ºi alte instituþii abilitate,
inclusiv în domeniul sprijinirii financiare a instituþiilor, proiectelor ºi
programelor social-filantropicã ºi de asistenþã socialã ale unitãþilor
bisericeºti.
4. Sfântul Sinod a luat act de dorinþa liber exprimatã a clerului ºi
credincioºilor din Adunãrile eparhiale ale Arhiepiscopiei Alba-Iuliei,
Episcopiei Oradiei ºi Episcopiei Devei ºi Hunedoarei privind revenirea în
jurisdicþia Mitropoliei Ardealului. Ca atare, a fost aprobatã modificarea
jurisdicþiei teritoriale a celor douã Mitropolii din Transilvania ºi a
Mitropoliei Banatului, dupã cum urmeazã:
o Mitropolia Ardealului având ca eparhii sufragane: Arhiepiscopia
Sibiului, Arhiepiscopia Alba-Iuliei, Episcopia Ortodoxã Românã a Oradiei,
Episcopiei Covasnei ºi Harghitei ºi Episcopia Devei ºi Hunedoarei;
o Mitropolia Clujului, Maramureºului ºi Sãlajului având ca eparhii
sufragane: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului ºi Clujului, Episcopia Ortodoxã
Românã a Maramureºului ºi Sãtmarului ºi Episcopia Sãlajului;
o Mitropolia Banatului având ca eparhii sufragane: Arhiepiscopia
Timiºoarei, Arhiepiscopia Aradului ºi Episcopia Caransebeºului.
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Preaiubitului cler, cinului monahal ºi dreptmãritorilor creºtini
din cuprinsul Patriarhiei Române,
Har, milã ºi pace de la Dumnezeu-Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh,
iar de la noi arhiereºti binecuvântãri!
Preacuvioºi ºi Preacucernici Pãrinþi,
Iubiþi credincioºi ºi credincioase,

Sãrbãtoarea de astãzi, trecutã în calendar cu numele de
Duminica Ortodoxiei, a fost rânduitã astfel cu 1169 de ani în urmã
când, în ziua de 11 martie 843, a fost reaºezatã în temeiurile ei
închinarea la sfintele icoane. Duminica Ortodoxiei, prãznuitã de
atunci ºi pânã astãzi în prima Duminicã din Postul Mare, este
încununarea luptelor ºi jertfelor creºtinilor pentru apãrarea sfintelor
icoane, în timpul persecuþiilor împãratului Leon al III-lea Isaurul ºi
urmaºilor sãi (730-787 - prima perioadã iconoclastã ºi 813-843 - a
doua perioadã iconoclastã). În perioada respectivã mii de icoane
au fost smulse cu furie nu numai de pe pereþii bisericilor, ci ºi din
casele dreptmãritorilor creºtini, au fost sfãrâmate, batjocorite ºi
arse în pieþele publice. Iar apãrãtorii sfintelor icoane au fost
întemniþaþi, schingiuiþi, uciºi ori arºi de vii, pãtimind astfel pentru
dreapta credinþã, care este temelia cinstirii sfintelor icoane.
Prigonitorii icoanelor nu acceptau adevãrul cã Mântuitorul
Iisus este în acelaºi timp Dumnezeu ºi Om, afirmând cã firea
omeneascã a fost întru totul absorbitã de firea dumnezeiascã. Ei
pretindeau cã Dumnezeu nu poate fi zugrãvit, deoarece este duh
care nu poate fi vãzut.
Ortodoxia învaþã însã cã Fiul lui Dumnezeu S-a fãcut vãzut
prin chipul Sãu uman, adicã Iisus Hristos este Dumnezeu-Omul.
Iatã de ce, în pofida tuturor prigonirilor ºi suferinþelor la care au
fost supuºi, apãrãtorii icoanelor nu au contenit sã arate tuturor
adevãrul cuprins în Sfânta Evanghelie dupã Ioan în care se spune:
„Filip I-a zis [lui Iisus]: Doamne, aratã-ne nouã pe Tatãl ºi ne este
de ajuns. Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi ºi nu M-ai
cunoscut, Filipe? Cel ce M-a vãzut pe Mine a vãzut pe Tatãl” (Ioan
14, 8-9). Prin urmare, potrivit mãrturiilor Sfintei Evanghelii,
Dumnezeu Cel Nevãzut S-a fãcut vãzut prin Fiul Sãu, Care S-a
fãcut Om, având chip sau faþã de om. Iar dacã Fiul Cel ce S-a fãcut
Om este chipul sau icoana vãzutã a Tatãlui ceresc (cf. Coloseni 1,
15), atunci chipul vãzut al Fiului poate fi pictat în icoanã. Astfel, în
icoana lui Hristos vedem pe Dumnezeu - Omul, pe Fiul lui Dumnezeu
întrupat. În acest sens, icoana are ca temei principal Întruparea
Urmare în pagina 3
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Ctitori fondatori
DR. DRAGOª CORLÃÞEANU, economist GAVRIL MÎRZA, soc. CONSTANTIN SOFRONI
avocat CÃLIN RODICA, preot paroh VIOREL IOAN VÂRLAN ºi preot DUMITRU AIRINEI cu
binecuvântarea
ÎNALT PREASFINÞITULUI ARHIEPISCOP PIMEN SUCEVEANUL.

Ctitori:
Î.P.S. Nathaniel
Preot Alexandru Râºca
Preoteasa Mary Râºca
Maria Viorica Râºca
Violeta Beclea Szekely
Cornelia Pârcu
Mihai ºi Olimpia Burlacu
Elena Stanciu
Minodora Vasilcu
Rucsandra Sârbu de Bota
Doru Damian Boºcoianu
Sidor ºi Maria Bulgaru
Pãstorel ºi Iuliana Macoveiciuc
Adrian ºi Olga Hâncu
Bogdan ºi Ruxandra Hâncu
Horst ºi Viorica Romankiewicz
Traian ºi Irina Cocriº
Sorin ºi Lãcrãmioara Airinei
Neculai ºi Georgeta Morariu
Vasile ºi Viorica Teodorescu
Radu ºi Liliana Solomon
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Sorin ºi Maria Brumã
Cristian ºi Mariana Popescu
Adrian ºi Daniela Chichifoi
Liviu ºi Marica Anechitei
Maria ºi Alexandru Râºca
Elena Angelescu
Radu ºi Oana Ulea
Virgil ºi Carmen Pãcurariu
Viorel ºi Maria Nuþu
Toader ºi Veronica Mihãilã
Cornel ºi Aurelia Prepeliuc
George ºi Maria Niculescu
Sina von Eisenstein
Viorica Lidia ºi Vasile Vargan
Cristian ºi Rodica Prelipceanu
Alexandru ºi Maria Iacoban
Alin ºi Daniela Gaftoneanu
Traian ºi Adela Mazãre
Ioan ºi Lãcrãmioara Herghelegiu
Nestor ºi Rodica Buburuzan
Genoveva ºi Radu Ionescu

Ileana ºi Ioan Buzdugan
Nicolaie ºi Florica Honceriu
Bogdan ºi Mihaela Muraru
Ioan ºi Iulia Lazãr
Costel ºi Doiniþa Chelariu
Ioan ºi Elena Lungu
Ioan ºi Brânduºa Ciutac
Nicolae ºi Rodica Oprea
Viorica ºi Vasile Doroftei
Niculina ºi Marin Vasiluþ
Laura ºi Iosif Gãlãþean
Cãtãlin ºi Marlena Anton
Dragoº ºi Viorica Croitor
Clara Demetra Avram
Adela ºi Gheorghe Ivaºcu
Dimitrie ºi Lenþuca Litvinchevici
Mihai, Doina Coman ºi Elena
Cornel ºi Maria Bercoci
Dana, Floarea ºi Vasile Hâncu
Doru ºi Maria Muha

Nr. 59 – Martie 2012

Pagina 3

PASTORALA SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
LA DUMINICA ORTODOXIEI DIN ANUL DOMNULUI 2012
continuare din pagina 1

Fiului lui Dumnezeu, dupã al Cãrui chip a fost fãcut primul om (cf.
Facerea 1, 26). Acest adevãr este tãlmãcit în cuvinte simple de
cãtre Pãrintele Cleopa Ilie, care ne spune cã Dumnezeu poate fi
pictat în icoane, pentru cã S-a arãtat oamenilor în chip vizibil ºi
le-a vorbit prin cuvinte înþelese de ei: icoana devine chip al lui
Dumnezeu, întrucât întreaga Sfânta Treime S-a arãtat oamenilor.
Glasul Tatãlui se face auzit la Botezul Fiului ca ºi la Schimbarea la
faþã, Cuvântul lui Dumnezeu S-a întrupat ºi astfel L-au putut vedea
ucenicii Sãi, adicã Sfinþii Apostoli, precum ºi primul mucenic ªtefan,
iar Duhul Sfânt a fost vãzut în chipul limbilor de foc la Pogorârea
Sa peste ucenici (Arhimandrit Ilie Cleopa, Predici la duminicile de
peste an).
De-a lungul veacurilor Pãrinþii Bisericii ne-au învãþat cã,
prin cinstirea icoanei, noi nu ne închinãm materiei din ea, adicã
lemnului sau vopselei, ci persoanei pe care ea o înfãþiºeazã. Icoana
devine sfântã atât prin sfinþenia chipului pictat pe ea, cât ºi prin
sfinþirea pe care preotul o sãvârºeºte cu harul Duhului Sfânt. Sfinþii
Pãrinþi vorbesc despre sfintele icoane cu multã evlavie, arãtând cã
noi cãdem ºi ne închinãm nu materialului din care sunt fãcute
icoanele, ci la aceea ce se închipuieºte prin ele, adicã la puterea
Duhului Sfânt (Sf. Ioan Damaschin, Trei tratate contra
iconoclaºtilor), cã [...] cinstea adusã icoanei trece la cel zugrãvit pe
ea (Sf. Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh), cã [...] pictura tãcutã
grãieºte de pe ziduri, mult bine fãcând (Sf. Grigorie de Nyssa, cf.
Leonid Uspensky, Teologia icoanei), iar [...] noi creºtinii, sãrutând
cu buzele trupeºti chipul lui Hristos, al apostolului sau mucenicului,
cu sufletul ºi cu gândul nostru sãrutãm pe Hristos ºi pe Sfinþii
Lui (Leonte de Neapole, cf. Arhim. Ilie Cleopa, Predici la Duminicile
de peste an). În acest sens, hotãrârile Sinodului al VII-lea Ecumenic
din anul 787, devenite obligatorii pentru viaþa noastrã creºtinã,
mãrturisesc coborârea Fiului lui Dumnezeu printre oameni, ca pe
oameni sã-i ridice la viaþa dumnezeiascã, iar rostul icoanei este
acela de a înduhovnici pe om ºi de a sfinþi materia. Prin urmare, pot
fi pictate icoane materiale ale Aceluia Care S-a fãcut Om, purtând
trup material. Prin aceasta, Dumnezeu ne-a arãtat cã materia poate
fi sfinþitã ºi transfiguratã, adicã unitã cu Dumnezeu prin har. Hristos
a îndumnezeit materia trupului Sãu, fãcând-o purtãtoare de Duh.
Prin urmare, dacã trupul poate deveni locaº al Duhului, tot astfel,
ºi lemnul sau culoarea icoanei poate fi purtãtoare de har al Sfântului
Duh (Cf. Arhim. Ilie Cleopa, op.cit).
Când Patriarhul Metodie al Constantinopolului ºi
Împãrãteasa Teodora au hotãrât sã aleagã cea dintâi Duminicã din
postul Sfintelor Paºti ca zi de sãrbãtoare a dreptmãritorilor creºtini
biruitori asupra batjocoritorilor de icoane, au numit-o Duminica
Ortodoxiei, ca praznic al Bisericii ºi cununã a biruinþei credinþei
adevãrate asupra ereziilor. Acest moment este descris într-un mod
inspirat ºi de pãrintele Dumitru Stãniloae, când afirmã cã: Duminica
Ortodoxiei e ziua a ºaptea a Bisericii, odihna ei sãrbãtoreascã dupã
victoria asupra haosului spiritual, prin aºezarea temeiurilor
adevãrate ale existenþei umane. Duminica Ortodoxiei este astfel, în
fiecare an, sãrbãtoarea dreptei credinþe în întregul ei, sãrbãtoarea
biruinþei adevãrului revelat împotriva schimonoselilor mincinoase
ale omului. De aceea se citeºte în Duminica Ortodoxiei lista tuturor
ereticilor ºi se rosteºte anatema asupra lor (Pãrintele Dumitru
Stãniloae, O teologie a icoanei).
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Iubiþi credincioºi ºi credincioase,
Icoana lui Iisus Hristos ne înfãþiºeazã prezenþa vãzutã a lui
Dumnezeu Cel nevãzut, arãtarea trupului nestricãcios al
Dumnezeului nestricãcios, adicã ceea ce este vizibil din Persoana
Sa divino-umanã. Pe de altã parte, în icoana lui Hristos recunoaºtem
chemarea oamenilor la sfinþenie, la asemãnarea cu Dumnezeu Fãcãtorul cerului ºi al pãmântului, Care la facerea omului a zis: „Sã
facem om dupã chipul ºi asemãnarea Noastrã” (Facerea 1, 26).
Creatorul spune sã facem om dupã chipul ºi asemãnarea Noastrã.
Or, acest verb, folosit la plural, ne aratã cã, la crearea omului, Fiul
sau Cuvântul lui Dumnezeu era împreunã cu Tatãl ºi cu Duhul
Sfânt. Prin urmare, omul a fost creat dupã chipul Preasfintei Treimi,
iar Fiul lui Dumnezeu Se face Om, pentru a-i dãrui omului harul
înfierii ºi al îndumnezeirii, deodatã cu vindecarea acestuia de pãcat
ºi de moarte. În acest sens, Sfântul Maxim Mãrturisitorul zice cã,
„precum Hristos era dupã fire om fãrã de pãcat, având trup ºi
suflet, aºa ºi noi, cei ce am crezut în El ºi ne-am îmbrãcat în El în
duh, putem fi prin voia liberã fãrã de pãcat în El” (Sf. Maxim
Mãrturisitorul, „A doua sutã a capetelor gnostice”).
În icoana unui om sfânt este zugrãvit trupul sãu
înduhovnicit care devine nestricãcios, asemenea trupului slãvit al
lui Hristos, deoarece trupul sfântului participã în arvunã la starea
trupului duhovnicesc pe care îl va primi omul la învierea drepþilor.
Sfântul Apostol Pavel ne spune în Epistola întâi cãtre Corinteni:
„Se seamãnã (trupul) întru stricãciune, înviazã întru nestricãciune.
Se seamãnã întru necinste, înviazã întru slavã; se seamãnã întru
slãbiciune, înviazã întru putere; se seamãnã trup firesc, înviazã
trup duhovnicesc. [...] ºi dupã cum am purtat chipul celui
pãmântesc, sã purtãm ºi chipul Celui ceresc. […] Cãci trebuie ca
acest trup stricãcios sã se îmbrace în nestricãciune ºi acest (trup)
muritor sã se îmbrace în nemurire” (1 Corinteni 15, 42-44, 49, 53).
Aºadar, icoana ne prezintã, în acelaºi timp, pomenirea vieþii sfântului
din istorie ºi arvuna vieþii sfântului din Împãrãþia cerurilor.
Teologul ortodox Leonid Uspensky, vorbind despre sfinþi
ºi icoane, aratã cã „forþa care învie sfinþii dupã moarte este Duhul
Sfânt, care, în cursul vieþii lor pãmânteºti, le cuprinde nu numai
sufletul, ci ºi trupul. De aceea spunem cã icoana transmite nu
chipul de zi cu zi ºi banal al omului, ci chipul slãvit ºi veºnic”(L.
Uspensky, La théologie de l’icône). De fapt, raþiunea însãºi de a fi
a icoanei este aceea de a arãta lumii pe moºtenitorii nestricãciunii,
adicã pe moºtenitorii Împãrãþiei lui Dumnezeu, pe care ei o cautã ºi
o pregustã încã din timpul vieþii lor pãmânteºti. Icoana prezintã
chipul omului în care locuieºte harul lui Dumnezeu, biruind patimile
ºi sfinþind omul întreg, suflet ºi trup. La rândul sãu, Sfântul Irineu
de Lyon atrage atenþia asupra faptului cã „rodul lucrãrii Duhului
Sfânt în om este mântuirea trupului. Cãci - se întreabã el - care ar
putea fi rodul vizibil al Duhului invizibil, dacã nu acela de a face
trupul matur ºi apt de a primi nestricãciunea?”(Adv. Haer., V 12, 4)
Aºadar, dobândirea sfinþeniei prin conlucrarea omului cu harul
Duhului Sfânt este scopul vieþii creºtine. În acest sens, icoanele
sfinþilor ne aratã cã dobândirea sfinþeniei este posibilã în orice
timp ºi în orice loc, dacã omul iubeºte pe Dumnezeu ºi cautã
sfinþenia Lui.
Dreptmãritori creºtini,
Luând aminte la cele de pânã acum ºi meditând la înþelesul
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Pagina 4

PASTORALA SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
LA DUMINICA ORTODOXIEI DIN ANUL DOMNULUI 2012
continuare din pagina 3

duhovnicesc al sfintelor icoane, care ne
cheamã la sfinþenie, îndeosebi în aceastã
Duminicã a Ortodoxiei, ne bucurãm cã
asupra ereziilor a biruit dreapta credinþã,
adicã iubirea lui Dumnezeu pentru oameni
arãtatã în Iisus Hristos. Sfinþii pictaþi în
icoane sunt pentru noi dascãli ºi prieteni
ajutãtori. Dascãli, pentru cã atunci când
vedem chipul lor ºi
auzim ce se spune
despre viaþa lor
învãþãm mult despre
credinþa lor vie ºi ne
întãrim în credinþa
noastrã. Prin câte
necazuri, încercãri ºi
ispite n-au trecut ei
ºi, totuºi, au rãmas
credincioºi
lui
Hristos! Vãzând
pilda ºi chipul
luminos al sfinþilor,
ne încurajãm ºi noi
când trecem prin
încercãri ºi necazuri.
Dar sfinþii nu sunt
numai modele pentru
noi, ci sunt ºi rugãtori
pentru noi. Ei se
roagã pentru noi ºi
împreunã cu noi
pentru mântuirea noastrã. De aceea, trebuie
sã-i cinstim permanent, nu doar când avem
nevoie de ajutorul lor.
Dupã cum ne întâlnim cu Hristos
când ne rugãm cu credinþã ºi evlavie în faþa
icoanei Sale, tot aºa ne putem tainic întâlni
cu Hristos când ajutãm pe semenii noºtri
care au nevoie de ajutorul nostru (cf. Matei
25, 35-36). Prin urmare, trebuie sã fim cu
multã luare aminte la necazurile semenilor
noºtri, la trebuinþele lor, sã ne ajutãm unii
pe alþii astfel încât sã devenim unii pentru
alþii icoane vii ale iubirii jertfelnice a lui
Hristos, dupã cum cerem la fiecare Sfântã
Liturghie zicând: pe noi înºine ºi unii pe
alþii ºi toatã viaþa noastrã lui Hristos
Dumnezeu sã o dãm. Întrucât Îl iubim pe
Dumnezeu în rugãciune, se cuvine sã iubim
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prin fapte bune ºi chipul Sãu tainic prezent
în fiecare om. Dacã recunoaºtem cã viaþa
ºi sãnãtatea sunt daruri de la Dumnezeu,
atunci trebuie sã mulþumim lui Dumnezeu
pentru darurile ºi binefacerile Sale, dãruind
ºi noi, din prisosul ori puþinul nostru,
semenilor noºtri aflaþi în lipsuri sau în
suferinþe. Credinþa în Dumnezeu ºi iubirea
de aproapele reprezintã cele douã vâsle

care ajutã sufletul nostru sã înainteze pe
luciul apelor vieþii duhovniceºti ºi spre
suferinþele oamenilor care se zbat în nevoi.
Nu poate exista cu adevãrat credinþã vie
fãrã iubire milostivã ºi iubire milostivã fãrã
credinþã vie - spunea vrednicul de
pomenire Patriarh Justinian Marina, cel
care a rânduit ca Duminica Ortodoxiei sã
fie ziua în care se face colecta pentru
completarea Fondului Central Misionar,
fond destinat lucrãrii misionare a Bisericii
ºi ajutorãrii celor aflaþi în lipsuri ºi suferinþe.
Criza spiritualã ºi criza economicã de astãzi
reprezintã pietre de încercare ºi durere
pentru foarte mulþi semeni ai noºtri. Vedem
din ce în ce mai mulþi sãraci, bãtrâni, orfani,
vãduve, copii abandonaþi, familii
destrãmate care cautã sprijin ºi îºi pun

nãdejdea în Bisericã. Aºa cum ne purtãm
noi cu aproapele, tot astfel se va purta ºi
Dumnezeu cu noi - spunea Sfântul Ioan Gurã
de Aur, tãlmãcind Evanghelia Înfricoºãtoarei
Judecãþi. De aceea - zice el - cautã mila lui
Dumnezeu prin milostenia faþã de sãraci, cãci
fãrã milostenie nu poþi intra în Împãrãþia
cerurilor. Prin milostenie ne dovedim toþi un
trup, ne simþim în unitate, în comuniune,
depãºim ceea ce în mod
obiºnuit acordãm numai
fraþilor, rudelor, vecinilor,
urcând
pânã
la
transformarea tuturor în
rudenii spirituale. Cu
aceste gânduri ale
Sfântului Ioan Gurã de
Aur, ne adresãm frãþiilor
voastre astãzi, rugânduvã ºi îndemnându-vã sã
contribuiþi, fiecare dupã
puterea ºi inima sa, la
colecta pentru Fondul
Central Misionar, atât de
folositoare semenilor
noºtri care îºi pun
nãdejdea în dragostea ºi
ajutorul nostru, al celor ce
ne bucurãm de darurile ºi
binefacerile
lui
Dumnezeu, pe care, însã,
trebuie sã le împãrtãþim ºi
altora. Când oferiþi un ban din prisosul ori
puþinul dumnea-voastrã, sã aveþi în minte
cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zice:
„Dumnezeu iubeºte pe cel care dã cu
bunãvoie” (2 Corinteni 9, 7).
Vã mulþumim tuturor pentru dãrnicia
arãtatã în fiecare an, vã dorim mult spor în
urcuºul duhovnicesc al Postului Sfintelor
Paºti, ºi ne rugãm lui Dumnezeu sã vã
binecuvânteze:
Harul Domnului nostru Iisus Hristos
ºi dragostea lui Dumnezeu Tatãl ºi
împãrtãºirea Sfântului Duh sã fie cu voi cu
toþi! Amin! (2 Corinteni 13, 13)
SFÂNTUL SINODAL BISERICII
ORTODOXE ROMÂNE
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„Porni Luceafãrul“
Eminescu, Maiorescu ºi Carmen Sylva
Despre Eminescu se va scrie ºi peste milenii, dar
decriptarea „mitului Eminescu” va rãmâne tot mai mult în
seama iniþiaþilor. Eminescu, prin „Luceafãrul”, rãmâne pentru
totdeauna componentã inseparabilã a tripticului de aur al
românilor, alãturi de Voroneþ ºi Mioriþa, înãlþând spiritualitatea
româneascã pânã în azururi ºi vorbind rãspicat lumii despre
geniul românesc.
Dar, cu vremea, fenomenul deja sesizabil al înstrãinãrii
poetului se va accentua; tot mai rari vor fi cititorii ºi
cunoscãtorii adevãraþi ai poeziei sale de care cei dominaþi
de facilitãþile informaticii se vor mulþumi a afla doar, ceea ce
nu e tot una cu a cunoaºte esenþa. Chiar dacã vor privi cu
respect opera eminescianã, nu se vor atinge de ea cum nu
te atingi de ceva sfânt, închis într-o raclã de bisericã. Pânã
una alta, pseudocultura agresivã a prezentului, strãinã de
patriotism ºi respect pentru valorile neamului, sapã cu râvnã
morbidã ºi demolatoare la soclul lui Eminescu ºi nu numai.
Noi, cei mult iubitori ai marelui romantic, mai aproape
de Omul Eminescu ºi de cei între care a trãit, se cuvine a
stãrui atât cât ne pricepem ºi asupra unor „momente” din
viaþa marelui poet. Este cu neputinþã a separa destinul lui
Eminescu de figura proeminentã a criticului ºi teoreticianului
literar Titu Maiorescu (1840-1917), profesor universitar de
istorie, filosofie ºi logicã, om politic, mentorul spiritual al
„Junimii”, cel care a contribuit la afirmarea unor valori
culturale româneºti certe: Eminescu, Creangã, Caragiale,
Slavici. În jurul anului 1880, România prelua din vestul Europei
interesul pentru ºtiinþele oculte, iar Maiorescu spera sã
destrame perdeaua impenetrabilului spre telepatie ºi
hipnotism, aprofundând studiile moderne de fiziologie ale
francezului Claude Bernard.
Eminescu însuºi încerca sã treacã dincolo de limitele
cunoaºterii din vremea sa, interesându-l magia ºi astrologia.
Erau evidente „scânteile” coliziunii între ºtiinþa, logica ºi
ordinea în gândire a unor oameni cu studii în Germania, cum
erau Maiorescu ºi Eminescu, ºi pseudocultura ºi
superficialitatea ºtiinþelor de la noi, ridiculizate uneori ºi
combãtute mereu de cei doi. În România acelor ani,
spiritismul cãpãtase o largã rãspândire, chiar dacã n-am lua
în discuþie cazul celui mai autorizat în materie, savantul B. P.
Haºdeu. Carmen Sylva, pseudonimul literar al Reginei
Elisabeta de Hohenzollern Sigmaringen (1843-1916), ea
însãºi fiica unui spiritist ºi autor de cãrþi spiritiste, a avut-o,
ca medium, în ºedinþele de spiritism pe care le fãcea la Palatul
Regal din Bucureºti ori la Peleº, pe Elena Vãcãrescu (18661947), scriitoare românã de limba francezã, una din cele
„trei graþii” ale literaturii româneºti interbelice, alãturi de
Martha Bibescu ºi Ana Brâncoveanu, contesã de Noailles.
În literaturã, erau anii când „se alegeau apele” ºi se
fãcea tot mai rar confuzia între gângureala ritmatã sau orice
declamaþie retoricã ºi poezia adevãratã, izvorâtã dintr-o
simþire sincerã ºi cu expresie proaspãtã, neobiºnuitã. Ordinea
în gândirea ºi exprimarea literarã era promovatã de Titu
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Maiorescu, pontiful criticii literare în epocã, sprijinit discret
de Domnitorul ºi mai apoi de Regele Carol I ºi Regina
Elisabeta (Carmen Sylva). Încet ºi sigur lumea învaþã sã
deosebeascã ºtiinþa adevãratã de erudiþia deºartã,
improvizatã ºi teatralã (din Cuvântarea comemorativã, þinutã
în ºedinþa publicã solemnã de la 16 februarie 1940, sub
preºedinþia M. S. Regele Carol al II-lea, la Centenarul lui
Titu Maiorescu, de I. Petrovici, membru al Academiei
Române; în „Memoriile Secþiunii literare”, seria III, tomul
IX, p. 338.).
Primul prigonit, alãturi de Maiorescu, era Eminescu.
Unii îi reproºau criticului literar cã l-ar fi aºezat pe Eminescu
mult prea sus, iar generaþia tânãrã, fascinatã de geniul
poetului, îl învinuia pe Maiorescu pentru „sfiala” cu care-l
lãuda pe Eminescu.
Nu ne surprinde sã aflãm din însemnãrile Elenei
Vãcãrescu (Carmen Sylva et Eminesco), poetã consacratã,
prezenþã obiºnuitã la Palat (atât de apropiatã de familia regalã
încât s-a logodit în secret cu Prinþul Ferdinand), cã, prin
mijlocirea lui Titu Maiorescu, Regina Elisabeta, ea însãºi poetã
de talent, „a fãcut cunoºtinþa celui mai mare ºi mai nefericit
dintre poeþii noºtri”.
Elena Vãcãrescu a consemnat impresiile Reginei
asupra vizitei la Palat a poetului pe care-l aprecia ºi pe care
voia sã-l cunoascã nemijlocit. Cu toate împotrivirile lui
Eminescu, tot mai însingurat ºi stãpânit de „tulburãtoare
muzici interioare”, Maiorescu a reuºit sã i-l aducã. Din
relatãrile Reginei: „ne apãrea neliniºtit ºi rãvãºit, ca venit din
altã lume; tenebros, el îmi amintea de Manfred ºi de Faust,
de chipurile palide ºi rãvãºite ale marilor romantici.
Maiorescu mi-a povestit cã pentru a mi-l prezenta încercase
sã-l determine sã-ºi comande un costum mai deschis ºi pe
care prietenii puteau sã i-l procure. Eminescu a protestat
spunând cã: ori mã va primi aºa cum sunt ori nu merg deloc
la ea”.
„Avea pe chip – adãuga Regina – acel vag surâs
crispat ºi copilãresc ce se zãreºte pe portretul lui Shelley;
sunt sigurã cã nebunia poeþilor nu se poate asemãna cu o
alta. Eminescu mi-a sãrutat grãbit mâna, privindu-mã cu o
privire potolitã dar pãtrunzãtoare ce voia parcã a-mi secãtui
spiritul, spre a rãmâne pentru el un subiect de curiozitate
sau de interes; mã compãtimi cã nu cunoºteam îndeajuns
Moldova sa natalã, iar privirile-i cãutau departe, dincolo de
ziduri” .
„Cu toate cã nu am trezit în el nici simpatie, nici interes,
în toatã viaþa mea, el a rãmas pentru mine imaginea poetului
însuºi, nici a celui blestemat, nici a celui inspirat, ci a acelui
poet, aruncat, dezorientat pe pãmânt, nemaiºtiind cum sã
regãseascã aici comorile pe care le poseda. Avea vocea
rãguºitã dar duioasã, ca a turturelelor spre toamnã, iar când
i-am lãudat versurile, a înãlþat din umeri: versurile se desprind
din noi ca frunzele moarte din copac, a suspinat el, readus
pentru o clipã la realitate. I-am propus o ceaºcã de ceai pe
IN MEMORIAM
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„Porni Luceafãrul“
Eminescu, Maiorescu ºi Carmen Sylva
care a acceptat-o ºi a primit-o din propria-mi mânã cu stângãcie, însã cu
blândeþe” – continuã Regina.
„A bãut ceaiul cu sete; trãsãturile
feþei trãdau oboseala unei tinereþi trãitã
fãrã bucurie. Degetele-i erau lungi ºi
îngheþate, obrajii brãzdaþi de riduri
albãstrii iar gura foarte expresivã, cu
buze fine, îi traducea toate emoþiile”.
„Regina Elisabeta l-a preferat pe
Alecsandri lui Eminescu pentru cã
Alecsandri era pentru ea mai uºor de
înþeles, pe când Eminescu rãmânea
inaccesibil aceluia ce nu cunoºtea în
profunzime limba românã, deºi Carmen
Sylva simþise trecând asupra-i fiorul
Sãrmanului Dionis”, dupã cum preciza

în însemnãrile sale Elena Vãcãrescu,
despre care Nicolae Iorga ºi Camil
Petrescu aveau sã spunã cu egalã
admiraþie, ceva mai târziu, cã „era
ambasadoarea sufletului românesc”,
mai ales dupã ce, la 4 iunie 1920, marea
româncã, în calitatea sa de membru al
Delegaþiei Române la Conferinþa de
Pace de la Versailles – Trianon, a fost
actor ºi spectator la semnarea
documentului care a fãcut ca „dupã
aproape un mileniu de dureroasã
despãrþire sã se întoarcã acasã copilul
drag, Transilvania, doritã de întregul
neam ºi care la rându-i n-a trãit decât
din dorul pentru noi”, cum stã scris în
Amintiri sub titlul Trianon.

Dar Carmen Sylva încã nu ºi-a
încheiat relatarea asupra întâlnirii cu
geniul, încât Elena Vãcãrescu a mai
consemnat: „tânãr încã ºi aplecat
asupra genunei, mi-am dat foarte bine
seama cã din tot ce i-am oferit în timpul
vizitei, ceaºca de ceai pe care i-am
servit-o eu însãmi, a fost singurul lucru
care i-a fãcut plãcere, ceva ce semãna
cu sentimentul unui zeu servit de o
muritoare”. Mãrturisirea denudatã de
orice orgolii regale este omagiul suprem
al unui cap încoronat adus geniului
poetului nostru naþional, care era
conºtient de valoarea sa, dar nu alerga
dupã osanale.
dr. Ioan IEÞCU

Sensuri ascunse:

Ce este realitatea?
Astãzi, mai ales datoritã
perspectivelor noi conturate de
cercetãrile din fizica cuanticã, nu doar
oamenii de ºtiinþã au început sã
reconsidere natura raportului între om
ºi univers. Devine evident cã nu se mai
poate pleca de la premisa unei pasivitãþi
de principiu a omului faþã de modul de
existenþã a universului.
Dacã într-un fel sau altul se
recunoaºte posibilitatea unui gen de
influenþã umanã faþã de structurile lumii
sau,
mai
precis,
faþã
de
comportamentele detectabile ºi
evaluabile a ceea ce desemnãm ca
exterioritate faþã de noi, este evident cã
trebuie sã reconsiderãm înþelegerea
noastrã, a omului ºi a universului.
Aceastã nevoie nu este impusã de vreo
speculaþie teoreticã, ci de evidenþã, de
rezultatele concrete aduse de
cercetarea fundamentalã. Cu toate cã
existã discuþii, dezacorduri ºi interpretãri
diferite ale rezultatelor cercetãrii
fundamentale, nu se poate nega faptul
cã descoperirile excepþionale din fizica
cuanticã ce au marcat mare parte a
secolului al XX-lea impun schimbarea
de perspectivã, de înþelegere a naturii
IN MEMORIAM

universului. ªi atunci nu poate fi omisã
o altã întrebare, cea legatã de
posibilitatea de cunoaºtere de cãtre noi,
cu capacitãþile ce ne sunt proprii, a
ceea ce este cu adevãrat realitatea.
Însã, ºi mai radical, survine o altã
întrebare: în ce mãsurã acest act de
cunoaºtere, ºi în general interacþiunea
noastrã cu lumea, are efecte asupra
acesteia?
Aºa cum spune pãrintele
Dumitru Stãniloae, “Raþionalitatea lumii
este pentru om ºi culmineazã în om;
nu omul este pentru raþionalitatea
lumii”. Potrivit tradiþiei patristice, toate
lucrurile îºi au originea în Logos-ul
dumnezeiesc. Noþiunea de logos apare
ºi în legãturã cu sesizarea raþiunii
obiective a lucrurilor, ca ºi în legãturã
cu ceea ce Stãniloae numeºte raþiunea
personalã strictã. Aceastã din urmã
formulare vrea sã creeze o nuanþã ºi o
diferenþã între douã cãi de înþelegere
proprii omului. Pe de o parte, pe calea
raþiunii analitice - legatã în mod esenþial
de raþiunea obiectivã ºi strictã a
lucrului, numitã ºi cea eternã sau divinã,
obþinându-se o înþelegere parþialã ºi
fragmentarã, însã ce permite

cunoaºterea progresivã a lumii
materiale, ca ºi utilizarea proprietãþilor
acesteia potrivit trebuinþelor omului. Pe
de alta, o înþelegere mai sinteticã ºi mai
directã, ce stã sub semnul intuiþiei, o
înþelegere care dã conºtiinþa unor
sensuri ºi scopuri mai înalte ale naturii.
Aceasta întrucât, potrivit textelor
Tradiþiei, între care cele ale Sf. Maxim
Mãrturisitorul ocupã un loc aparte,
atunci când se vorbeºte de raþiunile
eterne ale lucrurilor cuprinse în Logosul divin, se înþeleg prin ele ºi în ele
sensuri mai înalte, mereu mai înalte,
ascunse în ele - aici apãrând diferenþa
între logos (sensul strict al lucrurilor) ºi
noema (sensurile mai înalte ascunse în
lucruri). Cãci raþionalitatea lumii are
virtualitãþi multiple ºi, mai ales, e
maleabilã, contingentã. “Raþionalitatea
maleabilã a lumii, plinã de multiple
virtualitãþi, corespunde indefinitelor
virtualitãþi ale raþiunii, imaginaþiei ºi
puterii umane creatoare ºi progresive.”
Formularea aceasta, aparþinând
pãrintelui Stãniloae, sintetizeazã
adevãratul spirit a înþelegerii patristice
a lumii.
Conf. univ. Dan Chiþoiu
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Un dicþionar al teologilor
Acest dicþionar, ,,Dicþionar bio-bibliografic. Teologi
ortodocºi români ºi strãini: sec. XIX-XXI” de Gheorghe I.
Drãgulin, Editura Proxima, Bucureºti, 2012, este un dicþionar
de autor. Încep cu aceastã precizare pentru a rãspunde la
întrebarea pe care mi-am pus-o parcurgându-i sumarul, ,,De ce
fãrã Maica Benedicta – fosta noastrã profesoarã universitarã
dr. Zoe Dumitrescu-Buºulenga ?”, ca sã rãmân doar la primul
nume din cele pe care le cunosc personal, de monahi ºi preoþi
suceveni prezenþi pe coperte de carte, rãspunzând în acest fel ºi
cititorilor cu alte nume în gând.
Ca ºi în cazul unor dicþionare asemãnãtoare (al
,,Enciclopediei Bucovinei” a lui Emil Satco, de ex.), adicã neredactate
de un colectiv, suveranã este preferinþa realizatorului. E drept, cu
cât aceastã preferinþã coincide cu a cât mai multor instanþe
autorizate, cu atât mai valoroasã este lucrarea. Lãsând în seama
acestor instanþe din domeniu punerea pe balanþã a ,,Dicþionarului”,
sã mai facem o precizare. Ediþia la care ne referim este a II-a, întregitã,
iar pãrintele profesor Drãgulin ia deja în considerare o a III-a, de
asemenea completatã, ceea ce dovedeºte dorinþa Sfinþiei Sale
pentru o construcþie editorialã cât mai semnificativã ºi mai
rezistentã din toate punctele de vedere.
Oricum, ºi în privinþa preferinþei autorului, ºi în cea a
,,cântarului”, nu se poate sã nu se þinã cont ºi de atitudinea
autorului care, enumerând câteva titluri de dicþionare ºi enciclopedii
cu teologi care i-au precedat lucrarea, afirmã ,,Pe toþi aceºti înaintaºi
lucrarea noastrã îi va neglija”, ºi de opþiunea sa explicitã. Astfel,
dedicând medalioane unor personalitãþi importante, cunoscute,
venind din secolul XIX, Gheorghe I. Drãgulin, aºa cum spune în
prefaþã, este interesat îndeosebi de urmaºii Generaþiei Stãniloae,
pãrintele Stãniloae (1903-1993) fiind, cum se ºtie, ,,cel mai mare
pisc al teologiei româneºti din jumãtatea veacului trecut ºi din alte
timpuri”: ,,Urmaºii Generaþiei Stãniloae abia în paginile Dicþionarului
de faþã se regãsesc în mod complementar, unitar ºi sistematic”. Cu
nume ilustrând ,,variatele aspecte ale vieþii bisericeºti de astãzi:
reprezentanþi ai învãþãmântului teologic, oameni de culturã,
convertiþi la ortodoxie, excluºi ºi marginalizaþi ai deceniilor
comuniste, reprezentanþi ai ,,localismului creator”.
Dicþionarul prezintã în ordine alfabeticã, într-un ºir deschis
de PF Daniel, circa 150 de teologi, predominant români, apoi greci,
ruºi, bulgari, dar ºi americani, francezi, germani º.a. Din aceºtia
150, 5 sunt femei, iar între acestea cinci se aflã Elena Simionovici,
,,cãlugãriþã, scriitoare, educatoare socialã”, nume asociat de douã
decenii Mãnãstirii Voroneþ, prin cãrþile pe care i le-a închinat ºi
care, traduse în multe limbi, colindã pãmântul, fortificând amintirile
celor care s-au rugat aici ºi i-au admirat frumuseþea fãrã egal. Pentru
monahia Elena, spune autorul, Mãnãstirea Voroneþ constituie ,,loc
de ascultare duhovniceascã”, ,,prilej de studiu ºi amvon de
propovãduire în faþa miilor de pelerini români ºi strãini din fiecare
zi”, dar mai ales o mare bucurie îngemãnatã sufletului sãu. Celelalte
patru prezenþe o pun în valoare pe monahia Elena Simionovici ºi îi
valorizeazã prezenþa, cum se întâmplã, de fapt, cu fiecare teolog
din ,,Dicþionar”. Este vorba de Maica Alexandra, ,,fosta Principesã
Domniþa Ileana, fiica regelui Ferdinand ºi a reginei Maria din
România” (1909-1991), de Zamfira Mihail, universitarã, cu deosebite
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contribuþii în studiul istoriei culturii vechi româneºti, din Chiºinãu,
de Maica Teodosia, autoare de scrieri duhovniceºti ºi de importante
traduceri din literatura patristicã (1917-1990) ºi de Vasilescu Lucreþia
Maria Paraschiva, universitarã, traducãtoare.
Foarte cunoscut cititorilor ziarului nostru este ºi arhim.
Timotei Aioanei, din Rãdãºeni, mare eclesiarh al catedralei
patriarhale, exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureºtilor, autor de
numeroase cãrþi ºi studii, îngrijitor de ediþii care aduc în luminã
chipuri de teologi ce fac cinste istoriei Bisericii Ortodoxe Române,
dar ºi de mireni demni de stima semenilor lor. Legaþi de meleagurile
noastre prin naºtere sunt ºi alþi teologi cuprinºi în ,,Dicþionar”:
arhim. ªtefan Guºã, din Mãlini, ,,ctitor de mãnãstiri, istoric literar,
eseist”, preotul Constantin Mihoc, din Sf. Ilie, ,,lector universitar,
misionar”(decedat în 2009), pr. Eugen J. Pentiuc, din Suceava,
universitar, ,,biblist ºi scriitor”, în prezent ,,profesor de Vechiul
Testament ºi limbi orientale la «Holy Cross», Greek School of
Teology din Boston”, ,,preot la parohia ortodoxã românã din
Southbridge, Massachusets”, Ion Vicovan, din Capu Câmpului,
,,universitar, istoric, eseist”, prodecan al Facultãþii de Teologie
din Iaºi.
Neîndoielnic, vor stârni interesul cititorului teologii strãini
pentru care credinþa creºtin-ortodoxã este o alegere fãcutã la
maturitate. Ca, de ex., Jean-François Colosimo, ,,universitar, eseist,
cronicar la jurnalul «Le monde de religions» ºi la postul de
televiziune France Culture”, Christian Karl Felmy, din Germania,
,,universitar, dogmatist, liturgist, ecumenist”, John Breck,
,,universitar, exeget, bioetician”, profesor de Noul Testament,
Patrologie ºi Bioeticã în Alaska, New York ºi Paris, Olivier Clément,
,,universitar, dogmatist, istoric, publicist, ecumenist”, Doctor Honoris Causa al Institutului Teologic din Bucureºti ºi al Universitãþii
Catolice din Louvain º.a. De asemenea, lectorul va saluta prezenþa
în ,,Dicþionar” a lui Nechifor Crainic ºi va întârzia asupra paginilor
consacrate pãrintelui Gheorghe Dumitreasa Calciu, ,,profesor,
disident politic, publicist”, preotului Theodor Damian, poetul
originar de pe meleagurile lui Eminescu ce ,,avea sã devinã o
personalitate harismaticã în pastoraþia ºi în cultura româneascã
din þarã ºi de peste hotare”, episcopului-vicar patriarhal Ieronim
Creþu, reprezentantul României la Locurile Sfinte, sau
universitarului, patrologului, publicistului ºi politologului Lucian
Turcescu, ,,unul din fãclierii culturii ortodoxe române în Canada”.
ªi va studia atent rândurile care se referã la autor, preot, doctor,
profesor universitar onorariu de Teologie, reþinând cã în aceastã
dificilã întreprindere, cum este dintotdeauna un dicþionar de
personalitãþi, a avut în profesoarele Mariana Drãgulin, soþia, ºi
Augustina Drãgulin, fiica, ajutoare competente, devotate.
,,Dicþionar bio-bibliografic. Teologi ortodocºi români ºi
strãini: sec. XIX-XXI” de Gheorghe I. Drãgulin, Editura Proxima,
Bucureºti, 2012, ilustratã cu frumoase icoane, reproduceri dupã
lucrãri de Maria Gr. Popescu ºi Grigore Popescu Muºcel, este o
carte care se va simþi bine în orice bibliotecã în care va fi doritã, de
la cele universitare, seminariale ºi ale mãnãstirilor la cele publice
ºi, nu în ultimul rând, la cele personale în care cuvântul tipãrit
continuã sã rãmânã viu.
Doina CERNICA
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Ideea creºtinã :

Martiriul unei etici greºit înþelese
Pe la sfârºitul anului 2010 primeam
un mesaj sfâºietor din partea unui fost
coleg de studii, care se reîntorsese în
Nigeria: în chiar Ajunul Crãciunului avea
loc aici o catastrofã de nedescris pentru
creºtinii care se pregãteau de marele praznic,
însã nu era vorba despre cutremur sau
foamete, ci despre escaladarea unui conflict religios relativ nou în aceastã regiune.
Atentatul, revendicat de gruparea islamistã
Boko Haram, a pus capãt vieþii a zeci de
oameni, iar numãrul rãniþilor nici nu se ºtia.
Conflictul religios din Nigeria a dus
în 2011, potrivit unei estimãri Associated
Press, la cel puþin 510 morþi. Intensificate
din nou în februarie, în urma alegerii unui
preºedinte creºtin, atacurile s-au prelungit
pe întregul an prin acþiuni de intimidare, cu
scopul declarat al sectei de a-i alunga pe
toþi creºtinii din nordul þãrii. O altã aserþiune
a grupãrii era aceea cã mereu se vor gãsi
mijloace de a provoca atentate, în ciuda
încercãrilor guvernului de a proteja
minoritãþile creºtine.
Masacrele de la marile sãrbãtori
creºtine sunt azi o formã de a mãri numãrul
victimelor ºi a provoca panica. Creºtinii
sunt astãzi intimidaþi, alungaþi, discriminaþi
din cauza credinþei lor ºi în Irak, India,
Egipt. Nu existã aproape nici o sãptãmânã
în care sã nu aibã loc un atac terorist asupra
unei biserici, iar autoritãþile reacþioneazã
greoi, marcând neputinþa combaterii acestui
fenomen care, departe de a fi îngrãdit dupã
11 septembrie, pare cã se înteþeºte. Printre
cele mai grave atentate este cunoscut cel

asupra unei biserici copte în noaptea
Anului Nou 2011, însã mai ales repetarea
la un an distanþã a masacrului de Crãciun,
de data aceasta prin acþiuni corelate în
diferite oraºe ale Nigeriei, la sfârºitul anului
trecut. De data aceasta, mai mult de 50 de
credincioºi au mãrit numãrul martirilor în
numele lui Hristos.
Sângele creºtinilor este sãmânþa
care dã viaþã Bisericii, spunea Tertulian
(Apologeticum 50, 12-13) pe la anul 200.
În timpul persecuþiei romane, nu le era
permis creºtinilor sã existe, fiind
consideraþi duºmani ai statului ºi promotori
ai unei religii misterioase, plinã de
ciudãþenii. De atunci ºi pânã azi martiriul
este una dintre modalitãþile de a proslãvi
pe Hristos, acceptând moartea în locul
renunþãrii la Adevãrul suprem. Astãzi însã
creºtinii nu mai cad victime neapãrat
pentru credinþa lor, ci tot atât ca un rezultat
al politicii colonialiste occidentale din
secolele trecute ºi al dominaþiei economice
a statelor din Europa ºi America de Nord,
din ce în ce mai puternic resimþite de þãrile
sãrace din Africa ºi Orientul Mijlociu.
Prin anii ‘50, filosoful indian
Ananda
Coomaraswamy
acuza
creºtinismul de criza umanitarã ºi
ecologicã, înþelegând politica de exploatare
dusã de Occident drept o urmare a poruncii
divine datã omului, de a stãpâni peste
creaþie (Facere 1, 28). Aceastã imagine falsã
este perpetuatã pânã astãzi nu numai
printre necreºtini, ci ºi printre cei care se
considerã ei înºiºi adepþi ai religiei iubirii.

Cu atât mai mult, Occidentul, având astãzi o
vãditã poziþie laicizantã, dacã nu fãþiº anticreºtinã, e vãzut în lumea islamicã drept
reprezentantul creºtinismului. De remarcat
este cã numele sectei “Boko Haram”
înseamnã tocmai “moarte educaþiei
occidentale”, ºi nu creºtinismului. Pe lângã
aceastã înþelegere falsã, poate fi adãugatã
ºi aceea la fel de slab argumentatã chiar de
Coran, referitoare la impunerea islamului cu
sabia. Orice musulman mai studios ºtie cã
Mohamed acorda respectul cuvenit
creºtinilor ºi iudeilor, însã vederea limpede
este rar întâlnitã într-o lume însetatã de
putere ºi secãtuitã deseori de resursele de
bazã ale vieþii.
Creºtinismul african ºi din Orientul
Mijlociu se aflã astãzi în pericolul dispariþiei
din cauza setei de avuþie, mereu mai mare
decât aceea de a da o mânã de ajutor. Iar
atunci când acest ajutor vine din þãrile
bogate cãtre lumea a treia, el este firav.
Adevãrul este întotdeauna spus cu jumãtate
de gurã, de fricã sã nu fie supãrat ºi mai tare
“inamicul fundamentalist”.
Încetarea prigoanei împotriva
creºtinilor nu va veni decât atunci când
faptele cumpãtate, pornite dintr-o eticã
fundamental creºtinã, vor lua locul unor
acþiuni politice sau întreprinse de dragul
publicitãþii. Nu riposta violentã este
rãspunsul la astfel de atentate, ci inima
curatã ºi iubitoare de aproapele.
Dumitru Popoiu

Creºtinã coptã nominalizatã la Premiul Nobel pentru Pace
“Mama Maggie” Gobran este
nominalizatã anul acesta la Premiul Nobel

IN MEMORIAM

pentru Pace de câþiva membrii ai
Congresului American, aflãm dintr-un
material apãrut pe SemneleTimpului.ro.
Este fondatoarea organizaþiei creºtine
copte “Stephen’s children” ºi este
cunoscutã pentru acþiunile ei de ajutorare
a oamenilor nevoiaºi din cartierele
mãrginaºe ale oraºului Cairo.
Congresmenii Frank Wolf, Bill
Huizenga, Joseph Pitts, Robert Aderholt
ºi John Carter au semnat împreunã o
scrisoare, cerând comitetului Nobel din
Norvegia sã accepte nominalizarea lui
Maggie. “Domniºoara Gobran este o
femeie de o integritate desãvârºitã ºi
activitatea ei neobositã a fost de folos unui
numãr de câteva mii de egipteni, inclusiv
numeroºi copii”, se afirmã în scrisoare.

Organizaþia fondatã de Gobran slujeºte
nevoilor musulmanilor ºi creºtinilor
deopotrivã. Cea mai mare parte a activitãþii
ei se desfãºoarã printre cei mai sãraci copii
din lume, care nu au acces la apa curatã, la
asistenþã sanitarã ºi care, adeseori, îºi
gãsesc hrana zilnicã în tomberoanele de
gunoi. Aceste activitãþi, precum ºi grija
pentru orice om care suferã, au fãcut ca
oamenii sã vadã în ea o nouã Maria Tereza.
“Stephen’s Children” a asigurat
servicii pentru peste 25.000 de familii din
Egipt. Numai în 2010, organizaþia a susþinut
oameni din 80 de clinici, 80 de centre
educaþionale, 65 de tabere ºi 5 centre
vocaþionale.
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Nota directorului Sfântului Scaun
despre documentele “scurse” din Vatican
În cele ce urmeazã redãm
textul notei scrise de pr. Federico
Lombardi, purtãtorul de cuvânt al
Sfântului Scaun, datã publicitãþii,
privind recentele scurgeri de documente ale Vaticanului. “Astãzi
trebuie sã ai nervii puternici, cãci nu
mai poþi sã fi surprins de nimic.
Administraþia americanã a fost
afectatã de Wikileaks, iar acum
Vaticanul are dezvãluirile proprii de
documente, care creeazã confuzie ºi
aruncã o luminã proastã asupra
Vaticanului, asupra guvernãrii Bisericii ºi, mai larg, asupra întregii
Biserici.”
“Trebuie deci sã rãmânem calmi ºi sã ne controlãm nervii,
sã ne folosim de raþiune, ceea ce nu întreaga presã cautã sã facã.
Documentele în cauzã sunt de diferite feluri ºi importanþe, redactate
în timpuri diferite pentru situaþii diferite. Un lucru este discutarea
administraþiei economice a unei instituþii precum Guvernatoratul,
care are activitãþi diferite; altceva sunt notele pe teme juridice ºi
legislative, privitor la care este normal sã fie opinii contradictorii;
total altceva sunt rapoartele delirante ºi de neînþeles despre
comploturi împotriva vieþii Papei. A le pune pe toate la un loc ajutã
la crearea confuziei. Informãrile serioase trebuie sã fie capabile sã
facã distincþia între probleme dupã importanþã. Este evident cã
activitãþile economice ale Guvernoratului au fost administrate cu
înþelepciune ºi rigurozitate. Este clar cã IOR ºi activitãþile fiscale
trebuie sã fie corect integrate în normele internaþionale împotriva
spãlãrii banilor. Acestea sunt desigur ºi instrucþiunile Papei. În
acelaºi timp, este evident cã povestea despre complotul împotriva
Papei, dupã cum am spus imediat atunci, este un nonsens, o
nebunie, ºi nu meritã sã fie tratatã cu seriozitate.”
“Este ceva foarte trist în faptul cã documentele sunt incorect
pasate din interior în exterior, pentru a crea confuzie. Ambele pãrþi
trebuie sã fie responsabile: mai întâi cei care furnizeazã documente

de acest fel, dar ºi cei care le folosesc în scopuri ce evident nu au
nimic de-a face cu dragostea pentru adevãr. Trebuie de aceea sã
stãm fermi, sã nu permitem sã fim înghiþiþi în vortexul confuziei,
cum ar vrea persoane rãu intenþionale, ºi sã rãmânem apþi de a ne
folosi raþiunea. Într-un anume sens – conform unei expresii strãvechi
a înþelepciunii umane ºi spirituale – apariþia atacurilor tot mai
puternice este semnul cã la mijloc este o mizã importantã. Seriei de
atacuri împotriva Bisericii pe tema abuzurilor sexuale i s-a rãspuns
corespunzãtor cu un angajament profund pentru o înnoire pe termen
lung; nu un rãspuns miop, ci purificare ºi reabilitate. Acum
controlãm situaþia ºi dezvoltãm o strategie de vindecare, înnoire ºi
prevenþie, pentru binele întregii societãþi. În acelaºi timp existã un
angajament serios pentru a asigura transparenþa autenticã în lucrul
instituþiilor Vaticanului, chiar ºi din perspectivã economicã. Noi
norme au fost date ºi s-au deschis canale pentru o monitorizare
internaþionalã. ªi totuºi, multe dintre documentele scurse tind sã
discrediteze tocmai aceste eforturi. Acesta, în mod paradoxal,
constituie motivul de a continua cu ele cu hotãrâre, fãrã sã ne
lãsãm intimidaþi. Dacã mulþi insistã atacându-ne pe aceastã temã,
este clar cã e importantã. Oricine crede cã îl descurajeazã pe Papa
ºi pe colaboratorii sãi, se înºealã.” “În ceea ce priveºte problema
presupuselor lupte de putere în vederea urmãtorului conclav, invit
sã se remarce faptul cã toþi Pontifii aleºi în ultima sutã de ani au
fost oameni de o valoare spiritualã înaltã ºi incontestabilã. În mod
firesc, Cardinalii au cãutat, ºi cautã încã, sã aleagã pe cineva care
meritã respectul poporului lui Dumnezeu, cineva care poate sluji
omenirea din timpurile noastre cu o mare autoritate moralã ºi
spiritualã. A citi aceste evenimente ca o luptã internã pentru putere
depinde în mare mãsurã de caracterul moral al celor care le-au
provocat ºi al celor care le privesc în acest fel, persoane adesea
incapabile sã mai vadã altceva. Din fericire, cei care cred în Isus
Cristos ºtiu cã – indiferent ce s-ar scrie în ziarele de astãzi –
adevãratele preocupãri ale celor cu poziþii de responsabilitate în
Bisericã sunt problemele grave cu care se confruntã oamenii de
astãzi ºi de mâine. Nu degeaba credem de asemenea în, ºi vorbim
despre, asistenþa Spiritului Sfânt.”
catolica.ro

Premierul britanic: Suntem o þarã creºtinã
Marea Britanie este o naþiune creºtinã, prin urmare, nu
trebuie sã se teamã sã apeleze la valorile creºtine pentru a contracara
“colapsul moral” al þãrii, a declarat prim-ministrul David Cameron
într-un discurs þinut la Oxford, la aniversarea a 400 de ani a versiunii
King James a Bibliei, citim într-un material apãrut pe
SemneleTimpului.ro.
Referindu-se la momentul crucial prin care a trecut Marea
Britanie în urma revoltelor ºi a crizei financiare, premierul a precizat
cã Biserica trebuie sã joace un rol central în remodelarea þãrii.
Cameron a criticat faptul cã poporul nu îºi mai pune problema
deosebirii binelui de rãu ºi a avertizat cã neutralitatea nu reprezintã
o soluþie. Totodatã, prim-ministrul britanic a atras atenþia cã zicala
“trãieºte ºi lasã-i ºi pe alþii sã trãiascã” se transformã din ce în ce
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mai mult în “fã ceea ce ai tu chef”.
“Scriptura a oferit Marii Britanii
un set de valori morale care au fãcut-o
sã fie ceea ce este astãzi”, a subliniat
premierul, adãugând faptul cã tocmai
aceste valori ar trebui sã fie mereu active
ºi sã apere þara. “Responsabilitatea,
munca, mila, compasiunea, umilinþa,
sacrificiul de sine, iubirea, mândria de a
lucra pentru binele comun ºi de a onora
obligaþiile sociale trebuie sã ne uneascã unul cu celãlalt, familiile
noastre ºi comunitãþile noastre – aceste valori reprezintã comoara
noastrã”, a subliniat David Cameron.
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9 martie – In Memoriam
9 Martie este ziua prãznurii celor 40 de mucenici de la Sevastia, dar ºi a tuturor celor ce au murit ºi suferit în lagãrele de exterminare
ºi închisorile comuniste.
Ca în fiecare an la Biserica Naºterea Maicii Domnului, ridicatã lângã fosta închisoare de la Suceava s-a oficiat slujba de pomenire
pentru toþi fiii Bisericii ce s-au jertfit pentru credinþa ºi demnitatea neamului lor.
La sfârºitul sfintei slujbe au þinut cuvânt despre importanþa momentului: preotul paroh Vârlan Viorel Ioan, preºedintele Asociaþiei
Foºtilor Deþinuþi Politici – jurist Alexandru Jaucã ºi fostul deþinut politic prof. Onciul Mircea.
Redãm cuvântarea prof. Onciul Mircea
Onoraþi slujitori ai bisericii, stimaþi mireni, dragi colegi de
suferinþã, câþi am mai rãmas
Astãzi biserica noastrã sãrbãtoreºte pe cei 40 de martiri din
Sãvastia. Noi românii prãznuim pe cei care au fost martirizaþi, uciºi
sau au murit în închisorile, coloniile de muncã ºi lagãrele de
exterminare comuniste.
Dacã istoria ar fi curs pe o albie normalã, lumea româneascã ar
fi avut oameni de elitã care ar fi fãcut cinste þãrii, ar fi muncit pentru
ea, ar fi trãit dupã codul moral al înaintaºilor noºtri. Dar regimul
comunist nu numai cã a întrerupt mersul firesc al vieþii, dar a trecut
la orori inimaginabile, chinuind cu bunã ºtiinþã ºi ucigând cu furie
generaþii de intelectuali ºi de oameni de caracter a cãrei lipsã este
simþitã ºi astãzi. Cea mai mare carenþã în societatea româneascã de
acum, este criza de oameni cinstiþi, patrioþi, de oameni cu o înaltã
þinutã moralã.
Aceastã sfântã zi, în care plângem, ne rugãm ºi ne aducem
aminte de sfinþii martiri ºi eroii noºtri a fost recunoscutã de
conducãtorii þãrii abia dupa 20 de ani de la „cãderea” comunismului,
ceea ce spune multe.
Bucovina a fost colþul de þarã care a dat cele mai multe victime.
În primul rând românii din Bucovina de Nord ocupatã de hoardele
de la rãsãrit unde au fost uciºi sau deportaþi fraþii noºtri care nu
s-au mai întors acasã îngrãºând pãmânturile siberiene.
Ne amintim acum ºi de grupurile de partizani care au luptat cu
arma în mânã prin munþii noºtri ºi care s-au jertfit pentru þarã ºi
neamul românesc.
Ne rugãm astãzi ºi pentru arestaþii, schingiuiþii, condamnaþii
ºi exterminaþii în minele de plumb din Maramureº, pe albia canalului
Dunãre Marea Neagrã, în coloniile de muncã forþatã din Bãlþile
Brãilei ºi Ialomiþei, în închisorile ºi pe toate ºantierele de exterminare
de pe întreg cuprinsul þãrii.

Anul 2012 a fost un an înnegurat pentru asociaþia noastrã
prin pierderea a trei membri fondatori:
- Vasile Turtureanu, arestat din ºcoalã la 19 ani, a suportat
22 de ani de penitenþã, declarând, citez: „pentru mine închisoarea a
reprezentat cristelniþa de aur în care am primit botezul dragostei
pentru Dumnezeu ºi neam”
- - doctorul Traian Pop, fost preºedinte al asociaþiei noastre,
arestat din facultate, ce trebuia sã fie ºef de promoþie, om de mare
valoare
- economistul Gheorghe Tudose, om de certã valoare cu
probitate moralã ºi spiritualã.

Fie-le þãrâna uºoarã!
Martirii noºtri au trãit ºi au murit neînfrânþi, pe baricada luptei
împotriva comunismului, jertfindu-se pentru Hristos, demnitate ºi
libertate naþionalã. Din foºtii deþinuþi am mai rãmas puþini, guvernele
ce s-au succedat dupã aºa zisa revoluþie, au cãutat tot timpul sã ne
marginalizeze, fiindu-le o masã incomodã. Curând nu vom fi, dar
sperãm cã jertfa noastrã sã nu fi fost zadarnicã ºi noile generaþii sã
punã temelie pentru viitorul unei þãri de care sã fie mândri.
Parlamentarilor ºi guvernaþilor trecuþi, prezenþi ºi viitori le aduc
aminte cã bunãstarea lor se datoreºte într-o micã sau mare mãsurã
ºi jertfei noastre, deoarece noi suntem pionierii înlãturãrii
tãvãlugului comunist criminal.
Mulþumim din suflet slujitorilor acesti biserici care prin efortul
lor, an de an, þine treazã memoria martirajului nostru pentru neam ºi
þarã.
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!
Prof. Onciul Mircea

Când Dumnezeu veni la mine,
Nu a ºtiut ce sã-mi mai facã,
Eram aºa, o ghemotoacã
De sânge, lacrimi ºi ruºine.

-Mãcar acuma, Doamne, þine
Blestemul crunt sã se desfacã
ªi lumea lui demoniacã;
Tot rãul sã-L transformi în bine !

Bãtut, hulit, dat în tãrbacã...
A plâns ºi El ca oriºicine.
Când Dumnezeu veni la mine,
Nu a ºtiut ce sã-mi mai facã ?!...

Dar Domnul plânge lângã mine...

IN MEMORIAM
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Aurelia ºi Nicolai Steiciuc din Suceava trãiesc o frumoasã poveste în aceste zile. O poveste
care ne umple inimile de bucurie ºi speranþã. Speranþa ca iubirea adevãratã învinge timpul ºi
poate contura în fiecare dintre noi câte o poveste similarã. Este vorba despre nunta de
diamant. 60 de ani în care Aurelia ºi Nicolai au colorat lumea lor ºi a celor din jur cu nuanþe
senine, luminoase. Gândurile noastre cele mai frumoase îi imbraþiºeazã ºi le ureazã ani mulþi ºi
sãnãtoºi împreunã. Carmen, Brânduºa, Mihai ºi Titi.

La nunta de diamant
Auricãi
Este probabil momentul cel mai frumos,
La 60 de-ani sã-þi pot mãrturisi
Cã eºti pentru mine-un diamant preþios
Nu doar acum, ci-n fiecare zi.
Nicolai Steiciuc

Românii nu cred în televiziune, dar continuã sã se uite la TV
Trei din patru români sunt convinºi cã televiziunile ar difuza
orice de dragul audienþei. Circa 65% dintre ei cred cã televiziunea
manipuleazã. Cu toate acestea nu mai puþin de 83% din populaþia adultã
a þãrii se uitã zilnic la TV. Acesta este rezultatul unui sondaj realizat de
Institutul Român pentru Evaluare ºi Strategie (IRES), care a fost prezentat
joi, la sediul CNA. Statisticile fac parte din cercetarea “Atitudini ºi
obiceiuri de consum media. Percepþii privind CNA”, informeazã Mediafax,
citat de SemneleTimpului.ro.
Potrivit cercetãrii, 10% dintre români se uitã la televizor de câteva
ori pe sãptãmânã, 3% – o datã pe sãptãmânã, 1% – cel puþin o datã pe
lunã. Numai 0,4% dintre români spun cã nu se uitã niciodatã la televizor.
“Este un procent mare, dar nu aratã altceva decât cã oamenii sunt interesaþi
de ceea ce se întâmplã ºi de aici aceastã nevoie de a urmãri în numãr foarte
mare aceste programe”, apreciazã Rãsvan Popescu, preºedintele CNA.
Vasile Dâncu, preºedintele IRES, a evidenþiat un “comportament excesiv
de intens” privind televiziunea, precizând cã persoanele cu studii
superioare tind sã se uite zilnic la televizor într-un procent mai mare
(88,1%) decât cele cu studii medii (83,4%) ºi cele cu studii elementare
(77,8%). Explicaþia pe care o oferã expertul este cã “indicatorii de neliniºte
socialã au crescut foarte mult”, în timp ce “încrederea în instituþiile
fundamentale ale statului a scãzut”. “Suntem la un nivel pe care nu le-am
mai întâlnit nicãieri în lume. Instituþiile noastre sunt la sub 20% încredere.
Televiziunea îþi oferã iluzia certitudinii”, a evaluat Vasile Dâncu.
Cel mai mare câºtig pe care românii cred cã îl au de pe urma
vizionãrii programelor TV l-a constituit adâncirea înþelegerii privind

problemele sociale cu care se confruntã România (78%), situaþia corupþiei
din România (74%), situaþia României ca stat membru al UE (71%),
situaþia economicã din România (71%), situaþia politicã internaþionalã
(71%) ºi situaþia politicã din România (68%). Majoritatea celor chestionaþi
spun cã se uitã la TV din dorinþa de a afla ce se întâmplã (57%). Circa 8%
cautã divertismentul/relaxarea. Alþi 4% doresc sã îºi ocupe cumva timpul
liber, în timp ce 3% se uitã la TV de plictisealã sau pentru cã nu au altceva
mai bun de fãcut. Procentul românilor care se uitã la TV pentru a-ºi
dezvolta cultura generalã este de 1%, similar cu cei care deschid televizorul
doar pentru a viziona filme. Acest lucru se reflectã ºi în creºterea audienþelor
pentru programele informative. Aproximativ 81% dintre respondenþi au
spus cã urmãresc zilnic jurnale de ºtiri la TV, 11% – de câteva ori pe
sãptãmânã, 3% – o datã pe sãptãmânã ºi doar 2% au mãrturisit cã nu
urmãresc niciodatã ºtirile.
Aproape o treime dintre români nu se uitã niciodatã la talk-showuri cu tematicã politicã. Circa 16% dintre respondenþi se uitã, în schimb,
zilnic la astfel de emisiuni. Alþi 23% se uitã de câteva ori pe sãptãmânã, în
timp ce 12% doar o datã pe sãptãmânã. Potrivit aceluiaºi raport, 26%
dintre români urmãresc zilnic programe de muzicã sau divertisment, iar
emisiunile de tip reality show sunt urmãrite zilnic de 9% dintre
telespectatori. 36% dintre cei chestionaþi spun cã nu se uitã niciodatã la
astfel de programe. Cercetarea a fost realizatã pe un eºantion de 1.243 de
persoane, de 18 ani ºi peste aceastã vârstã. Datele au fost culese pe 25
octombrie 2011, prin interviu telefonic.

Preºedintele francez spune nu eutanasiei
ºi “cãsãtoriilor” homosexuale
Preºedintele francez Nicolas Sarkozy, supus presiunii de cãtre socialiºti pe tema poziþiei sale
despre viaþã ºi familie, a afirmat cã nu dã înapoi. Într-un recent interviu pentru publicaþia “Le Figaro”,
Sarkozy îºi reafirmã punctul de vedere conservator asupra mai multor probleme sociale ºi economice. Spre
deosebire de principalul oponent pe care îl va avea la urmãtoarele alegeri prezidenþiale, socialistul Francois
Hollande, Sarkozy a spus pentru “Le Figaro” cã nu este în favoarea “cãsãtoriilor” homosexuale, deoarece
“ar deschide poarta spre adopþii”.
“În vremurile de încercare, când societatea noastrã încearcã sã reziste, nu cred cã este necesar sã
diluãm imaginea acestei instituþii sociale esenþiale care este cãsãtoria”, a spus preºedintele francez. În
timp ce susþine întãrirea anumitor drepturi pentru homosexuali, precum cele de moºtenire, se opune creãrii
conceptului de “uniune civilã” deoarece ar “tinde sã dãuneze instituþiei cãsãtoriei”. “ªtiu cã existã situaþii particulare în care persoane
homosexuale îºi asumã în mod perfect rolurile parentale. Dar nu cred cã de aici ar fi necesar sã fixãm în lege o nouã definiþie a familiei”,
a susþinut el. Preºedintele ºi-a reafirmat ºi opoziþia faþã de legalizarea eutanasiei. “Eutanasia legalizatã ar putea sã ducã la excese
periculoase ºi ar fi împotriva conceptului nostru de demnitate a persoanei umane.” Viziunea pro-life ºi pro-familie a lui Sarkozy a fost
afirmatã în ultimele luni ºi de parlamentul francez ºi de Consiliul Constituþional, curtea supremã a þãrii, în voturile ce au respins
legalizarea eutanasiei ºi a “cãsãtoriilor” homosexuale.
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Creºtinii irlandezi ºocaþi: s-a furat inima unui sfânt drag lor
Furtul recent al inimii unui sfânt
irlandez din secolul XII dintr-o bisericã din
Dublin i-a ºocat pe creºtinii din zonã. “Tot
ce cer este ca cel care a luat-o sã o returneze
ºi nu va fi întrebat nimic. Este fãrã valoare
dacã o deþine o persoanã, dar pentru
Catedrala ºi pentru comunitatea noastrã,
comunitatea din Dublin în general… noi
plângem dupã ea, efectiv”, a declarat
reverendul Dermot Dunne pentru CNA.
Inima Sf. Laurence O’Toole a fost
furatã din Catedrala din Dublin la 3 martie,
între 9.30 ºi 12.30, ºi încã nu a fost recuperatã.
Conform pr. Dunne, creºtinii din capitala
Irlandei sunt devastaþi “cã cineva îi lipseºte
de o legãturã specialã” cu istoria ºi cu
fondatorul lor. În timp ce Catedrala cu hramul
Cristos aparþine de Biserica Anglicanã, rev. Dermot a subliniat cã
ºi Dieceza catolicã ºi cea anglicanã îl venereazã pe Sf. O’Toole ca
patron al oraºului. “Reacþia emoþionalã la aceastã faptã oribilã

este impresionantã”, a spus rev. Dunne.
“Aratã când de adânc a pãtruns Laurence
O’Toole în inimile oamenilor.”
Sf. O’Toole a înfiinþat ordinul
augustinian în capitala Irlandei ºi “este
venerat ca cel care a adus credinþa în
Dublin”. În timpul unui pelerinaj la Roma,
Sf. O’Toole a murit în Normandia. Trupul
sãu a fost înmormântat în Franþa, dar inima
a fost înapoiatã Irlandei, “deoarece aici s-a
aflat cu adevãrat cu inima, în viaþa
Dublinului”, a spus preotul anglican. “Este
de neimaginat cã cineva a vrut sã fure aºa
ceva.” Relicva era pãstratã de mai bine de
800 de ani într-o cutie din lemn în formã de
inimã pusã într-o cuºcã de oþel. Poliþia
irlandezã a demarat investigaþia dar nu are
încã rezultate. Rev. Dunne este încrezãtor cã poliþia va recupera
relicva, aºa cum a fãcut cu relicvele Sfintei Cruci, furate din Abaþia
Sf. Cruce anul trecut. (M.N.)

Parlamentul European
cere masuri urgente pentru reducerea risipei de alimente
Cifrele care reflecta risipa de alimente în Uniunea Europeanã
sunt în prezent < 89 de milioane de kilograme pe an, respectiv 179
kilograme pe cap de locuitor
Într-o rezoluþie adoptatã, Parlamentul European cere
mãsuri urgente pentru reducerea la jumatate a risipei de
alimente în Uniunea Europeana.
Cifrele aratã cã anual în gospodãriile, supermarketurile,
restaurantele ºi de-a lungul reþelelor alimentare de la producãtor
la consumator în Uniune sunt irosite pânã la 50% din alimentele
consumabile ºi sãnãtoase.
În tot acest timp, 79 de milioane de cetãþeni europeni trãiesc
sub limita sãrãciei, iar 16 milioane îºi primesc mâncarea de la diverse asociaþii caritabile. Parlamentul a cerut luarea unor mãsuri
urgente pentru a înjumãtãþi pânã în 2025 risipa de alimente. Se
vrea totodatã permiterea accesului la hranã pentru cetãþenii
europeni cu mijloace modeste.
“Deputaþii europeni cer o strategie coordonatã, care sã
combine mãsuri la nivel european ºi naþional, pentru a îmbunãtãþi
eficienþa lanþurilor de furnizare ºi consum a alimentelor, pentru
fiecare sector ºi a aborda de urgenþã problema risipei de alimente.
Dacã nu se acþioneazã acum, risipa de alimente va creºte cu 40%
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pânã în 2020”, avertizeazã un studiu al Comisiei Europene.
Pentru a reduce drastic pânã în 2025 risipa de alimente, vor
fi lansate campanii de sensibilizare atât la nivel european, cât ºi
naþional, pentru a informa publicul cum sã evite irosirea alimentelor,
spune rezoluþia. Statele Membre vor trebui sã introducã cursuri în
unitãþile de învãþãmânt, care sã explice cum trebuie pãstrate, gãtite
ºi aruncate la gunoi alimentele ºi, de asemenea, sã facã schimb de
experienþã în acest sens.
Pentru a promova ideea aplicãrii principiului durabilitãþii în
domeniul resurselor de hranã, deputaþii europeni au cerut ca anul
2014 sã fie desemnat “An european împotriva risipei alimentelor”.
Pentru a da posibilitatea consumatorilor sã cumpere doar
cantitãþile de hrana de care au nevoie, ambalajele alimentare vor
trebui sã acopere o gama variatã de dimensiuni ºi sã fie astfel
concepute încât sã pãstreze cât mai bine alimentele. Cifrele care
reflecta risipa de alimente în Uniunea Europeanã sunt în prezent<
89 de milioane de kilograme pe an, respectiv 179 kilograme pe cap
de locuitor.
În cazul în care nu se iau mãsuri imediate, pânã în 2020
creºterea va fi de 40%. În ceea ce priveºte responsabilitatea pentru
risipa de alimente, Comisia Europeanã aratã cã în procent de 42%
problema e în gospodarii, 39% – la producãtori, 5% la
distribuitori. (M.N.)
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Întâlnire între creºtini ºi musulmani
cu privire la viitorul Palestinei
Mai mulþi demnitari ºi intelectuali
creºtini ºi musulmani s-au întâlnit la Beit
Sahour la o conferinþã pe tema
“Convieþuirea într-un viitor stat
palestinian”. La eveniment au participat
Michel Sabbah, Patriarh Emerit al
Ierusalimului, ºeicul Muhammad Ahmad
Hussein, Marele Muftiu din Ierusalim, ºi
Sheikh Abdel Majid Ata, Muftiul din
Betleem. Mai mult de 100 de persoane au
participat la întrunirea gãzduitã de hotelul
Golden Park din Beit Sahour, iar dintre
acestea au fãcut parte 40 de musulmani,
precum ºi reprezentanþi importanþi ai
Bisericilor Ortodoxã, Catolicã ºi Anglicanã.

Întrunirea a fost organizatã la iniþiativa AlLiqa, un centru de dialog ecumenic
interreligios aflat în Betleem, în colaborare
cu Sabeel, echivalentul sãu situat în
Ierusalim. Al-Liqa reprezintã un centru
fondat în anul 1982 pentru a promova
dialogul dintre musulmani ºi creºtini ºi
pentru lupta împotriva fanatismului.
Conform site-ului sãu, reprezintã un centru
pentru “cercetarea, studierea ºi dialogul
asupra tradiþiilor religioase ºi culturale ºi a
vieþii de zi cu zi a locuitorilor din Þara
Sfântã”. Al-Liqa organizeazã o conferinþã
la care participã musulmani ºi creºtini în
fiecare an. Mai mulþi vorbitori au discutat

Întrunirea Consiliului Bisericilor
din Orientul Mijlociu
Consiliul Bisericilor din Orientul Mijlociu (MECC) a þinut cea de-a zecea întâlnire
în Pafos pe tema versetului din Faptele Apostolilor 4, 32: “Inima ºi sufletul mulþimii celor
care au crezut erau una”. Acest consiliu a fost fondat în anul 1974, iar prima întrunire a
avut loc în anul 1976. Reprezintã în momentul de faþã ºi ramura regionalã a Consiliului
Mondial al Bisericilor (CMB). Reprezentanþii cuprinºi fac parte din majoritatea Tradiþiilor
creºtine importante, incluzând aici Ortodoxia, Romano-Catolicismul, Anglicanismul ºi
Protestantismul. Biserica Romano-Catolicã a aderat la acest organism în anul 1990.
Întrunirea are loc o datã la patru ani. În cursul întâlnirii actuale s-a discutat despre
situaþia ºi activitatea financiarã a principalilor membri, precum ºi modul de acþiune pentru
urmãtorii patru ani. De asemenea, s-au efectuat nominalizãri pentru postul de preºedinte,
membrii Comitetului Executiv ºi pentru secretarul general. (S.M)

problema coabitãrii dintre creºtini ºi
musulmani într-un viitor stat palestinian.
Marele Muftiu din Ierusalim a surprins atunci
când a declarat cã “refuzarea unui stat
palestinian nu este normalã, deoarece acest
stat nu ameninþã pe nimeni”. Patriarhul
Michel Sabbah a afirmat cã “recursul la ONU
pentru recunoaºterea statului palestinian
reprezintã un pas înainte spre obþinerea
pãcii”. Comunicãrile au subliniat rolul pozitiv
pe care viitorul stat palestinian l-ar avea în
dispariþia principalului conflict militar din
regiune. (C.N.)

Martin Scorsese
vrea sã facã un film
despre martirii din Japonia
Martin Scorsese plãnuieºte sã
realizeze un nou film care sã spunã povestea
martirilor creºtini din Japonia, informeazã
portalul creºtin ucanews.com. Tim Byron,
pastor din Liverpool care activeazã în prezent
în Filipine, susþine cã istoria creºtinismului
din zonã este incredibilã, demnã de a fi
ecranizatã. “Istoria creºtinismului în Asia
este marcatã de teribile suferinþe ºi persecuþie,
amestecate cu putere, corupþie, ignoranþã,
prejudecãþi, suspiciuni, greºeli teribile, acte
de o mare generozitate ºi sacrificiu. Unele
dintre cele mai groaznice persecuþii ale
creºtinilor au fost în Japonia”, susþine el pe
blogul sãu personal. (C.B.)

Rezoluþie APCE: eutanasia trebuie mereu interzisã
Adunarea Parlamentarã a Consiliului
Europei (APCE), a adoptat o rezoluþie cu titlu
de recomandare ce afirmã: “Eutanasia, în
sensul uciderii intenþionate prin acþiune sau
prin omisiune a unei fiinþe umane
dependente, pentru presupusul ei bine,
trebuie mereu interzisã”, informeazã
LifeSiteNews. Scopul rezoluþiei intitulate
“Protejarea drepturilor ºi demnitãþii omului
în baza dorinþelor exprimate anterior de
pacienþi” este de a defini principiile care ar
trebui sã guverneze practica actelor
privitoare la dorinþa pacienþilor în cazul în
care viaþa lor trebuie întreþinutã artificial.
Documentul se adreseazã celor 47 de state
al Consiliului Europei.
Centrul European pentru Lege ºi
Justiþie (ECLJ) a primit cu bucurie adoptarea
rezoluþiei APCE. “Aceastã rezoluþie
reprezintã o victorie importantã în direcþia
apãrãrii vieþii ºi a demnitãþii ei”, a declarat
Gregor Puppinck, directorul ECLJ. Puppinck
a spus cã actele menþionate mai sus sunt
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deschise spre abuzuri ºi sunt “poarta din
spate” pentru introducerea în legislaþie a

eutanasiei sau a sinuciderii asistate.
Rezoluþia conþine o listã de principii elaborate în trei documente anterior aprobate de

Consiliul Europei, inclusiv Convenþia pentru
Drepturile Omului ºi Biomedicinã (aºa numita
Convenþiei Oviedo), care e cu caracter legal
pentru majoritatea statelor membre.
Un alt principiu pozitiv introdus de
parlamentarul italian Luca Volonte afirmã cã
“în caz de dubiu, decizia trebuie sã fie mereu
în favoarea vieþii, în favoarea prelungirii ei”.
Anul trecut, la 20 ianuarie 2011, Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului a decis (în
procesul Haas versus Elveþia) cã în timp ce
existã un “drept al omului” la sinucidere,
statul nu are obligaþia de a oferi cetãþenilor
mijloacele pentru comiterea sinuciderii.
Puppinck a subliniat cã deºi noua rezoluþie
nu obligã legal statele membre, va avea
totuºi un efect pozitiv. “Va avea un impact
direct asupra apropiatei decizii a Curþii
Europene în cazul Koch versus Germania,
privind interzicerea sinuciderii asistate în
Germania.” (L.M.)
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ªcolile britanice creaþioniste
rãmân fãrã finanþare
Ministerul britanic al Educaþiei a decis sã suspende acordarea de subvenþii de stat
ºcolilor care predau creaþionismul ca ºtiinþã, relateazã The Guardian, citat de
SemneleTimpului.ro. Potrivit noului acord privind finanþarea, Ministerul Educaþiei va putea
sã refuze subvenþionarea ºcolilor care neagã evoluþionismul darwinian ºi predau în loc
designul inteligent.
Dispoziþiile ministerului se vor aplica doar în dreptul ºcolilor “libere”, cele conduse
de organizaþii sau persoane fizice locale, dar finanþate de stat. Acestea nu sunt obligate sã
urmãreascã directivele curriculei naþionale de studiu. Asociaþia Umaniºtilor Britanici a
salutat decizia ministerului, ca fiind o mãsurã de “prevenire a promovãrii abordãrilor
religioase extreme (…) ca ºtiinþifice, sau bazate pe dovezi.” Organizaþiile religioase care se
implicã în promovarea creaþionismului spun însã cã “elevilor ar trebui sã li se permitã o
abordare mai criticã asupra darwinismului (…) ºi cã ar trebui sã fie expuºi la faptul cã existã
o controversã cu privire la teoria lui Darwin privind evoluþia ºi la sintezele neodarwiniene,
care au implicaþii sociale, spirituale, morale ºi etice considerabile,” se aratã pe situl
organizaþiei “Truth in Science”. (C.N.)

Clinici mobile pentru eutanasie acasã
Guvernul olandez începe “curãþenia generalã” în þarã, citim într-un material apãrut
astãzi pe CulturaVietii.ro. Autoritãþile de la Amsterdam sunt pe cale sã decidã trimiterea
de echipe medicale care sã îi eutanasieze pe oameni direct în casele lor, conform publicaþiei
britanice Daily Mail. Unitãþile, poreclite “secerãtorii pe roþi”, vor fi chemate pentru a-i
ucide pe pacienþi atunci când medicii lor refuzã sã le administreze doza letalã.
“Moartea pe roþi” este promovatã agresiv de grupurile olandeze pro-eutanasie,
care vor sã extindã criteriile pentru care poate fi acordatã aceasta de la afecþiuni grave în
stadiu terminal la criterii încã ºi mai arbitrare. Susþinãtorii se plâng cã 80% dintre bolnavii
cu demenþã ori boli mentale au fost ocoliþi de legea eutanasiei, “uitând” cã aceºtia nu pot
sã îºi exprime acordul pentru intervenþie, condiþie consideratã pânã acum esenþialã.
Asociaþia Medicalã Olandezã sprijinã iniþiativa, dupã ce în aceastã varã a emis directive
în care se specificã faptul cã oamenii care se plâng de singurãtate pot fi eutanasiaþi dacã
solitudinea constituie “o suferinþã îndelungatã ºi insuportabilã”.(L.M.)

Majoritatea americanilor
sunt în favoarea restricþionãrii avortului
O majoritate covârºitoare dintre americani susþine restricþionarea avortului, în contradicþie cu deciziile
Curþii Supreme care cere permisivitate în legislaþiile tuturor statelor. Sondajul care indicã acest rezultat a fost
organizat de Cavalerii lui Columb, o importantã asociaþie catolicã din SUA. “La aproape patru decenii de la
deciziile Curþii Supreme în cazurile Roe vs. Wade ºi Doe vs. Bolton, care au condus la regimul aproape în
totalitate nerestrictiv privind avortul, aceste decizii continuã sã nu fie reprezentative pentru majoritatea
vastã a americanilor”, afirmã Carl Anderson, Cavalerul Suprem al Cavalerilor lui Columb.
Conform acestui sondaj, 79% dintre americani afirmã cã nu ar permite avortul dupã primele trei luni de
sarcinã. Alþi 51% afirmã cã ar permite avortul eventual în caz de viol, incest sau pentru a salva viaþa mamei,
sau nu l-ar permite deloc. 84% dintre cei chestionaþi au spus cã legile pot proteja atât viaþa nenãscutului cât
ºi sãnãtatea ºi binele mamei, cu trei procente mai mult decât la sondajul similar de acum doi ani. “Departe de
a fi stabilit totul legal, motivaþia greºitã a Curþii în cazurile Roe ºi Doe este tot mai clarã majoritãþii americanilor.
Dacã sondajele trec de etichetele pro-life ºi pro-choice (dreptul de a alege… avortul – n.tr.), vedem o unitate
importantã în rândul americanilor în favoarea unei restricþionãri semnificative a avortului”, a declarat ieri
Anderson.
Întrebãrile din sondajul despre avort au fost parte a unui sondaj mai amplu, ale cãrui rezultate vor fi
fãcute publice în februarie. La sondaj au rãspuns 1.053 de adulþi din SUA, între 15 ºi 27 decembrie 2011. Statistic vorbind, marja de eroare
este apreciatã la 3 procente. (L.M.)
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Scrisoare adresatã
Ambasadei SUA la Bucureºti

“Gitenstein considerã probabil poporul
român un vierme aflat în vizorul
lunetiºtilor strãini”.
Preºedintele Asociaþiei Române de Politicã
Externã i-a adresat o scrisoare ambasadorului
american la Bucureºti Mark Gitenstein în care îi
transmite cã “nu a citit sau, dupã caz, nu a înþeles
nimic din istoria României ºi nici mãcar Declaraþia de
independenþã a SUA, atunci când, amestecându-se
direct în treburi care nu-l privesc ca ambasador,
considerã probabil statul român ca o subcolonie
americanã, iar poporul nostru care existã aici de mii
de ani, un vierme aflat în vizorul lunetiºtilor strãini.
Redam continutul integral al scrisorii:
Cãtre Ambasada Statelor Unite ale Americii la
Bucureºti,
Asociaþia Românã de Politicã Externã
(A.R.P.E.) prezintã salutul sãu Ambasadei Statelor
Unite ale Americii la Bucureºti ºi are onoarea a-I face
cunoscute urmãtoarele:
La scurt timp, dupã preluarea înaltei funcþii de
Ambasador al Statelor Unite ale Americii în România,
domnul Mark Gitenstein adoptã atitudinea unui
veritabil “gauleiter” ºi, încãlcând flagrant dispoziþiile
Convenþiei privind relaþiile diplomatice (art. 3),
adoptatã la Viena în 1961, intervine direct sau cu sfaturi
în probleme care þin de politica internã a statului
român. Astfel, domnul Gitenstein dã lecþii de
democraþie ºi, în acest context, încãlcând onoarea
profesiei sale actuale, care îl obligã la demnitate ºi
corectitudine se comportã ca un reprezentant al
Vestului Sãlbatic, atunci când apreciazã cã
manifestanþii din Piaþa Universitãþii ar trebui sã fie
mulþumiþi cã nu s-au constituit drept þinte pentru
lunetiºti. Dânsul uitã ºi acest context, cã românii n-au
(încã) puºcaºi marini care acþioneazã în bantustane,
apãrând interesele SUA (at any cost).
Excelenþa Sa nu a citit sau, dupã caz, nu a
înþeles nimic din istoria României ºi nici mãcar
Declaraþia de independenþã a SUA, atunci când,
amestecându-se direct în treburi care nu-l privesc ca
ambasador, considerã probabil statul român ca o
subcolonie americanã, iar poporul nostru care existã
aici de mii de ani, un vierme aflat în vizorul lunetiºtilor
strãini.
Dacã ar fi reþinut ceva despre poporul þãrii în
care este acreditat, ar fi evitat sã sãvârºeascã gafele
altor “gauleiteri” din trecutul foarte apropiat.
Faþã de cele de mai sus, sugerãm autoritãþilor
SUA sã analizeze aceastã situaþie nefericitã ºi sã ia
mãsurile care se cuvin pentru pãstrarea bunelor relaþii
existente între România ºi Statele Unite ale Americii.
Asociaþia Românã de Politicã Externã
foloseºte ºi acest prilej pentru a reînnoi consideraþia
sa faþã de Ambasada Statelor Unite ale Americii la
Bucureºti.
Ambasador, Aurel Preda, preºedintele
A.R.P.E.
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Comunicat de presã
Cu aleasã bucurie anunþãm pe toþi cititorii
publicaþii noastre „In memoriam” faptul cã prin votul
unanim al Consiliului Director al Asociaþiei Române
de Politicã Externã(A.R.P.E.) fundaþia In Memoriam
a fost acceptatã sã devinã membrã a prestigioasei
asociaþii, figurând ca membru – persoanã juridicã în
cadrul A.R.P.E.
Suntem convinºi cã toþi cititorii ºi sprijinitorii
fundaþiei „In Memoriam” vor fi cu adevãrat bucuroºi ºi
beneficiari ai acestei onorabile acceptãri din partea
A.R.P.E. ºi cã împreunã vom organiza în judeþul Suceava
acþiuni culturale, ºtiinþifice care sã ducã mai departe
mesajul dãinuirii noastre pe acest pãmânt.

Vladimir Putin a fost botezat
în secret în timpul lui Stalin
Preºedintele rus Vladimir Putin a asistat la slujba oficiatã la Catedrala din SanktPetersburg. Putin a þinut sã precizeze, cu aceasta ocazie, cã a fost botezat în secret, în
timpul lui Stalin, conform AFP.
Putin a asistat la slujba de la catedrala din Sankt-Petersburg ºi a declarat
jurnaliºtilor, la ieºire, cã lacaºul de cult este special pentru el. „Aceastã catedralã este
specialã pentru mine, deoarece aici am fost botezat”.
Mama acestuia l-a dus în secret pentru a-l boteza, cu teama cã soþul acesteia,
înscris în Partidul Comunist ºi ateu, se va opune, conform mãrturiei lui Putin.
„Tatãl meu era membru al PC ºi era o persoanã strictã ºi consecventã. M-au
botezat în secret, sau cel putin aºa au crezut”, a explicat Putin.
Funeraliile mamei sale ºi ale tatãlui sãu au avut loc în aceeaºi catedralã, a adãugat
Putin. (M.N.)

Un milion de dolari
pentru o monedã evreiascã din secolul I dC
O monedã anticã din Iudeea a atins suma record de 1,1 milioane dolari cu
ocazia unei licitaþii desfãºurate la New York, au fãcut cunoscut surse din cadrul
casei de licitaþii Heritage.
Acest prototip de shekel, datând din anul 66 dC, face parte dintre cele
dintâi monede bãtute la începutul primei mari revolte a evreilor împotriva
romanilor, din secolul I. Mai este cunoscut un singur alt exemplar, a precizat
casa de licitaþii.
’Acest shekel de argint, din anul 1, bãtut imediat dupã declanºarea
rãzboiului, în mai 66, este o piesã cu o istorie incredibilã’, a afirmat Cris
Bierrenbach, vicepreºedinte al casei Heritage. ‘Este printre cele dintâi monede
bãtute de rebelii evrei dupã ce i-au alungat pe romani din Ierusalim’, a adãugat
el.
Moneda a fost vândutã joi seara unui colecþionar particular de pe Coasta
de Est, prin intermediul numismatului californian Steve Rubinger, contra sumei
de 1,005 milioane dolari, de patru ori mai mult decât precedentul record pentru
o moneda evreiascã, potrivit casei de licitaþii.
Ea face parte dintr-o colecþie de 2.200 de monede antice din Iudeea
aparþinând unui colecþionar american, colecþia Soshana, care se va destrãma în
acest an cu prilejul diferitelor vânzãri sau licitaþii, cu o valoare estimatã la peste
10 milioane de dolari, potrivit Heritage.(T.N.)
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Un grup de ambasadori la Patriarhia românã
În ziua de 13 februarie 2012, la Palatul Patriarhiei, a avut loc
o întâlnire de lucru între Comisia pregãtitoare a Bisericii Ortodoxe
Române pentru dialogul cu Biserica Românã Unitã cu Roma, GrecoCatolicã, formatã din Înaltpreasfinþitul Pãrinte Laurenþiu,
Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfinþitul Pãrinte Andrei,
Mitropolitul Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramureºului, Preasfinþitul
Pãrinte Ciprian Câmpineanul, Episcop vicar patriarhal, ºi un grup
de ambasadori acreditaþi la Bucureºti format din Excelenþele lor
Mark Gitenstein, Ambasadorul Statelor Unite, Mario Cospito,
ambasadorul Italiei, Estanislao de Grandes Pascual, Ambasadorul
Spaniei, Michael Schwarzinger, Ambasadorul Austriei, Philipp
Beaulne, Ambasadorul Canadei ºi Jose Antonio Arrospide del
Busto, Ambasadorul Republicii Peru. La întrevedere a mai participat
Monseniorul Baudouin Muankembe, reprezentantul Nunþiului Apostolic în România.

În timpul întâlnirii, în urma discuþiilor privitoare la diferite
aspecte ale relaþiilor dintre Biserica Ortodoxã Românã ºi Biserica
Românã Unitã cu Roma, Greco-Catolicã, participanþii au ajuns la
concluzia cã reluarea dialogului cât mai curând posibil rãmâne
modalitatea cea mai potrivitã pentru rezolvarea neînþelegerilor
dintre cele douã Biserici româneºti. La final, concluziile întâlnirii au
fost prezentate de cãtre participanþi Preafericitului Pãrinte Patriarh
DANIEL care a subliniat cã Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a avut iniþiativa reluãrii dialogului cu Biserica Românã
Unitã cu Roma, Greco-Catolicã, încã din iulie 2010. În acelaºi timp,
Patriarhul României a reiterat propunerea ca pe agenda de lucru a
Comisiei Mixte de Dialog sã fie incluse ºi teme actuale din activitatea
pastoral-socialã a celor douã Biserici – fenomenul migraþiei,
activitãþi cu tineretul, îngrijirea bolnavilor etc. (Biroul de presã al
Patriarhiei române)

Religia devine obligatorie în toate ºcolile din Rusia
Dupã doi ani de experimente, din
septembrie a.c., fundamentele religiei va deveni
materie obligatorie în toate ºcolile din Rusia.
Premierul Vladimir Putin a aprobat decretul care
introduce predarea religiei în toatã þara, dupã
perioada de teste desfãºurate doar în anumite
regiuni. ªcolile primare ºi gimnaziale pot sã
aleagã între istoria uneia dintre cele patru religii
considerate ‘tradiþionale’ – creºtinismul
ortodox, islamismul, iudaismul ºi budismul –
sau cursuri mai generale despre “temeliile
culturii religioase” sau “fundamentele eticii
publice”. Pânã acum lecþiile au fost concentrate
pe un semestru, dar Biserica Ortodoxã a cerut
extinderea pe întreg anul ºcolar.
Interzisã în perioada sovieticã, religia s-a
întors în ºcoli în aprilie 2010, dar doar în 19
regiuni, având sprijinul Patriarhului de Moscova ºi acordul
Kremlinului. De la început ideea a provocat critici dure în Rusia, o

Bulgarii revendicã simbolul @
Aºa-numita ”coadã de maimuþã”, unul dintre cele mai des
folosite simboluri în internet, este o invenþie bulgarã, titreazã ziarele
sofiote ”Standart” ºi ”Trud”. Simbolul @ a fost descoperit recent
într-un text bulgar din anul 1345, cu peste ºase secole înainte
apariþia internetului.
Savanþii de la Fundaþia ”Nikolai Haitov” susþin cã au rãmas
uimiþi sã constate cã simbolul ”a rond” a fost folosit în traducerea
bulgarã a Cronicii bizantinului Constantin Manasses, informeazã
Agerpres.
Traducerea este fãcutã în Veliko Târnovo în timpul domniei
þarului Ioan Alexandru (1331-1371). Simbolul @ a fost folosit ca
prima literã în cuvântul ”Amin”.
Ziarul ”Trud” mai scrie cã mai multe state revendicã ”coada
de maimuþã”, dar apariþia ei în aceastã traducere bulgarã este mult
mai veche decât celelalte. Sunt deja voci cã în Bulgaria trebuie
ridicat un memorial dedicat simbolului @, afirmã publicaþia. (D.D.)
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þarã ce a trecut prin 70 de ani de ateism. “Cred cã
este greºit sã îi împãrþim pe copii în grupuri dupã
religia lor”, a declarat Ivar Maskurov, expert în
religii. O altã criticã priveºte lipsa de profesori
calificaþi ºi de manuale bune, dupã cum a admis
ºi Elena Romanova, ºefa departamentului pentru
predarea religiei din Ministerul Educaþiei.
Scepticismul lumii seculare nu este împãrtãºit de
cercurile religioase. Nu doar Patriarhia Moscovei
susþine iniþiativa, ci ºi comunitatea musulmanã.
Muftiul Krganov Albir a spus cã “subiectul a
devenit foarte popular atât pentru elevi cât ºi
pentru pãrinþi. Aceºtia din urmã spun cã au aflat
multe despre religie de când copiii lor participã la
astfel de ore.” Din luna februarie, din ordinul lui
Putin, Ministerul Educaþiei a pornit cursuri de
pregãtire pentru profesorii de religie, iar în martie
familiile vor trebui sã se decidã la care dintre variantele de materie
de religie doresc sã îºi înscrie copiii. (S.M.)

Noua adresã Web site: www.ziarulinmemoriam.ro
Redactor ºef:
Dr. Dragoº Corlãþeanu
COLECTIVUL DE REDACÞIE

Preot Viorel Ioan Vârlan;
Carmen Veronica Steiciuc;
Dr. Ioan Ieþcu; Preot Theodor Damian;
Prof. Adrian Popovici
Secretar de redacþie: Elena Daniela Vârlan
Fotoreporter: Gherhard Onesciuc
REDACÞIA ªI ADMINISTRAÞIA
Fundaþia „IN MEMORIAM”
Str. Trandafirilor f.n. — SUCEAVA
Tel.: 0230 - 522 980 0744 - 622 346; e-mail: viorel_varlan@yahoo.com

ISSN 2065 – 460X
Nr. 59 – Martie 2012

