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DIN CUPRINS

Prin voinþa Bunului Dumnezeu
omenirea s-a apropiat de pragul din-
tre douã milenii, numãrare a anilor,
începutã în peºtera din Betleem prin
naºterea Pruncului-Mântuitor al
lumii. Cel fãrã de început a început sã
fie veºnic. Cel necuprins de marginile
lumii a fost cuprins în braþe de
Fecioarã. Cel fãrã de ani a fost
pricinã de început al anilor de mân-
tuire.

În oraºul Betleem este o bisericã
veche. Peºtera ºi ieslea în care s-a
nãscut Mântuitorul nostru Iisus
Hristos sunt permanent luminate de o
mulþime de lumânãri ºi candele. În
fiecare zi în aceastã bisericã se
sãvârºeºte Sf. Liturghie. Înainte de
începerea slujbei se face chemarea:
�Veniþi sã vedem unde s-a nãscut Hristos!�, apoi se
cântã imnul îngerilor din noaptea Sfântã: �Slavã întru
cei de sus lui Dumnezeu ºi pe pãmânt pace, între
oameni bunãvoire!� (Luca 2,14). 

Douã mari adevãruri religioase ne descoperã acest
imn îngeresc. Mai întâi, datoria de a iubi pe Dumnezeu,
apoi datoria de a trãi în pace ºi bunãvoire pe pãmânt.

La fiecare sãrbãtoare a Crãciunului fiecare din noi

mergem sã ne închinãm dumnezeiescului Prunc prin
credinþa noastrã. Prin credinþã, care este unul din mul-

tele daruri cu care Dumnezeu l-a
înzestrat pe om, noi avem posibili-
tatea sã fim ceea ce este steaua
polarã pentru cãlãtori, ceea ce este
busola ºi farul pentru marinari.

De câte ori rãtãcim în cele
lumeºti, Dumnezeu ne dã ºansa sã
ne oprim, sã cugetãm ºi sã-L primim
prin credinþã pe Pruncul-Mântuitor
în peºtera, în Betleemul sufletului
nostru.

Creatã de Dumnezeu, lumea
aratã puterea ºi înþelepciunea lui
Dumnezeu. Dupã învãþãtura
Bisericii Ortodoxe, între om ºi firea
înconjurãtoare este o legãturã strân-
sã, sunt creaþii ale Ziditorului ºi au

menirea sã fie împreunã, dupã cum ne spune Sfânta
Scripturã: �ªi a zis Dumnezeu: Sã facem om dupã chip-
ul ºi asemãnarea Noastrã, ca sã stãpâneascã peºtii
mãrii, pãsãrile cerului, animalele domestice, toate
vietãþile ce se târãsc pe pãmânt ºi tot pãmântul�
(Facere 1,26).

(continuare în pag. 2)

PASTORALÃ LA NAªTEREA DOMNULUI
�Eu am venit în lume, ca lumea viaþã sã
aibã, ºi mai multã sã aibã� (Ioan 10,10)

IUBIÞI CREªTINI

IUBIÞI FII ªI FIICE
DUHOVNICEªTI

H R I S T O S  S E  N A ª T E ,  S L Ã V I Þ I - L
ÎN APROPIEREA ANIVERSÃRII DE 2000 DE ANI DE LA NAªTEREA 

DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS � MÂNTUITORUL LUMII

În istoria omenirii nu este o
întâmplare mai luminoasã ºi mai
mult aºteptatã decât venirea în
lume ºi întruparea Fiului lui
Dumnezeu. În aceastã venire în
lume a Mântuitorului se
descoperã iubirea fãrã margi-
ni a Pãrintelui Ceresc, cãci
atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, cã L-a
dat pe Fiul Sãu, ca tot cel ce
va crede în El sã aibã viaþã
veºnicã.

Întruparea Fiului
lui Dumnezeu este eveni-
mentul central în istoria
omenirii, de la care se duce
socotirea anilor în întreaga
lume.

La porþile anului 2000,
sã aruncãm,  o privire asupra
desfãºurãrii evenimentelor în
proiecþie istoricã a operei de mân-
tuire a neamului omenesc � de la crearea
omului de cãtre Dumnezeu ºi pânã în zilele
noastre, precum ºi în perspectivã istoricã.

�La început era Cuvântul ºi Cuvântul era la
Dumnezeu ºi Dumnezeu era Cuvântul... Toate prin

El s-au fãcut; ºi fãrã El nimic nu s-a
fãcut din ce s-a fãcut... ªi Cuvântul

S-a fãcut trup ºi S-a sãlãºluit între
noi ºi am vãzut slava Lui, slavã

ca a Unuia-Nãscut din Tatãl,
plin de har ºi de adevãr�
(Ioan 1, 1-3; 14).

�Cuvântul S-a fãcut
trup�, �la plinirea vremii�
Dumnezeu-Cuvântul S-a
fãcut asemenea nouã, ca
sã sufere împreunã cu
noi, oamenii, jalnica
noastrã cãdere întru
stricãciune, sã ia asupra
Sa greutatea tuturor
pãcatelor, cu neputinþã de
purtat, ale omenirii întregi

ºi sã guste chiar ºi moartea,
împreunã cu Adam cel vechi,

arãtându-ºi astfel nemãrgini-
ta Sa iubire de oameni prin

Jertfa Supremã.
Lucifer - îngerul cel mult strãluci-

tor, încãlcând condiþia ascultãrii de
Creator, imaginându-ºi cã el, o creaturã,

ar putea stãpâni Creaþia lui Dumnezeu, a pus în
pericol de haos buna orânduire a Creaþiei univer-
sale. (continuare în pag. 4)
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PASTORALÃ LA NAªTEREA DOMNULUI
(începutul în pag. 1)
Binecuvântând prima pereche

de oameni, Dumnezeu a zis:
�Creºteþi ºi vã înmulþiþi ºi umpleþi
pãmântul ºi-l supuneþi� (Facere
1,28). Din aceste cuvinte înþelegem
legãtura dintre om ºi lume, precum ºi
menirea omului în lume.

Dupã cãderea în pãcat a pri-
milor oameni, ei au pierdut adevãrata
legãturã cu Dumnezeu. Mintea lor s-
a întunecat, încât nu au mai cunoscut
pe Ziditorul fãpturii. Au început a se
închina stihiilor înconjurãtoare, unor
lucruri sau fiinþe din lume ca unor
dumnezei. Astfel, omul a pierdut
demnitatea de fiu al lui Dumnezeu.

Lumea este de la Dumnezeu, nu
de la cel rãu, precum auzim pe unii
învãþând. Ea este bunã ºi a fost ziditã
de Dumnezeu spre a fi de folos omu-
lui sã-ºi dobândeascã cele de lipsa
vieþii. De aceea, fuga de lume sau
socotirea ei de a fi de la cel rãu, pre-
cum ºi lipsa de activitate pentru
îngrijirea ºi împodobirea ei sunt
împotriva voii lui Dumnezeu.
Venirea în lume a Domnului nostru
Iisus Hristos, pe care o prãznuim la
Crãciun, ne aratã refacerea legãturii
dintre noi ºi Dumnezeu ºi a legãturii
de dragoste dintre oameni.

Bucuria venirii lui Hristos în
lume este asemenea cu bucuria unor
copii care n-au vãzut de multã vreme
pe pãrinþii lor, ºi dupã un timp au
ajuns sã se întâlneascã cu ei ºi sã se
bucure de iubirea lor ocrotitoare.
Aceastã bucurie este exprimatã în
troparul Naºterii Maicii Domnului:
�Naºterea Ta, Hristoase Dumnezeul
Nostru, rãsãrit-a lumii lumina
cunoºtinþei. Ca întru dânsa, cei ce
slujeau stelelor de la stea s-au învãþat

sã se închine Þie, Soarelui dreptãþii,
ºi sã Te cunoascã pe Tine, Rãsãritul
cel de sus, Doamne, Slavã Þie.�

Biserica ne învaþã sã ne purtãm
faþã de semenii noºtri aºa cum s-a
purtat însuºi Hristos. El a spus despre
Sine: �Fiul Omului nu a venit sã I se
slujeascã, ci ca sã slujeascã El ºi sã-
ªi dea sufletul de rãscumpãrare pen-
tru mulþi � (Matei 20,28).

Aºadar, datoria noastrã princi-
palã faþã de lumea înconjurãtoare
este slujirea, adicã munca activã pen-

tru înfrumuseþarea ei, pentru crearea
bunurilor necesare vieþii, slujirea
semenilor. Adevãrul creºtin trebuie
sã dea mãrturie despre adevãr, despre
luminã, despre pace, despre iubire,
despre bunãtate ºi despre tot ce ajutã
la propãºirea omului ºi a lumii.

Drept cã în Sfânta Scripturã
întâlnim îndemnuri de a ne feri de

cele lumeºti, de a ne depãrta de cele
ale lumii. Însã în toate din aceste
cazuri este vorba de fuga de pãcatul
din lume.

Sfânta Scripturã ne îndeamnã sã
ne depãrtãm de pãcate, de nedreptate,
de urã, de rãu, ceea ce nu-l scoate pe
creºtin din lume. Trebuie sã ne ferim
de cei ce ne îndeamnã sã urâm lumea
pentru cã ar fi de la cel rãu ºi pentru
cã sfârºitul lumii e aproape, stabilind
ºi date concrete ale acestui sfârºit.
Aceºtia sunt proroci mincinoºi. În
Sfânta Scripturã se spune lãmurit:
�De ziua ºi de ceasul acela nimeni nu
ºtie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul,
ci numai Tatãl� (Matei 24,36).

DRAGII MEI

Pentru a cinsti Naºterea
Domnului nostru Iisus Hristos la
acest sfârºit de veac, toþi Întâistãtã-
torii Bisericilor Ortodoxe în noaptea
de 6 spre 7 ianuarie 2000 sãvârºesc
împreunã Sfânta Liturghie în peºtera
din Bethleem, pe locul unde S-a nãs-
cut Mântuitorul.

Sã ne unim ºi noi în aceste zile
în rugãciuni de mãrire pentru
împlinirea pãcii, dreptãþii ºi a bunei
înþelegeri.

Crãciun fericit!
La mulþi ani!

Cu dragoste întru Hristos,
V L A D I M I R

+ Mitropolitul Chiºinãului ºi al
întregii Moldove

Naºterea Domnului
1999/2000
or. Chiºinãu

AJENDA DE LUCRU
A ÎPS VLADIMIR, 
MITROPOLIT AL
CHIªINÃULUI ªI
ÎNTREGII MOLDOVE

Duminicã, 19 decembrie, însoþit
de un numeros sobor de preoþi, a
oficiat Sf. Liturghie la biserica �Sf.
Ierarh Nicolae� din or. Chiºinãu, de
curând revenitã sub jurisdicþia
canonicã a Mitropoliei Chiºinãului
ºi întregii Moldove.

1-8 ianuarie. Pelerinaj în Þara

Sfântã cu ocazia împlinirii a 2000
de ani de la Naºterea
Mântuitorului.

Catedrala �Naºterea Domnului� din
or. Chiºinãu

E X P O Z I Þ I E  D E  I C O A N E
Recent, în incinta Primãriei

municipiului Chiºinãu a fost inau-
guratã o expoziþie de icoane, care
va fi deschisã pânã la 15 ianuarie
2000. În cadrul expoziþiei au fost
prezentate 14 icoane ale pictorilor
Olga ºi Oleg Rabot. Lucrãrile
acestor pictori, printre care
�Chipul lui Iisus Mântuitorul�,

�Chipul Maicii Domnului de la
Hârbovãþ�, �Chipul Maicii
Domnului de la Ierusalim� ºi
�Icoana marilor Muceniþe Vera,
Nadejda, Liubov ºi Maicii Sofia�
sunt prezente în mai multe biserici
ºi mãnãstiri din republicã. Preþul
unei lucrãri iconografice variazã,
in funcþie de mãrime, de la o mie la

douã mii lei. Autorii lucrãrilor au
menþionat cã este cea de a doua
expoziþie de acest fel. Prima a fost
organizatã în 1992, la Centrul
naþional de expoziþii �Moldexpo�.
În anul 2000 autorii vor organiza
manifestãri de prezentare a
icoanelor în mai multe lãcaºe
sfinte.

DUHOVNICI ªI TEOLOGI CONTEMPORANI

Cel trimis de
Dumnezeu la propovãduirea
Evangheliei aratã în el însuºi chipul
Împãrãþiei lui Dumnezeu care e

vestitã de Evanghelie. Precum
Împãrãþia cerurilor este ordinea esha-
tologicã, cu totul deosebitã de
ordinea lumii acesteia stãpânite de
patimi din prea mare alipire la cele
trupeºti, aºa trebuie sã fie ºi propovã-
duitorul acelei  Împãrãþii, un înainte-
mergãtor al ordinii eshatologice. 

El trebuie sã fi tãiat de la sine
iubirea de arginþi, iuþimea, pofta de
stãpânire, artificialitatea arãtoasã,

teatralismul. Trebuie sî fie simplu ºi
liber de orice duplicitate ºi prefãcãto-
rie ca propovãduitor al pãcii ºi al
stãrii ce nu se teme de coruperea prin
patimi ºi de moarte. Trebuie sã aibã
în sine însuºi pacea, care nu se teme
de rãzboiul patimilor ºi de moartea
trupului.

În acest scop, el nu trebuie sã
aibã în sine nimic muritor, ci totul
viu, cãci numai aºa nu se va teme de

coruperea, ce o aduce rãzboiul patim-
ilor, ºi de moarte.

Numai având aceastã pace ºi
statornicie a vieþii prin virtute, cei ce
privesc la el îºi vor putea face o
icoanã despre Împãrãþia lui
Dumnezeu, pe care el o propovã-
duieºte ºi în care toþi vor fi ca îngerii
cei statornici în petrecerea lor în jurul
lui Dumnezeu, Tatã ºi Frate al lor.

DESPRE CEL
TRIMIS LA
PROPOVÃ-

DUIRE

Dr. Pr. Dumitru STÃNILOAE

4 ianuarie. Palestina. ÎPS
Vladimir în componenþa dele-

gaþiei Bisericii Ortodoxe.  

Biserica �Sf. Ierarh Nicolae� din
or. Chiºinãu.
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Religia, ca orice disci-
plinã didacticã, trebuie sã se
cãlãuzeascã  de normativele
metodologico-pedagogice ce
stau la baza realizãrii unui
proces de învãþãmânt  bun ºi
eficient.

Conþinutul fundamental
al educaþiei ºi al  instruirii
religioase e cuprins în
Revelaþia divinã ºi se  gãseºte
în Sfânta Scripturã.

Lecþia de religie trebuie
sã fie o experienþã
sufleteascã  ce tinde sã va-
lorifice cu putere tot sufletul:
�În trãirea religioasã
inteligenþa, voinþa ºi senti-
mentul nu sunt trei funcþii
distincte, ci sunt absorbite
într-o unitate care e totodatã

înþelegãtoare, simþitoare, vo-
luntarã�, menþioneazã V.
Bãncilã. Religia creºtinã se
bazeazã pe douã valori: cre-
dinþa ºi iubirea. A fi lipsit de
iubire în educaþia religioasã
nu este doar  greºealã  de
ordin  psihologic faþã de
copil, ci ºi pãcat. Copilul are
nevoie sã fie tratat cu bunã-
tate,  duioºie, cãci religia
proclamã  universalitatea ºi
puterea bunãtãþii. Trebuie sã
posedãm, însã, ºi o înaltã
mãiestrie pedagogicã, sã ºtim
cum sã îmbinãm iubirea de
aproapele cu seriozitatea ºi
severitatea duhului dogmatic.
În acest context Sfântul Ioan
din Kronºtad ne avertizeazã:
�Dacã îi  înveþi pe  copii
Legea dumnezeiascã, fereºte-
te în primul rând sã  trans-
formi Sfânta Scripturã într-
un simplu manual ºcolar:
aceasta  e un mare pãcat.
Deoarece contribui la dis-
preþuirea  de cãtre copil a
Cãrþii, care trebuie sã fie în
viziunea lui o  comoarã ºi un
îndrumãtor spre veºnicie.
Înspãimântãtor e pentru
conºtiinþã  sfãrâmarea
Cuvântului Vieþii în frag-
mente moarte ºi sã faci din
ele  o povarã pentru copii�.

Educaþia copiilor consti-
tuie una din cele mai dificile

probleme ale pedagogiei. Nu
avem elaborat un plan,  o
metodicã universalã care sã
cuprindã în mod sistematic ºi
integral principiile educaþiei
copiilor. Nu se ºtie dacã
ºtiinþa va gãsi aceastã
metodã, pentru  noi, creºtinii,
e cert faptul cã Sfinþii Pãrinþi
cu mii de ani în urmã ne-au
indicat cea mai veridicã re-
gulã: �frica de Dumnezeu,
care este începutul înþelep-
ciunii� (Prov. 1,7) ºi care
vegheazã fapte bune: �Fãrã
fricã de Dumnezeu, spune
Sfântul Vasile cel Mare, nu
poþi deveni nici înþelept, nici
milostiv, nici bun cugetãtor,
ea este cheia virtuþilor. Frica
de Dumnezeu întãreºte cre-
dinþa,  iar în momentele grele
dã  sufletului putere sã reziste
tuturor ispitelor: �Întoarce-
se-vor vrãjmaºii mei înapoi
în orice zi Te voi chema. Iatã
am cunoscut cã Dumnezeul
meu eºti Tu�În Dumnezeu
am nãdãjduit, nu mã voi
teme: Ce-mi va face  mie
omul?� (Ps. 55, 5).

Cum sã insuflãm frica de
Dumnezeu? Înainte de toate
trebuie sã se insufle fãrã
mânie, ci cu dragoste, ca
copilul sã simtã cã aceastã
poruncã survine din adâncul

inimii ºi cã este spre binele
lui. �Veniþi, fiilor, ascultaþi-
mã  pe mine, frica Domnului
vã voi învãþa pe voi� (Ps. 33,
11).

O pedagogie religioasã

va renunþa pe cât se poate la
autoritatea învãþãtorului ca
singurul deþinãtor al puterii,
al înþelepciunii ºi al adevãru-
lui. Ion Nisipeanu pre-
conizeazã un învãþãmânt reli-
gios care sã-ºi mascheze, pe
cât e posibil, intenþiile lui
didactice, sã evite raþionalis-
mul excesiv.

O problemã care  trebuie
rezolvatã acum este interde-
pendenþa dintre conþinutul
învãþãmântului religios ºi
conþinutul ºtiinþelor sau teori-
ilor ce le studiazã copii în
ºcoalã. Se  poate valorifica la

ora de religie ºi informaþii ce
þin de alte  discipline, dar
care vin în sprijinul argu-
mentelor teologice, corelaþi-
ile  disciplinare asigurã
temeinicia adevãrurilor de
credinþã. �Dacã învãþãmântul
religios se izoleazã cu totul
de  celelalte obiecte de
studiu, atunci ºi religia
rãmâne în sufletul elevului o
materie eterogenã, izolatã, de
care cautã el sã se debaraseze
cât   mai curând�,
menþioneazã pedagogul
Constantin Cucoº.

Scopul orelor de religie
nu trebuie sã rezide doar în
împãrtãºirea cunoºtinþelor, ci
în  primul rând sã  zideascã
caractere morale, misiunea
religiei nu este numai sã dez-
volte inteligenþa copiilor, ci
mai ales sã sãdeascã în
sufletele lor o  profundã
convingere religioasã, sã le
fortifice conºtiinþa datoriei
faþã de Dumnezeu, faþã de
oameni ºi faþã de sine, sã le
înnobileze inima ºi sã
îndrepte toate funcþiile sufle-
tului spre lucrarea unei vieþi
plãcute lui Dumnezeu ºi
folositoare oamenilor.

ASPECTE  METODOLOGICE  DE PREDARE A RELIGIEI

Liliana Trohin

N A ª T E R E A  L U I  I I S U S  H R I S T O S
Se apropia luna a noua de când

Fecioara Maria avea în pântece pe
veºnicul ºi dumnezeiescul prunc. Ea
trãia în Nazaret. Însã Mântuitorului
lumii celui fãgãduit se cãdea - precum
a fost prezis, în urmã cu ºapte veacuri,
de proorocul Mihea, sã se nascã în
Betleem .

Aflãm din sfânta Evanghelie a lui
Luca cã înainte de naºterea lui Hristos
ieºise porunca de la împãratul roman
Augustus, care stãpânea atunci Iudeea,
sã se facã conscripþia sau, cum spunem
în zilele noastre, recensãmântul
poporului. Potrivit obiceiului vremii,
fiecare evreu trebuia sã meargã sã se
înscrie în oraºul sau satul natal.
Preasfânta Fecioarã Maria ºi dreptul,
trãgându-se din seminþia lui David al
cãrei loc natal era oraºul Betleem, tre-
buia sã porneascã spre acel loc, pentru
a se înscrie ºi ei pe lista supuºilor
cezarului roman.
Cãlãtoria de la Nazaret la Betleem se
fãcea, în acea vreme, în decurs de trei
zile. Din pricina locurilor muntoase ºi
stãrii în care se afla Maria, cãlãtoria a
durat aproape patru zile. La sfârºitul
acesteia, întrând în Betleem ea simþi
nevoia de odihnã. Se apropia vremea
sã nascã. Dreptul Iosif, vãzând starea
Mariei, cãutã cu bãgare de seamã o
locuinþã potrivitã, dar nu putu afla nici
un loc de adãpost, cãci în Bethleem se
adunase, cu prilejul recensãmântului,
mulþime de popor.
Nu departe de oraº, într-un deal piet-

ros, exista însã o peºterã, unde, în
vreme de furtunã, aflau adãpost pãs-
torii din partea locului. în interiorul
acesteia se gãsea, sãpatã în perete, o
adânciturã, care servea ca iesle pentru
vite. Aici, în aceastã peºterã, Fecioara
Maria ºi Iosif au fost nevoiþi a cãuta
adãpost vremelnic spre a se feri de
frigul nopþii.

În aceastã peºterã, Preasfânta
Fecioarã, singurã, fãrã vreun ajutor ºi
fãrã a fi bolnavã, nãscu, la 25 decem-
brie, pe eternul Fiu ºi Dumnezeu, pe
fãgãduitul Mântuitor al lumii. Sfânta
Maria singurã primi în braþele sale
preacurate pe Pruncul dumnezeiesc,
singurã îl înfãºã în scutece ºi-1 aºeza
în iesle, singurã se închinã Aceluia
Care o învrednici de a fi Maica Sa.
Sfântul Andrei Criteanul mãrturiseºte
despre naºterea Domnului astfel:
�Maica nu cunoscu boala naºterii, pro-
prie celor ce nasc... Fecioara, nãscând
fãrã de sãmânþã pe cel zãmislit, rãmase
Fecioarã ºi pãstrã neatinsã Fecioria sa.
Preasfânta Maica Domnului dupã
naºterea Mântuitorului ºi înainte de
naºterea Lui, a rãmas Fecioarã, adevãr
în virtutea cãruia sfânta Bisericã o
numeºte pururea Fecioarã�.

Astfel, s-a împlinit prorocia veche
despre naºterea Mântuitorului în
Betleem. Domnul Iisus Hristos s-a arã-
tat astfel nu în casã împãrãteascã,
strãlucitoare, ci într-o peºterã de munte
venind pe lume într-o iesle, în lipsã ºi
sãrãcie. De altfel, chiar de la naºterea

Sa, a fost înscris în actele recensãmân-
tului, care tocmai se împlinea, ca
�sclav�, aievea celor din urmã dintre
fii lui Israel.
Fiul lui Dumnezeu, însã, nu s-a
pogorât pe pãmânt ca sã trãiascã în
bogãþie ºi slava, cãci Lui, chiar ºi fãrã
acestea, îi sunt supuse toate împãrãþiile
pãmântului. El s-a întrupat spre a mân-
tui lumea de pãcate ºi de osândã,
alegând o viaþã modestã ºi sãracã, iar
ca loc al arãtãrii în lume o peºterã sin-
guraticã. Naºterea Sa, în schimb, nu a
rãmas necunoscutã pãmântenilor, ea
fiind minunat vestitã, prin îngeri, pãs-
torilor din Betleem ºi salutatã de cãtre
magi de vazã.

Se spune cã, în momentul naºterii,
când îngerii înconjurau ieslele precum
scaunul heruvimilor, privind la Pruncul
dumnezeiesc ºi cântându-i imne de
laudã, întreaga lume s-a aflat cufun-
datã într-un somn adânc - atât moral
cât ºi fizic. Nimeni nu ºtia cã s-a
sãvârºit marea minune - naºterea
Mântuitorului lumii! Toþi locuitorii din
Betleem ºi din împrejurimi dormeau.
Pãstorilor din valea Betleemului, care
îºi vegheau turmele în popasul de
noapte, li s-a arãtat îngerul Domnului
întru slava Sa; iluminându-i ºi
liniºtindu-i le-a zis:�Nu vã temeþi.
Cãci iatã, vã binevestesc vouã bucurie
mare, care va fi pentru tot poporul. Cã
vi s-a nãscut azi Mântuitor Care este
Hristos Domnul, în cetatea lui David.
ªi acesta va fi semnul: Veþi gãsi un

prunc înfãºat, culcat în iesle�.
De cum a sfârºit îngerul bunave-

stirea sa, se arãtã o numeroasã oaste
cereascã, minunatã la vedere, care,
slãvindu-1 pe Dumnezeu, cânta:
�Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu ºi
pe pãmânt pace, între oameni
bunãvoire!� Când îngerii se depãrtarã

la cer, pãstorii grãbirã a merge la
Betleem, aflând astfel în peºterã pe
Maria, pe Iosif ºi pe pruncul culcat în
iesle. Ei se închinarã Mântuitorului ºi
Preabinecuvântatei Maicii Lui, dupã
care se întoarserã la turmele lor,
mãrind ºi lãudând pe Dumnezeu pentru
toate ce auziserã ºi vãzuserã.

(continuare în pag. 5)
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(inceputul în pag. 1)
Astfel, prin încãlcarea stãrii iubirii,
care constã în smerenie ºi ascultare
faþã de Dumnezeu-Creatorul, a fost
alungat �în întunericul cel mai dina-
farã�, împreunã cu toþi îngerii corupþi
de el, devenind Satan, stãpânitorul
duhurilor întunericului, al demonilor
� începãtorul rãutãþii.

Dumnezeu-Creatorul a dat
creaturilor sale, din dragoste, voinþã
liberã. Condiþia fericirii creaturii este
ascultarea de Creator. Odatã încãlcatã
aceastã condiþie � Lucifer deveni
Satan.

�ªi a zis Dumnezeu: �Sã
facem om dupã chipul ºi dupã
asemãnarea Noastrã...� (Facerea
1,26). (Dumnezeu vorbeºte la plural,
fãcând sfat în Treimea Sa de o fiinþã).

Vãzându-l pe om, creat dupã
chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu,
satana s-a umplut de
invidie, cãci la aceasta
a râvnit chiar el când-
va. De aceea, plin de
invidie ºi pizmã, l-a
urât pe om dintru
început, hotãrând sã-l
corupã ºi pe el de la
Dumnezeu. Acest
lucru i-a reuºit, cãci
Adam cel vechi, chiar
din prima tentativã a
diavolului, s-a fãcut
neascultãtor de Tatãl
Ceresc ºi ascultãtor de
tatãl minciunii, cãzând
în stricãciune ºi
�înjugându-se cu
moartea�. Dar, izgonit
fiind, Dumnezeu nu l-a lipsit pe om de
dragostea Sa, dându-i fãgãduinþa tare,
cã sãmânþa femeii va zdrobi capul

ºarpelui (Facerea 3,15).
Era de neînþeles pentru multe

generaþii de cãrturari, ce înseamnã
�sãmânþa femeii�, cãci arborele ge-
neraþiilor pe linie bãrbãteascã se
socotea.

Dar, nefiind omul lãsat în
neºtire, Dumnezeu, prin aleºii Sãi,
descoperea pas cu pas taina ce avea sã
se întâmple. Astfel, marele profet
Isaia zice: �Pentru aceasta Domnul
meu va da un semn: Iatã
Fecioara va lua în pântece ºi va
naºte Fiu ºi-I vor chema numele
Lui Emanuel�, adicã
�Dumnezeu este cu noi�. Aici se
destãinuie, cã Cel ce Se va naºte
din �sãmânþa femeii� � din
Fecioarã � va fi ºi Dumnezeu în
Persoanã.

Pentru a cunoaºte sem-
nele împlinirii acestei mari
fãgãduinþe, ni se mai spune, mai
înainte de Isaia, prin Balaam, cã
�O stea rãsare din Iacov...�
(Numerii 24,17), precum ni se
descoperã prin profetul Miheia
ºi locul Naºterii Mântuitorului,
zicând: �ªi tu, Betleeme, Efrata,
deºi eºti mic între miile lui Iuda,
din tine va ieºi Stãpânitor peste
Israel, dar obârºia Lui este din-
tru început, din zilele veºniciei�
(Miheia 5,1).

Iatã deci, cu mult timp
înainte Dumnezeu ne aratã locul
Întrupãrii Unicului Sãu Fiu � Betleem
(în tãlmãcire din evreieºte � Casa
Pâinii, a �Pâinii cele spre fiinþã� �
Trupul lui Hristos, pe care-L va da ºi
ni-L dã Dumnezeu �pentru viaþa
Lumii�...). Ni s-a spus ºi despre
�steaua din Iacov�, care, la plinirea
vremii i-a adus pe magi la Pruncul
Dumnezeiesc.

Acum douã mii de ani s-au
împlinit toate acestea... Fiul lui
Dumnezeu S-a fãcut ºi Fiu al Omului,
pentru a-l scoate pe Adam, în per-
soana întregii omeniri, din stricã-
ciunea morþii. Dumnezeirea S-a unit
cu omenirea, omenirea s-a îndum-
nezeit în persoana lui Hristos � Adam
cel nou, Care, spre deosebire de Adam
cel vechi, cãzut din prima ispitire, a

rezistat de trei ori în pustiul
Carantaniei ispitei lui Satan, care n-a
avut putere asupra Lui. �ªi iatã
îngerii, venind la El, îi slujeau�

(Matei 4,2).
La aceastã mare ºi ruºinoasã

înfrângere Diavolul nu s-a aºteptat. A
luptat cu înverºunare împotriva
aleºilor lui Dumnezeu de pânã atunci,
dar nu s-a aºteptat ca Însuºi
Dumnezeu sã se facã Fiu al Omului,
asupra Cãruia nu mai poate avea nici
o putere.

Acesta este marele moment de
însemnãtate universalã, ce împarte

istoria omenirii în douã, ºi începutul
biruinþei Fiului Omului asupra începã-
torului rãutãþii ºi tatãlui minciunii,
care, mai apoi, a culminat cu biruinþa
asupra morþii, suirea la Cer ºi cu cin-
stirea trupului omenesc �cu ºederea
cea de-a dreapta Tatãlui� � pârga nea-
mului omenesc în ceruri.

Dar a fost cu putinþã acest
lucru doar prin întruparea Fiului ºi
Cuvântului lui Dumnezeu din
Preacurata Fecioara Maria, prin care
ºi Eva cea Nouã a devenit Împãrãteasa
cerului ºi a pãmântului, mai presus de
heruvimi ºi serafimi.

Acest lucru s-a fãcut, dupã
cum ne mãrturiseºte dreptul Simeon,
�luminã spre descoperirea tuturor
popoarelor�. Deci, a întregii omeniri,
nu doar a poporului evreu.

Astãzi, în pragul anului 2000
de la Naºterea Mântuitorului Hristos,
mulþi doresc sã-L punã pe Cel Nãscut
din Fecioarã � Dumnezeu ºi Om, Iisus
Hristos � în rând cu hristoºi falºi, idoli
muritori ºi neputincioºi, slugi ale lui
Satan ºi înainte mergãtori ai lui
Antihrist.

Legãmântul, însã, a fost dat
doar lui Avraam cel mult ascultãtor,
care pe unicul sãu fiu l-a dus sã-l sac-
rifice pe muntele Moria, pe Isaac, cel
ce-ºi ducea supus legãtura cu lemne
pentru jertfelnic, ca mai apoi
Dumnezeu-Tatãl sã-L dea cu adevãrat
pe Fiul Sãu pe acelaºi munte Moria,
care, aidoma lui Isaac, ªi-a dus lem-
nul Crucii � Jertfelnicul cel de viaþã
dãtãtor.

Unicalitatea lui Hristos

decurge din însãºi istoria deosebitã a
poporului israelit, care a fost scos din
Egipt prin fãgãduinþã, dar purtat prin
pustie timp de 40 de ani, popor nou,
crescut, spre deosebire de toate cele-
lalte popoare ale antichitãþii, nu în
idolatrie, ci în Lege Dumnezeiascã ºi
organizare de trai ºi moralã deosebitã
de celelalte popoare, cel ce a dat lumii
Septuaghinta, în care s-a zãmislit ºi a
crescut spre naºtere pe Însuºi
Cuvântul lui Dumnezeu Cel din
veºnicie � Preacurata Fecioara Maria.
La care popor s-a mai întâmplat aºa
ceva? Oare nu acest mare eveniment
împarte istoria lumii întregi în douã:
pânã la Naºterea lui Hristos ºi dupã
Naºterea lui Hristos?

De atunci poporul evreu, dar ºi
lumea întreagã, se împarte în douã: cei
care L-au urmat, ºi cei care L-au
prigonit. Primii � au strigat la Intrarea
în Ierusalim �Osana�, iar cei de-ai
doilea au strigat în curte la Pilat
�Rãstingneºte-L�... Aºa se împarte
omenirea ºi azi: cei care-L recunosc
ca Unic Mântuitor ºi Salvator al nea-
mului omenesc în ansamblu ºi cei
care-L prigonesc ºi-L defãimeazã,
cãutând alþi hristoºi...

ªi precum le-a poruncit
Hristos Apostolilor sã ducã
Evanghelia �pânã la marginile
pãmântului� � iatã cã vedem azi
Sfânta Scripturã (Biblia) ca cea mai
mult tipãritã Carte din lume, tradusã în
peste 2000 de limbi ale pãmântului,
iar Biserica lui Hristos cea drept mãri-
toare ortodoxã, liturgisind peste tot ºi
împãrþind �pâinea cea spre fiinþã� �
Trupul de viaþã fãcãtor al lui Hristos,
Cel ce S-a nãscut spre mântuirea noas-
trã, a tuturor popoarelor, acum douã
mii de ani, în peºtera de la Betleem
(Casa Pâinii)...

Azi, Biserica Ortodoxã, prin
pronia lui Dumnezeu, liturgiseºte în
America, de la Alasca ºi insulele
Aleute - pânã în Argentina; în Africa,
întreaga Europã, Australia ºi Noua
Zeelandã, China ºi Japonia.

Sã cântãm, deci, ºi sã ne vese-
lim, împreunã cu îngerii ºi cu pãstorii:
�Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu,
ºi pe pãmânt  pace, între oameni
bunãvoire !..�.

Sã privim cu credinþã, cu nãde-
jde ºi cu dragoste înainte, mergând
împreunã cu Biserica întru întâmpinarea
lui Hristos, Fiul lui Dumnezei ºi Fiul
Omului � Unicul Mântuitor, afarã de
Care pe altul nu ºtim ºi Care, venind în
scutece ºi umilinþã în Betleem acum
2000 de ani � iarãºi va sã vie, dar de data
aceasta � în mare slavã dumnezeiascã,
sã judece viii ºi morþii dupã faptele lor, a
Cãreia împãrãþie nu va avea sfârºit. Iar
pânã la acea mare zi, de care doar Tatãl
ºtie, sã colindãm împreunã cu Sf. Ierarh
Grigorie de Dumnezeu Cuvântãtorul: 

�Hristos se naºte, slãviþi-L,
Hristos din ceruri, întâmpinaþi-L�.

MOMENT DE ÎNSEM-
NÃTATE UNIVERSALÃ,
CE ÎMPARTE ISTORIA
OMENIRII ÎN DOUÃ

SÃ PRIVIM CU CRE-
DINÞÃ, CU NÃDEJDE ªI
CU DRAGOSTE ÎNAINTE

Betleem, oraºul unde s-a nãscut Hristos

Nazaret,  Biserica �Sf. Gavriil�

Preot Vasile Ciobanu
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Scriitorul american Lafayet
Ronald Habbard � fondatorul sectei �
s-a nãscut în anul 1912. Câºtigându-
ºi existenþa cu opere ieftine de �siens
fiction� (fantasticã), ajunge la un
moment dat la concluzia cã existã ºi
alte mijloace de câºtig, mult mai efi-
cace. În anul 1949 dânsul declara:
�Vreau sã fondez o religie proprie:
iatã cum te poþi pricopsi cu ade-
vãrat�. A publicat un best-
seller pseudomedical
�Dianetica � ºtiinþa mo-
dernã a sãnãtãþii spiri-
tuale�. În 1954 îºi înre-
gistreazã deja aºa-numita
�Bisericã sayentologicã� în
California. Astãzi e rãspân-
ditã prin toatã lumea. Statul major al
acesteia se aflã la Los Angeles
(SUA).

Termenii �dianeticã� ºi sayentolo-
gie� sunt inventaþi de Habbard.
�Dianetica� înseamnã �prin raþiune�
� ºtiinþa despre raþiune ºi sãnãtatea
spiritualã. Dar lumea savanþilor nu a
acceptat aceastã pseudoºtiinþã ºi
Habbard s-a vãzut nevoit sã inven-
teze o �acoperire� �sayentologicã�
(ºtiinþa despre cunoaºtere) � �filo-
zofia religioasã aplicatã�, a înþelepci-
unii ºi dirijãrii spirituale. Astfel
determinã sensul acestor cuvinte
nebuloase sayentologii.

Dacã îl întrebi pe un sayentolog
ceva concret despre Dumnezeu,
rãspunsul va fi foarte indefinit. Vã va
spune despre Raþiunea Supremã,
�Supraesenþã� sau �Marele Tãtan�.
În închipuirea lui Habbard, Hristos a
fost doar un �purtãtor de informaþie�.

Ron Habbard a elaborat o tehnolo-

gie prin care, chipurile, oamenii �se
curãþã�, devenind �cliri�, adicã
�curaþi�. În vremea aºa-numitului
�oditong� specialustul vã întreabã
despre cele mai intime cazuri din
viaþã � toate acestea înregistrându-le
banca de date a sayentologilor,
devenind un material compromiþãtor
perfect împotriva celui interogat.
Când toate aºa-numitele �engrame�

(amintirile dureroase din viaþa prece-
dentã) sunt �înlãturate�, adicã mãr-
turisite, persoana e declaratã �clir�,
adicã �curatã�.

Din momentul ce aþi fost declarat
�clir�, vi se deschide calea de a
deveni supraom � aºa-numit �tãtan
activ�, care are putere de voinþã ºi a
atins nivelul �determinãrii totale�.
Preþul acestei calificãri atinge cifra
de 11.140 dolari.

Deosebit de curioasã este învãþã-
tura despre �eticã�, la care nu toþi au
acces liber. Dacã studiezi paginã cu
paginã �Introducerea în etica sayen-
tologicã�, îþi dai seama cã de fapt
este un chestionar de interogatoriu ca
cel al serviciilor secrete. De exem-
plu:

- Observând ceva suspect, nu

spuneþi nimic, dar aflaþi cât mai
multe.

- Scrieþi un raport despre persoana
în cauzã cãtre Secþia eticã.

- Întrebaþi despre persoana datã de
alþi oameni.
Urmeazã:

- Interogatoriu la Instanþa de jude
catã eticã.

-Sentinþa Judecãþii etice.

Judecãtoria Supremã a statului
California a dat urmãtoarea caracter-
isticã lui Habbard ºi sectei acestuia:
�Pe lângã încãlcarea drepturilor
civile ale înºiºi membrilor organiza-
þiei... a terorizat ºi persecutat oamenii
în afara bisericii, pe care îi considera
drept duºmani. E absolut clar cã este
o organizaþie schizofrenicã ºi para-
noicã ºi cã aceastã combinaþie pican-
tã, se pare, este ºi imaginea a însuºi
fondatorului R.Habbard. Mãrturiile
ne prezintã o persoanã care a fost un
mincinos patologic în cele ce privesc
biografia sa, studiile ºi realizãrile. Pe
lângã aceasta, operele sale reflectã
evident egoismul, perfidia, setea de
putere, de rãzbunare ºi agresivitate
împotriva oamenilor, pe care îi con-
sidera neprieteni. Deviza lui, ce
survine din înseºi scrierile sale, este:
unicul mijloc de a-i controla pe
oameni este sã-i minþi� (�Formele

periculoase ale sectelor religioase
totalitare� � Moscova, 1996, pag.
48).

Viaþa personalã a lui Habbard
multã vreme a rãmas în umbrã. Dupã
cum s-a aflat mai târziu, fondatorul
sayentologiei a fost implicat în cele
mai respingãtoare forme ale
ocultismului ºi perversiunilor sexu-
ale, iar la sfârºitul vieþii a ajuns la

concluzia cã este nu
altceva decât un
antihrist, �ce reprezintã
forþele lui Lucifer�.
Multe doctrine ale lui
Habbard, dupã pãretrea
sectologului german
Haak, reprezintã

�magia neagrã a sec. XX�.
Ron Habbard �ºi-a pãrãsit corpul�

în anul 1986, dar organizaþia fondatã
de el trãieºte ºi prosperã. Fiind alun-
gat din unele state occidentale
(Germania, Franþa � în curs de
expulzare), sayentologii înainteazã
tot mai mult în spaþiul rãsãritean. În
Rusia, de exemplu, prezentarea cãrþii
lui Habbard a fost fãcutã, dupã o
vastã campanie publicitarã în anii
1992-1993, chiar în Palatul
Congreselor din Kremlin.
Expansiunea sayentologilor nu se
deosebeºte cu nimic de tehnica
propagãrii �Aum Sinrique�. Se înre-
gistreazã minuþios adresele tuturor
celora ce-i viziteazã. Informaþia
despre aceºtia se fixeazã cu stricteþe,
astfel creându-se o agenturã foarte
ramificatã. Odatã ce i-aþi contactat,
nu veþi mai fi lãsaþi în pace.

Aºa-numita �bisericã sayentolo-
gicã� cautã sã pãtrundã pe orice cãi
în politicã ºi în mass-media.

Atenþionãm creºtinii ortodocºi sã
nu aibã nimic comun cu promotorii
sectei antihriste a dianeticii ºi sayen-
tologiei lui Habbard.

�DIANETICA� ªI �SAYENTOLOGIA�
� DOUÃ NUME ALE ACELEIAªI SECTE

ESTE OARE SAYEN-
TOLOGIA O RELIGIE ÎN
SENSUL ADEVÃRAT AL
CUVÂNTULUI?

�INTRODUCEREA ÎN
ETICA SAYENTOLOGICÃ�,
DE FAPT ESTE UN CHES-
TIONAR DE INTEROGATO-
RIU CA CEL AL SERVICI-
ILOR SECRETE. 

TERORIZA  ªI PERSECUTA
OAMENII   ÎN  AFARA  BI-
SERICII, PE CARE ÎI CONSI-
DERA DREPTDUªMANI

N A ª T E R E A  L U I  I I S U S  H R I S T O S

(începutul în pag.3)
Naºterea lui Hristos a fost

vestitã, deopotrivã, unor bãrbaþi
înþelepþi, �cititori� în stele, magilor
pãgâni din îndepãrtatul Rãsãrit.
Arãtarea pe cer, înainte de naºterea
lui Hristos, a unei stele
neobiºnuite, le-a adus aminte
înþelepþilor de prorocia lui Balaam

despre stea, care avea sã
strãluceascã (sã rãsarã) din Iacob ºi
cã Mântuitorul, aºteptat cu nerãb-
dare chiar ºi de pãgâni, se va arãta
lumii pe pãmânt. ªi astfel, cei mai
înþelepþi dintre magi plecarã la
drum, urmând arãtarea stelei spre a
se închina Domnului.

Intrând în Ierusalim. magii
începurã a întreba unde avea sã se
nascã împãratul iudeilor, a cãrui
stea o urmarã de la Rãsãrit. Irod,
Regele Iudeii, auzind despre vestea
rãspânditã prin magi, nu numai cã
se sperie, dar începu a-ºi teme
însãºi domnia. Chemându-i la sine,
el cãutã sã bage de seamã, sã afle
timpul arãtãrii stelei, poruncindu-le
ca, dupã ce se vor închina nou nãs-
cutului Împãrat, sã se întoarcã spre
a-i povesti despre toate. Irod, mai
mult decât îngrijorat, îºi propuse în
cugetul sãu sã-L ucidã pe Pruncul
nou nãscut. Magii, fãgãduindu-i a-i
îndeplini porunca, îºi continuarã
cãlãtoria urmând, mai departe,
arãtarea stelei, ajungând astfel la
Betleem, aflând Pruncul ºi pe
Preasfânta sa Maicã Maria. Se
închinarã cucernici Celui-Nãscut,
cinstindu-L cu darurile cele mai de

preþ, cu ceea ce socoteau vrednic a
se închina ca dar: aur - ca unui
împãrat; tãmâie - ca unui
Dumnezeu; smirnã, semnul vieþii ºi
al morþii - ca Mântuitorului neamu-
lui omenesc. Dupã aceastã
înfãþiºare, magilor li s-a arãtat, în
vis, îngerul Domnului, cu porunca
sã nu dea de ºtire lui Irod despre
locul aflãrii Pruncului, ceea ce au ºi
fãcut, întorcându-se fiecare în þara
sa, începând a vesti ºi propovãdui
despre venirea în lume a Fiului  lui
Dumnezeu.

Irod aflând despre plecarea ma-
gilor, urzi un plan care  uimi întrea-
ga lume.  El  porunceºte sã fie
uciºi, în Betleem ºi Iudeea, toþi
pruncii pânã la vârsta de doi ani,
nãdãjduind astfel cã va fi ucis ºi
împãratul iudeu care se nãscuse.
Aºa cãzurã jertfã nebuniei lui Irod
nu mai puþin de 14.000 de prunci
nevinovaþi. În turbarea sa, Irod a
pus sã fie uciºi toþi sfetnicii sãi,
bãtrânii înþelepþi, cãrturarii, fari-
seii, preoþii. Asemenea pieirã
fratele sãu, sora sa dimpreunã cu
bãrbatul ei, soþia sa Mariam dim-
preunã cu fratele ei ºi multe alte
rude. Totul a fost însã zadarnic,

Domnul ferindu-L de primejdie pe
întrupatul Mântuitor Hristos. Încã
înainte ca Irod sã fi dat porunca
ucigaºã, Iosif a fost înºtiinþat în vis
de îngerul Domnului, care îi zise:
�Scoalã-te, ia Pruncul ºi pe mama
Lui, ºi fugi în Egipt ºi stai acolo
pânã ce îþi voi spune, fiindcã Irod
are sã caute Pruncul ca sã-L
ucidã�. Supunându-se voinþei lui
Dumnezeu, luând toate cele tre-
buincioase pentru o cãlãtorie
depãrtatã, Iosif cu Maria ºi Pruncul
Iisus au plecat în Egipþ. 

Uciderea prunci lor  

Închinarea magilor
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�Este inimaginabilã o istorie
a literaturii universale fãrã
prezenþa unor creatori strãlu-
ciþi cum a fost poetul Mihai
Eminescu� (Vasko Popa)

Mihai EMINESCU � cel mai
mare poet clasic al lite-raturii
române � ne-a lãsat o operã
nepieritoare care, deºi poartã
amprenta timpului ºi spaþiului
în care a fost zãmislitã, iese cu
mult din fãgaºul epocii sale ºi
se înscrie prin conþinut ºi
prospeþime poe-ticã în fondul
de aur al literaturii universale.
Editatã ºi reeditatã în zeci ºi
zeci de limbi, opera lui con-
tinuã sã fie un viguros genera-
tor de idei ºi sentimente ce-ºi
gã-sesc expresia în noi ºi noi
creaþii literare, muzicale ºi
artistice.

Nãscut la 15 ianuarie 1850
la Botoºani, în familia unui
mic proprietar de moºie,
viitorul poet îºi petrece
copilãria la Ipoteºti � sat
pitoresc, pitulat sub o
streaºinã de deal ºi cufundat
în verdeaþa pomilor, devenit
sursã de inspiraþie pentru un
ºir lung de poezii (Sara pe
deal, Fiind bãiet pãduri
cutreieram, Revedere,
Freamãt de codru, Lacul etc.):

Fiind bãiet pãduri 
cutreieram

ªi mã culcam ades 
lângã izvor, 

Un freamãt lin trecea 
din ram în ram

ªi un miros venea
adormitor.

Mihai a fost botezat la 21
ianuarie de preotul Ion
Stamate de la biserica
�Adormirea Maicii
Domnului�. În afarã de pãrinþi
ºi de stolnicul Vasile Juraºcu,
naº, mai era de faþã ºi maica
Fevronia Juraºcu de la schitul
Agafton.

De fapt, conºtiinþa
româneascã a vrut sã dea celui

mai mare poet al ei o obârºie
fabuloasã. Nãpãstuit de leg-
endã ºi de ºtiinþa biograficã,
Eminescu �este întins de zece
naþii deodatã, spre a fi pe rând
turc, albanez, persan, suedez,
rus, bulgar, sârb, rutean,
polon, armean� (G.
Cãlinescu: Viaþa lui Mihai
Eminescu). Adevãrat este cã
opera sa cuprinde Palestina,
Grecia mitologicã, Egiptul,
Roma cezarilor, Franþa re-
voluþionarã, Orientul enig-
matic, Europa, ceea ce ar
explica încercãrile unor
cercetãtori de a-i plasa ori-
ginea în aceste þinuturi. Dar
iatã ce susþine însuºi
Eminescu: �...modul cum se
reflectã persoana mea (...) nu
mã opreºte de-a fi dintr-o
familie nu numai românã, ci ºi
nobilã neam de neamul ei,
încât vã asigur cã între strã-
moºii din þara de sus a
Moldovei s-or fi aflând þãrani
liberi...�. 

Dupã studiile din Cernãuþi,
porneºte în
lumea largã,
p r i b e g i a
fiind în natura
lui romanticã.
Cutreierând Moldova,
Transilvania ºi Muntenia, vine
în contact cu diferite pãturi
sociale, studiind creaþia popu-
larã oralã, tradiþiile istorice ºi
obiceiurile pãmântului.
Lumina sãrbãtorilor creºtine
se reflectã mai târziu în
cristalinele versuri:

Colinde, colinde!
E vremea colindelor,
Cãci gheaþa se-tinde
Asemeni oglinzilor,
ªi tremurã brazii
Miºcând rãmurelele,
Cãci noaptea de azi-i
Când scânteie stelele.
Se bucur� copiii,
Copiii ºi fetele,
De dragul Mariei
Îºi piaptãnã pletele,
De dragul Mariei
ªi-al Mântuitorului,
Luceºte pe ceruri
O stea cãlãtorului.

(Colinde, colinde)

Motivele ºi subiectele fol-
clorice se aflã la baza multor
opere eminesciene: Cãlin,
Fãt-Frumos din lacrimã,
Strigoii, etc. In acelaºi timp,
foamea ºi sãrãcia, suferinþele
fizice ºi umilinþele morale au
întunecat existenþa genialului
poet. I-a fost dat sã parcurgã
drumul de la hamal, grãjdar,
copist ºi suflor la director de
bibliotecã, profesor, revizor
ºcolar, publicist. 

Debutul lui M. Eminescu a
avut loc la 25 februarie 1866,
când pe paginile revistei
�Familia�, editatã la
Budapesta de publicistul Iosif
Vulcan, a apãrut poezia �De-
aº avea...�. În anii 1866-1869
în aceeaºi revistã apar

lucrãrile de adolescenþã ale
poetului. Motivele de bazã ale
acestor începuturi literare �
nostalgia dupã locurile natale,
tânjirea dupã dragostea pier-
dutã, meditaþiile filozofice pe
marginea problemelor gener-
al-umane � urmeazã sã devinã
cãile magistrale ale operei lui
în ansamblu. În istoria litera-
turii universale cu greu poate
fi gãsit un alt poet care, într-
un rãstimp de ani atât de scurt
ºi în condiþii de viaþã atât de
dificile, sã fi realizat o gamã
mai largã ºi mai profundã de
valori culturale, o sintezã
artisticã mai profundã de ati-
tudini ºi poziþii filozofice �
toate subordonate unei nestã-
vilite aspiraþii spre ideal, ade-
vãr ºi cunoaºtere. Ca gânditor
Eminescu s-a format în
perioada de dupã revoluþia din
1848. Situatã într-o epocã
istoricã plinã de contradicþii
sociale, opera lui alterneazã
între protest ºi resemnare,
acþiune ºi pasivitate, optimism

ºi pesimism:

Zdrobiþi orânduiala 
cea crudã ºi nedreaptã,

Ce lumea o împarte
în mizeri ºi bogaþi!

Sfãrmaþi tot ce aþâþã 
inima lor bolnavã,

Sfãrmaþi palate, temple,
ce crimele ascund.

(Împãrat ºi proletar)

Nu spera ºi nu ai teamã,
Ce e val ca valul trece;
De te-ndeamnã, 

de te cheamã
Tu rãmâi la toate rece.

(Glossã)

Între anii 1889-1874 îl
vedem pe Eminescu student la
universitãþile din Viena ºi
Berlin, unde studiazã filozofia
ºi dreptul. Vastele cunoºtinþe
însuºite aici l-au ajutat sã dev-
inã un adevãrat enciclopedist.

Un loc de vârf în moºtenirea
literarã a poetului îl ocupã
ciclul Scrisorilor sau
Satirelor. Guvernul ºi parla-
mentul, moravurile bursei,
deplorabila stare de lucruri în
ºtiinþã ºi artã, puterea banilor
ºi corupþia � toate acestea sunt
demascate cu o zdrobitoare
forþã de convingere. N-au fost
trecute cu vederea nici cozile
de topor ale clicii diriguitoare,
nici scribii servili de la
gazete, nici carieriºtii � toatã
�floarea� societãþii.  ªi dacã
ne gândim bine, acest docu-
ment fidel al vieþii social-
politice ºi spirituale din
ultimele trei decenii ale sec-
olului trecut este o imagine

absolutã a timpurilor ºi a soci-
etãþii noastre! Iatã actualitatea
operei marelui Eminescu.
�Vreme trece, vreme vine, /
Toate-s vechi ºi nouã toate�...

Într-un ºir mare de opere
eminesciene (Sãrmanul
Dionis, Cezara, Memento
mori, Glossã, Mortua est,
Rugãciunea unui dac º.a.)
interesul autorului graviteazã
în jurul problemelor sociale ºi
filozofice ca: menirea omului
pe pãmânt, locul in-telectu-
alului în societate, relaþiile
dintre oameni de diferite ran-
guri, raporturile subtile dintre
dragoste ºi sublim. Pornind de
la ideea cã lumea este spiritul
exprimat la rându-i de un
numãr de prototipi individuali
ºi cã lumea nu este decât aspi-
raþia acestor prototipi întru
Dumnezeu, cu ajutorul timpu-
lui ºi spaþiului, poetul îºi pro-
pune sã ur-mãreascã aceastã
idee îndeaproape. Fiind în
veºnicã cãutare de adevãr,
Eminescu rãtãceºte între sis-

temele filozofice
ale lui Platon,
K a n t ,

Schopenhauer, Rousseau,
doctrinele orientale ºi credinþa
strãmoºeascã. Rebel, neîmpã-
cat, sarcastic, descurajat, sin-
guratic, romantic, bolnav,
decãzut, pãcãtos ca orice
muritor � totuºi, în clipele
supreme de curãþire
sufleteascã, Eminescu
cheamã, pocãit:

Rãsai asupra mea, 
luminã linã,

Ca-n visul meu ceresc
d-odinioarã;

O, Maicã Sfântã, 
pururea fecioarã,

În noaptea gândurilor 
mele vinã.

Speranþa mea tu n-o lãsa 
sã moarã,

Deºi al meu e un noian 
de vinã;

Privirea ta de milã caldã, 
plinã,

Îndurãtoare-asupra mea 
coboarã.

Strãin de toþi, pierdut 
în suferinþa

Adâncã a nimicniciei mele,
Eu nu mai cred nimic 

ºi n-am tãrie.
Dã-mi tinereþea mea, 

redã-mi credinþa
ªi reapari din cerul tãu 

de stele:
Ca sã te-ador de-acum 

pe veci, Marie!
(Rãsai asupra mea...)

Eminescu este considerat
ultimul mare romantic în
poezia europeanã. Dar lirei lui
nu i-a fost dat sã cânte o viaþã
îndelungatã. Istovit de
greutãþile cotidiene, înconju-

rat de indiferenþã, vlãguit de
boli ºi patimi, neînþeles ºi
neapreciat la justa valoare,
Mihai Eminescu se stinge din
viaþa pãmânteascã în
dimineaþa zilei de 15 iunie
1889. N-avea nici 40 de ani
împliniþi... Publicul vãzu sâm-
bãtã, 17 iunie, în biserica �Sf.
Gheorghe-Nou� chipul surpat
al poetului, cu ochii scufun-
daþi în adâncã obosealã. La
ora 18 fu înmormântat la cim-
itirul Bellu, între un tei ºi un
brad.

S-a scurs mai mult de un

secol din momentul trecerii în
nemurire a Luceafãrului
poeziei noastre. Noianul
uitãrii a acoperit atâtea eveni-
mente ºi figuri istorice trecã-
toare! N-au încetat, însã, a-l
troieni cu drag ºi recunoºtinþã
aducerile aminte, deoarece în
tot ce a plãsmuit ºi a lãsat pos-
teritãþii sunt prezente ºi vor
dãinui peste vremi talentul ºi
dãruirea, pasiunea ºi sinceri-
tatea, dorinþa pentru prosperi-
tatea semenilor, actualul ºi
eternul. Anul 2000 este
declarat anul EMINESCU. Nu
existã, probabil, poet sau scri-
itor român care sã nu se fi
inspirat din izvorul nesecat al
operei eminesciene:

Cântând, poete, azi în grai,
Cuvântul te-nviazã,
La tine vin, bade Mihai,
Ca din lumini � o razã.

(Ion Vatamanu)

În înþelegerea  fenomenului
EMINESCU, o caracteristicã
deosebit de subtilã i-a fãcut-o
B. P. Hasdeu: �El va trãi, deºi
a murit nebun. ªi cum oare sã
nu înnebuneascã? În toate
epocile au fost poeþi, pe care
flãmânda sãrãcie, uneori
numai deºertãciunea, pentru o
ticãloasã pomanã însoþitã de o
mai ticãloasã laudã, îi încov-
oia tãmâitori dinaintea celor
puternici. În toate epocile s-au
vãzut însã ºi de acele firi
semeþe, înalte, vrednice de
solia ce le-a dat-o dum-
nezeirea, care niciodatã n-au
întins o mânã cerºitoare cãtre
vreo mãrire pãmânteascã,
cãtre acei ce uitã cã nu sãracii
spãlau picioarele lui Iisus, ci
Iisus a spãlat picioarele
sãracilor. Aºa poet a fost
Eminescu�.

MIHAI EMINESCU:
150 ANI DE LA NAªTERE

Larisa ERªOV

Bustul poetului din Aleea
clasicilor

Biserica �Trei Ierarhi� din Iaºi, în
curtea cãreia a trãit un timp poetul
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RÃSPUNS
Mai întâi, ne rugãm lui

Dumnezeu sã nu îngãduie sã ne
petrecem viaþa în lumea aceasta dupã
voinþa noastrã, ci sã fim cârmuiþi
dupã cum este voia ºi plãcerea Sa.
Ne rugãm apoi sã nu se facã din
partea noastrã ºi nici a celorlalþi
oameni vreo înfruntare sau vreo
împotrivire faþã de voia Sa. ªi, dupã
cum îngerii în ceruri se supun în
toate, fãrã sã cârteascã, voinþei lui
Dumnezeu, tot astfel ºi oamenii, toþi,
sã se supunã lui Dumnezeu, pe
pãmânt, fãrã mâhnire ºi cu toatã
recunoºtinþa. În al treilea rând,
arãtãm cu aceastã cerere a noastrã cã
nu se poate ivi pentru noi, aleºii lui
Dumnezeu, nici o întâmplare, atât în
viaþa cucernicã pe care trebuie sã o
ducem, cât ºi în ispitele ºi prigoanele
vrãjmaºului, fãrã îngãduirea ºi voinþa
lui Dumnezeu, fiindcã Domnul Se
îngrijeºte nu numai de noi, dar ºi de

firele de pãr din capul nostru, dupã
cum grãieºte Scriptura: �Ci ºi perii
capului vostru, toþi sunt numãraþi�
(Lc. 12,7) ºi, în alt loc: �ªi pâr din
capul vostru nu va pieri� (Lc.
21,18).

ÎNTREBAREA XVIII
Care este a patra cerere?

Mai întâi, este vorba de hrana
cea mai presus de, fire a sufletului
nostru, care este cuvântul lui
Dumnezeu, despre care Scriptura
spune: �Nu numai cu pâine va trãi
omul, ci cu tot cuvântul care iese din
gura lui Dumnezeu� (Mt. 4,4). Ne
rugãm, aºadar, sã ne fereascã
Dumnezeu sã înfometãm dupã
cuvântul Sãu cel sfânt, adicã dupã

învãþãtura lui Hristos. Fãrã de care
omul cel dinlãuntru moare, ca lovit
de foamete ºi de lipsã. Aci trebuie sã
ne amintim de moartea sufletului,
care se abate mai ales asupra celor ce
nu vor sã asculte de cuvântul
Domnului ºi de învãþãturi, ºi care
dau o pildã rea. În al doilea rând,
cuprinde în sine cealaltã hranã a
sufletului, adicã împãrtãºania cu
trupul ºi sângele lui Hristos.  Fiindcã
astfel grãieºte Hristos cu privire la
aceasta:
�Trupul Meu este adevãratã mân-
care ºl sângele Meu. adevãratã bãu-
turã. Cel ce mãnâncã Trupul
Meu ºi bea sângele Meu rãmâne
întru Mine ºi Eu întru el� (In. 6, 55-
56). Ca sã ne împãrtãºim deci, cu
vrednicie, din hrana aceasta, ne
rugãm� în aceastã parte�ca El sã
ne-o dea, cu harul, adicã, ºi cu
iubirea Sa de oameni. ªi când vom fi
pãrtaºi acestor douã hrane, atunci
vom avea în lãuntrul nostru
împãrãþia cerurilor. Apoi ºi celelalte
lucruri vremelnice ºi stricãcioase de
care are trebuinþã alcãtuirea noastrã
ni se vor da de cãtre Dumnezeu, ca

adaos, dupã cum stã scris: �Cãutaþi
mai întâi împãrãþia lui Dumnezeu ºi
dreptatea Lui ºi toate acestea se vor
adãuga vouã� (Mt. 6,33). În al
treilea rând, în aceastã rugãciune, la
cuvântul care zice �pâinea�, se
cuprind toate câte sunt trebuincioase
ca sã ne pãstrãm viaþa în aceastã
lume, atât cele care privesc hrana,
cât ºi celelalte de care avem nevoie
ca sã trãim. 

La aceasta, fiecare trebuie sã ia
aminte sã cearã cele ce sunt spre
îndestulare ºi îndreptãþite, ºi nu pe
cele de prisos ºi pentru desfãtare,
care þin de risipã ºi dau naºtere la
pãcat. Pentru acestea spune Pavel:
�Sã umblãm cuviincios, ca ziua; nu
în ospeþe ºi în beþii, nu în desfrânãri
ºi în fapte de ruºine� (Rom. 13, 13),
iar în altã parte: �Ci având hranã ºi
îmbrãcãminte, cu aceasta vom fi
îndestulaþi�(I Tim. 6, 8). Iar cuvân-
tul �astãzi� înseamnã veacul cel de
acum, câtã vreme trãim în lumea
aceasta, fiindcã în veacul viitor ne
vom bucura de însãºi arãtarea ºi ved-
erea lui Dumnezeu ºi de desfãtarea
de pe urma acesteia. (va continua)

Ca un alt Samson, prin
Catehezele tale scoþi prada-
miere din gurile leilor.

Ca un al doilea Moise,
ne-ai dat tablele tãlmãcirilor
dogmelor creºtineºti � zid
fãrã spãrturi pentru toþi
invadatorii.

Ca un David,
Petrule, cu piatra
praºtiei Ortodoxiei înge-
nunchezi, dobori semeþia lui
Goliaf.

Ca Verhovnicul Petru,
reprezinþi o piatrã de granit în
temelia Bisericii lui Hristos,
o piatrã care, fiind aruncatã
în alde Arie ºi K°, se face o
movilã de pietre, de sub care
nu mai este ieºire.

Ca un Vasile, zis cel

Mare, stai la straja livezii
Domnului, curãþindu-i pomii
de omizi, lãcuste ºi alþi
dãunãtori.

Petrule-Apologetule! Te
asemãnãm cu Grigore-
Teologul, Apologetul Tainei
Sfintei Treimi, care, ca ºi el,
ai pãtruns cu mintea luminatã
de Sf. Duh în tainele Sf.
Scripturi.

Cu mândrie nevinovatã
îþi zicem: bucurã-te, Gurã-de-
Aur, care prin graiurile tale ai
divulgat nu pe �Iezabela�,

împãrãteasa Bizanþului, ci pe
ºarpele Luter cu toatã cohor-
ta lui.

Îþi aducem laudã pentru

iscusinþa cu care ai destrãmat
ambiþia �locþiitorului� lui
Hristos pe pãmânt ºi ai arãtat
toatã deºertãciunea inovaþi-
ilor catolice, precum ºi pagu-
ba adusã de ei Bisericii Una.

Ca un ªtefan cel Mare ºi
Sfânt cu sabia Cuvântului
goneºti din via lui Hristos
oºtirile agarenilor, mistreþii
râmãtori.

Ca un Vlad Þepeº, trage-
i, te rugãm, în þeapã pe toþi
rãuvoitorii Ortodoxiei, care
sar gardul turmei lui Hristos

ºi-i fãrâmã oile; pe cei care
duc pe feciorii ºi fiicele noas-
tre în robia nu turceascã-
tãtãreascã, vremelnicã, ci în
robia veºnicã a lui Satan. Mai
împrãºtie-le marfa lui Iuda
tâlharul, cu care ne inundã ºi
amãgesc, cumpãrã cu câþiva
arginþi-dolari mulþime de
suflete creºtineºti, recrutân-
du-i pentru iad.

Ca Vasile Lupu, fii un
lup-sanitar, curãþã turma lui
Hristos de toate lepãdãturile.
Multe capate încãpãþânate ºi

îngâmfate tânjesc dupã
decapitare ca pe vremea
lui Lãpuºneanu. Vin-o,
Sfinte Mitropolite, în

ajutor cu sabia dreptãþii!
Sfinte Mitropolite Petru,

fii Movila de nãdejde pentru
santinela care are menirea sã
observe ºi sã dea alarma la
apropierea hoardelor strãine
Ortodoxiei � stãpânirea ºi
preoþimea Bisericii care în
cea mai mare parte dor-
miteazã. Tund, mulg, numai
nu pasc turma.

D E S P R E  L U C R U R I L E  D E  M I J L O C
Poruncile Domnului ne învaþã sã

folosim cu bunã judecatã lucrurile de
mijloc. Cãci întrebuinþarea cu bunã
judecatã a celor de mijloc curãþã

starea sufletului. Iar starea curatã
naºte puterea de discernãmânt (dreap-
ta socotealã). Puterea de dis-
cernãmânt, la rândul ei, naºte nepã-

timirea, din care se naºte dragostea
desãvârºitã.

MAXIM MˆRTURISITORUL,
(Filocalia, vol. II).

SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILÃ

Pâinea noastrã cea de toate
zilele da-ne-o nouã astãzi.

ÎNTREBAREA XIX

Ce cuprinde într-însa aceastã
cerere?

RÃSPUNS

ÎNTREBAREA XVII
Ce cuprinde într-însa

aceastã a treia cerere?

Prot. Filaret Ciobanu
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Comanda Nr. 10 

8    internaþional

Stimaþi  c i t i tori ,  Vã anunþãm cã cu binecuvântarea ÎPS Vladimir,  Mitropolit  al  Chiºinãu-
lui  º i  întregi i  Moldove,  abonarea la  z iarul  �Curierul  Ortodox�  continuã.    Abonându-Vã la

publicaþia noastrã,  la  orice of ic iu poºtal  din republicã,  veþ i  f i  la  curent cu noutãþi le  din
viaþa Biserici i  Ortodoxe din Moldova,  din lumea creºt inã,   cu problema reintroduceri i

rel igiei  ca discipl inã ºcolarã;  Veþi  avea în casele  D-voastrã interesante lecturi  creºt ine în
famil ie ,  informaþi i  din istoria º i  cultura noastrã creºt inã ortodoxã,  precum ºi  alte  lucruri

de învãþãturã ziditoare de suflet .  Cu toate cã preþuri le  cresc,  costul  abonamentului  la  z iarul
nostru a rãmas acelaºi .  

MATERIALELE PUBLICATE REFLECTÃ DOAR OPINIA AUTORILOR ªI GRADUL LOR DE DOCUMENTARE

Stimaþi cititori, dacã aþi citit ziarul ºi nu doriþi sã-l pãstraþi, transmiteþi-l la alþi cititori, dar vã rugãm sã nu-l folosiþi pentru necesitãþi auxiliare

S  Sosirea Întâistãtãtorilor Bisericilor
Ortodoxe împreunã cu însoþitorii
acestora, a ºefilor de state, a prim-
miniºtrilor, miniºtrilor ºi a celorlalþi
invitaþi.

Vizita Întâistãtãtorilor la Patriarhia
Ierusalimului.

Sfânta Liturghie sãvârºitã de cãtre
Întâistãtãtori la Sfântul Mormânt al
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Vernisajul expoziþiei de icoane ºi

tablouri legate de sãrbãtoare.
Deplasarea la Betleem în ajunul sãr-

bãtorii Naºterii Domnului dupã rân-
duiala Patriarhiei Ierusalimului.

Punerea pietrei de temelie pentru
ridicarea noii biserici din Betleem.

Manifestare nocturnã în Piaþa
Magilor.

Liturghia solemnã a Întâistãtãtorilor
în Basilica din Betleem. (Întâistãtã-
torul Bisericii Ortodoxe din Moldova
� ÎPS Mitropolit VLADIMIR � va
participa la Sfânta Liturghie).

Citirea declaraþiei Întâistãtãtorilor
cãtre lumea întreagã cu prilejul
jubileului. 

În ziua sãrbãtorii se oferã un prânz
oficial de cãtre Patriarhia
Ierusalimului în cinstea Întâistãtãto-
rilor Bisericilor Ortodoxe, a ºefilor
de state ºi de guverne, a miniºtrilor ºi
a celorlalþi factori guvernamentali ºi
personalitãþi politice.

Concert  al unor coruri bisericeºti.

Conferinþe la Amman, Madiva,
Fhes ºi Husun.

Simpozion panortodox la Ierusalim,
cu tema �Mãrturia Bisericii în al
treilea mileniu dupã Hristos� ºi
Liturghie arhiereascã cu participarea
arhiereilor reprezentanþi ai
Bisericilor Ortodoxe.

Concert dat de Corul bisericesc al
Patriarhiei Ierusalimului (în greacã ºi
în arabã). 

Sfânta Liturghie cu participarea
reprezentanþilor Bisericilor Ortodoxe
Autocefale ºi a Patriarhului
Ierusalimului la Betleem.

Închiderea manifestãrilor sãrbã-
toreºti la Ierusalim.

Concert în sala Teatrului Filadelfia
sau în altã salã din Amman.
Expoziþie de picturã bisericeascã
contemporanã sau de fotografie în
Ierusalim ºi în Amman.

PROGRAMUL MANIFESTÃRILOR SÃRBÃTOREªTI
A L E  B I S E R I C I I  O R T O D O X E  P E N T R U  A N U L  2 0 0 0

I A N U A R I E  
2 / 1  �  8 . 0 1

NAªTEREA DOMNULUI

A TREIA DUMINICÃ
DIN POST (2.04.2000)

ªI A CINCEA
DUMINICÃ DIN POST

(16.04.2000)

PRAZNICUL CINCIZECIMII 
5/18.06

IANUARIE 2001, DUPÃ
CALENDARUL VECHI �

DECEMBRIE 2000

Actualmente la televi-
ziunea rusã existã ºapte
emisiuni religioase, cinci
dintre care sunt de ori-
entare ortodoxã. Son-
darea opiniei publice a
arãtat cã emisiunea
�Cuvântul pãstorului�,
autor ºi prezentator al
cãreia este Mitropolitul
Kiril, este printre cele mai
populare.

DIN VIAÞA CREªTINILOR DE PESTE HOTARE

PS Episcop Artemie
(Biserica Ortodoxã
Sârbã), la întrebarea pe
cât de real e sã fie numiþi
sârbii ortodocºi, a rãspuns
urmãtoarele: �Când cine-
va zice cã este ortodox,
aceasta poate sã pre-
supunã câteva aspecte. În

primul rând � cã este
botezat, în al doilea � cã
frecventeazã biserica o
datã pe an, ºi în rândul
trei � cã respectã toate
poruncile lui Dumnezeu.

Consider cã avem prea
puþini creºtini ortodocºi
în adevãratul sens al
cuvântului... În acest sens
avem pânã în prezent un
regim comunist�.

B E L G R A D

La 27 iulie a decedat preo-
tul catolic Malahia Martin,
duhovnicul personal al Papei
Ioan XXII, profesor al
Institutului Biblic din Vatican,
autor a 16 cãrþi, cunoscãtor
perfect al realitãþilor din
Vatican. Cu o lunã înainte de
moartea sa a spus urmãtoarele:
�Sunt convins cã majoritatea

episcopilor catolici nu cred cã
Hristos este Dumnezeu. Ei ºi-
au pierdut credinþa ºi s-au
transformat în membri ai unui
club laic� Preotul Malahia, în
unul din interviurile sale la
radio, a exprimat opinia cã
chiar în Vatican activeazã
sataniºti tainici ºi dupã moartea
actualului Papã ei vor putea
prelua întreaga putere în
mâinile lor.

R O M A M O S C O V A

Betleem, în ajunul Crãciunului

Betleem, Bazilica Naºterii
Mântuitorului

Ierusalim, porþile Damascului


