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R E V I S TA PA R O H I E I O R T O D O X E
SFÂNTUL NICOLAE DIN ZÜRICH

“Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!”

„Să ne curăţim simţirile şi să-L vedem pe Hristos strălucind cu neapropiata
lumină a Învierii”

L

umina inefabilă ce învăluie sărbătoarea Paştilor
izvorăşte din Domnul Hristos,
Cel înviat din morţi. De aceea, Sfântul Ioan Damaschin
(†749) ne îndeamnă, „să ne
curăţim simţirile şi să vedem
pe Hristos strălucind cu neapropiata lumină a Învierii”
(Canonul Paștilor). Evanghelia
din Duminica Paştilor, vorbind
despre Hristos Cel Înviat, ne
spune că, „El este Lumina cea
adevărată care luminează pe tot
omul, care vine în lume (Ioan
1, 9). În Sfânta Evanghelie mai
vedem că Însuşi Mântuitorul
Hristos le-a spus fariseilor: „Eu
sunt Lumina lumii; cel ce Îmi
urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8, 12).
La sărbătoarea Paștilor învăţăm că Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu
adevărat și Om adevărat, a luminat toate prin Învierea Sa. Învierea Domnului
a umplut de lumină nu doar cerul și pământul, ci și iadul și pe toți cei ținuți în
legăturile morții cu nădejdea învierii, prin coborârea Lui în iad (cum vedem în
icoana Învierii): „Acum toate s-au umplut de lumină: și cerul și pământul și cele
dedesubt. Deci să prăznuiască toată făptura Învierea lui Hristos”(Canonul Paștilor). Prin Învierea Sa, Hristos Domnul a despărţit din nou lumina de întuneric, ca
la creație, a luminat din nou lumea, ne-a dat din nou lumina cunoştinţei şi lumina
vieţii: „Ziua Învierii, popoare, să ne luminăm! Paștile Domnului, Paștile! Că din
moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei
ce cântăm cântare de biruință”(Canonul Paștilor). La măreţul Praznic al Învierii
Domnului, reamintindu-ne de opera răscumpărătoare a Fiului lui Dumnezeu,
suntem îndemnaţi să aducem cu bucurie slavă Creatorului: „Prăznuim omorârea
morţii, sfărâmarea iadului şi începătura altei vieţi, veşnice; şi săltând, lăudăm pe
Pricinuitorul, Cel unul binecuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri, şi preaslăvit”
(Canonul Paștilor).
Învierea Mântuitorului Hristos este cel mai important eveniment din istoria omenirii, ce a deschis o nouă perspectivă vieții omului, însă, dacă considerăm Învierea
ca un simplu eveniment istoric, biografic, al Mântuitorului Hristos, suntem departe de învățătura Bisericii noastre. Teologia patristică subliniază faptul că Învierea, păstrându-și caracterul istoric, realitatea sa de necontestat petrecută în viața
Mântuitorului, este un eveniment ontologic, ce aduce nu doar o nouă perspectivă,
ci o prefacere reală firii omului. Învierea Mântuitorului a însemnat înnoirea firii
omului și trăirea realității eshatologice. Sfântul Grigorie Palama, teologul luminii
dumnezeiești, accentuează acest lucru, spunând: „Învierea Domnului este înnoirea firii omenești și plăsmuirea din nou a lui Adam cel dintâi, care fusese înghițit
de moarte prin păcat și reîntors prin moarte în pământul din care a fost plămădit;
este întoarcerea omului la viața cea fără de moarte”(Omilia 18).
Evenimentul Învierii Domnului este un fapt măreţ, care deşi a fost consemnat de istorie, rămâne totuşi metaistoric şi metafizic. Învierea Domnului
uneşte timpul istoric cu veşnicia, revelându-ne faptul că noul mod de viaţă
creştină se naşte sub incidenţa timpului, însă se dezvoltă în orizontul veşniciei. Învierea lui Hristos este ca un izvor care iese din străfundurile existenţei şi se revarsă, ca un balsam, peste tot universul creat, dându-i perspectivă
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transfiguratoare. Cântarea pascală „Hristos a înviat din morţi, cu moartea
pre moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le” exprimă întru
totul acest adevăr dumnezeiesc. Nimeni, nici înainte, nici după aceea, nu mai
poate marca istoria şi Cosmosul cu altă pecete şi nimeni nu mai poate repurta
o victorie definitivă asupra morţii şi a păcatului. Aceasta a făcut-o Hristos o
dată şi pentru toate veacurile care vor urma, până la Judecată universală.
Trupul lui Hristos cel Înviat, care are înlăuntrul Său izvorul luminii, strălucind, Îl luminează duhovnicește pe cel ce crede în El, împărtășindu-se de
Trupul Său. Lumina lui Hristos luminează tuturor! Credinciosul care primeşte această lumină a scăpat de întuneric, căci el dobândește astfel lumina
vieţii, așa cum accentuează cântarea bisericească: „Cât este de sfântă, cu adevărat, și întru totul prăznuită această noapte de mântuire și strălucită, mai
înainte vestitoare fiind a zilei celei purtătoare de lumină, a Învierii, în care
Lumina cea fără de ani din mormânt cu trupul, tuturor a strălucit”(Canonul Paștilor). Însă, din păcate, nu toţi primesc această lumină. „Cel ce nu
urmează pe Hristos, nu are lumină, și implicit nici viață, ci rămâne veșnic
în întuneric, adică în moarte”, spunea Părintele Dumitru Stăniloae († 1993).
Recunoașterea lui Dumnezeu ca singurul izvor al luminii lumii, ne dezvăluie scopul vieții, unirea noastră cu Persoana Mântuitorului Hristos. Omul
îndumnezeit devine, la rândul lui, lumină a lumii: „Voi sunteţi lumina lumii;
nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie
şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Aşa să
lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri”(Matei V, 14-16).
Omul unit cu Hristos primește lumina lui Dumnezeu și o dă mai departe.
Nu luminează de la el însuși, ci lumina lui Hristos devine strălucitoare în el.
Nu omul devine izvor al luminii, ci el doar o face să strălucească pentru ceilalți. Profesorul Georgios Mantzaridi afirma: „din singurul Izvor al luminii
își primește strălucirea fiecare om, după propria măsură”.
Sfântul Maxim Mărturisitorul († 662), care considera că urmarea lui Hristos este o manifestare de la sine înțeleasă a iubirii credinciosului față de El,
spunea: „Cel ce iubește pe Hristos, desigur că Îl și imită după putere”. În acest
sens trebuie înțeles și faptul că Hristos Însuși Și-a chemat ucenicii să se învețe din pildă Lui și să își rânduiască viața după aceasta: „Că v-am dat vouă pildă,
că precum v-am făcut Eu vouă, să faceţi şi voi”(Ioan XIII, 15). Aşadar, după chipul luminii lui Hristos și omul trebuie să se facă lumină lumii. Persoana umană
devine astfel răspânditoare de lumină în lume, vestindu-L pe Hristos prin viața
sa. Despre această lumină pe care cei credincioși o primesc în ei, Sfântul Calist al
Constantinopolului († 1363) afirma: „Dă-mi darul Tău, Preaîndurate, ca hrană
duhovnicească, și Duhul Tău ca băutură. Căci acesta este, fără îndoială, Duh și
lumină. Astfel, când lumina se va arăta mai presus de fire în chip negrăit în mine,
voi ști cu adevărat că Tu ești cu mine, ca veșmânt al meu, spre viața cea sfântă și
fericită”. Credinciosul care dobândește în el lumina, nu o poate ține sub obroc, ci o
face cunoscută tuturor, luminând viața sa şi a celor din jur.
Prin Învierea Sa din morți, Hristos Domnul ne-a încredințat că și noi
vom învia cu trupul la obșteasca înviere (Ioan 6, 40). Având această încredințare din partea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, înțelegem că
viața noastră pământească nu se termină la marginea mormântului, ci
ea continuă cu sufletul, care este nemuritor, în Împărăția lui Dumnezeu.
Fie ca Lumina Învierii să lumineze sufletele noastre, ale tuturor, astfel
încât să ne bucurăm cu toții în dragoste, pace și înțelegere prin Fiul și
Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce este Lumina lumii, Adevărul și Viața.
Hristos a Înviat!

Pr. Romică-Nicolae Enoiu

SCRISOARE PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI
”FĂRĂ CRUCE NU ESTE ÎNVIERE”
Către tot clerul, cinul monahal și poporul dreptslăvitor din întreaga Arhiepiscopie
Preacuvioși și Preacucernici Părinți,
Preacuvioase Maici,
Iubiți frați și surori,
Hristos a înviat!

T

aina Patimilor, Suferinței și Răstignirii Domnului nostru Iisus
Hristos, o trăim și o înțelegem doar în taina morții pe Cruce și
apoi în cea a ridicării Sale din mormânt, adică a Învierii Sale din morți.
Darul pe care Iisus Hristos Domnul ni-l face prin Învierea Sa din
morți este de negrăit, pentru că nu ne dăruiește ceea ce aparține vieții
trecătoare, ci ceea ce este veșnic și netrecător, nepământesc și ceresc,
și de aceea Îl primim în puterea nopții cu mâinile pline de lumină și
inimile pregătite și larg deschise porțile sufletului, bine știind că El a
învins întunericul cel mai de temut pentru noi oamenii: moartea!
Pentru a ne face părtași lucrării Lui, Îl primim prin post și rugăciune, știind că prin suferințele și Patimile Sale a ajuns până la noi mila
Cerului și dragostea Tatălui ceresc.
Îl primim însetați de viață, neputând să ne împăcăm cu moartea
care ne-a devenit cea mai mare povară. Această povară a venit să
o ridice El de pe umerii noștri, să moară moartea noastră și să ne
deschidă ușa sufletului spre El. Omul lăuntric nu își găsește liniștea
și pacea desăvârșite fără Dumnezeu. De aceea spune Fericitul Augustin că „ne-ai făcut pentru Tine Doamne și neodihnit este sufletul
nostru până ce se va odihni întru Tine”.
Îl așteptăm și Îl primim răstigniți de patimile și păcatele noastre, de
dependențele noastre, precum El ne îndeamnă : „veniți la Mine, toți
cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi odihni pe voi” (…), bine știind
că nimeni și nimic din lumea aceasta nu ne poate aduce slobozire de
ele, decât El, Cel Înviat. „Precum se împrăștie fumul și nu mai este,
precum se topește ceara de la fața focului” , așa din noaptea Învierii
încoace, înaintea Crucii Sale și a Mormântului Său gol, pier și în noi
păcatele și patimile pe care I le arătăm și le punem la picioarele Sale.
Îl primim deznădăjduiți, pentru că moartea nu pare a ne lăsa din
mrejele ei, nici pe noi nici pe copiii noștri, nici pe cei dragi nouă,
dar care iată, astăzi, este constrânsă să lase afară prada ei cea mult
râvnită: viața noastră!
Îl primim cu sufletele în întuneric, aproape orbiți de păcatul pe care
îl iubim așa mult și care ne face orbi, dar pe care El îl spulberă într-o
clipă pe Cruce precum pe cel al tâlharului care se căiește răstignit
de-a dreapta Lui.
Printr-un cuvânt, Răstignitul ne deschide porțile milei Lui dătătoare de lumină, scoțându-ne din întuneric. „Toate acum s-au umplut
de lumină, și cerul și pământul și cele dedesubt.”
Îl primim și Îl așteptăm plini de grijile vieții, îngrămădite de-a valma în
inimile noastre, pe care El ne cere să le punem la picioarele Crucii Sale,
apoi în fiecare Liturghie, „toată grija cea lumească să o lepădăm”, să o
lăsăm în grija Lui, le va purta și El împreună cu noi pe toate.
Îl primim plini de îndoieli asupra a ceea ce suntem și asupra a ceea ce
devenim în lumea aceasta, dar și asupra a ceea ce devine lumea aceasta

în care trăim. El însă ne încredințează să Îl primim, să ne apropiem de
El și să ne lăsăm în voia Lui, să îndrăznim, „căci Eu am biruit lumea” .
Îl primim plini de suferințe, care fac să crească în noi teama de moarte și de singurătate, dar și pe acestea le ia pe umerii Lui, împreună
cu Crucea. „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? ” (….) De la acest strigăt al Lui pe Cruce, nu mai este singurătate pentru cel care Îl cheamă pe nume, precum El, chemându-L
în fața morții pe Tatăl, L-a apropiat pentru veșnicie de noi, cei care
de fapt L-am părăsit. Cuvântul Întrupat a gustat omenește împreună
cu noi singurătatea în fața răului și a morții, pe care nu El le-a creat.
Iubiți frați și surori,
Îl așteptăm și Îl primim pe Hristos Cel Răstignit și Înviat plini de noi
înșine, nevăzând pe cel de lângă noi care zace în uitare. Însă El ne
deschide ochii și urechile să îl vedem și să îl auzim pe aproapele
ca pe fratele nostru. „În trecut se spunea despre un sclav că este
omul aprosopos, « fără chip ». Și iată că « Cel mai frumos dintre fiii
oamenilor » devine unul dintre sclavi, torturat, pe care Îl vedem cu
atât mai puțin cu cât Îl torturăm mai mult, pe care Îl torturăm cu
atât mai mult cu cât Îl vedem mai puțin. Astfel, El (Hristos), pentru
a ne forța să îi vedem, se identifică cu toți cei fără chip din lumea
aceasta, cu toți cei care sunt bătuți pentru a li se fura sufletul, cu cei
siliți la munci istovitoare, cu cei pe care-i dorim sau îi poftim fără să
îi iubim.» « Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat
am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit, gol am
fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță
am fost și ați venit la Mine. … Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut
unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut. » ”.
Îl primim pe Hristos cu mintea plină de lumea aceasta muritoare,
însă El o înalță spre frumusețea pe care El a ascuns-o în ele prin creație, care se oglindește încă, – dacă nu le vom distruge prin propria
noastră libertate – , în toate cele din jurul nostru: cer, pământ, soare
și lună, stele și nori, flori și copaci, păsări și animale, gâze și toate cele din ape și mări, copleșite toate de frumusețea omului, făcut
după chipul și asemănarea Sa.
Îl așteptăm și Îl primim cu ochii plini de judecata aproapelui, încărcându-l pe cel de lângă noi cu toată vina lumii acesteia. Hristos Domnul ne face, luând toată vina noastră asupra Lui, să vedem
adevărul și să luăm și noi povara celui de lângă noi și vinele lui să le
purtăm ca și cum ar fi ale noastre, precum El face cu noi. „El a primit să ia asupra Sa fața fiecărui om lipsit și să se unească pe Sine cu
fiecare, ca nici unul dintre cei ce cred în El să nu se înalțe împotriva
fratelui, ci fiecare, văzând pe fratele și pe aproapele său ca pe Dumnezeul său, să se socotească pe sine atotpreamic față de frate, ca față
de Făcătorul său; și să-l primească și să-l cinstească întocmai ca pe
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Acela, și să-și deșerte toate averile spre slujirea lui, precum și Hristos
Și-a vărsat sângele Său pentru mântuirea noastră” .
Îl așteptăm și Îl primim îngropați în gânduri și incertitudini și temeri.
El ne ridică și ne învie cu dragostea Sa și cu încrederea Sa în om,
în noi, îmbrățișându-ne cu dragoste la sânul Său, precum o mamă
pruncul abia născut, căruia îi dă toată căldura care îl tine viu și încrezător că poate creste și el în dragoste, chiar dacă în afara brațelor
părintești totul îi este potrivnic.
Dar în același timp, iubiți frați și surori, Îl primim plini de nădejde, zicând și noi ca Apostolii, pe care i-a întrebat Domnul de ce nu
pleacă de la El – precum au plecat mulți alții din jurul Său după ce
s-au smintit pentru că le-a făgăduit ca mâncare și băutură spre viața
veșnică Trupul și Sângele Său: „…Doamne, la cine ne vom duce? Tu
ai cuvintele vieții celei veșnice. Și noi am crezut și am cunoscut că
Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu” .
Îl așteptăm și Îl primim cu dragoste, puțina noastră dragoste omenească, încercată și rănită de toate eșecurile prin care trecem în
viață, dar care crește în dragostea Maicii Domnului care L-a primit
și în numele nostru în sânul său și prin care S-a înomenit Fiul lui
Dumnezeu. Prin dragostea de mamă a Maicii Domnului creștem și
noi în dragoste, ne umplem precum ea de dragostea lui Hristos Cel
Înviat. Cum ar fi putut crește Hristos-Dumnezeu ca Om, fără dragostea omenească a Maicii Sale? Cum am putea crește noi oamenii
în veșnicie, fără dragostea dumnezeiască, cea a Dumnezeu-Omului,
care prin Suferințele și Crucea Sa, cu dragostea Sa, a biruit pentru
noi moartea și ne-a umplut de lumină?

Iubiți credincioși,
Rog pe Hristos Domnul Cel care ne-a ridicat din moarte la viață și
care ne încredințează că nu de Cruce trebuie să ne fie teamă, ci de
păcat – căci fără Cruce nu este Înviere –, să vă poarte pașii pe căile
vieții spre toate faptele cele bune și să vă binecuvânteze!
Hristos a Înviat !
Al vostru către Hristos Domnul rugător și de tot binele doritor,
† Mitropolitul Iosif

Praznicul Învierii Domnului

Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale
Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domn Iisus,
Unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm Hristoase și
Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim, că Tu ești Dumnezeul
nostru, afară de Tine pe altul nu știm, numele Tău numim.
Veniti toți credincioșii, să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit prin Cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna
binecuvântând pe Domnul, lăudăm Învierea Lui, că răstignire
răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.
Ziua Învierii! Să ne luminăm cu prăznuirea şi unul pe altul să
ne îmbrăţişăm. Să zicem: Fraţilor! şi celor ce ne urăsc pe noi; să
iertăm toate pentru Înviere. Şi așa să strigăm: Hristos a înviat
din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte
viaţă dăruindu-le. (slujba Învierii, Laude)

Rugăciunea Părintelui Ilarion Argatu
Iartă-mă, Doamne:
- pentru tot ce puteam să văd şi nu am văzut!
- pentru tot ce puteam să aud şi nu am auzit!
- pentru tot ce puteam să simt şi nu am simţit!
- pentru tot ce aş fi putut să înţeleg şi nu
am înţeles!
- pentru tot ce puteam să conştientizez şi
nu am conştientizat!
- pentru iertarea pe care aş fi putut să o
dau şi nu am dat-o!
- pentru bucuria pe care aş fi putut să o trăiesc şi nu am trăit-o!
- pentru Lumina pe care aş fi putut să o primesc şi nu am primit-o!
- pentru viaţa pe care aş fi putut să o ocrotesc şi nu am ocrotit-o!
- pentru visele pe care mi le-aş fi putut împlini şi nu le-am împlinit!
- pentru necunoscutul în care aş fi putut să păşesc şi din teamă
nu am îndrăznit să păşesc!
- pentru iubirea pe care aş fi putut să o exprim şi nu am exprimat-o!
- pentru tot ce puteam să creez bun şi frumos şi nu am creat
pentru slava Ta, Doamne şi a Împărăţiei Tale Divine!
Pentru tot ce ştiu şi nu ştiu că am greşit, pe Tine, Doamne, care
eşti Milă şi Iubirea infinită, Te rog, iartă-mă, şi mă îmbracă cu
nesfârşita Ta Iubire şi Lumină!
Amin
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Cerul pogorât pe pământ
de Daniel Turcea
Cum nu vom fi vrednici de iad
când Sângele Lui a curs pentru noi,
iar și iar răstignându-se
în toate Liturghiile omului
și nu L-am vrut
și nu L-am crezut
și nu L-am urmat
și n-am vrut să fim
fără moarte
Cerurile se deschid înaintea
noastră
și vine potopul de raze
și vine
Dumnezeu ca roua
în potir.

Lumea satului românesc în opera lui Eminescu

D

ecizia inspirată și binevenită a Sinodului Bisericii noastre Ortodoxe de a închina anul 2019 omagierii satului românesc dimpreună cu cei trei piloni tradiționali ai acestuia - preoții, primarii și învățătorii gospodari - reprezintă un binecuvântat prilej de a redescoperi
și de a pune în lumină valoarea acestuia, rădăcină a existenței nației
noastre, cu întregul său alai de tradiții, obiceiuri, frumuseți ale spiritului și culturii populare nepieritoare. Având în vedere toate acestea, dar
și celebrarea Zilei Culturii Naţionale, odată cu cea a poetului Mihai
Eminescu, vă propun ca în prezentul articol să regăsim taina satului
românesc, cu bucuriile și neajunsurile lui, prin ochii celui numit pe
drept omul deplin al culturii noastre.
A iubit Eminescu satul românesc? Unii, ghidându-se după înaltele
sale preocupări și profundele lui trăiri, ar fi tentați să spună că nu. Dar
dacă ne vom apleca mai cu luare-aminte asupra vieții și operei lui, ne
vom creiona o altă părere. Prin rubedeniile dinspre mamă și dinspre
tată, Eminescu îşi avea originea în lumea satului. Poate că de aceea,
după afirmația celui mai cunoscut biograf al său, George Călinescu,
deși născut în orașul Botoșani, poetul a trăit „țărănește”. Satul Ipotești,
elogiat atât de frumos în poeziile sale, era așezat într-o zonă greu de
egalat din punctul de vedere al tradițiilor etno-folclorice, căci ținutul
Botoșanilor, spun etnologii și etnografii, constituie o zonă de confluență între Moldova, Transilvania și Bucovina.
Privind astfel lucrurile, putem afirma, fără a greși, că universul poetic
eminescian se leagă în bună măsură de tot ce definește satul românesc:
casele țărănești - considerate de el o reflecție fidelă a națiunii însăși,
poteci, coline, fântâni și cumpene, bucium și stâne, fascinantele șezători din serile lungi de iarnă, dar mai cu seamă mirajul poveștilor și al
cântecelor populare auzite în cadrul acelor veritabile „academii” rurale. Toate acestea i-au încântat copilăria, dar l-au și însoțit pe parcursul
zbuciumatei sale existenţe, uneori reprezentând un izvor nesecat de
inspirație pentru opera sa. Să ne amintim, de exemplu, de nuvela Sărmanul Dionis, cu un netăgăduit caracter autobiografic: reflectând în
fața misterioasei cărți a lui Zoroastru, dar și în fața marilor probleme
existențiale legate de timp și spațiu, personajul principal trăia aievea în
vremurile de demult, părându-i-se „că aude șoptirea acelor moșnegi
bătrâni, care, pe când era mic, îi povesteau pe timp de iarnă, ținându-l
pe genunchi, povești fantastice despre zâne înveșmântate în aur și lumină”. Aceeași admirație față de cadrul rustic o regăsim și în Geniul
pustiu, prima operă în proză a lui Eminescu: eroul, Toma Nour, căruia autorul îi atribuie multe din trăirile și simțămintele proprii, se lasă purtat ca de
o vrajă zămislită de povești bătrâne și de cântece populare.
În poezia Codru și salon, literatorul pune în antiteză lumea urbană, dominată de anumite particularități, cu cea rurală, față de care vădește o nostalgie
fără seamăn, căci „acolo în depărtare e valea lui natală/ cu codri plini de
umbră, cu râpe fără fund”. Evadat în lumea satului, stihuitorul „ar vrea să
mai vadă colibele de paie/ Prin stânce încuibate, ce mai că se prăval,/ Când
luna dintre nouri, crăiasa cea bălaie,/ se ridica prin codri din fruntea unui
deal”. Nu e singulară această dulce amintire a vieții ca de poveste din satul
unde a crescut și a descifrat taina adâncă ce împărățește peste case, peste oameni, cu poveștile lor minunate, peste însăși existența rurală ca entitate inconfundabilă. În poezia Când crivățul cu iarna… întâlnim aceeași recidivă:
„Când crivățul cu iarna din nord vine în spate/ Și mătură cu-aripa-i câmpii
întinse, late,/ Când lanuri de-argint luciu pe țară se aștern,/ Vânturi scutură aripe, zăpadă norii cern./ Îmi place-atuncea-n scaun să stau în drept de
vatră,/ S-aud cânii sub garduri că scheaună și latră,/ Jăraticul să-l potol, să-l
sfarm cu lunge clești,/ Să cuget basme mândre, poetice povești”.

Este ușor de sesizat că poetul universalizează această fascinantă lume,
transformând-o într-o notă definitorie pentru existența satului în general. Nu doar Ipoteștii lui erau de poveste, ci toate cătunele românești, după cum reiese din propria-i mărturisire lăsată într-o scrisoare
adresată Harietei, nespus de înțelegătoarea lui soră: „E mult de-atunci
Harietă, de când ne spuneau moșnegii povești. Povești sunt nu doar
la Ipotești, ci în toate satele de la noi”. Însăși viața lui a confirmat
acest adevăr neîndoielnic. Aflat într-o vacanță la mătușile lui, maicile
Olimpiada, Fevronia, Safta și Maria Iurașcu, viețuitoare la Mănăstirea
Agafton din ținutul Botoșanilor, prin anii 1875, Eminescu mărturisea că,
participând la o clacă de tors lână, a auzit din gura maicii Zenaida povestea lui Călin, ulterior versificând-o în cunoscutul poem omonim. Spicuim
din întinsul gazel: „Atunci intră în colibă și pe capătu-unei laiți,/ Lumina cu
mucul negru într-un hârb un roș opaiț;/ Se coceau pe vatra sură două turte
în cenușă,/ Un papuc e sub o grindă, iar altul după ușă./ Hârâită, noduroasă,
stă în colb râșnița veche,/ În cotlon torcea motanul, pieptăindu-și o ureche”.
Pe lângă această imagine de-un dulce farmec moldovenesc mai întâlnim
descrieri care par să provină chiar din chilia mătușii sale călugăriţe: „Pe-a
icoanei policioară busuioc și mint-uscată”, „sub icoana afumată unui sfânt
cu comanac/ Arde-n candel-o lumină cât un sâmbure de mac”.
Acestea și multe alte neuitate experiențe trăite în lumea satului l-au determinat pe poet ca, la vârsta maturității artistice, să rămână fidel într-un mod
admirabil universului sătesc, scoțând la lumină viața și creația poporului
prin culegeri impresionante de folclor, evidențiind apoi, ca jurnalist, numeroasele neajunsuri ale țărănimii, ale așezărilor rurale, propunând totodată și
soluții, ce s-au dovedit chiar vizionare, privind ameliorarea condițiilor social-economice și culturale ale vieții obidite a țăranului român.
Concluzionând, lumea satului românesc în gândirea lui Eminescu reprezintă o preocupare constantă, dar și un nesecat izvor de inspirație, vădită
nu doar în culegerile de folclor realizate de poet, ci și prin pătrunderea ei în
creațiile originale eminesciene.
Arhim. Mihail Daniliuc
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Lasati
, copiii sa vina la Mine!
Înțelegerea Paștelui de către copii

A

dulții povestesc cu drag copiilor despre Sărbătoarea Crăciunului. Ideea
Nașterii unui Prunc Sfânt este asimilată
cu ușurință și bucurie de către copii. Altfel
stau însă lucrurile cu Sărbătoarea Paștelui,
fiindcă ne este greu să le explicăm celor
mici concepte dificile precum moartea și,
mai ales, Învierea lui Hristos.
Îmi amintesc că, în copilărie Paștele a însemnat pentru mine multă vreme obiceiul
de a ciocni ouă roșii. Mi-a rămas totuși întipărit în minte momentul când, mică fiind,
bunica mea m-a dus în Vinerea Mare la biserică ca să trec pe sub masă. Era o masă
încărcată cu flori, a căror mireasmă umplea
întreaga biserică. Mai târziu am aflat că pe
ea era așezat trupul mort al Mântuitorului,
întipărit pe Sfântul Epitaf. Datorită educației comuniste, în care explicațiile religioase
nu erau încurajate, multă vreme nu am înțeles semnificația și importanța trecerii pe
sub masă. Astăzi însă copiii sunt obișnuiți
să primească răspuns la toate întrebările
lor. Dincolo de ouă roșii și iepurași de ciocolată, Sărbătoarea Paștelui este cea mai importantă sărbătoare creștină. Iar adulții trebuie să cunoască ei mai întâi textele biblice, să știe exact cum s-au
petrecut lucrurile, pentru a răspunde corect la întrebările copiilor
legate de această sărbătoare. Și astfel, cunoscând cum se cuvine
faptele, le putem prezenta copiilor în funcție de vârsta fiecăruia
detalii despre trădare, moarte, durere, smerenie, iubire si Înviere.

(Sfintele Paşti)
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E fragil, e colorat,
Poate fi şi-ncondeiat,
E simbol al Paştilor
Bucuria pruncilor…
(Oul de Paşti)

Sărbătoarea primăverii,
Sărbătoarea Învierii
Sărbătoarea luminilor,
Bucuria creştinilor…

Pentru a afla exact cum s-au petrecut evenimentele acum două
mii de ani suntem așteptați în Săptămâna Patimilor la cele mai sublime și frumoase slujbe creștine, Deniile. Prin lucrarea și ajutorul
Duhului Sfânt le putem face copiilor cel mai de preț dar: Înțelegerea adevărului despre Învierea lui Hristos.
Hristos a înviat!
Simona Blaja

"Fiecare dintre voi, taţi şi mame, să se şi
îngrijească de minunatele sale opere la fel
ca artiştii ce făuresc cu multă sârguinţă
tablouri şi statui – pentru că pictorii, punând zi de zi tabloul în faţa lor, îl acoperă
cu culori, străduindu-se ca totul să fie aşa
cum trebuie. La fel fac şi pietrarii, înlăturând ce e de prisos şi adăugând ceea ce
lipseşte. Şi voi, la fel ca cei care fac statui,
să folosiţi pentru creşterea copiilor toată
vremea pe care o aveţi, făcând pentru
Dumnezeu statui vrednice de minunare: înlăturaţi ce e de prisos, iar ceea ce
lipseşte adăugaţi, şi urmăriţi zi de zi cu
luare‑aminte ce dar au din fire copiii, ca
să-l înmulţiţi, şi ce lipsă, ca s-o înlăturaţi"
(Sfântul Ioan Gură de Aur)

Ziua Învierii Domnului
Aflaţi pe verticala A-B în ce zi a Înviat Domnul Hristos.
1. A treia Persoană a Sfintei Treimi este Sfântul...
2. Iisus Hristos a fost Răstignit pe ...
3. Mironosiţele au uns Trupul lui Iisus cu...
4. Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim se numeşte...
5. Orice rugăciune se încheie cu...
6. Ucenicii Mântuitorului se numesc...
7. Domnul Iisus a fost întâmpinat în Ierusalim cu ramuri de...
8. Răstignirea Domnului a fost făcută în locul numit...
1.

Clopote răsună,
Creştinii se adună
În casa Domnului,
Să se roage Lui.

A

2.
3.

(Sfânta Biserică)

4.
5.

Paşte
de Eugenia Bun
Soarele măreţ s-arată
Bolta toată o răsfaţă
Parcă este mai senină
Veselia e deplină
Fiindcă astăzi este Paşte
Şi Hristos a înviat
Credinţa El ne-a dat
Să iubim neîncetat
Să fim buni, miloşi în viaţă
Toate astea ne învaţă
Hristos a înviat!

6.
7.
8.

B
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Moș Ion Roată, figură a satului din vremea Unirii Principatelor

L

a împlinirea a 160 de ani de la Unirea din 1859 și declararea
de către Patriarhia Română a anului 2019 drept „An omagial al
satului românesc”, readucem în lumina prezentului chipuri și fapte
ale unor oameni de la acea vreme asupra cărora scurgerea necruțătoare a timpului a așezat uitarea. Contribuția acestora la înfăptuirea
actului istoric, catalogat nedrept în ultimii ani ca fiind „Mica Unire”,
este covârșitoare. De fapt, această unire este momentul fondator al
României moderne, fără de care nu am fi putut discuta de Marea
Unire de la 1918. Religia și Biserica au jucat un rol important, tradiția religioasă fiind un veritabil liant comunitar.
A vorbi despre satul românesc din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea este, în realitate, o incursiune într-o lume care are încă
multe dintre coordonatele Evului Mediu, iar acest fapt se reflectă
în primul rând în relațiile sociale dintre elite și țărani. În 1806, spre
exemplu, numai 593 de boieri dominau societatea din Țara Românească, controlând destinele restului populației prin deținerea de
dregătorii. Țăranii, în majoritate, depind de boierul care stăpânește
satul și a cărui moșie o lucrează luând pământul în arendă. E drept
că mai sunt și sate libere de moșneni. Nici individul nu are libertate
personală ori aceasta este limitată, mai ales economic, iar el nu se
poate deplasa unde vrea, când vrea. Între 1850-1860, puținele ziare ale vremii publicau listele persoanelor care intrau și ieșeau din
orașe. Nici un țăran nu figura în aceste evidențe, ci numai marii
proprietari, funcționari, militari, clerici de rang înalt.
Dacă la orașe modernizarea se face simțită mai rapid, iar obiceiurile
și mentalitățile se schimbă în doar câteva decenii, la sate va mai trece
multă vreme până când se va produce. Comunitățile rurale sunt autarhice, iar legăturile dintre țărani sunt puternice. De departe, religia
și Biserica joacă un rol important, tradiția religioasă fiind un veritabil
liant comunitar.
Satul de atunci
Condițiile de viețuire de la sate sunt grele, iar acest fapt se reflectă în
traiul cotidian și în spațiul unde locuiesc. Cu toate că, după 1850, locuințele încep să fie construite cu două-trei încăperi, multe case din
zona rurală au în continuare o singură cameră, fiind „cocioabe ori
bordeie”, așa cum erau cele din secolele anterioare. Călătorii străini
care trec prin Principate descriu viața grea și precaritatea economică a țăranilor români: „(...) Țăranul român este, totuși, un om
vrednic, potolit, cumpătat, a cărui lipsă de pretenții se află într-un
evident contrast cu clasele de sus... trebuințele vieții țăranului valah
sunt la fel de modeste ca îmbrăcămintea și hrana. Mămăliga, laptele,
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ceapa, varza, ardeii grași, fructele și doar rareori carnea de porc alcătuiesc alimentele țăranului...”. Această descriere avea să însoțească
starea de fapt a condiției materiale precare a țăranului român pe
întreg parcursul secolului al XIX-lea.
Stâncă pe umerii țăranilor
În 1856, la Congresul de pace de la Paris s-a hotărât ca în Principate să fie convocate adunări care să se pronunțe asupra problemei
unirii. Așa se face că în 7 octombrie 1857, în Moldova, 85 de deputați, dintre care 15 reprezentanți ai țăranilor, se vor pronunța asupra
Unirii Principatelor, comunicând marilor puteri dorința poporului
român. Același lucru se va întâmpla și în Țara Românească.
Boierimea noastră nu avea în reflexele sale consultarea țăranilor. De
aceea, în momentul în care, sub impulsul Franței, al ideilor egalității
și suveranității poporului, s-a cerut convocarea divanurilor ad-hoc
care să cuprindă toate categoriile sociale. Astfel, este pus în prim
plan cetățeanul, individul liber, ceea ce bulversează ușor lumea românească. Acest fapt îl reflectă și povestea lui Creangă, „Moș Ion
Roată și Unirea”: „Boierii moldoveni au găsit cu cale să cheme la
Adunare și câțiva țărani fruntași, câte unul din fiecare județ, spre
a lua și ei parte la facerea acestui măreț și nobil act. Cum au ajuns
țăranii în Iași, boierii au pus mână de la mână, de i-au ferchezuit
frumos și i-au îmbrăcat la fel, cu cheburi albe și cușme nouă, de se
mirau țăranii ce berechet i-a găsit”. Adevărul din spatele poveștii lui
Creangă este unul dureros. Starea precară a țăranilor reprezentanți
la divanurile ad-hoc era contrastantă cu ferchezuiala „boierilor”,
îmbrăcați după moda occidentală. Ea vorbea despre disparitățile și
pauperitatea satului în raport cu orașul. Inclusiv finalul povestirii
lui Creangă este relevant, în acest sens, prin vorbele lui Ion Roată:
„Până acum, noi, țăranii, am dus fiecare câte-o peatră... acum suntem chemați a purta tot noi, opinca, o stâncă pe umerele noastre”.
Din păcate, concluzia lui Ion Roată este una reală. Toată modernizarea României a fost suportată de către lumea rurală, iar agricultura a fost ramura economiei care a plătit costul modernizării. Prețul
pentru țărani a fost cel al unei sărăcii extreme și al unei înapoieri
culturale. Așa se și explică de ce, la 1907, am avut o răscoală țărănească de tip medieval.
Ieșind din această constatare necesară, trebuie să spunem că Ion
Creangă l-a făcut celebru pe Ion Roată prin scrierea sa și a lăsat
posterității o valoroasă mărturie despre unul dintre țăranii care au
participat la înfăptuirea Unirii. Ion Roată este astăzi figura-simbol a
lumii rurale care a luat parte la evenimentele premergătoare Unirii
de la 1859, contribuind la acest proces istoric.
Viața lui Moș Roată
Ion Roată s-a născut în 1806 într-un sătuc din Vrancea, Gura Văii,
din comuna Câmpuri, ocolul (la acea vreme) Zăbrăuți. A fost căsătorit cu Maria Roată și au avut patru copii. În 1857, când s-a decis
convocarea țăranilor la divanele ad-hoc, a fost ales ca reprezentant
al județului Putna, iar calitățile sale, probabil fermitatea și înțelepciunea, l-au recomandat pentru a fi votat de ceilalți țărani. Este important de menționat faptul că el nu știa carte. A participat la toate
cele 31 de ședințe ale Divanului de la Iași, militând pentru unire. În
plus, el a fost chiar inițiatorul și susținătorul public al unei petiții în
care s-a cerut rezolvarea situației țăranilor prin împroprietărirea lor
cu pământ. Petiția a fost respinsă, iar mai târziu se pare că Ion Roată
a avut de suferit pentru atitudinea sa, autoritățile și marii propriecontinuare în pagina 9

Episcopul Grigorie Leu, un ierarh martir (1881 - 1949)

A

nul acesta la 01 martie s-au împlinit 70 de ani de la mutarea în
veşnicie a vrednicului episcop Grigorie Leu, un slujitor martir
al neamului românesc, care a avut de pătimit chiar la începutul instalării regimului comunist în ţara noastră. Gheorghe Leu s-a născut în ziua de 2 mai 1881, în localitatea Ţuţcani, din judeţul Vaslui.
Neamul său are rădăcini adânci în istoria Moldovei, până în vremea
domnitorului Alexandru cel Bun, când un hrisov de secol al XIVlea aminteşte de „Costică Leu”. De atunci şi până în vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, neamul său este consemnat de mai
multe documente ale vremii. Tatăl său, un bărbat credincios şi simplu,
se trăgea dintr-o familie de preoţi. Crescând, tânărul Gheorghe îşi va
îndrepta şi el paşii spre Seminarul din Roman, iar mai apoi spre Seminarul din Iaşi, ale cărui cursuri le va urma, cu multă râvnă, între anii
1897-1901. În perioada anilor 1904-1910, tânărul teolog va fi rânduit
preot, în localitatea Oancea, din judeţul Galaţi. După hirotonie, el se
va înscrie şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, ale cărei
cursuri le va urma cu multă seriozitate între anii 1906-1910.
Terminând studiile de licenţă, părintele Grigorie Leu va fi rânduit preot duhovnic, la Seminarul Teologic Ortodox din Bucureşti,
slujire pe care o va îndeplini între anii 1910-1916. Mai apoi, între anii
1916 - 1919, părintele va fi rânduit preot militar, pentru ca în cele din
urmă să fie ales director la Seminarul din Ismail, până în anul 1924.
Cu ajutorul patriarhului Miron Cristea şi al mitropolitului Pimen
Georgescu, părintele Grigorie Leu transformă un spital militar în
Şcoală de Teologie, pregătind astfel mai multe promoţii de preoţi. În
anul 1918, părintele Grigorie este trimis în Basarabia, la Chişinău,
unde se osteneşte mult pentru înfiinţarea Facultăţii de Teologie.
În anul 1924, pentru osteneala sa duhovnicească şi culturală, părintele Grigorie Leu este ales arhiereu-vicar, în Arhiepiscopia Iaşilor,
primind titlul „Botoşăneanul”. În această slujire va rămâne până în
data de 30 aprilie 1936, când este numit episcop al Argeşului. Mai
apoi, în data de 11 iunie 1940, episcopul Grigorie Leu este mutat la
Huşi, unde va sluji până în luna februarie a anului 1949.
În anul 1925, noul episcop este ales membru al Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române. Ca episcop, Preasfinţitul Grigorie Leu
s-a îngrijit mult de îndrumarea vieţii bisericeşti. De asemenea, el a
publicat şi o scrie de lucrări, mai cu seamă cu caracter antisectar,
precum: „Cuvântări ocazionale” (Chişinău, 1928), „Confesiuni şi
secte. Studiu istoric misionar” (Bucureşti, 1929), „Sectele din România” (Chişinău, 1931), „Crezul în chipuri şi icoane” (Bucureşti,
1932), „Vedeţi cum să umblaţi cu pază” (Cernica, 1932), „Să stăm
bine, să stăm cu frică, să luăm aminte...” (Chişinău, 1934) şi „Comorile Argeşului” (Craiova, 1937).

Ca episcop, Grigorie Leu
s-a împotrivit din toată fiinţa să politicii de
distrugere a neamului
românesc şi a credinţei,
pusă la cale de sovietici
şi de aliaţii lor comunişti. Astfel, în data de
25 februarie 1949, episcopul Grigorie merge
la Guvern, în urma unei
invitaţii, spre a da seama despre unele dintre
demersurile sale, care
incriminau noua conducere politică a statului.
Întâlnindu-se cu Petru
Groza şi stând la masă,
episcopul şi-a arătat făţiş
toată nemulţumirea faţă
de „noul” Statut de Organizare al Bisericii Ortodoxe Romane. Imediat ce a plecat spre casă, pe drum, episcopul a început să se simtă
rău, înţelegând imediat faptul că fusese otrăvit.
În data de 1 martie 1949, episcopul martir Grigorie Leu va adormi în
Domnul, înconjurat de rudele sale îndurerate, iar la câteva zile avea să
fie înmormântat în spatele Altarului Catedralei Episcopale din Huşi,
conform dorinţei sale.
Referindu-se la moartea martirică a episcopului Grigorie Leu, patriarhul Nicodim Munteanu avea să spună: „Episcopia din Tara
de Jos a Moldovei a fost păstorită, până în anul 1949, când vlădica
Grigorie a fost martirizat pentru că s-a împotrivit comunismului”.
După moartea episcopului martir, în urma hotărârii Marii Adunări
Naţionale, Episcopia Huşilor a fost desfiinţată.
În urma unor solicitări venite din partea urmașilor episcopului Grigorie Leu, precum și din partea Episcopiei Hușilor, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
împreună cu Parchetul Militar au inițiat în septembrie 2018 un demers legal, care urmărește reconstituirea împrejurărilor care au condus la
decesul ierarhului și stabilirea cauzelor reale ale morții sale.
Vrednicul episcop Grigorie Leu a fost un anticomunist convins, luând mereu atitudine împotriva acestui sistem social-politic bazat pe
ateism.
Pr. Romică-Nicolae Enoiu

continuare din pagina 8

na, Ordinul Naţional „Steaua României”, în grad de cavaler. Brevetul
semnat de Carol I consemna că distincția era acordată „ca o răsplată
a contribuţiei pe care înţeleptul ţăran din Câmpurile a avut-o la înfăptuirea Principatelor Unite”. Moș Ion Roată s-a stins din viață la 19
februarie 1882.
La 100 de ani de la Unirea din 1859, autoritățile din Vrancea au
înființat o casă memorială care există și astăzi, mărturisind vizitatorilor istoria celui mai cunoscut țăran al Moldovei secolului al
XIX-lea. Putem spune că figura lui Ion Roată a fost emblema lumii
sătești pentru epoca 1857-1859. Ea este o mărturie și o dovadă clară a implicării și participării lumii rurale la marea istorie.
Prof. Dr. Dorin Stănescu

tari socotindu-l un instigator periculos. Poate că de aici s-a născut
și povestea lui Creangă despre „Ion Roată și Cuza-Vodă”, în care
domnitorul îl răsplătește pentru suferințele sale și umilințele boierilor, sărutându-l pe obraz și rostind vorbele: „Unde te-a scuipat
boierul, te-a sărutat domnitorul țării”.
Distins cu „Steaua României”
Ion Roată beneficiază și el de binefacerile reformelor lui Cuza. Sătenii săi l-au rugat să conducă procesul de împărțire a pământurilor.
Peste ani, Mihail Kogălniceanu, ministru de externe al domnitorului
Carol I, cu ocazia dobândirii independenței de stat, își amintește de
bătrânul țăran, iar la 18 martie 1878 îi trimite, prin prefectul de Put-
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Patriarhul Nicodim Munteanu (1864-1948)

V

iitorul Patriarh Nicodim s-a născut în satul Pipirig, pe valea Ozanei, în
judeţul Neamţ, la 6 decembrie 1864. Părinţii săi erau oameni cu stare,
care aveau în proprietate un munte întreg sub poalele Ceahlăului.
Crescut într-o atmosferă de puritate sufletească, în preajma Mănăstirii Neamţ,
tânărul Nicolae Munteanu trăieşte în spiritul credinţei încă din copilărie.
Cel care mai târziu va deveni Patriarhul Nicodim Munteanu era după
toate semnele calendarului, un om al secolului al XIX-lea. A intrat la
Seminarul Veniamin Costache din Iaşi în 1882, iar când l-a terminat, în
1890, a devenit ucenicul evlaviosului Mitropolit Iosif Naniescu şi în acelaşi an a fost trimis să-şi continue studiile la Academia Teologică „Petru
Movilă” din Kiev, unde va fi coleg cu viitorul Primat al Greciei, Hrisostom al Atenei.
Nu terminase încă bine studiile la Kiev când, matur, în 1894, în vârstă de 29 de ani, intra în monahism la mănăstirea Neamţu, aproape
de Pipirigul natal, moment în care îşi schimbă numele de Nicolae în
Nicodim. După cinci zile de la tunderea în monahism, este hirotonit
ierodiacon. Se întoarce la Kiev, plin de har, făcând să-i răsune glasul la
toate slujbele, care, pe atunci, erau ţinute cu mare cinste. Când va ajunge arhiereu, va adopta acelas stil, convins de ideea, că Biserica trebuia
să fie imaginea văzută a cerului nevăzut.
Întors de la Kiev la Iaşi, în 1896, e hirotonit preot-ieromonah, iar în 1900,
atinge culmea cea mai înaltă la care putea spera un călugăr rămas în orânduiala monahală propriu-zisă: i se acordă rangul de arhimandrit mitrofor.
În 1903 este numit „arhimandrit de scaun” pe lângă Mitropolia Dunării
de Jos şi în plus i se încredinţează direcţia Seminarului teologic din Galaţi.
Aici rămâne până în 1912, când este numit Episcop de Huşi. În această
calitate, în anul 1917, primeşte misiunea de a reprezenta Biserica Ortodoxă Română la lucrările Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, care a
hotărât reînfiinţarea Patriarhatului rusesc1. Revoluţia l-a surprins în
Rusia. S-a întors cu o experienţă care-i va prinde bine mai târziu.
Păstoreşte la Huşi până în 1923, anul în care hotărăşte să se întoarcă la
Mănăstirea Neamţ, unde ca stareţ, va da o nouă strălucire mănăstirii.
Iată cum descrie scriitorul Mihail Sadoveanu activitatea pe care a desfăşurat-o cel care avea să devină Patriarhul Nicodim: „De la Paisie2
mănăstirea Neamţu nu se mai bucurase de asemenea conducător
vrednic. Trecerea părintelui Nicodim pe la Neamţu a însemnat renaşterea acestei vechi şi frumoase ctitorii3”.
Ca stareţ la Mănăstirea Neamţului, timp de 11 ani, s-a dăruit cu totul slujirii
altarului, trudei cărturăreşti şi chivernisirii mănăstirii, căutând să trezească
între monahi osârdia bătrânilor cărturari de altădată. A înfiinţat în 1925 un
seminar monahal, mutat în 1928 la Mănăstirea Cernica, şi o şcoală pentru
fraţii din mănăstire. A rechemat la vechile sale rostuiri tiparniţa Mănăstirii
Neamţului, răspândind învăţăturile ziditoare de suflet prin mii de pagini
scrise sau tălmăcite de el în grai curat românesc, cele mai multe publicate în
colecţia „Seminţe Evanghelice pentru Ogorul Domnului”, care însumează
35 de volume, pe care a inţiat-o în 1932 şi care a apărut până în 1947, la
editura Sfintei Mănăstiri Neamţ.
A publicat, de asemenea, predici apologetice, care au îmbogăţit bibliotecile parohiale cu material omiletic⁴. A dat o nouă traducere a Psaltirii (în trei ediţii: Chişinău, 1927, Bucureşti, 1931 şi 1943) şi a Noului
Testament (în cinci ediţii: Neamţ, 1924, 1926, 1931, 1937 şi Bucureşti,
1941). Apariţia în 1935 a Bibliei la Tipografia Cărţilor Bisericeşti, la care
contribuţia sa a fost nu numai de coordonator dar şi de traducător împreună cu preoţii profesori Gala Galaction şi Vasile Radu, este consemnată în
publicaţiile vremii şi rămâne până astăzi una din valoroasele repere spirituale şi culturale româneşti.
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În 1936 apare Biblia ilustrată în
colaborare cu profesorul I. D. Ştefănescu. Această lucrare, prima de
acest fel la noi în ţară, are o deosebită însemnătate, însumând 181
de pagini şi 96 de planşe.⁵
Despre graiul său va scrie mai
târziu Nicolae Colan, Episcopul
Clujului, membru al Academiei
Romane, „este curat şi cu bună
mireasmă, ca vinul când îl beai
în cramă. Nu-i amestecat cu
vorbe pe care naţia nu şi le-ar
recunoaşte ca ale sale. De aceea
Înaltul Ierarh poate vorbi la fel ori se adreaseză cărturarilor, ori
cuvântează către norod: toţi îl
asculta şi-l înţeleg”.⁶
Pe temeiul operei sale cărturăreşti, recunoscându-i-se contribuţia pe
tărâmul literaturii bisericeşti, a fost ales membru de onoare al Academiei Române, la 15 octombrie 1918⁷. A fost, de asemenea, proclamat
„Doctor Honoris Causa” al Universităţii din Cernăuţi în 1920.
În urma morţii Patriarhului Miron Cristea, survenită în anul 1939, a
fost chemat să ia în primire potrivit statului şi regulamentelor bisericeşti, Locotenenţa de Patriarh. A refuzat însă să candideze la Patriarhat şi a stăruit pe lângă Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului să
accepte el succesiunea. Acesta nu a primit şi la 30 iunie 1939, cu două
luni înainte de izbugnirea celui de-al Doilea Război Mondial, care avea
să aducă lumii şi ţării noastre un zbucium cumplit şi schimbări profunde, Marele Colegiu Electoral Bisericesc l-a ales Patriarh cu aproape
unanimitate de voturi, după ce, consimţise să-şi depună candidatura.
Cuvintele rostite de Î.P.S. Sa la investitură, arată programul său de activitate: „Voi evangheliza poporul, voi vesti legea Domnului cu timp şi
fără timp, voi creştina mereu poporul şi-l voi sfinţi, până vor deveni
toţi, dacă e cu putinţă, cetăţeni destoinici ai Împărăţiei Cereşti şi prin
aceasta, cetăţeni destoinici ai împărăţiei pământeşti, ai Patriei”.
Prin aceasta arăta cum viaţa politică şi viaţa religioasă a poporului român
sunt împletite, sunt contopite, şi cum Biserica nu se putea separa de stat, ci
dimpotrivă, aceste două mari puteri trebuie să se ajute şi să se sprijine reciproc. Tot în această cuvântare cerea întemeirea de şcoli bisericeşti, pentru
formarea candidaţilor la preoţie şi călugărie. Scoala bisericească, Seminarul,
Academia, Facultatea de Teologie aveau lipsuri, el îşi arăta mare grijă pentru
formarea desăvârşită a tinerelor generaţii de preoţi şi călugări, pentru a deveni îndrumători sufleteşti ai credincioşilor.
S-a preocupat de renovarea mănăstirilor, de punerea în acţiune a Institutului Biblic şi de Misiune, alcătuirea Eforiei Bisericii Ortodoxe
Române. Întrega activitate desfăşurată de Patriarh a fost pusă în slujba
acestor cuvinte şi dăruirii vieţii în slujba Bisericii şi Neamului.
Iată cum definea istoricul şi bizantologul român, I.D. Ştefănescu, activitatea
Patriarhului Nicodim: „...este recunoscută ca fiind una condusă de o linie
hotărâtă de la care nu s-a abătut. ... Biserica are datoria să nu piardă din ochi
Evanghelia şi porunca Mântuitorului. Pentru Evanghelie şi pentru România, nici o jertfă nu trebuie cruţată. Mântuitorul a lăsat drept poruncă şi
testament ucenicilor săi dragostea creştină: „Să vă iubiţi unul pe altul, cum
v-am iubit Eu pe voi”. Patriarhul Nicodim n-a înţeles nici un fel de nedrepcontinuare în pagina 11

UNDE NE SUNT COPIII?

D

e mai mult timp mă frământă această temă, care este cât se poate
de actuală în biserica noastră. Nu mă refer la cei mici pe care-i
aduc părinţii la biserică, ci la cei adolescenţi şi adulţi.
Niciunul din cei trei copii ai mei nu vine la biserică. I-am crescut în credinţa
neo-protestantă, le-am povestit serile întâmplări din Scriptură, am recitat
psalmi, le-am cântat. Cândva, la adolescenţă, s-au botezat.
Între timp eu am cunoscut Ortodoxia. Copiii mei au rămas acolo
unde i-am învăţat din copilăria lor. Din când în când le dau mărturia ortodoxă, fără să fac presiune asupra lor.
Alţi părinţi, acum ortodocşi, au fost poate dintotdeauna departe de
biserică. Deci şi-au crescut copiii că pe nişte „buruieni” din punct de
vedere al credinţei. Nici o mirare că nu-i vedem duminica la slujbă,
alături de părinţii lor.
Alţi părinţi, ortodocşi dintotdeauna, dar doar cu numele ortodocşi,
căci în afară de nunţi, botezuri şi înmormântări, nu prea calcă pragul
bisericii. Eventual poate la slujba de Înviere la care participă doar ca
spectatori. Ce să ştie copiii lor de credinţa ortodoxă ? Poate doar că îşi
vor boteza şi ei copiii, cu naşi care nici măcar Crezul nu-l ştiu.
Mai sunt însă, din fericire, şi părinţi care iubesc credinţa cea dată Sfinţilor odată pentru totdeauna, credinţa ortodoxă. Care vin regulat la
slujbe, care cânta împreună cu strana cântările Utreniei, ale Vecerniei,
ale Sfintei Liturghii. Care ştiu să transmită credinţa şi copiilor lor. Şi
totuşi … copiii lor vin un timp cu ei la biserică, dar cândva dispar.
Unde ne sunt copiii ?
Părinţii aceştia pomeniţi la urmă, aceştia suferă când văd că cei pe
care i-au crescut în credinţă au luat drumul lumii, îndepărtându-se
de biserică, de credinţa cea mântuitoare. Şi eu sufăr alături de ei.
Trist însă este când mulţi dintre părinţii pomeniţi mai sus nu-şi fac
nici un fel de probleme că ai lor sunt departe, duşi în lumea asta
păgână. Sunt mulţumiţi să-i vadă pe picioarele lor, că au profesii
bune, situaţie materială bună, că sunt sănătoşi. Dar ce se întâmplă
cu mântuirea sufletelor lor, e o întrebare pe care nu şi-o pun.
Mă adresez acum acelor părinţi care suferă pentru copiii lor, care
vor să-şi vadă copiii în Corabia mântuirii, în Biserică. Există o nădejde pentru ei şi această nădejde este ancorată în Hristos. Ce putem face noi pentru copiii noştri ? Aparent nu prea mult. Şi totuşi …
continuare din pagina 10
tate. El a suferit şi a luptat pentru toţi cei ce sufereau... A izbândit în cauze
de importanţa excepţională8”.
Volumul omagial poartă la începutul său salutul Regelui Mihai, conducătorul Statului laic al României, din acea perioadă, care consemnează:
„Întreita aniversare a I.P.S. Patriarhul Nicodim al României încununează
o rodnică activitate de scriitor bisericesc şi de arhipăstor închinată cu credinţă Tronului, Neamului Românesc şi Bisericii strămoşeşti⁹.”
Patriarhul Nicodim a avut forţa găsirii unor soluţii bune pentru aşezarea
Bisericii în noile condiţii şi mai ales a lăsat o valoroasă moştenire culturală,
fiind un model demn de urmat pentru generaţiile viitoare.
Oana-Lucia Dimitriu, Bibliograf la Biblioteca Academiei Române
Note:
1. Antonie Plămădeală, Alte file de calendar de inimă românească, Sibiu,
1988, Tiparul Tipografiei Eparhiale Sibiu, p. 50-56.
2. Sfântul Paisie Velicicovski de la Neamţ, 1722-1794, Sfânt canonizat în 1988.
3. Mihail Sadoveanu, Ctitoria de la Neamţu în „Nicodim Pace vouă!”, s. l., 1945, p. 7.

rugăciunea şi postul sunt
arme puternice pentru
apărarea şi câştigarea
lor pentru Hristos. Să-i
pomenim zilnic în rugăciune, să-L invocăm
pe Hristos, să-i invocăm
pe sfinţii Lui de aici şi de
dincolo, şi nu în ultimul
rând, pe cea care a fost
Mama prin excelenţă şi
care înţelege năduful nostru : pe Maica Domnului. Există o rugăciune minunată
pe care o rostesc adesea şi o recomand tuturor părinţilor care vor să-şi vadă copiii
pe drumul mântuirii:
« Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ai venit în lume nu pentru cei
drepţi, ci pentru cei pacătoşi, vino şi în ajutorul copiilor mei (numele), ridicându-i din căderea în care se află. Nu-i lăsa pe ei, Preabunule Doamne, să fie batjocoriţi de diavol, nici să îşi întineze sufletul
prin păcate şi fărădelegi. Cel ce Te-ai îndurat de Maria Egipteanca şi
din iubitoare de desfătări ai făcut-o iubitoare de nevoinţă, iar pe vrăjitorul Ciprian, lepădându-se de slujirea dracilor, l-ai arătat Arhiereu încununat cu cununa muceniciei, vino în ajutorul copiilor mei
şi ajută-i să se lepede de tot răul. Ştiu că nici un păcat nu covârşeşte mila Ta. Dă-le putere să rupă lanţurile vrăjmaşului prin lacrimi
de pocăinţă. Dă-le gândul cel bun, să alerge la preot şi să-şi spovedească păcatele. Doamne, nu-i lăsa să se piardă. Deznădejdea mă
apasă şi amărăciunea pentru căderea lor îmi tulbură inima. Suspină
sufletul meu. Oare când vei veni în ajutor? Oare când ne vom bucura de milele Tale? Miluieşte-i, Iubitorule de oameni, miluieşte-i,
Preadulce Iisuse. Nu lăsa făpturile Tale să fie înghiţite de moarte, ci
dăruieşte-le să se umple de harul Tău. Ca văzând marea Ta dragoste
de oameni, să Te iubească din toată inima lor şi să Te slăvească în
vecii vecilor. Amin.» (http://www.crestinortodox.ro/rugaciuni/rugaciune-pentru-copilul-cazut-pacat-97989.html)
Aşa să ne-audă Domnul !
Manuela Schmid
4. Vasilescu, Nicodim al doilea Patriarh al României, în „Magazin istoric”,
1998, nr. 5, 42-45.
5. I. Gheorghiţă, Opera culturală a Mitropolitului Nicodim, în „Mitropolia
Moldovei”, nr. 7-8, anul XV, iul-aug, 1939, p. 307-310
6. Nicolae Colan, Episcopul Clujului, Î.P.S.S. Patriarhul Nicodem povestitorul, în „Prinos, închinat Înalt prea sfinţitului NICODIM, Patriarhul României, cu prilejul împlinirii a optzeci de ani de vârstă, cincizeci ani de preoţie şi
şapte ani de patriarhat”, Bucureşti, tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1946, p. 9.
7. Dorina Rusu, Membrii Academiei Romane, Editura Academiei Romane, Bucureşti, 1999
8. I. D. Ştefănescu, Nicodim, Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Ungro-Vlahiei, Locţiitor al Cezareei Capadociei, Patriarhul României, în
„Prinos, închinat Înalt prea sfinţitului NICODIM, Patriarhul României, cu
prilejul împlinirii a optzeci de ani de vârstă, cincizeci ani de preoţie şi şapte
ani de patriarhat”, Bucureşti, tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1946, p. XXVII.
9. Mihai Rege, în „Prinos, închinat Înalt prea sfinţitului NICODIM, Patriarhul României, cu prilejul împlinirii a optzeci de ani de vârstă, cincizeci
ani de preoţie şi şapte ani de patriarhat”, Bucureşti, tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1946, p.1v.
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“Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit întru noi”

L

a început era Cuvântul și Cuvântul
era la Dumnezeu și
Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru
început la Dumnezeu,
Toate prin El s-au făcut; și fără El nimic
nu s-a făcut din ce s-a
făcut. Întru El era viață
și viața era lumina oamenilor. (...) Cuvântul
era Lumina cea adevărată Care luminează pe
tot omul care vine în
lume. (...) Și celor câți
L-au primit, care cred
în Numele Lui, Le-a
dat putere să se facă fii
ai lui Dumnezeu. (...)
Și Cuvântul S-a făcut
trup și S-a sălășluit întru noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia Născut din Tatăl, plin de
har și de adevăr. (...) Și din plinătatea Lui noi toți am luat, și har peste
har.” (Ioan 1, 1-16)
Această fragment evanghelic se citește o singură dată în an, la Sfânta
Liturghie a Învierii. Neînțeles la prima vedere de ce prăznuim Învierea
Domnului cu o pericopă care pomenește mai ales de întruparea Lui.
Dacă la Crăciun am privit cu frică și cu dragoste la Dumnezeu care
a binevoit să vină între noi ca prunc, la Paști aflăm lămurit pentru ce
s-a făcut aceasta. Sfântul Evanghelist Ioan ne poartă privirea duhovnicească dincolo de momentul istoric al Învierii, la planul dumnezeiesc
și veșnic pe care ea l-a împlinit, tulburătoarea taină a venirii în lume a
Mântuitorului. Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, nu s-a manifestat în lume întâia oară la întruparea Sa, ci dintru început „toate prin El
s-au făcut” și au viețuit („Întru El era viață și viața era lumina oamenilor”). Omenirea a purtat dintotdeauna pecetea dumnezeirii, dar a pierdut capacitatea de a o recunoaște, astfel încât Dumnezeu Însuși „S-a
sălășluit între noi” pentru a ne da putere de înfiere. Nu pentru a muri
a venit Mântuitorul în lume, nu pentru a ne zgudui temeliile sufletului
cu înfricoșătoarea Sa pătimire și cu preaslăvita Sa Înviere, ci pentru a
ne da putere să ne facem fii ai lui Dumnezeu. Și pentru aceasta nu S-a
dat îndărăt de la nimic până nu Și-a deșertat cu totul asupra noastră
prea-plinul iubirii Sale, „plin de har și de adevăr”.
Așadar nu prunc am primit prin întruparea Lui, ci Cuvânt. Și nu
doar o mângâiere ne-a adus Acesta, ca un cuvânt omenesc, ci harul
și adevărul, adică rațiunea existenței noastre și puterea de a trăi și a
ne desăvârși conform ei. Fie și dacă numai din Paști în Paști ne deschidem ochii sufletului către această cheie a existenței, tot nu este
puțin lucru, căci Dumnezeu pentru un singur cuvânt de pocăință
i-a deschis și tâlharului raiul și credincios este să îl deschidă asemenea fiecăruia dintre noi. Însă pentru uitarea ce lesne se așterne peste
gândurile noastre, pentru osteneala ce ne răzbește puterile minții și
sufletului, ne-a lăsat Domnul spre aducere aminte și întărire Cuvântul Său. Cuvântul care sub timp S-a făcut trup și S-a sălășluit între
noi ni se împărtășește tainic până la sfârșitul veacurilor în Sfânta
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Euharistie și înțelegător în Sfânta Evanghelie. Același Cuvânt care în
Vechiul Legământ, de la Facere până la Întrupare, era viața și lumina oamenilor, ni se împărtășește și astăzi cu același dar – dătător de
viață, curățitor, păzitor.
În Vechiul Testament, Sfântul Împărat și Prooroc David exclama „cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățat de
pământ, curățat de șapte ori” (Psalmul 11, 6). Cu frică trebuia deci tot
omul să se apropie de ele și cu frică sfântă să le păzească. Dumnezeu
nu le-a păstrat însă pentru Sine, scârbindu-se de nevrednicia și necurăția noastra, ci însuși s-a încins cu ștergarul ca să ne spele și să ne
curățească: „Acum voi sunteți curați, pentru cuvântul pe care vi l-am
spus.” (Ioan 15, 3). Ceea ce David n-a îndrăznit să gândească ne-a arătat Hristos lămurit și ne-a pus la îndemână pentru totdeauna: să ne
curățim sufletele primind cuvântul lui Dumnezeu.
Totodată Domnul Hristos ne-a și prevenit prin pilda semănătorului
să nu lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să vină la noi în zadar. Pământul
care primește cuvântul lui Dumnezeu lesne se poate văduvi de el dacă
vin păsările cerului și îl fură. Cum să nu ne lipsim de această comoară, de harul curățitor pe care Dumnezeu îl picură în sufletele noastre?
Întrebat spre sfârșitul petrecerii în lumea aceasta de un îndemn pentru
tineretul român, părintele Paisie Olaru a lăsat moștenire „să păzească
cuvântul lui Dumnezeu”. Părintele Rafail Noica preia cu bucurie testamentul părintelui Paisie și îi dezvăluie adâncimea uluitoare: „Până
la urmă, cine pe cine păzește? Omul păzește cuvântul lui Dumnezeu?
Mai curând, cuvântul pe care îl păzesc, pe mine mă păzește” („Cultura
duhului”). Cuvântul pe care îl păzesc în inima mea, acela mi se face
lege, dorință și gând, în virtutea lui lucrează discernământul meu, în
el îmi descopăr voia pe care n-o cunoșteam și n-o înțelegeam, una cu
voia lui Dumnezeu. Crezând că trăiesc după firea mea, am ajuns să
simt că „ortodoxia e firea omului” din care el își ieșise prin păcat (conf.
Pr. Rafail Noica – „Cultura duhului”).
Fără Cuvântul lui Dumnezeu, înnoit mereu prin citirea Sfintei
Scripturi, nu ne putem trăi plinătatea omenirii noastre. În loc să
tindem să ne asemănăm cu Atotomul, cum îl numește Sf. Nicolae
Velimirovici pe Mântuitorul Hristos, suferim ca „Puțin-omul” într-o fire care nu e a noastră. Dar “Cuvântul S-a făcut trup și S-a
sălășluit întru noi”. În a treia zi de Crăciun a calendarului vechi, 9 ianuarie 2019, pentru prima dată Cuvântul lui Dumnezeu a luat trup
și în limba germană și s-a sălășluit pe pământul elvețian. Societatea
Biblică Elvețiană a publicat prima ediție a Evangheliei în limba germană tradusă după tradiția ortodoxă, folosind ca sursă principală textul grecesc al Patriarhiei Constantinopolului din 1904/1912.
Această „Biblie bizantină în limba germană”, cum a fost numită ea
în mod oficial, este prima care respectă ermeneutica ortodoxă, urmărind mai ales sensul profund al pericopelor evanghelice în raport
cu tipicul citirii lor la diversele slujbe și sărbători ale bisericii ortodoxe. Ea nu e doar o altă versiune lingvistică, ci o punte spre viața
liturgică autentic ortodoxă în spațiul german, amintindu-ne astfel
că viu este Cuvântul lui Dumnezeu în biserică.
Traducătorul principal al Sfintei Scripturi este schimarhimandritul
Justin Rauer, starețul sihăstriei sârbești a Buneivestiri și a Sfântului
Justin Popovici din Eiterfeld (Hessen, Germania). La origine neamț,
părintele Justin a studiat limbile clasice, mai ales greaca veche, și
viețuiește de câteva zeci de ani ca monah ortodox în biserica sârbă. Pentru nevoile obștii pe care o păstorește, părintele a început
continuare în pagina 13
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reștinul, spre deosebire de oricare alt adept al unei credințe, idei
religioase sau filosofice, trăiește având o țintă foarte clară: împărăția cea nelumească a lui Dumnezeu. Acest scop are forța de a-i pune în
valoare orice moment și orice mișcare a vieții, indiferent dacă își petrece viața netulburat sau trece prin încercări, întrucât sensul urmărit de
el nu se reduce la această lume finită și trecătoare. Din această pricină,
creștinul nici nu-și pierde nădejdea în strâmtorări sau în evenimentele neprevăzute, întrucât nu-și propune să se aranjeze definitiv aici, în
această viață în care este călător, ci așteaptă adevărata și mai presus de
simțuri desfătare, făgăduită de Hristos în ceruri.
Totuși, existența pământească a credinciosului nu este sau nu ar trebui să fie una care să se desfășoare exclusiv în vederea unei răsplăți
juridice ce se va întâmpla după încheierea vieții pământești în Împărăția lui Dumnezeu, ci una în care, în ciuda ostenelilor inerente
traiului în această lume, poate să guste ceva și din ce va fi dincolo.
Și, potrivit Părinților Bisericii, acest lucru se întâmplă atunci când
viața noastră trăită după poruncile Evangheliei este în același timp
o viață în Hristos, așadar o viață care, trecând dincolo de extremele
formalismului și fanatismului, se distinge printr-o trăire a relației
reale cu Hristos, nu închipuită, ci „simțită cu duhul”. Aceasta pentru
că, în esență, trăirea în Hristos și Împărăția lui Dumnezeu nu sunt
lucruri diferite, ci reprezintă doar deosebiri ale gradului în care ne
putem împărtăși de Hristos acum și apoi mai deplin, după această
viață. De aceea, Părinții au arătat o atenție deosebită nu doar pentru
împlinirea poruncilor, ci și a cunoașterii lui Dumnezeu prin porunci și prin Sfintele Taine, care nu e o cunoaștere (doar) intelectuală, ci
una prin unire cu El. În acest sens, Sfântul Nicolae Cabasila subliniază: „Viața în Hristos începe şi se dezvoltă cât timp trăim pe pământ,
însă desăvârșirea ei se atinge abia când vom fi ajuns la «ziua aceea»
(Mat. 7, 22). De fapt, nici viața de aici, nici cea de dincolo nu pot da,
una fără cealaltă, fericire deplină sufletului omenesc”.
Sunt extrem de importante precizările făcute de Sfântul Nicolae
Cabasila cu privire la rostul vieții pământești în care creștinul este
chemat ca, prin împlinirea poruncilor și prin împărtășirea de Sfintele Taine, să dobândească, pe de-o parte, acele organe duhovnicești prin care să poată gusta din bunătățile mai presus de minte
ale Împărăției, iar pe de alta, prietenia cu Hristos. Viața de aici este
continuare din pagina 12
de câțiva ani traducerea textelor liturgice în limba germană care
nu sunt însă complete fără paremiile, epistolele și pericopele evanghelice ale zilelor din cursul anului bisericesc. Cu binecuvântarea
episcopului sârb Andrej al Austriei, Elveției și Italiei, osteneala părintelui Justin a dat întâiul rod prin apariția traducerii Evangheliei.
La vecernia și vernisajul cărții au participat reprezentanții Societății Biblice Elvețiene, traducătorul, gazdele parohiei rusești a Învierii Domnului și o mână de credincioși. Modestă adunare pentru
încăpătoarea biserică din Narzissenstrasse 10, Zürich, amintindu-ne că nici la Bethlehem Domnul nu a fost primit de mulțimi,
ci de câțiva păstori și de cei trei magi. Dar nemăsurată bucurie de
a ține în mâini și a deschide paginile noi ale Evangheliei, bucurie
cum trebuie să fi simțit și dreptul Simeon când l-a primit în brațe
pe Mântuitorul.
Într-adevăr pentru noi care ne bucurăm de Sfânta Scriptură în
limba noastră de 500 de ani, aceasta este o evanghelie a pruncilor.
Este cea pe care o vor citi copiii și nepoții noștri care inevitabil vor

„atelierul” în care se făuresc aceste
lucruri duhovnicești ce fac posibilă împărtășirea din cele pe care le
vom experimenta pe deplin abia în
lumea cerească. Prin urmare, fără
trăirea unei creșteri duhovnicești
în această lume, omul nu poate aspira nici la desfătarea de dincolo. Și
putem observa acest lucru ilustrat
în viețile sfinților, în faptele cărora
lucesc reflexele Împărăției cerești.
Departe de a fi o chestiune de teologie academică, tema de mai sus
e una de subzistență, aș zice, și de
extremă actualitate, întrucât și
omul din afara ușilor Bisericii se află în alergare disperată după o
experiență nemijlocită a realității, prin care să simtă împlinire personală, chiar dacă de cele mai multe ori își caută experiențele în zonele
inferioare ale existenței. Din această pricină, o misiune a Bisericii după
criteriile Sfinților Părinți se poate întâlni salutar cu nevoia de experiență a omului actual și în special a tinerilor, mai ales că civilizația de
consum, în afara vidului ascuns sub nesfârșite ambalaje multicolore,
nu are ce oferi tinerei generații. Totuși, foarte puțini se vor lăsa convinși de promisiunea unei experiențe/răsplăți ce se va întâmpla abia
dincolo. Însă, cu siguranță, toți vor primi provocarea unei experiențe
aici și acum - așa cum de fapt și este viața în Hristos -, trebuie numai să
fie aflat canalul potrivit de transmitere a acestei experiențe.
Desigur că, înainte de toate, viața în Hristos reprezintă o uriașă provocare pentru noi, cei care ne aflăm în sânul Bisericii, întrucât esența
vieții eclesiale e de fapt chiar aceasta: să nu ne limităm la discursuri și
să nu ne propunem experiența harului dumnezeiesc și prietenia cu
Hristos abia în Împărăție. Căci zice același Sfânt Nicolae: „Cei care
n-au făcut acest lucru înaintea plecării din lumea aceasta, unii ca aceia
n-au nici o legătură cu viața veșnică; mărturie sunt cele cinci fecioare
nebune şi bărbatul chemat la nuntă, ca unii care nu şi-au putut câștiga
nici untdelemn în candele, nici haină de nuntă”.
Nicușor Deciu
găsi cu mai multă ușurință adâncul cuvântului în germană decât
al celui în română. Este și Evanghelia pe care o vor căuta magi din
Apus, vorbitorii de limba germană care vor dori să îl întâlnească
pe Domnul Hristos în biserica ortodoxă. Este Evanghelia pe care
ar trebui să o avem cu toții la îndemână, în casă și în gând, pentru
a putea da mărturie în lumea în care trăim de adevărul pe care îl
trăim. Este și restaurarea din perspectivă istorică a traducerii lui
Luther (1522) pe care biserica reformată se pregătește să o serbeze
în câțiva ani. Dea Domnul să fie Evanghelia prin care Hristos va
învia din nou în pământul Reformei. Amin!
Iulia Cârjeu
(Noua biblie în limba germană se poate cumpăra de la pangarul
bisericii ruse a Învierii Domnului, Narzissenstrasse 10, Zürich, de
pe site-ul Societății Biblice Elvețiene www.bibelshop.ch/byzantinischer-text-deutsch-die-evangelien sau de la alte librării creștine
de limbă germana cum ar fi www.edition-hagia-sophia.de)
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Satul românesc, temelia autenticei noastre istorii

M

omentul interbelic a reprezentat o bună ocazie pentru a proiecta lumea complexă a satului, rolul său vital de izvor al națiunii
române, în centrul temelor de reflecție filosofică, al creațiilor literare,
precum și în sfera de interes a cercetărilor sociologice, dacă ne raportăm la demersul gustian. Într-o epocă în care 80% din populația țării
provenea din lumea rurală, nu trebuie să ne mire că nume mari ale
culturii noastre ori instituții etalon s-au raportat la acest univers al satului, încercând să-i descifreze esența și înțelesurile abstracte.
România Mare, rezultată din fericitele evenimente ale anului 1918,
a reprezentat o construcție statală care a dat ocazia națiunii române de a se afirma în concertul european al popoarelor, dar și de a
se sincroniza, pentru prima dată, cu fenomenul cultural din spațiul
Occidental. Anii `30, în plan politic, au însemnat eșecul democrației românești și alunecarea spre totalitarism, dar în plan cultural au
reprezentat un moment de climax, iar nume precum Eugen Ionescu,
Mircea Eliade, Emil Cioran, Lucian Blaga sunt numai câţiva din pleiada de scriitori, filosofi și oameni de cultură care s-au remarcat atunci.
Povestea unei fericite alegeri în rândul „nemuritorilor”
În 1937, Lucian Blaga devenea membru al Academiei Române, dar nu
prin vacantarea unui loc, așa cum se întâmplă de obicei, ci prin lărgirea
numărului de membri ai prestigiosului for al culturii române. Orgoliul
nemăsurat al marelui savant Nicolae Iorga îi blocase accesul lui Blaga,
pe fondul unor animozități stârnite de diferențele de abordare a unor
subiecte, a receptării într-o altă manieră a unor teme și subiecte din
sfera culturii naționale. Abia după un al treilea tur, Blaga fusese ales în
Academie, iar evenimentul s-a produs într-un moment în care Iorga
nu a putut fi prezent. A contat mult în această ecuație și sprijinul tacit acordat de către rege. Cu toate minusurile sale, legate mai ales de
viața politică, în spațiul cultural, Carol al II-lea a susținut și încurajat
scriitorii, artiștii și rezultatele s-au văzut - o remarcabilă efervescență
creatoare și acea sincronizare de care vorbeam anterior.
Conform tradiției, noul membru trebuia să țină un „discurs de recepție”,
iar interesul pentru ceea ce avea să rostească Lucian Blaga era mare; însuși
suveranul și-a anunțat prezența și dorința de a prezida ședința. Mărturiile
contemporanilor și ale fiicei lui Blaga despre atmosfera din jurul evenimentului sunt relevante și vorbesc despre un adevărat entuziasm al cercurilor
din lumea culturală a timpului. Și așa și era. Blaga avea 42 de ani și devenea
cel mai tânăr membru al Academiei, în același timp, un mare filosof român
venea și diseca pentru prima dată în cuvinte simple, dar meșteșugite satul
și matricea sa, iar discursul său era ascultat de rege și de națiune la radio,
căci s-a luat decizia, fără precedent până atunci, ca acesta să fie transmis
la Radio România.
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„Satul trăiește în mine ca experiență vie”
Privit peste timp, discursul lui Blaga, rostit în acea solemnă ședință din 5 iunie 1937, este o capodoperă retorică, dar și o comunicare plină de substanță
ideatică, de concepte care rezumă de departe sistemul de gândire și filosofia
blagiană și înglobează elemente din opera „Trilogia Culturii”.
De ce a ales Blaga acest discurs? Un răspuns poate fi aflat chiar din
conținut: „Satul trăieşte în mine într-un fel mai palpitant, ca experienţă vie. Sunt fiu de preot - toată copilăria, o fantastic de lungă copilărie, adolescenţa, întâia tinereţe până la vârsta de douăzeci şi atâţia
ani le-am petrecut, cu întreruperi impuse de nomadismul sezonier
al şcolarului, la sat sau în nemijlocită apropiere, în orice caz în necurmat contact cu satul natal. Sufletul, în straturile cele mai ascunse
ale sale, mi s-a format deci sub înrâurirea acelor puteri anonime, pe
care cu un termen cam pedant m-am obişnuit să le numesc «determinante stilistice» ale vieţii colective”.
Mergând pe acest fir al construcției discursului, prima parte a acestuia analizează raportul dintre sat și copilărie. Satul natal, copilăria
ca un întreg inseparabil cum îi spune Blaga, dar și vocația religioasă
a tatălui sunt amprentele personale care îl leagă de subiectul expunerii, însă, în același timp, din cuvântarea sa apar sub altă formă
elementele de deal și vale care fac parte din concepția filosofică blagiană, aici fiind prezente prin antiteza dintre copilăria de la sat și cea
de la oraș, dintre tradiție și modernitate.
„Ne-a menținut și salvat ca popor în veacurile de nenoroc”
Pentru Blaga satul este atemporal, este un spațiu al prezenței permanente a lui Dumnezeu, dar mai ales este un habitat care s-a format
în jurul Bisericii și, paradoxal, al cimitirului. Acesta din urmă este
un foarte important element pentru că înseamnă legătura cu trecutul, cu strămoșii și cu tradiția. Biserica satului copilăriei sale este locul
unde, după cum frumos spune filosoful, Dumnezeu se ascundea după
iconostas, „de unde îl presimţeam iradiind în lume”.
Blaga a trăit în această lume a bisericii, a credinței sătenilor, a unui
creștinism asemănător celui din primele secole ale trecutului mileniu.
Evident, subliniază el, lumea sătească a supraviețuit prin tradiția populară și prin tradiția creștină, asumându-și conștient riscul de a rămâne
în afara istoriei, dar câștigându-și, în schimb, veșnicia.
Universul acesta al satului este unul în afara istoriei, pentru că satul a
„boicotat istoria”, rămânând cumva în urmă, acumulând decalaje culturale, sociale, economice, dar a fost un preț mic plătit în comparație
cu ceea ce a reprezentat satul în istoria neamului românesc. „Mândria
satului de a se găsi în centrul lumii şi al unui destin ne-a menţinut şi
ne-a salvat ca popor peste veacurile de nenoroc. Satul nu s-a lăsat ispitit şi atras în «istoria» făcută de alţii peste capul nostru. El s-a păstrat
feciorelnic neatins în autonomia sărăciei şi a mitologiei sale, pentru
vremuri când va putea să devină temelie sigură a unei autentice istorii
româneşti. Fac elogiul satului românesc, creatorul şi păstrătorul culturii populare, purtătorul matricei noastre stilistice”.
Ceea ce frapează în discursul lui Blaga este optimismul său. El crede că din
cultura populară românească - aparent minoră, din esența sa spirituală
pură se întrezărește „presentimentul just al viitoarelor noastre posibilităţi de
cultură majoră”. Cu luciditate, filosoful încheie discursul obiectivând satul și
locul său în matricea creativă a culturii noastre:
„Drept încheiere să mi se îngăduie să dau expresie şi unui gând restrictiv.
Aş dori ca acest elogiu al satului românesc să nu fie înţeles ca un îndemn
de ataşare definitivă la folclor şi ca îndrumare necondiţionată spre rosturi
continuare în pagina 15

Biserica și gnosticismul modern
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n fapt demn de interes, observat în istoria bimilenară a Bisericii, este acela că vremurile de criză constituie momentele cele
mai favorabile descoperirii adevărului lucrurilor, chiar dacă în mod
inevitabil acestea sunt însoțite și de tensiuni. Momentele în cauză
sunt binevenite întrucât în cadrul acestora simularea adevărului nu
se mai poate susține, iar falsitatea nu se mai poate camufla, așa cum
se întâmplă în perioadele de acalmie.
Tot așa cred că se întâmplă și astăzi, când în anumite clipe de zguduire
a societății, observăm poziții distructive la adresa eclesei, asumate de
persoane și organizații nebănuite mai înainte. Și faptul acesta este cu
atât mai uimitor cu cât multe dintre acestea au fluturat anterior, cu
ostentație, flamura creștină! În ciuda unor indicii extrem de subtile,
nimeni nu s-ar fi așteptat să asiste în cotidianul imediat la apariția unei
gnoseologii „creștine” non-eclesiale, mai exact spus, a unui fel aparte
de gnosticism modern, care poate fi distins acum, chiar fără efort, la
un număr important dintre reprezentanții de frunte ai elitei noastre
intelectuale. Ni se oferă acum ocazia să privim la un tablou oarecum
comic, întrucât acești reprezentanți își mărturisesc pe de-o parte incapacitatea cognitivă în fața unei simple întrebări, ba și lipsa de intuiție
cu privire la înțelegerea și implicațiile unui referendum, de pildă, iar pe
de alta se lansează cu o nedisimulată superbie în explicitarea direcției
corecte pe care ar trebui s-o adopte Biserica - ba chiar se pronunță
sentențios la calitatea sacerdoțiului ortodox -, în vreme ce-și asumă
de bună voie o postură extraeclesială! Dar oare prin ce raționamente
am ajuns la constatarea și etichetarea poziționării în cauză? Printr-un
demers foarte simplu, în care consemnăm chiar afirmația despre sine a
acestui curent ce afirmă cu tărie că nu se recunoaște în poziția Bisericii
pro căsătoria naturală!
Desigur că tezele neognosticismului reprezintă nu doar o inconsecvență, ci și o eroare teologică fundamentală: nu se poate afla creștin
în afara Bisericii, ci doar gnostic. Și chiar dacă poporul lui Dumnezeu
nu analizează silogismele neognosticismului prin instrumentarul logicii, undeva la nivelul duhului, al bunului-simț, falsul îi devine cu totul
inteligibil și în consecință îl respinge, ca fiindu-i cu totul străin. Din
această perspectivă operatorii raționali care s-au transformat, parcă la
comandă, din creștini în promotori ai neognozei, nu reprezintă defel
vreo amenințare la adresa Bisericii, ci în primejdie se află doar credibilitatea, dar, mai cu seamă, identitatea lor duhovnicească de creștini.
Sub raportul spiritualității și al construcției sistemului de gândire,
comparativ cu vechiul gnosticism ce a apărut în zorii Bisericii, neognosticismul nu este decât o umbră palidă, ba chiar există voci care
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săteşti. Cultura majoră nu repetă cultura minoră, ci o sublimează, nu o
măreşte în chip mecanic şi virtuos, ci o monumentalizează potrivit unor
vii forme, accente, atitudini şi orizonturi lăuntrice.
O cultură majoră nu se realizează prin imitarea programatică a
culturii minore. Nu prin imitarea cu orice preţ a creaţiilor populare vom face saltul de atâtea ori încercat într-o cultură majoră.
Apropiindu-ne de cultura populară, trebuie să ne însufleţim mai
mult de elanul ei stilistic interior, viu şi activ, decât de întruchipări
ca atare. Nu cultura minoră dă naştere culturii majore, ci amândouă sunt produse de una şi aceeaşi matrice stilistică. Să iubim
şi să admirăm cultura populară, dar, mai presus de toate, să luăm
contactul, dacă se poate, cu centrul ei generator, binecuvântat şi
rodnic ca stratul mumelor.”

au argumentat și faptul că liderii acestuia din urmă nu sunt decât
niște izvoditori de idei contra cost. Cu toate acestea, trebuie spus că
ceva esențial s-a moștenit din vechiul gnosticism, anume asumarea
unei poziții teiste extraeclesiale explicite, drept spațiu propice pentru desfășurarea unei gândiri de tip fantasmatic. Iar acest aspect,
din punctul de vedere al teologiei ortodoxe, descoperă direcții vădit
eshatologice în viața societății contemporane.
Un filosof extrem de rafinat și intuitiv, Vladimir Soloviov, afirmă în
scrierea sa testament, „Povestire despre antihrist”, faptul că societatea omenească de la sfârșitul lumii nu va fi, sub nici o formă, una
atee, ci una cvasireligiosă! Dar cum justifică el o astfel de atitudine
în vremea celei mai mari decadențe umane? Prin aceea că antihrist,
pentru a se încorona domn al lumii, are nevoie de adeziunea sentimentului religios al omului. Așadar, numai prin înstăpânirea în societate a unui sentiment religios marcat de individualism și de înșelare va putea fi primit antihrist în calitate de dumnezeu pământesc.
Iar apostazia aproape generală va fi cu putință întrucât religiozitatea
dominantă a sfârșitului va fi una de factură gnostică.
În final, ar mai fi de adăugat doar faptul că gnosticismul modern, în
calitatea sa de fenomen bazat pe o gândire non-eclesială, în esența
sa nu mai are nici o legătură cu creștinismul, chiar dacă în discurs
păstrează o mare parte din terminologia creștină. Din această cauză
se cuvine să atragem atenția că, asemenea vechiului, noul gnosticism nu poate rezolva nici una dintre problemele existențiale ale
omului și, fiind străin de soteriologia Bisericii, prin amăgirea pe
care o promovează, pune în primejdie însăși mântuirea sufletului.
Nicușor Deciu
În loc de încheiere
Discursul lui Blaga este și astăzi, la mai bine de opt decenii, un
reper. El ne vorbește despre valorile perene ale lumii românești
de ieri și de azi: satul, Biserica și tradițiile păstrate aici nealterate
de prefacerile lumii. Ele sunt, în viziunea filosofului, cheia satului
românesc la aspirația de cultură majoră. Și așa și este!
Desigur, astăzi, în lumea noastră a zborului pe lună și a internetului, nu
mai poate fi vorba de boicotul istoriei și de a trăi în afara istoriei, dar cred
că putem trăi în mijlocul prezentului istoric conservând satul, universul
său, credința sa și, de aici, cum frumos spunea Lucian Blaga, să luăm contactul cu centrul generator al culturii și valorilor populare și să-l transformăm în ceva, poate chiar într-o cultură majoră...
Prof. Dr. Dorin Stănescu

15

O TEOLOGIEI A IUBIRII ŞI A DESĂVÂRŞIRII

P

ărintele profesor Dumitru
Stăniloae (1903 - 1993) este,
în mod indubitabil, şi precum
o probează viaţa şi opera sa, cel
mai prolific şi important teolog
ortodox al veacului al XX-lea.
Opera sa îmbrăţişează şi acoperă toate domeniile de cercetare
teologică, începând, cronologic,
cu istoria Bisericii universale şi
Române, şi adâncindu-se în domeniile de vârf ale ştiinţei teologice: Spiritualitatea Ortodoxă:
Ascetica şi Mistica; în Teologia
Dogmatică şi Liturgică, fiecare
dintre acestea cu delimitările şi
capitolele lor particulare.
Lucrările sale, fie că este vorba
de manuale de teologie (Spiritualitatea Ortodoxă, Teologia Dogmatică Ortodoxă), fie de traduceri
(Hristu Andrutsos, Dogmatica Bisericii Ortodoxe răsăritene, Filocalia, vol. I-XII, de opere fundamentale ale Sfinților Grigorie Palama,
Maxim Mărturisitorul, Simeon Noul Teolog, Grigorie de Nyssa, Atanasie cel Mare, Chiril al Alexandriei, Dionisie Areopagitul, Grigorie
Teologul, pentru a le menţiona pe unele dintre ele, care au influenţat
profund opera părintelui Stăniloae), ori de studii, articole, note, însemnări, reflecţii teologice sau comentarii ecumenice, pot fi socotite
fundamentale pentru dezvoltarea domeniilor pe care le cercetează,
adevărate sinteze, documente sau monumente în care este cuprinsă şi
explicitată învăţătura autentică ortodoxă, aşa cum au păstrat-o şi tâlcuit-o Sfinţii Părinţi ai Bisericii, timp de două milenii.
Personalitate intelectuală şi morală accentuată, cu largi deschideri umaniste, cunoscător a mai multe limbi vechi şi moderne, cu bogate cunoştinţe
de filologie, filosofie, psihologie, precum şi din domeniul ştiinţelor exacte,
părintele Stăniloae a pus în valoare şi a dezvoltat gândirea teologică răsăriteană la culmi înalte ale aprofundării ştiinţifice şi ale trăirii religioase.
Opera sa de traducere a adus cerul Ortodoxiei universale pe pământ românesc
Primul merit pe care îl datorăm „patriarhului” teologiei române este
acela de a fi scos din negura şi uitarea vremurilor şi a ignoranţei viaţa,
opera şi personalitatea multor autori creştini normativi pentru spiritualitatea ortodoxă, în general.
Pe lângă traducerea operelor fundamentale ale acestor Sfinţi Părinţi,
putem socoti o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru Ortodoxia
românească traducerea şi publicarea în „limba vechilor cazanii” a
Filocaliei, comoară a sufletului creştin ortodox. Iar din acest punct de
vedere trebuie să subliniem faptul că părintele profesor nu este doar un
inspirat traducător al acestei magistrale colecţii, ci şi un întregitor al ei,
adăugând la textele originale din colecţia greacă unele lucrări capitale
ale autorilor filocalici, capabile să ne familiarizeze şi mai mult cu gândirea lor de Dumnezeu inspirată.
Cele douăsprezece volume impresionează atât prin profunzimea învăţăturilor autorilor ei, dar şi prin stilul duhovnicesc în care părintele
Stăniloae ni-i face apropiaţi cugetelor şi inimilor noastre.
Pe lângă aceste traduceri prin care, pe bună dreptate, putem spune
că a adus cerul Ortodoxiei universale pe pământ românesc, părintele
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Stăniloae este un teolog creator, fiind autorul unor sinteze teologice
de mare amploare şi profunzime. Lucrările sale, introducerile largi şi
bogate în date şi nuanţări, precum şi notele de subsol, pe care le-a inserat în operele sale, se pot constitui într-o teologie inedită, de aceeaşi
adâncime şi bogăţie de idei şi de trăire.
Opera sa teologică are în centrul ei Persoana lui Hristos şi persoana
umană, aflate permanent într-un dialog viu, derulat în lume şi în timp
- opere ale iubirii infinite ale lui Dumnezeu.
În scrierile părintelui Dumitru Stăniloae, aflăm bazele unei adevărate
sinteze teologice: cosmologice, antropologice, hristologice, pnevmatologice, eclesiologice, care are două trăsături fundamentale: fidelitatea
faţă de Revelaţia dumnezeiască şi spiritul creator, în sensul cel mai
înalt şi fericit, nu de inovaţie sterilă şi străină, ci de explorare şi adâncire până la cele mai subtile nuanţe şi exprimări.
O învăţătură care nu este o creaţie personală, străină spiritului dreptmăritor,
ci izvorând tocmai din rădăcinile lui, din adâncile sale origini, şi explicitată
omului contemporan, în limbajul şi problematica lumii contemporane. O
sinteză născută din învăţătura tradiţională a Bisericii, aşezată pe autoritatea
izvoarelor curate ale Revelaţiei creştine: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie,
pe experienţa şi scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, luminători ai lumii.
A știut să îmbine spiritul academic cu duhul Sfinților Părinți
Poate că acesta constituie în fapt şi unul dintre motivele atracţiei
intrinseci a operei părintelui Stăniloae: fidelitatea desăvârşită faţă
de învăţătura tradiţională a Bisericii, dar în acelaşi timp actualitatea
modului de valorificare a ei, în deplină receptivitate faţă de problemele lumii şi ale omului contemporan; redescoperirea izvoarelor
prime ale credinţei creştine şi noutatea abordării; atotcuprinderea şi
profunzimea explorării; împletirea cunoştinţelor teologice cu datele progresului uman şi ale ştiinţelor contemporane; profunzimea şi
creativitatea, toate acestea îmbrăcate într-un limbaj de o claritate şi
un farmec duhovnicesc deosebit.
Sinteza realizată de părintele Dumitru Stăniloae nu este o receptare
mecanică şi monotonă a unor teme creştine, ci o explorare creatoare a lor. Ea are aspectul unui grandios edificiu teologic şi spiritual,
aşezat pe învăţătura creştină a Bisericii celei Una, dar înălţându-se
organic spre culmile desăvârşirii creştine, ale îndumnezeirii omului,
atât de frumos exprimate în scrisul său.
Aproape că nu există domeniu al teologiei ortodoxe pe care să nu-l
fi explorat până la cele mai subtile nuanţe şi pătrunzătoare detalii. Nu este nici o exagerare în a spune că părintele Dumitru Stăniloae, prin reflecţiile sale teologice, îmbogăţeşte o tradiţie dogmatică
învechită şi închistată în formule canonice vechi sau corectează o
viziune doctrinară scolastică, la fel de periculoasă prin lipsa ei de
duh, de simţire, a celor predate „ex catedra”. Este, mai degrabă, un
îndemn la a descoperi şi valorifica gândirea „inspirată” a celui mai
important teolog ortodox al veacului al XX-lea, izvor al progresului
dogmatic şi teologic ortodox contemporan. În măsura în care nu
va fi ignorată sau uitată între filele unor lucrări şi în rafturile unor
biblioteci, opera monumentală a părintelui Stăniloae îşi va dovedi
valoarea şi actualitatea ei teologică şi, am putea spune, predictică.
Scrierile părintelui Stăniloae, de mare profunzime şi expresivitate,
limpezime şi subtilitate, analizează în largi şi pătrunzătoare detalii
temele centrale ale vieţii creştine şi ale teologiei ortodoxe, ale vieţii
Bisericii şi ale mişcărilor sufletului omenesc şi românesc.
continuare în pagina 17

ÎNTRE IUDA ȘI TÂLHARUL DE PE CRUCE

Î

ntreaga viață este așezată sub semnul incertitudinii. Dar tocmai această nesiguranță este
locul în care poate fi cultivată nădejdea. Avva
Xanthias a rămas în amintirea monahilor din
deșertul egiptean cu un gând din acest registru:
„Tâlharul era pe cruce și a fost salvat de un singur
cuvânt. Iuda s-a numărat printre apostoli, dar într-o singură noapte a pierdut tot rodul ostenelii și
s-a coborât din cer în iad. Nimeni să nu se laude
cu binele pe care-l face, fiindcă toți cei care s-au
încrezut în ei înșiși au căzut”.
Un succes cât de mic ne poate înfierbânta până
acolo încât ajungem să credem că ne-am înșurubat în bine pentru totdeauna. Un eșec temporar se întâmplă să ne arunce în deznădejde
neagră și umbre grele cad de-a lungul întregului orizont. Iluzia fiecărei clipe stă în aparenta
ei veșnicie. Și totuși, în realitate, fiecare clipă se deschide alteia, cu noi
posibilități. Totul curge și nici o stare nu rămâne definitivă fără efort
și fără susținere. Ba mai mult, așa cum un sunet pentru a fi auzit la
aceeași intensitate trebuie să își mărească volumul, tot așa și noi, pentru a păstra binele în care ne găsim într-un anumit moment, trebuie
să facem eforturi tot mai mari. O casă nu rămâne în picioare dacă nu
este întreținută, credința dacă nu este cultivată se pierde, nădejdea se
risipește, dragostea se răcește. Lupta se duce până în ultimul moment.
Părinții deșertului pe patul de moarte cer timp pentru pocăință pentru
că nu au nici măcar siguranța de a fi început lucrul.
Incertitudinea, nesiguranța aceasta, este spațiul în care se poate muta întreaga atenție către Dumnezeu. De unul singur nu poți
menține nimic în viață, ci rămâi un spectator neputincios al decăderii și al destrucției. Încrederea, nădejdea în Dumnezeu într-o asemenea situație reprezintă dovada ultimă de realism și de luciditate.
Monahii sunt cel mai adesea discreți. Mânuiesc cu mare grație arta
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A vorbit despre cele ale Duhului nu atât din lecturi, cât din viața sa
Reflecţiile privind spiritualitatea poporului român se îmbină în modul cel
mai înalt cu largile consideraţii privind istoria generală a Bisericii creştine.
Dogma se întregeşte în cult, adevărul se explicitează în experienţa duhovnicească, în evlavie, theoria se împlineşte în theologie.
Părintele Stăniloae nu a fost un „teolog de birou”, nu a făcut o teologie academică scolastică, speculativă şi doar teoretică, ci a fost un trăitor profund
al adevărurilor pe care ni le-a împărtăşit. Înainte de a ni le face cunoscute
nouă, le-a experiat personal, le-a însuşit şi trăit el însuşi şi de aceea cuvântul său nu este o abstracţie, o părere fie ea oricât de avizată despre realităţile
sufletului creştin, ci sunt cuvinte cu „putere multă”, capabile să schimbe
sufletul celui care face cunoştinţă cu opera părintelui în stare de sensibilitate duhovnicească. Modul în care vorbeşte despre experienţele de culme
ale vieţii duhovniceşti ne demonstrează cu prisosinţă că pe cele mai multe
dintre ele nu le-a cunoscut doar din lectură, ci le-a probat prin viaţă. Dar
despre toate acestea, a vorbit cu multă sfială duhovnicească şi delicateţe şi
le-a împodobit cu calitatea de „taine”.
Faptul că teologia sa nu este una pur speculativă, discursivă, ci prac-

simultanei deschideri și apropieri, dar și a rezervei și a tăcerii aproape totale asupra mișcărilor adânci din inimă, care rămân închise
într-o taină ce se dezvăluie doar Domnului. Oamenii aceștia obișnuiți să își cerceteze conștiința mereu au observat ceva ce a ajuns să
fie definită chiar lege duhovnicească. De fiecare dată când, chiar din
neatenție, te lauzi cu vreun bine pe care l-ai făcut, aproape inevitabil
Dumnezeu te lasă să cazi în păcat. Când judeci cu inima împietrită
căderea cuiva, ajungi să guști și tu din aceeași înfrângere. Știind asta,
toți cei care cultivă viața duhovnicească se străduiesc să rămână în
trezvie până în ultima clipă.
În cele mai întunecate clipe, salvarea este posibilă, asemenea tâlharului de pe cruce, în cele mai bune contexte, căderea nu este cu
totul evitată. Avva Xanthias ne spune că până în ultima clipă este loc
pentru nădejde, dar niciodată nu este loc pentru încrederea în sine
și puterea proprie, aceasta fiind calea cea mai sigură către dezastru.
Paul Siladi

tică se oglindeşte desăvârşit în operele în care părintele profesor ne
înfăţişează bogăţia şi sublimitatea cultului ortodox, centrat pe Sfânta
Liturghie, mediul coborârii lui Dumnezeu în sufletul creştinului şi al
urcuşului duhovnicesc al omului spre Dumnezeu, ambianţa unirii
cerului cu pământul şi a omului cu Dumnezeu-Iubire.
Nu în ultimul rând, părintele Stăniloae, pe lângă meritele sale în domeniul teologiei ortodoxe universale, a fost un iubitor al Ortodoxiei româneşti, pe care a văzut-o totdeauna, datorită echilibrului ei, o
punte de legătură între celelalte forme de trăire ortodoxă; şi un iubitor al sufletului creştin românesc, ale cărui calităţile le-a pus în valoare nu numai în lucrările din prima parte a activităţii sale teologice,
dar şi în notele ample din operele sale capitale.
Cu un bun simţ duhovnicesc, smerenie profundă şi discernământ spiritual, „Sfântul Filocaliilor”împodobea, adesea, gândurile şi cuvintele sale cu
frumoasa exprimare: „Atât mi-a descoperit mie Dumnezeu!” Însă toţi cei
care s-au aplecat şi se vor apleca asupra operei sale vor realiza că Dumnezeu i-a descoperit, ca unuia pe care îl iubea, taine înalte şi adevăruri
adânci, în care părintele a pătruns şi ne-a chemat şi pe noi să le gustăm
dulceaţa, spre luminare spirituală şi desăvârşire.
Pr. Prof. Dr. Ioan Teșu
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Cina cea de Taină în iconografia ortodoxă

U

ltima cină pe care Domnul Iisus a luat-o cu ucenicii Săi, înainte
de a fi prins și răstignit, reprezintă unul dintre cele mai importante momente din Saptămâna Mare. Fără acest „ospăț” dumnezeiesc, așa cum este numit și prevestit încă din Vechiul Testament,
cea mai importantă Taină a bisericii creștine, Sfânta Euharistie, nu
ar fi avut loc. Mântuitorul, folosind pâinea și vinul, instituie Sfânta
Euharistie si le anunță ucenicilor că urmează să fie jertfit pentru
păcatele omenirii. După cum bine știm, pâinea și vinul reprezintă
Trupul și Sângele lui Hristos, în care ele se prefac după sfințirea Darurilor la Sfânta Liturghie. Domnul Hristos a spus despre Sine:„ Eu
sunt Pâinea vieții”(Ioan 6, 48), iar în alt loc zice: „Iar Pâinea pe Care
Eu o voi da vouă este Trupul Meu”.
Momentul utimei cine pe care Iisus a luat-o cu ai Săi ucenici, reținut în istorie ca „Cina cea de Taină”, a apărut în arta creștină foarte
timpuriu. Se poate vedea și astăzi, în catacombele din Roma, atmosfera de taină în care primii creștini se împărtășeau, asemenea
Apostolilor, cu Trupul și Sângele Domnului. Pe pereții subteranelor,
întâlnim numeroase motive cu un pronunțat conținut euharistic:
pâinea, peștele, vița-de-vie, masa, potirul, simboluri caracteristice
pentru arta creșțină din acea vreme, dar care cu timpul au devenit
elemente de bază în vocabularul artistic creștin.
Inspirate din relatările apostolilor evangheliști, imaginile cu Cina
cea de Taină au reflectat de obicei două subiecte: dezvăluirea tradării și instituirea Sfintei Euharistii. Arta creștină transpune în imagini
momentele majore ale Cinei cele de Taină, astfel că scenele: „Spălarea picioarelor”, „Împartășirea Apostolilor” și „Cina cea de Taină”
vor ocupa diferite zone din altar și naos, intensificând fie mesajul
euharistic, fie pe cel al ciclului Pătimirilor.
În iconografia ortodoxă, icoana Cinei celei de Taină înfățișează o
casă din Ierusalim cu o cameră luminată în care Iisus și apostolii
sunt așezați la masă în formă de semicerc, pe partea laturii curbate.
Pe masă sunt așezate farfurii cu mâncare, pâini, ulcioare și căni. În
mijlocul mesei, se află o farfurie cu un pește mare. Peștele este simbol al lui Iisus Hristos, iar cuvântul IHTIS (pește) este un cuvânt
compus din inițialele cuvintelor provenite din limba greacă: „Iisus
Hristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul.” Această reprezentare se
întâlnește pentru prima dată în mozaicurile din S. Apollinare Nuo-
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vo, Ravenna, și într-una dintre miniaturile Codexului de la Rossano, ambele lucrări datează
din secolul al VI-lea. În același timp, masa, în
formă de semicerc, se poate întâlni și în catacombele Sfântului Calixt sau catacombele lui
Petru și Marcellinus din Roma, sub inscripția
„Ospățul Ceresc”.
În secolul al XIII-lea a apărut în Siria o schemă nouă de înfățișare a Cinei cele de Taină, în
care apostolii se află în jurul mesei, iar Hristos
în mijlocul lor. Această schemă a fost denumită
de către specialiști drept „tipul simetric”. Modelul menționat a inspirit atât pictura balcanică
cât și pictura rusească. Hristos ocupă centrul
compoziției, fiind reprezentat puțin mai mare
decât ucenicii. Chipul Său exprimă tristețea,
dar fața lui transmite o blândețe nemărginită,
chiar și față de cel despre care știa că-L va vinde.
Cu mâna dreaptă binecuvântează, în timp ce pe
umărul stâng, lângă piept, și-a rezemat capul
Ioan, ucenicul Lui iubit: „Iar la masă era rezemat la pieptul lui Iisus
unul dintre ucenicii Lui, pe care-l iubea Iisus (Ioan 13, 23). Petru se
află în dreapta lui Iisus, pentru că este bătrân, în timp ce Ioan se alfa
pe locul din stânga fiind mai tânăr. Ceilalți ucenici stau lângă Petru
și Ioan, cinci la dreapta lui Petru și cinci la stânga lui Ioan. Mimica
si gestica ucenicilor vădește mirare, tulburare și tristețe, ca urmare
a cuvintelor lui Hristos: „Adevărat grăiesc vouă, că unul dintre voi
Mă va vinde” (Matei 26, 21; Ioan 13, 21), iar ca răspuns la întrebarea
ucenicilor Săi, cu privire la ucenicul care îl va vinde, în partea stânga
a lui Iisus este evidențiat Iuda, care întinde mâna ca să-și înmoaie
pâinea într-un blid așezat pe masă: „Cel ce a întins cu Mine mâna în
blid, acela Mă va vinde” (Matei 26, 23; Ioan 13, 26).
În mod caracteristic, ucenicii sunt înfățișați fără aureole, pentru că
ei, în această etapă a vieții lor, înainte de Cincizecime, nu „s-au umplut de Duhul Sfânt” (Fapte 2, 4). Cu toate acestea, putem identifica
și icoane în care ucenicii sunt reprezentați cu aureole, în afară de
Iuda, pentru a-l deosebi. În mod excepțional, întâlnim picturi unde
toți poartă aureolă, de la Hristos până la Iuda. Prin această excepție,
icoana Cinei celei de Taină apare ca zugrăvită de Dumnezeu, așa
cum privește El lumea și tinând cont de faptul că dragostea Sa pentru oameni există până la sfârșit, reprezentând o șansă a reabilitării,
chiar și pentru vânzătorul Iuda. Avem ca exemplu frumoasa Frescă
a lui Karanlik Kilise din Capadocia, secolul al XII-lea.
Deosebirile care apar în diversele reprezentări ale Cinei celei de Taină, țin în primul rând de dispunerea personajelor în jurul mesei
euharistice. Spre deosebire de artiștii apuseni renascentiști, care au
pus mai presus de scopul artistic rigoarea vizuală (Giotto, Cina cea
de Taină din Capela Scovegni din Padova), la artiștii bizantini toate
persoanele de la Cina cea de Taină sunt înfățișate cu fața, niciuna
stând cu spatele, ori din profil. Asta pentru că rostul picturii, conform concepției artistice bizantine, este să îi aducă pe credincioși în
comuniune cu personajele lor. O alta caracteristică a picturii bizantine constă în utilizarea perspectivei inversate. Astfel, nu ordinea
firească primează, ci rostul lucrurilor. Un exemplu de „perspectivă
inversată”, putem vedea în fresca de la Mănăstirea Probota, unde
continuare în pagina 19

CATEHISM - DESPRE CREDINŢA CREŞTINĂ

C

are sunt cele trei virtuţi teologice?
Pentru dobândirea mântuirii şi fericirii veşnice, credinciosul, pe
lângă credinţă şi nădejde, are neapărată trebuinţă şi de dragoste, care
este a treia şi cea mai mare virtute teologică.
Prin credinţă, credinciosul primeşte şi îşi însuşeşte adevărurile mântuitoare
descoperite de Dumnezeu şi propovăduite de sfânta noastră Biserică Ortodoxă; prin nădejde credinciosul aşteaptă cu deplină încredere ca Dumnezeu
să aducă la îndeplinire tot ce i-a făgăduit pentru mântuirea sa; prin dragoste
însă el intră în cea mai strânsă comuniune de viaţă cu Dumnezeu, îl îmbrăţişează cu toate puterile sufletului său şi-I împlineşte voia Sa cea atotsfântă,
precum citim în Sfânta Scriptură: “Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne
în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el” (I Ioan 4, 16).
Ce este credinţa?
Credinţa este puterea şi calea prin care primim ca adevăr neîndoielnic
tot ce a descoperit Dumnezeu şi învaţă Sfânta Biserică, pentru mântuirea noastră. Prin credinţă cunoaştem ceea ce nu putem vedea şi adeverim ceea ce nădăjduim de la Dumnezeu. De aceea Sf. Apostol Pavel
zice: „Credinţa este adeverirea celor nădăjduite şi dovedirea lucrurilor
celor nevăzute” (Evrei 11, 1). Cuprinsul credinţei, adică învăţătura Bisericii, este cuprinsul Deacoperirii dumnezeieşti. Creştinul ortodox
este dator să cunoască bine cuprinsul credinţei sale, nu numai pentru
a-şi orândui în chip corect viaţa, ci şi pentru a nu fi amăgit de multele
învăţături greşite şi deşarte pe care le întâlneşte.
Învăţătura creştină ortodoxă ne-a dat-o Dumnezeu însuşi prin Fiul Său
întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos. Mântuitorul Hristos ne-a adus învăţătura dumnezeiască, despre care Însuşi mărturiseşte : «învăţătura Mea
nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis» (Ioan VII, 16) şi a propovăduit-o în
vremea cât a locuit între oameni. După El, Sfinţii Apostoli şi urmaşii lor au
răspândit această învăţătură «până la marginile lumii» cunoscute atunci, iar
iubitorii de Dumnezeu au îmbrăţişat-o cu adâncă şi curată evlavie.
Unde se cuprinde învăţătura credinţei creştine?
Învăţătura credinţei creştine se cuprinde pe scurt, dar cu cuvinte lămurite, în Simbolul Credinţei sau Crezul, care a fost alcătuit de Sfinţii
Părinţi la întâiul sinod ecumenic de la Niceea (325) şi la al doilea sinod
ecumenic de la Constantinopol (381).
Ce este Simbolul Credinţei?
Simbolul credinţei sau Crezul este o scurtă şi limpede mărturisire a
învăţăturii de credinţa creştină. El are 12 articole (7 alcătuite la Niceea
şi 5 alcătuite la Constantinopol) şi anume:
1. „Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi
al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.
2. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,

continuare din pagina 18
primează unirea dintre cele sfinte și privitor și nu contează că personajele se găsesc într-o postură aproape imposibilă, din punct de
vedere fiziologic.
Una dintre caracteristicile evidente ale Euharistiei, care s-a născut în seara Cinei celei de Taină, este aceea a ospățului, purtând
în structura sa sensul întalnirii, a unei mese fraterne “Luați, mâncați…Apoi, luând potirul,…le-a dat lor spunând: “Beți din acesta
toți…” (Matei 26, 26-27). Acest aspect evidențiază raportul de comuniune pe care Dumnezeu vrea să-L stabilească cu noi și pe care
noi trebuie să-l dezvoltăm reciproc.

Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut,
Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
3. Care, pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din
ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut Om.
4. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
5. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
6. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
7. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece vii şi morţii, a Cărui împărăţie
nu va avea sfârşit.
8. Şi întru Duhul Sfânt. Domnul de viaţa Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel
ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit. Care a grăit prin prooroci.
9. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.
10. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
11. Aştept învierea morţilor.
12. Şi viaţa veacului, ce va să fie. Amin”.
Crezul este deci sâmburele „Legii” noastre creştine ortodoxe. Calendarul, de pildă, şi îndreptarea lui este un lucru omenesc şi deci nu schimbarea „Legii”, cum mai consideră unii creştini. Dacă ne-ar fi schimbat
cineva Crezul, atunci, într-adevăr, ne-ar fi schimbat „Legea”.
„Credinţa Creştină nici nu poate fi asemuită cu alte religii şi nici nu ar
trebui numită „religie,” în sensul păgân al cuvântului. Căci ea nu este
o religie între alte religii, ci este credinţa în Hristos şi descoperirea lui
Hristos. Ea este Descoperirea personală, singură şi deplină a lui Dumnezeu către oameni, spre luminarea şi mântuirea lor. Altă descoperire de
la Dumnezeu nu ne va mai fi dată, şi până la sfârşitul lumii nu trebuie
aşteptat un alt Mesia (Hristos), în afară de Iisus Hristos”. (Sfântul Nicolae
Velimirovici Episcopul Ohridei și Jicei, Credința Sfinților - Catehismul
Bisericii Ortodoxe Răsăritene, Editura Predania, București, 2011).
Catehism Ortodox/PER

În biserică, deasupra ușilor împărătești, în dreptul cărora credincioșii se împărtășesc, stă pictată de obicei Cina cea de Taină. Astfel,
suntem ajutați să ne împărtășim și cu privirea la misterul euharistic, la care luăm parte fiecare și să medităm la împlinirea cuvântului
Domnului de a fi cu noi până la sfârșitul veacului: „Apropiindu-ne
toți cu frică la masa cea de taină, să primim pâinea cu suflete curate, rămânând împreună cu Stăpânul...Din Ospățul Stăpânului și din
masa cea nemuritoare, veniți, credincioșilor la loc înalt, cu gânduri
înalte, să ne îndulcim...” (fragment din Axionul din Joia Mare).
Liliana Capecci
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2019 - Anul omagial al satului românesc
(al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari) şi Anul comemorativ al patriarhilor
Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti
„Omagierea satului românesc și a contribuției sale majore la devenirea istorică a poporului român este
o necesitate și o demnitate. Totodată, este necesară cunoașterea situației precare și incerte în care se află
astăzi satul românesc și locuitorii lui. Satele românești, cu biserici și case țărănești, cu cimitire și morminte
străjuite de cruci, cu ulițe și porți primitoare, sunt purtătoarele unui limbaj tainic și vizibil al tradiției, al
continuității fizice și spirituale ale acestui neam, sunt oglinzi ale sufletului românesc, în care se arată astăzi, după caz, hărnicia sau delăsarea noastră,
responsabilitatea sau indiferența.
Făcând referire la necesitatea sfinţirii timpului vieții pământești pentru dobândirea mântuirii, observăm cum, la sat, viaţa este înţeleasă, mai mult decât în mediul
urban, ca timp binecuvântat pentru a sfinţi locul în care trăim. Iar dacă sfinţim locul în care trăim pe pământ, putem spera să primim şi un loc în ceruri, „un colţişor
în rai” - cum spunea părintele Paisie Olaru de la Mănăstirea Sihăstria. De asemenea, satul are un cult al pomenirii morţilor şi al legăturii dintre generaţii mult mai
profund decât oraşul, iar creaţiile populare perene din lumea satului sintetizează filosofia profundă a înţelegerii sensului sfânt al vieţii şi al morţii.
După cum observă părintele Dumitru Stăniloae, ţăranul român vede prezenţa harică şi ocrotirea lui Dumnezeu în toate cele prezente în jurul său: „Vede
pe Dumnezeu în taina naturii. Un peisaj frumos al naturii e pentru el un adevărat rai. El spune în Mioriţa: «Pe un picior de plai,/Pe o gură de rai». El
simte atât de aproape de om pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, încât foloseşte pentru ei diminutive: «Dumnezeu drăguţu», «Măicuţa Domnului»”.
În discursul său de recepție la Academia Română, din 29 mai 1940, intitulat „Laudă țăranului român”, scriitorul interbelic Liviu Rebreanu vorbea despre
„aurul curat” din sufletul țăranului român, care este, de fapt, spiritualitatea profundă a acestuia, lumina credinței și a hărniciei, a dărniciei și a jertfelniciei
ca dăruire de sine și dăinuire spirituală în timp și peste vremuri.
Din nefericire, este limpede pentru noi toţi că satul românesc nu mai este astăzi ce era cu mai mulţi ani în urmă, dar nici nu se poate spune că nimic din
ce a fost în trecut nu mai poate fi recuperat sau cultivat astăzi. Cea mai profundă criză pe care o resimte în prezent ţăranul român este suferința dezrădăcinării şi a înstrăinării sale prin emigrație. Locurile natale sunt părăsite de către generațiile tinere, iar solidaritatea dintre oameni este tot mai redusă. Sătenii
se înstrăinează de propriul pământ și de propria lor identitate. Tradițiile populare, majoritatea cu o profundă conotație spirituală, sunt căzute în uitare”.
PF Părinte Patriarh Daniel - Fragment din Cuvântul rostit la proclamarea solemnă a anului 2019

Parohia noastră are nevoie de o biserică proprie şi în acest scop s-a deschis un cont bancar special.
DEVENIŢI CTITORI, SPRIJININD ACHIZIŢIONAREA UNEI BISERICI ORTODOXE ROMÂNE ÎN ZÜRICH!
Donațiile se fac în contul:
CREDIT SUISSE - IBAN: CH31 0483 5035 8248 3100 2, SWIFT / CRESCHZZ80A
Für eine rumänische Kirche in Zürich

Mulțumim călduros FAMILIEI PRINCIARE STURDZA pentru imprimarea gratuită a Revistei noastre parohiale.

Parohia Ortodoxă Română Sfântul Nicolae din Zürich

Regensdorf

Wehntalerstrasse 451, CH-8046, Zürich, c/o Pfarrei St. Katharina
www.bor-zh.ch
PREOT PAROH ROMICĂ-NICOLAE ENOIU
Tel./Fax: +41 52 3435491; Natel: +41 76 5120452;
Email: r-enoiu@gmx.ch

Slujbele se săvârşesc în Cripta Bisericii Catolice St. Katharina din Zürich.
De la Gara Centrală (Hauptbahnhof) Zürich cu tramvaiul 11 (în direcţia Auzelg)
până la stația Radiostudio, din această stație cu troleibuzul 32 (în direcţia
Holzerhurd), se coboară la staţia Einfangstrasse (care se află în faţa Bisericii).
Cu automobilul: Autostrada A1, fie venind din direcţia St. Gallen-Winterthur, fie
venind din direcţia Bern-Aarau-Basel, se urmează ieşirea „Zürich-Affoltern“(61),
apoi se ajunge chiar pe Wehntalerstrasse şi se urmăreşte numărul 451, care se află
pe partea dreaptă a străzii (în direcţia de mers).
Şcoala Parohială: În fiecare duminică la orele 10.30 (cu excepția vacanțelor
școlare). Contact Email: scoalaparohiala.zurich@yahoo.com
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Donații, contribuții:
IBAN: CH85 0483 5035 8248 3100 0, SWIFT/BIC: CRESCHZZ80H,
Konto: 80-500-4, Rumänisch-Orthodoxe Kirchgemeinde St. Nikolaus, Wehntalerstr. 451, 8046 Zürich
Colegiul de redacție:
Pr. Romică-Nicolae Enoiu, Iulia Cârjeu, Milica Enoiu, Simona Blaja, Alina Balan
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