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IMPRESII  DIN CÃLÃTORIE

Ortodoxia  face
parte din însãºi existenþa
poporului elen. Totul în
jur vorbeºte despre cre-
dinþa lui.

MÃRTURIILE UNUI PÃÞIT

Cu câþiva ani în urmã aveam o atitu-
dine tolerantã, ba chiar binevoitoare
(neºtiinþã naivã!) faþã de cei ce-mi pãreau
total inofensivi � secte ºi alte organizaþii
religioase. pag. 4

OCTAVIAN

GOGA � 

TRIBUN AL

ARDEALULUI

Dupã Eminescu ºi Macedonski,
O.Goga e întâiul poet mare din epoca
modernã, sortit prin simplitatea
aparentã a liricii lui sã pãtrundã adânc
în sufletul cititorului � e poet naþional
ca ºi Eminescu. pag. 5
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CONTRIBUÞIA BIZANÞULUI
LA CREªTINAREA SPAÞIU-
LUI SUD - EST ªI EST

EUROPEAN

ÎÎncã de la întemeierea Noii
Rome - Constantinopolului - (între
324-330) Imperiul Bizantin a început
sã exercite un rol covârºitor în proce-
sul de creºtinare a Europei, dar mai
ales a regiunilor estice ºi sudice.
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U N  V I S  Î M P L I N I T

În pas de front ºi
mângâiaþi de credinþa unei
izbânzi ne-am prezentat la
concurs. ªi�cu ajutorul lui
Dumnezeu, am câºtigat�!

internaþional
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Este important sã ºtim din
ce neam se trãgea Maica
Domnului: dupã tatã,
Ioachim, din neam
împãrãtesc, din seminþia lui
David; dupã mamã, Ana, din
neam preoþesc, din seminþia
lui Aaron. Deci pruncul ce
urma sã se nascã dintr-însa
era de neam împãrãtesc ºi
preoþesc, El fiind ca o încu-
nunare a acestor douã spiþe
de neam, dupã cum a afirmat,
vãzând înainte, prorocul
Daniil când l-a numit pe Iisus
Hristos, Mântuitorul, �Domnul
Domnilor�, �Sfântul Sfinþilor�
�Unsul Unºilor�. Aceste origini
aveau sã indice ºi sã con-
firme ºi douã din misiunile
Mântuitorului în lume,  de
împãrat ºi de preot.

Naºterea Maicii Domnului
este cunoscutã: Sfinþii
Ioachim ºi Ana, ajunºi înain-
taþi în vârstã ºi neavând copii,
fapt ce era o ruºine în soci-
etatea vremii aceleia, s-au
rugat fierbinte lui Dumnezeu
sã le dãruiascã un prunc, fãgãduind cã dacã îl vor
avea, îl vor închina Domnului.

Rugãciunea lor a fost ascultatã ºi dupã dorinþa lor ºi
rânduiala ºi milostivirea lui Dumnezeu au avut un
prunc, o fiicã, pe care au numit-o Maria, ºi pe care,

conform promisiuni fãcute,
au închinat-o Domnului.

Naºterea Sf. Fecioare
Maria nu pare o întâmplare
istoricã extraordinarã. Ba,
dimpotrivã, destul de sim-
plã: pãrinþii ei s-au rugat
pentru a o avea, au avut-o
ºi au împlinit promisiunea
fãcutã Domnului.  Ceea ce
este însã extraordinar în
acest eveniment, este inter-
venþia imediatã ºi concretã
a lui Dumnezeu în viaþa
drepþilor Ioachim ºi Ana,
fapt ce constituie una din
semnificaþiile  profunde,
spirituale, ale acestei sãr-
bãtori.

1. ªtim ºi vedem cã
Dumnezeu nu lasã lumea
sa în pãrãsire, ci este
prezent, sensibil ºi ascultã-
tor la cererile ce se fac cu
cuviinþã; iar cuviinþa constã
în dreptate, bine ºtiind cã
dreptatea este a da
fiecãruia ceea ce i se
cuvine. Deci Ioachim ºi Ana

duceau o viaþã întru dreptate - de aceea Biserica noas-
trã îi ºi numeºte drepþi � adicã trãiau întru cuviinþã,
dând fiecãruia ce i se cuvenea, în special lui
Dumnezeu, cinste ºi slavã în toate zilele vieþii lor.          

(continuare în pag. 2)

RELIGIA SAU ANTIRELIGIA
ÎN SCOALÃ?

NAªTEREA MAICII DOMNULUI

Aceastã sãrbãtoare îºi are
începuturile în secolul IV. 

În anul 320, Constantin cel
Mare trimite pe mama sa,
împãrãteasa Elena, la Ierusalim,
ca sã caute ºi sã gãseascã Crucea
Mântuitorului.

Împreunã cu patriarhul
Macarie al Ierusalimului,
împãrãteasa Elena a pus sã se
facã sãpãturi în dealul Golgotei,
unde au gãsit îngropate cele trei
cruci, precum ºi piroanele cu
care au fost strãpunse mâinile ºi
picioarele Mântuitorului. Care
anume dintre cele trei a fost
crucea pe care a pãtimit Domnul
s-a dovedit în chip minunat.

La 14 septembrie, Sf. Macarie,
patriarhul Ierusalimului, ajutat
de Sfânta Elena, a înãlþat Sfânta
Cruce a Mântuitorului în cetate,
spre a putea fi vãzutã de mulþi-
mile de credincioºi care veniserã
sã i se închine.

De la aceastã împrejurare a
luat sãrbãtoarea noastrã denu-
mirea de �Înãlþarea Sfintei
Cruci�.

Crucea Mântuitorului a rãmas de veghe în biserica construitã
de Constantin cel Mare în Ierusalim, multã vreme, pânã ce
perºii, la vreo trei sute de ani mai târziu, au învins pe romani ºi
au luat cu ei ºi Crucea Mântuitorului. Pronia divinã a fãcut însã

ca împãratul Heraclie sã
învingã pe perºi ºi sã readucã în
Cetatea Sfântã nepreþuita
relicvã a creºtinãtãþii, care a
fost înãlþatã iarãºi spre vedere
mulþimii, în aceeaºi zi de 14
septembrie, a anului 629, la 14
ani dupã ce fusese rãpitã de
perºi.

Dupã ce a mai rãmas o vreme
în biserica Învierii, ziditã de
Constantin cel Mare în
Ierusalim, Sfânta Cruce a fost
dusã apoi la Constantinopol,
spre a fi feritã de desele invazii
arabe, iar la anul 1453, când
Constantinopolul a cãzut sub
ocupaþia turceascã, Crucea pe
care S-a adus jertfã Domnul a
fost dusã în Sf. Munte Athos,
de unde - în mici fragmente, a
fãcut înconjurul lumii creºtine.
Bucãþi din sfinþitul ºi de viaþã
dãtãtorul lemn al Crucii se
pãstreazã în sfintele altare,
învelite în purpurã ºi aur, mai
preþioase decât cele mai
preþioase odoare.

Cinstirea pe care credincioºii
o acordã Sfintei Cruci, este cu atât mai mare, cu cât prin ea,
�prin Cruce a venit bucurie la toatã lumea� ºi mântuirea nea-
mului omenesc.

Nicolae Fuºtei

LA ÎNÃLÞAREA SFINTEI CRUCI



nr. 9 (104), 30 septembrie 20002    viaþa internã

(începutul în pag. 1)
Cinstindu-L pe Dumnezeu ºi slãvin-

du-L ca pe Fãcãtorul ºi Purtãtorul de
grijã a toate, ei se rugau neîncetat, per-
severent, din toatã inima, ºi rugã-
ciunea lor, fiind întemeiatã pe o viaþã
dusã întru dreptate, a fost ascultatã.

2. O altã semnificaþie a acestei sãr-
bãtori este pornitã din promisiunea
fãcutã de aceºti drepþi în faþa lui
Dumnezeu, ºi anume cã dacã vor avea
un prunc I-1 vor închina, ceea ce au ºi
fãcut atunci când rugãciunea lor s-a
împlinit.

Mesajul acestui act constã în aceea
cã Dumnezeu conteazã pe promisi-
unea ce I se face; El considerã votul
sau fãgãduinþa ca pe o expresie, cea
mai înaltã,  a nevoii în care se aflã
omul ºi ca un temei al acesteia ºi,

deci, împlinirea rugãciunii de cãtre
Dumnezeu, îl obligã implicit pe om la
împlinirea fãgãduinþei fãcute.

Fãgãduinþa nu trebuie înþeleasã ca o
condiþionare pe care omul o face lui
Dumnezeu ºi de care omul  ar fi
dependent,  ci ca pe un act de supremã
smerenie a omului,  smerenie care,
sincerã fiind, este luatã în consideraþie
de cãtre Dumnezeu ºi prin care omul
promite sã dãruiascã lui Dumnezeu
ceea ce primeºte prin rugãciune ºi
credinþã, sã se lipseascã de ceea ce
doreºte atât de mult, pentru ca ºi prin
aceasta sã se vadã cã Dumnezeu
existã, lucreazã ºi iubeºte ºi sã I se
aducã cu ºi mai mult temei slava ºi
cinstea cuvenite.

3 În sfârºit, o altã semnificaþie a
acestei sãrbãtori este legatã de desti-

nul Sf. Fecioare Maria, cea care urma
sã aducã în lume, prin harul lui
Dumnezeu, pe Iisus Hristos,
Mântuitorul.

Prin curãþia vieþii ei dedicate în
întregime lui Dumnezeu, Sf. Fecioarã
s-a fãcut vrednicã de a fi vas ales din
care sã se nascã Fiul lui Dumnezeu �
Fiul Omului. Iatã un exemplu viu din
care înþelegem cã ºi noi putem face ca
Iisus Hristos sã se nascã spiritual în
inimile noastre, cã putem deveni ºi noi
vase alese dacã viaþa noastrã va fi dusã
întru curãþie ºi dreptate, dacã va fi
dedicatã lui Dumnezeu. Dar pentru a
ne putea învrednici de acest mare har,
este necesar sã ne nãºtem, sã devenim
noi în ºine fãpturã nouã, sã ne înnoim
duhovniceºte,  sã  ne curãþim simþirile
ºi pornirile, sã zãmislim fiecare din

noi, în noi în ºine pe omul cel nou care
sã fie o prelungire înnoitã a propriei
noastre fiinþe într-o nouã existenþã, cu
un nou mod de viaþã apt pentru o ast-
fel de gãzduire, ca aceea a Fiului lui
Dumnezeu

Fiul lui Dumnezeu sã-ºi facã sãlaº în
fiul omului, adicã în omul cel nou din
noi, creaþia noastrã ºi a harului lui
Dumnezeu, noi înºine creându-ne ca
pe propriii noºtri fii, omul cel nou
nãscându-se ca un fiu din omul cel
vechi, cel curat din cel pãcãtos, ce
lucru minunat!

Într-un astfel de om înnoit, Fiul lui
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, poate
ºi vrea sã-ºi gãseascã sãlaº ºi va veni,
ºi va rãmâne, ºi va cina �El cu noi ºi
noi cu El� (Apoc. 3, 20).

Pr. Teodor Damian

În dimineaþa zilei de joi, 31 august,
Preºedintele Republicii Moldova, dl Ministru
al Culturii, Prea Sfinþitul Episcop de Cahul ºi
Lãpuºna ANATOLIE, reprezentanþii
ambasadelor acreditate la Chiºinãu, alþi
oaspeþi oficiali, precum ºi un pitoresc grup
folcloric din Transilvania, au depus ofrande
de flori la monumentul lui ªtefan cel Mare ºi
Sfânt.

Domnul Preºedinte Petru LUCINSCHI a
numit în discursul sãu limba de stat cu
numele ei propriu � �românã�, ceea ce
dovedeºte cã ºi conducerea statului nu mai
poate sta pe poziþia cãutãtorilor de limbi
elveþiene, austriece, boliviene, mexicane sau
australiene.

Ar fi avut ce spune despre limbã ºi PS
ANATOLIE � din numele Bisericii, care a stat
la temelia limbii literare (Mitropoliþii Dosoftei
ºi Varlaam; Veniamin  Costache ºi Gavriil
Bãnulescu-Bodoni, preotul Alexei Mateevici),

dar cu pãrere de rãu nu i s-a oferit cuvântul.
A urmat o procesiune pe aleea clasicilor

cu depunere de flori, dupã care cei ce au
dorit au mers la bustul nou-inaugurat al
marelui patriot ºi cãrturar, prim-ministru,
Octavian Goga, fiu de preot care ne-a lãsat ºi
frumoase scrieri creºtine.

S-au rostit ºi rugãciuni întru pomenirea
ilustrului om de culturã, iar preoþii prezenþi au
stropit  dupã tradiþie chipul sculptat în bronz
al celui pomenit ºi omagiat, cu sfântã aghias-
mã.

Dupã dezvelirea bustului lui Octavian
Goga, la cimitirul central de pe strada
Armeanã, s-a slujit un parastas întru
pomenirea pãrintelui diacon ºi distins peda-
gog ºi muzician Alexandru Cristea, autorul
melodiei �Limba Noastrã�. S-a instalat o nouã
compoziþie funerarã la mormântul celui de la
naºterea cãruia s-au împlinit 110 ani � lucru
înfãptuit cu strãdaniile dnei Maria Iºaev ºi
executat de sculptorul Mircea Spinei.

PS ANATOLIE a rostit un cuvânt de
omagiere a celor douã personalitãþi:
Octavian Goga ºi pr. diac. Alexandru Cristea. 

La slujba de pomenire pe aleea clasicilor a
cântat corul �CREDO�, iar la cimitirul central
� corul bisericii �Sf. Nicolae� din Chiºinãu.

La momentele comemorative dedicate sãrbã-
torii �Limbii Române� a fost prezent dl
Ministru al  Culturii, Ghenadie Ciobanu.

Astfel, în aceastã zi de sãrbãtoare au fost
cinstiþi de cãtre urmaºi recunoscãtori cei ce

prin viaþa ºi strãdania lor au pus pietre de
temelie la zidirea statorniciei noastre
creºtine.

Pr. Vasile Ciobanu

31 AUGUST � ZIUA LIMBII ROMÂNE

Bustul lui Octavian Goga

Noua compoziþie funerarã la mormântul
pãrintelui diacon ºi distins pedagog ºi 

muzician Alexandru Cristea  

Corul bisericii �Sf. Nicolae� din Chiºinãu la
sfinþirea crucii de pe mormântul diaconului

Alexandru Cristea

Secvenþã de la manifestãrile culturale din 31
august

NAªTEREA MAICII DOMNULUI
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De câþiva ani în societatea noastrã se discutã prob-
lema reintroducerii religiei în ºcoalã, dat fiind cã un
asemenea obiect a existat în ºcoli pânã la 1940.Iatã cã
în primãvara anului curent legea respectivã, dupã ce a
stat mai bine de cinci ani în sertarele Parlamentului,
este luatã în sfârºit �în serios� ºi �chiar adoptatã. Dar
în urma unor metamorfoze �miraculoase�, în formula
adoptatã noþiunea de religie este înlocuitã cu o expre-
sie mai familiarã parlamentarilor noºtri ��educaþie
moral-spiritualã�.

Ce o fi însemnând termenul acesta nu ºtiu nici
autorii, nici specialiºtii de la Ministerul Educaþiei, care
au obligaþia sã-i dea un conþinut, cu atât mai mult
teologii. Pãrintele Pavel Borºevschi, paroh al bisericii
�Sf. Dumitru�, ironiza în cadrul unui interviu acordat
postului de radio  �Antena C�- ce îi vom învãþa pe
copii în cadrul acestei disciplini, zice,
sã nu scuipe, sã îmble cu pantalonii cãl-
caþi? Într-adevãr, era nevoie de o lege
specialã �cu privire la dunga pan-
talonilor� copiilor noºtri? E o întrebare
retoricã, dar explicaþia cã termenul
�moral-spiritualã� a fost produsul unui
compromis într-un Parlament cu o
aripã majoritarã comunistã ne trezeºte
mai mult nedumerirea, ca sã nu
spunem altfel. 

De fapt, guvernanþii noºtri ºi-au
demonstrat de mai multe ori arta com-
promisului. Fideli propriului stil, ºi de
data aceasta ei se aratã îngrijoraþi de respectarea li-
bertãþii persoanelor de alte confesiuni, mai mult decât
de respectarea dreptului ºi chiar a fiinþei propriului
popor. Conºtient sau inconºtient ( am vrea sã credem),
ei  au transformat legea despre educaþia religioasã, pe
care vor s-o dea copiilor sãi mai mult de 90 de pro-
cente din locuitorii acestui stat, în legea cu privire la
distrugerea credinþei strãmoºeºti ºi a identitãþii aces-
tui neam. Iatã ce rãsturnare diabolicã! Nu s-a produs
oare acest lucru ºi  la inspiraþia adepþilor moonismu-
lui, o sectã totalitarã din Koreea, pe care îi simpa-
tizeazã G. Duca, preºedintele Comisiei parlamentare
abilitatã sã pregãteascã proiectul legii respective?
Viitorii cetãþeni conºtienþi ai statului nostru suveran ºi
independent deja cad pradã uºoarã diferitor �mântu-
itori� în ghilimele.  Aceºtia racoleazã cu succes noi
adepþi , visând chiar sã devinã religii de stat în unele
state, unde conducerea e mai independentã de
�conºtiinþã (Vezi articolul doct. în teologie Nicolae
Fuºtei �Moonismul viseazã sã devinã religie de stat în
Moldova� în  ziarul �Curierul Ortodox � din. 30 iunie
2000, sau rev. �Ekklesia� nr. 9-12 ).  De ce am avea
nevoie de lecþii de religie, educaþia religioasã se face
în familie, ar putea cineva sã  ne întrebe ºi în mare
parte ar avea dreptate. Dar  argumentul e valabil doar
atâta timp cât existã o legãturã între generaþii, care la
noi s-a rupt. Cãci pãrinþii  noºtri au fost educaþi în
spiritul moralei (spirituale?) comuniste ºi nu sînt capa-
bili sã le dea acele noþiuni, necesare mântuirii
sufletelor lor, iar bunicii din pãcate nu sunt veºnici în
aceastã viaþã. Acesta  a fost raþionamentul iniþiatorilor
acestui proiect de lege. Dar intenþia bunã de la început,
s-a materializat  pânã la urmã într-o lege nocivã ºi
dãunãtoare societãþii. Poate exagerãm? Predându-le
copiilor de la cea mai fragedã vârstã un melanj din
toate religiile existente (or în prezent tendinþa de sin-
cretism religios, exprimatã prin curentul New-Age, e
foarte puternicã ºi este susþinutã de marii finanþatori ai
lumii ), putem fi siguri cã le-am fãcut cel mai mare
deserviciu.  Pentru ei propria religie va fi pe viitor doar
�una dintre cele multe�. Adicã le deschidem  calea  sã
pãºeascã cu mai mare curaj în întâmpinarea
criºnaiþilor, mooniºtilor, harismaþilor etc., acelor culte
strãine, totalitare, multe din ele distructive care ulti-
mul timp invadeazã spaþiul desacralizat al fostei
Uniuni Sovietice. Or pe un copil mic îl protejãm,
învãþându-l mai întâi sã þinã lingura ca sã se hrãneascã.
Când creºte mai mare îi permitem sã ia în mânã

obiecte ascuþite, învãþându-l în prealabil cum sã se
foloseascã de ele. Copiii noºtri au nevoie mai întâi de
cineva care sã le spunã  ce înseamnã pãcatul, sã le
explice cã în urma acestuia ne îndepãrtãm de
Dumnezeu, cã Dumnezeu este o Persoanã care ne
iubeºte, care este gata sã ne ierte ºi sã ne ofere
Împãrãþia sa cereascã. Cã suntem nãscuþi cu un suflet
nemuritor, în sfârºit, care urmeazã sã plece dupã
moarte în rai sau în iad, dupã cum vor fi faptele omu-
lui. Toate acestea, apãraþi de Sfintele Taine ale
Bisericii. Pentru cei mai necredincioºi, poate e bin-
evenit sã citeascã mãrturisirea unui satanist, care
dorea sã scape de botez, cãci acesta îi încurca la prac-
ticarea cultului. (îl relateazã diaconul Andrei Kuraev
în cartea �Protestanþilor despre Ortodoxie�). De ce ar
trebui sã se convingã copiii noºtri cã teoriile ateiste,

cele pãgâne sau cele fals-creºtine sunt incorecte  cu
preþul vieþii lor, atunci când va fi prea târziu?

Relativ recent Rusia a fost zguduitã de urmãtorul
caz: un tânãr kriºnait i-a tãiat capul unui preot ortodox,
motivând cã a fost îndemnat sã facã acest lucru de
dumnezeul sãu � Kriºna. Nu mai vorbim de
numeroasele cazuri de violare a copiilor de cãtre
reprezentaþii acestei confesiuni, de violenþa, actele de
sinucidere în masã, scurgerea de bani ºi alte crime ºi
escrocherii practicate de adepþii diferitor  �mesia�.
Despre ei ne preîntâmpinã Mântuitorul  Iisus Hristos
cã vor fi mulþi la sfârºitul veacului ºi vor umbla �ca
niºte lupi rãpitori�, cãutând sã-i �amãgeascã chiar pe
cei aleºi�. Oferindu-le copiilor o religie în stil New-
Age, îi împingem drept în braþele acestor lupi. Ne
poate proteja doar Însuºi Mântuitorul prin Biserica Sa,
acea Bisericã care de veacuri apãrã ºi poporul nostru
ca o mamã iubitoare.

Îndatã dupã adoptarea acestei legi la Universitatea
Creangã ºi la cea de Stat au fost create catedre de
educaþie moral-spiritualã, care nu si-au definitivat
opinia referitor la programele de studiu, dupã cum nu
ºtie nici Ministerul Educaþiei cu ce conþinut sã umple
aceastã  disciplinã. Un lucru îl ºtiu atât reprezentanþii
Comisiei parlamentare pentru ºtiinþã, culturã,
învãþãmânt ºi mijloace de informare în masã, în per-
soana ºefului ei, G. Duca, cât ºi conducãtorii acestor
catedre � cã preoþii nu trebuie admiºi în ºcoalã, lucru
pe care îl declarã univoc.  Aceastã antipatie
necondiþionatã ne face sã ajungem la cele mai triste
concluzii. Cã ceea ce nu au reuºit pãgânii atâtea
veacuri, pot reuºi guvernanþii acestui popor într-un
timp foarte scurt .    

Preoþii sunt ºi ei oameni, mai ales cã în anii de
prigoanã comunistã majoritatea au fost exterminaþi,
izgoniþi. Dar nu numai aceastã urã patologicã ne
pune pe gânduri, deºi este ºi ea grãitoare. Problema e
cã dorinþa celor mai mult de 90 procente din popu-
laþie de a li se  preda copiilor religia ortodoxã este
pur ºi simplu neglijatã! Folosindu-se în acelaºi timp
în modul cel mai neruºinat , speculaþii cu privire la
respectarea unor oarecare libertãþi, garantate de con-
stituþie.

Un reprezentant al unei instituþii ºtiinþifice,
referindu-se la proaspãtul proiect al acestei discipline,
elaborat acolo, declara recent în mod public cã deºi
majoritatea populaþiei e pentru predarea religiei orto-
doxe, noi (adicã ei) nu putem permite aºa ceva, trebuie

sã le propunem oamenilor ceva mai bun, decât îºi vor
ei! Ce înseamnã acel ceva mai bun? Ne rãspunde
însuºi savantul: �Un document care sã nu accepte nici
o extremã� , prin extremã subînþelegându-se desigur
religia ortodoxã. Unde este ªtefan, ca sã-i audã pe
urmaºii proaspãt neopãgânizaþi, cum vor sã-i dea o
lecþie de creºtinism! Conform opiniei lor, în secolul 21
nu mai avem nevoie de Taine bisericeºti, ele fiind
depãºite de grandioasele descoperiri ale pedagogiei
moderne moldoveneºti, nu mai avem nevoie de
Hristos, e deajuns doar sã meditãm la karma
Universului, vopsiþi pe creºtetul ras! Sau sã depunem
jurãmânt de fidelitate �bunicuþului Moon� ºi Koreii �
mãicuþe cu miile, pe stadioane imense. Aceste ima-
gini pot deveni un cadru obiºnuit pentru Moldova într-
un viitor nu atât de îndepãrtat (ba chiar au devenit

deja), în caz dacã
lucrurile evolueazã în
continuare aºa precum
vor guvernanþii ºi
majoritatea respon-
sabililor din structurile
M i n i s t e r u l u i
Educaþiei, de care
depinde adoptarea
programului de studii -

fãrã extreme. Savanþii noºtri bravi, atoateºtiutori, cu
totul strãini de teologie, se apucã sã încropeascã peste
noapte proiecte de studii, prin care vor sã le aducã
elevilor un dumnezeu al lor. Numele celui care în
vechime îl puteau  pronunþa doar cei aleºi, va  ajunge
sã fie explicat de  cei care se declarã pe faþã duºmani
ai Bisericii lui Hristos. Ne este milã de aceºti oameni,
de altfel destul de buni ºi plãcuþi în comunicare, care
ºi ei îºi mai boteazã copiii la Bisericã ( încã?). Sunt ºi
ei niºte victime ale ideologiei desacralizante comu-
niste ºi ar avea nevoie de niºte lecþii elementare ale
unui bun teolog. Atunci poate ar face cunoºtinþã cu o
mare virtute creºtinã , smerenia, care este cu totul
departe de noi, ºi pe care cunoscând-o mari asceþi ºi
sfinþi pãrinþi  ai ortodoxiei se ascundeau în pustie,
conºtienþi de propria nimicnicie , dar nu  s-ar mai
apuca sã �redacteze� ceea ce ne-a lãsat Hristos  ºi a
dãinuit de veacuri prin Biserica sa, fãcând-o ei înºiºi
pe mântuitorii. E cazul, cred, în încheiere sã-l citãm
pe un apologet contemporan al Ortodoxiei, pãrintele
diacon Andrei Kuraev, care susþine cã cea mai
straºnicã dictaturã poate fi o dictaturã sub flamura tol-
eranþei ºi a democraþiei, când reprezentanþilor unei
confesiuni li se rãpeºte dreptul de a o practica ºi a o
cunoaºte, pe motiv cã aceasta n-ar recunoaºte ºi dum-
nezeii altor credinþe ºi confesiuni! N-a ajuns, oare,
poporul acestui pãmânt, care ºi-a pãstrat timp de 2
milenii credinþa (consfinþitã apropo ºi de actuala
stemã!) în aceastã situaþie?

Notã: În încheiere am vrea sã remarcãm cã dintre
toþi conducãtorii statului nostru, doar preºedintele par-
lamentului, Dumitru Diacov, s-a pronunþat ferm pen-
tru studierea religiei  în ºcoalã.

Alexandru Samson

RELIGIA SAU ANTIRELIGIA
ÎN SCOALÃ?
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Ne plângem ºi
vorbim ades de exodul
multor specialiºti califi-
caþi din diferite sfere cul-
turale ºi sociale, al mul-
tor tineri capabili de a
crea un viitor � speranþa
naþiunii. Cã se pustieºte
þara din cauza mizeriei ºi
sãrãciei � e un subiect
foarte actual ºi des abor-
dat. Însã existã o altã
cale de scurgere a talen-
telor ºi braþelor de
muncã � cea internã. O
ironie tristã cã are loc o
echilibrare oarecare �
duºi-veniþi, însã deloc
favorabilã. Dacã pleacã
de la noi cei mai buni,
apoi în schimb ni se
trimit tot felul de alþi
�buni�, de ai impresia cã
cineva ºi-a îndreptat
canalele de scurgere spre
plaiurile noastre. O
puzderie de organizaþii
religioase, de �salvatori�
cu teorii care mai de care
mai deºucheate, doftori
cu metode �unice� de
�terapie�, tot felul de
�filantropi� ne-au
împânzit pãmântul ºi ne
îmbolnãvesc societatea.

Cu câþiva ani în
urmã aveam o atitudine
tolerantã, ba chiar
binevoitoare (neºtiinþã
naivã!) faþã de cei ce-mi
pãreau total inofensivi �
secte ºi alte organizaþii
religioase. Prevenirile
preoþilor îmi sunau cam
învechite ºi îmbibate cu

dogmatism. Zombare,
codificare, totalitarism,
hipnozã � pentru mine
erau cuvinte ce se limi-
tau la simple noþiuni de
dicþionar sau elemente
fantastice, folosite în
filmele de senzaþii tari.
Însã de cruda lor reali-
tate ºi de influenþa lor
distructivã m-a convins
ºi m-a fãcut sã vorbesc
cazul meu ºi al altor pri-
eteni ºi cunoscuþi.

Primul caz care m-
a pus pe gânduri s-a
întâmplat când l-am
întâlnit pe un fost coleg
de colegiu. Ne-am întâl-
nit în garã, era cu un
grup de tineri, com-
portarea cãrora ºi cãrþile
pe care le rãspândeau
trãdând apartenenþa lor
la o organizaþie reli-
gioasã. Nu faptul cã
începuse sã-mi vor-
beascã despre
Dumnezeu ºi cã
studierea Bibliei este
unica salvare ºi mântuire
m-a frapat, ci schim-
barea radicalã în felul lui
de a vorbi, a gândi, a
judeca... Doar nu trecuse
nici jumãtate de an de la
despãrþirea dupã
absolvire, aceastã meta-
morfozã îmi era neînþe-
leasã total. Dintr-un
bãiat plin de viaþã, de
energie, cu o minte
ascuþitã ºi agerã s-a
transformat într-o fiinþã
total apaticã, cu miºcãri

stângace. Îi dispãruse
licãrul din ochi ºi cu o
seriozitate bolnãvicioasã
rãsfoia Biblia, citindu-
mi de pe ici-colo. Mai
târziu, o colegã mi-a
risipit nedumerirea:
�ªtii, Naºcu a intrat într-
o sectã. Ce schimbare s-

a petrecut cu el, nici nu-
þi poþi închipui. Parcã ºi-
a pierdut minþile �
vorbeºte numai despre
Paradis, fericire
veºnicã..., nu mai poþi
contacta normal cu el,
sãrmanul�. ªtiam despre
Grigore cã era dintr-o
familie cu destule prob-
leme ºi lipsuri materiale. 
Punând alãturi ºi alte
cazuri de atragere în
secte, am conchis cã nu
numai criza moral-spiri-
tualã ºi viitorul lipsit de
perspective se fac vino-

vate de pierderea multor
tineri, ci ºi dificultãþile
material-financiare îi fac
pe mulþi sã cadã pradã
diferitor �salvatori�.

Urmãtoarea situ-
aþie vine sã ne confirme
tristul adevãr. Cu Lena
fãcusem cunoºtinþã la o

mãtuºã de-a mea, unde a
locuit la gazdã. Mãtuºa
mi-a spus cã e o fostã
sectarã ºi cã se rugase
pentru ea o colegã de
serviciu, o rudã de-a
fetei. Tristã ºi scumpã la
vorbã, cu o expresie ce
trãda dezorientare ºi pe-
simism � totuºi în scurt
timp ne-am apropiat.
Faptul cã nu-ºi putea
gãsi locul, uneori zãpã-
citã ºi încurcatã, epuizatã
m-a fãcut sã cred cã-i
vine greu sã înveþe la
Universitate, cã poate n-

are pregãtirea necesarã...
Dar mi-a risipit
bãnuielile mãrturisirea ei
cã adevãrata cauzã este
aflarea ei un timp în
secta mooniºtilor, dupã
care îi vine greu sã se
mobilizeze din cauza lip-
surilor de la lecþii, îi este
greu sã se echilibreze
dupã învãþãtura ºi pre-
siunea de acolo.
Aceastã boalã can-
ceroasã a societãþii noas-
tre se furiºeazã mai ales
în rândurile tineretului,
ademenindu-i în fel ºi
chip, folosindu-i ºi stor-
cându-le sufletul pânã la
epuizare. Infiltrându-se,
sectele îºi impun sis-
temele lor de valori în
sânul popoarelor elibe-
rate recent de totalitaris-
mul politic.

Spunându-i cã aº
vrea sã scriu un articol
despre cazul ei, Lena a
avut îndoieli la început.
Se temea sã nu o
tachineze foºtii �colegi�,
dar faptul cã povestirea
ei ar preîntâmpina
cãderea în plasa sectar-
ilor a altor tineri creduli
a fãcut-o sã accepte. Îºi
dãdea seama cã cuvin-
tele lor despre pace,
dragoste, lupta contra
narcomaniei ºi SIDA
sunt instrumente specu-
lative care acþioneazã
asupra conºtiinþei oame-
nilor.

Absolvise recent
colegiul, era hotãrâtã de
a-ºi continua studiile ºi a
merge prin viaþã cu
capul sus. Pãrinþii, având
ºi alþi copii de crescut,

nu o puteau ajuta prea
mult. S-a strãduit sã
susþinã examenele la
Universitate ºi îºi cãuta
ceva de lucru ºi o gazdã
mai ieftinã. Cãutãrile
fiindu-i zadarnice, stãtea
tristã pe o bancã. Aici au
ºi pescuit-o cei de la
organizaþia CARP. Lecþii
interesante, organizaþie
internaþionalã � nu
auzise pânã atunci de aºa
ceva, i-au stârnit intere-
sul ºi curiozitatea. Poate
nu s-ar fi dus ea, cãci ºi-
a dat seama cã e un nou
curent religios, dar
tânãra care o recruta i-a
promis sã-i gãseascã o
gazdã la o bãtrânã. Iar
pânã ce � frecventa o
lecþie dupã alta. Oamenii
ce-i cunoºtea erau
plãcuþi, lectorii -
binevoitori, cu zâmbetul
mereu pe buze te fãceau
sã-i crezi îngeri ºi a
început sã-i placã noul
anturaj. S-a împrietenit
cu o fatã-lector, care a
invitat-o sã trãiascã
împreunã gratis. 

În �Centru� au
primit-o cu braþele
deschise, spunându-i cã
condiþia seminarului este
de a exclude orice fel de
altã informaþie decât a
lor, orice contact cu
pãrinþii, foºtii prieteni,
cunoscuþi. Deci se crea o
atmosferã de ºtergere din
cap a tuturor �gãrgãu-
nilor ce vis-au vârât în
cap anterior�, ceea ce nu
este altceva decât
spãlarea creierului...

Panuº Aliona
(Va continua)

MÃRTURIILE UNUI PÃÞIT

secvenþã de la un congres moonist; din 1996

Am avut fericita ocazie sã vizitez Grecia.
Cãlãtoria noastrã începuse, ca de obicei, cu

toate formalitãþile de rutinã. Am  trecut cu bine prin
România, dar pe teritoriul Bulgariei ne-am rãtãcit,
cãci  un bulgar ne-a arãtat greºit drumul spre
Grecia,  astfel cã  am pierdut din timp ºi am fãcut
în plus la 800 de km. Dar pânã la urmã am rãmas
despãgubiþi deoarece, am avut ocazia sã vedem
aproape toatã Grecia .

În  aceastã þarã minunatã totul este frumos.
M-au impresionat mãnoasele câmpuri, îngrijite cu
deosebitã sârguinþã, cãci oamenii lucreazã la niºte
temperaturi foarte mari: 40 �50 de grade. Grecii
sunt  buni gospodari ºi prelucreazã orice petic de
pãmânt. Deoarece ºi în aceastã þarã ploile
întârzie, grecii folosesc irigaþia artificialã, peste tot
vezi dispozitive automate de  irigat. Cu toate cã
temperatura este aºa de înaltã,  încât se pare cã
totul trebuie sã se topeascã  în jur,  pãmântul este
plin de verdeaþã, totul este verde: lanurile,  viile,
livezile.

Pe marginea drumului sunt pomi fructiferi
plini de roadã, dar nimeni nu ia un fruct,  nu aºa
cum se obiºnuieºte pe la noi.

Am observat cã grecii trãiesc bine pentru cã
au o culturã bogatã,  la originea cãreia se aflã
credinþa creºtinã ortodoxã.

Ortodoxia  face parte din însãºi existenþa
poporului elen. Totul în jur vorbeºte despre cre-

dinþa lui. Iatã doar  câteva exemple.

Mergând cu autobusul, sau ca alt mijloc de
transport, veþi observa numaidecât pe marginea
ºoselei la fiecare kilometru câte o cutie în forma
unei biserici, în ea se aflã lumânãri. Astfel fiecare
trecãtor se poate opri în acest loc sã  aprindã câte

o lumânare, sã se  roage ca Dumnezeu sã-l ajute
sã ajungã cu bine  unde s-a pornit. Lucrul acesta îl
face în Grecia de la mic la mare.

Copiii sunt deprinºi cu credinþa pãrinþilor
încã de mici, iar când devin maturi cu ajutorul lui
Dumnezeu se descurcã mai uºor în toate.

Am mai observat un lucru neobiºnuit pentru
noi: în bisericile din Grecia sunt scaune aranjate
aºa ca între rânduri sã fie loc de trecut. Oamenii
mai în vârstã se aºeazã pe scaune, dacã mai
rãmân locuri se aºeazã ºi cei tineri.

La intrarea în bisericã în partea stângã este
loc pentru lumânãri pentru cei morþi, iar în dreapta
pentru cei vii. Slujba se începe devreme, astfel cã
pe la ora 8 se terminã. În timpul serviciului divin în
bisericã este o liniºte absolutã.  Creºtinii nu se
îmbulzesc trecând sã sãrute icoanele. Preotul þine
predica la un loc deosebit ce se aflã în dreapta
iconostasului. Dup slujbã credincioºilor li se împart
bucãþele de prescurã. 

Cu aceste impresii pe care le-am avut vi-
zitând Grecia,  am vrut sã mã împart ºi cu cititorii
noºtri.

A consemnat Vera Crijanovschi 

IMPRESII DIN CÃLÃTORIE

Serviciul divin în biserica �Sf. Gherasim� din
Tesalonia
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Octavian Goga s-a nãscut la 1
aprilie 1880, la Rãºinari, sat aºezat
lângã Sibiu, la poalele Carpaþilor.
Familia poetului din partea mamei e
însemnatã în cronici încã din secolul al
XVII-lea. Familie de preoþi, ea a dat
numeroºi oameni de carte, dãruiþi ide-
alului naþional. Iosif Goga, tatãl poe-
tului, a fost învãþãtor, apoi preot la
vechea bisericã a rãºinãrenilor.
Copilul creºte între preoþi ºi între
dascãli, pe care-i va cânta mai târziu în
poeziile sale.

La 9 ani Goga sfârºeºte ºcoala
primarã ºi începe liceul la Sibiu, în
anii asprei ºi nedreptei legi de
maghiarizare a învãþãmântului transil-
vãnean. Liceul îl încheie la Braºov,
unde, pornit pe drumul poeziei, citeºte
pe Eminescu, Alecsandri, Coºbuc, dar
ºi nume maghiare ca Petofi, Madach,
Mikszath � lumea spiritului era liberã
de dictatura opresorilor. Debuteazã în
�Tribuna� din decembrie 1897 cu
poezia Atunci ºi acum, apoi publicã
versuri în �Tribuna literarã� ºi
�Familia�.

În 1900 se înscrie la Facultatea
de litere ºi filosofie din Budapesta,
unde îºi începe anii hotãrâtori ai exis-
tenþei sale. Duce lupte pentru afir-
marea spiritului românesc ºi idealuri
naþionale, organizeazã manifestãri
patriotice. În 1902 înfiinþeazã revista
�Luceafãrul�, unde apar toate poeziile
primului volum al lui Goga �Poezii�
(1905), cât ºi cele mai semnificative
poeme din cartea urmãtoare �Ne
cheamã pãmântul� (1909).

Angajat cu întreaga sa exis-
tenþã în lupta Ardealului subjugat,
O.Goga alãturã poeziei scrisul gaze-
tarului cu verb incendiar. Publicã
primul volum de publicisticã
�Însemnãrile unui trecãtor.
Crâmpeie din zbuciumãrile de la
noi� (1911), dupã care este închis în
temniþa din Seghedin. Dar rãmâne
inflexibil în hotãrârea acþiunilor sale,
publicând volumul de versuri �Din
umbra zidurilor� (1913), apoi unul
de publicisticã �Strigãte în pustiu�
(1915) ºi altul de poezii �Cântece
fãrã þarã� (1916). Nimic din tonul
�dinamitard� al începuturilor poetice
nu s-a pierdut în poemele cele mai
bune de acum.

În 1919 O.Goga e ales ministru
al Instrucþiunii în guvernul de Uniune
naþionalã, iar la 1923 devine membru
al Academiei. În 1924 obþine premiul
naþional de poezie. Între anii 1928-
1938 Goga scrie foarte rar versuri,
fiind absorbit de politicã ºi de
gazetãria la zi.

Muri, înainte de a vedea noua sfâºiere
a þãrii, la 7 mai 1938. La 12 mai poetul a
fost înmormântat la Ciulea.

*    *    *
Se poate spune cã în 1905, când

apãrea volumul de �Poezii�, Octavian
Goga nu a debutat, ci s-a impus.
Poetul era aºteptat, versurile lui nu
erau descoperite, ci aclamate.

La restaurantul �Gambrinus� din
Bucureºti, la o masã jucau ºah Ion
Gorun ºi George Coºbuc, iar Caragiale
chibiþa. Pe canapea era un volum de
poezii, adus de Nerva Hodoº.
Rãsfoindu-l la întâmplare, au dat peste
poezia Oltul. Dupã ce au citit-o,
remarcile au fost urmãtoarele: �Un
poet de la noi, din Ardeal. Mã, da ºtii
cã are talent!�; Sã bem câte o halbã în
sãnãtatea lui. Sã bem, cã-i vrednic�. ªi
cei trei maeºtri ai scrisului au stat pânã
în zorii zilei, reluând lectura volumu-
lui ºi cântãrind fiecare strofã.  A fost
cea mai strãlucitã consacrare a
necunoscutului poet. 

Temperament puternic ºi
protestatar, Goga se impune în frun-
tea luptãtorilor ardeleni pentru liber-
tate. Suflul protestatar ºi mesianic al
poeziei lui rãsare dintr-o profundã
identificare cu �sfânta suferinþã� a
neamului, cu �obida din cronica
þãrii�. Dar  el a ºtiut sã dea durerii ºi
speranþei nu atât o varietate de ton,
cât o profunzime ºi o tensiune a cred-
inþei. Rostul poeziei la Goga se
explicã prin rostul poetului � poetul
unui timp, al unei þãri, ivit în lumina
unui ideal, iluminat de credinþa
izbãvirii neamului sãu. Acesta este
chipul poetului imaginat de Goga în
poemul �Rugãciune�, ce ilustreazã
crezul sãu poetic, cãpãtând semnifi-
caþia unui manifest, al unui program:

Rãtãcitor, cu ochii tulburi,
Cu trupul istovit de cale,
Eu cad neputincios, Stãpâne,
În faþa strãlucirii Tale.
În drum mi se desfac prãpãstii,
ªi-n negurã se-mbracã zarea,
Eu în genunchi spre Tine caut:
Pãrinte,-orânduie-mi cãrarea!

În pieptul zbuciumat de doruri
Eu simt ispitele cum sapã,
Cum vor sã-mi tulbure izvorul
Din care sufletul s-adapã.
Din valul lumii lor mã smulge
ªi cu povaþa Ta-nþeleaptã,
În veci spre cei rãmaºi în urmã,
Tu, Doamne, vãzul meu îndreap

tã.
....................................................
Alungã patimile mele,
Pe veci strigarea lor o frânge,
ªi de durerea altor inimi
Învaþã-mã pe mine-a plânge.
Nu rostul meu, de-a pururi pradã
Ursitei maºtere ºi rele,
Ci jalea unei lumi, Pãrinte,
Sã plângã-n lacrimile mele.

Dã-mi tot amarul, 
toatã truda

Atâtor doruri fãrã 
leacuri,

Dã-mi viforul în care 
urlã

ªi gem robiile de 
veacuri.

Demult gem umiliþii-n umbrã,
Cu umeri gârbovi de povarã...
Durerea lor înfricoºatã
În inimã Tu mi-o coboarã.
..........................................

Ruga imploratoare îºi gãseºte
explicaþia într-o opoziþie esenþialã
între un �eu� ºi un �noi�, între viaþa
trecãtor-personalã a poetului ºi sufle-
tul de veacuri al poporului. El, cân-
tãreþul, vrea sã fie �marele suferind�,
�marele iniþiat�. Astfel poezia devine
expresia unui tulburãtor sacrificiu � a
jertfei de sine pentru alþii. Poetul vrea
sã sufere toate durerile oamenilor, spre
a-ºi întãri credinþa în Dumnezeu ºi a
putea da glas din durere cântãrii sale
ca o cântare a tuturora. Ibrãileanu a
scris despre creaþia lui Goga cã �aduce
ceva din spiritul ºi din viziunea bib-
licã, iar versurile Rugãciunii au ceva
din Genesis�. 

Toatã critica creaþiei lui Goga
ºi-a îndreptat eforturile asupra
descoperirii �autenticitãþii estetice� a
poeziei sale, spre înþelegerea ºi
explicarea �dreptei mãsuri a frumo-
sului�. Cãlinescu susþine cã poetul
din Rãºinari nu e doar un poet din
Ardeal, ci �un poet al Ardealului�. În
poezia Oltul þara nu e numai loc
geografic, aer ºi pãmânt, ci condiþie a
fiinþei, existenþa însãºi. S-a mai spus
cã Goga e un cântãreþ al satului, în
stare sã configureze o lume specific
ruralã, cu o umanitate reprezentativã
în diversele ei înfãþiºãri: plugarii,
�inteligenþia�, lãutarul, dascãlul, etc.
Satul este o împãrãþie a muncii.
Truda �sfântã� a câmpului e semnul
de nobleþe al acestor �dãtãtori de
pâine� � plugarii: 

Cinstite mâini de soare arse
ªi înãsprite de sudoare:
Din truda sãptãmânii voastre
Trãieºte-a lumii sãrbãtoare!

(Graiul pâinii)
În aceastã împãrãþie, punctul

fix, determinat, strãlucind de departe
peste întinderea câmpului, este
�tutela satului�, un fel de centru
ordonator al acestei lumi: biserica �
�lãcaº strãbun�, loc nemiºcãtor în
timp, emblema dãinuirii acestei lumi
peste vitregiile istoriei. Astfel, la
Goga biserica devine semn al sufle-
tului plugarilor �în trupul ei de
lemn�:

Stau biruit la colþul vechi de 
stranã,

ªi mintea mea cutremuratã-mi 
spune

Cã-n drumul ei a rãsãrit un picur
Din mult ascunsa vieþii-nþelepci

une...
Aici, în umbra potolitã doarme
Mãreaþa tainã-a morþii ºi a vieþii,
Tu, suflete întunecat de gânduri,
Tu simþi prelung fiorul 

dimineþii...
...................................................

Clopotniþa se-ndoaie ºi se 
frânge

Din bietele încheieturi uscate,
Un suflet e ce-i înfioarã lemnul
ªi din adâncul altor vremi strã

bate.
(Lãcaº strãbun...)  

T. Maiorescu scria despre
creaþia lui Goga: �Subiectele poezi-
ilor sunt aceleaºi de când lumea, nouã
însã ºi totdeauna variatã este încorpo-
rarea lor în artã; aici cuvântul poetu-
lui stabileºte un raport pânã atunci
necunoscut între lumea spiritualã ºi
cea materialã ºi descoperã astfel o
nouã armonie a naturii�. E cunoscutã
multora poezia Bãtrâni, devenitã
romanþã:

De ce m-aþi dus de lângã voi,
De ce m-aþi dus de-acasã?
Sã fi rãmas fecior la plug,
Sã fi rãmas la coasã.

Atunci eu nu mai rãtãceam
Pe-atâtea cãi rãzleþe,
ªi-aveaþi ºi voi în curte-acum
Un stâlp la bãtrâneþe.

.............................................
Aºa... vã treceþi, bieþi bãtrâni,
Cu rugi la Preacurata,
ªi plânge mama pe ceaslov,
ªi-n barbã plânge tata...

Legatã pentru totdeauna de
istoria româneascã, poezia lui Goga
va pãstra mereu fiorul iubirii de
þarã. Ea este greu de comentat, fiind
cu mult deasupra goalelor cuvinte,
de un farmec zguduitor. Dupã
Eminescu ºi Macedonski, O.Goga e
întâiul poet mare din epoca mo-
dernã, sortit prin simplitatea aparen-
tã a liricii lui sã pãtrundã adânc în
sufletul cititorului � e poet naþional
ca ºi Eminescu.

Larisa ERªOV

O C TAVIAN GOGA � 

T R I B U N  A L

A R D E A L U L U I
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ÎÎncã de la întemeierea Noii Rome -
Constantinopolului (între 324-330) - Imperiul
Bizantin a început sã exercite un rol covârºitor
în procesul de creºtinare a Europei, dar mai
ales a regiunilor estice ºi sudice.

Bizanþul a asigurat un cadru politic favor-
abil desfãºurãrii libere a misiunii creºtine.
Primul pas l-a fãcut însuºi împãratul Constantin
cel Mare. El a creat religiei creºtine o situaþie
specialã, privilegiatã comparativ cu celelalte
culte. Iar odatã cu proclamarea oficialã a
creºtinismului în Imperiu (380), statul începe sã
acorde ºi mai mult sprijin ºi privilegii Bisericii.
Astfel, noile raporturi dintre stat ºi religia
creºtinã au fãcut din Bisericã cea mai impor-
tantã instituþie.

Biserica susþinea în propaganda ei cã
puterea statului vine de la Dumnezeu ºi
depinde de El. Biserica se roagã pentru toþi
reprezentanþii puterii statale ºi le conferã prin
aceasta o valoare ºi siguranþã religioasã.
Aceastã colaborare între stat ºi Bisericã
decurgea din aceste principii ºi  era conceputã
sã se desfãºoare într-o deplinã înþelegere.
Astfel a început rãspândirea creºtinismului în
masã, fiind propovãduit ºi de mulþi demnitari
statali, convertiþi la noua religie.

Însã trebuie sã recunoaºtem cã idealul de
colaborare între stat ºi Bisericã nu a fost totdeauna
atins ºi pe parcursul istoriei s-a ajuns adesea la
excese atât din partea împãraþilor, cât ºi a feþelor bi-
sericeºti. Astfel, procesul misionar nu totdeauna a
avut un caracter doar religios, ci ºi unul politic.

Religia creºtinã încã de la finele sec. IV
se rãspândeºte intens în rândurile populaþiei
imperiului, ajungând cãtre sec. V sã cuprindã
întreaga populaþie a marelui Imperiu, cu
excepþia unor grupãri restrânse de pãgâni, a
evreilor ºi a câtorva triburi germanice.

În aceastã perioadã creºte rolul
scaunului de la Constantinopol, fiind ridicat la
rang de patriarhat ºi devenind al doilea, dupã
Roma, în ceea ce priveºte întâietatea onorificã
(la Sinodul II Ecumenic de la Constantinopol
din 381) ºi îºi lãrgeºte aria jurisdicþionalã în
Tracia, Asia, Pont ºi în alte regiuni barbare (prin
hotãrârile Sinodului IV Ecumenic de la
Calcedon din 451).

Vechile comunitãþi creºtine se extind ºi

iau naºtere altele noi.
De la început scaunul de la

Constantinopol nu avea o influenþã prea mare,
puterea sa creºte treptat, de aceea se poate
considera cã în cursul sec. IV opera misionarã
a fost dusã în principal de bisericile episcopale
locale. Anume episcopului îi revenea rãspun-
derea conducerii generale a activitãþii misio-
nare, coordonarea ºi supravegherea ei. În ge-
neral, viaþa religioasã a comunitãþi din acea
perioadã gravita în jurul misiunii, serviciilor reli-
gioase, filantropiei, monahismului.

Nu trebuie uitat nici aportul laicilor în
aportul misionar adus de cãtre numeroºi
negustori, cãlãtori, funcþionari, soldaþi etc., pre-
cum ºi a monahilor misionari, cum au fost
Eutyches, Sava Gotul º. a.

Deci, în sec. IV încã nu putem vorbi
despre o acþiune misionarã condusã de cãtre
Constantinopol într-un mod organizat, ci doar
de activitatea bisericilor locale, dirijate de epis-
copi ºi mitropoliþi. S-au distins, în mod deosebit,
comunitãþile conduse de Niceta de Remesiana,
Bretanion ºi Theotim I de Tomis, precum ºi alþi
misionari din Mesopotamia ºi Asia Micã.

Se presupune cã rolul episcopului de
Constantinopol creºte în timpul domniei
împãratului Theodosie al II-lea. Iar ordinea ie-
rarhicã ºi jurisdicþionalã se definitiveazã dupã
al IV-lea Sinod Ecumenic.

Din cea mai veche Notitia cunoscutã a lui

Epiphanius, aflãm cã în diocezele Traciei existau cinci
mitropolii (Heracleea, Philippopolis, Traianopolis,
Adrianopolis, Marcianopolis), cu un numãr total de
douãzeci de episcopii sufragane ºi cincisprezece
arhiepiscopii autocefale.

În sec. VI, începând cu domnia împãratului
Anastasius I, numãrul scaunelor mitropolitane creºte
sensibil. În dioceza Traciei se ajunge pânã le cincize-
ci ºi douã de episcopii sufragane. Progresele

încreºtinãrii se înregistreazã ºi în rândurile populaþiei
barbare din interiorul ºi exteriorul Imperiului.

Patriarhului de Constantinopol îi reveneau, mai cu
seamã, zonele nord-dunãrene, nord-pontice ºi cele
ale Caucazului.

Dificilã este stabilirea rolului exact pe care
Patriarhul de Constantinopol l-a avut în creºtinarea
populaþiilor locale ori migratoare din sud-estul
Europei, ce trãiau în sfera Vicariatului de
Thessalonic. Deci, vicarul de Thessalonic era
dependent din punct de vedere canonic de Roma,
dar se afla ºi sub influenþa religioasã a
Constantinopolului, ca urmare a dependenþei
politice.

În multe teritorii (între sec. VII-X) Bizanþul
pierde controlul politic, dupã aºezarea în ele a sla-
vilor, avarilor ºi bulgarilor. Atunci, efortul misionar al
Constantinopolului se îndreaptã spre popoarele
barbare. Legea Agrarã datã de Iustinian al II-lea a
contribuit la procesul de integrare a slavilor în tradiþi-
ile de viaþã bizantinã ºi a uºurat creºtinarea lor.

Aceasta a reprezentat pregãtirea spre
creºtinarea lor oficialã, care a avut loc în sec.
IX (pentru slavi, bulgari, sârbi, croaþi) prin astfel
de misionari ca Kiril ºi Metodius.

Mulþi barbari aºezaþi pe teritoriul
Imperiului au primit credinþa creºtinã de la po-
pulaþia localã cu care au venit în contact.

Rolul Bizanþului creºte ºi în Balcani, cãci
dupã 732/733 eparhiile Vicariatului de
Thessalonic depindeau de Patriarhia de
Constantinopol.

Astfel a contribuit Bizanþul la rãspândi-
rea creºtinismului din spaþiul sudic ºi sud-estic
al Europei pânã aproximativ în sec. X.

Octavian Moºin

CONTRIBUÞIA BIZANÞULUI LA CREªTINAREA
SPAÞIULUI SUD-EST ªI EST EUROPEAN

Ruinele mãnãstirii Sf. Simeon Stolpnicul,
Kalat-Seman

Baptisteriul bisericii �San
Giovani in fonte�, Ravena (400-

450)

Piatrã funerarã, Dobrogea (sec. IV-VI)
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ÎNGERAªUL MEU

Îngeraºul meu iubit
De ce tu m-ai pãrãsit?
Eu aº vrea sã fii cu mine
Sã  mã-nveþi numai de bine.

CRUCEA

Crucea cea de  mântuire
Eu tot timpul o pãstrez
Sã mã urc cu ea la ceruri
Cã pe Domnul îl iubesc.

D I N  C R E A Þ I A  C O P I I O R
S v e t l a n a  Z u g r a v u ,  c l a s a  6 ,  C h i º i n ã u

Biserica adãposteºte
icoana Maicii Domnului
fãcãtoare de  minuni �
odorul de nepreþuit al
mãnãstirii,  care a fost
legatã în argint în anul
1798, precum spune
inscripþia de pe
îmbrãcãmintea icoanei,
de cãtre Enache
Postelnicu, iar în anul
1903 icoana a fost
încadratã solid în ramã
de argint de cãtre doam-
na general Elena
Rosetti.

Crucea de piatrã de
deasupra  bisericii, ridi-
catã de Gavriil Voievod

la 1601, a fost dãrâmatã
de ghiulele în timpul
rãzboiului din 1916 ºi
numai o porþiune din ea
poate fi vãzutã lângã
zidul bisericii.

Tot atunci bisericuþa ºi
chiliile mãnãstirii au
cãzut victimã focului
provocat de bombarda-
mente, prin  aceste
locuri fiind zonã de front.
În aceastã calamitate s-
au pierdut documente ºi
odoare nespus de
preþioase.

Salvarea Sfintei
Icoane fãcãtoare de mi-
nuni, a câtorva icoane

vechi, împreunã cu
puþine odoare sfinte ºi o
micã parte din cãrþile bi-
sericeºti se datoreºte
unui neînfricat oºtean
român, sergentului Ion
Mustaþã, care a înfruntat
singur urgia focului, a
gloanþelor ºi obuzelor
duºmane, salvând din
mijlocul flãcãrilor puþinul
ce s-a putut salva.

Bisericuþa are hra-
murile �Întrarea Maicii
Domnului în Bisericã� ºi
�Izvorul Tãmãduirii�.

Rodica Vatamanu,
elevã în clasa 7

POPAS DE RUGÃCIUNE 
LA MÃNÃSTIREA

NÃMÃEªTI

UN VIS ÎMPLINIT
Mã trezisem în zori sub razele soarelui

albe ºi sfioase, care-mi mângâiau faþa.
Fereastra era deschisã spre alte orizon-
turi�În cãuºul palmelor strângeam ceva, o
iconiþã care-mi veghea somnul, primitã în
dar la botez. Nu-mi amintesc cine mi-o
dãruise, eram prea mic, mult prea mic.

Un pic de neliniºte nu-mi dãdea pace. Se
lansase un concurs cu tema �Salvaþi plane-
ta Pãmânt� ºi ºcoala noastrã de Arte fru-
moase participa. De câteva zile doamna
profesoarã Zamfira Galan ne dãdea
îndrumãri cãlãuzitoare. În pas de front ºi
mângâiaþi de credinþa unei izbânzi, ne-am
prezentat la concurs. ªi, cu ajutorul lui
Dumnezeu, am câºtigat�!

Rãzvan Leca, clasa VIII-a Împreunã cu domnul profesor de religie

J
O

C
U

R
I

1.Vasul de lângã  icoanã în care se  pune unt-
delemn ºi care  lumineazã ca  o lumânare în bise-
ricã sau acasã, se numeºte 

C A

2. Vasul liturgic în care se pune  vinul ce se va pre-
face în Sângele Domnului se numeºte

P R

3. Vasul pe care  se pune Sfântul Agneþ ºi celelalte
pãrticele se numeºte

CD

3. Obiectul de cult care se pune pe Sfântul Disc
pentru a susþine acoperãmântul de deasupra
Sfântului Agneþ se numeºte

S L A

Cuviosul Simeon
Stâlpnicul vindecã un

ºarpe
Creºtinii primelor secole adesea plecau în pustiu, mai departe

de forfota lumeascã, pentru a fi mai aproape de Dumnezeu. Unul
din ei � Cuviosul Simeon, care a vieþuit în sec. V, ºi-a fãcut lãcaº
pe un stâlp ºi a  vieþuit mai mulþi ani  în post ºi rugãciune, pentru
aceasta fiind numit Stâlpnicul.

Oamenii veneau la el  cu rugãminþi ºi Sfântul nimãnui nu-i
refuza ajutorul sãu, pentru toþi se ruga lui Dumnezeu.

Dar iatã cã odatã lângã poarta stâlpului ºi-a fãcut culcuº un
ºarpe uriaº ºi fioros ºi oamenilor le era

fricã sã vinã la Cuvios. ªarpele însã se
simþea bine lângã Sfânt � de ce ar fi ple-
cat?
Odatã ºarpelui  i-a  nimerit un þepuº în
ochi. El se zvârcolea, se încolãcea de
durere, apoi s-a târât pânã la stâlp ºi

îi arãta Sfântului prin întreaga sa
înfãþiºare cã suferã ºi are nevoie

de ajutor.
Sfântului Simeon  I s-a
fãcut milã de acest ºarpe
nenorocit. În privirea
Cuviosului era atâta
bunãtate ºi dragoste,
încât þepuºul a cãzut ca
prin minune  din ochiul
animalului. ªarpele
recunoscãtor s-a aºezat

lângã poarta stâlpului ca un miel. Iar când ochiul s-a vindecat de
tot,  ºarpele s-a retras în culcuºul sãu de mai înainte. Oamenii au
început sã vinã iarãºi la Cuviosul Simeon, slãvindu-L pe
Dumnezeu pentru aceastã minune.

Completaþi pãtrãþelele libere cu
literele care lipsesc
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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

Creºtinii care dispun de mijloace bãneºti, au posibilitatea  sã
facã  un bine pentru cititorii noºtri, ajutând în mãsura posibi-
litãþilor la apariþia publicaþiei �Curierul Ortodox�. 

Dragi cititori, existenþa ziarului depinde de numãrul abonaþilor.
Vã rugãm sã contribuiþi la creºterea numãrului  cititorilor noºtri. 

Alegeþi ziarul nostru ºi nu veþi regreta!

St imaþ i  c i t i tor i ,  Vã anunþãm cã  cu  b inecu-
vântarea ÎPS VLADIMIR, Mitropolit  al  Chiºinãu-
lui  º i  întregi i  Moldove,   are loc abonarea la  z iarul
�Curierul  Ortodox� pentru a doua jumãtate a anu-
lui  2000.    Abonându-Vã la publicaþia noastrã,  la
orice of ic iu poºtal  din republicã,  veþ i  f i  la  curent
cu  noutã þ i l e  d in  v ia þa  B i ser i c i i  Ortodoxe  d in
Moldova,  din lumea creºt inã,   cu problema rein-
troduceri 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
creº t inã  or todoxã ,  precum º i  a l t e  lucrur i  de

învãþãturã ziditoare de suflet .

STIMAÞI CITITORI!
Colegiul de redacþie Vã invitã sã participaþi la publicaþia noastrã

prin reportaje, povestiri, comunicãri ºi alte materiale, dacã e posibil ºi
însoþite de imagini, poze, care ar reflecta viaþa cotidianã a parohiei D-

voastrã, construcþia sfintelor locaºuri, sfinþirea acestora, activitatea ºco-
lilor duminicale, predarea religiei în ºcoalã º.a.    

A B O N A Þ I - V Ã
A C U M

Pentru a fi siguri  cã veþi primi “Curierul Ortodox”
ºi în a doua jumãtate a anului 2000, 

abonaþi-vã acum
Indice de abonare: 22034

P r e þ  d e  a b o n a m e n t :
3  l u n i  -  3  l e i  9 0 b a n i
1 l u n ã -  1 l e u 3 0 b a n i

Colectivul redacþiei aduce sincere condoleanþe
pãrintelui Pavel Borºevschi în legãturã cu trecerea la

cele veºnice a mamei sale Ana.
Dumnezeu s-o ierte ºi s-o  odihneascã în lumea celor drepþi.

EUROPA DUPÃ CRIZA 
DIN KOSOVO - IMPLICAÞII

PENTRU BISERICI
La Oslo a avut loc o conferinþa a Bisericilor creºtine la care au participat

întâistãtãtori, ierarhi ºi clerici ai Bisericilor Ortodoxe din Constantinopol,
Albania, Rusia, Armenia, Iugoslavia ºi Statele Unite, precum ºi alþi conducã-
tori de Biserici, catolici ºi protestanþi din Europa cu scopul de a evalua criza
din Kosovo ºi impactul acesteia în regiunea balcanicã ºi în întreaga Europã.
Întâlnirea a fost organizatã de cãtre Conferinþa Bisericilor Europene (CBE), în
colaborare cu Biserica Ortodoxã Sârbã, Consiliul Ecumenic al Bisericilor ºi
Grupul pregãtitor de la Viena, Biserica Luteranã din Norvegia, biserica de stat
ºi Guvernul norvegian au sprijinit material in mod generos aceastã conferinþã în
calitate de gazde.

1. Conferinþa a evidenþiat faptul cã aceastã crizã din Kosovo nu a luat sfârºit,
ci dimpotrivã: aceastã zonã devine, pe zi ce trece, din ce în ce mai monoetnicã,
iar comunitãþile locale sunt departe de a-ºi asigura pacea ºi reconcilierea.

2. C.B.E. va organiza un studiu teologic ºi istoric pentru a explica cauzele
acestor separãri ºi pentru a facilita o apropiere, o reconciliere a acestor menta-
litãþi ºi moºteniri diferite.

3. Aceastã conferinþã a evidenþiat nevoia de informare echilibratã ºi de con-
sultare ecumenicã, þinându-se seama de modul greºit în care criza din Kosovo a
fost prezentatã în mass-media

4. Elementul religios nu trebuie exploatat de cãtre politicieni în situaþiile con-
flictuale, ci, dimpotrivã, conducãtorii religioºi pot contribui la prevenirea con-
flictelor de orice fel. S-a recomandat Organizaþiei pentru Securitate ºi Cooperare
în Europa (OSCE) sã recunoascã acest rol binefãcãtor al Bisericilor, iar C.B.E.
va iniþia stabilirea unui centru de suport ºi coordonarea acþiunilor de pace ºi re-
conciliere a comunitãþilor religioase din spaþiul balcanic.

5. Conferinþa ºi-a exprimat îngrijorarea faþã de intervenþia militarã din
Cecenia, care, asemenea celei din Iugoslavia, a adus multe victime în rândul po-
pulaþiei civile, fãcând apel la gãsirea unei soluþii paºnice.

6.  S-a fãcut apel la întreaga comunitate internaþionala (ONU) ºi la toate
Bisericile din Europa ºi America de Nord pentru începerea procesului de recon-
strucþie a Iugoslaviei. Un proiect model, propus de Biserici, ar putea fi recon-
struirea unuia dintre podurile de peste Dunãre, într-un parteneriat ecumenic. De
asemenea, s-a propus intensificarea ajutoarelor umanitare în aceasta perioadã,
când iarna se apropie, în buna colaborare cu conducãtorii locali ai Bisericilor.     

Mihail SPÃTÃRELU

COMUNICAT 
AL SECRETARIATULUI

SFÂNTULUI SINOD 
AL PATRIARHIEI ECUMENICE

8 august, Constan-
tinopol (Stambul)

În legãturã cu publicarea
în reþeaua Internet a unei
dezinformaþii  în care se
stipuleazã cã, chipurile, la
27 iulie 2000 Biserica
Ucrainei  a fost acceptatã
în jurisdicþia Patriarhiei
Ecumenice, Secretariatul
Sfântului  Sinod al Bisericii
Ecumenice este împuter-
nicit sã decalare  cã o ast-
fel de hotãrâre nu a fost
luatã  niciodatã, astfel cã
informaþia difuzatã ºi în
ziarele Ukrainska Slovo
(din 27 iulie 2000), ºi în
articolul lui Kiril Frolov,
publicat în ziarul
Pravoslavie în aceeaºi zi,
sunt bazate pe o  dezinfor-
maþie.

Patriarhia Ecumenicã îºi exprimã îngrijorarea ºi regretul din  cauza
acestor ºtiri false care duc spre dezbinare, jeneraezã conflicte între
creºtinii ortodocºi ºi pun sub semnul întrebãrii acele sucese obþinute
deja în activitatea pentru unitate, punând în pericol ºi comuniunea celor
care cred în Iisus Hristos ºi care vor sã îndeplineascã porunca Lui de a
fi uniþi.

Preafericitul Bartolomeu I, Patriarhul
Bisericii Ecumenice


