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Vizita în România şi acordarea titlului de
Doctor honoris causa Sanctităţii Sale
Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic
M ănăstirea N eam ţ
Scurt istoric *1
| Mănăstirea Neamţ se află situată la 15 km NV de Cetatea
! Neamţului, pe valea pârâului Nemţişor, ta altitudinea de
I 45o_ino m si este considerată cea mai veche şi însemnată
j avgzare monahală din Moldova. Cea dintâi biserică de zid a
| îostînălţată de domnitorul Petru Muşat (1375-1391) pe
i locui unui vechi schit de lemn; tumul-clopotniţă, cu frumosul
i ău gang boltit, este construit la bază din vremea lui
| Alexandru cel Bun pe la începutul secolului al XV-lea, iar
! biserica actuală cu hramul "înălţarea Domnului" este zidită
j de Ştefan cel Mare şi Sfânt Intre anii 1485-1497, după cum
| atestă documentele şi pisania aflată deasupra uşii de intrare.
.Această biserică este cea mai mare şi cea mai expresivă
dintre toate ctitoriile lui Ştefan cel Mare, cel mai interesant
i şi reprezentativ monument al arhitecturii moldoveneşti din
secolul al XV-lea, atât ca plan şi structură interioară, cât şi ca
j mod de decorare a faţadelor. Meşterul care a zidit-o a ştiut
>să combine Nn mod unitar elementele mai valoroase ale
j realizărilor anterioare, alăturând naosului treflat al bisericii
I de tipul "St Gheorghe" din Hârlău, pronaosul cu două
1cupole de tipul celor folosite ia biserica "Sf. Ioan" din Piatra
| Neamţ.
1 Planul bisericii lui Ştefan Voievod, prin introducerea
| camerei mormintelor între naos şi pronaos şi prin adăugarea
| unui pridvor pe latura de vest, stabileşte tipul clasic al
| btsencn de mănăstire care va fi preluat în secolele următoare.
' în pianul original s-a adăugat pe latura de sud a absidei al! tarului în timpul lui Iliaş Vodă "Clisiamiţa" pe la 1550.
Decoraţia exterioară a bisericii consacră stilul moldovenesc
rezultat din îmbinarea elementelor bizantine (ceramica
smălţuită) şi gotice (ancadramentele de uşi şi ferestre, con
traforturile), adaptate fondului autohton.
Pictura interioară marchează două etape distincte: în altar,
naos şi camera mormintelor ea aparţine epocii Iui Ştefan cel
Mare, cea din pronaos şi pridvor aparţinând stilului din
vremea lui Petru Rareş (sec. XVI). întreg ansamblul pic
tural din biserică şi portalul turnului-clopotniţă a fost repictat culoare peste culoare în anul 1830.
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Mănăstirea Neamţ a
fost de asemenea un
important centru cul
tural
şi
artistic,
începând cu secolul al
XV-lea a fost înfiinţată
o şcoală de caligrafi şi
miniaturişti,
dintre
care o figură de seamă
a fost cea a monahului
Gavriil Uric care a scris
pe
pergament cu
remarcabile miniaturi

Tetraevanghelul de la
1429,
originalul
găsindu-se Ia Oxford.
Aici s-au format cei doi
cronicari, Macarie şi
Eftimie, care au scris
cronicile Ţării Mol
dovei pe vremea lui
Petru
Rareş
şi
Alexandru
Lăpuşneanu
din
mi
MANASTIREA NEAMŢ
secolul al XVI-lea. Din
această mănăstire s-au
Biserica iriăJfarea Domnului", ctitorie a domnitorului Ştefan cei
ridipat mulţi cărturari,
Mare.şi,Sfânt, construită la sfârşitul secolului ai XV - lea
promotori ai culturii
naţionale,
călugări """ ‘ - ...........
în secolul al VH-lea (665) şi ferecată în argint şi aur în timpul
învăţaţi, care au cinstit
»
domniei lui Mihai Sturza (1844-1845).
scaunele vlădiceşti.
La etajul laturii de sud-vest a incintei se află biblioteca
La începutul secolului al XlX-lea ia fiinţă şi o tipografie
care a editat multe cărţi într-o grafică superioară, printre mânăstirii, care deţine peste 16 000 de volume, manuscrise
şi cărţi în limba română şi în alte limbi străine, precum şi un
care Evanghelia de la 1821, o frumoasă operă de artă.
Ca şi celelalte vechi şi importante aşezăminte mănăstireşti ■ muzeu ce conţine o valoroasă colecţie de obiecte bisericeşti,
din ţara noastră, Mănăstirea Neamţ a posedat un bogat dintre care se disting Catapeteasma din secolul al XVII- tea,
tezaur de obiecte artistice bisericeşti lucrate de călugări: care a aparţinut paraclisului Cetăţii Neamţului, tipografia
icoane, sfeşnice, potire, sculpturi în lemn, ţesături ş.a., toate veche, Evangheliarele ş.a.
între anii 1954-1961, Mănăstirea Neamţ a fost restaurată
de o mare valoare artistică. Dintre acestea trebuie
menţionată icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, sub grija Direcţiei monumentelor istorice fin colaborare cu
având pe revers icoana Sfântului Gheorghe, dăruită de Departamentul Cultelor şi Mitropolia Moldovei şi Suceveiîmpăratul bizantin Ioan al VlII-lea Paleologul lui Alexandru Iaşi.
cel Bun la începutul secolului al XV-lea. Icoana a fost pictată
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Noi posturi de preoţi
în armata română
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Bartolomeu I , Patriarhul Ecumenic

Discurs cu prilejul primirii
titlului de Doctor Honoris Cauza
al Facultăţii de Teologie a Univer
sităţii *AI. I. Cuza" din laşi ·
15 oct. 1997

sănătate bună şi vârsta de cel
mult 40 de ani şi să se bucure de
prestigiu în Biserică şi societate.
Informaţii privind completarea
dosarului de candidare şi pos
turile scoase la concurs se vor
solicita de preoţii interesaţi de la
Centrele Eparhiale de care
aparţin sau de la Cancelaria Sf.
Sinod (tel 01 337.08 30 sau
337 08.37).
Tematica şl bibliografia pentru
pregătirea In vederea participării
m eyamen au fost publicate fn pe
riorfleul 'Vestitorul Ortodoxiei',
enul III, nr 149/16 31 Ianuarie
1990, p 2 şl f
Data limită pentru trimiterea de
către Centrele Eparhiale la Cerv
celari« Sf Sinod a dosarelor da
candidare a ţcteitţllur mcnmandaţl
a tfa 6 nntemfaia 199/,

C a n e a l ar la t f S ln o tl

dc câte ori este cinstit In persoana
OriSmereniei
Noastre Tronul Ecumenic,

suntem stăpâniţi de sentimente amestecate.
Pe de o parte, de bucurie pentru
recunoaşterea slujirii îndelungate pe care
Patriarhia Ecumenica, cu harul lui Dum
nezeu a tmpllnit-o In Întreaga ortodiwie şi, pe
de altă parte, de nelinişte, ca nu cumva cinstea
aceasta sfl fie Înţeleasa ca adresata per
soanelor, deşi ea aparţine celui care dăruieşte
acestora voinţă şi putere, adică Domnului
nostru llsus llristossi nisericii Sale Ortodoxe,
tiare constituie un singur trup cu mai multe
mădulare,
Primind, aşadar, aceasta distincţie de tealtă
cinste, amu lai ASmereniei Noastre, titlul it*
/tochir honoris cinuri al UimitAţlt de
teologie s hjnerunostutei 1tniveodlAţl dtn
teşi, ctinslderAnt a tt de Is sine înţeles că tn
persoana nonstiA este einsiMA (sloria de
tipt-napt* diată mii de ani a Puntaihiel
l‘nimenl,e şt (Vi cat* «le a lungul alAtor
seuăe a ţuisltat o In etnţa uneori in «cmtliţil
reie, Prea înaltul Pomlana «I tuluror,
lumntrmr latăl, prin lini. In Ihduii Mint
De aceea, «spumăm mulţumirile noastre,
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mai întâi bunătăţii Dumncecuhn nostru (X
In Treime, Cel care ne-a dăruit bucur«
recunoaşterii tn acelaşi duh frăţesc a hxrâr*
Sale mântuitoare, şi, fin al doilea rând, tuturor
membrilor Corpului profesoral, care, prm
hotărârea lor ne-au adus tn ace» tec al
cunoaşterii, pentru ca să petrecem frăţeşte «a
acelaşi duh. Primim de asemenea cu
mulţumire şi plăcere cuvuitete fruatons* oiş
tile gici şi adresate Smereniei Noaatre, An
legătură cu persoana noastră sau cu Patriar
hia Ecumenică.
Deoarece m-am referit la petrevec**
frăţească tn acelaşi duh, să tiieetvwis te «ou*
tinuare a vedea teipeeuiiă căruţ duh A
aparţinem ivs şi te ce duh suntem şt petrecem
împreună frăţeşte Est* bute cunoscut uă
exist A mat multe teluri de chihurt şt eă im
dotau să hm puriAtori« Duhutut OttosKxt, tel
(Im inspiraţi şi tedonuAţi <te so a ţa Este, «te
Asemenea, cunomut că «iutile «lui s»s\st*
duhnit se ptestnlă Ai veşmânt «xivvJret,
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vStradanii la

temeluirea Bibliotecii
f i t Sfântului Sinod
care ocrotesc de praf sau de orice altă
continuare din numărul trecut
deteriorare, dinapoia geamurilor, şirurile
Aşa a iixvput truda aduoâru şi aducerii lungi ale cărţilor? Acest mobilier - împreună
cărţilor la noua bibliotecă. Patriarhul Jus- cu mesele largi acoperite cu adevărate cupole
timan a poruncit să se strângă din Palatul de cristal sub care odihnesc la vedere
Patriarhiei Române şi de la Facultatea de preţioasele manuscrise străvechi şi tipăriturile
Teologic Ortodoxă din Bucureşti lăzi cu cărţi jrare - sporeşte osârduitoarea grijă care noi,
şi cu reviste, care să fie aduse la noua sa 'ostenitorii bibliotecii, o purtăm cu dragoste
ctitooe de la Mănăstirea Antim. Este, aici, nepreţuitei sale zestre de manuscrise şi
vrednic a se pomeni că, printre multe altele, tipărituri. Biblioteca Academiei Române,
am primit şi sena veche a revistei Biserica Or Departamentul Cultelor şi ...chiar Ministerul
todoxă Română, apărută de la 1879 încoace. de Interne (!) şi-au arătat admiraţia pentru
Acestor colecţii de carte dintru început se acest mobilier care asigură colecţiilor cele mai
adăugau treptat pachete mari cu cărţi din bune condiţii de conservare.
străinătate, şi care se aflau depozitate la
Chiar în anul ieşirii mele din temniţă, 1964,
Palatul Patriarhal, şi pe care eu aveam să le
cercetez şi să le aşez în bună rânduială la noua Prea Fericitul Patriarh Justinian îmi
Bibliotecă a Sfântului Sinod. Toate aceste încredinţează iar cheile Bibliotecii Sfântului
colete cu cărţi purtau înscrisul absurd şi de Sinod, împreună cu porunca de a călăuzi şi
tristă amintire: "Fond interzis", de parcă ar fi gospodări, şi de aici înainte, rosturile acesteia.
vrut să-ţi asuprească mintea cu o lege nouă şi Aşa se face că, întorcându-mă, am găsit
fără noimă, după care o carte este scrisă şi câteva mii de volume depozitate în pachete
tipantă mimai pentru a nu-ţi fi îngăduit să o care purtau, toate, acelaş înscris prevestitor:
dteşuL. Această lege S ră
temei, Fond interzis! în anii robiei mele prin
neîndreptăţită şi păgubitoare se aplica, însă, şi închisorile comuniste, Dumnezeu mă întărise
câtorva 'dintre profesorii noştri de seamă ai nespus, aşa că nu am şovăit o clipă: mi-am
Facultăţii de Teologie, precum părintele suflecat mânecile şi, cu credinţă în Hristos,
profesor Dumitru Stăniloae, profesorul m-am apucat grabnic de treabă. Am desfăcut
Nicolae Chiţescu, sau profesorul Teodor M. toate pachetele cu cărţi şi, nepăsător cu bună
Popescu; ei aveau, deci, putinţă să se bucure ştiinţă, la orice avertisment, m-am ispitit să
şi să preţuiască comorile de aleasă cultură pun în rafturi carte după carte, fiecare cu fişa
teologică strânsă în cărţile ce veneau să ei. Dar aceasta nu o făceam oricum, căci, deşi
sporească zestrea noii Biblioteci a Sântului găsisem cărţile de-a valma, nici una nu a lipsit
Sinod şi la care nimeni in afară de ei nu aveau să treacă prin mâna mea, rânduindu-le pe
domenii şi pe ediţii, oprind şi aşezând în raft
îngăduinţă să ajungă.
exemplarul cel mai bun, coborând dubletele
Deoarece, aşa cum am zis mai înainte, Prea în depozitul de la subsol. Astfel, am introdus
Fericitul Patriarh Justinian îmi încredinţase - în mod firesc şi negândind o clipă la preţul
mie treburile de alcătuire, întocmire şi bună nou pe care l-aş fi putut plăti pentru j
rânduială ale Bibliotecii Sântului Sinod, eu cutezanţa mea - întreg "Fondul interzis" In
am trudit, astfel aid, din octombrie 1958, fondul general al colecţiilor, punând orice
adică Întocmai de la data înfiinţării ei, până la carte la îndemâna oricui vroia să o coboare
13 martie 1959, când, la lăsatul serii, am fost din raft şi să o citească. Şi, vreme de treizeci şi
ridicat de securitate şi, ca mulţi alţi slujitori ai cinci de ani, de când mi-am închinat toată os
sfintelor altare şi smeriţi închinători în teneala şi puterea rosturilor şi bunelor
veşminte preoţeşti ai Domnului şi rânduieli ale Bibliotecii Sântului Sinod, nu
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, am fost m-am abătut o clipă de la acest îndreptar
întemniţat în închisorile comuniste, cu osândă moral de principiu.
că am avut legături cu mişcarea legionară şi
Aşa s-a pus început zestrei de carte a
pentru duşmănie de clasă. Aveam să stau
astfel robit prin ocnele "eroicului partid al Bibliotecii Sfântului Sinod. La sâmburele de
daset muncitoare" până în anul 1964, când 4000 de volume al daniei mitropolitului
am fost lăsat slobod. Sunt fericit să spun acum Nifon, s-au adăugat alte mii şi mii de cărţi,
că Atotţntorul Părintele nostru Dumnezeu astfel că astăzi această zestre numără mai
ro-a împodobit pe mine, nevrednicul robul bine de 60 000 de volume din care aproape
Lui, cu slăvită încercare şi mustrare a acestor 4000 sunt catalogate la rubrica cărţi rare, iar
am de temniţă grea, pe care i-am trecut cu numărul manuscriselor urcă la 450, din care
îndelungă răbdare, Indurare a răului şi 200 sunt mai vechi (secolul al XVI- lea şi al
părtăşie cu fraţii mei de robie, mărturisindu- XVH-Iea), iar 250 mai noi (secolul al XVIIIL, împreună, pe Domnul nostru Fiul Unul lea şi al XDC-Iea). Cărţile vechi şi rare
Născut Dacă îmi este îngăduit să arunc azi strălucesc In ferecături scumpe ca nişte nes
înapoi o privire peste viaţa mea trecută - temate de veche cultură şi sunt ocrotite în
văzându-mă, la treisprezece ani, monah Ia vitrine acoperite cu geam, făcându-i pe cei
sânta Mănăstire Cheia, al cărei stareţ am fost care calcă pragul bibliotecii să se oprească şi
apt» am de-a rândul şi al cărei stareţ din afară să le cinstească cu luare-aminte şi multă
mai sunt Încă, după aceea, Intre 1932 şi 1940, preţuire. Să amintim câteva din acesteodoare
elev la Seminarul Teologic de la sfânta de vechi tipărituri: Sfântul Ioan Hrisostom:
Mănăstire Cernica, şi între 1940 şi 1944 stu Mărgăritarele (Veneţia, 1621), Cazania lui
dent desluşitor al ştiinţelor teologice la In Varlaam (Iaşi, 1643), Noul Testament
stitutul Teologic din Bucureşti, şi mai departe (Bălgrad, 1648), Evanghelia Învăţătoare
preot, apoi spiritual al Institutului Teologic, (Dealu, 1649), îndreptarea Legii (Târgovişte,
protosinghel şi, din 1956, arhimandrit - ei 1652), Scutul Katekismului cu răspuns den
bine, îmi este limpede că toată această scriptura Sfântă Împotriva răspunsului a două
pământeşte petrecută viaţă a mea mi-a fost ţări fără Scriptura Sfântă (Bălgrad, 1650),
dăruită de Atotputernicul pentru a fi Sfânta Evanghelie (Bucureşti,1682), Apostol
luminată de negrăita fericire a mărturisirii lui (Bucureşti, 1683), Biblia adecă DumHristos în vremea acelor ani de robie prin nezeieasca Scriptură, a lui Şerban Cantemniţele comuniste, când nu am vorbit tacuzmo (Bucureşti, 1688), Sfânta Evan
mciodată intru deznădejdea duhului meu şi ghelie (Bucureşti, 1693), Sfânta Evanghelie
rur nu am plâns vreodată Intru amărăciunea (Snagov,1687), Evologhiu (Râmnic, 1706).
mim« mete. ci am spus că Flifaz. "Fericit este Dintre tipăriturile rare şl, prin urmare, foarte
preţioase, Biblioteca Sfântului Sinod se poate
omul pe care Dumnezeu II mustră".
mândri cu câteva piese însemnate) cea mai
Dar Mtorcândo-mfi iar ia ceea ce am a zice veche, Michelu ritti neapolilani (Basileam),
mai departe despre temeiurile Bibfcoteeii datează de la 1517; urmează apoi Varii hisSfântului Sinod, unde Prea Fericitul Patriarh loriiu romanae srriptore.i parei el latini
JtMtMnan mi hărăzise dintru început ia os W545),
|
‘ ^ jSacre
·
(1545), Ccmcc/rdantiae
maioret
fliblioe
teneai» punem № hună rânduială, trebuie să fl/mora,
/mori 1545), ftlblia Sacra (l ondra, 1561),
adaug că, în anii robiei mele, corabia Artele ţi therelele Conciliului Tridenlm
biMIoteeit fiiaese dusă înainte de eminentul (Pranlcfurt am Mein, 1576), liihlia, Velut el
profesor Dumitru Feetoro, pe atunci şi eon- Novam Trtlamenlum (1592), Doctrina ( htin·
«ber la Departamentul de relaţii crier ne al liana, In HmMte latină li aranâ (Roma, 1611),
Patriarhiei Române F) a avut bucuria «A I. f hrivmtorrius I. Divina Misa (Veneţia,
rmSk te anul 1960, tefSţ»utndu «e eroteefut 16*7).
de mobilier al arbtteeiolut Dumitre Berechet,
des*tn%ry» eu buh meşteşug ş» pricepere In
ufmar» In numărul următor
iisk errh patriarhale u n » nu ştie azi
Arhimandrit,
Adapurile mastve dăt lemn bogat sculptat,
Q rlg o rl· BAOUŞ
e a » acciparliM rar· gme pereţii MMMeui, ţi
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Imnc teologice
II. D esp re Fiul
1. Cflnta-vom mai presus pe Fiul, premărind sângele
Curăţitor al patimilor noastre. Căci grabnică nevoie e
Ca muritorul să apere cereştlle tării de limba care,
Nesocotit grăind de Dumnezeire, pe sine se va nimici.
5. Mare este Tatăl şi mai înainte de El nimic nu era.
Căci toate le poartă In Sine, nu e nimic mai presus de El.
Cuvântul lui Dumnezeu născut din Tatăl, e Fiul fără de început
Chip al Arhetipului, de-o fiinţă cu Cel ce L-a năsacut.
Căci mare e întru slavă Fiul Tatălui; din Care S-a arătat
, ,
10. Cum numai Tatăl ştie şi Cel născut din Tatăl
Căci în preajma Dumnezeirii nimic nu exista; şi totuşi cunoscut
Tuturor muritorilor şi mie deopotrivă ne este
Că nu ni se cuvine dumnezeieştii naşteri să aducem
Vreo curgere sau vreo ştirbire de ruşine. Căci dacă eu
15. Nu sunt un Născător fără de păcat (căci totuşi sunt de trup legat, dar nusupm^
Cu atât mai mult Cel ce e liber, netrupesc fiind. Şi dacă de departe
Aceste firi sunt diferite, să nu te miri că naşterile-s tot aşa.
Căci dacă timpul mai-nainte e de mine, nu e şi mai înainte de Cuvânt
Există timpul, al Cărui Născător e făr’ de timp.
20. Pe când Tatăl făr-de-nceput era dar nu era ceva mai sus de Dumnezeu
Atunci şi Fiul, principiu având pe Tatăl fără de-nceput
Ca a soarelui lumină ce-n jurul lui un preafrumos cerc este
Dar, dacă toate-aceste analogii sunt mai prejos Dumnezeirii celei mari
Să nu îndepărtăm pe Atotstăpânitorul Fiu de Tatăl cel Atotstăpânitor,
25. Punând cumva distanţă între Aceştia ce din veci există.
Căci dacă e ceva mai înainte de Dumnezeu, sau timpul, sau voinţă, Dumnezeire» e.
mpărţită.
Căci Dumnezeu, ca Născător, este mare Născător.
Dacă cea mai mare slavă o are Tatăl, căci, nu există vreo cauză a prea-cinstitei Dumnezeu
Nici prea-cinstita naştere din Tatăl cel Atotputernic
30. Nu este mai puţin slăvită, dacă în Tatăl îi e izvorul.
Pentru aceasta să nu-mi desparţi pe Dumnezeu de Dumnezeu.
Nu socoti că Fiul departe e de Tatăl.
.
Căci numirile: nenăscut şi naştere din Tatăl,
Nu denumesc Dumnezeirea Intru totul.
35. Cineva şi-a închipuit că amândouă ^unt de-o parte şi de alta a Dumnezeirii,
Rămânând în afara ei, însă firea este neîmpărţită
Iar dacă e născut Cuvântul, Tatăl nicidecum nu are ceva
.
Trupesc, fiind netrupesc (nicicând nu este mintea omenească.
atât de necugetată, încât să gândească acestea),
40. Şi socoteşte pe Dumnezeu Fiul, vrednică prea-mărire a Născătorului
însă, dacă fără judecată, aducând prea-mărire a Născătorului
Tatălui Celui Atotputernic, Intipărindu-ţi în suflet frica cea deşartă
Ai tăgădui naşterea, ai arunca pe Hristos între cele zidite
Deopotrivă necinstind Dumnezeirea, o netrebnicule,
45. Pe de altă parte necinstind pe Născătorul Fiului, Acesta nu mai este Dumnezeu, tW*
fost zidit.
Căci tot ceea ce nu era cândva dintre cele create este, ·
Chiar dacă ar fi ceva care rămâne neschimbat prin raţiunile preamărite ale lui Duffl*®1
Pentru care raţiune, preabunule, având început de aici,
Din patimile lui Hristos, Îl pui pe Dumnezeu mai pe urmă
50. Pe care îl pui sub legături şi, Împotriva lui Dumnezeu
Numeşti Impreună-robia ta vrednică de răsplătirile robiei.
.
t>
Dacă Atotputernicul Dumnezeu L-a zidit mai târziu ca pe-o unealtă bună
(Precum trudeşte un meşter la carul său)
Ca Dumnezeu să mă zidească prin mâna întâiului născut al Său
55. Şi astfel creaţia ar sta cu mult mai presus decât cerescul Hristos,
Cuvântul ar fi din cauza aceleia, iar nu aceea a lui Hristos.
Oare cine ar putea să spună acestea?
Iar dacă şi-a asumat trup, izbăvindu-te de patimi
- Iată de ce trebuie să dai mare preţ prea-slăvitei Dumnezeiri ·
60. A păcătuit Cel care prin mine e cu mult mai prea-slăvit
Căci nu a pierdiut ceva din Dumnezeire şi ne-a mântuit,
Tămăduitor fiind, Care a nimicit patimile stricăcioaac
Era muritor, dar Dumnezeu. Din sămânţa lui David dar
Ziditor al lui Adam. Purtător de trup însă şi netrupesc
65. Din Maică Fecioară, circumscris, însă de necuprins
Şi a primit ieslea pe când steaua fi călăuzea pc magi
Iar purtătorii de daruri au venit şi s-au tnchlnat.
Ca muritor a venit spre luptă, Insă a biruit ca Unul de nebiruit
Ispită în trei încercări; hrană'potrivUâ
70. A hrănit mii, a schimbat apa în vin
S-a botezat, dar a spălat păcatele şl prin Duhul a fost numit cu glas oa de tunet
Fiu al Celui fără tle-nceput
Ce muritor a primit somnul, dar ca Dumnezeu a potolit marea.
A obosit cu genunchii, dar a dat tărie genunchilor celor obosiţi,
■.

'
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Părintele Stâniloae - cuvinte pentru tineri
ubHcâm în acest num ăr poate u ltim ul interviu apropiat de ştiinţa mărginită a nu ştiu căror secte. în
acordat de pr. prof. D um itru Stăniloae unor ÎAxident creştinismul a intrat într-o lume barbară. în
tineri. Putem sp u n e p rin urm are că avem de-a , rasărit a intrat într-o lume care depăşise toate posibilităţile
| face cu un m ic testam ent pe care p ărintele profesor filozofiei ce nu o satisfăceau, aducând cu sine taina
, l-a lăsat tin e rilo r în p rim ă v a ra a n u lu i 1993, persoanei, Evanghelia, Biblia în general. Spunea un
\ Mulţumim p rieten ilo r d e la ASCOR Braşov şi protestant: noi n-am înţeles din creştinism decâ să nu furi,
k ASCOR Cluj p rin in te rm e d iu l cărora se poate ■să nu ucizi, că înainte furam şi ucideam.
Dar ce minunat este creştinismul ! Poate fl depăşită
republica acest interviu (Red.),
- Ştiinţa ne lasă închişi în descrierea vieţii noastre, ea vreodată Biblia? Poate fi depăşită Evanghelia lui Ioan? Eu
nu explică nimic, descrie numai legile lucrurilor, mai mult, aş vrea să lucrez acum, dacă îmi ajută Dumnezeu, la un
pe cele ale lucrurilor materiale. Psihologia este cea mai studiu despre Hristos în epistolele Sfinţilor Apostoli. Câtă
i slabă dintre ştiinţe pentru că vrea să reducă la câteva legi bogăţie şi profunzime în aceste scrieri. Ce sunt filozofiile
viata spirituală. Omul e o taină de necuprins, de nedefinit, pe lângă epistolele lui Pavel? Cioran spune că a fost un
fiecare om este altul decât altul aşa încât nu poţi să reduci epileptic (clar cum poate un epileptic să scrie aşa ceva?), că
viata persoanei la o ştiinţă precisă, aşa cum pretind a nesocotit pe marii filozofi ai antichităţii. Dar ce-mi
ţ oamenii de ştiinţă. Fiecare persoană este o mare taină, o explică mie marile filozofii ale antichităţii? Ce-mi explică
; taină care mă înalţă, care îmi dă o bucurie. De-aş avea Plafon ? Ce-mi dau filozofiile occidentale care pierzând
lumea toată, dar nu am o persoană atentă faţă de mini, aş spiritul tainei spun că Dumn^feu e distent, că nu are nici
fi cel mai nefericit om. Deci ce mare lucru este persoana şi un rol în viaţă noastră. Câţi oameni se hrănesc cu această
ţ cine o poate defini? Ştiinţa nu cred că mai pretinde astăzi filozofie? Un mic grup care pretindea că ciţgetă. Pe când
Evanghelia hrăneşte de generaţii şi va hrăni până la
■ să poată defini o persoană.
Insă şi apariţia omului este o taină Eu nu cred că omul sfârşitul lumii viaţa oamenilor. Acesta este creştinismul.
- a ieşit din maimuţă. Cu cât mă duc mai îndărăt, cu atât văd Eu cred că aici este credinţa, în sesizarea tainei lucrurilor,
un om superior omului de astăzi. Omul de dinainte avea o iar taina supremă este persoana. Persoana..care iubeşte.
- înţelegere a lucrurilor tainice. Cine îi poate întrece pe cei Credinţa este adevărata ştiinţă. Nu poţi despărţi ştiinţa de
care au scris cărţile Bibliei? Cu cât te duci mai înapoi, cu credinţă. Ştiinţa care nu are credinţă nu e ştiinţă.
- Părinte, care credeţi că ar fi rolul ortodoxiei româneşti în
atât dai de oameni mult mai înţelepţi decât oamenii de azi.
' Unde a ajuns ştiinţa aceasta a Occidentului? A ajuns la o revitalizarea spirituală a poporului? .·
- Eu cred că trebuie să rămânem în creştinismul de la
aşa numită practică a tehnici a civilizaţiei, s-au dezvoltat
. început. Poporul român s-a precizat ca popor român prin
. cele materiale, dar cele materiale...
Am fost astăzi la Cemicâ şi am trecut prin marginea Creştinism, Se vorbeşte în faptele Apostolilor de un vis al
oraşului. Am văzut nişte blocuri teribil de lipsite de simţul ! lui Pavel, în Troia. I se arată un macedonean care îi spune:
estetic, de simţul spiritualului, din care omul a dispărut, a Treci Bosforul şi te du că se deschide o poartă nouă. Şi a
dispărut taina.
ajuns în Filippi care era colonie romană. Deci noi avem
Poporul recunoaşte taina în toate; fiecare lucru, chiar şi cel creştinismul înainte de Roma. La Roma a mers Pavel abia
material e taină. Ce superficialitate trăieşti astăzi când mergi după aceea, când este dus, legat şi închis; aici nu s-a vorbit
prin oraşele acestea cu blocurile lor, cu tehnica lor. Pentru vreo două sute de ani de creştinism în limba latină...
ţăranul care făcea o fântână, făcea un gard, era mai complicat,
' - Vreţi să spuneţi că pentru prima dată limba latină s-a
dar el ştia că dincolo de lucruri toate sunt o taină mare... Pe vorbit aici?
cârtd oameniide azi nu mai aunimic decât această tehnică, ei
- Pavel spune că Filippi era colonie romană, iar noi
nici nu-si pun întrebarea despre sensul lucrurilor. Dacă nu e avem termenii latini de aici şi nu de la Roma.
decât lumea aceasta cu dependenţele ei, cu legile ei, totul ar fi
- Ai noştri proprii?
tară de sens. Dacă oamenii mor rând pe rând, definitiv, şi
—Da, exact. înainte de cei care s-au format la Roma. Eu
apar alte generaţii ce mor definitiv, atunci ce sens ar mai ii zic aşa că suntem protolatinifatea. Nici o limbă vorbită nu
aici? N-ar fi nici un sens.
este atât de latină ca limba noastră şi atât de aproape de
Spune Sf. Grigore de Nazianz: nu se poate să fi fost limba latină scrisă. De ce noi am rămas latini după ce am
cândva când n-a fost nimic. Unii oameni de ştiinţă spun că fost sub stăpânire romană cam o sută şi ceva de ani? Aşa
n-a fost nimic şi s-a creat ceva din nimic. A fost de repede îşi pierde un popor limba? De ce nu au devenit
întotdeauna ceva care nu are început, nu are cauză. De la latini grecii, cei din Asia Mică sau cei din Egipt, de ce
Acela sunt toate, în acela sunt cauzele lucrurilor. Deci numai noi am rămas latini? Eu crpd că tracii aceştia erau
trebuie să fie perfect, desăvârşit, conştient şi trebuie să fie protolaUnitatea şi se întindeau foarte departe, din Bitinia
deasupra legilor, absolut nesupus legilor.Acesta este nană în Frigia şi s-au extins în Balcani până la nord de
Dumnezeu care are puterea să creeze din nimic, nu din Carpaţi. Datorită’ împrejurărilor sau poate prin modul
Sine, căci dacă ar fi din Sine ar fi toate perfecte. Şi mai ales nostru de a fi prea îngăduitori, ne-am împuţinat teritoriul.
El trebuie să aibă caracter de persoană. Dar nu poţi să
Noi avem cuvintele latine cele mai substanţiale şi cele
gândeşti persoana fără persoană, trebuie să fie o persoană mai pline de sevă. Noi zicem "Atotţiitorul", traducerea
care iubeşte şi care să te iubească. Şi ce iubire mai înaltă exactă după "Pantocrator"; în Occident se spune
decât între Tată şi Fiu! Fiind doi care se iubesc, iubirea lor "Atotputernicul" care e mai rece. "Atotţiitorul" parcă te
eperfectă numai atunci când iubesc pe al treilea şi fiecare îmbrăţişează. Noi zicem "Tată", ei zic "Pater". Tată e parcă
din ei are o bucurie cu mult mai mare când are pe altul şi' altfel. Noi zicem "Fecioară" ei zic "Virgo", mai fizic. Ei zic
sebucură împreună de celălalt. Şi iată că învăţătura despre "regnum", "stăpânire", nri zicem "împărăţie", parcă mai
Sfânta Treime apare inevitabilă.
| plină de mister, de basm; noi zicem "biserică" - ''basiliki",
Eu cred în maturizarea omenirii, dacă aceasta mai este clădire împărătească, ei zic "Ecclesia" care a trecut de la
posibilă, în întoarcerea ei la înţelegerea tainei lucrurilor,' Roma la toate popoarele din Occident, însă la noi nu. Noi
văzând neputinţa “ştiinţei de a explica totul. Şi de fapt ce avem o limbă latină, dar proprie.
poate crea ştiinţa cu adevărat? Tot lucruri moarte. Eu cred
• - Unicitatea noastră dste aceea de popor-ladn ortodox?'
ci Occidentul acesta va ajunge la un mare fiasco cu această
- Noi am rămas un popor de legătură între Occident şi
ştiinţă exactă, care poate să ducă la sfârşitul lumii. ·
Orient, reunim luciditatea latină şi sentimentul acesta de
Credinţa este ştiinţa adevărată. Aceasta este? ştiinţa Taină al Răsăritului. Slavii au şi ei acest sentiment, dar au şi
adevărată, ştiinţa tainei care răspunde aspiraţiei omului de ceva neluminat. Noi vorbim foarte mult de lumină, noi
a cunoaşte la infinit. Niciodată nu poţi să cunoşti ceea ce spunem lumii lumină. în basmele noastre* e atâta bunătate
este în taină complet, trebuie să înaintezi la infintîn această şi lumină. Păcat că intelectalii noştri nu s-au aplecat asupra
oiritualităţii poporului nostru.
cunoaştere. De aceea Ortodoxia este cu mult mar înaltă
- Despre "Mioriţa" ce i(e puteţi spune?
decât Occidentul care a redus creştinismul la ceva foarte

P

- Mioriţa este Hristos şi sufletul omenesc. Cei trei
ciobani - cel care are oi mai multe cred că este Hristos, iar
ceilaiţii doi Pilat şi evreii. Şi El are ca mireasă pe sufletul
omenesc. Iată cât de adâncă este "Mioriţa". Se simte că
poporul nostru este un popor creştin.
- Părinte, credeţi că mai este timp de ecumenism acum când
ortodocşii nu sunt uniţi?
- Eu nu prea sunt pentru ecumenism; socotesc că
ecumenismul este produsul masoneriei; iarăşi vor să
relativizeze credinţa' adevărată. A avut dreptate Biserica:
nu prea suntem uniţi. Ecumenismul este pan-erezia
timpului nostru. De ce să mai stau de vorbă cu ei care au
făcut femeile preoţi, sunt de acord cu homosexualii, nu se
mai căsătoresc...?
- Părinte, vorbiţi-ne despre sfinţenia căsătoriei.
-Familia e sfântă. Sfinţii părinţi au lăudat la fel de mult
sfinţenia căsătoriei ca şi monahismul. Pe de o parte, se
recunoaşte că Dumnezeu a creat pe om, bărbat şi femeie.
Omul întreg este bărbat şi femeie şi de fapt, în căsătorie se
depăşeşte plăcerea pur trupească; vin atatea griji, o mână
de copii...Trebuie depăşit acest trupesc. Totuşi este şi
această împlinire legătura completă. Eu cel puţin aşa am
trăit în viaţa de familie: nu mai e viaţa mea întreagă. Câtă
sensibilitate în iubirea unuia pentru altul. Se poate scrie o
carte despre sfinţenia căsătoriei...
în Occident nu mai există căsătorie. Li se pare
importantă homosexualitatea. Nu mai înaintează
omenirea, nu se mai înmulţesc oamenii. în Suedia numai
3%
căsătoresc, trăiesc aşa... în Olanda vezi băibat şi
femeie împerechindu-se în vitrină. In America s-a legalizat
homosexualitatea, drogurile. Unde a ajuns omul? Nu mai
au nici o înţelegere a tainei.
- Recunoaşterea oficială a homosexualităţii nu^i acea
urâciune apărută în faţa lumii în Apocalipsă?
- Cred că da. Zice şi Sf. Apostol Pavel în cap I, Romani.
Oamenii au ajuns nebuni: ''asemenea şi bărbaţii, lăsând
rânduiala cea după fire a părţii femeieşti s-au aprins în
pofta lor unii după alţii, bărbaţii cu bărbaţii, săvârşind
ruşinea şi luând răsplata cuvenită rătăcirii lor. Şi femeile
lor au schimbat fireasca rânduială cu cea trupească, cu cea
împotriva firii." Să fim creştini şi să ne ţinem de această
unitate, unitate care ne-a dat o singură viaţă. Astfel nu mai
eşti întreg. Am spus-o şi în "Dogmatica": omul întreg e
.«jjărbat şi femeie. Bărbatul singur nu e om întreg, femeia
singură nu e om întreg, numai împreună sunt om întreg. Şi
cât de înmuţinat eşti, după ce nu mai ai femeie...Cine te
iubeşte? Te iubeşte soţia, te iubeşte bărbatul. Astfel că fotul
e comun; nu se mai socoteşte că astă e al meu, ăsta e al tău.
El are grijă de ea, ea are grijă de el, E imitaţia Sfintei Treimi
într-un fel. E o fiinţă în două persoane, ca o unitate deplină.

A consemnat Mlhal NEACŞU

n perioada 8-11 octombrie 1997 a avut loc t
simpozion dedicat părintelui prof Dumitru Sti
Ipersonalităţi
ale vieţii culturale româneşti: acade

> Bucureşti cel de-al treilea
Tot aproximativ în acelaşi perioadă a avut loc şl a doua Consfătuire Naţională
niloae care a avut ca invitaţi
ASCOR la care au participat 80 de studenţi de la principalele ţentre universitare. Din
mician Virgil Cândea, preot hotărârile importante amintim aici faptul că ASCOR şi-a definit organizarea la nivel
profesor Dumitru f’cipescu, înalt Prea Sinţiful S* n flm Făgarăşanul, publicist naţional: astlel structura asociaţiei se mulează după structura Bisericii, filialele din
ElenaSotunca etc. La începutul acestor manifestări -a lansat şi prim ul număr al centrele episcopale având rolul de a coordona activitatea ASCOR—u lu i în episcopia
reviste» ASCOR; "Schimbarea la faţă". AceasC publicaţie îşi propune să respectivă, cu alte cuvinleASCOR doreşte să devină în prim ul rând un departament
pre/îrrfe tineri lor repere pen tru întoarcerea la o ad ‘ •arată tradiţie românească şi ‘ pentru tinerel al Bisericii şi nu un ONG care să fie eficient în alcătuirea proiectelor de
'resfiri* f a un semn încurajator pentru noi, simp< '/tonul s-a încheiat în acefalşi sponsorizare, Deasemenea s-a hotărât că ASCOR poale avea filiale sau departamente în
zi în care a Unt şi deschiderea anului universitar la Facultatea de teologie,' < o rke li'caii la te din (ară, respectând u-se anumite criterii care să nu afecteze caracterul
prezenţa Sanctităţii Sale Baftolorneu, Patriarhul Constantinopolului şi a Prea pronunţai studenţesc al asociaţiei,
Feriotului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Orti tdoxe Romane,

Tu dor POPESCU

Realizatori: Adrian Umani, Tudor Popwcu *—
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Duhul ortodox

B artolom eu I ,
Patriarh E cu m en ic

"Caracterul unei înţelegeri juridice a relaţiei o m u lu i
cu Dumnezeu nu exprimă spiritul ortodox

| Discurs cu pnl»|ul primirii titlului
I du Doctor Honorls C auza al
Facultăţii do Toolouie a
Universităţii 'Al I. Cura* din laşi
15 oct. 1997

Mântullorul
tribut Cezarului »au
răspunde Intr-o manieră care dovedeşte că
adevărul se alta In afara acestei dileme. "Dup
Cezarului ce e ai Cezarului şi lui Dumnezeu,
cele ale lui Itumnezeu" (Mt 22, 21).
l a dilema Sfânta Scriptură sau Sf. Trudtpe,
care a chinuit şi mai chinuie încă creştinismul

continuare din p agina 1
•

Si. Ap. ţi Bv. loan ne oferă riterlul fun
damental de deosebire a duhurilor, "dacă
acestea sunt de la Dumnezeu sau nu" (1 loan
4, 1) spunând: "One* duh cur* mărturiseşte pe
lisus Hm tos venit in trup, de la Dumnezeu este;
si orice duri care nu mărturiseştepe lisus Hrislos venit in trup, nu este de la Dumnezeu" (1 f

loan 4,2-3).
Desigur, au existat şi mai există fncă unii
semeni ai noştri care nu primesc pe lisus Hristos întrupat. Dar aceştia nu se afla printre noi,
creştinii ortodocşi. Pe noi, începătorul răută(ii
şi înşelătorul încearcă să ne rătăcească tn alte
aspecte (teme), cunoscând că Domnul nostru
a spus ca cel care cade tntr-un singur punct
devine vinovat tn toate. Prin urmare, dacă
vrăjmaşul reuşeşte să ne îndepărteze fie şi
numai de la un punct al adevărului este ca şi
când ne-ar fi desprins de întreg adevărul.
Deoarece adevărul este Domnul nostru lisus
Hristos, aşa cum însuşi El s-a descoperit
(loan 14, 6) şi, prin urmare, cel care fşi
întoarce faţa sa de la un singur aspect din cele
care alcătuiesc împreună imaginea Sa, este ca
şi când şi-ar întoarce la (a de la Întreg Domnul
şi Mântuitorul nostru.
Această observaţie ne conduce Ia o primă şi
fundamentală trăsătură caracteristică a
adevărului ortodox pe care trebuie să-I
aprofundam. Acesta este sobornicitatea
(catolicitatea).

Sobornicitatea, trăsătură
fundam entală a adevărului
ortodox

Din acest motiv, pentru
a evita
unilateralitatea, spiritul ortodox ne atrage
atenţia prin Intermediul teologici apofatlcc, ca
adevărul, In întregimea Iul, se află dincolo de
formularea catafaticâ, afirmativă, a lui, chiar
şl atunci când aceasta este corectă. Adevărul
este exprimat prin definiţiile dogmaticii

Vizita Patriarhului Ecumenic
Bartolomeu I în România

fnluna tKtombne a acestui an, Ranotomeu
I, Patriarhul Ecumanic al Constautinoptdului, a efectuat o vizită oficială in ţara
noastră.
s
La 11 octombrie 1997 la Bucureşti,
Sanctitatea Sa Bartalomeu l, Pamarfnti
Ecumenic al Consutntinopahdui, a participat
la deschiderea imului universitar ia Faculi: tatea de Teologie Ortodoxă şi la irichider0
Simpozionului "Dumitru Stăntloaer.
•La invitaţia fnalt Prea Sfinţitului Daniel,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Patriar
hul Ecumenic f i I*rea Fericind Părinte
Patriarh Ţeochst; Patriarhul României,
Înconjuraşi de un mare sobor de ierarhi din
România, Grecia, Ucraina şi Rusia, au par
ticipat la festivităţile cela de-a 500 ♦ a
amversări de la sfinţirea bisericii Mănăstirii
Neamţ ctitorită tn 1497 de domnitorul
Ştefan cel Mare şi Sfânt. Cu acest prilej,
Sanctitatea Sa Bartalomeu 1 a inaugurat
muzeul "Sf. Prusie de la Neamţ" ale cărui

gil Cândea.
La 14 oct. 1997, la Mitropolia din Iaşi, d
fost serbată a 110 -a aniversare de la sfinţirea
catedarabn (1887). Au fo st prezenţi reprezen·
tonţi ai conducerii de stat ai României,
precum şi Majestdfile Lor regale, M ihai şi
Ana. .
I La ÎS oct, Universitatea 'Al. I. Caza!1 din
laşi a decernat Sanctităţii Sale BaruAomeu 1
titlul de Doctor honons cattsa. înalt Prea
: Sfinţitul Mitropolit D aniel' a evidenţiat
meritele deosebite ale Patriarhului Ecumenic;
înfîntărirea unităţii ortodoxe, promovarea
dialoguţui ecumenic contemporan, unitatea
Europei şt preocuparea pentru ‘problemele|
ecologice. Sanctitatea Sa a ţinut un discurs
academic de o profunzime deosebită despre
cunoaşterea existenţei din jpunct de vedere or
, . o cunoaştere
^
w
, irtterdistodox,
integrală,
ciplinară şi integriitoare, în care ştiinţa intră
în dialog cu alte form e de cunoaştere a exis·
tenţeL

Toan lacob ae la Neamţ", tn incinta Semi- Sale Bartolomeu I, Biserica şi problemele;
norului Teologic şi biserica"Sfânta Teodora - jumii
"’ll azi
azi. Vocaţia mm
universală a n
Orde la Sihla”ian incinta mănăstirii Sihăstria, »odox de
publicată Wae editura J r in îta s a
Mân&stirea Neamţ a fost onorată anul acesta fitro
cu aniversare mondială UNESCO. Mesajul Muropohei Moldovei şi Bucovinei,
Ea sărbătorile de la Iaşi a fo st prezent s i
domnului director genertd UNESCO;
Federico Major, a fost citit tn faţa mulţimii de U Eminenţa Sa, Cardinalul Silvano Piovanetli
dl ambasador Dan Hăulică. A u maifo st or· de florenţa (Italia) însoţit de Monseniorul:
cauzate un program culturalşi un simpozion Petru Gherghef episcop romano-catoB: de
1NESCO dedicate mănăstirii Neamţ, laşi
Mitropolia M oldova şi Bucovinei a dedicat ?
Secretariatul M itropoliei
Un volum acestei aniversări: Românii în ;
.
Moldovei şi Bucovinei
reînnoirea irihastă îngrijit deptof. acaă Vir· L

Proclamând de fiecare dată când rostim
Simbolul Credinţei noastre credinţa Tn sobornicitatea Bisericii, înţelegem, de obicei,
această sobornicitate ca exprimând braţele
atotcuprinzătoare ale Bisericii în care încap şi
care vor să cuprindă pe toţi oamenii. Dar
sobornicitatea (universalitatea) Bisericii Or
todoxe, aşa cum este trăită de ea însăşi, aşa
cum a fost trăită de Sfinţii şi de Părinţii
I lisericii, este ceva mai cuprinzător, mai larg.
Universalitatea duhului ortodox îmbrăţişează apusean, Romano-catolicismul şi Protestan
"âoypcctiKoi opoi" dar nu este cuprins în
şi cuprinde, nu numai pe toţi oamenii, ci şi tismul,
Biserica Ortodoxă răspunde: acestea, nu se supune, nu poate fi cuprins de
întreaga creaţie şi întreg adevărul. Aceste amândouă, şi una şi celalaltă.
mintea şi de limbajul omenesc. Depăşeşte
două elemente ale universalităţii spiritului or
Pentru Biserica Ortodoxă, ţelul nu este orice formulare şi orice înţelegere a sa, de
todoxsunt uneori ignorate, ca de altfel şi cel Ia
aceea toate formulările dogmatice trebuie să
care ne-am referit mai sus; consecinţa acestei
ignorări este căderea de la duhul (spiritul) or
todox în alt duh, pe care am putea să-l numim,
amintindu-ne cuvântul Apostolului Pavel, ca
duh ai fărâmiţării (împărţirii).
P^v,bună dreptate se întreabă Apostolul
Pavel: "s-a împărţit oare Hristos7" (1 Cor. 1.
13). Răspunsul este desigur negativ. Nu este
pasibil ca Hristos să fie împărţit. Ar fi oare
pasibilă împărţirea lui Hristos, pentru ca
unele aspecte să fie primite iar altele să fie
respinse? Desigur, nu!
Domnul nostru lisus Hristos, Fiul şi
Cuvântul lui Dumnezeu, "prin care toate s-au
făcut" şi încă "bune foarte", nu este posibil să
vrea ca noi să împărţim (fărâmiţăm) creaţia
Lui, care este "bună foarte" In întregimea ei, şi
să primim, de exemplu, sufletul iar trupul să-l
respingem, aşa cum învăţau unii din filosofii
antici, sau să acceptăm spiritul şi să respingem
materia sa, să fim de acord cu viaţa monahală
şi să respingem viaţa conjugală, să primim fap
tele Măriei şi să le respingem pe ale Martei;
sau ceva să acceptăm şi altceva să respingem.
Soborul de preoţi al Mănăstirii Neamţului
Toate ezitările nu sunt nimic altceva decât
selecţia arbitrară a unei formulări sau a unui
aspect al adevărului şi identificarea acestora
cu adevărul întreg sau cu cea mai importantă preferinţa selectivă, ci armonizarea părţilor, fie înţelese fn chip dumnezeiesc. Orice per
parte a adevărului. In limba greacă, din care şi trăirea simultană, participarea In egală cepţie unilaterală şi limitativă a adevărului
provine cuvântul "erezie" (cupeul f ) sensul măsură şi la una şi la cealalta, la "acestea" şi la dumnezeiesc nu exprimă spiritul ortodox.
iniţial al acestui cuvânt era acela de preferinţă
"acelea", echilibrarea complementară a Dumnezeul nostru, despre care Biserica O r
Duhul Ortodox, din acest punct de vedere, lucrurilor, mersul Înainte fără a face excluderi. todoxă ne învaţă atât de multe lucruri prin
■ refuză preferinţa pentru u nde aspecte din De aceea se şi cere o permanentă veghere, o afirmaţii pozitive, tn cele din urmă este carac
Întregul vieţii ţ f învăţăturii creştine şi obositoare pază a minţii şi controlul terizat tn rugăciunile de la Dumnezeiasca
neglijarea sau respingetea altora. Efortul său gândurilor. Preferinţa pentru un anume Liturghie ca ^Dumnezeu negrăit, necuprins
continuu a constat fn a ne convinge pe noi, aspect, erezia, este o soluţie facilă, n calc largă, cu gândul, nevăzut, neajuns". In felul uccsţa,
Biserica Ortodoxă ne păzeşte de ispita
credincioşii, ca, "şipe acestea să le facem şi pe care duce Insă la pierzanie. Mersul permanent preferinţei pentru teologia catafntică sau
ca
pe
sârmă,
despre
caro
ne
vorbeşte
Sf.
acelea să nu le lăsăm” (Mt. 23,23). Multe din
pentru cea apofallcă, ca exprimând fn ex
dilemele care au fost exprimate de oameni au Origoric, este calcn cea strâmtă, In con- clusivitate adevărul. Lc foloseşte pc
font respinse de către Mântuitorul Hristos şi ccnfrnrca minţii, cu atenţia permanent trează, amândouă, învăţăndu-nc în felul acesta ca
de către Biserica Ortodoxă ca fiind pscudo* care duce la viaţă.
Adevărul tn Sine, Domnul nostru lisus Hris
dileme. La întrebarea dacă Ircbulc să se dea

f

vrn m
wfm.

tos, nu este posibil să fie trăit numai mental,
să fie înţeles numai apofatic sau numai
catafatic sau prin însoţirea celor două, ci este
nevoie de participare, dc împărtăşirea reală
de Acesta, de a mânca Trupul şi a bea Sângele
Lui, împărtăşirea de Duhul Sfânt, îmbrăcarea
în Hristos; Hristos trebuiesă iachipînlăuntrul
nostru; viaţa lui Hristos In noi şi viaţa noastră
în Hristos.
Domnul nostru lisus Hristos este în acelaşi
timp Cel venit în trup, Care poate fi atins de
mâinile noastre, poate fi văzut cu ochii noştri,
Cel de care ne putem împărtăşi dar în acelaşi
timp este şi de neatins; Cel ce se mănâncă
pururea şi nu se sfârşeşte; Cel care ne-a vestit
că vom avea necazuri în lume, dac şi bucurie
pe care nimeni nu ne-o poate lua şi pace care
depăşeşte orice minte. Acesta este duhul ortodox: sobom icos, integrator şi nu separator,
discriminator.
Dar vrăjmaşul nostru al tuturor, nu-şi
epuizează strădaniile saje otrăvitoare numai
pentru a ne convinge să facem selecţii ar
bitrare din adevărul cel întru Hristos.
Încearcă să ne determ ine să acceptăm, ca ex
presie a spiritului ortodox, atitudini care sunt
categoric contrare acestuia. O astfel de
atitudine, care a fost cu tărie combătută de
Ap. Pavel şi de Părinţii Bisericii Ortodoxe este
concepţia iudaică legalistă a realităţii
(lucrurilor). A ceasta îşi are originea în persist
enţa cu care creştinii proveniţi dintre iudei
apelau la legea mozaică. Astfel s-a
îm prum utat deja caracterul unei înţelegeri
juridice a relaţiei om ului cu Dumnezeu.
Această concepţie juridică nu exprimă spiritul
ortodox, în ciuda faptului că a pătruns prin
autorii din A pus şi în Biserica Ortodoxă a
Răsăritului, în diferite regiuni.
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C a r a c te r u l u n e i în ţeleg e ri
ju r id ic e a r e la ţ ie i o m u lu i
cu D u m n e z e u n u ex p rim ă
d u h u l o r to d o x .
• Sf. Ap. Pavel, scriind Galatenilor, îi aver
tizează cu ferm itate asupra faptului că cei care
continuă să se justifice prin lege, se
îndepărtează de Hristos şi cad din har. (Gal. 5,
4). D eoarece D om nul nostru lisus Hristos ne
dăruieşte şi nouă to t atât cât a dăruit şi
lucrătorilor din ceasul al unsprezecelea după
har, din dragoste şi nu din obligaţie, deter
minat de faptele noastre bune.
D um nezeu nu ni se oferă în schimb a ceva,
el este un T ată bun care se bucură de întoar
cerea fiului risipitor şi nu mai ţine seamă câta
risipit şi-căt îi datorează fiul pierdut care s-a
aflat, ci sacrifică pentru el, fără‘nici cea mai
mică reţinere, viţelul cel gras. Dreptatea lui
D um nezeu nu constă în echilibrul dintre
greşeli şi pedepse sau dintre faptele bune şi
răsplata lor, ci în restaurarea omului căzut şi
readucerea lui la frum useţea dintâi, №
îm brăcarea veşm ântului dintâi. Acest lucru
nu se realizează dintr-o dată, după modelul
omenesc, prin
plata
unui preţ de
răscum părare, ci printr-o intervenţie a lui
D umnezeu în istorie, prin care Noul Adam,
Cel întâi născut din morţi, ne cheamă pe toţi
jsyV
la pocăinţă, după .care. urmează iertarea '■**
tururor păcatelor celor ce se pocăiesc,
preluând El, pe Cruce, greutatea şi lanţurile şi
m oartea şi dând în schimb viaţă şi încă din
belşug. Astfel, tot ceea ce se referă la
mântuirea noastră trebuie înţeles în chip
dumnezeiesc, în ciuda faptului că este ex
primat în limbaj om enesc, prin imagini luate
din viaţa noastră, care în nici un caz nu poate
fi com parată cu viaţa dumnezeiască.
Prin
interm ediul
acestor
expresii
antropom orfe încercăm să înţelegem, deşi
numai ca "prin ghicitură", adevărul mântuirii.
Acest adevăr însă, nu poate fi cuprins tfi ex
emplele folosite, precum ştergerea datoriei,
plata preţului de răscum părare şi altele
asem enea.

D u h u l o r to d o x n u se
o p r e ş t e la lit e r ă ci cau tă
d u h u l c a r e a in s p ir a t litera
Aşa cum am arătrat mai sus, duhul ortodox

I'estitoml Ortodoxiei

Mărturii
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■ C u v â n t ar ea Patriarhului Ecumenic %
Bartolomeu I, cu ocazia primirii titlului de
|M p l Doctor honoris causa la Iaşi

_ * opreşte la literă ci caută duhul care a acestei raţiuni, adică pe om, criteriu al
hter»; nu £şi concentrează atenţia adevărului. Aceasta aduce cu sine negarea lui
,
unei singure formulări, ci urmăreşte Dumnezeu, din moment ce Dumnezeu nu
corelarea tutua>r formulărilor să poate fi dovedit logic, raţional; aduce cu sine
й adevărul întreg (integral), care este orgoliul omului, dorinţa lui de a deveni superîn toate formulările, dar, cu toate aces orn şi proclamarea faptului că - după logica
lui - Dumnezeu a murit.
tea nu este circumscrisă în niciuna din ele şi
mo to toate la un Ioc, ci fiind mai presus de
Această situaţie schizofrenică a omului cu
« putând fi trăit "ta parte" prin com prea multă părere de sine îl caracterizează pe
punea cu Hnstos. El nu poate fi conceput cel care se încrede exclusiv în judecata sa.
mental prin asimilarea exemplelor şi for Această supralicitare proprie îl conduce pe
mulărilor.
om la desconsiderarea celorlalţi, la neglijarea
(ignorarea) lui Dumnezeu, şi, în cele din
S p u n ân d cele de mai sus nu anulăm
utilitatea exemplelor şi a formulărilor, ci sem urmă la desconsiderarea omului normal.
nalăm faptul ca acestea sunt laptele, hrana
necesară pentru vârsta prunciei, dar nu este
D u p ă d u h u l ortodox,
tuana deplină de care nu suntem încă vredmâ De asemenea, nu anulăm nici judecata
ra ţiu n ea , logica um an ă
cea dreaptă a lui Dumnezeu, ci accentuăm
e ste un in str u m en t u til şi
ceea ce au scos în evidenţă şi Sfinţii Părinţi şi
anume, că dreptatea lui Dumnezeu există
u n d ar a l lu i D u m n ezeu
împreună cu milostivirea şi cu iubirea Sa de
către om
oameni, care fiind puse ta lucrare de către
harul divin o face ca şi nevăzută în viaţa
noastră pe cea dintâi.
După spiritul ortodox, raţiunea, logica
Vorbind, deci, despre un atribut al lui Dum umană este un instrument util şi un dar aljui
nezeu, nu subestimăm şi nici nu negăm exis Dumnezeu către om, "bun foarte", dar cu
tenţa celorlalte, pentru că tatr-o astfel de condiţia ca să fie folosit ta limitele vocaţiei sau
situaţie am ieşi din spiritul ortodox al sobor-_ ale misiunii sale. Nu poate fi însă acceptată
mrităţii (integralităţii), despre care am vorbit drept criteriul tuturor.
mai sus, că folosim posibilităţile limitate ale
Există drumul Damascului şi ta timpul
cuvântului omenesc, care nu ne îngăduie ex străbaterii acestui drum există posibilitatea
primarea simultană a tuturor. Acest lucru dialogului direct şi personal, a întâlnirii cu
este posibil numai ta starea de comuniune, de Dumnezeu în persoana Iui Iisus Hristos.
participare la Dumnezeu, când cuvântul tace, Există harul care adevereşte (confirmă) ceea
iar mintea, cugetul, se transfigurează şi exis ce simte inima. Există împărtăşirea (com
tenţa se tadumnezeieşte după har, vede ceea uniunea) personală cu energiile necreate ale
ce nu se poate vedea şi aude ceea ce nu se Dumnezeirii, pe care au trăit-o Sfinţii şi pe
poate auzi, despre care Apostolul Pavel ne care nu o pot experimenta cei care se încred
spune că a auzit cuvinte care nu se pot grăi şi numai în propria lor raţiune. Există iubirea
a văzut ceea ce ochiul nu a văzut niciodată, care deschide multe uşi ale cunoaşterii super
mei nu poate vedea, desigur, ta afară de ioare şi credinţa care poate pătrunde la
spaţiu şi de timp, dar ta realitate, în afară de lucrurile nevăzute.' Omul care are spiritul
once îndoială dar mai presus de lume.
(duhul) ortodox al dreptei gândiri (o p —
Dar spiritul ortodox nu este numiţi sobor dorppootvrj) nu este posibil să ignore toate
nicesc ta antiteză cu cel separator şi aceste lucruri, deoarece el nu se supune con
preferenţial sau eretic, nici cel al harului şi trolului exclusivist al raţiunii.
darului ta antiteză cu cel legalist (juridic).
De altfel, dacă le separăm în profunzime,
Este in egală măsură spiritul dreptei chib vom vedea că logica umană pleacă de Ia
zuinţe (ορθοφροσυνη) ta antiteză cu spiritul anumite axiome, care .ta mod arbitrar se
raţionalismului (ορθολογισ μοί).
învrednicesc de un prestigiu şi de
Pare, desigur, greu de înţeles conceptul că recunoaştere generală. Dar dacă înlocuim
pot fi contrari doi termeni, deşi ambii au ca aceste axiome cu altele, aşa cum au făcut unii
prim element component acelaşi cuvânt care matematicieni care au înlocuit axiomele
arată corectitudinea. Deoarece, dacă ceva geometriei euclidiene, vom ajunge la alte
rate corect, este corect pentru totdeauna şi concluzii. Prin urmare, dacă'om uleste acela
dinorice perspectivă şi nu poate să fie contrar care pune temelia propriei sale logici este
responsabil şi de concluziile la care ajunge.
seşi.
Diferenţa nu se referă însă la acest element
taniponent care arată justeţe, ci are în vedere
criteriul justeţii sau corectitudinii, ta funcţie
de care ceva este socotit corect sau nu. Şi
pentru că termenii trebuie să aibă un conţinut
acceptat convenţional de către partenerii de
pentru ca să poată fi posibilă
înţelegerea între ei, definim sensul dreptei
î** corectei chibzuinţe (ορθ οφ ροσ ννη) ca
aprecierea corectitudinii pe baza
Sădirii integrale, iar sensul raţionalismului
M fiind aprecierea corectitudinii pe baza
CW)o*cutei ratio.

î n B ise r ic a O rtodoxă, a ltă
tem elie n u p oate n im en i să
p u n ă în afa ra a c eleia care
a fo st p u să , care e ste Iisu s
H risto s

In Biserica Ortodoxă însă, altă temelie nu
poate nimeni să pună ta afara aceleia care a
fost pusă, care este Iisus Hristos (1 Cor. 2,
11). Şi noi creştinii ortodocşi avem absolută
Încredere In această temelie. Aceasta pentru
că ştim că Hristos ne-a iubit pe noi până la
Acceptarea r a ţiu n ii,
moarte şi s-a răstignit pentru noi. Asemenea
adică a logicii u m a n e,
lucru nici unul clin raţionalişti nu a făcui
pentru noi. Totuşi, Duhul nostru nu se luptă
€a pe singurul c r ite r iu al
pentru a nimici argumentele răufnndate ale
adevărului,
raţionaliştilor, ci îşi continuă drumul său. In
felul acesta nu se supune raţionalismului şl
anulează so b o rn icita tea
nici nu se angajează In disputa raţlonallstă
zadarnică şi neroditoare, care este, de altfel,
irticdiaf că raţiunea este parte a valoarea logicii umane In fata logicii Iul Dum
integrale Mcă opflorpporftn/îţ este o nezeu, de care s-au împărtăşit Intr-o măsură
>w>ne cuprinzătoare, incluzând şi alte oarecare sfinţii'/ Dumnezeu ne spune prin
arară de cele ale raţiunii Prin uf- gura profetului Isala, cât de departe este
,
acceptarea raţiunii, adică a logiciI cerul de pârnănf, atăt de departe suni
***** ea pp singurul criteriu al adevărului, judecăţile noastre de gândul Iul Dumnezeu
tlează ^(hormeifafea (Caracterul bobsfiC), (/s. 5J, 9), Iar un gânditor al zilelor noastre a
( Street iz/K/ră toate celelalte criterii şi scris; cât de departe esle logica maimuţei de
ife cunoaştere ale omului In piu* logica unul om tltt mijloc, alâ» de departe esle
revelaţia dumnezeiască a logic» acestuia din urmfi de logica unul geniu
i
.
a d e v ă r *[ dumnezeieşti tute
nu se utrinn Şi desigur, adăugăm noI. nu eslsiă
r *1/'* r<meneşri.
măsură de maturul a distanţei tJInli* logica
Лее й е г с г te»
potofrfl *6-1 accepte omului, fi« thlwf şl geulalâ, fi logic» Iul Dum
(jtv/Ur/,. trnmfCM acceptarea tap· ne /eu,
Ti* 4*'are «e supune иmtudului critic fain
logica, ilf nllhtl, ptelunea/h dale, Inîor(ш шкгтяА, 6 игл pe puttMonil maţii Aslă/l, când cunoaştere» a crescu!

foarte mult, ni s-a certificat din punct de intenţionalizării exagerate, dar şi îngustimii
vedere ştiinţific că tn oricare dintre domeniile şoviniste, ca să ne exprimăm aristotelic.
de cercetat, sunt mult mai multe lucrurile pe Duhul ortodox recunoaşte drept pozitivă
care nu le cunoaştem, Încă decât cele pe care identitatea proprie a popoarelor şt nu
am ajuns să le cunoaştem. In consecinţă, urmăreşte anularea acesteia, dar nu o ac
oricare dintre concluziile la xare a ajuns ceptă ca Fiind mai presus de adevărul lui Hrisprelucrarea logică a datelor pe care le tos.
cunoaştem
până
O altă manifestare a
acum,
este
universalităţii (soborameninţată de erezia
nidtăţii) duhului or
neluării tn calcul - din
todox este lucrarea
imposibilitatea de a o
pentru
mântuirea
face - a informaţiilor
întregii lumi şi nu
care nu s-au des
numai
a
propriei
coperit încă. Toate
noastre persoane. Aşa
acestea Înseamnă că
cum învaţă Sf. Părinţi
siguranţa
logicii
şi cum confirmă prac
noastre şi credinţa ta
tica liturgică a Bisericii,
stabilitatea ei nu pot fi
Biserica Ortodoxă se
absolute, ba mai
roagă cu orice prilej
mult,
riscul
pentru toată lumea,
răsturnării
oricărei
pentru cei vii şi pentru
concluzii
ştiinţifice
cei adormiţi, pentru cei
venit
din
even
prezenţi ca şi pentru
tualitatea unor noi
cei care lipsesc, pentru
descoperiri
în
cei drepţi şi pentru cei
domeniu, necunos
păcătoşi,
pentru
cute până atunci, care
unitatea şi pentru
în mod obligatoriu
binele
comun
al
aduce cu sine refortuturor, dorind ca să
mularea concluziei,
nu
ajungem
la
stă deasupra acesteia
desăvârşire·
fără
precum sabia lui
aceştia. Numai ta litur
Damocles.
ghia credincioşilor, la
Dacă, prin urmare,
Icoana Maicii Domnului de la care este îngăduită
participarea numai a
concluziile prelucrării
Mănăstirea Neamţ,
acestora, rugăciunile
logice a informaţiilor j|
se extind referindu-se
sunt meteorice, chiar
făcătoare de minuni
la cei botezaţi şi la cei
şi în cadrul naturii
care au adormit ta
materiale, care este
studiată de pe o bază mai stabilă, oferită de nădejdea vieţiiveşnice şi care locuiesc ta toate
ştiinţele pozitive, cu cât mai mult prelucrarea satele şi oraşele, dar nu cuprind şi pe cei care
logică a datelor ce ţin de viaţa duhovnicească nu se află în Biserica Ortodoxă, pe cei care nu
necunoscute în cea mai mare parte, chiar şi pot participa la taina Cinei Domnului.
pentru oamenii de ştiinţă! Cei care au ex
Dar referirea la fiecare din atributele
perienţa cunoaşterii duhovniceşti (spirituale) duhului ortodox, care este duhul adevărului,
afirmă prin gura Sf. Ap. Pavel că omul duhov al vieţii, al libertăţii, al înfierii, al bucuriei, al
nicesc (nu intelectualul zilelor noastre, ci cel optimismului, al efedinţei, al încrederii, al
care face experienţa vieţii duhovniceşti în nepătimirii, al neiubirii de sine, al iubirii, al
Hristos) "toate le judecă, acesta însă de frăţietăţii, al iubirii de oameni, al respectului,
nimeni nu poate fi judecat" (1 Cor. 2,15).
al dreptăţii, al învierii, al biruinţei, al păcii, al
Aşadar, ceea ce raţionalismul carac mântuirii şi al multora asemenea acestora, nu
terizează ca fiind instrumentul absolut al este posibilă din cauza timpului. A fi ortodox
cunoaşterii, raţiunea, nu este decât un instru nu înseamnă numai a primi învăţătura dog
ment relativ de cunoaştere, potrivit numai matică ortodoxă, d şi a te conforma şi a te lăsa
pentru dobândirea cunoaşterii veacului aces inspirat de duhul ortodox şi a realiza etosul
tuia, care continuu se reconsideră şi se refbr- ortodox. Numai atunci Ortodoxia noastră
devine ortodoxie tn fapt, plăcută lui Dum
mulează.
Pentru aceste motive şi Sfinţii Părinţi ai nezeu şi atrăgătoare pentru semenii noştri.
Acesta este duhul ortodox, aceasta este
Bisericii Ortodoxe urmând Apostolului
Pavel, socotesc cuvintele Înţelepciunii înţelepciunea, aceasta şi gândim cele după
omeneşti insuficiente pentru a exprima Dumnezeu. Şi în această Înţelepciune, pentru
adevărurile dumnezeieşti, care sunt ex ca să repetăm cuvintele înţeleptul Sokxnon
primate "prin arătarea duhului şi a puterii lui este "diurni înţelegerii sfânt, fără pereche, cm
Dumnezeu" (1 Cor. 2, 4). Ei folosesc insă şi multe laturi nepdmântene, ager, i\itrunrâh v,
argumentarea logică pentru a demonstra neîntinat, preaînţelept, fiird de patimd, iubitor
de bine, ascuţit neoprit binefik'âttv, iubitor de
lipsa de logică a diferitelor erezii.
oameni neclintit temeinic, netulburat atcuputemic, atoatesegheav, şi r\lrbxlt,bul prin
în ţelep ciu n e a B isericii nu ' toate diihiuile isteţe, curate şi ivicât de subţur
Pentni o f înţelepciunea este m>u sprintend
este în ţelep ciu n ea acestu i
decât orice mişcare, ea /\itrunde şi îşifitet faf
veac, ci în ţelep ciu n ea lui
pretutindeni prin curdpa ev ba este suflul
puterii lui Dumnetett, ea este curata rvwirwwv
D u m n ezeu
a slavei Celui Atotfsitemic, astfel cd nimu' nu
poate .v<l o fittristere Fa este sO'dhtxirea luminii
înţelepciunea Bisericii nu este, Insă, înţelep celei veşnice şi oglinda fin i patd a hterihii hti
ciunea acestui veac, cl înţelepciunea Iul Dum Dumnereu şi chipul bunâtapi Sale. Fimdcd
nezeu (1 Cor. 2, 7), descoperită nouă de este unit toitte le /s site, şt ninuthtnd urni cu
Duhul Acestuia (I Cor 2, 10). "Iar noi nu tun sine fhsaşi ea toate le fitMonWft si nhjstndÎH
primit ilnhul lumii, ci ‘D uhul lui Dumnettu, du se prin t vr»<'tui, fit sufletele sfinte, tu
pentru cu sd cunoaştem cete ctilruite notai <te întocmeşte din ele ţeieteni <tt ho Dumnereu şi
Dumnereu, l'e care le fi sţHinem nu fit cuiiM- prvH'HHi.
lele fnvdfale din tnfetefsdnnea imteneatcd, ci
f'u adeislrat IMtmnemt nmov nu iubeşte
tn cuvinte fnvdpite de ia Duhni Sfdni
ItUnurlnd oamenilor dnlioniiceşti ha iunie fihrl numai fie«v/ c# ţtrtw z (Hltu ÎHfelept'btne
Fa este mai flu m st.nl dei tlt ustnue st des-fll
duhovnicefii" (I Cor. t, 12 1!).
fi sttd imhatuirea xteM»*\ dthsliiMtt itMturi cu
Aşadar - pentru a închide şl acest subiect» lumina Inţelefsiiunea o fitftvtv rhndt'd duţ\t
duhul orloilns nu este duhul înţelepciunii hauuirl uitoeanl mstfeeri ş*e istmi frtţvhp
omeneşti, al cilvAnlnlul omenesc, raţional, cl clintea rdmdne nebmutâ bt ftp t nitmlpC
esle Duhul ilujiA Dumnezeii, Duri de la (lnţt*l«p Milionion 7, l l 10)
Dumnezeii, Duh Mirtul
"fnielets urnea nbtidne nebnuml fit faţa
Am putea sâ mal viithlul mult lucii despie
dilemele manlleslârl ale duhului iitlmliu fit tduhlfii,
HMlitezA eu tAMiîille de la acest duh Asllel.
Au'ilii iA O» ultimul itivrtnl At iMM·
de es, n emisei Injă u UHlvelsiilllAţlt tiuitului Itorlouulul UtMIru tlutlOVIVUWK' th.' (VStAzt
ut hidos şl ti maitlfesliue paiţialA a acestuia
ivu «|«> |a l)viunu‘şvu a
esle tHunutnleiinieii «a, (tuş se opune ş| ttreştInului tHhHlos nu OMt htrintâ vte tiUitA№,
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Noutăţi editoriale

Agenda de lucru a Prea Fericitului
Părinte TEOCT1ST, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române,
15-30 septembrie 1097
A udienţe şi pnrrwn
M u f t i i «epM lknt - dL K.M) [WxWSfU,
! preşcvhoicte Camerei l>epuu(ikv;
- uo grup Jc iikxu&i şt monahii din Grecia
- pctencu ta mănăstirile din Moldova şi
* Bucovina - grup condus şi prezentai Prea
<Feociru Sale de către P Cuv. Arhinv Meldusedec, stareţul Mănăstirii Puma, jud.
i Suceava.
M iercuri, l ’ septem brie - dl· Ec. Nlanus
| Stotcescu,
directorul
Bazei
de
! Aprovioooare a Petrom SA, membru al
! Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei
' Bucureştilor
J o i, 18 septem brie - PS dr Laurenţiu
j Streza Episcopul Caransebeşului;
- PS Calinic, Episcopul Argeşului şi Mus• cetufui,
-PS pr. dr. NîcolaeDură, parohul Parohiei
j Ortodoxe Române din Viena.
Vineri, 19 septem brie - P. Cuv. lerom.
1 Dimitne leremia, doctorand la Institutul
j Teologic Saint Serge din Paris;
- PC pr. Constantin Iana, parohul Parohiei
i Ortodoxe Române Sântul Nicolre din
■Adelaide, Australia.
Sâm bătă, 20 septem brie - dl·, dr. Mircea
Munceanu, preşedintele Uniunii Mondiale a
j Românilor Liberi.
Luni. 22 septem b rie - EPS Arhiepiscop
Bartolomeu al Vadului, Feleacului şi
Clujului;
- dl· col. Ion Anghel Mănăstire, şeful
J Direcţiei de cultură şi Sport a Ministerului
de Interne;
- dl. prof. univ. dr. Victor Crăciun,
j preşedintele Ligii Culturale pentru Unitatea
Românilor de Pretutindeni.
M arţi. 23 septem brie - IPS dr. Serafim
Joantă, Arhiepiscop de Berlin şi Mitropolit
al Europei Centrale;
- dl· Nicolae Noica, ministrul Lucrărilor
Publice şi Amenajării Teritoriului;
- dl· Matei Cazacu din Franţa.

J

Agenda liturgică
Vineri,

19 septem brie - a înălţat o

l

rugăciune pentru defunctul Mircea lonescu,
colaborator de valoare al Administraţiei
Patriarhale pe care a slujit-o câteva decenii
ta funcţia de contabil şef.
Duminică, 21 septembrie - a asistat lâ
Sfânta Liturghie săvârşită în biserica
parohiei Brădet, jud. Argeş, de PS Calinic,
Episcopul Argeşului şi Muscelului, cu ocazia
aniversării a 600 de ani de la ctitorirea aces
tei biserici de către voievodul Mircea cel
Bătrân.
Agenda Administrativ-pastorală

Vineri, 19 septembrie - a binecuvântat pe
participanţii la lucrările simpozionului /Isistenţa socială desfăşurată de Biserica Or
todoxă Română în noile condiţii socioeconomice ale ţării desfăşurat între 17-19
septembrie la Palatul Patriarhiei Române.
Marţi, 23 septembrie - a prezidat şedinţa
de lucru a Permanenţei Sfintei Arhiepiscopii
a Bucureştilor.
Miercuri, 24 septembrie - Luni, 29 sep
tembrie - în fruntea unei delegaţii a Bisericii
Ortodoxe Române, formată din IPS Daniel,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, IPS
Serafim, Mitropolit al Germaniei, IPS Bar
tolomeu, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului
şi Clujului şi PS Nifon, Episcopul Sloboziei
şi Călăraşilor, a participat la lucrările Sim
pozionului internaţional Religie, ştiinţă,
mediu - Marea Neagră în criză, organizat de
Patriarhia Ecumenică, prilej cu care au fost
vizitate oraşe - port din România, Bulgaria,
Turcia şi Grecia, vetre şi mărturii ale
vechimii creştinismului în acest spaţiu.
Luni, 29 septembrie - s-a întâlnit cu prea
cucernicii preoţi participanţi la cursurile
misionar - pastorale şi de metodologie
didactică - seria a 82-a, organizate la Facul
tatea de Teologie din Bucureşti, adresândule cu acest prilej îndemnuri pentru o cât mai
rodnică misiune pastorală, la înălţimea
chemărilor, cerinţelor şi nevoilor societăţii
româneşti de astăzi.
Marţi, 30 septembrie - a prezidat lucrările
Sfântului Sinod plenar al Bisericii Ortodoxe
Române.
diac. Nicolae VLADU
Secretarul Cabinetului Patriarhal

loan K ovalesky - "Fericiţii
nebuni pentru Hristos",
Editura A n a sta sia ,
Colecţia Eseu teologic,
Bucureşti, 1997, 300 p
Editura Anastasia prezintă prin această
lucrare, într-o formă grafică deosebită, una
dintre frumoasele lucrări ale teologiei or
todoxe aflate sub semnătura lui loan
Kovalevsky. Acest volum, editat cu sprijinul
Monahului Ignatic, apare sub traducerea
cunoscutului Boris Buzilă, traducere după
originalul rusesc "Nebunia întru Hristos şi
nebunii pentru Hristos în Biserica Răsăritului
şi în cea rusească", cu un frumos şi distins lim
baj teologic, simplu şi explicit.
Demerdul kovalevskian se dovedeşte prin
parcurgerea acestei lucrări unul actual
spiritualităţii ortodoxe. El, Kovalesky,
încearcă să facă o trecere în revistă a
nebunilor şi a nebuniei întru Hristos, ex
emplificată pe cazuri concrete, expunere ce
este însoţită de un comentariu riguros
După o introducere generală în care se
încearcă punerea în temă prin definirea în linii
mari a "nebuniei întru Hristos", cartea se
împarte în două părţi, la rândul lor cu mai
multe capitole, care cuprind pe de-o parte o
sistematizare generală a problemei în discuţie
urmată, pe de altă parte, de urmărirea
fenomenului în spaţiul particular rusesc. Car
tea mai cuprinde la sfârşit o Addenda cu
mărturii ale nebunilor în Hristos de la Muiltele Ates şi din Moldova.
Lucrarea o considerăm de un deosebit inter
es. Este, oare, asceza nebuniei mistice în acord
cu spiritul creştinismului în general, şi cu
natura umană în special? se întreabă autorul,
punându-1 pe cititor în dificultate prin
căutările lui spre desluşirea problemei. în
acelaş timp autorul vine şi explică- lămurit
"cum şi în ce chip poate duce nebunia întru
Hristos la desăvârşire morală".
Interesant este faptul că autorul vine întot
deauna cu afirmaţii sprijinite pe exemple con
crete şi vii, acestea aducându-le până în zilele
noastre, în contemporaneitate. EI face de
altfel o mică "istorie" a nebuniei în Hristos, o
exemplificare a acestui fenomen în existenţa
istorică. Arată că Ortodoxia a avut tot timpul
"nebuni întru Hristos" şi că de foarte multe ori
această "nebunie" catalogată sminteală de
contemporani s-a dovedit "înţelepciune"
înaintea lui Dumnezeu.
"Este cu totul fără temei cerinţa ca
lucrarea mântuirii, plăcută lui Dum-

fericiţii nebuni
pentru Hristos

nezeu, să arate pentru toţi la fel. Am
remarcat deja că diversitatea forţelor
existente în om face.cu neputinţă o
uniformizare a modului de a acţiona
Importanţa nebuniei mistice nu
scade prin faptul că modul de viaţă
respectiv nu poate fi generalizat,
după cum nici castitatea nu
încetează să rămână o înaltă virtute,
deşi nu toţi oamenii şi-o pot păstra’
Este lipsită de temei şi temerea că or
dinea socială s-ar destrăma dacă ar
deveni toţi nebuni pentru Hristos.
Dar nu pot deveni toţi, fie pentru că,
întâi de toate, calea nebuniei mistice,
aşa cum am văzut, este partea celor
desăvârşiţi, care s-au întărit în virtuţi
şi, pe deasupra, aşa cum observam
mai devreme, puţinii oameni care sau mântuit urmând această cale
grea şi alunecoasă, au făcut-o dintro chemare de sus. în ce priveşte
opinia că nebunii pentru Hristos ar fi
’ elemente nefolositoare pentru
societate, aceasta se infirmă, în mod
evident, prin faptul că viaţa lor a exer
citat o înaltă şi binefăcătoare
înrâurire asupra contemporanilor."

Redacţia
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Parte din moaştele Sfântului loan Gură de Aur la Bucureşti
"Sunt fericit şi recunoscător de a fi fost primit de Prea Fericirea Sa, Părin
tele Patriarh Teoctist, cu mult respect şi cu multă afecţiune în catedrala Sa.
Mă aplec în faţa persoanei Sale gândindu-mă la meritele şi la calităţile
Sale, la înăjţimea spirituală şi istorică a Bisericii Sale, pe care Sfântul Duh a
voit să i-o încredinţeze, la dumnezeiasca autoritate care emană din dem 
nitatea Sa patriarhală.
«Hată aici Sfintele Moaşte ale Sfântului loan Gură de Aur, cu urarea şi cu
rugăciunea ca bunii creştini să devină chiar ei "guri de aur*. "Gură de aur"
este gura care predică adevărul cu dragoste şi exprimă dragoste în
adevăr. Mai mult este viaţa care face adevărul în iubire.
Vom fi "guri de aur" în măsura în care vom fi "guri" ale lui Hristos.
Sfintele Moaşte să fie pentru dumneavoastră protecţie şi sprijin ca să
puteţi realiza în mod demn, cu sfinţenie în Dumnezeu, noua catedrală care
este în inima şi în sufletul PF Voastre, precum şi a episcopilor şi
credincioşilor de aici."

|

Cardinalul Silvano Piovanelli,
Arhiepiscopul Florenţei

nitscat în Ronţ» ăi MogHIo, I* data
j 4* Zi februar}« 1924. A fw t hirotonit
j: preot I» 13 H»li* 1947 iţi hIm eofemp
titntar fa Titbtm* di Mauritonfo la zH miri
; 19X2, fiind hirotonit «pisenp I» 24 jnnl«
; 19 8 2. A fo r i a v a n s a t Hrhfepincop dr

§ P W w ţo la 18 marţi« 1983 dr e itrt papa
ţ loorv P*<»t al H-lea^Alt* tardinat la 25 mai
I 1985, ca titlul "St, Mărim (felie O raiit a
! Vi* Trionfiri*. ,·
La irr/rtaţia Prea fericitului Părinte Teocttaf, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, In
perioada 17-i7 octombrie 1907, Eminenţa Sa
Silvano Pur/anelli, cardinalul florenţei, a
Vr/rtat Biserica Ortodoxă Românâ„lnsoţn de
M'M*tr,vrru1 Angelo Onaroni, ţrreyuhnteUi
O xrm et fxurnernee din Toscana, Don Alea-

din cuvântul Eminenţei Sale cu prilejul dăruirii Sfintelor Moaşte
ale Sf. loan Gură de Aur Bisericii Ortodoxe Române
.tandro Lombardi - preot, Don Francesco
Chilleri - preot, Don Robert Sviderskl - preot.
In decursul celor cinci zile ale vizitei, distinşii
oaspeţi au participat în prezenţa Sanctităţii
Sale Bartolomeu 1, Patriarhul Ecumenic al
Constantinopolului, a Prea Fericitului Părinte
Teoctist, Patriarhul Romăniei, a IPS
Mitropolit Daniel al Moldovei şl Bucovinei şi
a altor Înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe
Române, alături de un mare numflr de clerici
şi credincioşi, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase
Parascheva De aserhenea au fosl vizitate
biserici de parohie, mflnflsllrl, centre de asis
tentă socialfl ale Bisericii, şi s au întâlnii eu
ierarhi, preoţi, monahi şl credincioşi ortodocşi ,
români, cunoscând nernijloci! o parle din
împlinirile şi nevoile vieţii şl acllvllflţll pnslorn
misionare ale Bisericii Ortodoxe Române şi

slrădanin sa de a face cunoscut mesajul Sfintei
Evanghelii în societatea românească contem
porană.
fn ziua sosirii In Roniârtln, Excelenţa Sa n
fost oaspetele Episcopiei Romanului oc unde
a doua zl, 14 octombrie ac s-a îndreptat întrutt pelerinaj spre laşi la moaştele Sfintei
Cuvlonse l’nrnschcvn, ucrotltoarc a Moldovei,
participând la Sfânta Liturghie ce s-a oficiat In
ncenslâ maro sflrbâluarc a Moldovei şl a·
fnlregll ţflrl, unde nu fost prezenţi sule do ml!
de credincioşi pentru n ridica împreună cu
Imtlţll Ierarhi pre/onţl rugâelun! către Dum
nezeu prin Sfinţii Săi,
De Iii ncenslâ mare siti întinare înalţii
oaspeţi, Insoliţi de l’Ş Episcop Vlncenţfu
Plnli'Şleami, vietuir l’ntrlin Iuti, un continuat să
slrniiîilil meleagurile Moldovei pentru n no

bucura de atmosfera de linişte şi pace duhov
nicească a mănăstirii Vorona şi a altor
mănăstiri în zilele de miercuri 15 octombrie şi
joi 16 octombrie. Locurile de popas duhov
nicesc au fost: mânăstirea Voroneţ,
mănăstirea Putna, mânăstirea Suceviţa,
mânăstirea Moldoviţa, mânăstirea Humor,
biserica satului Victoria. Pe lângă acestea a
fost vizitat locul de retragere pentru bătrânii
din Suceava aflat în grija Arhiepiscopiei
Sucevei şi s-au bucurat de Ospitalitatea oferită
de IPS Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi
Rădăuţilor.
Sosind din Mitropolia Moldovei ta Arhiepis
copia Bucureştilor s-a săvârşit Sfânta Litur- ghie prilejuită de aducerea de la Florenţa a vi
Sfintelor Moaşte ale Celui între Sfinţi Pănntelui nastru loan Hrisostom, Arhiepiscopul
Constantinopolului, în ziua de vineri 17 oc*
. tombrie la biserica înălţarea Domnului
ridicată fn cinstea "Eroilor Tineri" ta cimitirul
unde sunt aşezaţi cei care s-au jertfit ta anul
1989.
La liturghia oficiată de Prea Fericitul
Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Or*
todoxe Române, au luat parte Înalţii oaspeţi;
ES Arhiepiscopul loan Robu ai Bisericii ;
Romano-Catolicc din Bucureşti, personalităţi
alo vieţii sociale din România şl un număr
mure de credincioşi dornici .să sc închine şl să
venereze moaştele Slântulul loan Gură vie
Aur. Moaştele dăruite de Arhiepiscopia
Florenţei prin Eminenţa Sa Silvano Piovanelli
vor sălăşlui temporar ta această biserică pAna
când cu ajutorul Iul Dumnezeu şl al Slântulul
loan Ciur# de Aur vor It puse la hx*l de marc
cinstire ta Catedrala Mântuirii Neamului
căreia îi sunt menite aceste odoare de mare
preţ pentru întreaga lume creştină.
Redacţia
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O viaţă de om închinată 4/%.ŞF
slujirii lui Dumnezeu §i Bisericii Lui
Trecerea Părintelui Dumitru Luca,
t'ost director al Seminarului Teologic
din Buzău, la cele veşnice
transportat la Buzău unde a fost înm orm ântat
in cimitirul "D um brava”.

adorabilă este faptul că ne va fi foarte greu să
explicăm cum reuşeau să coabiteze in acelaşi
Pentru cei care au avut şansa şi bucuria de a ipostas um an atâta bunătate şi o incredibila
ft studiat la Seminarul Teologic din Buzău, în fermitate. Dacă "viaţa este o luptă", cu cer
anii activităţii sale şi mai ales in calitatea sa de titudine Părintele a fost un m are erou al ei; nu
conducător al acestei şcoli, părintele Luca a am cunoscut un erou mai adevărat ca el, acolo
rămas "Părintele D i r e c t o r Preot cu solidă şi printre oameni, în cotidianul mocirlos care
multilaterală cultură teologică şi laică, cu înghite miliarde de indivizi în anonim atul in
lungă şi bogată experienţă pastorală şi de sipid şi vâscos. A fost cu adevărat un anonim
viaţa, cu reale şi rare calităţi de profesor, cu irepetabil întru care un om obişnuit s-a izbăvit
simţ gospodăresc, cu autoritate, dar şi cu de parşivul anonimat cenuşiu.
multă şi părintească înţelegere faţă de elevi,
Definiţia cea mai scurtă şi cea mai exactă
părintele Dumitru Luca a aat strălucire şcolii pentru preotul Dimitrie Luca este una uitată
pe care a iubit-o şi a imprimat elevilor de milenii: a fost un Bărbat Sfânt. Şi este atât
amprenta unei instituţii serioase în care s-au de greu să fii şi bărbat şi sfânt. Iar el a fost!
format elemente valoroase pentru preoţie şi Cine ar putea spune cu câtă vitejie şi-a purtat
Părintele Director
frumuseţea-i bărbătească
de excepţie
învăţământul teologic.
neîntinata
de-a
lungul
unui
veac
al desfrânară
Dumitru Luca a plecat pe
Profesor de vocaţie, conştiincios, cu mult
sans frontières? Şi să nu uităm că rămâne
tact
pedagogic
şi
metodă,
punctual,
sistematic
drumul veşniciei
văduv, pierzându-şi adorata-i soţie (Nina
*pentru
dar noi toţi, care i-am w
m
gu mnur a s
fost. elevi, un cSsnfcje_^
m(, rală £ acestui
La pleiada de dascăli străluciţi care ne-au "model"
_HI. H
__de urmat în toate. Pentru
demn
laminat căile vieţii şi ne-au dăltuit şi format elevul seminarist, ca de altfel şi pentru studen- fi explicată decât în contextul figurilor legen
caractere creştine, în slujirea Bisericii tul teolog, profesorul model înseamnă enorm dare- din panteonul istoriei oltene din care
Mântuitorului Hristos şi care ne vorbesc de de mult, tar părintele Luca a fost un model de pământ nepereche.(Drăgăşani) se născuse la
dincolo de mormânt, se adaugă, plecând pe profesor şi preot. Profesorul, la care lecţiile se începutul acestui secol. Că nu a renunţat nici
drumul veşniciei, părintele profesor şi direc învăţau din clasă, era dublat şi de sacerdotul o_ secundă la statura lui de sfinţenie
tor Luca Dumitru de la Seminarul Teologic de vocaţie. Era exigent cu sine şi cu cei din-jur, bărbătească, nefăcând nici cel mai mic com
'Chesane Episcopul" din Buzău. Sentimentul începând cu ţinuta vestimentară şi cu promis, se vede uşor din aceea că nu a ajuns
pe care îl încercăm la această plecare a sa, cei atitudinea faţă de lucrurile sfinte. Slujirea cu nici măcar episcop, deşi niciunul nu ar fi fost
care i-am fost ucenici şi pe care ne-a crescut şi multă prestanţă, cu pătrundere şi trăire mai potrivit, mai vrednic de a fi. A rămas însă
educat cu dragoste părintească, este acela al sufletească rar întâlnită, dusă până la trans şi va sta totdeauna sufletelor celor ce l-au
despărţim de părinţii noştri trupeşti; pentru că figurare. Predicile sale erau o adevărată cunoscut, "la locul cel prea înalt" al moralităţii
oânntâe Luca a fost un adevarat părinte. încântare, întocmite şi rostite după toate ex ireproşabile, al moralităţii creştine ca on
Poate mai mult decât oricare dintre dascălii igenţele retorice. Ele aveau ceva din tologie. De aici şi autoritatea sacerdotală ab
noştri, care mai de care mai erudit şi mai frumuseţea şi farmecul hrisostomic. A fost solută - piatră de hotar dominantă în ţinutul
■* conştient de chemarea sublimă a sacer numit pe drept, de către înalt Prea Sfinţitul liturgic. Chiar şi pe stradă, părintele Luca
doţiului şi apostolatului didactic, părintele Mitropolit Dr. Antonie al Transilvaniei, care părea să fie în altar, era liturgicul întrupat.
Luca s-a impus în faţa elevilor săi ca o per i-a fost elev, "maestru al elocinţei". Dar, mai Acest tot luminos, vizibil cu ochiul liber, iz
sonalitate complexă, îmbinând J n fiinţa sa presus de toate, părintele Luca a fost un om vora la el dintr-o candoare adorabilă. Timp de
calităţile desăvârşite ale preotului şi dascălului de mare caracter, de o cinste ireproşabilă, de un deceniu de împreună slujire la Sf. Gheorde teologie.
o ţinută morală incontestabilă, mereu sincer, ghe Vechi, mi-a asigurat atmosfera aceea de
liturgica,
necesară
jertfei
jovial şi îndatoritor. A fost om de comportare puritate
N ăscu t la 16 o c to m b rie 1 9 0 8 , p e p la iu ri o l
şi atitudine rectilinie, stând departe ae com înţelegătoare. Un deceniu de liturghie curată,
tene, la D tă g ă ş a n i, ju d e ţu l V â lc e a , p a ş ii i-a u
mai mare dar pe care putea să-l faca
promis, fără să se manifeste însă cu rigiditate cei
feâ. p u rta ţi s p re p ă m â n tu l în c ă r c a t d e
şi ostentaţie. A fost un caracter creştin bisericii noastre cineva L
legendă, v itejie d a r şi d e s u f e r in ţă a l
desăvârşit.
O d a tă cu p le c a r e a lu i, in te g r ita te a şi ac riv ia
Basarabiei. A u r m a t ş i ab so lv it, c u r e z u lta te

A murit părintele Luca
S-a născut (a 16 octom brie 1908 la
D râgăpni, lângă Pitejti. A urmat Seminarul,
apoi Facultatea de Teologie de la Chiamiu
unde tatăl său fusese mutat cu serviciul. Brcat
tânăr la Cetatea Aibâ-ismaiJ, fi moare soţia la
prima naştere (1937) şi, doar cu părinţii şi
copilul, rămâne ta Chişinău spiritual la Semi
nar pănă În anul 1945 când vme la Buzău.
L-am cunocut bine, aveam doar 12 ani când
la Seminarul din Buzău ne-a venit spiritual
tânăr (37 de ani) şi frumos, apropiat mai aies
de noi, cei mici, şi căruia fi plăcea să slujească.
De la venirea damului slujbele de la paradis
erau nelipsite, iar seara, după rugăciune,
meditaţiile erau aşteptate y apreciate de cei
aproape 300 de elevi ai Seminarului. Răm as
singur prea devreme, cu grija educării fiului
rămas de la naşterea sa fără mamă, amândoi
cu frica "pericolului roşu" care bântuia estul
Europei şi cu grija zilei de mâine care era des
tul de sumbra intr-un oraş în care nu avea
casă, nici rude, a trecut peste toate cu puterea
preotului tânăr susţinut de credinţa puternică
in Cel pe care avea să-L slujească toată viaţa.
După 1948 a predat la Şcoala de Cântăreţi şi
pe unde a putut până în 1951 când Seminarul
şi-a redeschis porţile şi de unde n-a mai plecat
până la pensie.
A stat la Seminar 30 de ani: spiritual,
profesor şi director, dar mai presus efe toate
părinte duhovnicesc şi îndrum ător al atâtor
serii de absolvenţi, majoritatea preop care-şi
aduc aminte cu drag de părintele Luca
Dumitru. Şi-aduc aminte cu drag, pentru că
părintele Luca a fost pentru noi toţi un chip
ae lumină, chip de preot adevărat, blând şi
bun, cu un suflet deschis, fără vicleşuguri as
cunse, cu ochii pătrunzători care îţi inspirau
încredere şi te făceau să-ţi dezvălui întreg
păsul inimii. Avea atâta răbdare, încât
niciodată nu se plângea de necazurile proprii;
ba mai avea jiutere să întărească şi pe alţiL
Calm şi răbdător, fără grabă şi frământări in
utile, mergea încet, dar mereu şi sigur înainte.
Şi-a păstrat demnitatea în toate privinţele şi
ocaziile, a semănat multă corectitudine şi
modestie, având întotdeauna un cuvânt bun
întru cei ce veneau în legătură cu dânsul
ra mai tot timpul senin şi cu vorba bună, fără
să se teamă de moarte, ca cel ce ştia că omul,
fiind zidit după chipul lui Dumnezeu, nu
moare, d merge la Cel ce i-a dat viaţa, pentru
că "Dumnezeu nu este Dumnezeul morţilor,
d al viilor" (Matei 22, 29), că de Ia învierea
Mântuitorului omul a fost eliberat de fiica
morţii şi cel ce crede în EJ nu va mai muri, b
va avea viaţă veşnică (Ioan 3, 16).
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tip ic o n a lă îl v o r u r m a a c o lo tn lu m e a d e su s.
« trăluate la în v ă ţă tu ra , S e m in a ru l T e o lo g ic şi
A ş a l-a u v ă z u t, l-a u s im ţit, l-a u a p r e c ia t Şi
î n a c e s t s e n s, n o i ce i d e jo s , a m r ă m a s ţ a ţ e
Facultatea d e T e o lo g ie d in C h iş in ă u } a p o i
l-a u iu b it fo ştii să i elev i, risip iţi a s ta z i p e la
o rfa n i. T ip ic u l şi L itu rg ic a îl v o r p lâ n g e cu
Seminarul p ed a g o g ic d in la ş i. A îm b r ă ţiş a t cu
A m lu c ra t îm p r e u n ă a p r o a p e 2 0 d e a n i, fiinslu jirile la c a r e D u m n e z e u i-a c h e m a t şi c a r e
a m a r şi n e m â n g â ie r e ; e r a a l lo r. O a r e s ă fie
multă resp o n sa b ilitate slu jire a p r e o ţe a s c ă cu
d u -i elev , c o la b o r a to r şt co leg . I n u ltim ii a n i,
s u n t sig u r c ă îi p o m e n e s c c u ev lav ie şi r e s p e c t
care s-a identificat to a tă v ia ţa , fiin d n u m it î n
în tâ m p lă to r c ă a u t o r i ta te a litu rg ic ă u n iv e r
d u p ă 1989, n u n e -a m m a i în tâ ln it. A m v o rb it
n u m e le s ă u la S fâ n ta j i D u m n e z e ia s c a L itu r 
s ita ră d e la n o i a s tă z i s e re v e n d ic a d e la şc o a la
1932, p reo t la C e ta te a A lb ă-Izm a il. D u p ă
c u d â n s u l la te le fo n d e A n u l N o u şi d e P a ş te ,
gh ie p e c a r e n e - a în v a ţa t s ă o slu jim cu a t â ta
b u z o ia n ă â p ă rin te lu i L u c a ? D o v a d ă că
patru am d e căsnicie, în 1936, a r ă m a s v ă d u v
c â n d i-a m p ro p u s să-l a d u c să v a d ă S e m in a ru l
d ă ru ire . P e rs o n a l, a m fo st u n u l d in tr e cei m a i
pnn decesul soţiei, la n a ş te re a p rim u lu i copil.
p r e o tu l N . N e c u la a f o s t sin g u ru l ( d a r s u m a a ş a c u îl lă sa se m în 1948 c â n d a m fo st izg o n iţi
a p ro p ia ţi şi iu b iţi fii su fle te şti ai săi şi n u
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g reşe sc d a c ă s p u n că m -a m a p le c a t a s u p ra
l-au p r o h o d it fru m o s , aşa c u m în v ă ţa s e d e la p ic io a re le...” N u a m in sistat şi r ă u a m fă c u t,
tot restul vieţii, ju g u l v ăd u v iei, a lă tu ri d e
L itu rg icii d a to rită d ra g o ste i cu c a r e n e v o rb e a
m a e s tru l b u n şi stra ş n ic în fra g e d a -i tin e r e ţe
pănnţi. îngnjm du-se d e c re ş te re a u n icu lu i fiu,
p ă rin te d ire c to r L u c a . T e -a c h e m a t D u m 
d e s p re c u ltu l divin şi îl tră ia . N ic io d a tă n u voi
se m in a ria lă . D a r ce a m p u te a să s p u n e m
ajuns medic de v alo are. A ra m a s îm p re u n ă cu
n e z e u în a in te a n o a s tră , p ro b a b il s ă n e fii
re u şi să fiu su ficien t d e r e c u n o s c ă to r p e n tru
d e s p re ca lităţile m a re lu i p le c a t, în o m iletică ,
pănnţii şi fiul Va C hişinău u n d e , în tr e 1937c ă lă u z ito r şi d incolo, a şa c u m n e-a i fo st a i a .
d ra g o ste a p e c a re m i-a să d it-o s p re slu jire a
în m o ra lă , în c a te h e z ă ( to a tă v ia ţa i-a fo st o
1940, a fost p rofesor la S e m in a ru l T eo lo g ic
D u m n e z e u a lu a t d in tre n o i p e cel m ai b u n , ca
p re o ţe a sc ă . C ăci n -a m fi fo st c e e a ce s u n te m
n e în tr e r u p tă c a te h e z ă ), în m u z ică (îşi p ă s tra s e
d«ilocalitate, apo i, d a to rită vitregiilor vrem ii,
s ă în tă re a sc ă aco lo su s c o rp u l p ro fe s o ra l al
d a c ă n -a r fi fo st b u n ii n o ştri p ro fe so ri.
v o ce a d e a d o le sc e n t c n iar şi în p re a jm a ce lo r
profesor ta S em inarul le la C u rte a d e A rgeş,
S e m in a ru lu i b u zo ian , aşe z ă n d u -f lân g ă p ă rin 
P r. prof. dr. N ico la e
n o u ă z e c i d e an i) sa u în p sihologia d u h o v 
t a r e 1940-1941, ca apoi să se în to a rc ă din n o u
te le G h e o rg h e M arin eseu, lâ n g ă p ă rin te le J a n
nicească.
\a Chişinău, în tre 1941-1944. D u p ă o
D. N E C U L A
C o n sta n tin e sc u , lân g ă p ă rin te le V asilc Sibiesrmare prin m ai m u lte localităţi, s-a
cu şi p ă rin te le Io rg u G o n sta n tin e scu ,
N u cre d să fi rea liza t sp o v ed an ii m ai
it In 1948 la B u zău , fiind m ai Întâi
p ro fe so ri c a re a u ridicat S e m in a ru l d e la
fru m o a se d ec ât cele tn fa ţa b u n ătăţii lui in 
*
profesor ia Şcoala d e câ n tăreţi, iar din 1951,
L a p lecarea
B u z ă u d u p ă 1948 p rin tre cele m ai b u n e şcoli
tran sig en te . T e sim ţeai ie rta t d o a r p rin a c e e a
când Seminarul şi-a redeschis porţile.
din ţa ră .
că sta te a i fn faţa lui; e ra o p re z e n ţă
'5*r profesor la aceasta şcoală, d e ca re şi-a legat
P ă rin telu i n o stru pe
p u rifica to are, ie rtă to a re . C e ea ce se m ai im 
A co lo sus, fh p a n te o n u l Bisericii tri
viaţa şi num ele, îndeplinind pe râ n d funcţiile
p u n e sublinierii n o a stre a r fi n a tu ra le ţe a Iui
drum ul lu m in ii
u m fă to a re , a lă tu ri a c vrednicii noştrii în ain 
de spiritual, profesor şi director. C a d irector,
ab so lu tă în to a te , ch iar şi In sfinţenie; cred că
taşi, veţi co n tin u a slu jb a L iturghiei, ru g ăn d u a condus Sem inarul T eologic v rem e de 13 ani,
acesta ar fi chipul eristic originar al sfinţeniei.
vă p e n tru cei dragi, aşa cu m aţi tă cu t to a tă
sub oblăduirea vrednicului de p om enire, epis
P ărin tele D im itrie L uca, m âi m arele şcolii
F ă ră extrém ism e, nesilit, n e p re fă cu t - cu m
viaţa. T ru p e şte veţi locui d e acu m iii liniştea
copul Antim Ajvgelescu. D u p ă trec erea la b uzoiene, la adânci b ătrâ n eţi şi n eg răite o s este ap a c u ra tă a izvorului frum os.
cim itirului D u m b rav a lângă m am a c a re v-a
pensie părintele Luca S-a stabilit în Bucureşti,
teneli sfinte, şi-a plecat şt el capul ' su b
d
a t viaţă şi lângă care aţi d o rit să veniţi, d a r
P ărin tele n e-a în v ăţat cu m să n e m ăn tu im la
îlujinn \a diferite biserici, iar în ultimii zece
patrafirul gliei străb u n e, spre a prim i o b şteas
su fleteşte veţi râm â n c fn inim ile n o astre şi la
ani, alături de unul din ucenicii săi iubiţi, ca dezlegare din cele d e aici. C u aceeaşi dis izvor, în viaţa n o astra cea d e to a te zilele, cu o
tem elia S em inarului T eologic d e la B uzău ca
sim plă b u cată de pâine şi cu u n p ah ar d e apă
părintele prof. Ion Buga de la c>
;- " d "Sf. creţie tnaltă cu care s-a strecu rat de-a lungul
Biserica
o icoană lum inoasă, a sa cu m a răm as tru p u l
îbru n atu ral Intr-o viaţă de
clara. A cest echilib
Obeorgjve Vechi" din ( a'apttalâ. A slujit până
acestui secol-labirlnt şi p e car-e l-a biruit prin
A nei
M eşterului
M anolc
fn zidurile
aaproape de obştescul său sfârşit care l-a luat
radigm a speM ănăstirii Argeş. I a vrem elnica noastră
Jot.
« n tre tva în seara zilei de vineri 11 iulie.
despărţire,
plini
de
nădejdea
vieţii
de apoi şi a
lupul
Probfjdirea i s-a făcut duminică 13 iulie, tn
învierii veşnice, vă încredinţăm p ărin te direc
ărturisif ăl
n
biserici» unde a slujit în UUtmii ani ai vieţii sale,
creşti
iţă
Î
.uca. P recum ej, to r Luca D u m itru că dragostea celor ce vă
de un v>bor num eros de preoţi şi diaconi, Dimitrie uca nu se va mal repeta, tn veci.
înconjoară m u m si a m ultor serii d e absol
nu mal răm ân e niciunul în lum ea noastră
Owvtre care n-ău lipsit şi foşti ucenici de-al săi.
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ca
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nu
se
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mai
bine
venţi care n-au p u iu l fi de (aţă vă va fnsoţi şi
mică.
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Vrav» st activitatea i-au fost evocate de părincuvintele
Apostolului-,
"celei
dacei
aţi
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im ulo de m orm ânt şi că atâta vrem e cât vom
Uâe Vawle 'ţeţxirdct, care a vorbit in num ele
PS Pentru ucenicii btuoieni: ImpArtâşIndu-l dtrăi
m ii de lnvd(dtejri tn I IrLltetâ", totuşi un sin
nu vom tnceta să ne rugăm lient n i odihna
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Vase»Vă din Bucofeşt
feşti şi veniţi, în ciuda anilor
tnre pentru necazurile pe cărei le-am pricinuit v-aicid
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care
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rncflndunecăjit de ntullc ori, vă c e rf fiică o data iertare
t ă ţ ă d na»ll său
sau de unul din foştii seminarişti de
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părmt ele profesor lemn Buga şi pr. prof.
Cu nccslen şi-n încheiat cuvântul către noi.
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Amlnl
i
rhcotae fj Necula
cuţi şi întăriţi cu duhul sub dulceu Iul privire
T u d o r M IH A L A C H E
tberiuţ tn trupul său neînsufleţit a fost apoi părintească. Ceeu ce vn răm ăne o enigmă
Pr. Ion BUQA
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Adevărul despre Parohia
Ortodoxă Română M
Sf. Nicolae'
din Dusseldorf
cotitimiure din numărul trecut
im boldul bunelor sen tim en t0
Sub
creştineşti şi convins fiind că niiţjoritatea
românilor ce frecventează această biserică
doresc sincer unitatea ei in numele Domnului
nostru lisus Hristos şi nu a vreunei grupări
politice, îmi reiau activitatea onorifica la
această biserică, atât în strană cât şi în consiliul
parohial. împreună cu soţia, reuşesc să reor
ganizez corul Slujbele îşi recapătă strălucirea
de altă dată, iar biserica reîncepe să se umple
din nou. Părintele Hodoş acceptă numirea sa
to funcţia de paroh. Viaţa parohiei revine
relativ la normal, cu toată concurenţa şi
propaganda îndreptată împotriva noastră de
noua 'parohie, sprijinită puternic de biserica
greacă. Credincioşii se întorc, unul câte unul,
la biserica mamă, ca albinele la matcă. Chiar
şi dl. Sava, fost membru în consiliul parohial şi
unul din fondatorii noii asociaţii religioase, aşa
cum arătam înainte, revine printre noi,
reluându-şi activitatea obişnuită în cadrul
parohiei. în şedinţa adunării generale din 12.
03.96 sunt ales, în unanimitate, preşedinte al
consiliului parohial.

C r e d in ţa ş i d r a p e lu l
iftiri?
octombrie 199? a avut Joc· la
tîîr.irfv'urg ăa dorica Summit al Consiliului
gucopet Î3 case au participat 40 de şefi de:
sure, şefi 4e guverne şi multe alte per*
âCBdttyţi marcante ale vieţii: pohtice interş:
aipotuue. Presa sensă şt, televiziunea din
au re^a Europă, şa au numai; au dezbătut
S&ampifi reportaje toate momentele importante ale aceste»· reuniuni de la Stras.-:
bourg, capttala Europei.
România a fost reprezentată de o
delegaţie condusă de însuşi d i preşedinte:
Emil Consianticescu. â3sojit de ministrul
afacerilor externe, dl. Adrian Severin.
Ritmui ţenston;tnt şi caracterul
preponderent politic ai acestei vizite la
Strasbeurg au fost întrerupte de câteva
mcmeme"de simţire şt trăire autentic’
românească şt creştină. Unui dintre aceste ':
momente ţ-a constituit recepţia oferită dej
preşedintele Emil Constantmescu la sediul
Anrtusadei României, jet 9 octombrie/
pnJq cu care s-a putut întâlni şi chiar
aiak'si cu unn dintre român» pe care::
vai ante vjeţjj j-an aruncat pe aceste
meleaguri. precum şi cu un grup ai
studenţdcr ş: doctoranzilor români aflaţi lai
sud» tă Strasbourgheare sunt organizaţi în
Amicale des Etudiona Roummns
(ADER).
Apoi. sâmbătă 11 octombrie, înainte de
întoarcerea St ţară preşedintele României
a onut să poposească pentru un timp *.
deloc scurt, având în vedere ritmul în care
s-a desfăşurat întreaga vizită - şt la
Gcsorol aslaar român de la Soulzmatf;
Situat la arca î l 0 Ion sud de Strasbourg,
acesta nu este singurul cimitir militar:::
român din Alsacia şt Lorena. (De altfel»
despre acest cimitir şi despre pelerinajele
care se organizează în fiecare an In preaj
ma praznicului înălţării Domnului §t îri
jurul datei de 11 noiembrie - ziua armistiţiului - va mai scris în presa noastră, chiar |
6i cea bisericească, iar Redacţia "Viaţa1
fţarituaîă’’ a Televiziunii Române a
realizat un reportaj în primăvara anului
19%j. .Acest amnar este al doilea ca
3îăr,me. însă cel mai baie organizat $i
tarefimit prin purtarea de grijă a primăriei;
din feutematt care, de altfel, a organizat şt
“primirea preşedintelui României în
comună:
Jâopâ depunerea coroanefer de flori şi
«Borurile mifetare în memoria celor 687 de
xosum români ale căror rămăşiţe
pământeşti se rdihnesc In umbra pădurii
de ia Sootematt, a urmat slujbă parav
| tatuJut ofiaară de preoţii ortodocşi români
î de a Straibourg - unit «finire aceştia surit
i piteujr. m parohiilor româneşti dm această

în noua mea funcţie sunt confruntat, de la
bun început, cu nemulţumirea tot mai mare a
credincioşilor, cauzată de menţinerea
parohiei în jurisdicţia unui episcop străin,
necanonic, şi în pofida celor întâmplate.
Problema schimbării eparhiei ■şi subor
donarea parohiei unui episcop canonic, dar
român, era imperios necesară,
în urma consultării tuturor membrilor con
siliului parohial (exceptând pe cei absenţi) şi a
majoritajii enoriaşilor, s-a ajuns la concluzia
finală ca locul firesc al parohiei ortodoxe
române "Sf. Nicolae" din Duesseldorf nu
oate fi decât în cadrul Mitropoliei Ortodoxe
iomâne pentru Germania şi Europa
Centrală. Mitropolia fusese înfiinţată în
noiembrie 1993, aşa cum am amintit mai
înainte, la iniţiativa celor şapte preoţi şi
cuprindea, deja în jurisdicţia ei canonica, marea majoritate a parohiilor ortodoxe
române din Germania şi Europa Centrală. în
Germania, de exemplu, din totalul de 23 de
parohii, 18 depindeau canonic de IPS
Serafim.
Astfel, la cererea fermă şi sub semnătura a
15 din totalul de 20 de membrii ai consiliului
parohial, comitetul de conducere al parohiei
format din PC pr Ioan Hodoş - preotul paroh,
Dimitrie Antal - preşedintele consiliului
parohial şi Dumitru Cenda - vicepreşedintele
consiliului parohial solicită IPS Serafim, Ar
hiepiscop de Berlin şi Mitropolit ’ Ortodox
Român pentru Germania şi Europa Centrală
rin cererea datată 24. 06. 1996 integrarea
arohiei OrtodoxeRomâne "Sf. Nicolae" din
Duesseldorf în jurisdicţia canonică a IPS Sale..
Cererea este acceptată şi integrarea se perfec
tează prin actul nr. 129 din 12.07.1996.
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Parohia Ortodoxă Română
"Sf. Nicolae" din Dusseldorf
intră din nou în "canonicitate"

strămoşilor noştri a fost sărhălorită în cadrul
agapei ce a urmat după slujhă In sala ele
adunare a centrului. Ca niciodată până acum,
atmosfera în care s-a desfăşurat agapa a fost
de totală armonie şi de profundă înţelegere.
Cel aproape o suta de comeseni s-au putut
înfrupta, după
pofti Inimii, din minunatele şi
. polta
I..... Il |bucate
,’ate pregătite cu deosebita
variatele
dragoste şi sârg
sârtţ de harnicile noastre
gospodine,
după
^ ,
___ j._.
reţete
tradiţionale
româneşti, atât de apreciate de noi toţi. Din
păcate
bucuria
regăsirii în
biserica
strămoşească, este umbrită de campania
calomnioasă şi de o brutalitate, greu de
descris, pornita de grupul Dobrescu & Co.
împotriva conducerii parohiei şi a celor ce au
cutezat să facă acest pas, adică împotriva
majorităţii covârşitoare a enoriaşilor şi a con
siliului parohial.
Acestui grup i se mai alătură încă şase per
soane care jpentru lipsă nemotivată de Ia
biserică şi deci a neîndeplinirii sarcinilor şi
atribuţiilor faţă de parohie, fuseseră excluse
din consiliul parohial prin hotărârea luată în
unanimitate de adunarea generală din 12. 03.
96 (deci şi de Dobrescu & Co.), fapt com
unicat în scris celor în cauză. Nici una din
aceste persoane nu a făcut contestaţie în ter
menul legal, deci acceptaseră, această
hotărâre, care era de fapt absolut corectă şi
conform statutului.
Această campanie nu urmărea altceva decât
anularea, cu orice prej, a integrării parohiei în
biserica strămoşeasca. Grupul de opozanţi,
pierzând busola, merge cu lipsa de scrupule
aşa de departe încât,’ mistificând realitatea şi
interpretând statutul asociaţiei după bunul lui
plaCţ afirmă că integrarea parohiei în biserica
strămoşească ar fi chiar "ilegală şi împotriva
legilor germane" (vezi articolele dlui. Costândache). Dl. Dobrescu ne reclamă chiar,
pentru încălcarea legii, atât la biserica evan
ghelică de care aparţine centrul din Duessel
dorf- Wersten cât şi la tribunal.'
Integrarea, pe lângă faptul că nu este ilegală,
s-a făcut în conformitate cu acest statui, care
la punctul 3 din preambul prevede că: -inde
pendenţa' faţă de biserica din patrie se va
menţine până în momentul în care ea (biserica
din patrie nn) şi-a recâştigat libertatea şi îşi
poate rezolva chestiunile proprii liber şi inde
pendent".

r*.«tr/JMvt '/ţA-jiti pecie itmpţl j

(

f 4'd* ***** dară

4r<f iie te w A r u O abrta!

. . _ ri "'U'C1,

să pună stăpânire pe diaspora românca««
IPS Sa a fost ales Arhiepiscop de Ba T
Mitropolit pentru Germania şi £urJ
Centrală de către adunarea eparhiala8
Mitropoliei Ortodoxe Române pentru (J
mania şi Europa Centrală întrunită insed™
ordinară la Aachen pe 16-17 octombrieM
Mitropolia fusese înfiinţată, repet, lainiuauv
acelui grup de şapte preoţi din diasporâpţu
ianuarie 1993. Ea este după statut autonomă
şi ca atare, se conduce şi se administreazăw»
organele sale proprii atât din punct devajg,
pastoral cât şi economic şi financiar. Sf.w
al BOR, validează la 12. 01. 94 alegea
noului mitropolit în persoana IPS dr. Serat®
Joantă. Ceremonia intronizării are Iocla5.06
94 în biserica "Sf. Luca" din München.
2. Parohia ’ortodoxă română "St Niate'
din Duesseldorf (aşa cum am arătat înainteja
fost integrată în Mitropolia Ortodcsâ
Rom ână ’î pentru Germania şi Europa
Centrală la propria ei cerere şi nu "acaparată*
de "Romul Joantă" cu ajutorul "agenţilor*
Cenda şi Antal şi. a celor ce l-au trimis, aiă
Patriarhia Ortodoxă Română şfregimui fa
cu. Integrarea a fost solicitată detreipătmn
din membrii consiliului parohial şi a man
majorităţi a enoriaşilor.
3. Biserica, la fel ca oricare instituţie sas
întreprindere, nu poate exista şi funcţiomfări
să aibă un sediu, un acoperiş propriu.Aşajo
Mitropolie. în prezent şi în mod proviam
sediul Mitropoliei Ortodoxe Române peşin
G erm ania şi Europa Centrală se află ta
Regensburg, la Institutul pentru Biserici
Orientale, ce aparţine Bisericii Catolice.
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mod tendenţios, sunt prezentate fals m». *
şi simplu inventate, atât de dl. CoaiaJii1
cât şi de ceilalţi detractori ai IPS Sale, ^
1. IPS Serafim nu a fost trimis nici c.
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n încheiere voi încerca să clarific «i u
Iaspecte
referitoare la IPS Serafim

Apelul lansat de IPS Serafim pentru vi
cum părarea unei biserici cu clădire aferara ţe 
puşa în vânzare de Biserica Evanghelii &
Köln la preţul de 1,5 milioane DM, cearpi ^
în speranţa că cititorul acestor rânduri, tea servi ca sediu mitropolitan, a fost adrea *
desigur cam numeroase, a reuşit deja să-şi exclusiv românilor stabiliţi în occident ţi s \
facă o imagine cât de cât clară despre aceasta celor din ţară, care în prezent traverseaio »
comunitate românească din Germania şi
erioadă marcată de mari lipsuri patent X
despre multiplele probleme uneori foarte
iacă ne gândim numai la faptul căosmţâ ^
neplăcute, aşa cum s-a văzut; cu care este con casă de locuit sau un apartament de pat» 1
fruntată, ma voi opri numai asupra adunării cam ere costă în Germania cca. 500.000WL ^
generale extraordinare din 30.11.96, unul din
al cumpărării acestei clădiri bste mairoi
punctele cheie ale articolului "de fond" al d-lui
t amical. Această, sumă s-ar strânge lan
Costandache. Şedinţa avea ca temă pe or nici un sacrificiu, aşa cum tn mod gena«
dinea de zi modificarea şi completarea susţine dl. Constanaache, dacă de trera»
statutului, necesară ca urmare, pe de o parte, cei aprox. 300 000 de români stabiliţi i) ös· |
a integrării parohiei în jurisdicţia canonică a manta ar dona derizoria sumă de 5 DM, S
IPS Serafim, iar pe de alta, a unor aspecte noi echivalentul unui pachet de ţigări.
intervenite înviata disporei după căderea cor
4. Cererea adresată Sf. Sinodal BOR?*®· r
tinei de fier şi a altor hotărâri luate de consiliul
. n ată de 203 români din diasporă, princare« \
parohial.
solicită înlocuirea Mitropolitului Serafim» :
Cei patru opozanţi în frunte cu dl. D obres poate fi considerată decât ca o
:
cu, prezenţi la şeainţă, încearcă de la bun
început şi într-o manieră extrem de in nereuşită. Ea reprezintă excusiv opinia ctw |
sultătoare şi de arogantă să oblige adunarea 203 persoane semnatare şi nu a celor peste*
să rediscute integrarea, act pecetluit deja, milion de români ortodocşi ce trai«c ■
pentru totdeauna. în urmă cu patru luni, E uropa Occidentală şi care doresc stix«
transformând şedinţa într-un vacarm de com uniunea cu biserica moşilor şi strânwşiM
nedescrls. Şedinţa nu s-a putut începe decât lor. în afară de asta, fin mitropolit ales «wp·
după ce integrarea s-a mai supus odată toate canoanele bisericeşti, nu se poatetowc*
votului. Din cele 22 dc persoane prezpnte, 18 după bunul plac al unuia sau altuia.
au votat pentru, iar împotrivă numai cei 4
Dlmltrl· ANTAL
opozanţi. In semn dc pro test ei părăsesc iniecliat sala de şedinţe. Cei 18 membri ai con
Monhein, Gemufo** |
siliului parohial rămaşi în sală, consideră că
31.O5.0Î £

Prin acest act, Parohia Ortodoxă Română
"Sf. Nicolae" din Duesseldorf intră dirţ nou în
canonicitate, adică în legătură firească cu epis
copul rânduit de Dumnezeu de a păstori pe
fraţii săi de un sânge şi o credinţă. Actul
corespunde de asemenea şi canonului 34
apostolic, care prevede ca fiecare naţie să-şi
aibe episcopii sai proprii, din naţia respectiva.
fperte a tâmpei,.· iar alţa $ubt veniţi fit
Justeţea integrării parohiei în Mitropolia
Ortodoxă Română pentru Germania şi
I» ace m i oază de româmtate. In eomEuropa Centrală a fosf confirmată şl de cei
«fiune o i cei ’/» şt cu ©ei adormtţt,
peste 2fX) de credinoioşi care au participat la
I
» fort copleşit de emoţii, tar
Sf I.iturghie din 13 octombrie 96 celebrată In
; p*w.re;* v» trădat simţămintele de atunci
biserica parohiei noastre "Sf Nicolae" din a l t u ® i w * J l S ,m P°triva Integrării căt şi
| cted va cân»a> Veyuca pomenire, când S-a
11 ^uncrn· î l părăsirea sălii Uc
Duesselclorf de către un sobor de preoţi şi *piiini>inC«a
<â»uat Im nul frjrnlur, dar mai cu seamă
diaconi în frunte cu Mitropolitul llostru IPS meiXu tn0,. .'1Vl” lVPalih‘i° l cu calitatea dc
ţjjlwd a şopoM asupra drapelului i
n a n l m l t n / r r l ’ W 5* hotărăsc în uf BwnV'Xi cu ia>»r» in loc de vechea »temă/ f Serafim.
excluderea lor din rândurile sule.
jj Meâ dintre «apetele <fin Piaţa (Jisiv«r> J
Bucuria regăsirii In biset>ca moşilor Ş·
U
prlvlre
bogăţia dc epitete cu caro dl.
1 5*^" -“rr<l ^ o v«j<*af4 de vreme este wA la j
: mf*wrer!<tr, depane de ţar», însoţind 1
f •aiafeuirae «rtraâmfor <Je pe aceste i
C U tE O r RE Şl MACHE TARE p £ CALCI II
| *****©*»■. |
acesta a Per mira-» j
C
R«rJ«oţ)« V f O T I T O m O R T O D n ^ T O n
1
iş» pf.ierawjeie de ta !
Itpmş
ie *r.<a d*fi pr«rMa râ/hr* nvimtiai
1f ffJtHé**
tr v s ţ m decemtaie j W «

Costanclache cu atâta culanţi nc răsfaii t
ar fi: fur, agenţi (sc înţelege, nu-i m>,
|v,
să insinueze?), unelte, trădători, viajLI ?*» E
navă de nervi etc, consider că orice
fit
tariu este de prisos

po t pace
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