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Cuvinte către tineri

Spre slava lui Dumnezeu, întru cinstirea Maicii Domnului, căreia îi este 
închinată mănăstirea, a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, ctitorul ei, spre 
cinstirea înaintaşilor şi slujirea tinerilor, apare această publicaţie, cu 
binecuvântarea IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, prin osteneala 
vieţuitorilor Mănăstirii Putna, cu sprijinul financiar al căreia îi 
aducem calde mulţumiri.
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Cuvinte pentru 
tinerii de azi
Înaltpreasfinţitul Pimen,
Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor

Tineretul nostru de astăzi, viitorul societăţii noastre româneşti 
de mâine, trebuie să aibă călăuză în trăirea vieţii lor poruncile lui 
Dumnezeu sub îndrumarea Bisericii precum şi învăţăturile, experi-
enţa vieţii, gândurile înalte ale înaintaşilor, ale oamenilor de seamă 
ai Neamului nostru românesc. Dintre aceştia, amintim doar câte-
va nume, începând cu Sfântul Voievod Ştefan cel Mare şi poetul 
„nepereche” Mihai Eminescu. Mai amintim şi numele unui loc bi-
necuvântat de Dumnezeu, cu totul aparte, în afară de multe altele 
din ţara noastră, anume Putna – mănăstirea Putna.

Într-adevăr, în vremuri de restrişte pentru credinţa, dăinuirea 
şi integritatea noastră naţională, oamenii, şi îndeosebi tinerii noştri, 
au găsit la mănăstirea Putna locul şi omul – Ştefan cel Mare dătător 
de nădejde şi putere sufletească – întru păstrarea unităţii de neam 
şi de credinţă. Amintesc doar de perioada de stăpânire a regimu-
lui comunist-ateu. Tinerii prezenţi în faţa mormântului lui Ştefan 
cel Mare, numit de Mihai Eminescu „altarul conştiinţei naţionale”, 
trăiau cele mai adânci simţăminte patriotice şi creştineşti; vizitând 
colecţia de obiecte bisericeşti mărturiseau că au înţeles cu adevărat 
că religia nu este un „opiu pentru popor”, ci izvor de cultură şi mo-
ralitate. Privind harta Moldovei cu bisericile şi mănăstirile ctitorite 
de Ştefan cel Mare împreună cu Cetăţile de apărare de pe malul 
Nistrului, înţelegeau adevărata istorie a Neamului şi pământului 
strămoşesc.

În faţa bustului lui Mihai Eminescu din incinta mănăstirii 
Putna, ascultând poezia Doina – „o rugăciune românească” cum 
o numea un bărbat român de seamă – sau în camera de la Turnul 
porţii, numită camera Eminescu – în care sunt expuse obiectele 
artistice aduse cu ocazia primului Congres Studenţesc din 1871, 
condus la Putna de Eminescu – tinerii noştri trăiau, se întăreau în 
tot ce înseamnă valoare morală şi culturală şi demnitate personală 
şi naţională.

Să-l ascultăm pe Mihai Eminescu şi să fim şi plinitori ai cuvin-
telor lui, nu numai auditori: „Civilizaţia adevărată a unui popor 
constă nu în adoptarea cu deridicata (haotică) de legi, forme, in-
stituţii, etichete, haine străine. Ea constă în dezvoltarea naturală, 
organică, a propriilor puteri şi a propriilor sale facultăţi. Nu există 
o civilizaţie umană generală, accesibilă tuturor oamenilor în acelaşi 
grad şi în acelaşi chip, ci fiecare popor îşi are civilizaţia sa proprie, 
deşi în ea intră o mulţime de elemente comune şi altor popoare... 
Deci orice civilizaţie adevărată nu poate consta decât într-o parţială 
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întoarcere la trecut, la elementele bune, sănătoase proprii de dez-
voltare.” (Semibarbaria) Forţa motoare a acestei transformări, în 
viziunea lui Eminescu, era tânăra generaţie: „şi trebuinţa cea mai 
mare ni s-a părut că ar fi o singură direcţiune a spiritului pentru ge-
neraţia ce creşte… ” (Notiţă asupra proiectatei întruniri la mormântul 
lui Ştefan cel Mare, la Putna)

Ideea începută era continuată de Mihai Eminescu în altă parte: 
„De aceea meritul nostru va consta numai în formularea ideilor şi 
trebuinţelor existente ale poporului, nu în crearea altora; ne vom 
lăsa înduplecaţi de cugetarea şi trebuinţele poporului nostru, nu de 
ale noastre proprii primite poate de la străini, ne vom lăsa conduşi 
de curentul naţiunii şi nu vom pretinde rolul de a conduce noi prin 
ideile noastre individuale.” (Scrisoarea – către – Dl. Dumitru Brăteanu 
în legătură cu serbarea de la Putna, 1871) Aceste cuvinte de încheiere a 
scrisorii mărturisesc cea mai înaltă virtute, smerenia, de care Mihai 
Eminescu a fost stăpânit în întreaga lui viaţă, un exemplu pentru 
tinerii din toate timpurile, îndeosebi pentru cei din vremea noastră, 
epoca globalizării.

Pentru îmbogăţirea cunoştinţelor şi întărirea sufletească a ti-
neretului nostru de astăzi, trăitor în marea vâltoare a globalizării, 
găsesc de cuviinţă să adaog la cele scrise şi mărturisite de Eminescu 
şi un cuvânt al unui mare bărbat, slujitor al Sfântului Altar şi al ca-
tedrei de teologie din Biserica noastră Ortodoxă: „Neamul nostru 
românesc este chemat să realizeze o cultură de un clasicism origi-
nal, de-o limpezime, de-o armonie dar şi de-o adâncime neajunsă 
încă pe faţa pământului. Dar ca această chemare să se realizeze, 
trebuie să nu ne forţăm a ieşi din originalitatea noastră, care este le-
gată de Ortodoxie, şi a umbla după idealuri de import. Mai aproape 
de Ortodoxie înseamnă mai aproape de noi înşine şi de misiunea 
noastră... ” (Pr. Prof. Dumitru Stăniloae - Ortodoxie şi Românism)

Tinerii noştri împărtăşindu-se de aceste alese cuvinte şi învă-
ţături consemnate în aceste pagini, vor dobândi luminarea minţii, 
puterea voinţei, dragoste curată care zideşte sufletul şi mai ales 
înţelepciunea, dreapta cumpănire a vorbelor şi faptelor pentru a 
putea contribui la o cât mai bună stare duhovnicească şi economică 
a oamenilor. Iar, la vremea rânduită de Dumnezeu, tinerii vor fi 
bărbaţii de seamă care vor sta în fruntea treburilor ţării şi a slujirii 
Bisericii neamului lor. 

Sfântul Ștefan cel Mare, portet 
votiv din Tetraevanghelul de la 
Humor, 1473
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În una dintre cântările Slujbei de Înviere se 
spune că „Hristos este izvorul vieţii”. Voi 

reaminti o parte dintre învăţăturile fundamenta-
le, esenţiale, ale vieţii noastre duhovniceşti. Căci 
numai pe baza acestor învăţături putem să Îl 
avem pe Hristos ca izvor al vieţii noastre.

 Ne-am născut prin Taina Botezului şi-L 
avem pe Hristos sălăşluindu-Se înlăuntrul nos-
tru. De-a lungul timpului, însă, noi am întinat 
chipul Lui prin păcat. Păcatul îşi face loc, vrem, 
nu vrem, prin gânduri, prin cugete, prin privire, 
prin mişcările noastre, prin toate simţurile. De 
aceea, avem nevoie de taina cea mare a Sfintei 
Spovedanii. Fără spovedanie nu putem avea 
părtăşie cu Hristos. Spovedania ne smereşte, ne 
umileşte, ne face să ne cunoaştem mai bine, să ne 

vedem cine suntem cu adevărat. Acolo, în faţa 
duhovnicului, mărturisindu-ne păcatele noas-
tre, Hristos Domnul ne iartă şi ne dezleagă. Voi 
adăuga aici un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de 
Aur din Tratatul său despre preoţie. El spunea: 
„Am să-ţi mai arăt cât de mare este preoţia în 
Taina Spovedaniei, că Stăpânul ascultă de rob. 
Pentru că, atunci când preotul zice te iert şi te 
dezleg, Tatăl, în ceruri, iartă şi dezleagă, şterge 
păcatele. Stăpânul ascultă de rob, atât de mare 
este Taina Spovedaniei”. Mai adaug un cuvânt 
al unui părinte contemporan, care zicea: „De 
te-ai supărat cu Dumnezeu, de te-ai certat cu 
Dumnezeu, ai duhovnic. El te poate împăca cu 
Dumnezeu. Dar, dacă te-ai supărat cu duhov-
nicul sau dacă n-ai duhovnic, atunci este greu. 

Hristos, izvorul 
vieţii noastre
Arhimandrit Melchisedec Velnic,
Stareţul Mănăstirii Putna
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Cine te împacă cu Dumnezeu?”. Dacă vrem să Îl 
avem pe Hristos ca izvor al vieţii noastre, avem 
nevoie de spovedanie. Avem nevoie mai întâi de 
botez, avem nevoie să ne creştem pruncii în fri-
ca lui Dumnezeu şi să-i împărtăşim. Să nu vă fie 
frică să-i împărtăşiţi de mici. Hristos este Viaţa, 
este viaţa noastră. El vine şi Se sălăşluieşte întru 
noi şi Se face una cu noi, atunci când noi ne ple-
căm smeriţi înaintea Lui.

 Să nu aşteptăm numai cele patru posturi 
din cursul anului, ci, ori de câte ori simţim ne-
voia, să mergem la duhovnic, să ne mărturisim 
păcatele, să luăm dezlegare, să ne curăţim, să in-
trăm din nou în baia botezului. Căci Taina Sfintei 
Spovedanii, a mărturisirii, este botezul cel nou; 
este apa care curăţă sufletele, botezul pocăin-
ţei, botezul lacrimilor, prin care noi renaştem la 
viaţa cea întru Hristos şi, în felul acesta, Hristos 
este izvor al vieţii noastre. Dacă vrem ceva mai 
bun de la Dumnezeu, dacă vrem să renaştem la 
o nouă viaţă, dacă vrem ca neamul nostru să-
şi revină, să se oprească din povârnişul pe care 
a luat-o cumva la vale, trebuie să ne alegem 
duhovnici, să ne spovedim, să punem punct 
păcatului. Să ne trezim din bezmeticia în care 
suntem, din amorţirea, din adormirea sufleteas-
că în care ne-a prins păcatul. Căci de 20 de ani, 
de la Revoluţie încoace, păcatul şi-a făcut loc şi 
este chiar legiferat. Să le spunem celor în drept 
că nu avem nevoie de pornografie, că nu avem 
nevoie de prostituţie, că nu avem nevoie de legi 
care să faciliteze păcatele despre care ruşine este 
a şi grăi, păcatele împotriva firii şi toate celelalte 
pe care le vedem în ţara noastră.

Vrem ceva nou? Să punem punct la toate 
acestea! Şi fiecare, acolo unde este, să fie cu tra-
gere de inimă, să fie cu frică de Dumnezeu şi să 
nu accepte compromisul sub nicio formă. Nici 
compromisul moral, nici compromisul social, 
nici compromisul politic, absolut sub nicio for-
mă, dacă vrem ceva nou şi dacă vrem ca această 
societate să se schimbe cu ceva. Fără Dumnezeu, 
fără rugăciune, fără biserică, fără Taine, fără 
Taina Spovedaniei şi fără Taina Împărtăşaniei nu 

putem porni la drum. Să nu-i cerem cutăruia sau 
cutăruia, primarului, sau conducătorului, sau 
guvernatorului, să nu le cerem lor să se schimbe. 
Nu! Ci cu mine însumi să încep să schimb ceva. 
Eu să devin lumină, eu să nu mai fiu corupt, eu 
să nu accept fărădelegile, eu să fiu demn, eu să 
fiu cu frică de Dumnezeu, eu să arăt lumii că tre-
buie, că vreau să-L am pe Hristos şi că vreau să 
fiu cu adevărat român. Suntem lângă mormân-
tul celui mai mare român, al Slăvitului Voievod 
Ştefan. Fără ochii aţintiţi asupra strămoşilor, fără 
valorile strămoşeşti, fără a ne cunoaşte istoria, 
fără o trezire a conştiinţei noastre naţionale, nu 
se poate realiza nimic.

De aceea, luând aminte la toate acestea, hai-
deţi să schimbăm ceva. Într-un cuvânt, să fim 
demni acolo unde este chemat fiecare dintre noi. 
Facă Bunul Dumnezeu ca aceste cuvinte să mear-
gă la inima noastră, a tuturor, şi să plecăm de 
aici, de la mormântul Marelui Ştefan, în această 
noapte mântuitoare a Învierii, hotărâţi să schim-
băm ceva înlăuntrul nostru, să ne înnoim pe noi, 
căci Hristos pentru aceasta a venit. 

Din cuvântul rostit în noaptea de Înviere a anului 2011
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Nume sectiune

Sfinţirea picturii Putnei

Mi-a rămas în minte imaginea Părintelui 
Patriarh când a sfinţit Altarul, când a 

însemnat cu Sfântul şi Marele Mir monograma 
creştină pe pictură, şi apoi cum ceilalţi ierarhi, 
pe rând, au mers şi au sfinţit fiecare câte o latu-
ră a bisericii cu Sfântul şi Marele Mir. E o pecete 
care se pune, e „Pecetea darului Duhului Celui 
Preasfânt”, aşa cum la Taina Botezului, după 
ce pruncul este botezat în apă, urmează unge-
rea cu Sfântul şi Marele Mir, şi atunci se rostesc 

aceste cuvinte: „Pecetea darului Duhului Celui 
Preasfânt”. Ei bine, după botezul pe care l-a 
primit Putna, după înnoirea prin care a trecut, 
biserica a primit această pecete a Duhului Celui 
Preasfânt. O pecete care s-a pus undeva nu se 
poate retrage. Oricât ai încerca să o îndepărtezi 
de acolo, ea rămâne, întipărită pentru totdeauna. 
Tot aşa, şi aici, s-a pus această pecete.

Acum s-a săvârşit o lucrare adâncă, taini-
că. Generaţii au aşteptat ca pictura Putnei să se 

La hramul Mănăstirii Putna, Adormirea Maicii Domnului, 15 august 
2010, visul a generaţii întregi s-a împlinit: noua pictură a bisericii 
voievodale a fost sfinţită. Pe lângă podoaba frescelor, mănăstirea a mai 
primit un veşmânt duhovnicesc: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel 
şi Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Pimen au acordat mănăstirii al doilea 
hram, pomenirea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare. Istoria acestei 
împlinirii este redată în cuvintele de atunci ale Părintelui Stareţ al 
mănăstirii.



6

Sărbătoare

împlinească, ca Putna să se picteze şi să se sfin-
ţească. Mai bine de 350 de ani au trebuit să treacă. 
Monahi, clerici, boieri, voievozi au aşteptat un 
astfel de moment tainic, adânc duhovnicesc. De 
ce s-a împlinit acum? Nu ştim. Un singur lucru 
ştim: că am simţit că o pace s-a aşternut peste în-
treaga suflare de aici şi peste întreaga Putnă. Este 
o pace care dăinuie.

Putna a fost „tot cu aur poleită, mai mult aur 
decât zugrăvală, şi pre dinlăuntru şi pre denafa-
ră”, aşa cum spune cronicarul Ion Neculce. Dar la 
mijlocul veacului al XVII-lea, pictura s-a pierdut 
din cauza greutăţii timpurilor şi a neprietenilor. 

Din anul 1662 şi până în prezent Putna a 
aşteptat. Au fost şi încercări de repictare a bi-
sericii. Mai întâi în timpul mitropolitului Iacov 
Putneanul, care este considerat al doilea ctitor al 
mănăstirii, care a şi refăcut-o după cutremurul 
din 1739.

La 1863-1865 s-a încercat iar pictarea mă-
năstirii, de către Mitropolia de Cernăuţi şi 

mănăstire. Din aceşti ani se păstrează hotărâri 
ale Consistoriului de la Cernăuţi, rapoarte care 
menţionează existenţa unui plan iconografic. Nu 
s-a reuşit, făcându-se doar o probă, care se afla în 
pridvorul bisericii, probă care nu i-a calificat pe 
cei care au realizat-o.

În 1936 stareţul Atanasie Prelipcean încear-
că şi el să picteze biserica, dar nu reuşeşte. În 
anul 1942, în timpul celui de al Doilea Război 
Mondial, mitropolitul Bucovinei, Tit Simedrea, 
înainta Mareşalului Ion Antonescu un memoriu 
în care propunea un plan de refacere a Mănăstirii 
Putna, în care prevedea şi pictarea bisericii. Din 
nou, lucrurile s-au oprit la stadiul de dorinţă.

În anul 1973, după lucrările de restaurare din 
anii 1968-1972 şi după ce Putna a fost pregătită 
într-o oarecare măsură pentru a fi împodobită cu 
frescă, mitropolitul Moldovei de atunci, Iustin 
Moisescu, a sfinţit-o şi, când conducerea mănăs-
tirii, câţiva ani mai târziu, a cerut aviz pentru 
pictarea paraclisului, a dat această rezoluţie: „Să 
picteze paraclisul cine va picta şi biserica mănăs-
tirii”. Câţiva ani mai târziu, în 1981, fraţii Mihail 
şi Gavriil Moroşan au început lucrările, fără a şti 
că tot ei aveau să picteze şi biserica mare!

Pe 7 decembrie 1992 am primit ascultarea 
de stareţ. În seara aceleiaşi zile vine la uşa chiliei 
unde stăteam Părintele Iachint Unciuleac, sta-
reţul mănăstirii de până atunci, şi îmi dă câteva 
pachete de foiţă de aur spunându-mi: „eu nu am 
reuşit să văd începute lucrările de pictare a bise-
ricii. Poate Sfinţiei tale îţi va ajuta Dumnezeu să o 
faci”. L-am ascultat neîncrezător.

S-a apropiat anul 2000; mai erau patru ani 
până la împlinirea a 500 de ani de la mutarea la 
locaşurile de veci a Slăvitului Voievod Ştefan. 
Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Pimen a dat 
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blagoslovenie să mergem la mai multe biserici 
pictate de pictori de categoria I, care aveau drep-
tul de a picta Putna. La întoarcere mi s-a spus: 
„Ai fost? Ai văzut? Ei bine, cum crezi, dar mai 
buni ca fraţii Moroşan nu o să găseşti, sunt bu-
covineni şi ei o să pună tot sufletul”. Am luat 
ca de la Dumnezeu acest cuvânt. La întâlnire, 
Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist îmi spune: 
„Când te apuci de pictura bisericii, că, iată, fraţii 
Moroşan s-au întors de la Ierusalim şi nu lucrea-
ză niciunde ?”

Am făcut demersurile şi în 2001 a venit, de la 
Comisia de Pictură Bisericească, vestea cea bună a 
pictării din nou a bisericii mănăstirii Putna. Actul 
era semnat de fericitul întru adormire Patriarh 
Teoctist. Părintele Sofian Boghiu, preşedintele 
Comisiei pe atunci, ne-a sprijinit. Ne-a arătat pla-
nul iconografic întocmit în 1973 de Sfinţia Sa şi 
de doamna Olga Greceanu, atunci când şi Prea 
Sfinţitul Gherasim se străduia să picteze din nou 
Putna. Acest plan a fost respectat şi acum.

Pentru că Putna a fost pictată de Sfântul 
Ştefan pe fond de aur, gândul nostru a fost să 
respectăm şi acum această dorinţă a ctitorului 
mănăstirii. Am fost încurajaţi în mod deosebit de 
Părintele Patriarh Teoctist şi de Mitropolitul de 
atunci, Preafericitul Patriarh Daniel.

Pe 10 iulie 2001, în aceeaşi zi în care în 1466 
se începea zidirea mănăstirii de Ştefan cel Mare, 
dar fără ca noi să ştim aceasta, Înaltpreasfinţitul 
Pimen a făcut o rugăciune de începere a lucrări-
lor. Primele linii au fost trasate la 31 iulie.

Îmi amintesc că, după ce s-a pictat turla mă-
năstirii şi absida altarului, când s-au pictat scenele 
„Pogorârea Sfântului Duh” de la baza turlei şi am 
văzut frumuseţea picturii pe aur am zis: „oricât 
de greu va fi, nu mă vor lăsa românii din ţară şi 
din străinătate; şi până la capătul pământului mă 
voi duce, dar toată va fi pe fond de aur”.

Când s-a terminat de pictat gropniţa, în anul 
2008, a plecat la Domnul unul dintre pictori, 

10 iulie 1466 Se pune piatra de temelie a 
mănăstirii.
3 septembrie 1469 Sfinţirea mănăstirii de către 
Mitropolitul Teoctist al Moldovei alături de 64 de 
arhierei, preoţi şi diaconi.
1484 Un incendiu devastează mănăstirea. După 
refacere, biserica este pictată în interior şi în exterior.
1653-1662 Refacerea mănăstirii de către domnii 
Vasile Lupu, Gheorghe Ştefan, Istrate Dabija. Biserica 
rămâne nepictată.
sec. XVIII Ion Neculce (c. 1672-1745) scrie despre 
Putna că fusese „cu aur poleită, mai mult aur decât 
zugrăveală, şi pre dinlăuntru şi pre dinafară”.
1863-1865 Demersuri ale mănăstirii, sub vicarul 
egumenesc Sevastian Georgescu, către Consistoriul 
din Cernăuţi în vederea pictării mănăstirii.
1936 Încercări ale egumenului Atanasie Prelipcean 
de a picta biserica.
1942 Tit Simedrea, Mitropolitul Bucovinei, înaintea-
ză Mareşalului Ion Antonescu un memoriu privind 
pictarea din nou.
1973 Pictoriţa bisericească Olga Greceanu a întoc-
mit un proiect iconografic pentru pictarea bisericii,  
dar proiectul a fost abandonat.
1991 Stareţul mănăstirii, Arhimandritul Iachint 
Unciuleac, adresa Preafericitului Părinte Patriarh 
Teoctist un memoriu în care solicita din nou începe-
rea pictării.
10 iulie 2001 IPS Pimen binecuvintează începe-
rea lucrărilor de către fraţii pictori Mihai şi Gavriil 
Moroşan.
31 iulie 2001 Se trasează primele tuşe în turla 
mănăstirii.
31 iulie 2010 Încheierea lucrărilor de pictare.
15 august 2010 Sfinţirea picturii de hramul mănăs-
tirii, Adormirea Maicii Domnului.
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Gavril Moroşan. Îl considerăm ca pe 
unul care s-a jertfit pe altarul acesta al 
Putnei, căci de aici a plecat la spital şi 
apoi a trecut la cele veşnice. Şi de acolo 
din cer el priveşte acum desăvârşită lu-
crarea sa şi a fratelui său.

Un alt moment important a fost 
pictarea pridvorului. Acum dumnea-
voastră puteţi privi scena „Înfricoşatei 
Judecăţi”. Pentru ca pridvorul să fie 
pictat am avut un sprijin deosebit. Acel 
sprijin a venit din partea Părintelui 
Patriarh Daniel. Astfel s-a reuşit ca 
proba care a fost dată în veacul al XIX-
lea să fie extrasă şi să fie păstrată ca 
un document pentru viitor, în Muzeul 
mănăstirii. Şi acum avem în pridvor 
pictate de sus, scena creării omului, 
până la scena Înfricoşatei Judecăţi, mo-
ment pe care toţi îl vom gusta.

Lucrările au fost terminate în acest 
an, la 31 iulie 2010, iar astăzi, de dimi-
neaţă, prin mâna Părintelui Patriarh, 
s-a desăvârşit: pictura s-a sfinţit. Pentru 
Putna, dar şi pentru monahismul ro-
mânesc şi pentru Biserica noastră, este 
un eveniment deosebit. Sunt, practic, 
mai bine de 350 de ani de când aces-
te ziduri aşteptau să fie împodobite cu 
frumuseţea sfinţeniei. Un eveniment 
ca acesta, la Putna, nu a mai fost din 
timpul lui Ştefan cel Mare. 

Am spus despre dorinţa noastră 
din 2001 ca pictura să fie gata în 2004, ca 
un dar Sfântului Ştefan. Dar Dumnezeu 
şi Măria Sa au rânduit altfel. Nouă ani 
a durat pictarea, nouă ani a durat şi 
refacerea din secolul al XVII-lea. Iar 
când am cugetat să se sfinţească pe 
2 iulie, de ziua voievodului, a venit 
gândul lui Dumnezeu prin Părintele 
nostru Patriarh care a spus: „Dar de 
ce ţineţi voi la 2 iulie? Să fie pe 15 
august”. Am înţeles şi am zis: noi aşa 
am cugetat, dar se vede că aici este 
Maica Domnului, căci Măria Sa Ştefan 
a închinat Putna Maicii Domnului.

Acestea au fost câteva crâmpe-
ie din istoria pictării. La sfinţirea ei, 
mulţumim preabunului Dumnezeu, 
dătătorul a tot binele, Cel întreit în 
Feţe, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. 
Mulţumim Maicii Domnului care nu a 
căutat la nevrednicia obştii noastre şi a 
rânduit ca în aceşti ani să fie pictată bi-
serica. Mulţumim Slăvitului Voievod 
Ştefan pentru binecuvântarea pe care 

Sărbătoare
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ne-a dat-o pentru a picta „mănăstirea sa cea dra-
gă” – căci aşa se spunea despre Putna în vremea 
sa – şi pentru că s-a arătat biruitor atunci când 
ispitele ne înconjurau.

Vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, 
smerită închinăciune, pentru binecuvântarea în-
ceputurilor şi cele pe care doar el şi Dumnezeu 
le ştiu că a mai lucrat pentru ducerea la bun sfâr-
şit a picturii. Părintelui Patriarh Daniel metanie 
şi mulţumire adâncă pentru purtarea de grijă pe 
care a arătat-o ca mitropolit al Moldovei, pen-
tru momentul de astăzi, desăvârşirea picturii, şi 
pentru lucrarea lui Dumnezeu care s-a dovedit a 
fi prin el. Din partea noastră, a vieţuitorilor mă-
năstirii, înmânăm Preafericitului Părinte Patriarh 
o icoană cu Sfântul Cuvios Daniil Sihastru, ca 
mulţumită şi smerită închinăciune. Îi înmânăm 
şi un album pe care Putna l-a publicat cu prile-
jul acestei zile, în care sunt cuprinse trecutul şi 
prezentul mănăstirii, publicat cu binecuvântarea 
Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Pimen.

Mulţumim în chip deosebit 
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Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop  Pimen, 
care a fost alături de noi de la început, şi când am 
plecat să vedem diferite biserici pictate pentru a 
alege pictorii, şi atunci când se punea problema 
schimbării lor, şi acolo sus, la 28 metri înălţime, 
în turla bisericii, când a făcut prima rugăciune 
de binecuvântare a lucrării. A fost alături de noi 
în toate ispitele şi încercările care au fost. El este 
arhipăstorul care ne-a fost scut! Să ne trăiţi întru 
mulţi şi fericiţi ani!

Mulţumim ierarhilor prezenţi astăzi 
aici: Înaltpreasfinţitul Teofan, Mitropolit al 
Moldovei şi Bucovinei, Preasfinţitul Corneliu, 
Episcop al Huşilor, Preasfinţitul Varsanufie, 
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, 
Preasfinţitului Calinic, Episcop Vicar al 
Arhiepiscopiei Iaşilor, Preasfinţitul Ioachim, 
episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi 
Bacăului, Preasfinţitul Emilian, episcop vicar 
al Arhiepiscopiei Râmnicului. Ne-am bucurat 
şi de prezenţa unor arhierei oaspeţi din străi-
nătate: Înaltpreasfinţitul Serafim, Arhiepiscop 
de Ottawa şi Canada, care se află pentru a 
patra oară în Bucovina, de care este foarte le-
gat, Preasfinţitul Irineu de Priluţki şi Nijinski, 
Preasfinţitul Meletie, Episcop al Hotinului, din 

partea Bisericii din Ucraina. Mulţumim celorlalţi 
părinţi slujitori, care au venit de la mănăstirile şi 
parohiile Sfinţiilor lor. Cred că am fost, în total, 
arhierei, preoţi şi diaconi, peste 80 slujitori care 
ne-am rugat astăzi la altarul Putnei.

Mulţumim pictorilor, domnului Mihai că-
ruia îi dorim, nu ca meşterului Manole, ci să 
împodobească altă mănăstire, şi mai frumoasă; 
iar domnului Gabi îi dorim ca Dumnezeu să-i 
primească osteneala pe care a depus-o la atâtea 
biserici pictate şi să-l odihnească în lăcaşurile de 
veci.

Mulţumim ctitorilor prezenţi, cei pe care i-am 
menţionat şi celor care nu au fost menţionaţi.

Mulţumesc obştii mănăstirii care a înţeles să 
se dăruiască lui Dumnezeu şi să se jertfească şi 
în lucrarea acesta mare a pictării mănăstirii cu 
post şi rugăciune: câte trei părinţi în fiecare zi, cât 
timp pictorii au fost pe schelă. Monahul, iubiţi 
credincioşi, spun Sfinţii Părinţi, nu este altceva 
decât darul lui Dumnezeu. În ascultarea şi tăierea 
voii, mucenicia albă, el se consumă, arde pentru 
lume ca o jertfă lui Dumnezeu. El este cu adevă-
rat darul pe care lumea îl face lui Dumnezeu şi 
darul pe care Dumnezeu îl face lumii, ca rugător 
şi mijlocitor pentru lucrul mâinilor lui – întreaga 

Sărbătoare



creaţie. Cum frumos spune în Psalmi: „Ca să fac 
voia Ta, Dumnezeul meu, am voit” (Ps. 39, 11). 
Acesta este monahul!

Obştii îi doresc ca şi pe viitor să se dăruiască 
şi să se jertfească pe altarul acesta al Putnei.

Mulţumim şi pelerinilor care au fost alături de 
noi. Dintre ei, în chip deosebit, mulţumim „obştii 
celei mari a Putnei” – bucovinenii din satele din 
jur care ajută, cu timp şi fără timp, mănăstirea. Ei 
s-au identificat cu interesele mănăstirii. Au lăsat, 
de multe ori, casele lor şi trebuinţele lor, şi au răs-
puns la glasul mănăstirii când a fost nevoie.

Nu pot să îl uit pe Părintele Ionel Maloş, care 
m-a încurajat în anii grei ai începutului picturii şi 
ne-a fost alături. El a fost jertfa de la 2 iulie 2004, 
pârga ostenelii acelor zile, în care Dumnezeu şi 
Sfântul Ştefan l-au chemat la cele de sus. Nu îl 
uităm nici pe Mircea Motrici, care prin vocea lui, 
de la Radio România Actualităţi făcea să răsune 
de multe ori clopotele Putnei şi ale celorlalte mă-
năstiri din Bucovina, cântul acestor mănăstiri.

Tuturor smerită închinăciune, mulţumire şi 
rog pe Maica Sfântă ca paşii tuturor să fie numă-
raţi şi osteneala să vă fie primită în sfântul şi cel 
mai presus de ceruri Jerfelnic. Amin! 

Cu ocazia sfinţirii noii picturi a mănăstirii, a fost publicat albumul „Sfânta Mănăstire Putna”. Cele mai bine 

de 500 de pagini sunt rodul cercetărilor mai vechi şi mai noi despre istoria Putnei, desfăşurate de către pro-

fesorii şi monahii membrii ai Centrului de Cercetare şi Documentare „Ştefan cel Mare” al Mănăstirii Putna. 

Volumul a fost tipărit la editura Centrului, „Mitropolit Iacov Putneanul”.

Lucrarea beneficiază de un bogat aparat critic, index şi rezumate în limbile engleză, franceză, rusă şi 

greacă.

Pentru cine iubeşte mănăstirea şi vrea să o cunoască, albumul reprezintă o fereastră ce deschide drumul 

spre istoria acestei vetre de spiritualitate ortodoxă şi românească.
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Dacă au existat 
vreodată sfinţi 
pe pământ...

„Caracteristica spiritualităţii româneşti este smerenia”, le spunea părintele Dionisie 
Ignat ucenicilor săi. Astfel, neputincioşi fiind în a surprinde măreţia duhovnicească a 
Arhiepiscopului Victorin, ne-am mărginit în a deschide mici ferestre prin care să privim în 
sufletul acestui părinte blând şi smerit. Îl rugăm pe Înalt Preasfinţitul Victorin să ne ierte 
nevrednicia. Iar pe cititor îl îndemnăm să-şi umple sufletul de pace, mângâiere şi bucurie 
punând o smerită închinăciune la mormântul său de la Putna.

Păstorul

Vlădica Victorin spunea: „Călugărul trebuie 
să fie ca un pompier, oricând gata de acţiune”. Ei 
bine, dânsul a fost cel dintâi care împlinea acest 
cuvânt. Nu-şi îngăduia nici cel mai mic confort 
personal. 

A străbătut întreg continentul nord-ameri-
can, cu autobuzul, pentru a predica, a sfătui, şi 
a mângâia. A hirotonit preoţi şi diaconi, a înte-
meiat noi biserici pentru nevoile credincioşilor şi 
a păstrat (lucrul cel mai important) legătura  ca-
nonică-spirituală cu Biserica Mamă şi cu întreaga 
Ortodoxie, în ciuda tuturor greutăţilor şi încercă-
rilor ce le-a întâmpinat din toate părţile. A mers 
pe cărarea cea dreaptă şi strâmtă, principala grijă 
fiindu-i turma încredinţată lui de Dumnezeu. A 
făcut aceasta în felul său delicat de a fi, dar a fă-
cut-o cu determinare.

Şi-a păstorit turma în principal prin puterea 
exemplului personal. Era un om modest, simplu, 
fără orgolii. Prezenţa sa emana linişte şi pace su-
fletească. Îi simţeai prezenţa ca pe o adevărată 
binecuvântare.       

Libertate

Una din spusele pe care le repeta adesea era: 
„Dumnezeu ne-a făcut liberi”. Vedea în tensiuni-
le şi controversele iscate în parohii ocazii pentru 
oameni de a alege bine sau rău. Tot timpul ter-
mina examinarea acestor cazuri prin cuvintele: 
„Cine sunt eu ca să iau libertatea pe care ne-a 
dat-o Dumnezeu?” Pentru el, alegerile pe care 
le facem în momentele critice erau inima vieţii 
duhovniceşti.

Sărbătoare
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Cu copiii, ca un copil

Arhiepiscopul Victorin a fost unul dintre acei 
puţini oameni care ştiu cum să se poarte cu copiii. 
Şi asta pentru că niciodată n-a uitat cum este să 
fii copil. Le vorbea ca unor adulţi mai mici. Tot 
timpul avea pregătite punguliţe cu bomboane 
pentru copii. Mulţi dintre ei, fermecaţi de sfinţe-
nia şi blândeţea lui, le spuneau colegilor la şcoală: 
„L-am întâlnit pe adevăratul Moş Crăciun!”  

Vlădica spunea nu numai că copiii sunt la fel 
de importanţi ca adulţii, ci şi că adulţii au tot atât 
de mult de învăţat de la copii pe cât au copiii de 
învăţat de la adulţi. 

Rugăciune

Era un om al rugăciunii, ascultător şi sme-
rit. Când şedea pe scaunul arhieresc din Sfântul 
Altar, aveai impresia că doarme, dar mâna dreap-
tă cu cele două degete erau îndreptate spre inimă 
şi, în momentul când trebuia să-şi zică partea sa 
ca Arhiereu, de la sine se scula fără să fie atenţio-
nat de cineva, de parcă un înger îl ajuta să fie cât 
mai prezent la Sfânta Liturghie, dar şi la rugăciu-
nea neîntreruptă a inimii.

Părintele Teofilact de la Putna, adormit în-
tru Domnul anul trecut, spunea: „Nu am văzut 
un om în care să vibreze rugăciunea precum în 
Înaltpreasfinţitul Victorin”.

Sfânta Cruce

La toate otpusturile pe care le rostea la sfâr-
şitul Liturghiei, indiferent că era sărbătoare mare 
sau mică, praznic împărătesc, Paşti, Crăciun, 
Rusalii, pomenea şi Sfânta Cruce. Întrebat fi-
ind de ce făcea acest lucru, răspundea „Eu am 
fost superiorul Bisericii Ortodoxe Române de la 
Locurile Sfinte 10 ani. Acolo am fost martor la 
multe minuni săvârşite de Sfânta Cruce asupra 
acelora cu credinţă în puterea Sfintei Cruci, pe 
care a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos, 
pentru noi şi pentru a noastră mântuire.” Mai 
spunea: „Cinstim Sfânta Cruce ca fiind faţa lui 
Dumnezeu îndreptată către oameni.”
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● 24 iulie 1912 Se naşte în satul 
Mănăstioara, comuna Siret, judeţul 
Suceava, Victor, cel mai mare dintre copi-
ii lui Dumitru şi ai Nataliei Ursache. 

● 1924-1932 Frecventează cursurile liceu-
lui „Laţcu Vodă” din Siret absolvind cu 
rezultate excepţionale

● 1932-1936 Student la Facultatea de 
Teologie din Cernăuţi.

● 1936-1940 Profesor al Seminarului 
Teologic de la Mănăstirea Neamţ.

● 1940 Este tuns în monahism, primind 
numele Victorin, la sugestia viitorului 
Patriarh Nicodim care i-a spus stareţului: 
„Pune-i numele de Victorin, căci s-a do-
vedit că ştie să rabde ca un mucenic şi va 
şti să se poarte ca un Ierarh”.

● 1940-1944 Stareţ al Mănăstirii Neamţ. 

● 1946-1956 Reprezentant al Patriarhiei 
Române la Ierusalim. A fost preot la 
Sfântul Mormânt şi a dus o viaţă de 
sihastru. 

De ce Putna?

O nepoată l-a întrebat: „Vreţi să fiţi îngro-
pat la Mănăstirea Neamţ?” „Nu! Eu la Putna mă 
duc!” Totdeauna a considerat că Putna este cel 
mai sfânt loc al românilor. Putna reprezenta locul 
sfânt de venire acasă. Acolo pentru dânsul era li-
niştea, pacea… Tot ce exista, exista în Putna…

Întâmplare

În toamna lui 2001, călugărul care avea gri-
jă de mormintele din cimitirul mănăstirii a găsit 
candela de la mormântul Înaltpreasfinţiei Sale 
spartă în multe bucăţi şi a simţit o mare întrista-
re în suflet. Când au calculat momentul în care a 
avut loc această întâmplare, au realizat că a fost 
exact în momentul atacului asupra celor două 
turnuri ale World Trade Center din data de 11 
septembrie 2001.

O ucenică apropiată declara: „Dacă sfinţii 
au trăit vreodată pe pământ, Înaltpreasfinţitul 
Victorin a fost unul dintre ei.”

Să-i cerem ajutorul în rugăciune! Amin. 
Material selectat de monah Ieremia Berbec

Sărbătoare
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În toate împrejurările, fiinţa omenească de 
orice vârstă este o icoană vie, un exemplu 

de viaţă pentru semenii lui. Asemenea Sfinţilor 
amintiţi în Calendarul Bisericesc, şi toţi credin-
cioşii Bisericii lui Hristos au chemarea Sfântă de 
a fi cu adevărat Lumina lumii în viaţa lor şi de a 
propovădui Evanghelia lui Hristos prin cuvânt şi 
faptă, în familii, în mijlocul parohiilor din satele 
şi oraşele în care trăiesc, în şcoli şi biserici, prin 
tot ce vorbesc, prin tot ce înfăptuiesc, în fiecare zi 
şi în toate zilele vieţii lor. Indiferent de chemarea 
vieţii lor, fiecare om e înzestrat de Dumnezeu cu 
un mare dar al cunoaşterii binelui şi răului prin 
conştiinţa sa. Din cea mai fragedă vârstă a copilă-
riei şi până la adânci bătrâneţi, glasul conştiinţei 
îi strigă fiecăruia că nu e bine să furi, să loveşti, 
să ucizi, să spui neadevărul, să săvârşeşti fap-
te ale necurăţiei trupeşti... până şi cei care n-au 
cunoscut poruncile lui Dumnezeu. Iar cei care 
săvârşesc asemenea fapte rele, se ascund, fug, se 
înfricoşează de răspundere şi urmările faptelor 
lor rele. 

Indiferent de chemarea ce o au, Ierarhi, Preoţi, 
Profesori, părinţi ai familiei şi în toate ocupaţiile 
lor, orice vorbire se poate asemăna cu o adevărată 
predică din faţa Sfântului Altar. Şi dacă unul sau 
mai mulţi l-ar întreba pe predicator: Personal cre-
deţi şi îndepliniţi ceea ce ne propovăduiţi nouă? 
Adică Rugăciunea, Postul, Faptele milosteniei 
trupeşti şi sufleteşti, adevărul în lumina conşti-
inţei, împlinirea Poruncilor lui Dumnezeu şi ale 
credinţei şi iubirii de Dumnezeu şi a aproapelui?

Această întrebare ne aşteaptă pe toţi în ziua 
chemării noastre întru viaţa cerească cea veşni-
că, fără nici o deosebire, pe fiecare, în măsura 
răspunderii ce o avem în viaţă. Aceasta am con-
siderat întotdeauna în chemarea îndatoririlor 
tuturor, Ierarhi, preoţi şi slujitori în chemările lor 
sfinte, credincioşi, Adevărul în lumina conştiin-
ţei şi a credinţei în Dumnezeu!

Toate să le credem, toate să le propovăduim, 
toate să le îndeplinim numai în lumina Adevărului 
conştiinţei noastre, luminată de Harul Divin al 
Credinţei şi Iubirii noastre de Dumnezeu şi a 
aproapelui nostru.

● 1956 Este chemat de episcopul Andrei 
Moldovan la Episcopia Ortodoxă 
Română din SUA: „Fie vii, fie se distruge 
Biserica Misionară Română”. 

● 1956-1966 Profesor de Teologie 
Dogmatică, Morală şi Pastorală la 
Seminarul Teologic „Sfântul Tihon” din 
South Canaan, în Pennsylvania. A cunos-
cut bine limbile greacă, arabă, ebraică, 
latină, franceză şi engleză.

● 1966 Este ales şi întronizat ca episcop 
al Episcopiei Misionare Române din 
America şi Canada.

● 1978 Cetăţean de onoare al oraşului 
Winnipeg, capitala statului canadian 
Manitoba.

● 1982 I s-a conferit Crucea Ordinului 
Sfântului Mormânt.

● 1997 Cetăţean de onoare al oraşului 
Edmonton, capitala statului canadian 
Alberta. 

● 16 iulie 2001 Se stinge din viaţă la 
Detroit.

● 22 iulie Este înmormântat la Mănăstirea 
Putna.

Sărbătoare
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Orice plecare seamănă cu o 
moarte. Orice moarte seamă-

nă cu o despărţire. Orice despărţire 
este însoţită de tristeţe. Cu atât de mult 
cu cât plecarea este pe totdeauna. 
Omeneşte se cade să fim întristaţi as-
tăzi în faţa rămăşiţelor pământeşti 
ale Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop 
Victorin. Dar duhovniceşte simţim 
bucuria înălţării lui la cer, unde îl 
aşteaptă ucenicul său, Sfântul Ioan 
Iacob Hozevitul şi deasupra acestuia îl 
aşteaptă Domnul Iisus Hristos cu bra-
ţele deschise. Aceasta de ce? Pentru că 
Arhiepiscopul Victorin a fost un călu-
găr cu viaţă aleasă, cu viaţă curată, cu 
viaţă sfântă.

Depune mărturie cel care i-a fost 
colaborator apropiat vreme de 10 ani 
de zile, între aprilie 1966 când a deve-
nit arhiereu, Arhiepiscop în America 
şi până în octombrie 1976, când eu a 
trebuit să păresesc Statele Unite ale 
Americii. În aceşti 10 ani am locuit 
în aceeaşi casă, am mâncat la aceeaşi 
masă, am împărţit bucuriile şi ama-
rul. Şi mi-am dat seama că atunci când 
s-a pus problema să devină episcop 
al românilor din America dilema era 
următoarea: dacă trebuie să adopte cri-
teriul politic sau criteriul canonic. Şi aici 
Victorin nu a avut nici un fel de ezitare. 
Oricare ar fi politica, ea este omeneas-
că; guvernele vin şi se duc. Noi trebuie 
să păstrăm sus drapelul canonicităţii 
Bisericii, legătura cu Biserica mamă, 
legătura cu Sfântul Sinod, cu toţi stră-
moşii noştri, cu pământul patriei, cu 
istoria şi tradiţiile noastre. Şi de aceea, 
cu toată vitregia vremurilor din ţară 
pe care le-am trăit, acolo se rostea ro-
mâneşte mai răspicat şi mai puternic. 

Răsfoiţi orice calendar Credinţa apă-
rut în vremea comunismului şi veţi 
vedea că în el se rostea ceea ce nu se 
putea rosti în ţară, inclusiv Basarabia, 
Bucovina şi Ţinutul Herţei – pământ 
românesc. Acestea sunt tipărituri care 
stau mărturie a sufletului înalt româ-
nesc al Arhiepiscopului Victorin.

Despre viaţa lui curată s-a vorbit. 
Deşi avea cunună pe cap arhierească, 
a rămas pe mai departe călugărul de 
la Neamţ. Cu pravila lui, cu posturile 
lui, cu nevoinţele lui, cu privegherile 
lui. Şi s-a spus aici bine. Înainte de a fi 
om de administraţie, a fost misionarul 
prin excelenţă străbătând continen-
tul în lung şi-n lat prin mii şi zeci şi 
sute de mii de kilometri. Aşa se face 
că astăzi, pământul natal, şi în special 
Mănăstirea Putna care i-a fost atât de 
dragă îl primeşte astăzi aici, împreună 
cu noi. Şi a fost de la Dumnezeu. 

Şi acum, când şi eu trebuie să mă 
despart de părintele şi de fratele meu, 
nu am decât să-i adresez:

Înaltpreasfinţite! Atâta vreme am 
vieţuit împreună, atâta vreme am făcut 
planuri, ne-am gândit, ne-am bucurat, 
ne-am întristat. Uneori ne-am înţeles, 
alteori nu ne-am înţeles, apoi iară-şi 
ne-am înţeles. Pentru tot ce am greşit 
omeneşte faţă de Înaltpreasfinţia ta, 
te rog din inimă să mă ierţi. Iartă-mă! 
Pentru ceea ce poate mi-ai fi greşit, din 
aceeaşi inimă, te iert. Dumnezeu să-ţi 
deschidă vămile lui cele luminoase. 
Domnul Iisus Hristos să te primească 
în Împărăţia Sa cea cerească cu braţele 
deschise şi norii Săi de lumină. Amin. 
Fie-ţi odihna veşnică şi ţărâna patriei 
uşoară. Amin. 

Predică la înmormântarea IPS Victorin

IPS Bartolomeu 
Anania, 
Arhiepiscop al 
Vadului, Feleacului 
şi Clujului şi 
Mitropolit al 
Clujului, Albei, 
Crişanei şi 
Maramureşului
21 ianuarie 1993 – 
†31 ianuarie 2011

Sărbătoare
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„Slujba ta  
fă-o deplin!”

29 iunie 2004 – 29 iunie 2011. Şapte ani ca o 
zi. S-au scurs deja şapte ani de când vrednicul 
de pomenire Preotul Ionel Maloş, Protopopul cel 
iubit şi apreciat de toţi, a plecat pe drumul veş-
niciei lăsând un gol imens în urma sa. Se spune 
că nimeni nu este de neînlocuit; ei bine, totuşi, 
sunt oameni pe care nu-i poţi înlocui. Unul dintre 
aceştia este Părintele Ionel Maloş căruia nimeni 
nu îi poate lua locul în sufletul atâtor credincioşi 
care l-au cunoscut, l-au iubit, l-au apreciat pentru 
dragostea lui, pentru râvna lui faţă de Dumnezeu 
şi pentru a aduce sufletele la Dumnezeu.

La sorocul acesta aş vrea să amintesc câte-
va cuvinte ale părintelui Ionel. Mai întâi despre 
familie:

„Familia – aşezământ dumnezeiesc şi Altar 
divin. Ce cuvânt scump nouă tuturor! ...zicem 
„familie” şi înaintea ochilor noştri apar chipuri-
le de neuitat ale părinţilor care ne-au născut şi 
ne-au crescut... zicem „familie” şi ne gândim la 
fraţii şi surorile în mijlocul cărora ne simţim atât 
de bine.

Familie este căminul cald în care bărbatul şi 
femeia se împărtăşesc de roadele binecuvântă-
rii lui Dumnezeu şi de marile bucurii ale vieţii. 
Familia este leagănul scump al omenirii în care 
se dezvoltă, ca nişte flori în lumina soarelui, vlăs-
tarele tinere ale neamului. Familia, în sfârşit, este 
patria în mic, de a cărei tărie şi sănătate depind 
vigoarea şi viitorul patriei celei mari, a naţiunii. 
Familie este cea dintâi şi cea mai importantă celu-
lă a societăţii omeneşti. Dar celula aceasta îşi are 
duşmanii săi. Este atacată de viruşi care o slăbesc 
şi ameninţă să o distrugă. Sunt patimile urâte, fă-
rădelegile şi năravurile care se arată la tot pasul: 
neînfrânarea, divorţul, lepădarea pruncilor, edu-
carea greşită a copiilor.

În toate timpurile, aceste rele au secătuit 
viaţa de familie. Dar în vremea noastră, ele iau 
chipuri înspăimântătoare.”

Nu numai familia a fost în atenţia Părintelui 
Ionel, ci aş spune că în atenţia lui a fost sufletul 
curat al românului, sufletul curat al creştinului. 
De aceea el s-a implicat mult în a aduce pe calea 
cea bună a mântuirii pe bunii săi credincioşi. Căci 
parohia Laura, Vicovul de Sus, unde el a păsto-
rit, e cunoscută ca o parohie cu oameni vrednici, 
ataşaţi bisericii şi care au sprijinit bunul mers al 
lor şi al celor din jurul lor. Unde nu s-a implicat 
Ionel Maloş? Acolo unde nu a fost solicitat. Ori 
de câte ori la mănăstire, la căminul de bătrâni al 
Arhiepiscopiei, sau alte şantiere, atunci când au 
fost inundaţii sau ori de câte ori i s-a bătut în poar-
tă, el nu a avut decât un singur cuvânt: „Prezent!”, 
şi a fost prezent în casa tuturor. Rar întâlnim un 
misionar în ziua de astăzi. Ei bine, Ionel a fost un 
misionar prin excelenţă al Bisericii noastre.

Şi acum, la şapte ani, ne amintim cu vredni-
cie de misiunea pe care Ionel a făcut-o în rândul 
păstoriţilor săi. Ca Protopop a ştiut să se aplece şi 
să asculte durerile fraţilor slujitori de la Sfântul 
Altar. A ştiut totodată să-i şi îndemne pe aceş-
tia, să-i şi trezească, să le trezească conştiinţa de 
slujitori ai altarului străbun. Atunci când a fost 
rânduit ca să fie Protopop în Protoieria Rădăuţi, 
Ionel s-a adresat tuturor cu aceste cuvinte:

„Suntem preoţi! Să ţinem la demnitatea noas-
tră preoţească! Să privim cu seriozitate la lupta 
care ne aşteaptă înainte, spre a ne păzi pe noi şi 
turma cea duhovnicească încredinţată nouă de 
lupii cei ce caută să o răpească, să o îndepărteze 
de la drumul mântuirii, conştienţi de responsa-
bilitatea mare ce o avem pentru fiecare suflet în 
faţa lui Hristos.

Sărbătoare
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Să ne implicăm în toate problemele care pri-
vesc bunul mers al lucrării noastre preoţeşti!

Să fim în pas cu problemele actuale, trăitori 
în realitatea vremii şi nu anacronici, serioşi, cu-
minţi, cumpătaţi, calculaţi, uniţi în cuget şi în 
simţire jertfelnică în faţa lui Dumnezeu şi în folo-
sul semenilor noştri. 

Să răspundem la chemarea: Slujba ta fă-o de-
plin! (II Tim. 4, 5)”

Nu de puţine ori în conferinţele preoţeşti, Ionel 
atrăgea atenţia că preotul este chemat să zidească, 
că preotul este chemat la zidire şi nu la sminteală, 
că preoţia este de sus, este misiune, este înaintare, 
este chemare; că preotul este purtător de har, de 
mesaj; el este mijlocitor între om şi Dumnezeu:

„Preotul este sare şi lumină şi în felul acesta el 
este chemat mereu să contribuie la creşterea îm-
părăţiei lui Dumnezeu pe pământ, împărăţie care 
este dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt 
(Rom. 14, 17). Preotul este chemat să dea sens, să 
explice, să completeze, să definească. Preoţia nu 
este profesiune, ci este misiune. Preoţia este da-
rul lui Dumnezeu, preoţia este jertfelnică. Preotul 
trebuie să îndrume destine. Preotul este sacerdot 
sfinţind viaţa oamenilor şi viaţa înconjurătoare.”

Credincioşilor săi le spunea:
„Să ne deschidem inimile în scaunul măr-

turisirii şi să scoatem din ele toată necurăţia. Să 
spunem toate greşalele pe care le-am făcut fără 
sfială, fără a ascunde ceva. Apoi să ne căim! Să ne 
hotărâm pentru o viaţă nouă, mai bună, mai creş-
tinească. Iar când preotul, slujitorul lui Hristos pe 
pământ va rosti cuvintele de dezlegare: „Fiule, 
iertate-ţi sunt păcatele tale” – o mare uşurare 
vom simţi, o adâncă pace ni se va pogorî în inimi, 
iar în ceruri îngerii vor prăznui cu bucurie în-
dreptarea noastră.”

Iată căutarea lui Ionel, o căutare sfântă. Şi 
de aceea acum, la împlinirea a şapte ani, cu dor 
ne aducem aminte de cuvintele lui, de com-
portamentul lui, de dragostea lui jertfelnică. 
Dumnezeu să-i facă odihnă veşnică, iar toţi cei 
care l-au cunoscut, l-au iubit, l-au preţuit şi i-au 
ascultat cuvintele, să se străduiască să ducă mai 
departe mesajul lui de dragoste, de iubire faţă de 
Dumnezeu, faţă de neam, faţă de biserica sa cea 
sfântă şi niciunul să nu uite sfatul lui amintit mai 
sus: „slujba ta fă-o deplin!”, adică acolo unde eşti 
împlineşte-ţi misiunea pentru care vei răspunde 
cândva înaintea lui Dumnezeu. 

Arhimandrit Melchisedec Velnic
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„Să fim mereu bucuroşi!”

Să fiţi bucuroşi tot timpul. Când aveţi mul-
te probleme, multe necazuri, încercaţi să 

fiţi bucuroşi. Trebuie să fii bucuros că trăieşti în 
lumea lui Dumnezeu, că eşti creat de Dumnezeu, 
că harul lui Dumnezeu e lângă tine. Dar înţelege-
rea duhovnicească nu se iveşte din senin.

Pentru a putea simţi acestea, Dumnezeu a 
rânduit două lucrări ale harului. După cum soa-
rele răsare peste cei păcătoşi şi peste cei drepţi, şi 
cum plouă peste cei păcătoşi şi peste cei drepţi, 
aşa şi harul lui Dumnezeu vine peste toţi. Pentru 
cel ce are în suflet mocirlă, harul vine ca lumina şi 
căldura soarelui. La cel care are inima împietrită, 
vine ca ploaia. Şi soarele şi ploaia se schimbă, de-
pinde de ce are nevoie omul.

Ce este soarele? Soarele este legea lui 
Dumnezeu care ne spune: asta fă-o aşa, dacă nu 
faci aşa nu o să fie bine. O lege care este datorie 
pentru fiecare dintre noi, şi pentru credincioşi, 
şi pentru necredincioşi. Dacă cineva nu crede, 
nu înseamnă că nu există lege. Căci legea lui 
Dumnezeu nu este ca legile oamenilor. Legea 
Domnului este valabilă tot timpul. Dar dacă 
mergem după lege, cine se va mântui? Şi atunci 
Domnul a zis: milă voiesc, iar nu jertfă. Şi a dat 

ploaie, ca noi să putem primi harul în inimile 
noastre împietrite. Ploaia este milostivirea. Cât 
de mult am fi noi încărcaţi de păcate, harul lui 
Dumnezeu coboară asupra noastră şi ne trezeşte 
inimile noastre împietrite.

Să ţinem minte că harul Domnului este 
pretutindeni cu noi. Oricât de rău ne-ar fi, 
Dumnezeu este cu noi; cât de tare ne-am înălţa 
noi, Dumnezeu pe toate le vede şi e lângă noi me-
reu. De aceea să nu cumva să ne înălţăm, să vrem 
să fim mai sus decât Dumnezeu, căci oricum nu 
avem cum să ajungem până la El. Dar nici nu tre-
buie să avem frica aceea că nu putem face nimic 
bun, că nimic din faptele noastre nu este primit 
de Dumnezeu. Fiindcă nu noi facem: Dumnezeu 
face pentru noi. Dacă însă nu avem voinţa să fie 
aşa, cu adevărat nu putem face nimic.

Mă rog Domnului să lumineze inimile cu 
soarele Său, cu căldura legii Sale şi a fricii de 
Dumnezeu. Şi am nădejde în El că, atunci când o 
să cad, El o să vină şi îmi va spune: milă voiesc, 
nu jertfă. Şi din cauza aceasta eu sunt mereu bu-
curos. Să dea Dumnezeu ca această bucurie să nu 
aibă sfârşit. Să dea Dumnezeu ca în fiecare din 
noi bucuria Domnului să nu dispară niciodată. 

IPS Ştefan 
împreună cu o 
parte din obştea 
Mănăstirii Putna

În luna iunie a anului 2011, Înaltpreasfinţitul Ştefan Kalaijashvili 
al Eparhiei de Lentekhi şi Tsageri din Georgia a făcut un plerinaj în 
România. El este păstorul regiunii Tsagerii, locul unde a murit Sfântul 
Maxim Mărturisitorul.

Cuvinte duhovniceşti
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Sfântul Maxim 
Mărturisitorul la Putna

Sfântul Maxim Mărturisitorul 
a fost un aprig apărător al 

dreptei credinţe. El L-a mărturisit 
pe Hristos Domnul în prima parte a 
veacului al VII-lea. După îndelungi 
persecuţii, care au culminat cu tăie-
rea mâinii drepte, smulgerea limbii şi 
trimiterea în cel de-al treilea exil, în 
vestul Georgiei de azi, s-a strămutat 
la locaşurile de veci în ziua de 13 au-
gust 662. Sfintele lui moaşte au ajuns la 
mănăstirea Sfântul Pavel din Muntele 
Athos în jurul anului 1470 şi de atunci 
până astăzi, mâna ocrotitoare a acestui 
mare sfânt al Ortodoxiei noastre, se 
păstrează în această mănăstire. 

La sosirea lor la Putna, sfintele 
moaşte au fost întâmpinate de întreg 
soborul Sfintei Mănăstiri, în sunet de 
clopot şi cântări de tropare. După un 
scurt cuvânt de întâmpinare din partea 
Părintelui Stareţ al Mănăstirii Putna, 
a început slujba privegherii Sfântului 
Maxim Mărturisitorul, slujbă care a 
continuat a doua zi dimineaţa, înche-
indu-se cu Sfânta Liturghie. 

Bucovinenii, aflând că moaştele 
Sfântului Maxim Mărturisitorul po-
posesc la Mănăstirea Putna şi rămân 
peste noapte, au venit în număr mare 
ca să ia putere din puterea, râvnă din 
râvna, dragoste şi frică de Dumnezeu 
din dragostea şi frica de Dumnezeu 
pe care le-a avut sfântul. Astfel, pe tot 
parcursul privegherii şirul credincioşi-
lor care aşteptau să se închine la racla 
cu sfintele moaşte se întindea până 

în curtea mănăstirii. Şi aproape toată 
noaptea, până spre dimineaţă, cete-cete 
de credincioşi au venit şi s-au închinat 
la moaştele marelui Mărturisitor şi 
Teolog al Ortodoxiei.

Întâlnirea cu Sfântul Maxim 
Mărturisitorul a fost pentru vieţuito-
rii Putnei şi pentru toţi creştinii din 
Bucovina un îndemn la demnitate şi 
la verticalitate, în aceste vremuri de 
confuzie şi indiferentism faţă de cele 
sfinte, cele după Dumnezeu. Mesajul 
lui către noi toţi acesta este: credinţa 
nu se negociază!

Bucuria transmisă, curajul pe care 
ni l-a dat, sunt o mărturie că sfinţii sunt 
vii. Ei sunt prietenii lui Dumnezeu şi 
apărătorii şi sprijinitorii noştri.

Bucură-te, Sfinte Maxime, 
Mărturisitor al Adevărului celui 
mântuitor! 

La iniţiativa IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, 
mâna Sfântului Maxim Mărturisitorul a fost adusă în Moldova 
cu ocazia hramului Sfintei Parascheva de la Iaşi. 
Aşa se face că, în seara zilei de 18 octombrie 2010, racla cu 
sfintele moaşte a sosit şi la Mănăstirea Putna. 
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”

”Calea scurtă spre mântuire este dragostea 
adevărată, cea din cunoştinţă, a lui Dumnezeu şi 
izgonirea din suflet a dragostei faţă de trup şi de 
lumea aceasta. Prin aceasta lepădând pofta de plă-
cere şi frica de durere, ne eliberăm de reaua iubire 
trupească de noi înşine, înălţaţi fiind la cunoştinţa 
Ziditorului.

Cel ce se doreşte după viaţa adevărată, cu-
noscând că toată osteneala, fie cu voia, fie fără de 
voie, se face moarte a plăcerii, care e maica morţii, 
va primi cu veselie toate asprimile încercărilor fără 
de voie, bucurându-se întru răbdare şi făcând din 
necazurile sale căi uşoare şi line, care-l duc fără să-l 
rătăcească spre cununa chemării de sus, pe care o va 
primi, ca unul ce a biruit plăcerea prin sete de virtu-
te şi a călcat durerea prin dragostea de cunoştinţă.

Dându-şi omul seama de slăbiciunea proprie, 
va recunoaşte că Dumnezeu e singura putere care 
răpune în noi patimile şi se va smeri pocăindu-se şi 
lepădând umflata părere de sine.

Toate isprăvile Sfinţilor au fost în chip vădit da-
ruri ale lui Dumnezeu. Fiecare dintre ei a dobândit 
numai acele bunuri, pe care le-a atribuit Domnului, 
Care le-a dăruit.

Cel ajuns la Dumnezeu, atât cât e cu putinţă 
omului, cunoaşte că pe Dumnezeu nu-L strigă decât 
tăcerea desăvârşită şi nu şi-L reprezintă decât neşti-
inţa totală prin depăşire.

Sfântul Maxim Mărturisitorul, 
Răspunsuri către Talasie, Filocalia III

Avem bucuria de a avea în mijlocul nos-
tru pe Părintele Stareţ de la Mănăstirea Sfântul 
Pavel din Sfântul Munte. Pentru noi este o 
binecuvântare, o întărire în dreapta credinţă 
şi, aş vrea să spun, o atenţionare din partea 
Sfântului Maxim Mărturisitorul în ceea ce 
priveşte credinţa. Din credinţă şi din adevă-
rul ortodoxiei nu este nimic de tăiat, nimic de 
adăugat, nimic de ciuntit. Adevărul este Unul 
şi trebuie apărat pe deplin! Căci aceasta este 
Ortodoxia noastră.

Arhim. Melchisedec,
Stareţul Mănăstirii Putna

Mănăstirile ţin credinţa, evlavia şi nea-
mul. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să 
binecuvânteze aceste mănăstiri şi toată lu-
mea. Şi această mănăstire este o pepinieră 
unde se formează mulţi călugări afierosiţi 
lui Dumnezeu. Pentru ca un monah să se 
poată afierosi lui Dumnezeu nu este un lu-
cru uşor. Căci monahul care se afieroseşte lui 
Dumnezeu, trebuie să se afierosească cu  trup 
şi suflet. Să înveţe întâi să facă răbdare şi ascul-
tare. Călugării trebuie să se roage zi şi noapte, 
să fie iubitori de slujbe, să-şi facă canonul lor, 
să citească sfintele cărţi ale Bisericii noastre, 
sinaxarele şi cărţile patristice, să facă ascul-
tare faţă de Părintele Stareţ, căci numai astfel 
poate un monah să sporească. Dacă monahul 
începe să-şi facă voile şi să facă cum îl taie ca-
pul, atunci este un monah eşuat. Trebuie ca 
monahii şi noi toţi, în general, să practicăm 
deasa rugăciune „Doamne Iisuse Hristoase, 
Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi”. Să 
ne rugăm zi şi noapte bunului Dumnezeu 
să ne învrednicească să avem sfârşit bun, cu 
bună pocăinţă şi un rai bun.

Arhim. Partenie, 
Stareţul Mănăstirii Sfântul Pavel
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IPS Iustinian 
Un suflet tânăr la 90 de ani

În 28 mai 2011, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Iustinian Chira a împlinit frumoasa vârstă de 90 de 
ani. E cunoscut în biserica noastră ca un iubitor al adevărului, al demnităţii, al cauzei naţionale, dar 

şi un apărător şi aprig sprijinitor al monahismului românesc. De aceea nu puţini sunt monahii care îi trec 
pragul şi care îi cer binecuvântare şi care îi cer întărire în ispite şi binecuvântare în viaţa lor de zi cu zi.

Vrednicul ierarh s-a distins printr-un discernământ deosebit şi dreaptă socoteală, dreaptă măsură, 
prin faptul că a ştiut de fiecare dată să cumpănească şi să dea cuvântul cel după Dumnezeu, şi nu după 
om. Privirea sa de vultur, pătrunzătoare, de multe ori spunea fără ca să-i arăţi rana leacul pe care îl me-
ritai, leacul de care aveai nevoie. Astfel de oameni sunt rari şi tot mai rari în ziua de astăzi. De ce? Pentru 
că egoismul, închipuirea şi îndreptăţirea îşi fac loc tot mai mult în viaţa noastră, iar smerenia este înlătu-
rată. Smerenia, dragostea şi blândeţea le-am găsit mereu pe chipul lui şi acestea i-au dat de fiecare dată 
discernământul, echilibrul şi cuvântul folositor.

Cuvinte duhovniceşti

 Am păşit pe 90 de ani, dar mă simt ca de 
20 de ani. Îmbătrâneşte osul şi carnea. Uite, sunt 
uscate mâinile! Dar sufletul şi mintea, nu!

 În mănăstire, eu consider că este un om ma-
tur nu numai cel care are mulţi ani de mănăstire 
sau care are mulţi ani de viaţă. Pentru mine este 
un om matur fiecare frate care intră în mănăstire, 
deoarece faptul că a intrat în mănăstire este do-
vada că este un om matur, că e un om care a luat 
o hotărâre foarte matură.

 Când ne gândim la sfinţi, la cuvioşi şi la 
martiri, nu ni se pare grea viaţa, nu ni se par că 
sunt grele ascultările. Pentru că, în comparaţie cu 
cuvioşii, martirii care au fost, la noi e mult mai 
uşor jugul decât cel al înaintaşilor noştri.

 Statornicia este una dintre virtuţile cele mai 
sfinte şi binecuvântate de Dumnezeu. Dacă ai sta-
tornicie, atunci te mântuieşti şi ai Raiul deschis. 
Dacă te laşi ispitit să te muţi de aici dincolo, eşti 
pierdut. E greu să te poţi opri, e ca şi cu bucata de 
zăpadă care se rostogoleşte şi nu se mai poate opri.

 Suntem oameni potriviţi, la timpul potrivit. 
Fiecare secol îşi are oamenii lui, fiecare mile-
niu îşi are oamenii lui. Mileniul al III-lea îşi are 

oamenii lui. Şi între aceşti oameni, ca o sămân-
ţă divină, este monahismul. Dacă nu ar exista 
sarea în apa mărilor, apa mărilor s-ar împuţi şi 
ar deveni ucigătoare. Monahismul este sămânţă 
divină în societatea omenească. Aşa cum îngerii 
în ceruri aduc slavă lui Dumnezeu, aşa aşteaptă 
şi de la oameni. Şi atunci noi completăm, că 99% 
nu aduc slavă lui Dumnezeu, şi atunci monahul 
completează ceea ce nu fac ceilalţi.

 
 Ce părere ai, mileniul III va fi un mileniu 

gol, pustiu, fără Dumnezeu? Credeţi că va pleca 
Dumnezeu şi va lăsa creaţia pustie? Nu! Noi nu 
trebuie să ne facem probleme, ci să ne facem trea-
ba cu care suntem însărcinaţi. Precum îngerii în 
ceruri, aşa şi monahul pe pământ. Noi ne rugăm 
pentru sfânta familie creştină: mama şi tata, bu-
nicul şi bunica, şi pruncii. 

Misiunea noastră, a monahilor, este să 
aducem slavă lui Dumnezeu, nu numai citind 
Psaltirea şi acatistele. Ci şi mintea noastră să gân-
dească, să laude pe Dumnezeu, şi când suntem 
treji, şi când dormim. Să vibreze cineva spre slava 
lui Dumnezeu. Şi atunci suntem oameni potriviţi 
la timpul potrivit.

Cel ce crede e un dumnezeu. Orice om cre-
dincios e un Dumnezeu în miniatură, iar cel ce nu 
crede este un demon, este robul infernului, robul 
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întunericului, un punct gol. În infinit apare un 
punct negru şi acela este necredinţa, este iadul, 
individul fără Dumnezeu. Omul necredincios 
este mai întunecat decât demonii din iad. Ce spu-
ne Evanghelia: „şi dracii cred şi se cutremură”. 
Deci iată că şi dracii îl depăşesc pe cel necredin-
cios, care este, de fapt, un om anormal. Eu în tot 
ce spun mă bazez pe cuvântul din Biblie. Ce zice 
Biblia? „Zis-a cel nebun: nu există Dumnezeu”. 
Deci necredinţa, ca şi starea de păcat, e un mo-
ment de nebunie. Nu eşti normal când faci un 
lucru împotriva poruncilor lui Dumnezeu. Ai un 
moment de întunecare, căci nu eşti lucid când 
faci un lucru de care ţi-e ruşine.

 Monahismul este o sămânţă divină. Noi 
ţinem echilibrul între lumea văzută şi lumea ne-
văzută, între îngeri şi oameni. Asta facem noi.

 Eu vă sfătuiesc şi vă îndemn întotdeauna 
să ţineţi legătura cu Hristos, la toate întrebările 
să cereţi răspuns la Hristos. Ce zice Hristos în 
problema aceasta? Aşa am procedat eu o viaţă 
întreagă. Şi, când n-am primit răspuns, am des-
chis Scriptura şi am primit răspuns. Dumnezeu 
te luminează. Întotdeauna să reflectăm ce ar zice 
Hristos în cazul respectiv şi vom găsi răspuns la 
întrebările puse cinstit şi sincer.

 Când te urci pe un vârf de munte trebuie 
să fii foarte atent să îţi ţii echilibrul, că altfel pici 
în prăpastie. Întotdeauna înălţimile de îmbată de 
cap. Credinţa este un pisc şi trebuie să te lupţi ca 
să-ţi păzeşti echilibrul acesta, să nu te prăbuşeşti 
în necredinţă.

 Dacă ura este un păcat suprem, nu poţi să 
consideri că te vei mântui dacă urăşti, fie şi pe cel 
mai mare duşman. Noi trebuie să compătimim şi 
pe evreu, şi pe mahomedan, şi pe sectar, şi pe ere-
tic, şi pe toţi. Să-i compătimim şi să-I mulţumim 
lui Dumnezeu că cunoaştem adevărul. Îl cunoaş-
tem pentru că l-am moştenit de la apostoli, l-am 
moştenit de la Sfinţii Părinţi, l-am moştenit de la 
părinţii noştri. Ei ne-au crescut cu dragoste şi cu 
frică de Dumnezeu. E un păcat oribil să urăşti 
pe cineva. Există în Dumnezeu ură? Nici pe dia-
volul Dumnezeu nu-l urăşte, că l-ar strivi dacă 
l-ar urî. Îl compătimeşte pentru că e tot creaţia 
lui Dumnezeu, care a profitat de voia liberă, de 
slava cu care l-a înzestrat Dumnezeu pe Lucifer, 
a abuzat de aceasta şi s-a răzvrătit.

 Ignoranţa este unul dintre marile păcate. Să 
căutăm să cunoaştem cuvântul lui Dumnezeu, să 
aprofundăm cuvântul lui Dumnezeu.
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Cuvinte duhovniceşti

Românii şi Ţara Sfântă
Sfântul Ioan Iacob 
Românul 
Pentru un om care nu are 

încredere în Dumnezeu, prun-
cul Ilie Iacob, născut în satul 
Crăiniceni din Botoşani, la 23 
iulie 1913, nu ar fi avut aproape 
nici o şansă de reuşită în viaţă. 
Căci mama, Ecaterina, a murit 
la şase luni după ce l-a născut, 
iar tatăl, Maxim, a murit în răz-
boi când copilul avea trei ani. 
Îl va îngriji o bunică săracă, 
Maria,  care va muri şi ea când 
băiatul împlineşte 10 ani. Cu 
toate acestea, copilul va deveni 
cel mai iubit român care a vieţuit în Ţara Sfântă, 
sfânt cu moaşte întregi, făcător de minuni tuturor 
celor care îi cer ajutorul.

După moartea părinţilor, oameni de o mare 
curăţie sufltească, cea care va pune temelia vieţii 
duhovniceşti a Sfântului Ioan Iacob va fi bunica.

Vara punea copilul într-o traistă, încât numai 
capul i se vedea, îl aşeza în spate, se însemna cu 
Sfânta Cruce şi se ducea la muncă cu rugăciunea 
pe buze şi cu lacrimile în ochi. Acolo îl adăpos-
tea la umbra unui copac, până la apusul soarelui. 
Apoi îl aşeza în traistă şi-l aducea acasă. După ce 
îl hrănea, îl culca lângă sfintele icoane, iar ea se 
ostenea cu rugăciuni şi metanii până târziu.

Când a început să meargă la şcoală, a învăţat 
foarte bine. Bătrâna l-a învăţat pe de rost rugă-
ciuni, l-a dus regulat la biserică. Deşi ea nu ştia 
carte, l-a pus să citească la Psaltire. Alteori îi spu-
nea să citească despre Patimile Domnului, iar ea 
plângea şi făcea metanii. Uneori copilul o întreba:

- Mamă, de ce plângi aşa tare când citesc 
Patimile Domnului ? Iar bătrâna îi răspundea, 
suspinând:

- Dragul meu, tu nu ştii durerea din casa 
noastră. Nu sunt eu mama ta! Ea a murit când 
tu aveai numai şase luni, iar tatăl tău a murit în 
război, când erai de trei ani. Eu sunt bunica ta, 
iar bunicul tău s-a dus la cer de mult. Fiind vă-
duvă, voiam să mă duc la mănăstire, dar, văzând 
că ai rămas orfan de părinţi, am renunţat, ca să te 
cresc pe tine. De aceea plâng, că sunt bătrână şi 

după moartea mea vei rămâne singur şi orfan pe 
lume. Dar să ai credinţă în Dumnezeu, să te rogi 
Lui mereu, să fugi de păcat şi să-ţi aduci amin-
te de noi. De vei face aşa, te va acoperi Maica 
Domnului şi vei scăpa de multe primejdii. Eu nu-
ţi doresc altceva mai bun în viaţă decât să ajungi 
preot şi să slăveşti pe Hristos!

În 1932, termină ca sef de promoţie Liceul 
„Dimitrie Cantemir” din Cernăuţi, iar anul urmă-
tor pleacă la Mănăstirea Neamţ. În 1936 merge în 
pelerinaj la Ierusalim şi rămâne în Ţara Sfântă.

În 1947, la sfatul arhimandritului Victorin 
Ursache, superiorul Căminului românesc din 
Ierusalim, Cuviosul Ioan Iacob a primit hiroto-
nia în preot şi a fost egumen cinci ani la Schitul 
Sfântul Ioan Botezătorul de la Iordan, înfiinţat de 
Patriarhia Română. Duhovnicul lui, ca şi al tutu-
ror monahilor şi maicilor români din Ţara Sfântă 
era ieroschimonahul Sava, un macedo-român 
care vieţuia în Mănăstirea Sfântul Sava de lângă 
Betleem.

În 1952 se retrage cu ucenicul său, monahul 
Ioanichie Pârâială, în pustiul Hozeva, aproape de 
Ierihon. Aici se nevoiesc împreună opt ani de zile, 
în peştera Sfânta Ana, pe valea pârâului Horat.

Sfântul Ioan Iacob a trecut la cele veşnice în 
1960, iar în 1980, prin înştiinţare dumnezeiască, 
un monah din Statele Unite a venit şi a insistat să 
se deschidă mormântul. Atunci s-a descoperite 
că trupul era întreg şi izvora mireasmă bineplă-
cută. Canonizarea sa a avut loc în anul 1992.
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Cuvinte duhovniceşti

Deşi departe de pământurile natale, dragos-
tea lui pentru neam şi ţară a fost născătoare de 
multă rugăciune. A suferit mult pentru prigoana 
asupra credinţei în perioada comunistă şi pentru 
dezbinarea pe care, din păcate, o vedea la po-
porul nostru: „De aş avea lacrămi de sânge, cu 
ele aş scrie rândurile acestea, ca să fie mai bine 
pricepută durerea pe care o am pentru urgisirea 
neamului nostru de astăzi şi pentru urâciunea şi 
turburarea care domneşte între noi!”

„Smintelile dintre noi sunt armele cele mai 
puternice pe care le dăm vrăjmaşilor ca să ne lup-
te pe noi.” 

Patriarhi ai Ierusalimului în 
Ţările Române
În secolul al XVI-lea, Patriarhia Ierusalimului 

a căzut sub turci. În schimbul permisiunii de a 
administra locurile sfinte aceştia au cerut rente 
anuale în bani. În aceeaşi vreme, reprezentanţii 
statelor catolice din Apus erau şi ei pregătiţi să 
ofere bani pentru a prelua locurile sfinte. În aces-
te condiţii, unii dintre patriarhii Ierusalimului au 
venit personal în Ţările Române pentru ajutor. 
Pe lângă milostenia în bani, domnii români au 
închinat şi veniturile unor mănăstiri Patriarhiei 
Ierusalimului. Iată câteva exemple din spaţiul 
Moldovei:

Patriarhul Teofan (1608-1644), a fost în 
Moldova de cinci ori (1617-1618; 1621; 1628; 1631-
1632; 1643). Au fost închinate mănăstirea Galata 
(1617) şi biserica Barnovschi din Iaşi (1628), îm-
preună cu satele Toporăuţi şi Şipot. De la domnul 
Vasile Lupu, patriarhul a primit ajutoare finan-
ciare importante: odată  4000 de galbeni, a doua 
oară 40.000 de galbeni, iar a treia oară, 56.000 de 
florini. În noiembrie 1643, la Iaşi, a sfinţit Sfântul 
şi Marele Mir, lucru inedit, întrucât un astfel de 
act era rezervat exclusiv unei patriarhii, pe când 
la Iaşi era doar Mitropolie.

Patriarhul Paisie (1645-1660). Fost egumen al 
Mănăstirii Galata, acesta a fost hirotonit arhiereu 
şi investit ca patriarh în Iaşi, la 23 martie 1645, de 
către Sfântul Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi 
episcopii Anastasie de Roman, Grigore de Larisa 
şi Lavrentie de Casandra.

Patriarhul Nectarie (1661-1669) a venit în 
Moldova de două ori (1663-1664; 1664) fiind aju-
tat de domnului Istrate Dabija.

Patriarhul Dositei Nottara (1670-1707) a fost 
în Moldova de şapte ori. În anul 1670 au fost în-
chinate mănăstirile Cetăţuia şi Hlincea, iar în anul 
1677, mănăstirea Probota. La prima a înfiinţat o 

tipografie în care s-au imprimat cărţi teologice şi 
istorice în limba greacă. În anii 1686-1687 a fost 
închinată mănăstirea Bistriţa de Neamţ, iar în 
1693 a primit un hrisov de întărire a celor nouă 
mănăstiri închinate în acel moment la Sfântul 
Mormânt. Ultima oară a poposit în Moldova în 
anii 1704-1705.

Patriarhul Hrisant Nottara (1707-1731) a fost 
în Moldova de trei ori: 1714, 1715 şi 1728. În 1714 a 
organizat la Iaşi o bibliotecă grecească, a înfiinţat 
o şcoală şi a reorganizat tipografia de la Cetăţia. 
În anul 1715 a fost invitat la episcopia Romanului 
unde a stat o vreme. 

Patriarhul Partenie (1731-1737) a ajuns în 
Moldova în anul 1743, când a fost închinată mă-
năstirea Soveja din Vrancea. 

Danii româneşti la Ierusalim

Cândva între anii 1661-1665 domnul Moldovei 
Istrate Dabija dăruieşte bisericii Sfântului 
Mormânt o cruce din argint aurit (1,41m).

În anul 1656, domnul Moldovei Gheorghe 
Ştefan dăruieşte Sfântului mormânt un aghiasma-
tar din argint aurit, pe care este stema Moldovei.

În 1643, domnul Matei Basarab şi doamna sa, 
Elina dăruiesc Sfântului Mormânt un Evangheliar 
în care apare portretul lor.

Domnul Ţării Româneşti, Radu Paisie (1535-
1545) dăruieşte o ripidă Sfântului Mormânt.

În tezaurul Sfântului Mormânt se păstrează 
sabia lui Constantin Brâncoveanu.

Şerban Cantacuzino, domnul Ţării 
Româneşti, a dăruit un disc de aur care marchea-
ză locul Crucii de pe Golgota. 

Steaua de argint 
de la Betleem, cti-
torie românească
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15 august 1871
Prima Serbare a 
studenţilor la Putna

 „… serbarea de la Putna trebuie să fie un act produs de o naţiune întreagă; serbarea de 
la Putna are să fie întrunirea naţiunei române în suvenirile trecutului, în însufleţirea prezentului 
şi speranţele viitorului! În trecutul neguros al naţiunii române sunt multe puncte strălucitoare, 
unul dintre acestea, cel mai strălucitor, este acela în care apare umbra măreaţă a lui Ştefan cel 
Mare, pe lângă această suvenire să ne adunăm la mormântul acestui bărbat să ne dăm mâna, aici 
să o zicem în faţa lumii, cum că am avut un trecut şi voim a avea un viitor! Iată ideea sărbătorii!”

(„Comitetul Central pentru serbarea întru memoria lui Ştefan cel Mare”, 1870)

Despărţiţi de fraţii lor în 1775, românii din 
Bucovina nu au încetat niciodată să lupte pen-
tru identitatea lor într-un imperiu care avea ca 
principiu „divide et impera”. Regimul politic le 
lăsa doar o mică libertate, atent supravegheată, 
şi îi supunea unor mari presiuni: învăţământul 
şi administraţia în limba germană, colonizarea 
intensă a rutenilor, funcţionarii de religie cato-
lică. Personalităţi de seamă din intelectualitatea 
de origine românească au luptat pe plan politic 
şi religios, atât la nivel local, cât şi în capitala 
Imperiului, pentru păstrarea identităţii de neam, 
limbă şi credinţă.

Tinerii români care îşi făceau studiile în 
străinătate participau şi ei la această luptă. În 
atmosfera societăţilor studenţeşti se înfiripau pro-
iecte menite să ţină trează conştiinţa românească.

Prilejul pentru o manifestare cu profund ca-
racter românesc nu a lipsit. La 3 septembrie 1469 
avusese loc sfinţirea mănăstirii Putna de către 
Mitropolitul Teoctist al Moldovei, în prezenţa 
ctitorului, Sfântul Ştefan cel Mare. Aniversarea a 
400 de ani de la sfinţire, considerată atunci a fi fost 
cu exact un an mai târziu, în 3 septembrie 1470, 

era un pretext bun pentru ca autorităţile austrie-
ce să nu se împotrivească unei serbări - veritabilă 
şcoală naţională pentru minte şi suflet - la care să 
participe români din toate teritoriile româneşti.

Dacă prilejul a fost suficient pentru un 
mare eveniment, prin purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu, au existat şi oameni pe măsură. 
Amintirile lui Teodor Stefanelli îl desemnează pe 
Mihai Eminescu ca fiind autorul ideii de a aduna 
la Putna tinerimea română: „Eminescu mi-a spus 
că el a <clocit> această idee şi când l-am între-
bat de ce tace şi nu o spune ca să o ştie toţi, mi-a 
răspuns că nu ar fi recomandabil să ştie guvernul 
austriac că românii din România, adică supuşi 
străini, au propus aranjarea acestei serbări, dar el 
a sugerat ideea în mai multe părţi”.

Pregătirile au fost declanşate în toamna anu-
lui 1869. Un Comitet provizoriu elaborează la 
25 decembrie un apel către conaţionalii lor din 
Bucureşti, Iaşi, Paris, Berlin, Torino, Pesta, Sibiu, 
Oradea, Cernăuţi, Arad şi Blaj:

„Deşi desfăcuţi unii de alţii în privinţa politică, 
ne uneşte, totuşi, aceeaşi limbă, aceleaşi obiceiuri 
şi datine, aceeaşi religiune şi credinţă politică şi 

Arcadie Ciupercovici Teodor Stefanelli Mihai Eminescu A. D. XenopolIon Slavici
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socială, de la Tisa până la Marea 
Neagră, de la Nistru şi până la 
Balcan; scopul nostru comun 
[…] este, însă, o necesitate im-
perioasă pentru conlucrarea la 
acelaşi scop, ca să ne coadu-
năm din toate unghiurile spre 
a ne cunoaşte unii pe alţii, a ne 
uni în cuget şi simţiri, a ne con-
ţelege despre interesele noastre 
comune, pentru care suntem şi 
existăm, pentru progres şi cul-
tură naţională”.

Din cauza suspiciu-
nilor autorităţilor şi a 
războiului franco-prusac, ser-
barea nu a putut avea loc la 
15 august 1870. După înce-
perea anului universitar, au 
continuat pregătirile pentru o 
serbare la Putna. Au intervenit câteva probleme 
financiare şi organizatorice, între care falimentul 
băncii unde erau păstrate fondurile pentru ser-
bare. Studenţii din Viena s-au unit într-o singură 
societate intitulată „România Jună” şi, cu Slavici 
şi Eminescu în frunte, au reuşit să-şi vadă gândul 
împlinit în anul următor.

Întâlnirea studenţilor români de la Putna a 
avut loc tot de hramul mănăstirii, pe 15 august 
1871. S-au ridicat un arc de triumf şi un „por-
tic festiv” după planul pictorului Epaminonda 
Bucevschi, împodobite cu steaguri tricolore. În 
seara premergătoare hramului, „de-abia preoţii 
intrase în altar, de-abia se începuse sfintele ce-
remonii, când la pomenirea numelui neuitatului 
erou, clopotele se clatină, salve de tunuri vuiesc 
pe vârfurile munţilor”. 

Duminică, 15 august, la ora 8 dimineaţa, 
„trei rânduri de salve succesive anunţă adunarea 
oaspeţilor în porticul festiv”. Ioan Slavici deschi-
de oficial serbarea în faţa unei mulţimi de peste 
3.000 de oameni, care a asistat cu evlavie la slujbă. 
Liturghia a  fost încheiată de cuvântul stareţului 
de atunci, Arcadie Ciupercovici, viitor mitropolit 
al Bucovinei. A urmat sfinţirea darurilor ce aveau 
să fie depuse la mormântul Sfântului Ştefan cel 
Mare, între care şi urna de argint cu pământ din 
toate provinciile româneşti, păstrată până as-
tăzi în muzeul mănăstirii. După Primul Război 
Mondial, o parte din acest pământ va fi presărat 
pe locurile bătăliilor care au dus la Marea Unire.

Câştigătorul concursului de discursuri 
organizat de comitetul central de la Viena, 
A. D. Xenopol, a ţinut un mişcător cuvânt la 
mormânt, urmat de I. G. Sbiera, din partea 
„Societăţii Academice Române” şi de episcopul 
Filaret Scriban, delegat al Mitropoliei Moldovei. 

Eminescu, prezent şi el, e de-
scris astfel de contemporani: 
„activ şi pios, totodată en-
tuziast şi grav, apăsat parcă 
de răspunderea unui atât de 
răscolitor moment istoric”. 
După ce Corul studenţilor te-
ologi din Cernăuţi a intonat 
imne religioase, prima zi a 
serbării s-a încheiat cu o mare 
petrecere populară, cu cânte-
ce şi jocuri româneşti. Ciprian 
Porumbescu a cântat atunci, 
la vioară, „Daciei întregi”, 
după cum s-a exprimat.

În acest timp, studenţii 
s-au adunat în trapeza mă-
năstirii şi în turnul porţii, 
pentru a ţine un Congres în 
care să discute problemele ju-

nimii române şi perspectivele de viitor prin care 
să fie folositori neamului.

A doua zi, după tradiţie, s-a ţinut parastasul de 
pomenire pentru ctitori şi s-au depus la mormânt 
darurile sfinţite mai înainte. A urmat masa în por-
ticul festiv, unde Slavici a declarat închisă serbarea.

Întâlnirea studenţilor la Putna nu a rămas 
fără urmări. Pe lângă o vie amintire în sufletele 
celor prezenţi şi în tradiţia mănăstirii Putna, din 
generaţia care a pregătit serbarea s-au ridicat cei 
care au luptat pentru drepturile românilor din 
Bucovina şi, mai târziu, pentru Unirea Bucovinei 
cu Patria-Mamă.

În amintirea evenimentului, arhimandritul 
Arcadie Ciupercovici a ridicat în curtea mănăs-
tirii o cruce comemorativă. Darurile depuse la 
mormântul voievodului vor rămâne acolo, în bi-
serică, în jur de 50 de ani, iar în secolul XX turnul 
porţii va fi denumit „Turnul Eminescu”.

În anul 1875, Teodor Stefanelli, întors de la 
studii, înfiinţează la Cernăuţi „Cercul studenţesc 
Arboroasa”, după modelul societăţilor studenţeşti 
din Viena. Tinerii care au frecventat „Arboroasa” 
au ţinut sus stindardul luptei pentru identitate, 
unitate şi independenţă. După Unirea  din 1918, 
ei au organizat în anul 1926, tot la Mănăstirea 
Putna, o serbare prezidată de Principesa Elena 
a României şi au aşezat lângă biserică bustul lui 
Mihai Eminescu realizat de Oscar Han.

S-au împlinit astfel cuvintele lui Mihai 
Eminescu adresate lui Dumitru Brăteanu la 3 
august 1871: „dacă serbarea întru memoria lui 
Ştefan va avea însemnătate, aceea va fi o dovadă 
mai mult cum că ea a fost cuprinsă în sufletul po-
porului românesc şi s-a realizat pentru c-a trebuit 
să se realizeze”. 

monah Timotei Tiron
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Înaltpreasfinţite Părinte, aţi venit ca Mitropolit în 
Moldova Sfântului Voievod Ştefan cel Mare. Ce gân-
duri aveţi acum după trei ani de la înscăunare?

Mulţumesc lui Dumnezeu pentru toate. Au fost trei 
ani de bucurii nenumărate, presărate adesea cu încer-
cări. Am pătruns mai adânc în tainele sufletului moldav, 
i-am înţeles întrucâtva dimensiunea duhovnicească 
şi m-am folosit personal de aceasta. Gândul pe care îl 
am acum, la trei ani de la preluarea slujirii Bisericii lui 
Hristos din Moldova este un gând de gratitudine faţă 
de Dumnezeu şi faţă de poporul Lui din această parte 
de ţară. 

Cum vedeţi misiunea Înaltpreasfinţiei Voastre şi 
a clerului în eparhia Moldovei? Care sunt provocările, 
care idealurile, care mijloacele?

Ierarhul, împreună cu fraţii preoţi, este chemat 
să îndeplinească misiunea de slujitor: slujitor al lui 
Dumnezeu, slujitor al turmei Bisericii încredinţată spre 
păstorire. Misiunea arhiereului este aceea de a apă-
ra dreapta credinţă şi, împreună cu fraţii preoţi şi cu 
creştinii laici, de a mărturisi pe Hristos în parohiile şi 
mănăstirile eparhiei.

 Sunt multe provocări. Şi nu sunt altele decât cele 
descrise de Cartea Sfântă: ispitiri de la lume, de la trup 
şi de la diavol. Provocările sau ispitirile de tot felul aduc 
multe dureri dar, totodată, oferă şansa purificării lăun-
trice şi a întăririi determinării de a merge mai departe. 

Idealul este concretizat în a trăi adâncimea 
Evangheliei, a apăra valorile Evangheliei şi a mărtu-
risi celor de aproape şi celor de departe aceste valori.
Mijloacele nu sunt altele decât rugăciunea, cuvântul 
rostit sau scris şi încredinţarea în mila Domnului, ca, 

Să arătăm  
frumuseţile  
Ortodoxiei
Interviu cu IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei
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prin ajutorul Celui de Sus, Evanghelia 
să fie înrădăcinată cât mai adânc în su-
fletele oamenilor.

Care este răspunsul Bisericii la 
provocările lumii de astăzi: secte, li-
bertinaj, internet, globalizare, lume 
virtuală, sărăcie?

În lumea de astăzi avem pe de o 
parte Biserica, pe de altă parte, pre-
zenţa sectelor, libertinajul, internetul, 
globalizarea, lumea virtuală, sărăcia, 
aşa cum sunt prezentate şi în întreba-
rea dumneavoastră. 

În faţa sectelor, preocuparea 
trebuie să fie aceea de apărare cu sme-
renie, dar şi cu fermitate a dreptei 
credinţe. Dincolo de aceasta este ne-
cesar să arătăm credincioşilor noştri, 
enoriaşi, prieteni, cunoscuţi, frumuse-
ţile Ortodoxiei, înălţimea şi adâncimea  
credinţei noastre. 

Libertinajul trebuie combătut 
prin mărturisirea smerită şi curajoasă 
a adevăratei libertăţi care se dobân-
deşte prin cunoaşterea Adevărului. 
Iar Adevărul ne va face liberi. Aşa ne 
vom elibera din robia păcatului la care 
ajungem atunci când folosim greşit li-
bertatea noastră. 

Internetul trebuie folosit pentru 
propovăduirea Evangheliei.

Globalizarea nu trebuie văzută doar 

în conotaţia ei negativă, ci văzută şi ca 
şansă. Prin intermediul tehnicii moder-
ne, cuvântul Evangheliei  ajunge  în 
colţurile cele mai îndepărtate ale lumii.

Sărăcia, ca şi bogăţia, trebuie văzu-
te în adevărata lor valoare. În sine nu 
sunt nici rele, nici bune. Ne putem fo-
losi şi de una şi de alta spre a dobândi 
Împărăţia lui Dumnezeu, aşa cum citim 
în vieţile sfinţilor. Depinde de noi. 

Se remarcă o mare lipsă de sens 
la foarte mulţi tineri. Parcă nu mai au 
vlagă, nu mai au pentru ce lupta, nu 
mai au încredere, nu mai au o ţintă? 
De unde credeţi că vine această stare 
şi care ar fi corecta abordare a ei?

În general, tinerii din societatea 
românească actuală se împart în două 
categorii: o parte este ataşată uimi-
tor de mult de valorile Evangheliei, o 
altă parte este indiferentă la acestea. 
Lipsa de sens şi lumină defineşte cea 
de-a doua categorie. Cântul de sirenă 
al lumii este atât de insidios, atât de 
perfid, încât, pe nesimţite, secătuieşte 
sufletul de vlagă, îl lipseşte de puterea 
de a lupta, îl dezbracă de încredere şi îl 
îndepărtează de voinţa de a atinge un 
ţel sau altul în viaţă. Răspunsul faţă de 
o astfel de stare nu poate fi decât: „Eu 
sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”, spune 
Domnul. „Eu sunt Lumina Lumii”, 
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„Eu sunt Sarea Pământului”.  Fără 
de Mine nu puteţi face nimic. Doar în 
Hristos, omul îşi umple sufletul de lu-
mină, de putere şi de rost în viaţă.

Mulţi tineri vor să plece peste 
graniţe, poate chiar definitiv. Ce le 
puteţi spune acestora?

Poate nici şcoala, poate nici 
modalitatea în care este organizat în-
văţământul  actualmente nu-i mai 
atrage şi nu-i mai motivează. Trebuie 
totuşi recunoscut faptul că, prin mila 
Domnului, sunt încă oaze de norma-
litate de-a lungul şi de-a latul ţării, 
iar aceste segmente de normalitate în 
şcoala românească ar trebui mai mult 
cunoscute şi în cele din urmă urmate 
de tot mai mulţi.

Sunteţi optimist? De ce?
Pentru că, îndrăznesc a spune, am 

credinţă în Dumnezeu şi în Biserica 
Lui. Dumnezeu poate transforma im-
posibilul în posibil. Experienţa istoriei, 
în Biserică sau în afa-
ra Ei, mărturiseşte 
acest lucru. Cine 
crede în Dumnezeu, 
chiar în ciuda pu-
ţinătăţii credinţei 
sale, nu-şi pierde ni-
ciodată în totalitate 
optimismul. 

Pentru omul 
modern, ideea de 
păcat originar, de 
pocăinţă, de pe-
deapsă pentru păcat 
este străină. Îl văd 
pe Dumnezeu ca pe 
un Bătrân ranchiu-
nos. Cum să ne gândim la Dumnezeu?

Dumnezeu nu poate fi văzut 
într-o altă ipostază decât în stare de 
jertfă, în stare de iubire, în stare de 
iertare pentru tot omul. A-L vedea 
altcumva pe Dumnezeu este o imen-
să rătăcire şi acela nu este, în nici un 
caz, Dumnezeul în care crede creştinul 
dreptslăvitor autentic.

Suferinţa din lume îi sminteş-
te pe mulţi. Unde este Hristos? Ne 
iubeşte El oare? De ce trebuie să sufe-
rim atât de mult? 

Nu trebuie să căutăm suferinţa cu 
orice chip. Pentru că în genere sun-
tem slabi şi asumăm cu foarte multă 
greutate starea de suferinţă prin care 

trecem într-un moment sau altul. Dar 
dacă ea tot vine asupra noastră, din 
voia lui Dumnezeu, din îngăduinţa lui 
Dumnezeu, atitudinea noastră faţă de 
suferinţă, să fie o atitudine de asumare 
şi de recunoaştere a rolului purificator 
pe care îl are.

Nu putem scăpa de suferinţă în-
totdeauna. Putem însă să dăm sens 
suferinţei. Cel ce suferă fără răzvrăti-
re, fără cârtire primeşte mult har de la 
Dumnezeu.

Este greu, nu este însă imposibil. 

Dumnezeu poate fi găsit pretutindeni: în dum-
nezeiasca Euharistie, în albastrul cerului, în 
adâncul sufletului, în cântul de pasăre, în cărţile 
folositoare de suflet, în susurul de izvor, în zâm-
betul unui copil, în delicateţea unui bătrân.
Totul este să ai inima sensibilă la prezenţa lui 
Dumnezeu vădită pretutindeni.
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În iarna anului 1993, cu două săptămâni 
înainte de Postul Mare, Înaltpreasfinţitul 

Arhiepiscop Pimen împreună cu Preasfinţitul 
Gherasim Putneanul au dispus ca la Mănăstirea 
Putna să se facă rugăciuni pentru trei creştine 
– Teodora, Angela şi Ionela – care erau stăpâni-
te de duhuri necurate. În momentul în care au 
fost aduse la icoana Maicii 
Domnului, demonii din 
ele au strigat: „Aici este 
capătul nostru!”. Un sobor 
de şapte preoţi împreună 
cu Preasfinţitul Gherasim 
au slujit Taina Sfântului 
Maslu. La sfârşit, arhi-
ereul a citit şi molitfele 
Sfântului Vasile cel Mare. 
Apoi stareţul mănăstirii a 
cerut ierarhului să dea bi-
necuvântare ca să se scoată 
din catapeteasmă icoana 
Maicii Domnului făcătoare 
minuni şi să fie adusă spre 
închinare la cele trei surori 
demonizate, cântându-se 
„Apărătoare Doamnă”. 
Prin atingere de icoană 
demonii au părăsit pe cele 
trei demonizate. Acestea 
au rămas ca leşinate, ros-
tind cuvintele: „Bucură-te Mireasă, pururea 
Fecioară!”. 

Teodora şi Ionela s-au vindecat pentru tot-
deauna. În Angela a revenit puterea demonică, 
chinuindu-o în chip cumplit. Ea s-a vindecat vi-
neri, în prima săptămână din Post, la moaştele 
Sfântului Ierarh Ghenadie. 

Aceste întâmplări minunate au determinat 
conducerea mănăstirii să nu mai aşeze icoana 
Maicii Domnului înapoi în catapeteasmă, ci într-
o strană special confecţionată, aşa cum se află 
până în ziua de astăzi, ca să fie mai aproape de 
credincioşi. Preasfinţitul Gherasim Putneanul a 
dispus ca la icoana Maicii Domnului, precum la 

toate icoanele făcătoare de minuni, să se cădeas-
că de nouă ori, ori de câte ori preotul cădeşte în 
biserică în timpul slujbelor.

În 1995, când iarăşi au fost aduse la Mănăstirea 
Putna, pentru rugăciune, câteva cazuri de demo-
nizaţi, tot la icoana Maicii Domnului s-au făcut 
sănătoşi pentru totdeauna. Cu doi ani în urmă, 

o creştină care mereu 
venea cu evlavie la icoa-
na Maicii Domnului, 
şi care era în pericol de 
a-şi pierde vederea, a 
lăsat lângă icoană un 
bileţel pe care scria: „Îţi 
mulţumesc Măicuţa 
Domnului că mi-ai dă-
ruit vederea”. În bileţel 
a pus şi o sumă de bani 
ca mulţumită adusă 
Fecioarei Maria, care a 
vindecat-o prin icoana 
sa de la Putna.

Sunt nenumăra-
te cazurile de creştini 
care vin la icoană, ce-
rând ajutorul, ocrotirea 
şi mângâierea Maicii 
Domnului şi dobândesc 
împlinirea cererilor lor. 
Pe cine nu ascultă Maica 

Domnului? Pe cel care nu strigă. Pe cine nu mi-
luieşte Maica Domnului? Pe cel care nu bate. Dar 
tot cel care crede şi se închină icoanei ei cu evla-
vie primeşte mângâiere, iertare şi vindecare. De 
aceea părinţii Mănăstirii Putna, atunci când se 
închină la icoana Maicii Domnului făcătoare de 
minuni, ei se închină ca la Maica Domnului şi o 
simt ca pe maica lor ocrotitoare; şi lucrul acesta îl 
fac şi credincioşii din împrejurimi şi toţi cei care 
cunosc lucrarea deosebită, puterea deosebită a 
Maicii Domnului care se manifestă prin icoana ei 
de la Mănăstirea Putna. 

Arhim. Melchisedec Velnic

Icoana  
Maicii Domnului
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70 de ani de la masacrul

de la Fântâna Albă

La 1 aprilie 1941, circa 3.000 de români bu-
covineni din satele de pe Valea Siretului: 

Pătrăuţii de Sus, Pătrăuţii de Jos, Igeşti, Crasna, 
Ciudei, Budineţ, Cireşul, Crăsnişoara Veche, 
Crăsnişoara Nouă, Bănila Moldovenească, 
Dăvideni, Carapciu, Cupca, Trestiana, Suceveni, 
Iordăneşti, au plecat către România, fiind de-
cişi mai bine să moară decât să mai trăiască sub 
stăpânirea Uniunii Sovietice. Cei din fruntea 
grupului au purtat trei cruci, icoane şi steaguri 
albe, arătând că nu doresc să facă niciun rău, ci 
doresc libertatea. Au spus autorităţilor sovietice 
că vor să plece fără să ia nimic cu ei, lăsând toa-
tă averea pe loc. Ajunşi în apropierea graniţei, la 
Fântâna Albă, au fost întâmpinaţi cu foc de mi-
traliere. După încetarea focului, răniţii rămaşi în 
viaţă au fost aruncaţi împreună cu cei morţi în 
gropi comune. Cei care au reuşit să fugă au fost 
căutaţi în împrejurimi, astfel încât foarte puţini 
participanţi au rămas în viaţă. După două luni, la 
13 iunie 1941, 13.000 de familii din aceste sate au 
fost deportate în Siberia şi Kazahstan, doar circa 
10% dintre ele supravieţuind deportării.

La 70 de ani de la această pagină însângerată 
a istoriei noastre, Departamentul pentru Românii 
de Pretutindeni a avut iniţiativa ridicării unei 
troiţe în memoria acestor jertfe nevinovate la 
Mănăstirea Putna.

Troiţa, asemănătoare cu cea din cimitirul 
soldaţilor români de la Ţiganca, Basarabia, a 
fost sfinţită în ziua de 1 aprilie 2011. Mai întâi 
s-a desfăşurat slujba parastasului, la care au fost 
pomeniţi cei morţi la Fântâna Albă, cei morţi în 
satele din jur, cei deportaţi şi cei ale căror nume 
nu se mai ştiu, dar au fost ucişi doar pentru vina 
de a fi români, de a-şi apăra neamul şi credin-
ţa. Apoi a avut loc sfinţirea troiţei. Au slujit IPS 
Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor, 
Arhimandritul Melchisedec Velnic, Stareţul 
Mănăstirii Putna, împreună cu clerici din mănăs-
tirile bucovinene. 

După semnarea pactului Ribbentrop-Molotov din 1939, URSS a ocupat în 1940 
Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa. Numeroşi români bucovineni 
au fost arestaţi, omorâţi, deportaţi, bisericile au început să fie închise, aşa încât 
multe familii au început să treacă noua graniţă şi să vină în România.
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Preotul Simion Ivaniuc a vrut să plece în 
Germania când a văzut ce se întâmplă 

după ocupaţie. A venit o delegaţie de enoriaşi: 
„Sfinţia-Ta pleci! D-voastră scăpaţi doi oameni, 
dar pe noi în seama cui ne lăsaţi? Ce ne facem noi 
sub stăpânire duşmană fără preot şi fără biserică? 
Noi unde să ne ducem şi încotro s-o apucăm? Un 
gospodar mai în vârstă îmi spune cu lacrimi în 
ochi, dar cu toată blândeţea: 

- Părinte, în Evanghelia de la Ioan Mântuitorul 
nostru spune limpede: Eu sunt păstorul cel bun 
care sufletul său şi-l pune pentru turma sa. 
Această poruncă am primit-o de la Tatăl Meu.

- Nu ne părăsi, părinte, că faci păcate grele!”. 
S-a rugat şi a simţit ceva deosebit şi a rămas. Ca 
mulţumire, un an casa i-a fost păzită ziua de 6 
pers, iar noaptea de 12 pers. La slujbe pomenea 
pe Ştefan cel Mare şi Alexandru cel Bun, ca fi-
ind ctitori de biserici şi mănăstiri din Bucovina. 
Pomenea pe Patriarhul Miron, pe Mitropolitul 
Tit şi pe Regele Mihai. Credincioşii plângeau 
şi spuneau: „Dacă pomeneşte pe Patriarh, pe 
Mitropolit şi pe regii noştri, asta înseamnă că 
România nu ne-a uitat şi va veni înapoi”.

Pentru a scăpa de ocupaţie s-a hotărât să se 
postească negru în fiecare vineri. La ani-

male se dădea doar apă. Întrebat de un nacealnic 
de ce, Ion Mihailovici a răspuns: „Postim şi noi şi 
animalele ca să scăpăm de robia voastră, pentru 
că ne chinuiţi ca pe nişte robi”.

Veronica Amariei, cea care a vorbit cu 
Generalul Jukow:

„- Dle General, eu îs femeie şi nu mă bag în 
treaba bărbaţilor, dar pe mine mă doare că ne-aţi 
luat credinţa.

- Adică cum v-am luat credinţa? întreabă 
generalul.

- Iată cum – aţi pus pe biserică un bir de 
3.500 de ruble, iar preotului (n.n. Preotul Simeon 
Ivaniuc) i-aţi luat tot pământul parohiei, i-aţi go-
lit podul de grâne şi i-aţi mai pus un bir de 10.000 
de ruble. El şi-a vândut 5 vite mari şi acareturi şi 
tot nu-i ajung să plătească impozitul, dar la anul 
ce va vinde?

- Dar de ce îţi pasă aşa de mult de preot?
- Iaca, că îmi pasă, că dacă el nu poate plăti 

impozitul, o să ne închideţi biserica, iar noi l-am 
oprit pe preot să nu plece în Germania unde a 
avut aprobare, ci să rămână cu noi, iar noi fără 
biserică şi fără credinţă nu rămânem ci o să ple-
căm de aici chiar dacă ne omorâţi, că altă ieşire 
nu avem. Şi apoi nu înţelegem de ce îl prigoniţi 
pe preot şi-l purtaţi mereu pe la Raion, că dacă îl 
prigoniţi pe el înseamnă că prigoniţi Biserica şi ne 
prigoniţi pe noi. Apoi în casa parohială primăria 

vrea să facă club, iar noi nu putem îngădui una ca 
asta, pentru că noi am construit casa respectivă 
pentru preot şi nu pentru club.

De asemenea ne daţi tot felul de ordine ca 
în duminici şi sărbători să ieşim cu animalele la 
lucru, iar învăţătorii voştri spun copiilor să sărbă-
torească sâmbăta, iar duminica să vină la şcoală 
ca evreii, şi-i învaţă că nu este Dumnezeu şi alte 
multe care nu sunt în folosul lor. Acestea sunt 
pricinile pentru care căutăm altă ţară în care să 
putem trăi liberi şi să trăim creştineşte, aşa cum 
am fost obişnuiţi din moşi strămoşi. Că aici nici 
să ne rugăm nu putem.”

În cadrul alegerilor care se falsificau, s-a 
mers cu urnele la oameni acasă. Domnica 

Martiniuc, de 80 de ani, a scris cu cărbunele, în 
văzul comuniştilor, numele Regelui pe buleti-
nul de vot. Zamfira Amariei, de 76 ani, a vrut să 
arunce urna cu voturi în cuptor când i s-a spus că 
nu sunt trecuţi Regele şi Generalul Antonescu la 
candidaţi, ci Generalul Jukov şi Hruşevschi.

Un martor povesteşte: „În ochii mei, un 
flăcău voinic, cu tricolorul în mână, 

s-a prabuşit într-o baltă de sânge. Aud şi acum 
strigătele lui cu groaza morţii pe buze: «Fugiţi, 
oameni buni, eu rămân aici să mor pentru li-
bertate!»”. Ilie Vasca din Pătrăuţi a spus odată, 
în româneşte, în lagăr: „Românul n-a stat în ge-
nunchi niciodată decât în faţa lui Dumnezeu”.

Pe 29 august 1942 preotul Ştefan 
Ştefanovici, protopop de Storojineţ, şi I. 

Vatamanu din Suceveni au organizat un parastas 
la Fântâna Albă la care au venit 30.000 de oameni 
din satele bucovinene. Drumul de la Fântâna 
Albă la Suceveni, pe care se căraseră cei răniţi şi 
morţi spre Cernăuţi şi spre alte gropi comune, a 
fost sfinţit cu agheasmă. S-a pus o troiţă, sculpta-
tă de Tănase Bălan, şi s-a hotărât construirea unei 
biserici acolo.

Fragmente din volumul 
Viaţa trece, amintirile rămân, 2006
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Un ortodox  
în Albion
Un student teolog, care a petrecut trei luni în Anglia, 
în cadrul unui program european de mobilităţi pentru 
studenţi, îşi povesteşte experienţa.

Jonathan şi familia

Gazdele mele au fost preotul an-
glican Jonathan, cu soţia Judith şi cele 
două fetiţe ale lor. Jonathan a făcut 
Teologia la Cambridge, iar Judith este 
profesoară de geologie şi arheologie 
acolo. O familie frumoasă, cu două feti-
ţe pe care le-am considerat de la început 
primele mele profesoare de engleză. 

Slujbele

La Johnathan la biserică vin în 
medie 60-70 de oameni la slujba de la 
ora 10 duminica. El face şi duminică 
la ora 7  o liturghie de secolul XVIII la 
care vin în jur de 20 şi seara o slujbă 
la care erau prezenţi în jur de 15-20 de 
persoane. În timpul săptămânii rar se 
întâmplă să vină cineva.

Partea din slujbă care îmi plăcea 
mie, partea distractivă, aş zice, era 
când începea să pomenească, „pe toţi 
care au cerut rugăciunile noastre”, 
pentru oamenii care locuiesc pe stra-
da „x” sau pentru toate magazinele 
care sunt pe Broadway sau strada de 
la mare: „pentru toţi cei care au cabane 
pe plajă şi pentru cei care vor merge 
azi acolo...” Pentru ei toate acestea 
erau foarte naturale. 

Ash cash – Bani din cenuşă

Am fost şi la o înmormântare la 
crematoriu. Acolo au o capelă foarte 
modernă. Sicriul este aşezat pe o masă. 

După ce se termină slujba, care nu du-
rează mai mult de 15 minute, se trage 
cortina şi un mecanism ingenios pre-
ia sicriul şi îl introduce în cuptor. Am 
fost şocat pentru că, din curiozitate, 
m-am uitat în cuptor şi am văzut cum 
arde sicriul, cu tot cu flori. M-am uitat 
prima oară când era sicriul în flăcări şi 
când m-am uitat a doua oară deja totul 
ardea. Se vedeau coastele, oasele ar-
zând ca jeraticul...

După slujba de la crematoriu mai 
fac o slujbă atunci când înmormân-
tează urna cu cenuşă, slujbă la fel de 
scurtă. Pentru că acest serviciu nu este 
unul cu tradiţii foarte vechi, nici banii 
de la înmormântarea cenuşii nu sunt 
trecuţi prin gestiunea parohială, de 
unde zicala: „Ash cash”.

Dispute teologice 

La ei în Biserică lucrurile au scăpat 
de sub control, şi ei sunt conştienţi de 
acest lucru – hirotonii de femei, femei 
episcop... Foarte mulţi preoţi nu sunt 
de acord, însă la ei în sinod un mare cu-
vânt îl are adunarea parohială, mirenii 
susţinând în majoritatea lor hirotoni-
rea femeilor ca episcopi, susţinuţi fiind 
şi de 2-3 episcopi ... Au început să hi-
rotonească femei preot începând cu 
anul 1994, în prezent numărul lor este 
în creştere, tinzând spre paritate cu cel 
al preoţilor.

L-am întrebat pe Jonathan: „Cum 
s-a ajuns aici?” Şi mi-a zis: „O să vedeţi 
că şi la voi va fi la fel. Şi voi sunteţi pe 
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o pantă descendentă, care deocamda-
tă este lină, şi mergeţi uşor-uşor, dar 
când o să ajungeţi pe pantă abruptă, o 
să vedeţi că n-o să mai puteţi să faceţi 
nimic!” 

I-am spus lui Jonathan că e de-
monstrat şi bine ştiut că Filioque este 
un adaos, nu e ceva autentic. El mi-a 
răspuns: „Ei, da, dar nu-i nimeni inte-
resat aici dacă Filioque este adaos sau 
este autentic. Noi aici suntem interesaţi 
dacă slujba care începe la 10 dimineaţa 
se termină la 11. Totul e OK dacă ne 
încadrăm în program”. „Şi vouă vi se 
pare corect aşa?” „Atâta vreme cât oa-
menii sunt mulţumiţi, da”. 

La Essex

La Mănăstirea Sfântul Ioan 
Botezătorul de la Essex am ajuns în 
ajun de Buna Vestire. Aceasta a fost o 
oază de duhovnicie pentru mine, oază 
de care aveam mare nevoie, ca să-mi 
încarc bateriile.

Acolo la mănăstire sunt peste 16 
naţionalităţi, în total sunt în jur de 40 
de călugări şi maici, puţin mai multe 
maici. Stareţ este părintele Chiril, aus-
tralian de origine. M-a impresionat 
când, a doua oară când am ajuns la mă-
năstire, cu puţin timp înainte de a mă 
întoarce în România, am mers să iau 
binecuvântare şi el mi-a zis: „Hristos 
a înviat” şi eu am răspuns „Adevărat 
a înviat”. Însă pe moment nu am rea-
lizat şi abia apoi mă întrebam de unde 
ştie părintele că eu sunt român. Am 
pus asta pe seama faptului că vin foar-
te mulţi turişti români acolo...

În mod normal, slujbele se fac cu 
Rugăciunea lui Iisus. Însă când am ajuns, 
era vecernia pentru Buna Vestire care a 
fost cea normală, vecernia mare. Maicile 
cântă acolo. Nu cântă muzică bizantină, 
ci armonizat, sub influenţă rusească.

În schimb, seara următoare s-a fă-
cut vecernia cu 600 de „Doamne Iisuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, milu-
ieşte-mă pe mine păcătosul” la care 
adăugau şi pentru Maica Domnului, 
Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Siluan şi sfinţii 
zilei în greacă, engleză, franceză, rusă 
sau română.

Sfântul Siluan 
Athonitul, icoană 
pictată de Leonid 

Uspensky

Corp de chilii de la 
Mănăstirea Sfântul 

Ioan Botezătorul 
din Essex, Anglia
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O rostesc în felul cum se citesc la 
noi catismele în biserică: se duce un 
călugăr sau o maică în mijlocul bise-
ricii şi zice rugăciunea de 100 de ori, 
apoi „Slavă... Şi acum...” „Doamne mi-
luieşte (3 ori)”, „Slavă...” şi continuă 
următorul cu „Şi acum...” şi începe ru-
găciunea. Ce mi-a plăcut mult este că 
după ce zic cu voce tare rugăciunea de 
vreo 70 de ori, următoarele 20 le ros-
tesc în taină, pentru ca pe ultimele 10 
să le rostească din nou cu voce tare. 
Momentul acesta de linişte ajută foarte 
mult la interiorizarea rugăciunii. Mi-a 
mers la inimă.

Biserica mare, construită prin 
1980, are hramul Sfântul Siluan. Nu 
arată ca o biserică ortodoxă pentru că 
nu le-a permis planul de urbanism. 
Părintele Sofronie le spunea: „M-am 
rugat Domnului să-mi dea o biserică 
bizantină, frumoasă, cu turlă, şi mi-a 
dat o cutie de chibrituri”.

În Anglia, începând cu Reforma, 
cultul moaştelor a fost interzis. Aşa că 
pentru a te închina la capul Sfântului 
Siluan era nevoie de un oarecare şiretlic...

A treia zi, sâmbătă, maica Tecla, 
o maică de prin părţile Clujului, ne-a 
luat într-un tur al mănăstirii, începând 
de la criptă, de la mormântul părin-
telui Sofronie. Deasupra criptei este 
o capelă a Învierii. Este pictată foarte 
frumos, simplu, monocrom, cu nuan-
ţă de maro şi cu puţin auriu, dar cu o 
teologie impresionantă în modul de 
înşiruire a scenelor biblice.

Pe urmă ne-a dus în camera de 
lângă trapeză, cameră pictată de jur 
împrejur cu scene din viaţa Sfântului 
Siluan. Am rămas impresionat de scena 
în care sfântul lupta cu demonii, şi de 
prima întâlnire a sfântului cu părintele 
Sofronie acolo la Sfântul Pantelimon în 
Sfântul Munte, pictură interpretată de 
vieţuitorii din mănăstire ca „momentul 
când s-a născut mânăstirea noastră”.

De Paşti

În noaptea de Înviere am fost la 
biserica românească din Londra. Au 
venit foarte mulţi români. Un bule-
vard întreg, dintr-un capăt în celălalt, a 
fost blocat. După ce s-a luat lumina au 
rămas numai oamenii din biserică, mai 
bine de 600-700. A fost şi ambasadorul 

român, care a stat până la sfârşit. Mi-a 
plăcut şi am rămas impresionat, asta 
poate şi pentru faptul că a fost singura 
slujbă în română. 

După-amiază, în timp ce mă odih-
neam după noaptea precedentă, aud la 
un moment dat un zgomot venind din 
grădină. Când m-am uitat, Judith tun-
dea gazonul! În zi de Paşti! Am rămas 
surprins şi nu m-am dus să o ajut, cum 
făceam de obicei. A doua zi de Paşti, 
Jonathan planta flori...

Do not touch the idols – 
Nu atingeţi idolii
Am vizitat şi un templu hindus 

din Londra. Au o mulţime de statui din 
metal aurit majoritatea reprezentând 
animale ce au anumite trăsături uma-
nizate (elefanţi, maimuţe, păianjeni). 
În faţa fiecărei statui era o placardă: 
Do not touch the idols! – chiar aşa le 
spuneau, idoli.

La Moschee

A doua zi am mers la o moschee 
sufi, pakistaneză. Ne-a ghidat pro-
fesorul care predă acolo. Ne spunea 
că spusele lui Iisus „vă voi trimite pe 
Mângâietorul” se referă la Mahomed 
şi că pentru a fi un musulman adevă-
rat trebuie să crezi în toţi profeţii de la 
Adam la Mahomed. Ne-a vorbit foar-
te mult despre dragoste, despre milă, 
despre iubire, despre puterea rugăciu-
nii... A fost frumos, ceva nou, dar, am 
rămas la concluzia că mahomedanis-
mul este o compilaţie nereuşită.

Sfârşit

Dacă cineva m-ar întreba care este 
duhul în Albion, i-aş răspunde: „Nu e 
nici un duh!” Este foarte impresionant 
aspectul vizual, când vezi totul aranjat, 
ordine, clădirile vechi... Într-adevăr te 
simţi mişcat. Este însă o mare diferenţă 
între a te simţi mişcat de aceste lucruri 
şi a te simţi  mişcat duhovniceşte. Este o 
diferenţă clară între Cambridge şi Essex.

Să ne rugăm Domnului să nu ia 
Duhul Său de la noi şi să nu îngăduie 
ca proorocia lui Jonathan să se împli-
nească. 

Ilie Armaşu
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Vocaţia mărturisitoare 
a creştinului astăzi

De ce acest titlu? Vocaţia mărtu-
risitoare a creştinului astăzi? 

Societatea noastră este în mare măsu-
ră mediul în care trăim, aerul pe care-l 
respirăm în fiecare zi. Toţi laicii (de la 
gr. laikos) sunt membrii ai laosului, ai 
poporului, ai poporului lui Dumnezeu.

Aceştia, laicii din Biserică, simplii 
credincioşi, sunt „neam ales, preoţie 
împărătească” după spusele Sfântului 
Apostol Petru. 

Textul grecesc traduce expresia 
„preoţie împărătească” prin „popor de 
preoţi” în slujba Împăratului Hristos. 
Fiecare credincios prin Sfântul Botez 

şi ungerea cu Sfântul Mir, devine rege, 
preot şi profet. Rege - pentru a stăpâni 
peste viaţa sa, a o conduce şi a o men-
ţine în lumina lui Hristos, pentru a o 
ţine în ordine. Preot - pentru a se oferi 
ca jertfă curată, pentru a fi ofrandă toa-
tă viaţa lui Dumnezeu. Profet – pentru 
că trăind viaţa cotidiană poate descifra 
semnele vremii şi înţelesul lucrurilor şi 
evenimentelor ce ne înconjoară. 

Astfel, fiecare creştin este un fac-
tor de echilibru în mediul în care 
trăieşte. Creştinul este cel ce având 
punctul de sprijin în Dumnezeu are 
puterea de a repune pe cale pe cei 
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ce rătăcesc, de a redescoperi sensuri 
celor a căror viaţă pare să nu mai 
aibă sens, a dărui speranţă şi curaj 
de viaţă celor a căror speranţă sau 
curaj s-au împuţinat. Toate cu ajuto-
rul lui Dumnezeu. Creştinul aduce 
lumină şi claritate acolo unde este 
confuzie, „exorcizează” prin prezen-
ţa sa, printr-un sistem de valori clar, 
confuzia şi tendinţele distructive.

Creştinul îi învaţă pe cei ce-l în-
conjoară în toată vremea puterea 
rugăciunii, şi puterea crucii, căci rugă-
ciunea este izvorul tuturor bunătăţilor 
iar Sfânta Cruce, armă împotriva tutu-
ror răutăţilor. 

De ce creştinul învaţă, de ce mărtu-
riseşte pe Hristos – Calea, Adevărul şi 
Viaţa? Pentru că iubeşte oamenii, pen-
tru că îi este milă de ei, pentru a-i feri 

de suferinţă. Doreşte ca toţi să cunoas-
că Calea, Adevărul şi Viaţa. Pentru că 
îşi doreşte ca toţi să fie feriţi de min-
ciună, de rătăcire şi de moarte. Orice 
credincios trebuie să propovăduiască 
altora ceea ce a primit la Botez. Alături 
de misionarii acreditaţi, orice pecetluit 
cu pecetea darului Duhului Sfânt este 
„un om apostolic”, prin toată viaţa lui, 
cel botezat este chemat la o mărturisire 
neîncetată. 

Nu există reţete precise pentru a 
face cunoscut pe Dumnezeu, sau exis-
tă doar o singură reţetă: iubirea de 
oameni. În virtutea acestei iubiri găsim 
sute şi mii de moduri de a-L descoperi 
pe Hristos oamenilor. 

Suntem creştini. Avem întotdeau-
na preocupări duhovniceşti? Suntem 
deschişi şi spre o altă dimensiune a exis-
tenţei afară de cea materială care face 
conţinutul vieţii acesteia? Înţelegem 
cu adevărat ce înseamnă cuvintele 

Biserica Sf. Ioan 
Botezătorul din 

satul Tungamalenga 
(pagina anterioară) 

şi biserica Sf. 
Parascheva din satul 

Idodi, construite 
în Tanzania prin 
grija IPS Teofan, 

Mitropolitul 
Moldovei şi 

Bucovinei
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Mântuitorului „Împărăţia Mea nu este 
din lumea aceasta”?

Putem spune că trăim într-o cultu-
ră multiplă şi eterogenă, mai cu seamă 
în mediul urban.

Modernitatea noastră secularizată 
se critică ea pe sine însăşi, niciodată 
sigură de progresul ei sau dacă progre-
sul perceput este cu adevărat progres 
în ce priveşte calitatea umană. 

Secularizare a existat şi în antichi-
tate, şi în timpul Mântuitorului. El le 
spune iudeilor „Daţi lui Dumnezeu 
ceea ce este a lui Dumnezeu şi 
Cezarului ceea ce este al Cezarului”. 
Este foarte evident că secularizarea 
va dura. Convieţuim cu ea. Suntem în 
tensiune cu ea. Asta nu înseamnă că 
trebuie să ne resemnăm. Suntem pe 
scena vieţii... reflectorul este pe noi – 
actorii timpului acestuia. 

Protos. Nicodim Petre

Tabăra cu tema 
Tânărul între reuşită 
şi eşec organizată 
de Mitropolia 
Moldovei şi 
Bucovinei la 
Nemţişor, iulie 
2010
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Icoana care l-a vindecat pe Sfântul 
Serafim de Sarov în copilărie se află 
acum la New York?
Este vorba de icoana Maicii Domnului din Kursk. 
Aceasta a fost găsită în Kursk în anul 1295 şi, de 
atunci, a însoţit poporul rus în toate momentele 
grele din istorie: jugul tătar, invazia lituaniană 
din 1612, invazia lui Napoleon din 1812… Ea a 
dobândit un loc special în inima acestui popor. În 
anul 1898 un grup de anarhişti a pus o bombă în 
apropierea icoanei, pentru a o distruge. Deşi de-
flagraţia a devastat interiorul catedralei în care se 
afla icoana, totuşi, nici măcar geamul de protecţie 
al icoanei nu a fost zgâriat. În anul 1920 icoana a 
părăsit Rusia odată cu emigranţii care fugeau din 
calea Armatei Roşii, aşa că icoana a devenit ocro-
titoare Bisericii Ruse din afara Rusiei. 
Pe lângă vindecarea Sfântului Serafim de Sarov 
când acesta avea 10 ani, icoana Maicii Domnului 
din Kursk a fost cea care a vegheat şi trecerea la 
cele veşnice a Sfântului Ioan Maximovici, în data 
de 2 iulie 1966, atunci când sfântul luase icoana 
într-un pelerinaj la Seattle. Din anul 1957 icoana se 
păstrează în catedrala din New York a Sinodului 
Bisericii Ruse din afara Rusiei, fiind adesea luată 
în pelerinaj la parohiile din toate colţurile lumii. 
Peste tot aduce bucurie şi mângâiere şi este aş-
teptată cu multă evlavie şi duioşie de credincioşi. 

Încă din vechime creştinii luau 
aghiazma de la Bobotează spre 
păstrare în casele lor pe tot 
parcursul anului? 

Aflăm din Omilia despre Botezul lui Hristos 
(rostită în Antiohia în anul 387) a Sfântului Ioan 
Gură de Aur că, de Bobotează, se făcea o slujbă 
la miezul nopţii, firea apei se sfinţea şi creştinii 
luau acasă în vase apa sfinţită. Şi aceasta, potrivit 
Sfântului, „nu se strica, ci îşi păstra proprietăţile 

întregul an, şi adesea chiar doi sau trei ani” (PG 
49:366). Mărturii despre sfinţirea apei la 6 ianu-
arie avem în jurul anului 570 şi de la pelerinul 
Antoninus din Piacenza. El este primul care vor-
beşte şi despre o procesiune, cu o mare mulţime 
de oameni, la râul Iordan în ajunul sărbătorii, şi 
de o slujbă în cadrul căreia, după Utrenie, clericii 
intră în Iordan pentru sfinţirea apei.

În vechime unele Biserici îngăduiau 
anafura şi catehumenilor?
Anafura, din greacă Aντίδωρον = în loc de da-
ruri, a apărut ca o mângâiere pentru cei ce nu 
puteau primi Sfânta Euharistie, lor fiindu-le îm-
părţite prescurile binecuvântate după ce se luau 
din acestea cele necesare pentru Sfânta Jertfă. Din 
scrierile Fericitului Augustin (De pecat. merit., 
ii, 26, anul 412) aflăm că „Ceea ce se dă catehu-
menilor, deşi nu este Trupul lui Hristos, este 
totuşi sfânt, mai sfânt decât mâncarea obişnuită”. 
Aceasta pare o practică generală în Apus. Pe de 
altă parte, în manuscrisul Testamentum Domini, 
datat în secolele IV-V în Siria, se prevedea a se 
da anafură catehumenilor numai în ajunul bote-
zului lor, ca o pregătire pentru primirea Sfintei 
Euharistii. Trebuie spus că împărţirea anafurei 
în cadrul Liturghiei era o practică generalizată în 
primul mileniu creştin. 

Ştiaţi că…
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Sfinţii pot învia morţii?
În anul 2004, o creştină din oraşul Mulino, statul 
american Oregon, a mers la spital pentru contro-
lul dinaintea naşterii. La control s-a constatat că 
pruncul era mort în pântecele mamei. Medicii 
au dispus administrarea unor medicamente 
care să grăbească contracţiile aşa încât pruncul 
să fie scos afară. Mama, deşi devastată de veste, 
a avut inspiraţia de a refuza tratamentul şi de a 
chema pe preotul duhovnic, Serghei Sveşnikov. 
Acesta a venit în grabă aducând şi mânecuţe-
le de la veşmântul Sfântului Ioan Maximovici, 
care se păstrează în biserica parohiei lor, a Noilor 
Mucenici din Rusia. Părintele a însemnat Sfânta 
Cruce pe pântecele mamei cu mânecuţele şi, o mi-
nune!, inima pruncului a început din nou să bată. 
Peste puţin timp, pruncul Ioan s-a născut sănătos. 

În vechime anafura se trimitea 
de la o Biserică la alta în semn de 
comuniune de credinţă?
Canonul 14 al Sinodului din Laodiceea (mijlocul 
secolului IV) interzicea, din pricina abuzurilor, 
trimiterea Euharistiei de Paşti în alte dioceze – pu-
nând capăt acestei practici, numită Fermentum, 
ce data din secolul II –, permiţând, în schimb, 
trimiterea anafurei. Pe de altă parte, canonul 32 
interzicea primirea anafurei de la eretici. 

Încă din vechime se tămâia înainte 
de citirea Sfintei Evanghelii?
Din Itinerariul Egerei, o creştină din Galicia, 
nord-vestul Spaniei, care a întreprins un pele-
rinaj la Sfintele Locuri aproximativ între anii 
381 – 384, aflăm că duminică dimineaţa slujba 
în Biserica Învierii din Ierusalim începea îndată 
după cântatul primului cocoş şi că, după citirea a 
trei psalmi, a rugăciunilor dintre ei şi pomenirea 
celor prezenţi, „se aduceau cădelniţe în peştera 
Învierii, aşa încât întreaga biserică se umplea de 
mireasme” şi îndată episcopul începea citirea 
Sfintei Evanghelii.  

Încă din vechime se stropea 
cu aghiazmă pentru alungarea 
duhurilor rele?
Citim în Istoria Bisericească (V, 21) a lui Teodoret 
de Cyr (c. 393 – c. 457) că unul dintre primii epi-
scopi care a pus în practică în eparhia sa edictul 
împăratului Teodosie cel Mare (379 – 395) de dă-
râmare a tuturor templelor idoleşti din Imperiul 

Roman, a fost „dumnezeiescul” Marcel de 
Apamea. Acesta, văzând puterea demonică îm-
potrivindu-se distrugerii templului lui Jupiter 
din oraş, prin faptul că nu lăsa focul să ardă stâl-
pii de lemn, a mers în grabă în biserică, a luat un 
vas cu apă, l-a pus pe altar, şi-a plecat fruntea la 
pământ şi a rostit o rugăciune către Domnul „cel 
iubitor de oameni” ca să nu mai îngăduie „tirania 
diavolului”, ci „să-i dea pe faţă neputinţa”. După 
aceasta s-a ridicat, a făcut semnul crucii peste apa 
din vas şi a trimis pe diaconul Echitios să se apro-
pie de flăcări şi să stropească cu credinţă. După 
ce a făcut acestea, demonul a fugit, „neputând 
suporta stropirea apei”, iar focul a cuprins lem-
nele şi le-a mistuit „într-o clipeală”. 

Ilarion Argatu

Legenda fotografiilor:
1. Icoana Maicii Domnului din 

Kursk. Fotografie din arhiva Protoiereului 
Peter Perekrestov.

2. Sfintele moaşte ale Sfântului 
Ioan Maximovici, de la a cărui trecere la 
cele veşnice se împlinesc, la 2 iulie, 45 de 
ani. Fotografie din arhiva Protoiereului 
Peter Perekrestov.

3. Stropirea cu aghiazmă de 
Izvorul Tămăduirii la Mănăstirea Putna.
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Un om pios stătea de vorbă cu Dumnezeu şi i-a spus: Doamne, aş 
vrea să ştiu cum e Raiul şi cum e Iadul. Dumnezeu l-a condus pe om 
către două uşi. A deschis una dintre uşi iar omul a privit înăuntru. 
În mijlocul încăperii se afla o mare masă rotundă. Pe masă se afla 
un vas mare cu tocană, care mirosea foarte bine şi care l-a făcut pe 
om să îi lase gura apă. Oamenii care stăteau la masă erau slabi şi 
bolnăvicioşi. Păreau a fi înfometaţi. Ţineau linguri cu mânere foarte 
lungi care le erau legate de braţe şi astfel puteau ajunge la vas pentru 
a le umple cu tocană; dar din cauza mânerelor mai lungi decât 
propriile mâini, nu puteau duce la gură lingurile pline. Omul pios s-a 
înfiorat la vederea suferinţei lor. Atunci Dumnezeu a spus: „Acum 
ai văzut Iadul”. Au mers apoi către cealaltă cameră şi au deschis uşa. 
Arăta la fel ca şi prima. Se găsea acolo o masă mare şi rotundă cu un 
vas mare de tocană care îţi lăsa gura apă. Oamenii de la masă erau 
echipaţi cu acelaşi gen de linguri, dar aceştia păreau bine hrăniţi şi 
durdulii, râdeau şi vorbeau între ei. Omul pios a spus: „Nu înţeleg”. 
„Este foarte simplu” a spus Dumnezeu. „Este nevoie însă de abilitate. 
Aceşti oameni sănătoşi au învăţat să se hrănească unul pe celălalt, iar 
ceilalţi se gândeau doar la ei înşişi.”

Sufletul românesc
în secolul XXI

Actualitate



43

România „Modernă”, România 
secolului XXI, România par-

te a Uniunii Europene, România din 
structurile Euro-Atlantice, România 
toleranţei. Se vorbeşte cu atâta deter-
minare şi convingere despre o Românie 
care trebuie să aparţină de ceva, de 
cineva, încât încet încet uităm de noi 
şi de Adevărata Românie. Presiunea 
constantă la care ne este supusă Ţara 
şi Românii din toate punctele de vede-
re: economic, politic, social, ideologic, 
încurajează în mintea noastră uitare, 
superficialitate, ignoranţă.

Moralitatea insipidă şi egoismul 
individual domină, sunt încurajate, spri-
jinite şi promovate continuu. Sufletul 
Românesc se „stinge” încet şi tăcut. 
„Otrava” care ne este administrată vine 
pe căi tot mai subtile, atrăgătoare, subli-
minale, iar vocea Sufletului Românesc 
care de atâtea milenii a trezit acest neam 
în momentele de cumpănă este tot mai 
stinsă. Cădem deseori în ispita autosufi-
cienţei: „Aceasta a fost cândva, astăzi nu 
se poate, sunt alte vremuri”, atmosfera 
culturală actuală ne impune un alt fel de 
a trăi şi de a vedea lucrurile, oamenii nu 
mai caută pe Duhul Sfânt şi ajung să-şi 
irosească viaţa. Atâtea eforturi în slujba 
existenţei elementare şi tot degeaba pen-
tru că mulţi nu ştiu de ce o fac. „Nu ne 
dăm seama cât trăim în închipuire” spu-
nea parintele Rafail Noica.

Situaţia actuală a României este 
suma multor factori: războaie, dis-
locări, trădări, genocide, ocupaţii 
străine, jaf, dezbinare, umilinţe peste 

umilinţe, avorturile, lipsa de educa-
ţie... Explicaţii se dau în fiecare zi prin 
toate mijloacele, în toate limbajele: 
istorice, stiinţifice, geo-strategice, poli-
tice, militare, filosofice... vorbe deşarte. 
„Luminătorul trupului este ochiul; de 
va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va 
fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, 
tot trupul tău va fi întunecat. Nimeni 
nu poate să slujească la doi domni… 
De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pen-
tru sufletul vostru ce veţi mânca, nici 
pentru trupul vostru cu ce vă veţi 
îmbrăca… ştie doar Tatăl vostru Cel 
ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi 
mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi 
dreptatea Lui şi toate acestea se vor 
adăuga vouă” (Matei 6, 24-33).

Cel mai de preţ, puternic şi 
inepuizabil element din Universul ma-
terial este „Energia Umană”. Tot ceea 
ce vedem în jurul nostru ca „progres” 
material a fost construit, menţinut şi 
dezvoltat utilizând şi exploatând la 
maxim această resursă. Metodele de 
exploatare şi control se perfecţionea-
ză continuu, azi fiind tot mai subtile. 
Lumea secolului XXI, - aşa cum ne 
este prezentată zi de zi, s-a creat pe 
sacrificii enorme şi o suferinţă a mul-
tora imposibil de descris in cuvinte. 
Procesul continuă. Una din consecin-
ţele majore este că aceste practici au 
trezit viermele cel aprig al orgoliului şi 
patima înfumurării.

Orice acţiune are o consecinţă. Noi 
trebuie să învăţăm în primul rând va-
loarea responsabilităţii şi a respectului 

Când un om reuşeşte să facă ceva ce i-a solicitat mult efort, în el începe să lucreze trufia. Ceea ce 
reuşim, ne poate spurca mai ceva decît păcatul însuşi. Ceea ce obţinem se poate să ne dea peste cap 
reperele emoţionale în aşa manieră încît ne umple sufletul de venin. Banii care vin spre noi ne pot face 
aroganţi şi zgîrciţi, cum succesul ne poate răsturna în abisul înfricoşător al patimilor sufleteşti. Blândeţea 
inimii se usucă pe vrejii de dispreţ, de ură şi de trufie, dacă sufletul nu este pregătit să primească 
reuşita sa cu modestia şi graţia unei flori. Tot ce reuşim pentru noi şi ne aduce energie este menit a 
se întoarce către aceia ce se zbat, încă, în suferinţă şi-n păcat. Ochii noştri nu sunt concepuţi pentru 
dispreţ, ci pentru a exprima cu ei chipul iubirii ce se căzneşte să iasă din sufletele noastre. Succesele nu 
ne sunt date spre a ne înfoia în pene, ca în mantiile statuilor, ci pentru a le transforma în dragoste, în 
dezvoltare şi în dăruire pentru cei din jur. Reuşita este energia iubirii şi a capacităţii tale de acceptare a 
vieţii, dar ea nu rămîne nemişcată, nu este ca un munte sau ca un ocean. Îngîmfarea şi trufia reuşitei te 
coboară, încetul cu încetul, de pe soclul tău, căci ele desenează pe cerul vieţii tale evenimente specifice 
lor. Bucură-te şi taci!

monah Nicolae Steinhardt
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de sine. Când ne naştem nu aducem 
nimic nou cu noi în această lume, iar 
când murim nu ducem nimic cu noi 
mai departe. Inventăm tot felul de me-
tode de a pătrunde şi înţelege tainele 
Universului, de multe ori însă cădem 
în extreme crezând că dacă vom su-
prima credinţa sau valoarea spirituală 
vom fi mai liberi şi capabili de o gân-
dire superioară. Bineînţeles, o astfel de 
atitudine atrage după sine consecin-
ţe din cele mai grave, iar drumul are 
un singur nume – autodistrugerea. 
Adevarul nu este pentru oricine. Cea 
mai mare bătalie este cu nimicnicia 
propriei persoane, odată înţeles acest 
lucru un individ poate începe să-şi 
„construiască” viaţa. 

Construcţia însă se face pe mai 
multe căi: intelectual, fizic, sufleteşte, 
material. Putem excela într-unul din 
aceste lucruri însă trebuie să ţinem 
cont de toate celelalte. Fiecare necesită 
timp şi efort (energie umană). Acestea 
sunt cele doua mari măsuri ale vieţii: 
Efortul (Munca) şi Timpul. „Nu-i ni-
mic mai scump de la Dumnezeu, ca 
timpul. Ne-a creat Dumnezeu singur 
numai pentru El. Şi dacă ne lasă timp 
şi ne prelungeşte timpul vieţii noastre, 
o face tot cu scopul ca să fim împre-
ună.” – Parintele Arsenie Papacioc. 
Indiferent cât ne este de greu şi câte 
obstacole vom întâlni în cale să nu 
uităm că peste toate acestea există 
Iubirea: „Iubirea lui Dumnezeu faţă de 

cel mai mare păcătos este mai mare de-
cât iubirea celui mai mare Sfânt faţă de 
Dumnezeu” - Părintele Arsenie Boca.

Trebuie sa învăţăm să preţuim 
darurile lui Dumnezeu cu care ne-am 
născut, trebuie să preţuim timpul care 
l-am primit şi să nu cădem în ignoranţa 
că acestea ni se cuvin. Pentru a înţele-
ge Sufletul Românesc trebuie să citim; 
trebuie să preţuim cu adevarat Şcoala 
Românească şi Valorile Naţionale. 
Dacă avem întrebări să-i întrebăm pe 
bătrânii şi înţelepţii acestui Neam, pe 
Martirii acestui neam, să îi cinstim şi să 
îi respectăm întotdeauna.

Sufletul Românesc rămâne singu-
ra lumină calăuzitoare pe care o avem 
în aceasta viaţă materială, iar Biserica 
Ortodoxă scutul care îl protejează, de 
aceea trebuie să o preţuim, cinstim şi 
apărăm. România este o ţară care îşi 
cunoaşte sufletul, dar încă îşi caută lo-
cul în Istorie, în Europa, în Lume. 

România trebuie să înveţe să-şi 
întărească suveranitatea, şi să aibă 
propria politică bazată pe urmărirea 
intereselor naţionale – românii trebuie 
să-şi gândească foarte serios viitorul şi 
să nu mai aştepte ca alţii să decidă în 
locul lor. Trebuie să învăţăm să ne dez-
voltam propriile coaliţii, să clarificăm 
problemele şi interesele strategice, să 
ne întărim suveranitatea pentru a de-
păşi criza psihologică prin care trecem 
şi a fi capabili să reînviem Adevăratul 
Suflet Românesc. 

Radu Beleca, 
doctorand,
Centre for 
Electronic Systems 
Research,
Brunel University, 
Londra

Actualitate



45

Învăţământul
românesc, 
încotro?

Nu putem spune că sistemul de învăţă-
mânt de dinainte de ’90 ar fi fost aşa cum 

trebuie. Mai întâi pentru că era în esenţă ateu, pe 
urmă pentru că insista prea mult pe memorizare, 
cantitativ şi specializare. Totuşi, aşa cum era, ro-
mânii luau aproape în fiecare an primele locuri la 
olimpiadele internaţionale la matematică, fizică, 
biologie şi chimie. Nici învăţământul mediu nu 
era chiar atât de slab în comparaţie cu cel occi-
dental. Îmi amintesc că între anii 1980 şi 1986 am 
avut câţiva colegi care au emigrat cu familia în 
Statele Unite. Deşi aceştia nu excelau la şcoală, 
acolo au fost înscrişi într-o clasă superioară vâr-
stei. Dar şi aşa, în scrisorile trimise, îmi amintesc 
de surprinderea prietenilor mei în faţa colegilor 
lor care nu aveau cunoştinţe elementare de alge-
bră, geografie ori istorie.

Însă la doi ani după 1990 aflam din ziarele 
româneşti că, în mod surprinzător, în clasamente-
le internaţionale România era cotată cam pe locul 
170 la nivelul de învăţământ. Ne depăşeau şi 
ţări din Asia, nu mai vorbim de cele occidentale. 
Atunci nu ştiam prea bine ce înseamnă statistici-
le. Doar că ne miram şi ne gândeam cu uimire la 
cum ar trebui să arate un învăţământ performant, 
dacă noi şi cu cel actual aveam între cele mai 
bune performanţe la olimpiadele internaţionale. 
Nu ne puneam problema că majoritatea celor 169 
de ţări care ne-o luaseră înainte nu ajungeau, în 
general, nici măcar să participe la faza finală a 
acestor concursuri.

Aşa că, pentru că tot era considerat atât de 
puţin performant învăţământul românesc, s-a 
început reforma. Era oricum obligatorie, căci 
numai astfel FMI-ul şi celelalte instituţii finan-
ciare internaţionale se angajau să ne împrumute 
şi să ne ajute, desigur, ca să facem reforma. Şi, 

într-adevăr, în ultimii 20 de ani, învăţământul 
românesc a fost reformat. Prin sistemul noilor 
manuale alternative, a noului sistem de notare 
sau printr-o reformare continuă sub semnul prin-
cipiului „schimbarea oricum va aduce ceva nou” 
s-a reuşit darea peste cap a întregului proces de 
învăţământ. Învăţământul, deşi a fost reformat, 
măcar a supravieţuit, în timp ce cercetarea româ-
nească a fost desfiinţată aproape complet Aceasta 
era una dintre condiţiile FMI. Tot ei cereau la 
jumătatea anilor ’90 şi desfiinţarea şcolilor pe-
dagogice. Nu este deloc o exagerare, şi spunem 
aceasta fiindcă nici guvernanţii noştri nu au tra-
tat-o aşa. Pe o perioadă de doi ani, Ministerul 
Învăţământului a desfiinţat clasele de pedagogie 
de la şcolile de stat pe tot cuprinsul ţării. Nu ştim 
motivul, probabil se condiţionau împrumuturile 
externe de anularea acestui învăţământ... Oare nu 
şi-au pus responsabilii de atunci problema că în-
văţătorii joacă un rol esenţial în startul copiilor în 
viaţă?

Ar putea curge multă cerneală în analiza 
procesului de reformare sau, mai corect spus, 
de desfigurare a învăţământului românesc. Mai 
important ni se pare însă să răspundem la între-
barea: unde au fost părinţii copiilor, unde au fost 
profesorii români, unde ne-am aflat în toţi aceşti 
ani? Nu cumva ne-am irosit energia sufletească 
în divertisment şi urmărirea talk-show-urilor de 
pe micul ecran, uitând de Dumnezeu şi de cele 
sfinte?

Pentru cei din afara Bisericii situaţia poate 
părea fără ieşire, însă pentru creştinii care cred 
şi-L mărturisesc pe Dumnezeu cu o credinţă vie 
şi lucrătoare, momentul de faţă poate fi socotit un 
prilej de a pune un nou început.

Ce se poate face?
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În primul rând, trebuie să conştientizăm cu 
toţii că societatea globală nu are nevoie de un 
individ cu un nivel cultural şi intelectual ridi-
cat. Aici un rol important îl joacă în primul rând 
desprinderea copilului de televiziune şi internet 
ca mijloace sigure de disoluţie mentală. În mod 
cert, copiii care petrec cel mai mult timp în faţa 
ecranului vor avea cele mai slabe rezultate şco-
lare şi, mai târziu, cele mai reduse performanţe 
profesionale.

Pe urmă, copiii trebuie să aibă parte de un 
mediu afectiv cât mai sănătos. Dragostea jertfitoa-
re a părinţilor este cea mai bună garanţie pentru 
sănătatea mentală a copiilor în viitor. Spunem 
„dragostea jertfitoare”, fiindcă dragostea pose-
sivă cu accente idolatre, frecvent  întâlnită azi, 
poate avea un efect cu totul invers decât cel aştep-
tat de părinţi. Dar dragostea nu poate fi jertfitoare 
decât dacă în ea este prezent harul lui Dumnezeu. 
Astfel putem afirma că cel mai important lucru în 
educaţia copilului este altoirea acestuia pe trun-
chiul Bisericii lui Hristos. 

Pe lângă nivelul personal, la nivel instituţi-
onal se poate face încă mult. Trebuie numai ca 
noi toţi să ne implicăm mult mai activ în educaţia 
copiilor noştri, organizându-ne în asociaţii de pă-
rinţi care au capacitatea la nivel local să solicite 
conservarea unui învăţământ cât mai sănătos. De 
pildă, nu există nici un studiu care să dovedească 
eficienţa calculatorul şi a internetului în educaţia 

copilului. Dimpotrivă, s-au realizat o mulţime 
de cercetări care au arătat nocivitatea ecranului 
pentru dezvoltarea capacităţilor cognitive şi ris-
cul pe care acestea îl implică pentru sănătatea 
sufletească şi mentală a copiilor. Cu toate aces-
tea, mulţi profesori s-au obişnuit să ceară elevilor 
să scoată referate de pe internet în loc să-şi face 
temele acasă, gândind şi scriind singuri. Astfel, 
elevii nu numai că nu vor învăţa nimic, dar se vor 
confrunta şi cu riscul de a fi expuşi la tot felul de 
agresiuni virtuale, în special pornografia. De ce 
nu putem să cerem profesorilor şi directorilor de 
şcoală să-şi îndeplinească rolul de educatori şi nu 
să ne strice mintea şi sufletul copiilor? Oare nu 
din contribuţiile noastre le este plătit salariul?

Cu siguranţă se pot face multe, însă realitatea 
este aceea că numai o credinţă vie şi lucrătoare 
poate să mai mobilizeze astăzi pe român în a se 
lupta pentru viitorul copilului său. Aşa că ar tre-
bui poate să ne străduim să-i ajutăm pe cei din 
jurul nostru să se trezească din somnul în care 
i-a cufundat televizorul sau băutura, divertis-
mentul sau desfrânarea pe care cu generozitate 
ni le pune la dispoziţie societatea globală. Şi vom 
reuşi aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu, Care ne 
poate scoate din orice necaz şi strâmtorare, nu-
mai să-L îmbrăţişăm din toată inima: „Cine este 
Dumnezeu Mare ca Dumnezeul nostru! El este 
Singurul Dumnezeu, Cel Care face minuni!” 

Virgiliu Gheorghe

Actualitate

„Poate auzi  
şi poate vorbi  

cu sufletul  
omului”
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- D o m n u l e 
Director Mihai Stan, 
aţi predat şi într-o 
şcoală de masă, cu 
elevi „obişnuiţi”. 
Sunt diferenţe între 
unii şi alţii, ca suflete, 
ca oameni?

- Ca oameni, ca 
structură sufletească, 
cei pe care îi cunosc 

eu dintre copiii cu deficienţe de auz sunt mai 
sensibili, şi din punct de vedere afectiv, şi din 
punct de vedere general, al comportamentului, 
în relaţionarea cu ceilalţi, în situaţiile din viaţă.  
Concret, dacă unui copil de la învăţământul nor-
mal îi spunem că facem o acţiune mâine şi apoi 
o amânăm pe poimâine sau dacă profesorul uită, 

el nu spune nimic, i se pare ceva normal, însă la 
copilul deficient de auz aceasta este o problemă 
serioasă. Dacă profesorul a spus că mâine la ora 
cutare ne întâlnim acolo pentru o acţiune, ei toţi 
sunt acolo, şi dacă profesorul întârzie ei îl apos-
trofează: Trebuia la ora 8, aţi întârziat! Sau, dacă 
la învăţământul normal profesorul întârzie 5 – 10 
minute, copiii nu au nicio problemă, poate chiar 
se bucură, dar copilul deficient de auz se supără: 
Noi când mai învăţăm? Nu aţi venit la timp!

Au un foarte dezvoltat simţ al dreptăţii, nu 
concep să mintă, să evite adevărul, sunt corecţi şi 
au probleme în relaţiile cu cei aşa-zis „obişnuiţi’. 
Vin de multe ori şi spun: Uitaţi, aveam o proble-
mă şi cutare nu s-a ţinut de cuvânt, cum se poate 
aşa ceva? Dacă aşa a zis, aşa trebuie să fie. Ei iau 
învăţăturile dascălilor ca literă de lege, fără să se 
gândească să le modifice.

„Poate auzi  
şi poate vorbi  

cu sufletul  
omului”

La Grupul Şcolar Bivolărie, mai bine de 170 
de copii vorbesc, precum copiii, mult. Dar, dacă 
cineva ar sta lângă ei, nu i-ar auzi. Doar dacă ar avea 
inima deschisă şi către cei care, parţial sau total, nu aud şi nu pot 
vorbi. Dar mai mare mirare ar avea când vor auzi un copil surd 
bătând toaca, aşteptând să vină preoţii să slujească Sfânta Liturghie. 
Explicaţia e simplă: sufletele lor aud şi vorbesc cu Dumnezeu.



Din punct de vedere afectiv, depărtarea de 
familie, căci stau mai mult la noi – aproape toţi 
copiii au familie, dar unii merg acasă doar în 
vacanţe –, a făcut că crească dorul de casă, mai 
ales la cei mici. Şi au o mare nevoie de alinare, 
de mângâiere. De multe ori, de la poartă până la 
birou mi se întâmplă să fac câte jumătate de oră, 
căci vin cei mici şi îi mângâi pe fiecare, îi iau în 
braţe şi se bucură mult. Au nevoie, căci le lipseş-
te atmosfera părintească, şi noi am înţeles lucrul 
acesta. Toată activitatea din unitatea aceasta este 
şi de învăţător, şi de părinte, şi de frate mai mare, 
şi de soră. Vrem să fim de toate, pentru ca aceşti 
copii să nu sufere, să simtă căldura sufletească pe 
care le-o dăruim odată cu învăţătura.

- Marile universităţi din ţară, chiar şi unele 
facultăţi, au biserici în campus, însă foarte pu-
ţine scoli au privilegiul să aibă propria biserică. 
Cum vedeţi dumneavoastră efectul participării 
copiilor la slujbe? Ce v-a determinat să iniţiaţi 
ridicarea bisericii?

- După 1990 am fost invitat la o sfinţire, într-o 
unitate şcolară din Suceava. Nu mai reţin exact 
ce s-a construit nou atunci, dar la terminarea 
lucrărilor s-a făcut, după obiceiul strămoşesc, 
sfinţirea, de un sobor de preoţi în fruntea cărora 
era IPS Pimen. Era imediat după Revoluţie, când 
puteam să ne mărturisim credinţa în Dumnezeu 
fără să ne ascundem, fără teama de a fi persecu-
taţi. Printre multele cuvinte pe care le-a adresat 
atunci Înaltpreasfinţitul, s-a adresat către direc-
tori, către administratorii şcolilor în general, şi 
a îndemnat să se facă măcar o capelă, undeva 
într-o clasă, dacă nu putem construi o bisericuţă, 
unde copiii să fie educaţi şi în credinţa ortodoxă. 
Eu am fost dintotdeauna de acord că nu se poa-
te face nimic fără credinţă; lucrurile sănătoase, 
trainice, durabile, nu se fac fără sacrificii şi fără a 
simţi prezenţa lui Dumnezeu acolo. Lângă şcoală 
era o temelie şi am aflat că locul a fost dat de cine-
va ca să se facă o biserică, dar s-au oprit lucrările. 



Am venit în Consiliul Profesoral cu propunerea 
să se construiască o bisericuţă acolo. S-a aprobat, 
dar nu s-a făcut nimic. Din 1998 sunt director, dar 
la început au fost alte probleme. Dumnezeu ne-a 
ajutat şi am început în 2000 să construim biseri-
cuţa şi în 3 ani de zile a fost gata.

Am avut la început un preot care cunoştea 
limbajul semnelor şi ţinea slujbele pentru copii 
cu ajutorul semnelor şi în rest slujba era obişnuită 
pentru auditori, întrucât veneau şi mulţi vecini. 
De când au început slujbele, copiii vin benevol, 
nu vin forţaţi. La orele de religie li se explică că 
niciodată nu sunt singuri, şi nu numai ei, nici noi 
nu suntem singuri, mereu suntem cu Dumnezeu. 
În suflet, în inimă, prezenţa Lui e resimţită peste 
tot. Dacă învăţătura nu poate fi făcută fără cre-
dinţă, pentru că un profesor trebuie să fie şi cel 
care predă şi îndrumă paşii copilului spre ascul-
tare şi spre credinţă, alături de instituţia şcolii ar 
trebui să fie şi instituţia Bisericii.

Eu, când am făcut cererile de aprobare a 
construcţiei, am explicat că va fi similar unui la-
borator. Un lăcaş unde pot să aibă loc orele de 
religie, un lăcaş unde oricând se poate duce un 
copil sau un angajat al şcolii să se reculeagă, să-şi 
găsească liniştea în momente de zdruncinare şi 
nelinişte sufletească, de înceţoşare, când are o 
greutate pe suflet. Construcţia ni s-a aprobat, cu 
condiţia să nu fie cu bani de la buget, să fie din 
alte surse. Dumnezeu ne-a ajutat şi am terminat 
biserica. Între timp a apărut preotul care este 
surd, a terminat la Facultatea de la Piteşti, unde 
au secţii speciale pentru deficienţi de auz, şi care 
predă şi religia în şcoală. Pentru auzitori, cu bi-
necuvântarea Înaltpreasfinţitului Pimen, suntem 
ajutaţi de Mănăstirea Putna: Părintele Stareţ tri-
mite la fiecare slujbă un părinte care să slujească 
şi un altul care să cânte la strană.

- Pentru mulţi oameni posibilitatea de a 
avea copii cu o anumită dizabilitate fizică, de 
auz, de vedere, motorie sau psihică, cum ar fi 
autismul sau Sindromul Down, apare ca pe un 
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sfârşit al lumii, ca şi cum copilul lor este un mic 
monstru şi „ce mă fac eu cu acest mic monstru?”. 
Cunoscându-i pe elevii dumneavoastră, ce aţi 
spune unor astfel de părinţi?

- Este vorba de o problemă de educaţie şi de 
mentalitate. Într-adevăr, cu mulţi ani în urmă, şi 
eu am cunoscut copii cu probleme care erau mar-
ginalizaţi, atât de către societate, cât şi de către 
familie. Un copil surdo-mut era ca un „animăluţ” 
în familia respectivă. Oamenii erau convinşi de 
la început că nu se poate face nimic cu el şi îl pu-
neau la nişte treburi simple, să meargă cu vaca, 
de exemplu… În timp educaţia şi-a pus o am-
prentă pozitivă, şi acum aceşti copii cu probleme 
au putut fi trataţi ca nişte egali ai celorlalţi.

Dacă m-ar întreba cineva care are un copil 
surd, de exemplu, sfatul meu ar fi să facă o audi-
ogramă, să meargă la un medic de specialitate, să 
i se pună un diagnostic corect. Pentru că, cu cât 
intervenţia este mai timpurie, cu atât recuperarea 
este mai uşoară.

În timp, prin mijloace şi tehnici specifice, 
am reuşit să facem să spună „r”, prin vibraţii. Îi 
„chinuim”, să îi fim cinstiţi, cu exerciţii, iar foarte 
mulţi dintre ei ajung ca în clasele terminale de li-
ceu să verbalizeze, adică sa emită corect sunetele, 
chiar dacă unele sunt mai înalte şi emisia suferă 
nişte modificări. Asta pentru a putea să se înţelea-
gă mai uşor cu auzitoriul.

Lor le este foarte uşor în şcoală să comunice 
între ei cu ajutorul semnelor, al limbajului mimi-
co-gestual. Dar noi le-am explicat că, după ce se 
termină şcoala, nu vor mai merge în societate cu 
toţii la un loc, ci fiecare va fi singur. Ei pot să ne 
citească nouă cuvintele de pe buze, noi însă nu. 
Iar ei, ca să se facă înţeleşi de un auzitor, trebuie 
să folosească toate mijloacele pentru a realiza o 
comunicare corectă.

Trist este că societatea, în general, nu face su-
ficient pentru aceşti copii. Ei sunt doar lăsaţi pe 
mâna unora să se ocupe de ei, dar nu e suficient. 
Trebuie nişte ateliere protejate, trebuie create po-
sibilităţi pentru ca ei să poată lucra, căci ei vor să 
lucreze. Ei termină şcoala, dar unde se duc? Ce 
fac? Noi dăm câte un telefon la diverşi oameni de 
afaceri pe care îi cunoaştem ca să îi angajeze, şi ei 
sunt cuminţi, îşi fac treaba acolo. Dar pentru câţi 
putem noi să apelăm la câte o cunoştinţă? Ei sunt 
în toată ţara… Ne străduim atâta, nu este deloc 
uşor cadrelor didactice şi personalului, îi pregă-
tim pentru viaţă, învaţă meserii şi ei stau după 
aceea acasă sau se duc să culeagă căpşuni cu 
părinţii prin Spania sau Italia. Acum au început 
unii să meargă şi la facultate, ceea ce este foarte 
bine, şi o să vedem cum putem să încurajăm şi 
mai mult această continuare a studiilor care le dă 
posibilitatea să se specializeze mai mult. 

A consemnat ierom. Dosoftei Dijmărescu
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Ce îţi doreşti cel mai mult în viaţă? Vreau 
să călătoresc în Anglia şi să muncesc în Anglia. 
Mădălina Să învăţ bine, sănătate multă şi viitor 
bun. Cristina Să merg în călătorie în România, să 
mă plimb şi să muncesc mult. Simona Să învăţ şi 
să călătoresc. Alina Sănătate, maşini. Alexandru 
Vreau să călătoresc, să fiu profesoară şi să 
merg în Anglia sau Italia. Monica Vreau să am 
o familie, să fiu soţie. Ana-Maria Îmi place să fiu 
dentist. Iulian Să-mi găsesc calea spre fericire şi 
împlinire. Loredana Să am noroc în viaţă şi să 
mă înţeleg cu toţi. Alexandra Cel mai mult îmi 
doresc să am o familie iubitoare a mea şi să am 
cu ce o întreţine şi ca cei din familia mea să fie 
credincioşi. Gabi Să ajung cineva important în 
viaţă, să fiu respectată şi apreciată de ceilalţi. 
Livia Să călătoresc şi să muncesc. Sebastian Să 
învăţ şi să muncesc. Elena Grigore Să călătoresc 
şi să citesc. Estera Ce faci când eşti bucuros? Mă joc cu colegii 

mei şi prietenii mei, glumim, mă văd cu fami-
lia mea. Mădălina Eu sunt bucuroasă când îmi 
văd familia. Cristina Simona Îi mulţumesc lui 
Dumnezeu pentru bucurii. Alina Vreau să ies 
cu prietenii, să facem ceva împreună. Loredana 
Dacă eu sunt bucuroasă încerc să îi fac şi pe al-
ţii bucuroşi. Livia Îi mulţumesc lui Dumnezeu. 
Elena Merg la plimbare. Lenuţa

Ce faci când eşti trist? Stau singură şi mă gân-
desc mult. Alexandra Mă înveselesc. Marian 
Stau, mă gândesc şi ascult muzică. Iulian Eu nu 
sunt supărat. Ştefan De cele mai multe ori ascult 
muzică sau plâng. Sau ambele. Oricum, atunci 
prefer să fiu singură. Loredana Ascult muzică ca 
să mă veselesc, plâng ca să fiu liniştită. Elena Mă 
rog la Dumnezeu să-mi treacă tristeţea. Gabriel 
Meditez. Alexandra Mă închid în mine şi nu mă 
mai interesează de nimeni. Gabi Stau în pat şi ci-
tesc cărţi. Adrian Stau singur. Sebastian Mă rog 
la Dumnezeu. Elena Ne jucăm, vorbim cu preo-
tul, mergem la plimbare cu prietenii. Gheorghe 
Stau în pat şi mă gândesc ce am greşit. Mariana

Care este sfântul tău preferat? Sfântul Ioan 
Botezătorul Sebastian Sfântul Ioan cel Nou de 
la Suceava Marian Sfânta Parascheva Cristina 
Maica Domnului Simona Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel Iulian Sfântul Gheorghe Gheorghe Sfântul 
Nicolae Ştefan Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena Elena Sfântul Arhanghel Gavriil Gabi 
Sfânta Filofteia Livia

Care este ocupaţia ta preferată la şcoală? 
Să scriu, să citesc. Ştefan Îmi place informatica şi 
limba engleză. Mădălina Religia. Cristina Limba 
şi literatura română. Simona Să învăţ lucruri noi. 
Alina Îmi place informatica. Monica Cos, învăţ, 
mă joc. Ana-Maria Să joc fotbal. Iulian Îmi place 
limba română. Iulian Îmi place să meditez şi să 
scriu despre viaţă. Loredana Să învăţ. Elena Să 
lucrez pe calculator. Alexandra Sportul. Robert 
Să scriu. Livia Să învăţ. Sebastian
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Ce trebuie să facem ca să îi iubim mai mult 
pe cei de lângă noi? Să nu ne enervăm deloc 
şi să nu urâm pe ceilalţi. Iulian Să iertăm. Ştefan 
Să fim mai buni, să fim înţelegători şi să ne iu-
bim. Elena Să-i ajutăm la nevoi şi să îi încurajăm. 
Gabriel Ajută-l să fie mai bun şi mai credincios. 
Gabi Să ne înţelegem bine, să ne povestim multe 
şi despre Dumnezeu. Adrian Să avem grijă de ei 
şi să nu le facem rău. Robert În primul rând să îi 
înţelegem, să nu mai fim atât de răi, să ne iubim 
aproapele oricum ar fi. Livia

Vreau să am o familie fericită! Iulian Iubesc pe 
toţi. Ştefan Nu renunţaţi la credinţă, mergeţi la 
biserică, rugaţi-vă, fiţi buni cu ceilalţi şi învăţaţi-i 
să facă la fel. Gabi

Ce vrei să te faci când o să fii mare? 
Constructor. Marian Să repar calculatoare. 
Cristina Să cos la maşină. Simona Să lucrez la 
calculator. Ştefan Vânzătoare, asistentă medi-
cală sau avocată. Elena Inginer. Gabriel Şofer. 
Sebastian Inginer. Estera Să fiu preot sau das-
căl. Gheorghe Contabilă sau poliţistă. Mădălina 
Eu vreau să merg la facultate. Mădălina Monica 
Vreau să muncesc. Ana-Maria Vreau să merg la 
facultate. Iulian Sunt foarte confuză în privinţa 
asta. Nu ştiu dacă voi avea posibilitatea de a 
merge mai departe la facultate. Loredana Să 
lucrez. Alexandra Aş vrea să merg în străinătate 
să fac nişte bani şi apoi să revin în ţară să des-
chid un magazin. Gabi Să merg mai departe la 
facultate, dar nu cred că voi putea din cauza 
problemelor financiare. Livia Să lucrez cu copiii. 
Elena Învăţ slab şi nu ştiu ce să mă fac în viitor. 
Mariana Să muncesc la cofetărie. Lenuţa

Ce poate să facă un om care nu aude sau 
nu poate vorbi mai bine decât ceilalţi oa-
meni? Poate face mai multe: să joace tenis de 
masă, să facă pantomimă. Şi unii au idei frumoa-
se la îmbrăcăminte. Alexandra Teatru de păpuşi 
pentru copii. Ana-Maria Surdo-muţii pot să 
joace fotbal mai bine decât ceilalţi. Iulian Poate 
înţelege mai bine, poate auzi şi poate vorbi cu 
sufletul omului. Loredana Fiecare om este la fel. 
Alexandra Fiecare om are talentul lui, un om 
surdo-mut este înzestrat cu alte calităţi pe care 
un om care aude nu le are. Livia

52
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Ştiaţi că ...

Structura 
moleculei de ADN 
care conţine infor-
maţia genetică a 
oricărei celule

Oamenii de ştiinţă au ales 
să creadă în infinit?
Într-adevăr, cea de-a şaptea axio-

mă a Teoriei Mulţimilor, teorie ce stă 
la baza matematicii, deci a întregii 
ştiinţe, este următoarea: „Există [cel 
puţin] o mulţime cu un număr infinit 
de elemente.” Faptul că este axiomă, 
înseamnă că nimic din ceea ce există 
nu poate demonstra „ştiinţific” exis-
tenţa infinitului. Şi totuşi oamenii de 
ştiinţă au pus această credinţă (axio-
mă de toţi acceptată) la baza ştiinţei. 
Oare de ce? 

Evoluţionismul se bazea-
ză pe miracol?
Francis Crick, cel care, împreună 

cu alţi colegi, a descoperit structura 
moleculei de ADN în anul 1953 şi pen-
tru care a primit Premiul Nobel pentru 
Medicină pe anul 1962, un ateu convins 
şi un aprig luptător împotriva ideii de 
Creator, vrând să ilustreze complexita-
tea moleculei de ADN, a făcut un mic 
calcul matematic, care să determine 
probabilitatea apariţiei ei în procesul 
evolutiv în interiorul nucleului unei 
celule. Astfel, pentru a produce o mică 
parte din acest „miracol de construc-
ţie moleculară” probabilitatea ar fi de 
1 la  10260, în condiţiile în care numărul 
total de atomi din universul cunoscut 
este estimat în jurul lui 1080. Aceasta 
l-a determinat pe Francis Crick să de-
clare: „Un om onest, înarmat cu toată 
cunoaşterea disponibilă nouă acum 
[1981], ar putea conchide că, într-un 
anumit sens, originea vieţii pare în mo-
mentul de faţă aproape un miracol”. 

S-a demonstrat 
că ştiinţa este 
incompletă?
Într-un celebru rezultat din anul 

1931, matematicianul Kurt Gödel a 
demonstrat aşa numita Teoremă de 
incompletitudine a matematicii. El 
a demonstrat, pe scurt, că indife-
rent de numărul de axiome de 
la care pornim, la un moment 
dat va apărea un rezultat legat 
de numerele naturale care, deşi 
adevărat, nu va putea fi demonstrat 
pornind de la axiomele fixate. Un 
astfel de rezultat, care nu poate 
fi demonstrat ca fiind adevărat 
sau fals pornind de la axiome-
le actuale, este celebra Ipoteză 
a Continuumului. Dacă aceasta 
este situaţia cu matematica, cea mai 
riguroasă şi precisă arie ştiinţifică, ce 
putem spune despre celelalte domenii 
ale ştiinţei? 

Ştiinţa este înconjurată 
de neştiinţă?
Profesorul Richard Borcherds, me-

daliat Fields – echivalentul Premiului 
Nobel pentru matematică – în anul 1998, 
care încearcă să fundamenteze matema-
tic Teoria Câmpului Cuantic din fizică, 
fiind întrebat dacă înţelege Mecanica 
Cuantică, a răspuns: „Nimeni nu înţe-
lege Mecanica Cuantică”. De asemenea, 
este arhicunoscută poziţia lui Einstein 
în faţa misterelor Universului, din care 
practic a făcut o religie: „Pentru mine, 
este suficient să mă minunez în faţa 
acestor secrete şi să încerc, cu smerenie, 
să cuprind cu mintea o palidă reprezen-
tare a măreţei structuri a tot ce există.” 
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Să construim biserica
din sufletul nostru
Interviu cu neurochirugul Lidia Gheorghiţescu

- Doamna Doctor, aveţi o carieră 
profesională bine definită şi cu mul-
te realizări. Aţi întemeiat o familie, 
aveţi un fiu care vă urmează în cariera 
de medic, şi încă multe altele vă stau 
înainte. Din această perspectivă, atunci 
când rămâneţi singură, cu gânduri-
le dumneavoastră, cum vă definiţi pe 
dumneavoastră înşivă?

- Viaţa mea porneşte de la mama. 
Un frate al meu a avut poliomielită. A 
avut o simptomatologie zgomotoasă: nu 
se culca, urla. Doctorul i-a zis: „Să ştii că 
moare!”, pentru că nu ştia ce are. Atunci 
l-au botezat. Şi fratele meu a supravieţu-
it datorită minunii botezului, iar acum e 

medic stomatolog. Pe urmă s-a îmbolnă-
vit tata, era într-o stare de comă, probabil 
că a avut encefalită. Eram copil şi m-a 
impresionat mult când l-am văzut: nu 
mişca nimic. L-au dus la Craiova, dar şi 
doctorii se mirau de boala lui. I-au spus 
mamei: „La morgă o să ştim ce-a avut, 
că acum nu ne dăm seama”. Tata însă 
şi-a revenit. Dar mama se ruga, şi când a 
fost cu fratele meu, şi cu tata.

Mama se ruga tot timpul. Casa ei a 
fost prima dată biserica, pe urmă venea 
acasă. Acasă era, într-adevăr, şi bunica 
care o ajuta în gospodărie. Educaţia i-a 
fost, ca a multor fete din perioada inter-
belică, cu călugăriţele. Tatăl ei era mic 
negustor şi o ducea la Turnu Severin o 
săptămână, stătea acolo în gazdă, şi ve-
nea acasă la sfârşitul săptămânii. Acolo 
erau nişte călugăriţe profesoare care, pe 
lângă citire, matematică etc., o învăţau 
şi pianul, şi religia. Erau nemţoaice şi 
au impus o educaţie strictă. Mama, fiind 
ortodoxă, niciodată n-a trecut la catoli-
cism, dar şi-a păstrat rigurozitatea. Şi 
aşa eu am făcut tot ceea ce a spus ea. Mă 
ducea la biserică de mică. M-am „trezit” 
la biserică, neştiind ce este biserica, pen-
tru ca eu la 3 ani, sau poate că la 2 ani, 
stăteam acolo. Era foarte riguroasă, nu 
aveam voie să mă mişc. Îmi impunea: 
„Asta trebuie, asta nu trebuie, un copil 
trebuie aşa să fie şi nu altfel”. A fost de-
săvârşită. Tot ce fac, de la ea am. Dacă 
spuneam că nu pot să fac ceva, îmi zicea 
de fiecare dată: „Crede în Dumnezeu, 
roagă-te! Cum de nu poţi? Cum? Nu 
te-ai rugat la Maica Domnului? Este im-
posibil să nu poţi!”

- Aţi văzut oameni care s-au con-
vertit pe patul de spital, pe patul de 
moarte?

- Nu, căci trebuie pregătire dinainte. 
În ultima perioadă, pe toţi pacienţii mei 
îi sfătuiesc să se spovedească şi să se îm-
părtăşească. Pe mine nu mă interesează 
că au ţinut post, că n-au ţinut post, ce pă-
cate au făcut. Operaţia pe creier e foarte 
grea, creierul e un organ „de lux” şi nu 
se ştie dacă se mai trezeşte. Şi-atunci de 
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ce să nu fie pregătiţi duhovniceşte? 
Poţi muri şi dintr-o apendicită, dar la 
o operaţie pe creier! Sau nu mai poţi 
să mai comunici, rămâi cu o afecţiune 
gravă. Şi atunci este important, în faţa 
lui Dumnezeu, în ultima secundă îna-
inte de operaţie să fie pregătiţi. 

Omul e ceva perfect, e dumneze-
iesc, într-adevăr făcut după chipul lui 
Dumnezeu. Nimic nu este în plus în 
creier, şi nici în trupul omului. Dacă tu 
nu ai grijă de tine, tot ce pierzi, chiar 
şi o măsea, nu mai revine. Din creier 
dacă ai pierdut puţin, nu mai poţi fi 
integru, ca la început. Este adevărat că 
preiau celelalte părţi, mai ales la copil, 
dar nu 100%. Şi cu cât înaintezi în vâr-
stă, e mai greu. Moare o celulă - nu se 
mai reface. Dacă la ficat se mai refac, 
la creier nu. Dumnezeu l-a salvat pe 
fratele meu, dar el are un deficit. Are 
un picior mai mare şi unul mai mic, 
cu atrofie musculară. Din punct de ve-
dere cerebral, e perfect, însă măduva 
spinării e afectată.

- Când operaţi un pacient care 
este spovedit sunteţi mai liniştită?

- Nu faptul că sunt eu liniştită este 
cel mai important. Intervine în timpul 
operaţiei un moment critic, începe să 
sângereze, de exemplu, şi nu se mai 
poate opri sângerarea şi atunci mă rog: 

„Doamne, ajută-l!” Toţi cei spovediţi 
şi împărtăşiţi au scăpat, am observat 
asta. Pe când unii dintre ceilalţi mor.

- Sunt oameni care refuză să se 
spovedească?

- Nu se spovedesc nu pentru că re-
fuză, ci pentru că nu au fost informaţi. 
Şi nu pot să intervin decât la bolnavii 
mei, pentru că după aceea se poate 
spune că fac prozelitism, că sunt din-
tr-o sectă. Faptul că nu primeam bani 
în plus faţă de salariu i-a făcut pe unii 
să creadă că sunt „pocăită”. Le-am 
spus că sunt creştin-ortodoxă, nu sunt 
„pocăită”. Tot aşa era şi pe timpul lui 
Ceauşescu. Ziceau că doar sectanţii 
au un asemenea comportament. Dar 
nu e adevărat. Meseria aceasta este o 
vocaţie şi am făcut-o dintr-un crez că 
trebuie să fac bine omului. Când am 
terminat medicina, eu am făcut un fel 
de legământ: atât timp cât trăiesc, eu 
trebuie să ajut, ca doctorii fără-de-ar-
ginţi. Şi caut să merg pe drumul lor.

- Nu este greu?
- Te obişnuieşti. Este o proble-

mă de obişnuinţă şi de moralitate. 
Depinde însă de educaţie. Dacă nu 
educi copilul de mic către Dumnezeu, 
mai târziu Îl poate regăsi, dar, până 
atunci, poate face păcate mari fără să 
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fie deplin conştient că greşeşte. Însă la 
mine, de mic copil, acesta a fost drumul, 
al credinţei, şi pentru asta îi mulţumesc 
mamei. Nu regret nimic din educaţia pe 
care mi-a dat-o. Să înveţi să nu te tenteze 
banul este lucru mare. Să te mulţumeşti 
cu ce ai, pentru că, de fapt, nici nu îţi tre-
buie mai mult. E şi aceasta o filosofie a 
vieţii: nu îţi trebuie mai mult decât un 
pat, o masă şi atât. Celelalte sunt balast. 
Când pleci la Dumnezeu, tot aşa pleci, 
chiar dacă eşti foarte bogat - poate mai 
mult încărcat sufleteşte. Din păcate tră-
im mai mult material, duhovniceşte mai 
nimic. Şi observ acum că înainte se tră-
ia mai mult duhovniceşte şi mai puţin 
pentru cele materiale, pentru că oamenii 
trăiau mult mai greu.

- Cum înţelegeţi cuvintele Sfinţilor 
Părinţi despre legătură dintre boala 
trupească şi boala sufletească - păcatul?

- Eu cred că mai întâi boala este 
sufletească şi după aceea devine soma-
tică. Se îmbolnăveşte mai întâi sufletul, 
nu mai are nicio putere să se salveze, şi 
după aceea trece în trup. Avem celu-
le canceroase în noi, însă nu toţi facem 
cancer. De ce? Pentru că reuşeşte or-
ganismul să lupte. Această putere este 
dată de Duhul Sfânt.

- Cuvinte adânci despre credinţă am 
auzit şi la domnul profesor Leon Dănăilă.

- El este un corifeu al şcolii româneşti 
de neurochirurgie. Cu domnul profesor 
am făcut sute de operaţii. Am crescut la 
umbra acestui stejar minunat. Trebuie 
să ai un profesor de la care să poţi învă-
ţa. Fără un profesor nu poţi să deprinzi.  
Îţi însuşeşti multe, dar până nu ai un men-
tor nu poţi să obţii rezultate.

- Ne puteţi spune câte ceva despre 
duhovnicii dumneavoastră?

După ce am făcut facultatea la 
Timişoara, am dat examenul de medic 

primar la Bucureşti. După ce am rămas 
în Bucureşti, la profesorul Constantin 
Arseni, mama mi-a zis: „Vezi că ai 
în Bucureşti pe Părintele Sofian şi pe 
Părintele Gherontie”. Părintele Gherontie 
Ghenoiu mi-a fost ca un tată. Părintele 
Gerontie era mai aspru. S-a dus de la 14 
ani în mănăstire, la Mănăstirea Lainici. 
Acolo a avut un stareţ, Visarion Toia, 
care era analfabet, dar cu foarte mare 
credinţă în Dumnezeu! Le-a zis: „Măi 
copii, voi toţi trebuie să învăţaţi!” I-a tri-
mis pe toţi la şcoală. Părintele Gherontie 
vorbea perfect franceza, era translator la 
Patriarhie. Un om deosebit!

Când a murit Părintele Gherontie 
am rămas la Părintele Sofian. Acum nu 
îi mai am, a trecut la Domnul şi Părintele 

Sofian. La el mă 
duceam ca la mine 
acasă. Părintele se 
îmbolnăvise de dia-
bet şi când terminam 
serviciul la spital mă 
duceam la dânsul.

Mama l-a în-
tâlnit pe Părintele 
Sofian la Craiova, 

unde îl trimisese Patriarhul Iustinian. 
Acesta a fost un patriarh deosebit, în 
ciuda faptului că s-a spus că a fost cu 
comuniştii. Niciodată! A păstrat cre-
dinţa! Dacă nu era Patriarhul Iustinian, 
Biserica Ortodoxă Română dispărea. 
Pe toţi i-a ajutat. Pe Părintele Sofian l-a 
trimis la Craiova şi aşa mama mea l-a 
cunoscut, fiind din Strehaia. L-a găsit 
la Biserica Madona Dudu şi acolo s-a 
spovedit. Părintele Sofian stătea după 
fiecare, mă spovedeam şi la ora 10 seara. 
Uşile Antimului erau deschise pentru 
toţi. Părintele Adrian, pe care îl cunosc, 
venea la ora 5 dimineaţa,  pentru că nu 
stătea în Antim. Şi mă duceam la 5 di-
mineaţa, mă spovedea şi apoi plecam la 
spital.

- Ne puteţi spune ceva despre ra-
porturile dintre creier, inimă şi suflet? 

- Când intervine părerea de rău, 
când te mustră conştiinţa, te doare şi 
inima. Am observat un lucru deosebit. 
Ştiţi ce greu se bea paharul morţii?! Nu 
aţi văzut niciodată pe nimeni murind? 
E teribil. Am văzut sute de bolnavi mu-
rind. Unii mor repede, dar paharul tot îl 

Când am terminat medicina, eu am făcut un legământ: 
atât timp cât trăiesc, eu trebuie să ajut, ca doctorii 
fără-de-arginţi. Și caut să merg pe drumul lor.

Interviu
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beau. Alţii mor mai greu, şi acolo este 
durere, se vede cum sunt încruntaţi, 
se zbat. Este ceva extraordinar - suferă 
precum Iisus Hristos. Acesta este pa-
harul morţii. Dar nu e vorba de mişcări 
ale trupului, ci de zbaterea sufletului.  

- Ne vine greu să înţelegem cum 
un medic ginecolog, care îngrijeşte 
copilul în perioada în care este cel 
mai fragil, în pântecele mamei şi la 
naştere, este de acord cu luarea vieţii 
copiilor prin avort.

- Dacă nu există o educaţie religi-
oasă şi nu porneşti de mic să înţelegi că 
omul este creaţia lui Dumnezeu şi că 

nu ai drept de moarte asupra lui, când 
vei creşte aşa vei face. Baza este fami-
lia, deoarece copilul copiază părinţii. 
După aceea urmează şcoala.  Dacă nu 
dai propriul tău exemplu nu poţi să 
educi. Dacă nu există această educaţie, 
este foarte greu să stai de vorbă.

Cauza avorturilor este că nu avem 
trăirea prezenţei lui Dumnezeu, nu 
avem „frica de Dumnezeu”, acea frică 
care nu este o boală, nu este o stare bol-
năvicioasă, ci este semnul unei legături 
cu sfinţenia. De asta ne-am îndobitocit!

– Un călugăr a trebuit să ofere ex-
plicaţii despre mănăstire unui grup 

Nu este omeneşte să te spovedeşti 
şi să te împărtăşeşti înainte de moarte? 
Nu trebuie să ajungi la a fi mântuit de 
păcatele tale şi de cele strămoşeşti? 
Spovedania dinaintea morţii este 
extraordinar de necesară ca act curativ 
de descărcare a sufletului de păcate şi 
de legăturile sale pământeşti. Este un 
act de deblocare a energiilor subtile, 
energii extrem de utile desprinderii 
de materie, de carnal, necesare uni-
rii cu Dumnezeu, cu adevărata cale a 
vieţii, care se realizează prin Hristos, 
Fiul Lui. Omul nu trebuie să intre în 
viaţa de apoi cu păcate nemărturisite. 
Există o poruncă foarte înţeleaptă a 
lui Hristos, care spune: „Deci, dacă îţi 
vei aduce darul la Altar şi acolo îţi vei 
aduce aminte că fratele tău are ceva 
împotriva ta, lasă-ţi darul acolo, înain-
tea Altarului şi du-te întâi şi împacă-te 
cu fratele tău; apoi vino şi adu-ţi darul.” 
Porunca este  cu atât mai valabilă când 
este vorba despre trecere „dincolo”. 
Nu poţi să treci în împărăţia cerurilor 
dacă ai ceva de împărţit cu cineva. E un 
păcat de care trebuie să te eliberezi, 
mărturisindu-l.

Pe acest teren curăţit de păcate, 
omul se poate împărtăşi, poate să ia din 
mâna preotului care-l împărtăşeşte pâi-
ne şi vin, Trupul şi Sângele lui Hristos.

Apoi, cineva ar trebui să-l pregă-
tească pe cel neştiutor pentru trecerea 
la lumea veşnică, explicându-i, dacă 
acesta o cere insistent, că situaţia în 
care va ajunge nu este echivalentă 
cu distrugerea lui fizică, materială, cu 
transformarea lui în lut…

Asta ar trebui să înţelegem prin 
„viaţă”, indiferent de preocuparea 
noastră imediată, concretă, indiferent 
de profesie: Căutarea lui Dumnezeu 
şi a lui Iisus Hristos. Și ar mai trebui să 
ştim că moartea este o naştere lângă 
Divinitate, moartea este acces la viaţa 
adevărată, moartea este o poartă… 
Lumea Împărăţiei Cerurilor este rea-
lă, palpabilă, dar toate acestea nu le 
simţi, nu le ai în tine decât dacă poţi fi 
credincios. Dacă ştii să crezi.

Leon Dănăilă, 
medic primar 
neurochirurg, 
profesor univer-
sitar, membru 
al Academiei 
Române. Până în 
prezent a efectuat 
circa 27.000 de 
intervenţii chirur-
gicale pe creier.

Fragment din volumul Sculptură în creier, de Leon Dănăilă şi Dora Petrilă, 1998
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de doctori. Când a aflat că sunt gineco-
logi, s-a blocat.

– Mai mult trebuia să spună şi să 
înmoaie inimile. Dacă măcar unul se 
întorcea era suficient. Sunt mulţi me-
dici ginecologi, pe care Dumnezeu îi 
ştie, care nu fac întreruperi de sarcină. 
Trebuie să revărsăm aceeaşi dragoste 
asupra tuturor. E suficient unul să scă-
păm şi se duce vorba. Să spună de o sută 
de ori şi poate că îl încălzeşte şi o să îşi 
dea seama că nu e bine ceea ce face.

- Aţi avut în cariera medicală cazuri 
care v-au întărit în credinţă, vindecări 
pe care nu le-aţi putut explica ştiinţific?

- Se întâmplă multe minuni. Am 
văzut bolnavi care au venit în come pro-
funde, fără nicio şansă de supravieţuire, 
care au supravieţuit. Mulţi pacienţi mi-

au spus că, deşi erau în comă, îmi auzeau 
glasul şi mi-l recunoşteau. A fost un co-
pil care a stat în comă 3 luni, pe aparate. 
Toţi spuneau că e un caz pierdut şi că 
trebuie să scoatem aparatele şi i-am zis: 
„Marius, vezi că nu te mai putem aju-
ta, trezeşte-te odată!” După ce s-a trezit, 
şi-a adus aminte şi îmi spunea: „Zbieraţi 
spre mine, vorbeaţi foarte poruncitor”. 
Auzea, însă nu putea mişca.

Noi intrăm în sala de operaţii, dar 
nu ştim ce surprize ne pot aştepta in-
traoperator. Fiecare bolnav este un 
univers. Mi-aduc aminte de alt copil 
care a făcut stop respirator pe masa de 
operaţie în timp ce domnul profesor 
Dănăilă făcea ablaţia unei tumori de 
trunchi cerebral – sunt cele mai grele 
tumori. A trebuit să fie resuscitat şi eu 

a trebuit să închid bolnavul repede, în 
câteva minute, ca să poată fi întors cu 
faţa în sus şi să se continue manevrele 
de resuscitare. Să ştiţi că acest copil tră-
ieşte şi în ziua de astăzi. Pur şi simplu a 
fost o minune dumnezeiască, pentru că 
nu se citează cazuri în care să reziste pa-
cientul. Probabil că Dumnezeu a vrut ca 
acest copil de 17 ani să trăiască. Acum 
este la facultate.

- Oamenii care se vindecă se 
schimbă?

- Da, boala te înnobilează, te face 
mai bun, mai altruist.

- În afara meseriei şi a familiei, ce 
faceţi?

- Îmi place foarte mult să ascult 
muzică simfonică, să citesc şi să fac pe-

lerinaje la mănăstiri. 
Acolo este o lume de li-
nişte şi probabil aceasta 
caută sufletul, linişte.

- În viaţa fiecărui 
om există momente 
de tensiune mare, fie 
de tulburare mare, fie 
de eşecuri. Având ex-
perienţa unei meserii 
foarte tensionate, cum 
să ne raportăm la ast-
fel de clipe?

- Dacă nu ai frică 
de Dumnezeu nu poţi 
să depăşeşti stările 
dificile sau eşecurile. 

Trebuie să ai credinţă în Dumnezeu. Am 
citit mult din viaţa şi învăţăturile 
Sfântului Siluan Athonitul. El spune, de 
fapt Dumnezeu i-a spus aceasta: „Ţine 
mintea în iad şi nu deznădăjdui!” Am 
căutat să urmez acest îndemn. Am trecut 
prin multe încercări şi am reuşit numai 
cu credinţa, cu speranţa că va fi bine. Am 
tăcut, nu am spus nimic, m-am smerit şi, 
până la urmă, Dumnezeu a învins, cre-
dinţa a învins.

- În momentele acestea de cumpănă 
obişnuiaţi să vă duceţi la spovedanie?

- Da, categoric. În momente de tul-
burare asta fac. Nu le-aş putea depăşi 
cu bine dacă nu aş avea suportul acesta 
duhovnicesc.

Nimic nu este întâmplător în toată viaţa noastră. Să 
nu dăm înapoi în faţa suferinţei, să nu ne împuţinăm 
în credinţă. Când trecem în lumea imaterială, atunci 
ne dăm seama cât de mult am greşit că nu am cu-
noscut purtarea de grijă a lui Dumnezeu, chiar şi în 
necazuri. Căci suferinţa este o şansă spre mântuire, 
spre proslăvirea lui Dumnezeu, spre sfinţenie.

Interviu
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- Cum credeţi poate să Îl trăiască 
pe Dumnezeu un tânăr care nu are în-
ceputul bun ca dumneavoastră şi nici 
părinţi credincioşi?

- Atunci când se va lovi cu capul de 
ceva, atunci Îl va căuta pe Dumnezeu. 
În momentul când a trecut prin toate 
fazele, de deznădejde, de descumpă-
nire, de tentativă de suicid, îl aduce 
Dumnezeu la credinţă. Tânărul Îl gă-
seşte pe Dumnezeu într-un moment 
crucial, providenţial în viaţa lui, nu tre-
buie să descumpănească, tot Îl va găsi. 
Să fie sincer, să caute.

- Nu aţi fost tentată să mergeţi să 
lucraţi în altă ţară?

- Iar mă întorc la educaţie. Dacă ai 
fost educat să respecţi credinţa şi să slu-
jeşti poporul tău, nu mai eşti tentat să 
pleci, nu mai contează banul. Depinde 
ce predomină în această balanţă a vie-
ţii: banul, orgoliul, sau smerenia. Dacă 
ai fost educat bine, te înveţi cu mai pu-
ţin. Viaţa pe care am dus-o eu este un fel 
de călugărie, călugărie albă – să slujeşti 
pe aproapele ca pe tine însuţi. „Ce vrei 
să îţi facă ţie oamenii fă-le şi tu lor” – 
întotdeauna mă pun în poziţia asta. Să 
nu predomine banul, ci să te înveţi cu 
mai puţin. Aşa vine împăcarea cu sine 
însuţi, împăcarea cu Dumnezeu.

Mă întorc mereu la educaţie, pentru 
că totul depinde de ce vrei de la viaţă. 
Acum nu se mai face la fel de mult sa-
crificiu pentru copii cum făceau părinţii 
noştri; acum toată lumea munceşte, chiar 
şcoala nu îşi mai face datoria pentru că 
lecţiile de religie sunt foarte superficiale. 
În multe cazuri nu există dăruire din par-
tea profesorului, a preotului; sunt multe 
neajunsuri pe linie duhovnicească, nu 
mai suntem noi aceiaşi oameni ca la în-
ceput. Dacă am trăi credinţa care a fost 
la primii creştini am avea o revigorare 
a poporului român din punct de vedere 
spiritual, însă la noi e decădere. Suntem 
răspunzători în faţa lui Dumnezeu pen-
tru ce am făcut cu sufletele copiilor noştri, 
nu pentru zidurile bisericilor construite.

Să ne apropiem mai mult de sufletul 
copilului. Dacă de mic nu începi lucrul 
acesta, ca la un ogor, cum poţi să ai re-
zultate mai târziu?! Nu l-ai săpat, nu l-ai 
udat din punct de vedere duhovnicesc, ce 
crezi că va rodi? I-ai dat numai mâncare, 
dar omul nu trăieşte numai cu mâncare.

- Credeţi că este posibil un viitor 
bun, aproape de Dumnezeu, al popo-
rului nostru?

- Sigur, sigur! Sunt mulţi oameni cu 
credinţă, nu îi ştim noi – doctori, judecă-
tori şi mai ales oamenii de la ţară, care 
nu şi-au uitat credinţa, care au rămas 
statornici. Acele „babe bătrâne”, acei 
bătrâni cu frica lui Dumnezeu, trebuie 
respectaţi. Cu cât înaintezi în viaţă, cu 
atât ai mai multă experienţă şi poţi să 
dai sfaturi celorlalţi. Trebuie să ne adă-
păm de la aceste izvoare pe care le-a 
lăsat Dumnezeu să trăiască.

- Dacă ar fi să transmiteţi un cuvânt 
către medici, care ar fi acela?

- Să ne întoarcem la Dumnezeu. 
Învierea sufletească este mare lucru.

- Şi un sfat pentru tineri?
- Să iubească pe Iisus Hristos, 

din toată inima şi din tot sufletul şi 
din tot cugetul. Fără Iisus nimic nu se 
poate face. Şi să o iubească pe Maica 
Domnului. Toate mamele să fie ca Maica 
Domnului. 

Interviu realizat de Ioana Pârvu

Acoperământul 
Maicii 
Domnului. 
Icoană de 
la sfârşitul 
secolului al 
XV-lea
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Dialoguri

Întrebări ale tinerilor
De ce atunci când începi să mergi 
la Biserică îţi pierzi din optimismul 
care te caracteriza înainte? De 
ce nu pot simţi cu putere harul 
slujbelor?

Unora li se întâmplă tocmai contrariul: cu cât 
se adâncesc în viaţa liturgică, cu atât capătă mai 
mult optimism. La tine văd că lucrurile stau exact 
invers. Este posibil ca optimismul tău dinainte să 
fi fost întreţinut de o stare de superficialitate în 
care coexistau păcatele cu părerea de sine. Sau 
poate provenea dintr-o trăire sinceră a frumuse-
ţii vieţii, atât cât reuşeai să o percepi atunci. Când 
te-ai apropiat de viaţa Bisericii, dintr-o dată per-
spectiva ta asupra lumii a căpătat dimensiuni 
nebănuite. Acum Dumnezeu aşteaptă de la tine 
să te  împlineşti în ceea ce numim viaţa întru 
Hristos. Ştacheta este actualmente mult mai ridi-
cată. Poate că acum nu ai mai reuşit să ai acea 
dăruire de sine pe care o aveai înainte pentru niş-
te lucruri de nimic. În privinţa slujbelor, îţi aduc 
în faţa ochilor şi a inimii un cuvânt al stareţului 
Macarie de la Optina: „pe cei smeriţi Dumnezeu 
îi mângâie”. 

Unii ne spun că suntem tineri și 
că trebuie să ne trăim viaţa, nu 
să ascultăm ideile iraţionale 
care se spun prin biserici și care 
sunt bune doar pentru babe. Ce 
să le răspundem?

Le puteţi răspunde că Hristos este adevă-
rata Viaţă şi că El este Raţiunea întregii creaţii. 
De aceea, viaţa în Biserică nu ţine de domeniul 
iraţionalului, ci ea reprezintă de fapt normalita-
tea, regăsirea de sine, împlinirea într-o veşnică 
tinereţe. Sfinţii sunt în realitate oamenii cei mai 
raţionali, întrucât ei s-au unit cel mai mult cu 
Raţiunea supremă prin Care şi pentru Care s-au 
făcut toate (Coloseni 1, 16-17). 

Nu este cam anacronic să le cerem 
tinerilor de astăzi să-și păstreze 
fecioria până la căsătorie? Mulţi 
tineri se căsătoresc acum pe la 
25-30 de ani. Pot rămâne cuminţi 
până la vârsta asta?

Pot rămâne cu o condiţie: să ia în serios fap-
tul că sunt creştini. Cunosc mai multe perechi de 
tineri de acest fel. Aceştia au descoperit credinţa 
după 1989. Ei s-au obişnuit să se spovedească des, 
s-au ataşat de Sfintele Taine, de rugăciune. Ştiu 
că sunt şi tineri care au căzut, însă ei nu trebuie 
să deznădăjduiască şi nici să înceapă să se justifi-
ce. Trebuie să se ridice, cu pocăinţă şi cu nădejde 
de îndreptare, cerând ajutorul lui Dumnezeu 
care ne cheamă pe toţi, în permanenţă, la o nouă 
viaţă. Pentru a şti cum să lupţi cu diavolul desfrâ-
nării este bine să ţii minte două învăţături: dacă 
te străduieşti să aduni în suflet lucruri frumoase, 
atunci întreaga ta viaţă va fi frumoasă chiar şi în 
necazuri şi vei putea depăşi ispitele; dacă te vei 
complace să strângi în mintea şi inima ta multă 
mizerie, atunci vei aluneca în noroi şi, la un mo-
ment dat, îţi va părea foarte rău că nu ai vrut să 
te lupţi cu tine însuţi. 

Poate fi periculoasă apropierea 
prea mare faţă de duhovnic (în 
sensul de dependenţă)?

Îndrumarea pe care preotul o dă în Sfânta 
Taină a Spovedaniei nu este deloc un lucru uşor. 
De aceea, în Grecia, este un lucru bun faptul că 
această Taină este încredinţată îndeosebi   doar 
anumitor preoţi care pot să şi-o asume cu res-
ponsabilitate şi competenţă. Marii duhovnici, ca 
unii care au gustat din har, fac tot ce-i posibil ca 
fii lor duhovniceşti să devină în primul rând nu 
proprii lor ucenici, ci ucenicii lui Hristos. Aceşti 
părinţi îşi dau seama că, într-o asemenea relaţie 
de paternitate duhovnicească  este foarte im-
portant să se împletească armonios  dragostea, 
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libertatea şi autoritatea întru Hristos (care este 
diametral opusă autorităţii întemeiată pe orgoliu, 
părere de sine şi dominare). Ei îi ajută pe creştini 
să stea pe propriile lor picioare, într-o comuni-
une cât mai deplină, cât mai vie cu Dumnezeu. 
Legătura noastră cu duhovnicul este esenţială pe 
drumul mântuirii. Când îl  odihnim pe duhovnic 
prin viaţa noastră înnoită, atunci Îl odihnim pe 
Dumnezeu. Asta nu înseamnă însă că trebuie să 
fim într-o dependenţă bolnăvicioasă faţă de pre-
otul la care ne mărturisim, că trebuie să ne facem 
din el un fel de idol. Nici duhovnicul nu trebuie 
să cultive o astfel de mentalitate care duce la o 
împuţinare a vieţii duhovniceşti. 

Ce contează cel mai mult în 
rugăciune?

Să o spunem cu umilinţă, cu pocăinţă, cu dă-
ruire şi, bineînţeles, să o spunem cu atenţie. Dacă 
nu am fost atenţi, să repetăm rugăciunea. Este 
necesară în primul rând calitatea, nu cantitatea. 
Degeaba parcurgem zeci de acatiste şi paraclise, 
dacă nu suntem atenţi la rândurile pe care le ci-
tim. Nici noi nu ne folosim, nici la Dumnezeu nu 
ajunge ofranda noastră. Mai bine repetăm rugă-
ciunea, până simţim că am fost atenţi şi, mai mult 
decât atât, ar fi bine să reuşim să pătrundem în 
miezul duhovnicesc al fiecărui cuvânt. Să avem 
pururea în minte o scurtă învăţătură filocalică: 
„dacă doreşti să te rogi, leapădă-te de toate, ca să 
moşteneşti totul” (Evagrie Ponticul). 

Am citit că Sfântul Ștefan cel 
Mare a numit Putna „mănăstirea 
sa cea dragă”. Este adevărat și 
dacă da, știţi de ce?

Aceste cuvinte se găsesc în Cronica Byhovec. 
Sunt cuvintele unui negustor rus care consem-
nează faptul că, în timpul invaziei din 1497 
a Regelui Ian Albert al Poloniei, Voievodul 
Moldovei şi-a strâns oastea în zonele muntoase 
din jurul Sucevei. Cronicarul foloseşte ca reper 

mănăstirea care era foarte cunoscută şi atunci: „a 
intrat în munţi, în locuri înguste şi de nepătruns, 
unde are şi mănăstirea sa dragă, numită Putna”. 
Că într-adevăr Sfântul Ştefan a iubit mult această 
mănăstire se vede şi din faptele sale: a fost prima 
mănăstire pe care a zidit-o; aici şi-a făcut mor-
mântul lui şi al familiei lui; ei i-a făcut cele mai 
multe danii. De ce a îndrăgit Măria Sa aceste lo-
curi? Probabil l-a cheamat duhul locului, sfinţit 
de nevoinţele sihaştrilor care au trăit aici cu cel 
puţin un secol mai înainte de zidirea mănăstirii. 
E greu însă să înţelegem de ce Sfântul Ştefan a 
iubit Putna dacă nu înţelegem de ce, în general, 
marii conducători ortodocşi au avut ca sfătuitori 
călugări cu viaţă sfântă. Ca ei toţi, Sfântul Ştefan 
îi numeau pe călugări „rugătorii mei”. La ei se 
apela în cele mai dificile momente ale ţării, aşa 
cum ne-a transmis Ioan Neculce despre spoveda-
nia şi sfătuirea Sfântului Ştefan cu Sfântul Daniil 
Sihastrul.

Raportarea voievodului la Putna şi la călu-
gări va fi fost precum cea a împăratului bizantin 
Alexie Comnenul (1081-1118): „Nu cred că am 
împlinit vreodată voia lui Dumnezeu şi, de aceea, 
sunt convins că tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu în 
viaţa de faţă mi s-a dat datorită cucernicelor ru-
găciuni ale sfinţilor mei monahi şi încrederii pe 
care o am în ei”. 
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Acum peste 20 de ani, tinerii din decem-
brie 1989 au strigat: „Vom muri şi vom 

fi liberi!”. Părintele Constantin Galeriu observa 
că în nici o altă revoluţie europeană importantă 
nu s-au rostit asemenea cuvinte care mărturisesc, 
într-un duh creştin, despre jertfa ce duce la ade-
vărata libertate.

De peste 20 de ani, noile generaţii din 
România au în faţă frumuseţea unei libertăţi care 
nu exista în perioada comunistă şi care a fost 
obţinută prin sângele eroilor-martiri. Pe de altă 
parte însă, tinerii se lovesc şi de uriaşele riscuri 
care apar atunci când se confundă libertatea cu 
libertinajul. În ultimul timp tot mai mulţi români 

se întreabă dacă nu există pericolul să ne pier-
dem din nou libertatea exterioară, ca o pedeapsă 
îngăduită de Dumnezeu pentru propriile noastre 
păcate, pentru întrebuinţarea greşită a libertăţii.

Într-adevăr, în ceea ce priveşte problema li-
bertăţii, Dumnezeu are o pedagogie aparte cu 
popoarele drept-slăvitoare, ca unele care au primit 
nepreţuitul talant al adevăratei credinţe. În anu-
mite intervale istorice neamurile ortodoxe sunt 
lăsate în libertate pentru a se apropia mai  mult 
de Dumnezeu şi pentru a depune o mărturie vie 
a propriei lor moşteniri spirituale. Când acestea se 
abat prea mult de la o asemenea chemare, atunci 
Dumnezeu îngăduie să apară constrângerile 

Frumuseţea şi 
riscurile libertăţii
„Şi veţi cunoaşte Adevărul, iar Adevărul vă va face liberi”

(Ioan 8, 32)
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exterioare ce nu sunt altceva decât o continuare fi-
rească a răului pe care l-au ales drept-credincioşii 
creştini în deplină libertate. Ne spun Părinţii filo-
calici: „Dacă nu vrei să pătimeşti răul, să nu vrei 
nici să-l faci, pentru că lucrul dintâi urmează ne-
apărat celui de al doilea. Căci ce seamănă fiecare, 
aceea va şi secera (Galateni VI, 18)”.

Este uşor să verificăm aceste învăţăminte 
în zbuciumatul secol XX românesc, precum şi 
în zilele noastre. Nu a fost oare venirea comu-
nismului o pedeapsă binemeritată de noi? Câţi 
dintre români – mai ales dintre cei cu funcţii de 
răspundere – au fost recunoscători Tatălui ceresc 
pentru anii interbelici de libertate, trăiţi în grani-
ţele fireşti ale României?

 Uitându-ne la ceea ce se întâmplă astăzi în 
ţară, ne putem întreba: tot acest povârniş pe care 
alunecă acum România, nu a apărut datorită îm-
pietririi noastre sufleteşti  şi a îndepărtării de la 
calea mântuirii? Este nevoie să mai amintim că 
în anii 1990-1992 am fost prima ţară în lume la 
avorturi? Este nevoie să mai vorbim de milioane-
le de pruncucideri care au avut loc în continuare 
în România, după 1992? Mulţi români nu vor să 
vorbească despre asemenea probleme delicate. 
Însă nu ne ajută cu nimic să ne îngropăm capul 
în nisip şi să ne facem că nu vedem că o altă 
Românie a fost practic îngropată de către români, 
după Revoluţie.

Unde este pocăinţa noastră pentru ucide-
rea a peste 15 milioane de prunci nevinovaţi? 
Dacă ar exista o astfel de pocăinţă s-ar vedea în 
primul rând prin faptul că românii ar lăsa mai 
mulţi copii să se nască. Dimpotrivă însă, naş-
terile în România sunt într-o continuă scădere 
după 1990. Mai mult decât atât, ca un semnal în 
plus de alarmă, România a ajuns prima ţară din 
Uniunea Europeană în ceea ce priveşte mortalita-
tea infantilă. 

Dacă ar exista o pocăinţă, atunci majoritatea ti-
nerilor ar lua în serios creştinismul şi s-ar spovedi.

Dacă ar exista pocăinţă, atunci s-ar înfiinţa 
mai multe centre ortodoxe pentru copiii abando-
naţi şi ele ar fi asaltate de mulţimea ajutoarelor 
din partea instituţiilor statului, a diverselor fun-
daţii umanitare şi a persoanelor particulare. Să 
nu uităm că aceste centre acţionează nu numai 
pentru o simplă recuperare socială a copiilor 
nedoriţi, ci încearcă şi o integrare a acestora în 
comunitatea Bisericii.

Dacă ar exista o pocăinţă, s-ar vedea de ase-
menea şi prin eforturile legislative de ocrotire 
a vieţii de familie şi de stopare a pornografiei. 
Atâta timp cât nu există semnele pocăinţei, să 
nu ne mirăm când ne vom pierde treptat tot mai 
multe drepturi. Ni le-am refuzat singuri atunci 
când ne-am întors cu faţa de la Dumnezeu, Care 
aşteaptă mai întâi îndreptarea noastră, după 
care va urma şi îndreptarea ţării. Tinerii trebuie 
să fie atenţi la învăţămintele istoriei: neamurile 
ortodoxe care nu vor să se nevoiască pentru li-
bertatea întru Hristos, sunt sortite sclaviei. Când 
însă tinerii aleg să vieţuiască după libertatea 
harică, atunci ei devin mărturisitori ai învierii 
neamului lor.

Am putea spune, parafrazându-l pe unul 
dintre personajele lui Dostoievski, că fiecare este 
vinovat pentru starea jalnică în care se află acum 
România. Suntem vinovaţi măcar şi pentru fap-
tul că nu ne-am rugat îndeajuns pentru neamul 
românesc şi ţara noastră. Atotputernice, Împărate 
Ceresc, ajută-ne să ajungem la liman, căci ştim că ceea 
ce este cu neputinţă la oameni, la Dumnezeu este cu 
putinţă.  Doamne Iisuse Hristoase, pentru rugăciu-
nile Prea Curatei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor 
români, ajută-ne pe cât mai mulţi dintre noi să deve-
nim fii ai Adevărului. Amin. 

Ierom. Teofan Popescu

Începând din prima zi a grevei, eu eram atât de ocupat încât nu mai aveam timp să mă duc acasă. Prin 
mijlocirea studentului Mureşan, profesorul Traian Pop de la Facultatea de Drept mi-a pus la dispoziţie che-
ia şi cabinetul său de lucru din clădirea centrală a Universităţii, unde am făcut un fel de cartier general al 
grevei. Acolo mă sfătuiam cu membrii Comitetului, acolo primeam toate informaţiile, acolo mi se aducea 
mâncare şi tot acolo dormeam, pe o canapea, acolo îmi petreceam şi ceasuri de singurătate, târzii, când 
mă gândeam la toată tragedia neamului românesc şi plângeam cu faţa în palme. Nimeni nu ştia, nimeni nu 
trebuia să ştie că eu pot să şi plâng; eu eram şi trebuia să rămân conducătorul încrezător în sine, inspirator 
de curaj şi îndrumător pe căile cu desăvârşire drepte. Nu, eroii nu au dreptul să plângă, dar eu plângeam cu 
faţa în palme şi nu mă ştia nimeni. 

Extrase din volumul de memorii al mitropolitului Bartolomeu Anania, referitoare la greva studenţilor din Cluj 
din 1946, împotriva agenţilor şovinismului maghiar, grevă condusă de autor, pe atunci tânăr ierodiacon şi student la 
medicină.
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Oare nu toţi căutăm 
fericirea?

Oare nu toţi căutăm fericirea, pacea în su-
flet, bucuria ? Este atât de uşor să le găsim 

pentru că Prietenul nostru drag doreşte să ne dea 
acestea toate, dar noi suntem tot timpul grăbiţi şi 
nu observăm că la uşa inimii noastre se află cel mai 
drag Prieten care bate şi aşteaptă să-I deschidem.

Regret timpul pierdut, am plâns când mi-am 
dat seama că am pierdut timpul pentru deşer-
tăciuni, de aceea vă spun, ca mai târziu să nu 
regretaţi...

Să nu ne încredem 
în puterile noastre, 
căci fără Dumnezeu 
nimic nu putem face. 
Suntem vulnerabili, 
suntem ca un fulg în 
vânt, dar în momentul 
în care Îl descoperim 
pe Bunul nostru prie-
ten Iisus Hristos, nu ne 
mai este frică de nimic, 
suntem în mâinile Lui 
şi ştim că orice vom re-
uşi, pentru că suntem 
cu El. Când Îi vom deschide uşa inimii noastre 
vom fi atât de fericiţi şi vom rezolva atât de re-
pede toate problemele, căci El ne ajută atât de 
discret şi nu ne cere nimic, decât iubire. 

În viaţă vom întâlni multe obstacole. Dacă 
Îl căutăm pe bunul nostru Prieten, nădejdea 
noastră, vom trece uşor peste ele; dacă nu-L cu-
noaştem, ne zbatem ca peştele pe uscat şi atunci 
tinerii, în disperarea lor, se refugiază în alcool, în 
droguri şi, mai grav, îşi iau viaţa care le-a fost dă-
ruită pentru a se pregăti pentru viaţa veşnică în 
raiul Bunului nostru Dumnezeu.

Nu trebuie să ne îndoim de iubirea pe care 
ne-o poartă Domnul nostru Iisus Hristos, ne iu-
beşte atât de mult, mintea omenească nu poate 
înţelege această iubire, dar dacă ne gândim că 

Bunul Dumnezeu Tatăl Şi-a dat Fiul pentru noi şi 
Bunul Domn Iisus Hristos a acceptat suferinţele 
pentru noi, poate vom înţelege. 

„Lasă-ţi grijile în mâinile Domnului şi El te 
va hrăni” este scris în psalm şi vă spun: adevărat 
este. Cu tot sufletul lăsaţi-vă în mâinile Lui şi n-o 
să vă vină să credeţi cât de uşor se vor rezolva 
problemele şi câtă pace şi bucurie veţi avea în 
suflet. Contactul cu Dumnezeu imprimă în sufle-

tul omului pacea care 
apoi radiază în el şi se 
difuzează pretutin-
deni. El ne mângâie în 
clipele grele, ne ajută 
să ne ducem crucea 
când noi nu mai 
putem. Dacă L-am 
cunoaşte cu adevărat, 
nu ne-am mai despăr-
ţi de El niciodată. „Cu 
Dumnezeu voi birui 
şi El va nimici toţi 
vrăjmaşii mei”, spune 
psalmistul. 

Trebuie să ne curăţim inima ca să-L primim 
într-o casă curată pe Bunul nostru Domn, de 
aceea, aşa cum spune părintele Teofil Pârâian, 
trebuie să ne luptăm cu caracterul nostru ca să 
ajungem la cota zero de răutate şi apoi să înce-
pem lupta pentru a creşte bunătatea. Eu îmi 
doresc să ajung la dragostea desăvârşită despre 
care vorbeşte Sfântul Apostol Pavel.

Dacă-L cunoşti cu adevărat pe Dumnezeu, 
nu mai trebuie să cauţi fericirea, iubirea şi tot ce 
este mai frumos şi mai bun, pentru că toate îţi 
sunt oferite de Cel ce ne iubeşte, şi lăsându-ne 
umpluţi de iubirea Lui, inima noastră va revărsa 
toată această dragoste în jurul nostru, vom ema-
na entuziasm, optimism, bucurie.

Bucuraţi-vă neîncetat, Domnul este cu noi! 

Persoana care a scris aceste rânduri este bolnavă, în scaun cu rotile. Boala s-a 
declanşat în timp ce era în liceu. Şi, deşi ştia ce implică boala şi că o să ajungă în 
scaunul cu rotile, s-a luptat şi a terminat Facultatea de Cibernetică. Pentru că aşa 
vede viaţa: „o luptă pentru mântuire”. De 20 de ani îşi duce această cruce grea 
cu dragoste şi cu bucurie, aşa cum transpare şi din scrisoarea ei. Să-i urmăm 
exemplul.

„Dragostea nu se poartă cu necuvi-
inţă, nu caută ale sale, nu se aprinde 
de mânie, nu gândeşte răul. Nu se 
bucură de nedreptate, ci se bucu-
ră de adevăr. Toate le suferă, toate 
le crede, toate le nădăjduieşte, 
toate le rabdă.” (1 Cor. 13, 5-7) 
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Tinere, trezeşte-te!
Era o binecuvântată dimineaţă 

de primăvară... timp liniştit şi 
zi senină; soarele care a început să tre-
zească la viaţă primele firicele de iarbă; 
cu munţii din jur încărcaţi de zăpadă. 
Mă duc să dau mâncare la păstrăvi. 
Mintea îmi era absorbită de frumu-
seţea din jur. Cu ochii aţintiţi spre 
mişcările iuţi şi zglobii ale peştilor, 
parcă niciodată nu am simţit bucuria 
aşa de puternică de a împrăştia mân-
carea acestor guri avide, hulpave. În 
apa ca de cristal plesnetul cozilor, for-
fota, înghesuiala de a prinde cât mai 
multă hrană, punctele roşii, galbene, 
verzi, jucăuşe ale păstrăvilor, duhul 
vieţii, îmi fac inima plină, mulţumi-
tă. După slujba de dimineaţă, parcă 
şi Liturghia se prelungeşte cu aceste 
clipe. Gândurile curg odată cu liniştea 
ce izvorăşte din suflet într-o armonie 

deplină cu zgomotul plăcut al poienii... 
Sună telefonul. Tresar. „Alo? Da!”. 

„Părinte, sunt doamna Gabriela din 
Dorna Candrenilor. S-a întâmplat ieri 
o nenorocire... Băiatul vecinei a avut 
un accident foarte grav cu maşina, s-a 
lovit la cap şi este în comă la spital. 
Medicii nu îi dau şanse de supravie-
ţuire. Ea n-a îndrăznit să vă sune dar 
vă roagă să îl pomeniţi la rugăciune 
pe fiul ei, Paul Andrei”. Doamne?!... 
Câtă suferinţă are biata mamă, când 
stă la căpătâiul fiului ei şi se roagă Ţie 
ca să-i dai viaţă. Durerea ei dă aripi 
şi rugăciunii mele. Doamne, dacă n-a 
murit în acest accident, dă-i vreme de 
pocăinţă...

Am vorbit după o lună cu această 
mamă şi am aflat că băiatul ei venea 
de la o petrecere cu alţi băieţi de vâr-
sta lui. Erau ameţiţi şi la o curbă s-au 
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răsturnat cu maşina peste pod în apă. „Vai! şi 
tocmai băiatul meu, care era cel mai cuminte 
dintre ei, a păţit-o. Ceilalţi au câteva zgârieturi”. 
Am liniştit-o şi am îndemnat-o la răbdare şi la 
rugăciune către doi sfinţi la care am mare evla-
vie: Sfântul Nectarie de Eghina şi Sfântul Mare 
Mucenic Pantelimon...

După alte două luni m-am întâlnit cu ea la 
Suceava, la spital, unde era internat fiul ei. M-a 
chemat să-i fac rugăciuni. Este prima dată când 
intru într-un spital să citesc rugăciuni unui bol-
nav. Aici vezi imaginea omului trecut prin 
încercări, ce-şi ispăşeşte păcatele cu boala, cu 
suferinţa. Doamne?!... Cât de mult har este aici... 
Cred că mulţi bolnavi se roagă cu căldură. Ajung 
în salonul unde era, la reanimare, Paul Andrei. 
Mai mulţi bolnavi cu chipul schimonosit de du-
rere se uitau spre mine. Erau conştienţi. Parcă 
cereau milă, viaţă. Numai Paul m-a primit nemiş-
cat. „Puiul meu, a venit părintele. Te rog arată-mi 
că înţelegi ce vorbim. Mişcă măcar un deget”. 
Privesc şi-mi dau seama că doar puterea credin-
ţei şi aşteptarea milei lui Dumnezeu mai pot face 
ceva. Descurajarea mamei mă descumpăneşte. 
Citesc rugăciunile şi-l împărtăşesc. Mama stre-
coară printre dinţii încleştaţi seringa cu ceai şi 
clăteşte gura. Să stai lângă patul lui zi şi noapte... 
Nu se poate să nu deznădăjduieşti când starea 
bolnavului nu se îmbunătăţeşte deloc. „Roagă-te 

Sfântului Nectarie mai departe. Nu-l va lăsa pe 
fiul tău”. Doamne?!... Spitalul îmi dă fiori. Aş pu-
tea fi aici în locul lui. Oare sunt mai puţin păcătos 
decât oricare altul de aici? Doamne?!... Ai milă!... 
La patru luni de la accident a trebuit să părăseas-
că spitalul, tot în comă, cu diagnosticul „legumă”.

După alte două luni, i-am făcut Sfântul Maslu 
de mai multe ori acasă, la Dorna Candrenilor, cu 
preotul paroh. Era atât de slăbit... Totuşi, gândul 
îmi spunea să stăruim în rugăciune căci este nă-
dejde de însănătoşire.

După alte două luni, în plină iarnă, tot într-
o dimineaţă, pe când mă grăbeam să arunc 
obişnuita mâncare peştilor deoarece vântul sufla 
cu putere şi spulbera zăpada iar gerul îmi biciuia 
faţa, mă sună tot doamna Gabriela. „Părinte... Ştiţi 
că Paul Andrei... şi-a revenit?! Vorbeşte mai greu, 
se poate mişca, dar este anchilozat. Face recupera-
re. Primele lui cuvinte au fost: „Aseară l-am văzut 
pe Sfântul Nectarie, care mi-a zis: «Tinere, trezeş-
te-te!» După care a închis uşa camerei şi a plecat”.

Mulţumesc, Sfinte Nectarie, că ai ascultat 
rugăciunile acestei mame îndurerate. Toate aces-
te opt luni ale acestui tânăr au fost ca o singură 
noapte. Ulterior am vorbit cu el şi mi-a confirmat 
că ceea ce îşi aminteşte este doar viaţa lui până la 
accident. L-am îndemnat ca după ce se va însănă-
toşi deplin să meargă la Mănăstirea Putna, unde 
se află o părticică din sfintele moaşte ale Sfântului 
Nectarie, şi să i se închine cu recunoştinţă.

Sfinte Nectarie, caută şi spre alţi tineri rătăciţi 
de la căile vieţii adevărate şi roagă-L pe Hristos 
Domnul să-i întoarcă cu judecăţile Sale cele nepă-
trunse la calea mântuirii. Amin. 

Ierom. Filotei Tifiniuc

Cutia cu sfinte 
moaşte care 
conţine şi 
o părticică 
din moaştele 
Sfântului Ierarh 
Nectarie 

Dialoguri
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După trei ani de căsnicie

Cele mai frumoase momente ale 
noastre le-am trăit în timpul 

căsătoriei, deşi „gura lumii” zicea că 
suntem prea tineri, că ar trebui să mai 
stăm să ne bucurăm de viaţă şi apoi să 
ne „legăm la cap”. Am stat patru ani 
împreună, şi n-am vorbit niciodată 
că vrem să ne căsătorim dar simţeam 
asta, ştiam asta, era ceva normal... ve-
nea de la sine, ne vedeam împreună, 
făceam planuri de viitor...

Ne doream foarte mult să stăm 
mai mult unul cu altul şi tocmai asta 
ne-a făcut să ne căsătorim. N-am fi 
ajuns unde suntem astăzi dacă nu-l 
aveam pe părintele duhovnic, am fi 
luat-o pe alături, ne-am fi dat şi noi 
după obiceiurile lumii şi poftele lumii.  
Cel mai frumos moment în ziua nun-
ţii a fost în biserică, unde a slujit chiar 
părintele nostru duhovnic. Era ceva 
tainic, el care ne ştia şi cu bune şi cu 
rele, acum stătea în faţa noastră şi se 
ruga lui Dumnezeu pentru noi ca să ne 
unească; slujea încet şi cu luare amin-
te, ca un tată grijuliu, pentru ca totul 
să iasă bine, pentru ca Dumnezeu să ia 
aminte la fiecare cuvânt al rugăciunii.

După ce ne-a unit Dumnezeu 
cu harul Său, am băut împreună din 

„paharul mântuirii”, paharul care sim-
bolizează gustarea din aceleaşi bucurii 
şi necazuri. Părintele ne-a zis puţin 
mai înainte de acest moment al slujbei: 
„să vă rugaţi să vă dea Dumnezeu via-
ţă bună şi frumoasă” şi apoi să gustaţi 
din pahar. Ne-am rugat cu putere, mai 
mult cu frică, cu emoţie, să nu pier-
dem un moment aşa de important. A 
trecut cu bine, am ieşit din biserică, era 
frumos afară, toţi ne aşteptau şi se bu-
curau pentru noi, ne simţeam uşuraţi, 
parcă ni se luase o piatră de pe inimă, 
am urcat în maşină şi stăteam şi ne 
uitam unul la altul şi nu ne venea să 
credem că suntem soţ şi soţie. 

Dumnezeu a fost lângă noi tot 
timpul, ne-a ajutat enorm, ne-a dăru-
it foarte multe, mult mai mult decât 
ne-am închipuit şi decât merităm. N-am 
făcut nimic special să merităm atâtea, 
doar că ne rugăm unul pentru altul, îi 
cerem ajutorul când dăm de greu, ne 
mărturisim cât putem de des păcatele, 
ne împărtăşim, în câteva cuvinte: stăm 
în curţile casei Lui, ne bucurăm că sun-
tem oarecum casnici ai Lui.

Au fost şi momente mai grele, au 
fost şi supărări, dar au trecut repede. 
Am evitat mereu să ne spunem cuvinte 

O prietenă dragă nouă m-a rugat să scriu 
câteva vorbe despre Taina Căsătoriei. O să vă 
povestesc cum am trăit eu şi soţia mea taina 
căsătoriei în cei trei ani de când ne-a unit 
Dumnezeu, şi cum am simţit-o real în viaţa 
noastră.
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urâte, mai ales când eram supăraţi, 
am încercat să nu ne certăm deloc pe 
seama părinţilor şi să-i iubim aşa cum 
sunt. Am încercat să ne iertăm şi să ne 
rezolvăm problemele în faţa părintelui 
duhovnic. Iulia când vede că nu mă 
mai poate convinge cu ceva zice: lasă 
că te zic eu părintelui! Când am sim-
ţit că răul şi supărările se adâncesc am 
strigat la Măicuţa Domnului şi am ru-
gat-o să ne aducă pace în casă, şi ne-a 
liniştit.

Dar într-o zi totul s-a schimbat. 
Iulia a rămas însărcinată. Sofia, feti-
ţa noastră dragă, ne-a schimbat viaţa, 
ne-a adus lumină, ne-a învăţat să ne 
bucurăm şi de cele mai simple lucruri. 
Când ai o minune de copilaş lângă tine 
începi să vezi viaţa altfel, şi să priveşti 
lumea cu alţi ochi.

Cununia e o taină nu numai în 
Biserică când se săvârşeşte, ci pe tot 
parcursul vieţii. Dumnezeu îi uneş-
te aşa de mult pe bărbat şi pe femeie 
încât le vin aceleaşi gânduri în acelaşi 

timp, încep să aibă aceleaşi sensibilităţi 
şi aceleaşi preferinţe, se împărtăşesc 
reciproc de gusturile celuilalt, ajung să 
semene şi la faţă. Nimeni nu se poate 
gândi la Claudiu fără Iulia, şi nimeni 
nu poate aduce vorba de Iulia fără să 
pomenească şi pe Claudiu. Taina şi 
mai mare este că cei mici cresc, se fac 
mari şi se duc la casa lor, iar noi rămâ-
nem tot unul cu altul.

Căsătoria e o frumoasă excursie 
către Dumnezeu! ... către împărăţia cea 
prea luminată!

Dumnezeu este înţelegerea şi 
liniştea noastră,  sănătatea şi nădej-
dea noastră. El ne-a unit, El ne ţine 
împreună.

Zis-a Domnul: „Pentru aceea va 
lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi 
se va lipi de femeia sa şi vor fi amân-
doi un trup. Aşa încât nu mai sunt 
doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat 
Dumnezeu omul să nu despartă.” 

Claudiu B.
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Dăruire
În calea vieţii opreşte-te pentru o clipă şi 

ascultă glasul lui Dumnezeu din inima ta. 
Primeşte untdelemnul bucuriei cu care vrea acum 
să te ungă mireasă prin Taina Sfântă a cununiei, 
în Biserică. Nu fugi de la faţa lui Dumnezeu, Care, 
aşa cum te-a creat din iubire, tot astfel, în dragostea 
Sa nemărginită, te binecuvintează spre însoţirea 
cu persoana iubită şi spre naşterea de prunci.

Poţi fi mama unui copil, care e darul lui 
Dumnezeu pentru tine, în acest moment. Acum 
este timpul să-ţi afirmi vrednicia în faţa părinţi-
lor tăi, a soţului ales de tine, a societăţii care te-a 
primit, de asemenea, când ai venit pe lume. Poate 
consideri condiţia ta inacceptabilă pentru creşte-
rea unui copil acum. Este un „element” pe care 
nu l-ai prevăzut. Te crezi stăpână pe tine însăţi, 
iar acest „element” îţi încurcă socotelile. Dar eşti 
stăpână pe tine sau eşti doar tributară mentali-
tăţii celorlalţi? Gândeşte-te: societatea care are 
reguli morale ce duc la obţinerea confortului 
individual, nesocotind viaţa aproapelui, este 
ea o societate care poate avea pretenţia că oferă 
omului sentimentul propriei sale valori? Avem 
bunuri materiale, dar, când se vor pierde, tot 
ce va rămâne nu va fi decât relaţia dintre noi şi 
aproapele, bună sau rea.

Această morală individualistă este sortită 
pieirii, ea nu poate dăinui. Câţi oameni care au 
încercat să-şi impună în faţa umanităţii propriile 
idei au acum un nume bun? Doar dragostea este 
cea care dăinuie, pe când egoismul nu duce de-
cât la dezbinare, la descompunerea civilizaţiilor, 
dar mai ales a propriei persoane. Construieşte-ţi 
relaţia cu soţul tău pe baza iubirii şi a Cuvântului 
lui Dumnezeu, şi atunci nu vei mai fi dezamăgi-
tă în vreme de încercări, deoarece fundamentul 
dragostei are valoare eternă.

Nu-ţi chinui conştiinţa cu omorârea unui 
copil, prin avort sau pilula contraceptivă, ci 
oferă-ţi prilejul de a da mărturia propriei tale 
demnităţi în faţa unei societăţi dezumanizate şi 
fără Dumnezeu. Crede că, aşa cum Dumnezeu 

ţi-a făcut acest nepreţuit dar, tot aşa te preţuieşte 
pe tine, care acum porţi această binecuvântare în 
pântecele tău. Odorul acesta, viaţa copilului tău, 
este înscris în veşnicie şi oricum tu nu poţi să-l 
ştergi, ci poţi doar să-i valorifici potenţialul, sau, 
dimpotrivă, să-l privezi de bucuria împlinirii sale 
în societate şi, mai ales, de a deveni dumnezeu 
după asemănarea cu Creatorul său. Nu te teme: 
Dumnezeu va avea grijă de copilul tău şi de tine, 
care poate nu crezi suficient în pronia Lui.

Îndrăzneşte să crezi în Dumnezeu şi atunci se 
vor risipi toate angoasele tale. Alege-ţi un părinte 
duhovnicesc, un povăţuitor care te va ajuta prin 
rugăciune şi prin propriul său exemplu să-L cu-
noşti pe Ziditorul tău, Iisus Hristos, Dumnezeul 
nostru. Crede că El este Părintele nostru şi Cel 
Care ne iubeşte dintru început, crede că viaţa 
veşnică există şi că, trecând pragul morţii, vom 
moşteni, iarăşi, ca fii ai Săi prea iubiţi, Împărăţia 
cea Veşnică. 

Monah Sebastian, Medic de familie

O cunoştinţă de-a ta se gândeşte să facă avort? Dăruieşte-i din dragostea ta, ajut-o să dăruiască mai departe dragoste.
Pe lângă alocaţia pentru copil, Statul Român acordă încă un ajutor în cazul în care femeia însărcinată este elevă, studentă sau din 
oricare alt sector de activitate prevăzut de Legea nr. 240/2009 pentru completarea alin. (2) al art.1 din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. Biserica Ortodoxă Română vine în ajutorul 
mamelor prin parohii şi organizaţiile sale, precum „Asociaţia Pro-Vita pentru născuţi şi nenăscuţi” (www.provitabucuresti.ro).
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Colocviile Putnei
În perioada 14-17 iulie 2010 la Mănăstirea 

Putna a avut loc ediţia a IX-a a 
Simpozionului de istorie „Colocviile Putnei”. La 
invitaţia Centrului de Cercetare şi Documentare 
„Ştefan cel Mare” au participat cu comuni-
cări ştiinţifice cadre didactice şi doctoranzi de 
la universităţile „Al. I. Cuza” (Iaşi), „Ştefan cel 
Mare” (Suceava), „Babeş-Bolyai” (Cluj-Napoca), 
cercetători de la institutul de Istorie „N. Iorga”,  
Institutul „Sever Zotta”, Institutul de Studii 
Politice de Apărare şi Istorie Militară, Direcţia 
Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, Biblioteca 
Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi, 
Centre d’Études des Mondes Russe, Caucasien et 
Centre-Européen din Paris, vieţuitori ai mănăsti-
rilor Putna şi Dragomirna.

„O continuitate de 9 ediţii înseamnă foarte 
mult” – a spus unul dintre participanţi, profeso-
rul Ştefan Andreescu. „S-a creat aici o simbioză 
care a servit drept model şi în cazul simpozioane-
lor de la Suceviţa şi Dragomirna. Nu pot decât să 
doresc ca aceste Colocvii să dureze în continuare, 
să atragă în continuare alţi tineri care să continue 

această operă de mare valoare pentru ambianţa 
culturală românească. Întreaga ţară are nevoie de 
asemenea exemple şi presiunea vremurilor este 
atât de mare încât asemenea întâlniri reprezintă 
o replică absolut necesară faţă de ce se întâmplă 
astăzi în ţară”.

În prima parte a zilei de joi au fost susţinute 
comunicări privind dobândirea puterii princia-
re în epoca ştefaniană, relaţiile moldo-otomane 
şi moldo-polone în secolul al XV-lea, alte aspec-
te privind domnia lui Ştefan cel Mare. Cea de-a 
doua parte a zilei a fost dedicată unor comuni-
cări care au avut ca subiect patrimoniul religios 
al Mănăstirii Putna. 

În ziua următoare, dimineaţa, participanţii 
s-au dedicat unor alte subiecte: începutul cinsti-
rii ca sfânt a Cuviosului Daniil Sihastrul, daniile 
mitropolitului Iacov Putneanul, inventarele bi-
sericilor din Bucovina, amintirea lui Ştefan cel 
Mare în Iaşi, precum şi aspecte din viaţa mănăs-
tirilor Dragomirna şi Putna.

După amiaza zilei a fost dedicată unor analize 
privind cultul sfinţilor locali în vremea lui Ştefan 
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cel Mare, apoi imaginea acestui domn receptată 
de contemporani şi urmaşi, legende şi observa-
ţii genealogice privind nobilimea din Moldova. 
De o importanţă deosebită a fost prezentarea în 
premieră a unor pomelnice din arhiva Mănăstirii 
Hilandar (Muntele Athos) descoperite de dom-
nul Radu Păun. În aceste acte sunt menţionaţi 
membri ai familiei domnitoare precum şi numele 
lui Ştefan cel Mare.

*
Cea de a zecea ediţie a Simpozionului de isto-

rie Colocviile Putnei a avut loc în Iaşi, în ziua de 
24 februarie 2011, şi a avut ca invitaţi profesori, 
doctoranzi şi masteranzi ai Facultăţii de istorie, 
precum şi alţi specialişti.

Prima parte a simpozionului, intitulat 
„Oameni şi cărţi”, a fost dedicată cercetării unor 
manuscrise şi tipărituri care au aparţinut sau încă 
se găsesc în Mănăstirea Putna. Cu această ocazie a 
fost identificat un egumen necunoscut, Petroniu, 
care a trăit la cumpăna veacurilor XVI-XVII. 
Totodată au fost aduse precizări privind sinuoa-
sa istorie a unei Psaltiri din veacul al XI-lea, s-au 
prezentat câteva manuscrise putnene interesante 
prin aceea că ele conţin diferite Pravile, lucru ce 
relevă statutul extraordinar al mănăstirii în mate-
rie de juridică, în Evul Mediu. 

O altă temă prezentată a fost legată de cele 
patru tipărituri ale mitropolitului Dosoftei, de 
curând regăsite, după o lungă perioadă de în-
străinare. Concluziile desprinse au arătat că două 
din cele patru cărţi, anume Molitvelnicul (1681) 
şi Liturghierul (1683), reprezintă variante inedite 
tipărite de mitropolitul Dosoftei al Moldovei. De 
asemenea, a fost accentuat faptul că ultima carte 
a coligatului, Octoihul (nedatat), a cărei existenţă 
a fost pusă la îndoială de unii cercetători, repre-
zintă cea mai veche traducere a acestei cărţi în 
limba română, făcută în penultimul deceniu al 
veacului al XVII-lea.

Un alt subiect a fost biografia unui fost stareţ 
al Mănăstirii Putna, Teofil Patraş. Prin însemnă-
rile de jurnal, prin scrisori şi prin consemnarea 
unor ştiri cu răsunet în epocă, acest manuscris se 
constituie într-o istorie vie a începutului de secol 
XX în Bucovina austriacă, o istorie care aduce în 
faţa noastră aspecte inedite din viaţa prinţului 
Carol al II-lea, în primă vizită la Putna în 1909, 
şi din consecinţele primului Război Mondial asu-
pra Bucovinei.

Partea a doua a simpozionului a purtat titlul 
„Gesturi şi imagini” şi a adus în discuţie aspecte 
din viaţa trecută a Mănăstirii Putna şi a Moldovei, 
în general. Mai întâi, au fost prezentate câteva hri-
soave şi acte ale mitropolitului Moldovei, Iacov 
Putneanul. Pe baza acestora s-a discutat apoi des-
pre demisia ierarhului în contextul relaţiilor sale 

cu domnul ţării.
Mai departe, în desfăşurarea secţiunii, au 

fost prezentate mai multe imagini ale Mănăstirii 
Putna, din veacurile XIX şi XX, în marea lor ma-
joritate demult uitate. Pe baza acestora, au fost 
aduse în discuţie chestiuni legate de arhitectura 
incintei şi a bisericii, baldachinul de la mormân-
tul lui Ştefan cel Mare, precum şi păstrarea unor 
odoare în interiorul bisericii.

O altă comunicare a avut ca temă prezenta-
rea generală a arhivei de fotografii a Mănăstirii 
Putna, accentul căzând pe perioada de sfârşit 
a veacului al XIX-lea şi începutul celui urmă-
tor. Subiectul a acoperit o arie largă de interes 
- patrimoniul religios şi cultural al mănăstirii, 
evenimente importante din istoria modernă, per-
sonalităţi care au vizitat mănăstirea, părinţi 
duhovniceşti ai locului sau care au avut legătură 
cu acest aşezământ.

Ultima comunicare a serii a avut ca subiect 
dania unei monahii, descendentă dintr-o cu-
noscută familie de boieri moldoveni (Miclescu) 
care au dat Bisericii doi mitropoliţi, un monah 
şi şapte monahii. S-a atras atenţia cu acest prilej 
asupra bogatei istorii ce se poate găsi în spatele 
unui simplu obiect de cult, a cărui valoare este 
dată, mai întâi, de amintirea donatorului şi nu-
mai după aceea de calităţile artistice. Observaţia 
făcută s-a transformat şi într-un îndemn adresat 
cercetătorilor, de a pune în lumină mai întâi oa-
menii şi memoria lor. 
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Fertilitatea mitului
În perioada 25 – 28 august 2010 a avut 

loc la Mănăstirea Putna a patra ediţie a 
simpozionului dedicat academicianului Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga – maica Benedicta de că-
tre fundaţia „Credinţă şi Creaţie”. Comunicările 
acestei ediţii au avut ca temă raportul socie-
tăţii contemporane cu marile evenimente, 
personalităţi şi construcţii formatoare ale culturii 
şi spiritualităţii româneşti şi europene şi au fost 
reunite sub titlul „Fertilitatea mitului”.

Deschiderea simpozionului a avut loc 
miercuri, 25 august 2009, la ora 16.00, cu sluj-
ba Te Deum-ului oficiată de Înaltpreasfinţitul 
Arhiepiscop Pimen, urmată de o slujbă de pome-
nire la mormântul Maicii Benedicta.

Lucrările au fost însoţite de expoziţia 
„Întoarcere şi ascensiune” a lui Constantin 
Flondor, artist plastic care trăieşte în Timişoara, 
dar ale cărui rădăcini sunt în Bucovina, în familia 
Flondorilor, deosebit de importantă pentru viaţa 
acestei părţi de ţară. S-a proiectat un film reali-
zat de pictor în anii ’80, „Întoarceri”, pornind de 
la câteva fotografii ale tatăl său, instantanee care 
se sfârşesc cu imaginea căii ferate de la Ulma în-
treruptă de un gard, pe graniţa care a despărţit 
Bucovina de nordul ei, incorporat în URSS, aflat 
acum în Ucraina.

Zilele de joi şi vineri au fost dedicate co-
municărilor. Au prezentat contribuţii ştiinţifice 
academicieni, cadre universitare şi cercetători 
din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara, Chişinău, 
Bălţi, Piatra Neamţ, Craiova.

Constantin Flondor, Hram la Putna 1943

Închiderea lucrărilor a avut loc vineri, 
în cadrul ei prezentându-se numărul 3 al 
revistei „Caietele de la Putna”, ce reuneşte comu-
nicările simpozionului „În căutarea absolutului: 
Eminescu”, desfăşurat în 2009 la Putna. De ase-
menea, a fost proiectat filmul „La aniversare. Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga 75”, realizat de Grigore 
Ilisei în 1995.

Într-un cuvânt concluziv, acad. Dan Hăulică 
a făcut legătura dintre importanţa ştiinţifică a 
temei şi drumul românilor în istorie: „Puterea 
de rezistenţă implică suferinţă, suferinţă care 
poate să însemne o asumare complexă a realu-
lui. Trebuie să ştim să ne apărăm în continuare 
identitatea. Să cultivăm în acest popor o mân-
drie legitimă pentru valorile sale. Nu e un lux al 
cunoaşterii, ci ne simţim înrădăcinaţi aici, într-
o vocaţie luptătoare pentru adevărul culturii şi 
pentru vocaţia profundă a poporului nostru”.

Zilele de dezbateri s-au împlinit cu o excur-
sie de studiu la Probota, Dragomirna, Arbore şi 
Suceviţa. Cuvintele Înaltpreasfinţitului Pimen, cu 
a cărui binecuvântare se desfăşoară acţiunile fun-
daţiei, de la închiderea colocviului, au sintetizat 
înţelegerile acestor zile: „Mitul arată frământarea 
oamenilor în drumul lor spre Adevăr. Cum ştim, 
cuvintele adevăr, frumos şi bine au aceeaşi rădă-
cină. Ele încep şi se termină în Creatorul cerului 
şi al pământului. La Putna găsim o cale, dacă am 
rătăcit-o”. 



73

Cronică

Tabăra de 
iconografie

Devenit deja o tradiţie în spaţiul monahal 
al Moldovei, spaţiu al tradiţiilor care 

se hrănesc din Viaţa-Hristos, Cel mereu viu aici 
şi acum prin însăşi definiţia tainică şi morală a 
Ortodoxiei româneşti, organizarea aparţinând 
Sfintei Mănăstiri Putna, cu sprijinul financiar 
al Organizaţiei Tinerilor Ortodocşi din Balcani 
(Balkan Orthodox Youth Association) şi cu binecu-
vântarea Înaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscop 
al Sucevei şi Rădăuţilor, Campusul iconografic 
internaţional, deja ajuns la a VIII-a ediţie, a re-
unit un număr de 12 participanţi, alături de doi 
lectori, sub patronajul duhovnicesc al Slăvitului 
Voievod Ştefan cel Mare, cel care a zidit şi a în-
frumuseţat Moldova întru veşnicia Ziditorului 
tuturor.

Această manifestare a înfrăţit iconografi, stu-
denţi, cadre didactice, artişti din Bulgaria, Coreea 
de Sud, Grecia, România şi Serbia, care, împreună, 
în aceeaşi atmosferă de pace lăuntrică, rugăciu-
ne şi muncă, au realizat un mănunchi de studii 
iconografice şi icoane, avându-l ca şi îndrumător 
artistic pe părintele arhidiacon Anastasie Robu.

Deprinderea zugrăvirii de icoane presupune 
un exerciţiu spiritual, dar şi de ordin tehnic, în-
deosebi dublat de o bună cunoaştere a Erminiei 
picturii bizantine şi a tradiţiei picturii medievale 
moldoveneşti, în acest context.

Moştenirea Bizanţului atât de prezentă în 
amplele ansambluri monastice, precum cele de la 
Voroneţ, Humor, Moldoviţa, Suceviţa, Pătrăuţi, 
Probota, Arbore etc., stă mărturie peste veacuri a 
credinţei ortodoxe, a păstrării şi transmiterii ei şi 
prin intermediul zugrăvirii de icoane. 

Asemenea lui Dionisie din Furna, care îşi 
dedică cartea sa „Erminia picturii bizantine”, 
Născătoarei de Dumnezeu şi noi, prin această lu-
crare, aducem slavă şi mulţumire lui Dumnezeu 
pentru acest dar minunat pe care ni l-a dat fie-
căruia dintre noi, făcându-ne vrednici de a  fi 
părtaşi în acest  spaţiul  definitoriu şi relevant 
pentru pictarea icoanelor, cel al Sfintei Mănăstiri 
Putna.

 La acest eveniment, din partea Facultăţii de 
Teologie din Cluj-Napoca, au participat   lect. 
univ. dr Marcel Muntean, care a susţinut o pre-
legere legată de pictura murală din Moldova, şi  
masteranda  Andreea Susa.

La încheierea acestui Campus iconografic 
internaţional fiecărui participant şi lector li s-au 
oferit o diplomă de participare din partea părin-
telui stareţ, arhimandrit Melchisedec Velnic, care 
a însemnat pentru fiecare în parte încununarea 
strădaniilor personale şi o binecuvântare spre spo-
rirea talanţilor în meşteşugul pictării de icoane. 

Lect. univ. dr. Marcel Muntean



74

Gânduri de pelerin

Au câştigat  
limba română şi 
dreapta credinţă

În procesul definirii identităţii culturale 
româneşti, în spaţiul cultural al Europei 

contemporane, literatura şi religia configurează 
ansamblul trăsăturilor arhetipale. Creaţia literară 
reprezintă sursa fundamentală pentru cunoaşte-
rea mentalităţilor, a genului proxim şi a diferenţei 
specifice dintre fiinţa naţională şi cea universală. 
Marile mituri universale care stau la baza crea-
ţiei artistice derivă din elementele de cultură 
religioasă. Prin urmare, cultura şi spiritualitatea 
românească definesc profilul antropologic al ro-
mânului trăitor în spaţiul valorilor universale.

Concursul interdisciplinar „Cultură şi spiri-
tualitate românească”, aflat la prima ediţie, a fost 
iniţiat şi coordonat de către Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Suceava şi s-a adresat elevilor de gimna-
ziu şi de liceu capabili de performanţă în domeniul 
interdisciplinar literatură română – religie.

Desfăşurat în conformitate cu precizările din 
Calendarul concursurilor naţionale şcolare cu 
finanţare M.E.C.T.S. – anul şcolar 2010-2011, con-
cursul a fost proiectat pe două secţiuni, cea dintâi 
adresându-se elevilor claselor a V-a – a VIII-a, 
având ca tematică „Lumea între sacru şi profan”, 
iar cea de-a doua secţiune, pentru clasele a IX-a 
– a XII-a, cu tema „Hermeneutica textelor sapien-
ţiale – culte şi folclorice”.

La etapa naţiona-
lă, ce s-a desfăşurat 
în perioada 13-15 mai 
a.c. la Putna, au par-
ticipat 135 de elevi şi 
profesori din urmă-
toarele judeţe: Iaşi, 
Vaslui, Brăila, Tulcea, 
Ialomiţa, Ilfov, Dolj, 
Sălaj, Alba, Harghita, 
Arad, Prahova, 
Vrancea şi din judeţul 
gazdă, Suceava.

Cultura rezo-
nează în timp, este trăită, re-creată şi creată în şi 
prin exerciţiul paideutic. Concursul interdisci-
plinar Cultură şi spiritualitate românească a fost 
un exerciţiu de trăire autentică. Ne-a ţinut într-o 
stare de trezie intelectuală, de încordare plăcu-
tă şi ne-a transmis ceva din experienţa paideică 
a vechilor pustnici, pentru care a trăi înseamnă 
a învăţa mereu, a învăţa presupune a şti să as-
culţi, a asculta înseamnă a înainta răbdător spre 
înţelesuri, iar a înţelege presupune a te mişca în 
orizontul valorii.

Prof. Rita Cîntiuc
Inspector şcolar pentru limba şi literatura română, Suceava

Sub geniul tutelar al lui Mihai Eminescu, a 
înflorit, în mai, la Putna, odată cu explozia mu-
gurilor, un climat spiritual, în lumina căruia 
existenţa participanţilor şi-a căpătat adevăratele 
sensuri. Putna a iradiat lumină şi a primit lumina 
curată a celor prezenţi la Concurs. Tăcerea a de-
venit muzică şi toate lucrurile au căpătat formele 
gândurilor participanţilor. În Ţara lui Eminescu 

şi Ştefan cel Mare, clopotele s-au spovedit în ace-
le zile în limba cea mai dulce, vremea parcă nu 
se mai îndura să mai treacă şi floarea gândului 
a trăinicit nemurirea. Pildă de adevăr şi frumos 
le-a fost istoria, plaiul şi cântecul fără seamăn ale 
Bucovinei.

Prof. Sextilia Crăciun
Şcoala Nr. 3 „Mihai Eminescu”, Rădăuţi
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În dimineaţa zilei următoare, am mers la mă-
năstire, unde am cântat cu toţii „Hristos a înviat 
din morţi”- un moment special atât pentru mine, 
cât şi pentru ceilalţi, cu siguranţă; un loc pe care 
nu îl voi uita niciodată, un loc în care m-am simţit 
atât de împlinită şi fericită. Părea că sunt numai 
eu în frumoasa mănăstire, cântând cântece de 
slavă pentru Domnul nostru. Au fost clipe şi înăl-
ţătoare, în care fiecare s-a simţit mai aproape de 
Dumnezeu.

Alexandra-Ştefana Achihăiţei, clasa a VIII-a 
Şcoala Nr. 3 „Constantin Parfene”, Vaslui

Şi totuşi... Unde este graniţa dintre cultură 
şi spiritualitate? Personal, cred că nu există. S-a 
pierdut atunci când am trecut de porţile mănăs-
tirii şi am scris un paragraf pe o pagină a istoriei.

Aşadar, pot spune despre Concursul „Cultură 
şi spiritualitate românească”, ce îşi are începutul la 
Putna, că este o experienţă unică, menită să schim-
be cu totul concepţia despre noua generaţie, care 
nu este deloc lipsită de sentimente sau imaginaţie, 
aşa cum încearcă prezentul să o descrie. Poate că 
nu suntem perfecţi, nu la fel de buni ca generaţiile 
trecute, dar suntem deschişi către cunoaştere, dor-
nici să luăm parte la orice manifestare culturală; 
suntem conştienţi de importanţa premiilor, dar 
ştim că cel mai important lucru, într-o competiţie, 
este să participi.

Teodora Elena Vîrlan, clasa a IX-a
Colegiul Naţional „Cuza Vodă”, Huşi

Am beneficiat de o găzduire demnă de locul 
în care ne aflam. Din când în când, dangătul clo-
potelor şi toaca ne însoţeau gândurile îndreptate 
către Dumnezeu.

Prof. Elena Paicu
Şcoala Nr. 9 „Ion Creangă”, Suceava 

Câte emoţii de neuitat mă copleşeau în acea 
atmosferă divină ce-mi mângâia sufletul! O trăire 
ce nu o voi uita niciodată şi o experienţă ce s-a 
aşternut uşor în mintea mea, în toate acele mo-
mente petrecute alături de ceilalţi fraţi şi surori 
din întreaga ţară.

Îmi amintesc şi acum, când vă scriu aceste 
rânduri, născute din gândurile mele, câte emo-
ţii m-au încercat în ziua de 14 mai 2011, la proba 
scrisă a concursului. Am încercat pe acea foaie de 
hârtie să pictez slove cu sufletul şi nu cu mintea. 
Rândurile scrise curgeau din prea plinul sufletu-
lui meu, căci subiectul îţi permitea acest lucru.

Ioana Maciuc, clasa a VII-a 
Şcoala Nr. 9 „Ion Creangă”, Suceava

În acel loc dintre munţi, într-acea Grădină a 
Raiului, s-au strâns, în luna lui mai 2011, cele mai 

bune tinere condeie, cele mai curate suflete şi cei 
mai religioşi oameni, totul stând în armonie cu 
natura şi cu Sfânta Treime.

Concursul „Cultură şi spiritualitate româ-
nească” ne-a introdus într-un univers al credinţei, 
ne-a făcut să înţelegem că doar prin muncă şi vo-
inţă putem deveni mici lumini în această lume 
întunecată şi plină de tenebre.

Cosmin Brumă, clasa a V-a
Şcoala Nr. 9 „Ion Creangă”, Suceava

Mă învrednicisem să intru în spaţiul sacru 
al Bucovinei. Timpul parcă s-a oprit în loc şi am 
gustat din potirul veşniciei.

Biserica străbună, cu întreaga sa vrajă, cu o 
încărcătură spirituală profundă, te impulsionea-
ză să te rogi din ce în ce mai puternic. Aici m-am 
întors, din adâncul oceanului de lucruri lumeşti, 
efemere, la Dumnezeu. Am pătruns cu totul în 
fascinanta lume a Bucovinei, am simţit mai mult 
ca niciodată vibraţiile din inima Moldovei, ur-
mând paşii lui Eminescu şi tropotul aprig al 
oştilor lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Georgiana-Maria Moroşanu, clasa a VII-a
Colegiul Naţional „Octavian Goga”, Miercurea-Ciuc

Lăsând liniştea să-mi învăluie mintea şi su-
fletul, m-am întâlnit pe mine într-o lume nouă şi 
am aflat că nimic nu mă pasionează mai mult de-
cât literatura română.

Maria Fraseniuc, clasa a VIII-a 
Şcoala „Petru Muşat”, Siret

Bucovina rămâne Bucovina, un loc binecu-
vântat de Dumnezeu! Vă mulţumesc pentru tot! 

Cristian Stelian Grecu, clasa a V-a
Şcoala „Mihai Eminescu”, Brăila

Lucrările elevilor au dovedit că, prin cuvânt, 
cultura şi spiritualitatea fac o perpetuă sărbătoa-
re a neamului, trăită, nu întâmplător, la Putna cea 
sfântă. 

Prof. Emilia Lucaci
Şcoala „Petru Muşat” Siret
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Se cunosc, învaţă, împart gânduri, se contra-
zic, citează nume mari, târăsc împreuna bagaje 
grele în gări aglomerate, şoptindu-şi unul altuia 
din când în când: „Mai e puţin!”. Toate acestea 
ne-au fost dăruite într-o dimineaţă răcoroasă de 
vineri, treisprezece, ce purta cu ea mireasma ci-
reşilor de mai şi mireasma de mir a unui drum 
până la Putna! Un grup de patru elevi şi un pro-
fesor din Brăila plecam încrezatori spre Putna, 
unde urma să se desfăşoare un concurs special. 
Locul de desfăşurare a fost tot atât de inspirat 
ales, pe cât aveau să fie şi celelalte elemente ale 
concursului: organizare impecabilă, oameni cu 
suflet mare şi generos, ospitalitatea la ea acasă. 

Iată-ne în gară, nerăbdători. Orele au trecut 
repede, iar pe la timpul prânzului păşeam emo-
ţionaţi pe peroanele sucevene. Ciobul de drum 
ce ne mai rămăsese până la Putna a fost unul 
odihnitor. Deodată am tresărit cu toţii când cu-
lorile Putnei s-au zărit de după o chilie veche. 
Am crezut că răsare soarele, atât de puternic am 
resimţit impactul cu paleta de pictor a voievodu-
lui Ştefan. Timpul s-a scurs repede în clepsidra 
acestui Ierusalim până la momentul mult aştep-
tat al concursului. Emoţiile au pus stăpânire pe 
toţi: profesori, elevi, părinţi. Era un moment unic, 
nemaitrăit, pentru că restul concursurilor la care 
luaseră parte elevii noştri erau doar de literatu-
ră, de creaţie. Nu ştiam ce ne aşteaptă, dar ştiam 
că va fi ceva frumos, înălţător. Nu ne-am înşelat. 
Coordonatorii acestui concurs s-au gândit la toa-
te. Am simţit pentru trei zile că suntem răsfăţaţi 

şi iubiţi de Dumnezeu!
Mulţumim lui Dumnezeu pentru că a făcut 

posibilă o întâlnire de sărbătoare a elitelor, resti-
tuindu-le demnitatea proprie românilor!

Prof. Angela Olaru şi eleva Adela Brezuică
Şcoala „Ion Creangă”, Brăila

Nu le-aş numi zile de concurs, ci mai degra-
bă zile de întâlnire rară cu noi înşine şi cu ceilalţi.

Andreea Boariu, clasa a VIII-a
Şcoala Nr. 3 „Mihai Eminescu” Rădăuţi

Ca fiecare concurs şi acesta a fost un exerci-
ţiu de voinţă, perseverenţă, stăpânire de sine. Şi 
cu toate acestea, în zilele petrecute la Putna, am 
reuşit să observ numai zâmbete pe chipurile co-
legilor veniţi din toate colţurile ţării.

Pentru mine acest concurs a fost ca un dar al 
primăverii, al luminii. Mă întorc cu gând de mul-
ţumire către doamna mea profesoară de limba 
română, pentru că m-a susţinut printr-o pregăti-
re temeinică, dar mai ales m-a susţinut prin acel 
„ceva” ce e greu de definit în cuvinte: dragoste 
pentru lacrima limbii române, pentru foşnetul 
tulburător al copilăriei. Nu ştiu de ce îmi vin 
în minte versurile Ninei Cassian: „Chiar de voi 
fi îngropată/într-o străină ţărână,/tot învia-voi 
odată/în limba română.”

Sper din tot sufletul să mai am posibilitatea 
să repet o asemenea experienţă. 

Mirela Coroamă, clasa a VI-a
Şcoala Nr. 3 „Mihai Eminescu” Rădăuţi
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Pelerinajul la mormântul Sfântului Ştefan 
de la Mănăstirea Putna, organizat cu pri-

lejul întâmpinării noului an, s-a desfăşurat între 
31 decembrie 2010 şi 3 ianuarie 2011, şi a avut 
drept scop reuniunea tinerilor şi a studenţilor din 
ASCOR şi LTCOR pentru a petrece prima zi din 
an într-un mod plăcut lui Dumnezeu şi folositor 
pentru sufletele noastre. Astfel ne-am adunat cu 
mic cu mare 10 filiale. Au fost prezenţi repre-
zentanţi ai filialelor ASCOR Bucureşti, Târgu. 
Jiu, Iaşi, Braşov, LTCOR Lugoj, Galaţi, Bacău, 
Târgovişte, Suceava şi Timişoara. 

În timpul acestui scurt, dar memorabil pe-
lerinaj, am parcurs drumul ce duce spre Chilia 
Sfântului Daniil Sihastru, străbătut de atâtea 
ori de Marele nostru Voievod şi Sfânt Ştefan 
cel Mare. Apoi am vizitat Mănăstirea Sihăstria 
Putnei ce ne-a încântat prin frumuseţea şi sfin-
ţenia ei, după care am vizitat Muzeul Mănăstirii 
Putna, loc ce adăposteşte atâtea şi atâtea izvoare 
vii care atestă încă o dată sfinţenia şi importanţa 
istorică a locului. 

Seara Anului Nou am petrecut-o în biserică, 
unde s-a desfăşurat Sfânta Liturghie şi rugăciu-
nile Sfântului Vasile cel Mare. A fost un adevărat 
praznic împărătesc în care am simţit mângâierea 
Domnului Iisus Hristos şi a tuturor sfinţilor, pe 
care nu-l vom putea gusta decât atunci când ne 
vom lepăda de toate lucrurile deşarte ale lumii.

Momentul culminant ce ne-a umplut 

sufletele de bucurie a fost acea zi în care am co-
lindat obştea mănăstirii îmbrăcaţi în costume 
populare. Deşi frigul de afară ne pătrundea prin 
tot corpul, bucuria de a slăvi Naşterea Domnului 
nostru Iisus Hristos atât de aproape de mormân-
tul Sfântului Ştefan ne-a dat curaj şi ne-a încălzit 
vocile. Colindele tradiţionale româneşti precum 
„O, ce veste minunată”, „La poartă la Ştefan 
Vodă”, „Oaspeţi cu azur în gene”, „Legănel” şi 
multe altele  au fost cântate de filialele Asociaţiei 
Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, fiecare 
aducând câte o notă reprezentativă pentru fieca-
re regiune. Serbarea colindelor s-a încheiat prin 
binecuvântarea Părintelui Stareţ Melchisedec şi 
prin cuvintele de folos rostite de Sfinţia sa pri-
vind drumul drept şi demn în viaţă.

Sfântul Ştefan ne-a dăruit această frumoasă 
mănăstire, în speranţa că ne vom odihni sufletele 
în ea şi vom transmite mai departe învăţăturile 
deprinse aici. 

Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru toate 
şi obştii mănăstirii Putna că ne-a învrednicit să 
petrecem cu toţii începutul anului şi un nou înce-
put duhovnicesc. 

Dinu Doroftei

Trecerea dintre ani la 
Mormântul Sfântului 
Ştefan cel Mare
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Ce simţi că trebuie să faci pentru a fi o 
lume mai bună în jurul tău?

Să îngădui, să iubesc. (Georgeta M., 22 ani, 
Inginerie Alimentară)

În primul rând cred că schimbarea ar trebui 
să înceapă cu mine; atâta timp cât eu pot fi un 
exemplu demn de urmat pentru ceilalţi consider 
că aş realiza un lucru bun şi pentru cei din jur. 
(Emanuel G., 20 ani, Teologie)

Să fiu eu mai bună cu oamenii care mă în-
conjoară: mai deschisă, mai binevoitoare, mai 
blândă, mai caldă, mai sinceră. (Anca-Maria P., 
19 ani, Jurnalism)

Pentru a fi o lume mai bună în jurul meu 
trebuie mai întâi sa mă schimb eu. Datorită păca-
telor mele vad lumea aşa rea. (Dinu-Bogdan D., 
22 ani, Inginerie Electrică)

În timpul studenţiei mele la Iaşi, în sala unde 
se ţineau conferinţele ASCOR, era un citat mare 
de Sf. Serafim de Sarov: „Găseşte pacea dinlăun-
trul tău şi o mie de oameni se vor mântui în jurul 
tău.” (Dan M., 25 ani, programator)

Fiecare are în sufletul său bunătatea sa. Un 
om este bun dacă îşi oferă bunătatea sa celorlalţi 
- prin atitudinea sa, prin faptele sale, prin ideile 
sale prin care aduce un plus moral celui din jur. 
(Dorin I., 24 ani, Drept)

Cea mai bună armă este dragostea de aproa-
pele, care aduce raiul pe pământ celui care o 
dăruieşte şi celui care o primeşte. (Ecaterina L., 
20 ani, Jurnalism)

Ceea ce simt că trebuie să fac pentru o lume 
mai bună în jurul meu este să-mi iubesc mai mult 
aproapele şi să mă rog pentru el. (Gabriel P., 37 
ani, economist)

Singurul om pe care îl pot schimba sunt eu, 
de aceea încerc sa fiu eu un exemplu pentru alţii. 
(Mihai O., 22 ani, Teologie)

Un gând pentru tinerii din România 
în anul 2011.

Încercaţi să păstraţi gândul cel bun, să vă bu-
curaţi frumos şi conştient de tinereţea voastră! Nu 
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îi judecaţi pe cei care 
nu sunt ca voi, ci că-
utaţi-le circumstanţe 
atenuante! (Alexandra 
B., 22 ani, Medicină)

Să se gândească la 
faptul că îşi vor înte-
meia o familie, că vor 
fi soţi sau soţii, că vor 
avea copii, şi faptele 
lor de acum vor mutila 
sau înfrumuseţa viito-
rul lor, al familiei lor şi 
al copiilor lor. (Dorin 
I., 24 ani, Drept)

Fraţilor, pe Hristos Îl întâlnim în Biserică! 
(Emanuel G., 20 ani, Teologie)

Fiţi demni de numele „român” şi „orto-
dox” şi nu-i uitaţi pe fraţii voştri din Basarabia, 
Bucovina de Nord şi din toate colţişoarele lumii, 
care vă invidiază pentru simplul fapt că la voi 
acasă nimeni nu vă neagă identitatea. (Ecaterina 
L., 20 ani, Jurnalism)

Sa nu pierdem nici o ocazie de a-I mulţumi  
lui Dumnezeu pentru tot sprijinul şi răbdarea 
pe care o are cu noi. (Elena B., 23 ani, Inginerie 
Alimentară)

Pentru tinerii din România de azi, cel mai 
duhovnicesc gând este de a rămâne mereu tineri 
în suflet prin iubirea întru Hristos şi în spirit prin 
dobândirea Sfântului Duh ca scop final mântui-
tor. (Gabriel P., 37 ani, economist)

Oriunde-aţi fi şi orice aţi face, gândiţi-vă că 
aveţi un rost pe lumea asta. Dacă nu l-aţi găsit, 
căutaţi-l! Căutaţi-l sincer şi-l veţi găsi! (Ionuţ J., 22 

ani, Hidrotehnică)

Ce reprezintă 
pentru tine cre-
dinţa ortodoxă?

Un mod firesc, 
frumos de vieţui-
re. (Ionuţ J., 22 ani, 
Hidrotehnică)

Acel colţ de rai 
unde mă împlinesc 
sufleteşte, unde dis-
par graniţele dintre 

oameni din punct de vedere material. (Georgiana 
G., 20 de ani, Litere)

Năzuinţa spre Mântuire. Dacă lumea în-
seamnă afundare, atunci năzuinţa spre Mântuire 
înseamnă ridicare. (Anca-Maria P., 19 ani, 
Jurnalism)

Singura cale de bucurii reale şi de durată din-
tre alternativele care există la ora actuală. (Cătălin 
P., 27 ani, Consilier)

Primul cuvânt care mi-a venit în minte a 
fost hrană, apoi mângâiere, bucurie şi nădejde! 
(Alexandra B., 22 ani, Medicină)

Este „locul” în care născându-mă, am cres-
cut şi, crescând, m-am renăscut. (Dorin I., 24 ani, 
Drept)

Ortodoxia a fost, este şi va fi mama româ-
nismului, căci prin această credinţă au rezistat 
adevărurile istorice despre neamul nostru şi 

despre limba pe 
care ne-a învrednicit 
Dumnezeu să o vor-
bim. (Ecaterina L., 20 
ani, Jurnalism)

Un complex de 
„obligaţii” care, chiar 
daca iniţial par greu 
de realizat, ulteri-
or ajungi sa nu poţi 
trăi fără ele. (Elena 
B., 23 ani, Inginerie 
Alimentară)

Am încredere 
că urmând-o pot să 

îmi găsesc liniştea, rostul. (Georgeta M., 22 ani, 
Inginerie Alimentară)

Ce soluţii (religioase, economice, 
politice, sociale, morale) vezi pentru re-
zolvarea crizei de astăzi din România?

Consider că această criză mult mediatizată 
este mai degrabă una morală iar soluţia con-
stă în schimbarea şi întoarcerea noastră spre 
Dumnezeu. (Emanuel G., 20 ani, Teologie) 

Cea mai bună soluţie ar fi smerenia. Toţi zeii 
au dorit să fie dumnezei, însă numai Dumnezeu 
a dorit să fie om. Toate pornesc de la mândrie, de 
la dorinţa aceasta de a stăpâni pe toată lumea, de 
a deţine puterea, de a-şi împlini interesele, indife-
rent de mijloace. (Georgiana G., 20 de ani, Litere)
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Din criză n-o să ne scoată niciun guvern, 
dacă nu ne scoatem mai întâi noi înşine… dacă 
nu ne smulgem din starea de criză, fiecare pe sine 
şi unii pe alţii. Prin dragoste, prin credinţă, prin 
nădejde. (Anca-Maria P., 19 ani, Jurnalism)

România de astăzi nu va ieşi niciodată din 
criză atâta timp cât noi nu ştim ce vrem. Nu 
ştim fiindcă niciodată nu suntem mulţumiţi de 
ceea ce avem. (Dinu-Bogdan D., 22 ani, Inginerie 
Electrică)

Rezolvarea crizei interioare a fiecăruia dintre 
noi. (Alexandra B., 22 ani, Medicină)

Fiecare să-şi facă treaba acolo unde este. 
Mama să fie mamă, copii să fie copii. (Georgeta 
M., 22 ani, Inginerie Alimentară)

În primul meu an de studenţie la Iaşi, în 
Fundaţie era un afiş mare pe o clădire pe care era 
poza lui Einstein şi pe care scria „nu încerca să 
ajungi om de succes, ci om de valoare.” (Dan M., 
25 ani, programator)

Rugăciunea şi 
iubirea de aproa-
pele sunt cele mai 
bune soluţii pentru 
criza de astăzi din 
România. (Evelina 
G., 21 ani, Şt. 
Economice)

Întoarcerea de 
la încrederea în 
puterea banilor la 

credinţa în puterea Domnului, sau de la iubirea 
egoistă de sine la iubirea duhovnicească a aproa-
pelui. (Gabriel P., 37 ani, economist)

Care sunt principalele provocări la 
care trebuie să răspundă tânărul creştin 
astăzi?

Alegerea între bine şi rău. (Roxana N., 20 ani, 
Farmacie)

Tânărul creştin astăzi este invitat la toa-
te noutăţile de pe piaţă, are multe căi şi uşi 

deschise. Toate îi 
propun ceva mai 
bun. Dar în spatele 
acestor propuneri 
sunt nişte minciu-
ni. Doar Dumnezeu 
ştie adevărul, şi din 
iubire ni-l arată şi 
nouă şi ne păzeşte. 
(Dumitrel I., 20 ani, 
Teologie)

Cred că cea mai 
mare provocare la care trebuie să răspundă e să… 
nu răspundă la toate provocările din jur. (Anca-
Maria P., 19 ani, Jurnalism)

Păcatele proprii. (Cătălin P., 27 ani, Consilier)
A avea o familie cu copii. „Mai întâi să mă 

realizez şi după aia mai vedem”. Mie părinţii 
mi-au oferit în primul rând dragoste, apoi toate 
celelalte. Tata încă nu-şi terminase studiile şi era 
navetist când am venit pe lume. Amândoi pro-
veneau din familii simple, de la ţară. (Dan M., 25 
ani, programator)

Internetul şi liberul acces la informaţie, la ori-
ce informaţie, fără scop constructiv. De aici încep 
cărările derapante. De aici începe lipsa de mora-
litate. (Dorin I., 24 ani, Drept)

Rezistenţa la stres, timp îndelungat petrecut 
la serviciu în detrimentul familiei... (Gabriel P., 
37 ani, economist)

Provocarea de-a rămâne normal, într-o lume 
anormală; provocarea de-a trăi aşa cum îi pla-
ce lui Dumnezeu. 
(Ionuţ J., 22 ani, 
Hidrotehnică)

Lipsa idealuri-
lor, altele decât cele 
materiale. (Irina P., 
31 ani, arhitect)

Mini-culturile 
de tot soiul şi în-
demnurile lor de 
„carpe diem”. 
(Radu Alex) 



Peste toate, cel mai important este cuvântul şi viaţa 

lui Hristos. Trebuie să fim foarte atenţi, căci credinţa 

în Hristos este mântuirea.  

Ţineţi aproape de Hristos. Siliţi-vă să cunoaşteţi 

învăţătura Lui, Cine este El, pentru că toate câte le-a 

făcut, le-a făcut ca un Dumnezeu.
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