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† PETRU 
Mitropolit al Basarabiei  
şi Exarh al Plaiurilor

ÎNVIEREA LUI 
HRISTOS- 
FINALITATE {I 
ÎNCEPUT AL 
URCU{ULUI NOSTRU 
SPRE DUMNEZEU

Pastorală de Sfintele Paşti

† PETRU
Prin mila şi Harul lui Dumnezeu,

Arhiepiscop al Chişinăului,
Mitropolit al Basarabiei 

şi Exarh al Plaiurilor

PREA CUCERNICULUI CLER, PREA CUVIOSULUI 
CIN MONAHAL ŞI PREA IUBIŢILOR CREDINCIOŞI ŞI 

CREDINCIOASE DIN SFÂNTA MITROPOLIE A BASARABIEI:
HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS,

IAR DE LA NOI ARHIEREŞTI BINECUVÂNTĂRI!

„Slavă puterii Tale Doamne că ai zdrobit pe cel ce avea stăpânirea morţii,  în-
noitu-ne-ai pe noi prin Crucea Ta, dăruindu-ne nouă viaţă şi nestricăciune”.

(Cântare din Slujba Înviereii)Hristos a înviat!
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Hristos a înviat!
Iubiţi credincioşi şi credincioase din cadrul Sfintei Mitropolii a Basa-

rabiei,

Cu toţii am parcurs urcuşul duhovnicesc prilejuit de Postul Mare, rând pe 
rând, zi după zi, treaptă după treaptă am încercat împreună, după putinţa 
fiecăruia,  de  a înainta spre întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Întâlnire

încununată cu  Lumina Învierii din morţi a iubitului Său Fiu, a Domnului şi 
Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acest urcuş pe care l-am 
avut în faţă, a fost o cale cu încercări şi cu ispite, un drum cu efort şi cu dăruire 
de sine, un război cu potrivnicul mântuirii noastre, o luptă interioară cu noi 
înşine. În această perioadă am fost îndemnaţi prin slijitorii sfintelor altare, mai
mult ca de obicei, să conştientizăm starea noastră de păcat în care ne găsim. 
Să vedem dacă viaţa noastră cotidiană este în acord  cu poruncile divine de 
bună vieţuire faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni. Postul a fost un îndemn 
de pocăinţă, de mărturisire a păcatelor şi de cerere a iertării, de intensificarea 
eforturilor noastre pentru lepădarea poftelor şi patimilor noastre.

Fiecare duminică a acestui urcuş a fost un imbold şi un izvor de putere 
dumnezeiască de a înainta spre Dumnezeu. A fost un popas unde am învăţat 
de la Sfinţii Părinţi direcţia corectă a înaintării noastre spirituale. Fiind creştini
şi îndeplinitori ai poruncilor dumnezeieşti  am avut îndemnul Domnului Iisus 
Hristos prin sfintele Sale învăţături din Sfânta Scriptură, şi prin exemplul Sfin-
ţilor de a îndeplini faptele dreptăţii: postul, rugăciunea şi milostenia. Mulţumim 
Bunului Dumnezeu pentru tot harul pe care l-a revărsat asupra noastră pentru  
împlinirea, după măsura puterii fiecăruia, a acestor virtuţi.

Cu o duminică în urmă am trăit cu toţii sărbătoarea Intrării triumfătoare a 
Domnului în cetatea Ierusalimului, moment în care Mântuitorului I s-au strigat: 
„Osana întru cei de sus, binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnu-
lui”. Această Intrare triumfătoare, iubiţi credincioşi, este Intrarea Domnului 
în cetatea sufletului nostru, iar acest strigăt „Binecuvântat este Cel ce vine 
întru numele Domnului” de către vocile cugetului nostru este recunoaşterea 
Domnului Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu şi Mântuitor al nostru.

A urmat apoi o săptămână de întristare şi de tânguire, timp în care am 
participat la evenimentele Pătimirii Domnului pentru răscumpărarea creaţiei 

Sale. Aceste pătimiri au culminat cu Răstignirea şi Moartea pe cruce a Fiului 
lui Dumnezeu. În trăirea acestor evenimente nu a fost inimă care să nu se în-
tristeze. Ne-am simţit poate şi ca ucenicii Domnului la moment de încercare, 
atunci când s-au împlinit cuvintele care zice: „Bate-voi pastorul si se vor 
risipi oile turmei”. 

În Vinerea cea Mare, zi de mare tânguire pentru toţi creştinii ortodocşi de 
pretutindeni, am cântat cu toţii Prohodul Domnului. Astăzi, iubiţi credincioşi, 
suntem cu toţii adunaţi în sfintele biserici pentru a primi vestea că Hristos, deşi
fusese mort pe cruce, depus în mormânt, a înviat a treia zi din morţi.

Drept măritori creştini şi fraţi, 
 Cel care are stăpânire peste toate n-a putut fi ţinut de porţile iadului. Viaţa

lumii n-a putut fi ţinută de moarte. Prin Învierea Sa din morţi, Domnul nostru,
a risipit toată întristarea umanităţii. A scos pe protopărinţii noştri din iad şi a 
schimbat durerea întregului neam omenesc în luminată bucurie şi a biruinţei 
asupra morţii.

“Paştile cele sfinţite astăzi nouă s-au arătat... Paştile care au deschis nouă 
uşile raiului. Paştile cele ce sfinţesc pe toţi credincioşii”.1

În această binecuvântată zi a mântuirii, ne aflăm în fericita stare de a cînta
cu toţii cântarea de biruinţă: „HRISTOS A ÎNVIAT DIN MORŢI.” Este ziua 
spre care am nădăjduit că vom ajunge cu mila lui Dumnezeu „ Ziua bucuriei”. 
Zi în care efortul nostru în urcuşul  spre Dumnezeu este încununat cu biruinţă. 
Este acea fericită clipă pentru care ne-am pregătin în mod intensiv timp de 
şapte săptămâni. Acuma se bucură toţi şi cei mici şi cei mari, şi cei slabi şi cei 
puternici la virtute, această bucurie este universală. Învierea Domnului este 
bucurie şi fericire pentru toţi oamenii care au făcut şi fac voia lui Dumnezeu. 
Ne bucurăm că prin Învierea Sa, Domnul îndreptăţeşte speranţa noastră de 
mîntuire.

Meditând asupra semnificaţiei Învierii Domnului nostru Iisus Hristos şi
asupra mântuirii adusă asupra neamului omenesc prin acest eveniment de prim 
rang în istoria umanităţii şi de o importanţă capitală pentru viaţa noastră, pentru 
sensul ei şi pentru întâlnirea noastră cu Dumnezeu, nu putem să nu spunem 
că această zi este un nou început în urcuşul nostru. Timp de patruzeci de zile 
vom cânta cîntarea de biruinţă asupra celui mai mare duşman al omului asupra 
morţii şi tot atâta timp ne vom saluta cu HRISTOS A ÎNVIAT.  
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În fiecare Duminică de peste an în cadrul Utreniei noi citim Evanghelia În-
vierii şi căntăm cântarea „ Învierea lui Hristos văzând...” Aceasta nu este doar 
o reamintire, ci şi o comemorare că Domnul a Înviat din morţi. Din cântările 
liturgice ale slujbei de Paşti reiese faptul că Învierea nu s-a consumat numai în 
acele zile. Lumina învierii a răsărit în trecut, luminează în prezent şi va lumina 
în vecii vecilor. În această lumină toate primesc sens şi semnificaţie.

Aşa cum am amintit, Ziua Învierii este încununarea cu biruinţă a urcuşului 
nostru din perioada Postului Mare, dar această zi este şi începutul a noului 
urcuş. Învierea Domnului  este binecuvântarea harică pentru invierea noastră. 
Sf. Ap. Pavel ne spune în acest sens: „Iar dacă nădăjduim in Hristos numai 
în viata aceasta, suntem mai de plâns decât toţi oamenii.  Dar acum Hristos 
a Înviat din morţi, fiind incepatura (a invierii) celor adormiţi. Că de vreme 
ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om şi invierea morţilor.Căci, 
precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia.” (I Cor. 15, 20)

Sf. Vasile cel Mare în una din rugăciunele Sfintei Liturghii spune: “Şi pogo-
rându-Se, prin Cruce în iad, ca să plinească toate ale Sale, a nimicit durerile 
morţii. Şi înviind a treia zi şi cale făcând oricărui trup la Învierea cea din morţi, 
că nu are cu putinţă a fi ţinut sub stricăciune Începătorul vieţii, făcutu-S-a înce-
pătură celor adormiţi, Întîi-Născut din morţi, ca să fie Însuşi Începătorul tuturor 
în toate. Şi suindu-Se la ceruri a şezut de-a dreapta slavei Tale întru înălţime. 
Care iarăşi va să vină ca să răsplătească fiecăruia după faptele sale”. 2

 Domnul Iisus Hristos a săvârşit răscumpărarea omului prin jertfa de pe 
cruce şi a îmbogăţit firea umană cu puterea învierii. Prin aceasta viaţa omului
capătă sens. Moartea nu este ultima realitate. Omul, viaţa şi faptele lui, îşi 
găsesc rostul adevărat în realitatea Învierii lui Hristos.

Toată firea, personalitatea şi fapta omului  este chemată la realitatea În-
vierii de apoi. Sensul acesta pe care îl capătă viaţa omului în Lumina Învierii 
este acela de a învia pentru viaţa de veci şi pentru împărăţia cerurilor, cu alte 
cuvinte de a învia pentru mântuire.

“Întru lumina Ta, Stăpâne, vom vedea lumină, Iubitorule de oameni, că ai 
Înviat din morţi, mântuire neamului omenesc dăruind, ca să Te preaslăvească 
toată zidirea pe Tine, Unul cel fără de păcat, miluieşte-ne pe noi.”3 

 Realitatea învierii tuturor oamenilor de la protopărinţii noştri Adam şi Eva 
pănă la cel din urmă om la sfîrşitul veacului acesta nu este uşor de acceptat 
de logica şi raţiunea umană slăbită din cauza păcatelor. De aceea  viaţa ade-

văratului creştin trebuie să fie  “o îmbrăcare în Hristos”, aşa cum se cântă la 
Taina Botezului, ca prin aceasta să tindem spre învierea pentru viaţa de veci. 
Acest urcuş al întâlnirii cu Dumnezeu în împărăţia Sa este urcuşul Învierii.

Fraţi creştini,
Bucuria Sfintelor sărbători  de Paşti din anul acesta, iubiţii noştri, este îm-

binată cu împlinirea a 15 ani de la reactivarea Sfintei Mitropolii a Basarabiei.
Hramul Sfintei Noastre Mitropolii este Învierea Domnului. A fost un urcuş al
nostru, al tuturor, de regăsire şi de afirmare a identităţii noastre. A fost o cale
plină de încercări şi de lupte. Având în faţă îndemnul Domnului: „Îndrăzniţi, 
Eu am biruit lumea”, cu ajutorul harului şi al milei divine am ajuns ca  la 
împlinirea a 15 ani de reactivare, Mitropoliei Basarabiei să i se reconfirme
succesiunea spirituală, canonică şi istorică a Bisericii Ortodoxe din Basarabia 
din perioada interbelică, care a fost Biserica cu roadele cele mai bogate din 
acest ţinut românesc.

„Veniţi, din rodul cel nou al viţei, al dumnezeieşti veselii, în ziua cea vestită 
a Învierii, Împărăţiei lui Hristos să ne împărtăşim, lăudându-L pe Dânsul ca 
pe un Dumnezeu în veci” (Din Cântarea a 8-a a Canonului Învierii).

Împărtăşindu-vă aceste gânduri despre Sărbătoarea Sărbătorilor, dorim 
ca lumina Învierii Domnului Hristos să fie puterea urcuşului nostru, să fie
harul care risipeşte orice întristare şi cădere. Să ne aducă adevărata bucurie 
şi speranţă: „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi 
să ne veselim întru ea” (Ps. 117, 24).

Hristos a Înviat! 
Al vostru rugător către Dumnezeu, 

† PETRU 
Arhiepiscop al Chişinăului, 

Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor 
Dată în reşedinţa noastră mitropolitană din Chişinău, la Praznicul 

Învierii Domnului, anul mântuirii 2007.

Note
1 Din laudele Utreniei Învierii.
2 Liturghia Sf. Vasile cel Mare, Liturghier, Ed. I.B.M.B.O.R, Buc. 1995, P. 217.
3  Stihira de la laude, marţi în Săptămâna Luminată.
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Cugetări pascale

Dai voin\=, ei putere...

P aştele e considerată cea mai mare sărbătoare a Bisericii Ortodoxe, fiind
chiar deasupra celor 12 praznice domneşti şi ale Maicii Domnului şi 
numindu-se, pe drept cuvânt, Sărbătoarea Sărbătorilor. Această mare 

importanţă a ei se datoreşte faptului că ea ne descoperă taina Învierii lui Hristos 
şi proslăveşte Învierea lui Hristos. Iar Învierea lui Hristos este temelia credinţei 
noastre. Aşa cum a spus Sfântul Apostol Pavel, dacă Hristos n-a înviat, deşartă 
este credinţa noastră. Iar El a înviat!

Deci, toată credinţa noastră, toate speranţele noastre sunt întemeiate pe 
Învierea lui Hristos. Hristos a venit în lume, a pătimit, a fost răstignit şi chiar 
a murit, şi în mormânt a fost pus, însă El a biruit moartea şi a înviat a treia zi, 
prin înviere manifestându-şi puterea Sa dumnezeiască şi întărind şi mai tare 
credinţa apostolilor şi a ucenicilor, care-L mărturiseau ca pe Fiul lui Dum-
nezeu, deşi, până la Înviere, mai puneau la îndoială faptul în cauză. După ce 
Hristos a înviat şi s-a arătat lor de mai multe ori, în diferite locuri, chiar ei 
aflându-se şi într-o cameră cu uşile încuiate, credinţa lor s-a întărit, această
credinţă fiind pecetluită cu puterea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii, când
s-a născut Biserica lui Hristos – prin predica lui Petru şi botezul celor trei mii 
de oameni. În ziua aceea nu numai că a luat naştere Biserica, dar şi ei s-au 
umplut de putere, de bărbăţie, de tărie în credinţă. De atunci încolo, apostolii, 
care, chiar şi după Învierea lui Hristos, se mai ascundeau, au ieşit deschis la 
propovăduire şi au propovăduit Evanghelia Lui Hristos până la marginile 
pământului, căci fiecărui apostol i-a fost împărţită partea lui de lume, pe
care avea misiunea s-o apropie de credinţa lui Hristos. Şi ei au propovăduit 
această credinţă până la moarte, toţi având moarte mucenicească, cu excepţia 
sfântului apostol Ioan, care a trăit până la adânci bătrâneţe, plecând în lumea 
celor drepţi la vârsta de 90 de ani.

Prin Învierea Sa, Hristos ne-a dat nouă, oamenilor, putere ca să-l putem 
respinge pe diavolul cu toate vicleşugurile lui, cu alte cuvinte, să trăim curat, 
pentru că doar aşa putem dobândi viaţa veşnică.

În perioada pascală, de la începutul Săptămânii Patimilor şi până la Dumi-
nica Tomei, în biserici nu se fac ridicări sau pomeniri pentru cei răposaţi. La 

Liturghie îi pomenim, dar în văzul tuturor, cu ridicări, nu, fiindcă în această
săptămână în biserică trebuie să vorbim numai despre Iisus Hristos, gândin-
du-ne la patimile Lui şi fiind alături de Dânsul. Apoi cu toţii ne bucurăm de
Învierea Lui. Dar Biserica nu i-a dat uitării pe acei pentru care în zilele acestea 
ar fi trebuit să se facă pomeniri şi a numit o zi specială, anume cea de luni după
Duminica Tomei, în care se face pomenirea generală a morţilor, sărbătoarea 
numindu-se foarte frumos: Paştele Blajinilor.

Blajin (de etimologie slavonă) înseamnă fericit. Deci, Paştele fericiţilor. 
Şi lor li se aduce vestea Învierii lui Hristos, ca şi ei să se bucure împreună cu 
toată lumea... Astfel se face legătura cea cosmică – noi îi zicem duhovnicească, 
spirituală – între Biserica vie, care suntem noi, care încă luptăm pentru ca să 
putem moşteni viaţa veşnică, şi Biserica cea de dincolo, Biserica biruitoare, 
care de acum a trecut prin cumpenele vieţii acesteia, primindu-şi în cealaltă 
lume răsplata după fapte, şi care este de acum în viaţa veşnică. Căci Împărăţia 
Aceea nu se va termina niciodată.

Legătura între noi şi blajini se face în primul rând prin rugăciune. Rugă-
ciunile noastre le pot uşura patimile lor. Biserica întotdeauna a propovăduit 
că milostenia şi rugăciunea pentru cei care sunt plecaţi dintre noi le ajută lor 
foarte mult, uşurându-le greutatea păcatelor pe care, poate, n-au dovedit să 
le mărturisească, poate au murit pe neaşteştate... Şi, deci, ei, acolo, se bucură 
de rugăciunile noastre pentru dânşii. Iar pentru noi, acolo, se roagă cei care 
au mai multă trecere la Dumnezeu. Sfinţii în continuu se roagă la Tronul lui
Hristos pentru ţara lor, pentru poporul lor, pentru cei care au fost apropiaţii 
lor. Şi noi tot îi rugăm pe sfinţii din Ceruri să ne mijlocească la Atotputerni-
cul iertare păcatelor. Prin aceasta se manifestă unitatea Bisericii Universale. 
Ea e şi aici, pe Pământ, şi dincolo... Ea e şi în trecut, Ea e şi în viitor. E cea 
care a fost cu două ani în urmă şi acea care va fi peste două mii de ani. Toţi
formăm Biserica lui Hristos şi Trupul lui Hristos. Hristos e Capul, noi suntem 
mădularele Trupului lui.

Hristos a venit pe pământ ca prin învăţătura sa evanghelică şi prin Sfânta 
Biserică să elibereze lumea din robia în care ea căzuse - unii robi ai religii-
lor păgâne, alţii – robi în sensul adevărat al cuvântului, la diferiţi stăpâni. 
Biserica a predicat că noi toţi suntem fraţi, toţi întru Hristos chemaţi, astfel 
încât nu este normal ca unii pe alţii să înrobească. Şi astfel s-a reuşit ca 
această robie să fie abrogată. Pentru ca în zilele de astăzi, după atâtea seco-
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le câte s-au perindat de atunci, să se constate că acest fenomen – înrobirea 
unor oameni de către alţii - a revenit în viaţa noastră, contrastând în mod 
săllbatic cu mulţimea de realizări ale cugetului uman. Deci, progresând în 
domeniul ştiinţei şi tehnicii, omenirea e în regres moral şi spiritual, fapt 
ce devalorizează succesele ei, de orice domeniu ar ţine acestea, ba chiar 
deseori le reduce la zero. Ne-a demonstrat-o cu prisosinţă războiul cecen, 
alte evenimente şi întâmplări din diferite ţări ale lumii. În ciuda faptului că 
tot ceea ce a realizat până acum omenirea ar putea uşura şi înnobila viaţa 
omului, tocmai acum s-a ajuns la cea mai rea şi mai crudă sălbătăcie: aceşti 
neosălbateci nu numai că-l omoară pe om, ci îl chinuie şi după moarte, 
batjocorindu-i trupul neînsufleţit... Ei au plăcere bătându-i şi înjosindu-i pe
semenii lor... Nici dobitoacele nu sunt capabile de asemenea barbarie... Mai 
mult, din presă aflăm despre cazuri de canibalism modern... Au fost distruse
toate criteriile morale, s-au schimbat polurile... Nici nu-i de mirare că încep 
să se întâmple şi lucruri greu de explicat. Bunăoară, Parlamentul Europei îi 
legiferează pe homosexualii şi alte minorităţi sexuale, fiind impuse şi alte
ţări, inclusiv România, să facă acest lucru, chipurile, în numele respectării 
drepturilor şi libertăţilor omului. Este vorba de nişte anormalităţi comise 
de natură din nu se ştie care cauze şi nu cere nimeni ca aceşti oameni să fie
arşi, precum cei de la Sodoma, dar nici să li se acorde o asemenea atenţie 
la nivel de stat nu este normal... 

La începutul postului, îi îndemnăm pe credincioşi precum povăţuieşte şi 
Biblia: Veniţi, fraţilor, să postim nu numai trupeşte, ci şi sufleteşte! Să lăsăm
orice ură, orice gând la faptă rea, şi să dăm hrană şi sufletului nostru! Ce fel
de hrană se are în vedere? Hrana duhovnicească! Postul fiind respectat după
toate regulile, are menirea să ne uşureze trupurile şi să ne înalţe sufletele. El,
cum mai zicem, dezleagă sufletul de răutăţile trupului...

Deşi ducem o viaţă modestă, trăgând concluzii din mărturisirile dinain-
tea împărtăşaniei, rar creştin care ţine postul după toate regulile. Chipurile, 
este greu. Nu este. Într-o carte veche duhovnicească am găsit un sfat simplu 
pentru situaţii dificile în viaţa unui creştin: Dai voinţă, ei putere. Deci, dacă
doreşti cu adevărat să-ţi purifici şi să-ţi înalţi sufletul, cu voinţă, reuşeşti.
Spre cele bune totdeauna e mai greu să mergi. Dar dacă îţi discilpinezi mai 
întâi sufletul, devine foarte uşor să-ţi disciplinezi trupul. Chiar şi medicina
recomandă postul, găsindu-l binefăcător, cu excepţia unor bolnavi. Deci, 

se cere doar dorinţă şi voinţă. Sfânta Biserică tot ce a făcut, a făcut cu 
chibzuinţă, reieşind din experienţa a multor mii de oameni pe parcursul a 
mii de ani. Şi aceste învăţăminte ni le propune nouă ca, respectându-le, să 
putem moşteni viaţa veşnică. 

În anumite perioade ale istoriei, în diferite ţări, negarea existenţei lui 
Dumnezeu a constituit o politică de stat. Societatea respectivă a evoluat fără 
a ţine cont de preceptele creştine, ceea ce, de regulă, a condus la amoralitatea 
ei în general şi a conducătorilor de ţară în special. Ca exemplu pe care-l cu-
noaştem este epoca comunistă – un apogeu în denigrarea credinţei şi Bisericii 
şi reducerea lor la nişte mituri, poveşti pentru „cei proşti”. Neocomunismul 
de astăzi mai continuă această linie de conduită, care se află în prag de eşec,
deoarece tot mai mulţi savanţi din lume încep a recunoaşte existenţa Forţei 
Supreme. Fizicienii în cercetările lor au ajuns până la limita după care, au 
recunoscut ei înşişi, există altceva decât materia... Noi, creştinii, o numim 
Împărăţia lui Dumnezeu...

Prot. Petru BUBURUZ, 
magistru în Teologie, 

paroh al bisericii „Sf. Ap. Petru şi Pavel” 
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Prot. Ioan SOCHIRCĂ

Cântare pascal=
Azi e Sărbătoare,
Ziua cea mai mare –
A-nviat Hristos!
Paştele iubit
Astăzi ne-a sosit
Lumea de păcat
Astăzi a scăpat –
Hristos a înviat!

Haideţi, fraţii mei,
Mari şi mititei,
Să cântăm în cor!
Lumea-ntreagă cântă,
De bine Te cuvântă
Scump Mântuitor!
Lumea asta mare
Pe Tine doar te are
Veşnic Salvator!

Primeşte, Doamne,
Şi aceste poame

Din sufletul meu!
Tu mereu ne ţine,
Du-ne tot spre bine,
Scapă-ne de rău!
Ţie – mulţumire,
Lumii – fericire,
Iisuse-al meu!

Scumpii mei, să fiţi
Veşnic fericiţi
Cu Iisus Hristos,
Cu-îngeri împreună
Spuneţi vestea bună –
A înviat Hristos!
Cu adevărat
Tu ai înviat,
Domnul nostru Sfânt!

Cu adevărat
Hristos a înviat!

Cobâlnea, Rezina, 1978

Iisus a înviat

Î nvierea Domnului nostru Iisus Hristos este dovada cea mai puternică a 
dumnezeirii Lui, dar şi fundamentul credinţei noastre creştine (piatra cea 
din capul unghiului). Apostolul Pavel spune: „Şi dacă Hristos n-a înviat, 

zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa voastră”  
(I Cor. 15,14). Iar Sf. Augustin scrie în acelaşi sens: „Nu este mare ispravă să 
crezi că Hristos a murit, pentru că aceasta o confirmă atât păgânii cât şi iudeii,
chiar şi ticăloşii. Credinţa creştinilor este, însă, Învierea lui Hristos „cel mai 
esenţial lucru”.1 La rândul său vestitul Richard Strauss reflecta la bătrâneţe:
„Dacă nu cred în Învierea lui Hristos nu sunt creştin”.2 Dacă a înviat, este 
Dumnezeu Adevărat şi toată învăţătura lui este adevărată.

 Din primele zile ale existenţei sale, Biserica Creştină în deplină unitate 
a mărturisit credinţa în învierea lui Hristos. Este una din marile doctrine şi 
convingeri fundamentale ale Bisericii, şi penetrează literatura Noului Testa-
ment astfel încât dacă s-ar elimina fiecare pasaj care se referă la Înviere, s-ar
obţine o colecţie de scrieri atât de mutilate, încât ceea ce a rămas nu ar mai 
putea fi înţeles.

Învierea a pătruns adânc în viaţa primilor creştini. Faptul ei apare pe mor-
mintele lor şi în inscripţiile găsite pe pereţii catacombelor, a pătruns adânc în 
imnologia creştină; a devenit una dintre cele mai vii teme ale marilor scrieri apo-
logetice din primele trei secole; a fost tema abordată în mod constant în predica 
din perioada pre şi post-niceiană. A intrat imediat în formula de crez a Bisericii; 
este în crezul apostolic; o găsim în toate marile crezuri care au urmat.

“Toate mărturiile Noului Testament vin să arate faptul că greutatea veştii 
bune nu era: “urmează-L pe acest învăţător şi fă tot ce îţi stă în putinţă”, ci 
“Iisus şi învierea”. Nu poţi scoate acest lucru din creştinism, fără să-I alterezi 
în mod radical caracterul şi să-I distrugi adevărata identitate”3.

Teologul Josh McDowell relatează un caz care s-a întâmplat cu el în Uru-
guay. Un student de la Universitatea din această ţară la întrebat: Domnule 
profesor McDowell, de ce nu puteţi contrazice creştinismul?” La care profe-
sorul a răspuns: “Pentru un motiv foarte simplu: nu pot anula un eveniment 
din istorie – Învierea lui Iisus Hristos”4.

 Anume din această cauză asupra faptului real al Învierii Mântuitorului sunt 
concentrate toate atacurile necredincioşilor şi duşmanilor creştinismului. 
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Dacă până la Reformă învierea Domnu-
lui a fost contestată doar sporadic de către 
unii eretici, în secolele XVI şi XVII, teologi 
protestanţi din direcţia raţionalist-critică au 
contestat înverşunat învierea Domnului şi cu 
atât mai mult o contestă urmaşii lor de astăzi, 
considerând-o drept un mit apărut din cauza 
nălucirilor ucenicilor Săi, sau a escrocheriei 
acestora, pentru a-şi putea recruta numeroşi 
adepţi ai noii religii. Au fost elaborate o serie 
de ipoteze, care încearcă să explice învierea 
Domnului în mod raţional, tăgăduindu-se ca-
racterul ei supranatural. „Argumentele” aduse 
de duşmanii creştinismului contra faptului real 
al Învierii Domnului în prezent se sprijină pe 
câteva ipoteze, unele dintre care le vom examina în continuare.

Vom începe cu 

Ipoteza morţii aparente
Această ipoteză a fost formulată de pastorul german Carol Erick Venturini 

în romanul său „Natürliche Geschichte des grossen Propheten von Nazareth”.5 
Aceeaşi ipoteză a formulat-o şi teologul protestant Gottlob Paul, la începutul 
sec. XIX, şi susţinută de astfel de reprezentanţi ai şcoli din Tübingen ca: 
Ferdinand Christian Bauer, Bruno Bauer şi mai ales David Friedrich Straus 
în lucrările sale: „Viaţa lui Iisus” şi „Credinţa veche şi nouă”, Jean Reville în 
lucrarea sa „Jesus de Nazareth” ş. a. Aceştia au susţinut că, în realitate Iisus 
Hristos n-a murit cu adevărat, ci şi-a pierdut doar cunoştinţa căzând într-o 
stare cataleptică, sau de leşin, suferind moarte aparentă din cauza istovirii şi 
a pierderii de sânge, dar S-a trezit graţie mirosului puternic al aromatelor de 
smirnă şi aloe, cu care i-a fost uns trupul6, şi răcelii pereţilor mormântului. 
Revenindu-şi din leşin, Iisus a prăvălit piatra de la mormânt, a ieşit afară din 
mormânt şi a plecat să caute pe ucenici, S-a arătat femeilor, mironosiţe şi 
apostolilor vestindu-le Învierea. Aceştia au crezut, iar Hristos când şi-a văzut 
sarcina realizată a dispărut, ascunzându-se în Qumran, într-o mănăstire de 
esenieni, lăsându-i pe ucenici obsedaţi de ideea că a înviat şi s-a înălţat la cer. 
Astfel s-ar fi creat mitul învierii. 

Tot la începutul sec. XIX Paulus din Heilderberg a făcut o tentativă de a 
explica învierea lui Hristos, afirmând că de fapt Iisus nu a murit cu adevărat, 
ci fusese mai degrabă leşinat sau în comă pe cruce.

Această ipoteză nu poate fi luată în serios deoarece pune mai multe în-
trebări decât dă răspunsuri. Contra acestei ipoteze se ridică însăşi realitatea 
faptelor.

Moartea reală a lui Iisus Hristos o dovedeşte grija căpeteniilor iudeilor şi 
a romanilor ca Acela carte fusese răstignit între cei doi tâlhari să fi murit cu
adevărat. 

Sf. Scriptură arată clar că Pilat a permis luarea de pe cruce a Trupului lui 
Iisus Hristos numai după ce s-a convins că moartea a avut loc în mod real. 
Ostaşii controlând dacă cei răstigniţi sunt morţi cu adevărat, tâlharilor care 
erau încă vii le-au zdrobit fluierile picioarelor, iar lui Iisus nu i-au sfărâmat
fluierile picioarelor, din cauza că Mântuitorul murise, dar spre a se convinge
că a murit cu adevărat I-au împuns cu suliţa coasta din care a ieşit sânge şi 
apă (In 19,34), semn că trupul celui mort îşi încetase funcţiile vitale. 

Când ostaşul a străpuns cu suliţa coasta lui Hristos, El era deja mort; iar 
scurgerea de sânge şi apă care a urmat, a fost un fenomen natural, explicabil 
prin cauze naturale, fie o minune.

Observaţii şi experienţe repetate făcute pe oameni şi animale au arătat că 
când după moarte, se străpunge partea stângă cu un pumnal mare de mărimea 
unei suliţe romane, se pot observa câteva efecte:

1. Nici un fel de scurgere nu apare din rană cu excepţia unei prelingeri 
uşoare de sânge;

2. O puternică curgere de sânge;
3. O curgere de apă, urmată de câteva picături de sânge;
4. O scurgere puternică de apă, urmată de o scurgere puternică de sânge;
5. O scurgere puternică de sânge, urmată de o scurgere puternică de apă 

în urma rănii.
Dintre aceste cinci cazuri, primul este cel mai frecvent; al doilea se 

observă în cazuri de moarte prin înec sau prin otrăvire cu strihnină. Moartea 
prin răstignire produce o prezenţă a sângelui în plămâni similară cu cea 
produsă prin înec sau strihnină. Al treilea caz se observă în cazul morţii 
prin pleurezie pericardică, şi ruptura inimii. Al patrulea caz apare la o 
persoană care înainte de răstignire ar fi suferit de efuziune pleuretică; al
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cincilea caz apare la o persoană care a murit răstignit pe cruce, în urma 
rupturii inimii. Realităţile zilelor dinaintea răstignirii Mântuitorului ex-
clude posibilitatea pleureziei, astfel că din relatarea Sf. Ioan care spune 
că din coasta străpunsă a lui Iisus a ieşit “sânge şi apă” (In 19, 34-35), am 
putea conchide că moartea lui Iisus a fost cauzată de combinaţia răstignirii 
cu a rupturii inimii7.

Cineva va afirma că relatarea evangheliştilor despre îngroparea lui Iisus
nu corespunde adevărului istoric, căci Iisus a fost răstignit de ostaşii romani, 
după legile Romei, pe care soldaţii trebuiau să le respecte cu stricteţe. Dar 
obiceiul roman era ca victima răstignită să fie lăsată să atârne pe cruce pentru
a deveni pradă păsărilor şi animalelor.

Dar cine poate fi sigur că nu au existat şi excepţii de la această regulă?
Chiar Iosif Flavius povesteşte cum l-a determinat pe împăratul Titus să ia 
de pe cruce trei persoane răstignite care mai erau încă în viaţă8. Poate oare 
cineva să obiecteze că acest fapt nu este istoric doar pentru că regula generală 
era alta?

Chiar dacă am crede că Hristos n-a murit cu adevărat, istovirea provocată 
de bătăi, sângele scurs din rănile provocate de cuie, punerea în mormânt de 
piatră, lipsa de aer, toate acestea nicidecum nu L-ar fi stimulat spre trezirea
la viaţă, ci iar fi provocat moartea cu siguranţă.

Ştiut este că în pregătirea unui trup pentru îngropare după obiceiul 
evreiesc, acesta era mai întâi spălat şi îndreptat; apoi era înfăşurat strâns de 
la subsiori şi până la glezne în fâşii de pânză late cam de 30 cm. Între fâşii 
se turnau adesea miresme aromatice în stare vâscoasă. Ele serveau pe de-o 
parte la conservarea trupului, pe de alta ca liant pentru a forma din fâşiile 
de pânză o învelitoare solidă9. Astfel că ungerea cu aromate, care lipea aşa 
de strâns giulgiul de trup că nu se mai putea dezlipi i-ar fi produs ele însele
moartea prin asfixiere.

Pe lângă cele relatate mai sus să nu uităm că mormântul era închis de o 
piatră, pe care Iisus n-ar fi putut să o îndepărteze de unul singur nici într-un
caz. Piatra era folosită pentru protecţie atât împotriva oamenilor cât şi a ani-
malelor. Această piatră este menţionată deseori de către talmudişti. Că piatra 
era mare şi grea, ne mărturiseşte teama femeilor mironosiţe că nu o v-or putea 
da la o parte. După Marcu femeile se întrebau: “Cine ne va prăvăli piatra de 
la uşa mormântului” (Mc. 16, 3). 

De obicei era nevoie de câţiva bărbaţi pentru a o îndepărta. Piatra de la 
mormântul Domnului probabil că era mai mare decât de obicei.

O glosă în Codicele Bezae10 scrisă în paranteză în textul din Marcu 16,4 
adaugă: “şi după ce L-au aşezat acolo, el (Iosif) a prăvălit la uşa mormântului 
piatra uriaşă, pe care 20 de oameni nu ar fi putut-o îndepărta”11. Astfel că este 
cu neputinţă să crezi că Iisus de unul singur ar fi fost în stare să dea la o parte
o piatră pe care nici 20 de oameni n-ar fi urnit-o.

Duşmanii lui Iisus nu aveau nici cea mai mică îndoială asupra morţii lui 
Iisus, ei căutau numai să se îngrijească să nu i se fure trupul din mormânt. 
Aceasta explică de ce, după ce Iisus a fost aşezat în mormânt, fariseii, s-au 
dus la Pilat şi i-au cerut să pună strajă la mormânt, ca nu cumva ucenicii să 
vină noaptea se fure Trupul lansând zvonuri că Iisus a înviat, „atunci ca fi
rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi” (Mt. 27, 64).

Chiar după înviere, nimănui nu-i trecea prin minte să pună la îndoială 
realitatea morţii Domnului şi să bănuiască că El s-ar fi putut trezi din păruta
sa moarte, dar acum trebuia cel puţin să înăbuşe adevărul învierii, de aceea au 
dat bani soldaţilor care păzeau mormântul, ca să declare că, pe când dormeau 
ei, ucenicii au furat trupul celui răstignit. 

O declaraţie cel puţin naivă. Dacă dormeau, de unde ştiau că ucenicii 
au furat Trupul, iar dacă nu dormeau, de ce au permis ucenicilor să fure 
Trupul?

Ipoteza morţii aparente e cu atât mai neverosimilă când ne gândim la efectul 
care l-a avut asupra Apostolilor! 

Iată ce mărturiseşte în această privinţă un teolog renegat şi fanatic tăgă-
duitor al creştinismului, care el însuşi a renunţat la această ipoteză: „Este 
imposibil ca un om care a ieşit din mormânt pe jumătate mort, care se târa 
slab, care avea trebuinţă de îngrijire medicală, de bandaje, de întărire şi de 
menajare, şi care la sfârşit era totuşi copleşit de suferinţă, era imposibil să 
poată face asupra ucenicilor impresia biruitorului asupra morţii şi mormân-
tului şi stăpânul vieţii, impresie care stă, la baza viitoarei lor propovăduiri. 
Cel mult le-ar fi putut da senzaţie de milă şi de compătimire, însă e cu ne-
putinţă să le preschimbe întristarea în entuziasm, să le ridice cinstirea până 
la adoraţie”.12 

În sfârşit aducem cuvintele episcopului E. Le Camus din la Rochelle, despre 
ipoteza morţii aparente: “În zilele noastre, raţionalişti de toate genurile neagă 
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această ipoteză care este pe cât de absurdă pe atât de odioasă şi toţi sunt de 
acord că Iisus cel răstignit murise cu adevărat vineri”13.

Datorită netemeiniciei ei, această ipoteză a fost înlocuită cu altele.

Ipoteza trupului neîngropat
Prin această ipoteză se afirmă că mormântul n-a fost nicodată ocupat, şi că

cei doi tâlhari, împreună cu Hristos, au fost aruncaţi pe o grămadă de gunoi. 
Oricum, această ipoteză este infirmată de propria lege a iudeilor: “De se

va găsi la cineva vinovăţie vrednică de moarte şi se va fi omorât, spânzurat
de copac, trupul lui să nu rămână peste noapte spânzurat pe copac, ci să-l în-
gropi tot în ziua aceea, căci blestemat este înaintea Domnului tot cel spânzurat 
pe lemn şi să nu spurci pământul tău pe care Domnul Dumnezeul tău, ţi-l dă 
moştenire” (Deuteronom 21, 22-23).

Ipoteza mormântului ocupat
Ipoteză susţine că Iisus Hristos este încă în Mormânt. 
Dar bunul simţ ne permite să infirmăm această ipoteză, căci dacă Hristos se

mai află în mormânt, de ce nu a fost găsit nici peste 2000 de ani trupul lui?

Ipoteza mutării trupului
Această ipoteză presupune că Iosif a mutat trupul din mormânt. În acest 

caz putem întreba: “Dacă cineva a mutat trupul din mormânt, de ce nu a mutat 
şi fâşiile de pânză în care era învelit?”

Dacă Iosif a mutat trupul evident că trebuia s-o facă în secret. Şi dacă a 
făcut-o în secret, cum de nu a clintit piatra de la mormânt? Şi unde era straja 
de i-a permis lui Iosif să mute trupul lui Iisus?

Ipoteza amintirilor.
Aceasta susţine că apostolii au fugit în Samaria şi, rămânând singuri în acel 

loc, au început să creadă că Iisus era încă în mijlocul lor. Tot aici a apărut şi 
ideea că El ar fi înviat din morţi.

Dar Biblia ne spune că Apostolii au rămas în Ierusalim, în spatele uşilor 
închise, până ce El li S-a descoperit.

Ipoteza gemenilor
Aceasta susţine că Hristos a avut un frate geamăn, şi că trei zile după 

crucificarea şi îngroparea Sa, fratele geamăn s-a arătat, declarând că Hristos
a înviat din morţi.

Insă apare întrebarea: “Unde s-a ascuns acest frate geamăn timp de 33 de 
ani? De ce nu avem nici o ştire despre el?”

Lipsa de temeinicie a tuturor ipotezelor care au încercat să tăgăduiască în 
diferite chipuri caracterul supranatural al învierii Domnului, lasă să se tragă 
unica concluzie firească şi îndreptăţită: Învierea lui Iisus este un fapt real, care
deşi este cunoscut numai prin credinţă, el întră în raza certitudinilor noastre 
istorice prin semne sigure şi documentate.

Dr. Nicolae FUŞTEI 
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Pr. N. STOIA

Contestatarii Învierii

Din multele daruri cu care Dumnezeu l-a împodobit pe om, credinţa 
rămâne cel mai deosebit dintre ele, tocmai prin faptul că ea este mai 
întâi un dar de la Dumnezeu. Nu noi suntem cei care ne dăm credin-

ţa, ci ea vine de la Dumnezeu ca o chemare care-şi cere răspuns din partea 
noastră. Că este aşa, o spune Iisus Hristos Însuşi: „Nu aţi avea voi credinţă, 
de nu s-ar fi dat vouă de la Tatăl!”. Credinţa, acel simţ ascuns al fiinţei noa-
stre, ni-L apropie pe Dumnezeu, ni-L face cunoscut, ne ajută să-I înţelegem 
tainele care altfel ar rămâne de nepătruns pentru mintea noastră. Atunci când 
credinţa lipseşte sau încetează să mai existe, omul se prăbuşeşte în îndoială şi 
incertitudine, lăsând loc doar disperării şi rătăcirii. Este ceea ce s-a întâmplat 
cu o mare parte dintre contemporanii lui Iisus, şi nu numai cu aceştia, care, 
fie din necredinţă, fie din infirmitate sufletească, au refuzat, împotriva celei
mai clare evidenţe, să recunoască realitatea Învierii.

Nevrând să accepte realitatea Învierii, o parte dintre iudei, şi mai ales ca-
pii acestora, au răspândit zvonul că trupul Mântuitorului a fost furat de către 
ucenicii Lui, iar cele relatate în Evanghelii despre acest fapt n-ar fi decât o
grosolană minciună: „Au dat oştenilor bani mulţi şi le-au zis: Spuneţi aşa: 
Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au furat... Ostaşii 
au luat banii şi au făcut întocmai” (Mat. 28, 12-15).

Cum se explică atunci, dacă privim lucrurile din această perspectivă, schim-
barea radicală petrecută cu ucenicii Mântuitorului, care nu cu puţine zile înainte 
de acest eveniment s-au risipit care încotro, părăsindu-L şi chiar lepădându-se 
de El. Dacă atunci când Învăţătorul lor era încă viu ei n-au avut tăria morală să 
intervină într-un fel anume pentru salvarea Lui, atunci să credem că, ştiindu-L 
mort şi încă păzit straşnic, au mai găsit ei rezerve sufleteşti să se încumete la
un gest atât de necugetat? Această ipotează se dovedeşte netemeinică tocmai 
pentru faptul că nu are o acoperire psihologică. Şi chiar dacă, prin absurd, am 
presupune că apostolii au furat trupul Răstignitului, atunci lucrul acesta l-ar fi
făcut cu siguranţă în prima noapte, când mormântul încă nu era păzit, şi nici 
într-un caz a doua noapte, când, în urma demersurilor făcute de sinedriştii 
iudei pe lângă căpeteniile oştirii romane, i-au capacitat pe aceştia să asigure 
paza mormântului. Acest fapt confirmă indubitabil două lucruri: mai întâi că

apostolii n-au furat trupul 
în prima noapte, când era 
nepăzit, căci tocmai acest 
fapt i-a determinat pe sine-
drişti să asigure paza, iar 
pe de altă parte, mai înain-
te de a se instala la locurile 
lor, străjerii s-au convins 
de existenţa obiectului 
care trebuia să justifice
acţiunea lor. Prezenţa stră-
jerilor romani în a doua 
noapte exclude orice ten-

tativă de sustragere a trupului din mormânt de către apostoli, cunoscută fiind
severitatea cu care armata romană sancţiona orice act de insubordonare.

Supralicitând limitele logicului, să presupunem că, totuşi, chiar păzit fiind
straşnic mormântul, ucenicii ar fi reuşit într-un fel anume să fure trupul şi
apoi ar fi răspândit falsa poveste a Învierii. Dar atunci îşi mai are o motivaţie
psihologică toată jertfa lor, toate schingiuirile, batjocura, umilinţele şi moartea 
martirică cu care şi-au încheiat viaţa? Să credem că o simplă minciună, şi încă 
alimentată şi susţinută de ei înşişi, le-ar fi putut da atâta tărie morală, încât
să poată trece peste toate opreliştile câte le-a fost dat să înfrunte, să uite de 
ei înşişi, pentru a răspândi învăţătura lui Hristos „până la marginile lumii”. 
Cu siguranţă că numai un fapt cu totul ieşit din comun, pe care mai întâi l-au 
verificat ei înşişi, i-a putut smulge din teama care-i stăpânea, transformându-i
în acei neînfricaţi propovăduitori care ajung să-i sfideze şi pe sinedriştii iudei:
„Judecaţi dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult 
decât de Dumnezeu” (Fapte 4, 19). De realitatea acestui fapt extraordinar s-au 
convins ei mai întâi, şi numai astfel se explică schimbarea radicală survenită 
în comportamentul ucenicilor după aceea, astfel o spune marele Pavel: „Dacă 
Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi 
credinţa noastră” (I Cor. 15, 14). Privite în desfăşurarea lor logică, toate ne fac 
să excludem orice posibilitate ca ucenicii să fi furat trupul Celui răstignit.

Să presupunem că, dacă nu apostolii au furat trupul, atunci poate sinedriştii, 
tocmai pentru a le dejuca planurile. Dar ştiindu-i atât de porniţi şi învrăjbiţi 

Imagini de la Sf. Mormânt
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împotriva creştinilor, este de 
la sine înţeles că aceştia n-ar 
fi ezitat, ca atunci când apos-
tolii propovăduiau învierea 
lui Hristos, să-i compromită 
în faţa mulţimilor, dezvelind 
acest fapt. 

Sustrăgându-se oricărei 
clasificări de ordin ştiinţific,
Învierea Domnului a suscitat 
şi interesul specialiştilor în 

domeniul fenomenelor de ordin psihologic sau parapsihologic, aceştia aducând 
în favoarea susţinerii lor argumente de genul: a fost o psihoză colectivă, o 
halucinaţie morbidă, căreia i-au căzut victime o parte dintre adepţii lui Iisus, o 
viziune generală de frica şi tensiunea, teribile, pe care le întreţineau sinedriştii 
şi soldaţii romani. După felul în care este primită vestea Învierii, nu rezultă în 
nici un caz acest lucru, dimpotrivă, reacţia lor, la aflarea veştii minunate, este
atât de omenească şi normală în acelaşi timp! Maria Magdalena, cu cel mai 
pur simţ al realităţii, cu candoare absolut nedisimulată, le spune apostolilor că 
„au luat pe Domnul şi nu ştiu unde L-au pus” (In. 20, 2), fără să se fi gândit
în vreun fel la posibilitatea Învierii, la fel cum şi celelalte femei mironosiţe, 
departe de a fi victime ale halucinaţiei, se temeau să spună apostolilor cele
constatate la mormânt tocmai pentru faptul că „se temeau” (Mc. 16, 8) să nu 
se expună oprobiului sau ridicolului. Aceeaşi stare de neîncredere şi teamă îi 
stăpânea pe apostoli, care primesc vestea de la femei socotind-o mai degrabă 
a fi „basm” (Lc. 24, 11), şi chiar atunci când însuşi Cel înviat li se arată, prima
lor impresie este că „văd duh” (Lc. 14, 37).

Şi, în fine, atitudinea lui Toma, rezervată şi sceptică, nu face decât să spul-
bere orice umbră de credit pe care am fi înclinaţi să o acordăm acestei ipoteze,
el refuzând să accepte cele relatate de ceilalţi apostoli, încredinţându-se de 
realitatea marelui şi înfricoşătorului adevăr prin propriile sale simţuri.

Nu mai puţin solicitată întru a-şi spune părerea a fost ştiinţa medicală, care, 
de altfel, n-a ezitat să se pronunţe: totul n-a fost decât o simplă moarte clinică 
(aparentă), urmată de trezirea mortului, trezire cauzată de condiţiile improprii 
din mormântul rece precum, şi de mirosurile tari degajate de aromele cu care 

a fost uns, care au şi provocat 
de fapt această trezire. Ieşind 
apoi din mormânt, Iisus, îm-
brăcat în hainele grădinarului, 
ar mai fi petrecut împreună cu
ucenicii şi adepţii Săi încă 40 
de zile, după care s-ar fi retras
undeva în zona Qumran, unde 
trăiau misterioşii esenieni, 
sau ar fi dispărut undeva prin
Palestina.

Pentru lumea antică, şi în speţă pentru cea romană, şi Palestina făcea parte 
din imperiul roman, pedeapsa cea mai teribilă şi mai înjositoare era moartea 
prin răstignire pe cruce, căreia îi erau destinaţi cei mai mari făcători de rele. 
Omorârea prin răstignire devenise cu timpul un adevărat ritual sângeros, care 
avea o serie întreagă de faze succesive, menite să-l epuizeze şi să-l distrugă 
pe de-a-ncetul pe cel condamnat - atât psihic, cât şi fizic. Înainte ca mortul
să fie coborât de pe cruce, se obişnuia să i se zdrobească fluierele picioarelor,
tocmai pentru a se certifica realitatea morţii. În cazul lui Iisis, acest lucru n-a
mai fost necesar, căci cei de faţă s-au convins de adevărul morţii Sale „şi-a 
dat duhul”, „a murit” (In. 19, 30 şi 33). Mai mult decât atât, parcă pentru 
a întări cele constatate, unul dintre soldaţii romani L-a împuns cu suliţa în 
coastă, anunţându-se apoi autorităţile despre împlinirea actului morţii. Chiar 
dacă această întreagă serie de probe constatatoare ar mai fi lăsat totuşi o undă
cât de mică de îndoială, ceea ce este foarte greu de admis, în ce măsură ar fi
rezistat răcelii din mormânt şi mirosurilor grele, degajate de aromele cu care 
a fost îmbălsămat un trup schingiuit, torturat şi distrus fizic? Ar mai fi găsit
resurse fizice să urnească piatra atât de grea de la uşa mormântului şi încă să
mai parcurgă şi un drum de 60 de stadii până la Emaus?

Şi un ultim argument, de data aceasta din sfera celei mai elementare logici 
şi a celui mai pur bun-simţ: în ce măsură poate justifica o minciună, o haluci-
naţie sau o moarte aparentă, două mii de ani de trăire creştină, miile şi sutele 
de mii de jertfe ale martirilor creştini, precum şi suportul moral a cel puţin o 
treime din populaţia actuală a Pământului?

(Telegraful Român, nr. 17-20, 2004). 
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Prot. Ian SOCHIRCĂ

Hristos a înviat!
Cui nu crede-n Înviere,
Dau acest răspuns, de-l cere:
Ce-ar fi oare, ce ar fi,
Înviere de n-ar fi?!
Soare, lună-ar asfinţi
Şi mai mult n-ar răsări,
Cum mor toate, ar muri,
Altele în loc n-ar fi...
Nici un gând nu ne-ar veni
Că-nvierea-i şi aci, 
Când la oameni, la noi toţi,
Nume, vorbe, ca din morţi,
Ce de mult au fost uitate,
Vin, de parcă-s dezgropate...
Dar ce-ar fi, de n-ar veni?
Nimic nu ne-am aminti,
Omenirea ar fi mută,
Amintirea - dispărută...
N-ar fi cântec, ciripit,
Orice glas ar fi murit,
N-ar fi ziua cu lumină
Şi nici noaptea cea senină...
Ce-ar fi, dacă niciodată
N-ar fi nici o judecată -
Să primească toţi răsplată
Pentru-o viaţă-aici curată?!

Cum să nu se dea cunună
Pentru-o viaţă cât mai bună?!
Dacă pentru-o nedreptate
Unii seamă-şi fac şi moarte,
Ce-ar fi oare, de-ar pieri
Gându-acesta, - şi n-ar fi:
Că ne-aşteaptă-o altă viaţă -
Dreaptă, plină de dulceaţă?!
Ce-ar fi oare, dac-anume
N-ar mai fi o altă lume?!
N-am avea de ea nici gând
Şi ne-am pierde pe pământ...
Viaţa noastră-ar fi ca-n iad,
Nu ne-ar fi nimica drag...
Neputând bine să faci,
Toţi am fi ca nişte draci...
Ca să cred în Înviere
Toată firea mea o cere,
Şi aveam acestea-n gând,
Pentru că au fost şi sunt!
Mai înalt şi mai frumos
Însă dovedi Hristos:
Şi la noi, şi-n iad coboară -
Ca să-nvie lumea iară!

Cobâlnea, Rezina, 1981 

Dr. Veaceslav GOREANU

Norme [i dispozi\i canonice privind 
participarea mirenilor la activitatea 

înv=\=toreasc= a bisericii

B iserica, ca Trup al lui Hristos extins în umanitate este mediul în care 
Sfânta Treime ni se descoperă şi ne cheamă să ne împărtăşim de viaţa 
desăvârşită, de viaţa în comuniune a membrilor Bisericii, care îşi are 

izvorul nesecat în taina iubirii şi a vieţii de comuniune mai presus de fire, ce
exista in sânul Sfintei Treimi, “fundamentul imuabil al întregii pietăţi, al în-
tregii vieţi spirituale, al întregii experienţe”1. Astfel, Biserica are ca mădulare 
sau elemente ce o constituie clerul şi laicii, iar din secolul al IV-lea acestor 
două stări consacrate li se adaugă o a treia stare, cea monahală2.

În studiul de faţă ne propunem să analizăm doar aspecte ce privesc partici-
parea mirenilor sau a laicilor la activitatea învăţătorească şi de propovăduire 
a dreptei credinţe după tradiţia canonică şi practica Bisericii noastre.

Prin laici se înţelege “totalitatea credincioşilor creştini membri ai Bisericii, 
care nu au starea preoţească în nici una din treptele sale şi nici calitatea de slujitori 
inferiori ai Bisericii instituiţi prin hirotesie, sau prin alt mod”3. Pentru a desemna 
acest element al Bisericii, credincioşii simpli, sunt folosiţi în egală măsură doi 
termeni: pe de o parte este folosit termenul  grecesc λαϊκος, care îi desemnează 
atât pe cei care sunt credincioşi şi care nu face parte din ierarhie, cât şi  tot ceea 
ce nu este bisericesc, adică profan.  Pe filieră slavă avem cel de al doilea termen
care desemnează a doua categorie de membri ai Bisericii, respectiv termenul de  
mirean. Aşadar, în înţelesul corect, prin acest termen sunt desemnaţi credincioşii 
care nu aparţin clerului, deci, un apărător, şi nicidecum un străin de Biserică4.

De aceea, ca parte vie a Bisericii, laicii au un rol la fel de important ca 
treptele ierarhice prin participarea activă la viaţa Bisericii5. Mai mult decât atât 
şi ei devin responsabili de „soarta” Bisericii (I Cor. III, 9,16,17), fapt pentru 
care toate mădularele Bisericii sunt chemate să facă parte din viaţa Bisericii, 
să contribuie prin anumite activităţi la zidirea duhovnicească6.

Asemănând membrii Bisericii cu corpul omenesc şi mădularele aces-
tuia, Apostolul Pavel subliniază legătura organică dintre stările care intră în  
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alcătuirea Bisericii, dar şi interdependenţa funcţională în care ele se găsesc în 
calitate de părţi ale unuia şi aceluiaşi întreg7, fapt care nu exclude îndatoririle 
şi drepturile specifice, având în vedere starea harică a fiecărei stări.

Pentru exercitarea slujirii harice, dreptul şi plenitudinea puterii o deţin 
clericii din ierarhia superioară de drept divin în baza succesiunii apostolice, 
iar mirenii ca membrii ai Bisericii participă sub diferite forme. Caracterul 
sacramental, mistic se primeşte prin Taina Hirotoniei. Pe lângă puterea sacra-
mentală, ierarhii deţin puterea jurisdicţională şi de a învăţa. La această din urmă 
putere sunt chemaţi să colaboreze şi laicii, în funcţie de pregătirea şi rolul pe 
cate îl au în familie şi societate. De aceea, în Enciclica Patriarhilor Ortodocşi 
de la 1848 se precizează că întregul trup al Bisericii, adică laicii împreună cu 
clerul, iar nu numai vreunul din aceste două elemente, au moştenit, păstrează 
şi transmit învăţătura Mântuitorului Hristos8.

Deci, activitatea învăţătorească are în vedere trei aspecte: păstrarea, pre-
cizarea şi dogmatizarea conţinutului; al doilea difuzarea şi al treilea apărarea 
sau protejarea acestuia în faţa atacurilor eretice9. Deşi în zilele noastre mulţi 
dintre laici au pregătirea necesară de a predica Evanghelia în diverse medii, 
fiecare creştin prin Botez este obligat să-şi păstreze credinţa, mărturisind-o şi
apărând-o atunci când este cazul10. De aceea, Sfântul Apostol Pavel îi consideră 
pe aceştia „stâlpi” ai credinţei şi împreună lucrători în Biserică cu toţi slujitorii 
ei (I Tim. 3-15), iar Sfântul Apostol Petru „rod ales, preoţie împărătească, 
neam sfânt, ca să vestiţi bunătăţile Celui ce v-a chemat pe voi din întuneric 
la luminata Sa lumină” (I Petru II,9).

Dacă ţinem cont de faptul că în epoca primară a creştinismului, în Biserica 
primului mileniu, au existat laici cu funcţia de a învăţa în Biserică, printre 
care am amintit de didascăli, iar mai apoi de cateheţi, nu putem vorbi de o 
îndatorire şi o activitate exclusivă a ierarhiei în ceea ce priveşte puterea de a 
învăţa, deşi legislaţia canonică prevede aceasta ca fiind una dintre datoriile
clericilor (can. 36, 39, 58 Apost., 19, 20, 33 Trulan, 2, 10 VII Ec., 12, 19, 46 
Laod., 123 Cart., 3, 11 Sard., etc.).

În viaţa creştinilor din Biserica primară mărturisirea credinţei făcea parte 
din datoriile de suflet, pe care nu pregetau să le îndeplinească. Un exemplu
elocvent în acest sens sunt Aquila şi Priscila (Romani XVI,3), care au predicat 
ca laici la Efes înaintea Sfântului Apostol Pavel, precum şi predicatorii laici 
din Tesalonic care au vestit cuvântul lui Dumnezeu în Ahaia şi Macedonia 

(I Tes. I, 7-8). Prin întreaga lor activitate de propovăduire laicii au devenit 
misionari, vestind cuvântul Evangheliei ori de câte ori aveau ocazia, dar şi ca 
persoane special autorizate pentru acest lucru. În acest sens avem exemplul 
cateheţilor care îi instruiau pe catehumeni (can. 78 Trulan, 26, 46 Laod., etc.), 
al didascălilor, al apostolilor, al învăţătorilor, etc.

Deşi primul dintre aspectele poruncii primite de la Mântuitorul de către 
Apostoli a fost aceea de a învăţa (Mergând învăţaţi… (Mt. XXVIII, 26), 
totuşi, în perioada Bisericii primului mileniu această funcţie a fost exercitată 
deopotrivă de către laici şi clerici, aceştia din urmă având de îndeplinit două 
dintre funcţiile specifice, care nu puteau fi încredinţate mirenilor, indiferent
de pregătirea intelectuală sau ţinuta morală, deoarece este vorba despre puteri 
izvorâte din Taina Hirotoniei. Acestea se referă la activitatea sacerdotală şi 
jurisdicţională, fapt care l-a determinat pe teologul român Teodor M. Popescu 
să afirme că, în ceea ce priveşte „clerul, nu avea nici prerogativa exclusivă a
predicii, nici cel puţin un privilegiu al ei, deosebitor de laici, întrucât func-
ţiunea lui principală nu era cea învăţătorească, ci cea liturgică, pastorală şi 
administrativă”11.

Un exemplu în acest sens este scriitorul bisericesc Origen, care a predicat 
la serviciul divin, înainte de Liturghia propriu-zisă într-o biserică din Cezareea 
Palestinei şi Ierusalim, fapt pentru care a fost mustrat de episcopul Dimitrie. 
Acesta se adresează printr-o scrisoare episcopilor Alexandru al Ierusalimului 
şi Teoctist al Cezareei Palestinei, nemulţumit de faptul că Origen predicase 
în cadrul cultului. Spre nemulţumirea lui, însă, i s-a răspuns că dacă se găsesc 
laici apţi pentru a învăţa credinţa, aceştia trebuie şi rugaţi să vorbească po-
porului, în sensul de a fi invitaţi12. În acelaşi sens, şi Constituţiile apostolice 
subliniază posibilitatea mirenilor de a propovădui: „cel care învaţă, chiar laic 
să fie, încercat în cuvânt şi curat în obiceiuri, să înveţe căci toţi trebuie să fie
învăţaţii lui Dumnezeu”13.

Ulterior, pentru a se evita abuzurile, s-au impus unele restricţii, în primul 
rând în ceea ce priveşte dreptul femeii de a vorbi, care este obligată să dis-
cute problemele legate de credinţă doar în cadrul intim al familiei: „să nu se 
îngăduie femeilor să vorbească în timpul dumnezeieştilor liturghii, ci, după 
cuvântul Apostolului Pavel, să tacă, pentru că nu li s-a îngăduit lor a vorbi, 
– ci să se supună, precum şi legea zice: «Iar de voiesc să înveţe ceva, să-şi în-
trebe acasă pe bărbaţii lor» (Fac. III, 16, I Cor. XIV, 34-35)” (can. 70 Trulan). 
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Această restricţie nu se referă şi la catehizarea la care era datoare femeia în 
cadrul familiei, ca mamă14, despre care vorbeşte în mod deosebit unul dintre 
Părinţii Bisericii a cărui mamă a avut o influenţă deosebită asupra lui, ca de
altfel şi bunica şi sora, toate trei recunoscute în rândul sfinţilor. Sfântul Vasile
cel Mare acordă o atenţie deosebită rolului de educator al femeii mai ales după 
înfiinţarea orfelinatelor şi a celorlalte aşezămintelor sociale.

Acelaşi sinod stabileşte prin canonul 64 interdicţia ca cineva dintre laici 
să-şi aroge oricine dreptul de a predica15, cerând fiecărui membru să-şi pă-
streze locul şi rolul său în Biserică, pentru că „nu toţi sunt apostoli, nu toţi 
sunt profeţi…” (I Cor. XII, 27). Canonul precizează foarte categoric că „Nu 
se cuvine ca laicul să ţină cuvântare sau să înveţe în chip obştesc însuşindu-şi 
de aici slujba învăţătorească, ci să se supună rânduielii predanisite de către 
Domnul, şi să deschidă urechea spre cei ca au darul cuvântului de dăscălie 
şi să înveţe cele dumnezeieşti de la aceştia. Căci în Biserica cea una, osebite 
mădulare a făcut Dumnezeu, după cuvântul Apostolului... Iar de s-ar prinde 
cineva atingând (călcând) canonul de faţă să se afurisească pe 40 de zile” 
(can. 64 Trulan).

Canonul 64 Trulan opreşte, aşadar, ca laicul să-şi aroge cu de la sine putere 
dreptul de a predica. Dar, cu o pregătire corespunzătoare, poate să predice 
dacă are binecuvântare de la episcop sau preot. Este soluţia pentru care ple-
dează majoritatea canoniştilor şi care a fost utilizată încă din primele veacuri 
creştine, iar în secolul al XX-lea, precizări de înaltă competenţă în legătură 
cu posibilitatea laicilor de a predica ne-a lăsat eruditul canonist român Liviu 
Stan, în excepţionala lucrare „Mirenii în Biserică”16.

Din aceste canoane nu trebuie să înţelegem că Părinţii au interzis laicilor 
să vorbească în Biserici, ci au stabilit doar ca aceştia să o facă cu permisiunea 
ierarhilor, care au primit prin Taina Hirotoniei puterea de a învăţa, mirenii fiind
colaboratorii acestora17. De asemenea, interdicţia a fost stabilită pentru a se 
evita abuzurile din partea laicilor care treceau cu vederea faptul că prerogativa 
învăţării nu le aparţinea în primul rând lor. Aşadar, se reglementează o situaţie 
reală în care laicii şi-au atribuit pe nedrept unele roluri în Biserică. Limitarea 
dreptului de a predica a fost determinată şi de considerente de ordin disciplinar, 
nu de incompatibilitatea stării de laic cu dreptul de a predica18.

Misiunea creştină nu este limitată de dreptul ierarhiei de a învăţa: „dacă 
laicii nu au dreptul să predice în timpul slujbelor, ei nu sunt lipsiţi de dreptul 

de a predica în biserică, în afară de slujbe, şi cu atât mai mult ei pot să predice 
în afară de biserică”19. Teologul de azi trebuie să fie din aceeaşi frământătură
cu cea a Sfinţilor Părinţi, concepţia lor teologică să fie unanimă cu cea a îna-
intaşilor. Discursul lor trebuie să fie actualizat la epoca culturală, fără însă a
afecta deplinătatea învăţăturilor. Teologii care au strălucit prin viaţa şi învăţă-
tura lor sunt din aceeaşi „rasă” cu Sfinţii Părinţi20, în acest caz nu putem să nu 
amintim de părintele Dumitru Stăniloae, Vladimir Lossky, Paul Evdokimov. 
La fel ca şi ierarhii, teologii trebuie să-şi mărturisească credinţa şi prin viaţa 
duhovnicească. Vocaţia de teolog impune anumite exigenţe, pe lângă studiul 
său temeinic şi aprofundat, căruia i se consacră în totalitate, trebuie să practice 
şi o asceză creştină.

Calităţile necesare ierarhilor pentru propovăduire se impun şi teologilor, 
deoarece rolul lor este vestirea Tainei credinţei, punând astfel în valoare şi 
semnificaţiile ascunse ale teologiei21. Spre deosebire de filozof, sociolog sau
istoric, teologul nu expune învăţături în istoricul gândirii lor şi nici evenimente 
din viaţa Bisericii prin dimensiunea istorico-culturală reflectate în latura lor
socială, ci dogmele dreptei credinţe, tezaurul credinţei însufleţit de Cuvântul
lui Dumnezeu prezent în lume (Matei XXVIII,20). Acestea sunt revelate prin 
Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, mereu actuale prin prezenţa reală a lui 
Hristos în lume. Teologul însuşi cunoaşte aceste adevăruri de credinţă prin 
practicarea învăţăturii pe care o mărturiseşte.

Instruirea şi educarea religioasă făcută de la catedră de către profesorul de 
Religie, întotdeauna a fost valorificată şi susţinută de Biserică. Întâi prin şcolile
catehetice, iar astăzi prin învăţământul instituţionalizat împreună cu celelalte 
discipline şcolare. Formarea tinerilor printr-o programă religioasă sistematică 
urmăreşte să le formeze în primul rând o conduită religios-morală şi o identitate 
culturală. Un profesor teolog vine în faţa tinerilor, elevi sau studenţi, nu doar 
cu materia studiată, ci şi cu puternice argumente care să-l facă pe cel în cauză 
să o accepte, astfel încât cuvântul lui Dumnezeu trebuie actualizat nu doar 
sub aspect moral, dar să fie integrat şi social şi istoric într-o unitate culturală,
prin care să se definească şi să se identifice ca şi creştini adevăraţi. Identitatea
lor cultural-religioasă trebuie să se manifeste întâi prin modul de viaţă, adică 
trăirea duhovnicească în conformitate cu adevărurile de credinţă.

De aceea, profesorii trebuie să aibă şi capacitatea de a iniţia şi de a spori 
continuu educaţia religioasă22. Cizelarea şi formarea caracterului religios pe 
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care trebuie să o facă profesorul de Religie, nu este deloc inferioară celei a 
ierarhilor Bisericii. De asemenea, să nu uităm că profesorii teologi mireni 
au rolul de a forma şi viitorii membri ai clerului, fapt pentru care nu putem 
marginaliza această categorie de membri ai Bisericii din actul de propovăduire 
a dreptei credinţe.

Procesul de instruire religioasă se realizează în două forme: una institu-
ţionalizată, prin teologii profesori de Religie şi a doua care se realizează în 
cadrul familiei, de către membrii ei autoritari: bunici şi părinţi.

Mirenii creştini au o datorie sacră de a instrui în credinţă propria familie23. 
Ea este instituţia de bază pe care se formează societatea şi în urma căreia prin 
comuniune se integrează în Biserică. Părinţii creştini se fac responsabili de 
dreapta credinţă a copiilor lor24 şi cultivă în ei primele virtuţi. Virtuţi precum 
evlavia, ascultarea, dreptatea, ruşinea şi bunul simţ constituie baza forma-
toare a credinţei. De aceea, copiii trebuie să intre în şcoală cu aceste valori 
creştine, părinţii făcând o mare greşeală atunci când aşteaptă ca odraslele să 
le fie educate în instituţiile şcolare. În acest mod se neglijează rolul familiei
în educaţia morală a propriilor copii25. Deseori tinerii sunt acuzaţi de proastă 
educaţie, de lipsa bunului simţ, respect faţă de generaţiile anterioare şi nu în 
ultimul rând de lipsa frici de Dumnezeu. Iată de ce un mare sfânt al secolului 
al XIX-lea, Mitropolitul Vladimir al Kievului, spunea: „părinţii sunt cei mai 
vinovaţi de faptul că odraslele lor sunt rău educate”26.

Părinţii sunt în mod incontestabil marii dascăli ai familiei lor, ei se fac 
responsabili înaintea lui Dumnezeu de sufletele copiilor încredinţaţi27. Sunt 
ca nişte păstori de suflete care trebuie să poarte grijă de micuţii lor. Ulterior,
pregătirea tinerilor care urmează să întemeieze o familie se face în Biserică 
prin participarea la sfintele slujbe şi integrarea în viaţa duhovnicească. În
prezent rolul de învăţător şi educator al copiilor este destul de neglijat de către 
părinţi, iar atunci când trebuie să culeagă roadele educaţiei caută cauzele în 
factori exteriori, sustrăgându-se de la responsabilitatea pe care o au în calitate 
de părinţi. Cele mai invocate cauze sunt fie că şcoala prin învăţătorii ei, în
special cei de Religie, nu-şi fac datoria, fie că odrasla lor este din fire rea.

Să nu uităm, însă, că există părinţi care refuză să coopereze cu învăţătorii 
copiilor lor. Şi mai rău este atunci când învăţătorii sunt desconsideraţi de părinţi 
chiar faţă de copii. Pentru celălalt motiv invocat adesea de părinţi răspunsul 
este şi mai clar: „de unde răul cu care apar pe lume aceşti copii? Mulţi dintre 

ei îl moştenesc, fără îndoială, chiar de la taţii şi mamele lor; ei îl sug, ca să 
zic aşa, odată cu laptele mamei. Şi atunci, sunt părinţii nevinovaţi în atare 
caz?”28. Toate motivele expuse nu fac decât să arate inconştienţa părinţilor 
iresponsabili, dar Biserica are nevoie de mădulare vii şi sănătoase, lucrătoare 
şi dinamice în scopul desăvârşirii.

Mirenii creştini trebuie să privească în profunzime aspectele vieţii prin 
prisma poruncilor divine, formarea sau modelarea copilului după chipul lui 
Dumnezeu prin învăţarea şi exemplul părinţilor fiind o împlinire a scopului
divin: „Dumnezeu S-a făcut Om pentru ca omul să devină dumnezeu”, spun 
Sfinţii Părinţi. În acest sens vedem şi o legătură între planul lui Dumnezeu şi
misiunea de educare a părinţilor29.

Din păcate, societatea contemporană se confruntă cu o reală problemă: aceea 
a pluralismului religios în cadrul aceleiaşi familii, chiar dacă ambii părinţi sunt 
creştini ortodocşi, copilul, la un moment dat, este atras de către un sistem religios 
străin30, care îl fascinează şi-l determină să se reorienteze. Dacă sunt ataşaţi de 
valorile credinţei creştine, părinţii aflaţi în astfel de situaţii trăiesc adevărate
drame şi constată că este destul de târziu să îndrepte situaţia. În acest moment se 
vede că au neglijat educaţia religioasă a propriului copil, se vede că nu şi-au luat 
în serios rolul de primi dascăli şi au considerat că societatea, prin instituţiile şi 
influenţele ei, îl vor educa. Din păcate, influenţa societăţii asupra unei persoane
instabile religios, vulnerabile, fără o bază solidă, sănătoasă nu este tocmai fericită. 
Aceasta poate conduce şi la dezechilibre de ordin comportamental, urmările unei 
insuficiente educaţii religioase fiind dintre cele mai nebănuite.

De aceea, în procesul educaţiei copiilor, legătura cu Biserica trebuie să fie
foarte bine consolidată căci mântuirea nu se realizează în afara ei. Îndrumările 
religioase primite la şcoală şi în familie îşi găsesc sprijinul real în Biserică. 
Învăţăturile de credinţă primite prin predica preotului sunt explicate copiilor 
acasă şi aplicate împreună cu părinţii sau bunicii. Membrii adulţi ai familiei 
au în cadrul acesteia rolul pe care îl aveau odinioară cateheţii, care îi instruiau 
pe catehumeni şi-i pregăteau pentru botez (can. 78 Trulan, 26, 46 Laod.). De 
aceea, pentru o bună reuşită a educaţiei religioase se impune şi o atmosferă 
de iubire manifestată prin rugăciune31 care să determine însuşirea practică a 
valorilor propovăduite.

Cele două elemente dragostea şi rugăciunea sunt ingredientele necesare 
în formarea virtuţilor creştine amintite mai sus. În Biserica primară părinţii 
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dobândeau cunoştinţe, se instruiau în credinţă şi valorificau aceste adevăruri
în copiii lor, învăţătura de credinţă reprezentând cea mai de preţ moştenire 
pentru urmaşi32. Scopul vieţii primilor creştini era conştientizat în profunzime, 
iar acesta se identifica cu mântuirea în Hristos. De aceea, părinţii au sarcina de
a-şi integra copiii în Biserică prin participarea la sfintele slujbe şi împărtăşirea
lor cu sfintele taine, condiţie obligatorie în realizarea instruirii religio-morale,
mirenii conlucrând astfel cu harul în opera de mântuire a lui Dumnezeu prin 
iniţierea copiilor lor.

Ceea ce se cere de la laici este să propovăduiască în primul rând prin propria 
viaţă, prin propria conduită morală. Cele două mijloace, teoretic şi practic, sunt 
elemente ale educaţiei creştine, în urma căreia se formează şi personalitatea 
copiilor. Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă părinţii să crească „atleţi pentru 
Hristos” şi să-i înveţe evlavia din vârstă fragedă33.

Importanţa şi necesitatea rolului de învăţători în familie rezidă şi din puri-
tatea sufletului copilului pe care poate fi imprimată cu uşurinţă, şi pentru tot
restul vieţii, învăţătura lucrătoare prin credinţă. Sfântul Ioan Gură de Aur o 
asociază cu ceara care se poate modela cu uşurinţă şi cu perla pescuită căreia 
i se dă formă şi cu tabloul pictat cu înţelepciune34.

Una dintre virtuţi care trebuie sădită de părinţi în sufletul copilului este as-
cultarea, foarte importantă în sporirea cunoaşterii duhovniceşti, fiind „virtutea
de căpătâi a fiecărui copil bine educat”35. Ei trebuie învăţaţi că ascultarea şi 
supunerea faţă de Dumnezeu implică şi ascultarea şi respectul faţă de părinţi 
şi bunici. Ascultarea nimiceşte răzvrătirea voinţei copiilor faţă de Dumnezeu 
şi părinţi, îi învaţă să se înfrâneze de la lucruri vătămătoare, după cum sub-
liniază şi legislaţia canonică atunci când vorbeşte despre necesitatea de a 
asculta de cei faţă de care suntem datori, indiferent în ce raport ne-am afla faţă
de ei (can. 39, 55 Apost., 8, 23 IV Ec., 17 Trulan, 31 Cart., 13 I-II Const., 67 
Laod.). De această ascultare vor da dovadă şi părinţii faţă de bunici şi nu în 
ultimul rând faţă de Dumnezeu, dacă vor ca învăţătura lor nu fie zadarnică,
căci copiii imită în profunzime tot ce văd şi aud, în prima fază nedeosebind 
răul de bine36 de aceea Apostolul Pavel ne îndeamnă: „în toate arătaţi-vă pe 
voi pildă” (Tit II,7).

Mirenilor le revine sarcina de a învăţa copiii să iubească adevărul şi să 
urască minciuna, căci „năravul omului mincinos este ocara şi ruşinea lui şi 
este cu el pururea” (Înţelepciunea lui Isus Sirah XX, 26). Copilul care va 

creşte înconjurat de fals şi minciună va fi expus cu uşurinţă viciilor, în timp ce
dreptatea pune temelia tuturor virtuţilor37. Dragostea faţă de adevăr se cultivă 
prin propovăduirea adevărurilor despre Dumnezeu, deoarece El este adevărul, 
iar mărturiile Lui sunt nemincinoase, astfel încât, fiind atotştiutor, cunoaşte
tot gândul mincinos. Prin dragostea faţă de adevăr vom reuşi să deschidem 
inima micuţului spre dragostea faţă de evlavie şi cucernicie. Un copil cucernic 
va fi şi cu bun simţ, se va ruşina de păcat şi se va înfrâna.

Aceste virtuţi constituie baza solidă, pilonii care vor susţine pentru tot restul 
vieţii adevărurile credinţei. Având în vedere vârsta copiilor, părinţii trebuie 
să le expună conţinutul de învăţătură într-o formă cât mai simplă. El poate 
utiliza diferite imagini cu conţinut religios pentru explicarea unor evenimente 
mântuitoare, cum ar fi icoanele, care să-i capteze atenţia. De asemenea, să-l
înveţe rugăciuni scurte ca text pe care să le memoreze cu uşurinţă, să fie în-
curajaţi mereu de prezenţa ocrotitoare a sfinţilor şi a îngerilor îndemnându-i
să-i considere pe aceştia prieteni reali cu care pot stabili un dialog de încredere 
oricând38. În acest fel se reuşeşte formarea unei perspective asupra cunoaşterii 
lumii nevăzute, dar şi a cultului sfinţilor.

În viaţa de familie mirenii au sarcina de a fi învăţători, de a forma creştini
buni, însă trebuie să fie atenţi la felul în care expun copiilor cunoştinţele re-
ligioase. Învăţătura despre iad şi demoni trebuie „evitată cu dibăcie”39 până 
când vor ajunge la o vârstă care să permită o astfel de explicare fără a vătăma 
mintea cu imagini înfricoşătoare. Scopul instruirii copiilor este de a cultiva 
în ei dragostea de Dumnezeu, nu de a sădi frica de iad. Dar, există şi alte în-
văţături care în timp au fost denaturate de conţinutul lor teologic cum ar fi
împărtăşania sau moartea.

Învăţătura creştină despre moarte trebuie prezentată copiilor ca parte din 
viaţă, „ca prag către viaţa spre Hristos”40, fără a le insufla teamă pentru această
trecere. De asemenea, învăţătura despre împărtăşanie deseori este greşit în-
făţişată, sub formă de miere, copiii devenind irascibili şi dezamăgiţi când 
descoperă gustul propriu-zis. De aceea, bunicii şi părinţii sunt responsabili de 
felul în care se fac înţeleşi de către copii, cât şi de semnificaţia conţinutului
învăţăturii de credinţă pe care reuşesc să o transmită. Ei trebuie să persevereze 
continuu în faptă şi cuvânt. Prin împărtăşirea regulată cu Hristos, copilul nu 
va mai ava teamă de linguriţa ce se apropie de buzele lui, dar va fi şi mai în-
ţelept în cunoaştere pentru că Hristos locuieşte în el.
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Iată, aşadar, că laicii sunt la fel de responsabili de propovăduirea cuvântului 
ca şi clericii, fiecare pe măsura darului primit şi a responsabilităţilor pe care
au. În acest sens, mitropolitul Vladimir al Kievului adresa părinţilor rugămin-
tea de a-şi lua în modul cel mai serios misiunea de educatori, de cateheţi ai 
propriilor lor copii: „O, părinţi, sădiţi şi faceţi să crească în inimile copiilor 
voştri tot ce este bun. Învăţaţi-i de la cea mai fragedă vârstă cu evlavia înaintea 
lui Dumnezeu şi cu rugăciunea, cu dreptatea şi cu sinceritatea… Pregătindu-i 
pe copii pentru Dumnezeu şi Cer, veţi afla în ei bucurie şi mângâiere şi aici
pe pământ”41.

În aceeaşi măsură mirenii trebuie să participe şi la îndeplinirea misiunii 
învăţătoreşti prin păstrarea, propovăduirea şi apărarea dreptei credinţe, prin 
difuzarea lucrărilor misionare, prin susţinerea activităţii clericilor, îndeplinin-
du-şi vocaţia de fii ai Bisericii, cu atât mai mult cu cât societatea se bucură de
prezenţa acestor misionari şi în învăţământul public prin acceptarea Religiei 
ca disciplină de studiu, dar şi prin asistenţa religioasă asigurată în diferite 
instituţii: spitale, armată, penitenciare etc.42.

Credincioasă tradiţiei bimilenare, Biserica Răsăriteană se îngrijeşte de 
fiii ei fără a se substitui şi fără a submina autorităţile civile. Ea a căutat din
totdeauna să conlucreze cu Statul pentru a crea condiţii de viaţă favorabile 
dezvoltării spirituale şi materiale, evitând conflictul dintre cei care sunt pe de
o parte, fiii ei, iar de alta, cetăţeni ai Statului.

Slujitorii conştienţi ai Sfintei Biserici, ca urmaşi ai Sfinţilor Apostoli (în
orice treaptă a preoţiei) din epoca apostolică până astăzi, au dat credincioşilor 
laici nu numai cinstirea cuvenită unor purtători vii ai credinţei celei mântuitoare 
şi unor împreună lucrători cu clerul sau cu preoţia, pentru dobândirea mân-
tuirii personale şi a semenilor lor, ci le-au recunoscut şi poziţia şi importanţa 
pe care o au în viaţa Bisericii43. Această realitate reiese din actele normative 
care stau la temelia organizării vieţii bisericeşti şi care statuează drepturile şi 
îndatoririle credincioşilor ca stare aparte în viaţa Bisericii.

Aşadar, de-a lungul întregii istorii a Bisericii, elementul laic a fost şi este 
o prezenţă activă, în îndeplinirea celor trei funcţii ale puterii bisericeşti, în 
virtutea unor drepturi recunoscute, şi nu doar pe temeiul unor îndatoriri sau a 
unor eventuale concesii clericale44. Astfel, credincioşii sunt invitaţi să participe 
la lucrarea de păstrare a adevărului revelat, de propovăduire a acestuia, de 
sfinţire a vieţii şi de cârmuire sau conducere a întregului corp al Bisericii45 şi, 

în acelaşi timp, sunt datori să participe la toate acţiunile Bisericii, care vizează 
latura spirituală a vieţii (can. 78 Trulan, 26, 46 Laod.), având conştiinţa că 
sunt mădulare vii ale acesteia.

Grăitoare în acest sens este activitatea de propovăduire a diaconeselor, care, 
în Biserica primară se ocupau cu instruirea persoanelor de sex feminin pentru 
primirea botezului, vizitarea catehumenelor46, dar, după cum a precizat foarte 
clar canonul 70 Trulan, era complet interzisă predicarea în Biserică.

Tot în cadrul Bisericii primare avem o categorie specială de învăţători 
laici, numiţi didascăli47, care instruiau mai îndeaproape în cele ale credinţei şi 
moralei creştine48, fiind purtători ai cunoştinţei şi ai înţelepciunii. Importanţa
misiunii lor depăşeşte graniţele slujirii convenţionale49, deoarece, „în planul 
învăţăturii, didascălul harismatic depăşeşte pe episcop şi cu competenţa şi cu 
învăţătura”50, fiind singurul care „are ca funcţie determinantă învăţătura”51.

De asemenea, un rol deosebit în activitatea învăţătorească au avut-o mona-
hiile, care se ocupau de îndrumarea în cadrul mănăstirilor a minorelor lipsite 
de adăpost52, mai ales după înfiinţarea aşezămintelor sociale de către Sfântul
Vasile cel Mare, activitate desfăşurată şi astăzi în cadrul aşezămintelor sociale 
de pe lângă mănăstiri, deoarece acestea nu pot fi locuri închise, care muncesc
numai pentru ele însele. Ca Sfântul Vasile cel Mare, un alt mare părinte al 
Bisericii, organizator al vieţii monahale, Sfântul Teodor Studitul, considera 
că munca monahilor trebuie să aibă în vedere uşurarea suferinţei săracilor53, 
între care un loc aparte îl ocupă întunericul neştiinţei pe care călugării se 
străduiesc să-l risipească prin activităţile didactice pe care le desfăşoară în 
folosul celor nevoiaşi care nu au posibilitatea de a se instrui cu propriile 
resurse materiale.

De altfel, în mănăstirea sa, Sfântul Teodor organizase o şcoală pentru cei 
care urmau a deveni monahi la Studion unde învăţau, între altele, Sfintele
Scripturi şi scrierile Sfinţilor Părinţi54, un accent deosebit acordându-se formării 
tinerilor învăţăcei, mai ales după exemplul propriu oferit de dascăl55.

Aşadar, activitatea învăţătorească a Bisericii desfăşurată de către toţi 
membrii ei, clerici sau laici, are în vedere, mai ales astăzi, schimbarea calităţii 
vieţii. „Aceasta este o necesitate ecologică, socială, economică şi mai presus 
de orice, o necesitate etică. Omenirea este chemată să conserve şi să o îmbo-
găţească pentru slava lui Dumnezeu. Viaţa este sacră nu numai pentru faptul 
că Dătătorul ei este Sfânt, ci şi datorită faptului că este dată pentru construirea 
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Împărăţiei lui Dumnezeu. Credinţa creştină cere ca sfinţenia, plinătatea şi in-
tegritatea vieţii să fie apărată”56.

De aceea, părintele Boris Bobrinskoy preciza că „propovăduirea evanghe-
lică a Împărăţiei lui Dumnezeu este modul esenţial de prezenţă, de comuniune 
a lui Dumnezeu cu oamenii, în Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt. 
Exigenţele Împărăţiei lui Dumnezeu sunt aceleaşi cu exigenţele Duhului Sfânt 
în Biserică. Propovăduirea Împărăţiei lui Dumnezeu de către Iisus îşi va găsi 
ecoul la Sfântul Apostol Pavel: Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi 
băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt (Romani XIV,17). Poarta 
de intrare în această împărăţie este pocăinţa. Descoperirea plenară a Împărăţiei 
în Hristos este inaugurată în iconomia Duhului Sfânt, iar Biserica este locul în 
care noi devenim moştenitori ai Împărăţiei şi fii adoptivi ai Tatălui”57.

Instaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu în sufletele fiecăruia dintre creştini
este, aşadar, o activitate colectivă, la care sunt chemaţi să participe toţi, fie-
care după puterea, capacitatea şi rolul fiecăruia: unii prin puterile primite la
Hirotonie (clericii), alţii cu înţelepciunea, alţii cu propovăduirea prin exemplul 
vieţii (mirenii), etc.

Părintele Dumitru Stăniloae preciza că „slujirile acestea ale preotului 
contribuie la întipărirea lui Hristos în fiinţa credincioşilor. Aceştia îşi reali-
zează astfel şi ei preoţia lor generală cu ajutorul preoţiei slujitoare, nu numai 
ca ducători ai jertfelor lor personale, ci şi ca împăraţi peste patimile lor şi ca 
învăţători în familie şi în societate, sfinţindu-se prin toate aceste slujiri pe ei
înşişi şi contribuind la sfinţirea lumii, dar fără să facă aceasta ca reprezentanţi
calificaţi ai Bisericii”58.

De aceea, este nefiresc să ignorăm rolul laicilor în propovăduirea dreptei
credinţe, atâta timp cât părinţii Bisericii au stabilit şi pentru aceştia diferite 
forme de propovăduire: catehumenatul (can. 26 Laod.), învăţarea dreptei cre-
dinţe în familie (can. 70 Trulan), dar, fiecare dintre cei care învăţau în diferite
forme şi locuri sunt obligaţi să păstreze buna rânduială (can. 64 Trulan), să 
nu-şi aroge drepturile şi obligaţiile altora şi „să nu treacă hotarele cele ce şi 
sunt puse, sau predania de Dumnezeu purtătorilor Părinţi” (can. 19 Trulan), 
iar, în cazul în care vor să se dedice activităţii de răspândire a cuvântului 
Evangheliei în diverse forme se recomandă ca aceştia să aibă aprobarea 
episcopului (can. 26 Laod.)59, fapt pe care îl vedem şi astăzi în cazul tuturor 
dascălilor care, pentru a se angaja la o astfel de activitate trebuie să obţină 

binecuvântarea episcopului, indiferent dacă este vorba despre învăţământul 
preuniversitar sau cel universitar.

Părintele Alexandr Schmemann sublinia că adevăratul principiu ierarhic 
pe care este organizată Biserica „nu este putere pură, ci o grijă adânc spi-
rituală şi pastorală faţă de Biserica văzută ca familie, ca simplitate a vieţii 
şi manifestare  a darurilor spirituale. Preotul nu numai că nu trebuie să se 
teamă de sinodalitate, ci trebuie să fie încurajat de această stare normală de
fapt, să o caute, trebuie să ajute fiecare membru al Bisericii să-şi descopere
darul şi vocaţia în cadrul Trupului Bisericii, aşa cum a vrut Mântuitorul 
Hristos care arăta dragostea şi atitudinile ce trebuie să ne caracterizeze. 
În vederea realizării acestui deziderat modelul suprem este Sfânta Treime, 
care lucrează prin Biserică pentru a ne da chipul cel dintâi şi starea pentru 
care am fost creaţi. Astfel, specifica unul dintre ierarhii Bisericii noastre,
“Biserica, în calitatea ei de mediu de restaurare a oamenilor, în comuniunea 
de iubire cu Dumnezeu şi întreolaltă nu poate avea alt izvor şi un alt model 
decât Sfânta Treime. De aceea, când Iisus vorbeşte de unitatea Bisericii şi 
se roagă pentru ea, El nu dă ca exemplu (pentru această unitate) nici Impe-
riul roman şi nici Republica Elină, nici o altă formă de organizare politică 
sau socială, ci relaţiile interpersonale din Sfânta Treime”60. Dacă modelul 
este treimic, atunci Biserica nu poate şi nici nu trebuie să excludă laicii de 
la activitatea învăţătorească. Ea trebuie să-i antreneze în diverse activităţi 
pe toţi membrii ei. Astfel, printr-un proces lent de educaţie trebuie să se 
depăşească mentalitatea secularizată şi să se repună în drepturi toţi membrii 
Bisericii. Acest lucru – spune Părintele Schmemann – se va întâmpla doar 
atunci când laicii îşi vor da seama că preotul are nevoie cu adevărat de ei, 
că nu are nevoie de voturile lor, ci de talentele, de sfaturile de participarea 
lor reală la viaţa Bisericii61.

Concluzionând, putem afirma că toţi membrii Bisericii au datoria de a în-
văţa dreapta credinţă, unii în Biserică, iar alţii în familie şi societate. De altfel, 
Biserica a încurajat în ultimele decenii participarea laicilor la propovăduirea 
dreptei credinţe prin educarea tinerei generaţii în frică de Dumnezeu şi respect 
faţă de valorile creştine, atât prin organizarea învăţământului religios în şcolile 
de stat, cât şi prin organizarea învăţământului teologic, la care au acces toţi 
membrii ei. Nu trebuie să uităm că Biserica este acolo unde suntem noi, iar 
faptele din viaţa de zi cu zi sunt o propovăduire permanentă.
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Preot Alexandru STĂNCIULESCU-BÂRDA

Copilul în concep\ia poporului 
român, conform proverbelor

V om încerca în rândurile de mai jos să conturăm imaginea copilului 
reflectată în proverbele româneşti, pentru a avea o imagine mai clară
a felului în care au înţeles înaintaşii noştri să primească acest dar, pe 

care l-a făcut Dumnezeu lumii.
Grija părinţilor pentru viaţa şi sănătatea copiilor este nemărginită. Ea nu se 

cântăreşte, nu se măsoară cu unităţile obişnuite de măsură, ci ea se calculează 
prin potenţialul de dragoste din fiinţa umană. Nimic nu e prea mult, nimic prea
greu, nimic prea scump, când se are în obiectiv realizarea unui om nou, sănătos 
din punct de vedere trupesc şi sufletesc, capabil de a face faţă greutăţilor şi
hăţişurilor vieţii. Părintele trăieşte prin copii şi-şi prelungeşte prin ei existenţa, 
aşa încât creşterea copiilor nu este numai cea mai înaltă formă de altruism, 
ci şi un proces moral, complex, în lupta pentru supravieţuire a individului şi 
a speciei umane. Nu este un act de jertfelnicie renunţarea la alte bucurii ale 
vieţii pentru cel care „îl trag copiii de poală”, ci un act firesc, o datorie so-
cială, dar şi morală:,, Eu îl botez şi miruiesc, el va şti de va trăi”. „ Copiii cer 
toate câte văd” în setea lor de cunoaştere a vieţii şi a plăcerilor ei. Părintele 
este cel care trebuie să introducă o ierarhizare a acestor dorinţe în funcţie de 
criteriile unanim recunoscute sub aspectul educaţiei şi să se străduiască să le 
realizeze în primul rând pe cele care privesc viaţa, sănătatea şi buna creştere 
a noului vlăstar. Este un efort permanent, nenormat şi nerăsplătit pe măsură 
niciodată, decât prin dragostea pe care copilul o dăruieşte părinţilor. Părintele 
ştie dinainte ce este necesar copiilor, aşa încât „ muma cea bună nu întreabă 
pe copii de le este foame”. Creşterea copiilor este tot ceea ce defineşte într-
adevăr dificultăţile vieţii, maturitatea omului. Grijile evoluează în funcţie de
vârsta copilului, fiindcă la „ copii mici, griji mici, la copii mari, griji mari” 
şi numai „cine şi-a măritat fata şi a clădit o casă cunoaşte greutăţile vieţii”. 
Copiii reprezintă cartea de vizită a unei familii, oglinda în care se vede chipul 
adevărat al părinţilor, al calităţilor şi defectelor lor. „ Cămaşa copilului arată 
ce mamă are „. Evadarea părinţilor de la îndatoririle ce le revin faţă de copiii 
lor au repercusiuni imediate asupra dezvoltării acestora; „cât trece cioara 

peste gard, copilul flămânzeşte”. 
Alături de aspectul luptei pentru 
supravieţuire, pe care-1 presupu-
ne naşterea şi creşterea copilului, 
aceasta integrează în sine şi dorinţa 
de autodepăşire, de împlinire prin 
copii. Dincolo de dragostea firească,
puternică şi dătătoare de potente, 
părintele posedă, indiferent dacă o 
recunoaşte sau nu, o anumită doză de 
mândrie şi de orgoliu, convins fiind
că odraslele sale sunt unicate în exis-
tenţă. Posesori ai unor disponibilităţi 
fără precedent, care-i vor proiecta 
pe înălţimi, la care ei doar a visat. 
„ doar ei i se par puii ei de păun”, 
„ Fiecăruia i se pare că copilul său 
e mai frumos, cât ar fi de urâcios”, 
„ Toată pasărea îşi apără puii”, „ 
Toată vaca viţelul îşi linge” şi altele 
asemenea sunt proverbe grăitoare în 
acest sens.

Vom continua să analizăm felul cum a fost văzut copilul în concepţia po-
porului român, conform proverbelor.

Este mai greu de înţeles pentru pedagogia modernă procesul educaţional 
tradiţional românesc. Nu este o rupere de tradiţie, ci o evoluţie în conformi-
tate cu legile dezvoltării socio-umane. Conceptul de educaţie, procesele şi 
mijloacele educaţiei nu mai corespund decât într-o mică măsură celor tradi-
ţionale. Ne referim în special la cele ce privesc universul şcolii. Surprindem 
însă în proverbe adevărata concepţie tradiţională românească cu privire la 
educaţie, specifică unor epoci precedente. Ca o trăsătură axială(centrală) a
acesteia, menţionăm seriozitatea; seriozitate dusă până la duritate; o duritate 
ce apelează cu uşurinţă, în mod firesc, la mijloace coercitive(bătaie). Într-
adevăr, este anacronică(neconformă cu vremea de azi) în raport cu evoluţia 
actuală a societăţii şi a individului, dar era necesară, logică, în conformitate 

Sfinţii Martiri Brâncoveni –  
Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi:

Constantin, Ştefan, Radu şi Matei  
şi sfetnicul Ianache



LUMINĂTORUL42 Nr. 2 LUMINĂTORULNr. 2 43

cu condiţiile vieţii din alte epoci. Duritatea vieţii, în general, se răsfrângea 
nemijlocit asupra creşterii copiilor, asupra concepţiei cu privire la educaţie. 
Răsfăţul, râzgâiala erau inadmisibile copilului care trebuia pregătit pentru a 
da piept cu o viaţă plină de privaţiuni(lipsuri), de greutăţi, de nedreptăţi, o 
viaţă destinată unei lupte acerbe pentru supravieţuire. Omul din popor era 
convins că din copilărie se sădesc şi se proiectează în viitor toate facultăţile 
psiho-somatice(sufleteşti şi trupeşti) şi comportamentale ale individului: „
copil mincinos, bătrân tâlharos”, deoarece „copilul ca copacul, când de mic 
se strâmbă, anevoie se îndreaptă”.

Educaţia are drept scop realizarea unui om deplin sănătos sufleteşte şi
trupeşte şi capabil de a face faţă complexelor probleme ale vieţii: „ copilul 
devreme mustrat ajunge bărbat şi dă şi altora sfat”. Alături de aceasta, educaţia 
presupune şi pregătirea viitorilor stâlpi ai bătrâneţii părinţilor: „creşte puii tăi, 
că de ei ai să piei!” Duritatea în procesul educaţional nu exclude dragostea, 
ci, dimpotrivă, o include. Manifestarea ei presupune prudenţă. Iată ce ne spun 
proverbele în acest sens: „ Cu femeile şi copiii să nu glumeşti”, „ Cui i-e milă 
de copil îl iubeşte pe copil”, „Mângâie şi sărută copilul numai când doarme”. 
Bunătatea educatorului, respectiv a părinţilor, în procesul educaţional este 
soldată eşecului: „Cu bunătatea lui, nici un copil nu-i seamănă”. Desigur, 
proverbul include în el şi o anumită doză de ironie privind raporturile conjugale 
dintre soţi, dar acestea nu se integrează în tema propusă. Bătaia era, aşa cum 
am spus mai sus, mijlocul principal de educaţie, atunci când cuvântul nu avea 
efect: „Bate copilul când se culcă de-a curmezişul patului”, „ Cine se îndură 
de vargă, pierde copilul”, „Copilul nepedepsit, ajunge nepricopsit”, „Nevoia 
învaţă pe om şi nuiaua pe copil”. Chiar şi diminutivele(numele de mângâiere) 
sunt excluse în adresarea către copii, pentru că acestea îi fac „să-şi ia boii lui 
Dumnezeu în cap”. Chiar şi în onomastica veche românească se surprinde câte 
ceva din această concepţie: „Botează copilul pe nume” sfătuieşte proverbul. 
Cât priveşte măsura până la care pot fi aplicate mijloacele coercitive (bătaia),
aceasta rămâne la aprecierea fiecărui părinte, ştiut fiind că „Nici un părinte 
nu-şi îneacă copiii”, orice sfat fiind de prisos: „Nu mă învăţa să-mi înec 
copiii!” Cuvântul zbura, bâta frângea oasele, dar exemplul personal al vieţii 
fiecărui părinte (educator) avea cele mai multe şanse de izbândă în procesul
educaţional. „ Copilul e ca maimuţa, ce vede face”. Tocmai în virtutea acestui 
fapt, părinţii sunt cu atât mai mult răspunzători pentru creşterea şi formarea 

tinerelor vlăstare, cât şi de evoluţia lor ulterioară. Copilul este, în fond, sub 
aspect comportamental, în cea mai mare parte, proiecţia în viitor a părinţilor 
săi. Gânditorul anonim a surprins admirabil acest aspect: „Bărbatul după 
muiere şi copilul după mumă se cunoaşte„, „Ce a făcut mama şi tata, o să 
facă fiul şi fata”, „Ce fel e tatăl şi fiul”, „Copiii după părinţi, ca poamele 
după pom „, „ Din părinţi se nasc şi copii răi şi copii buni”. Nu sunt puţine 
cazurile când abaterile părinţilor de la normele de convieţuire socio-umană 
se răsfrâng asupra copiilor ca o pedeapsă, poate tocmai prin felul lor de a fi şi
de a se manifesta în societate: „Păcatele părinţilor pedeapsa fiilor”.

Pentru toate grijile şi strădaniile părinţilor de a creşte şi forma pentru viaţă 
pe pruncii lor nu se dau retribuţii; pentru toate speranţele, lacrimile, emoţiile, 
răbdarea şi temerile trăite la căpătâiul copilului nu se fac state de plată; pentru 
imensa cantitate de iubire revărsată asupra tinerelor vlăstare nu se dau medalii; 
pentru toată jertfa şi dăruirea părinţilor nu se ridică monumente. A creşte copii 
cu speranţa unor asemenea recompense ar fi o falsă înţelegere a conceptului
de părinte, a relaţiei părinţi-copii. Dincolo de toate acestea, însă, părinţii au 
dreptul la dragostea şi recunoştinţa copiilor lor, iar copiii au datoria sacră să 
le acorde cu prisosinţă aceste recompense. Trecerea ştafetei de la o generaţie 
la alta se face în mod armonios, familiile complete fiind acelea în care există
bunici, părinţi şi copii. Răsplătirea eforturilor părinteşti prin iubirea şi recu-
noştinţa fiilor revărsă asupra acestora binecuvântarea părintească; lipsa ei
– blestemul părintesc. Apărute într-o vreme în care blestemul era o adevărată 
armă în mâna celor împilaţi, nedreptăţiţi şi urgisiţi, proverbele au transferat 
această noţiune şi în relaţiile dintre părinţi şi copii: „ Blestemul părinţilor e 
ca piatra munţilor, cade greu copiilor”.

Proverbele, aceste sinteze de gândire şi concepţie veche românească, sunt 
prezente şi în universul educativ, în cel al relaţiilor dintre părinţi şi copii. 
Apelând la ele, ne reîmprospătăm sufletul cu noi energii. Multe dintre aceste
proverbe sunt depăşite din punct de vedere ideologic, nu se încadrează unor 
precepte pedagogice modeme, dar nu trebuie uitat că prin prisma acestor 
principii de gândire şi simţire, de înţelegere a omului şi a vieţii, au fost cres-
cute şi educate nenumărate generaţii, au fost date societăţii româneşti mii de 
personalităţi din toate domeniile. 
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Lăcaşuri sfinte

M=n=stirea C=l=r=[euca - sih=stria 
de pe valea Nistrului. Locurile 
p=r=site de oameni nu devin 

p=r=site [i de Dumnezeu!
Schitul Călărăşeuca

P entru a afla de ce călugării se retrag în locurile mai puţin accesibile, pe
care noi, oamenii, le numim părăsite de lume, ne putem referi la cuvintele 

Sfântului Tavst al Lerinului, care ne arată clar scopul celor retraşi în aceste 
locuri: „Nu ne-am adunat aici de dragul bunului trai, fraţilor, ci de dragul 
luptei, al unei lupte crâncene..., ne-am adunat în locaşul liniştit al duhului, 
ca din zi în zi neîncetat să ne învingem patimile”1. După spusele Sfântului 
Tavst, viaţa de mănăstire nu este una care îl face pe om să scape de neplăcerile 
acestei lumi, ci, din contra, una de luptă cu aceste neplăceri, o viaţă plină de 
ispite şi patimi, care trebuie biruite prin rugăciune. Rugăciunea, la rândul ei, 
are nevoie de colaborarea omului şi cu celelate virtuţi creştine.

Atfel de locuri găsim peste tot unde trăiesc creştini. Pe teritoriul dintre Prut 
şi Nistru, unde creştinismul s-a răspândit destul de repede, sunt nenumărate 
complexe monastice în care, aşa cum am mai zis, locuitorii acestor lăcaşuri 
sfinte s-au retras aici nu pentru a scăpa de neplăcerile acestei lumi, ci pentru
a se lupta cu ele şi a le învinge. Aşa s-a făcut că pe malul Nistrului, unde este 
punctul de frontieră dintre Republica Moldova şi Ucraina şi singura des-
părţitură dintre oraşul basarabean Otaci şi cel ucraineam Moghilău, – care, 
de nu ar fi râul, ar alcătui un singur oraş, pentru că distanţa dintre ele este
foarte mică, – acolo unde Nistru face un ocoliş printre stâncile de piatră de 
la poalele pădurii, se află cel mai frumos loc pentru a face un popas ca să te
relaxezi atât fizic, cât şi sufleteşte şi care găzduieşte o obşte nănăstirească ce
a ales ca să facă popas duhovnicesc aici, în mijlocul naturii, unde sunt numai 
ei cu Dumnezeu.

Despre Călărăşeuca se spune că, la început, ea a fost ca un schit al mănăs-
tirii moldoveneşti cu hramul „Sfântul Sava”, care avea moşii în aceste ţinuturi 

şi care trimitea fraţii ca să 
lucreze pământurile mă-
năstirii. Şi, pentru a nu le fi
greu din cauza deplasărilor 
permanente, au îmfiinţat
aici un schit, unde au trimis 
o parte din fraţii mănăstirii, 
care de acum înainte aveau 
să meargă la mănăstirea că-
rei aparţineau dor din când 
în când. Schitul înfiinţat de
ei se afla în mijlocul pădu-
rii, iar prin partea de nord a 
lui trecea râul Nistru care, 
aşa cum am mai spus, făcea 
ocoliş împrejurul stîncilor 
de piatră din spatele mănăs-
tirii. Numele i se trage de la 
primul sat din apropierea 
schitului, Călărăşeuca, dis-
tanţa dintre sat şi schit fiind de 7 kilometri, iar încă la 3 kilometri de la sat este
situat oraşul Otaci, locuitorii căruia, pe lîngă faptul că trăiau bine din punct 
de vedere material, erau şi buni creştini. De aceea, atunci când vieţuitorii 
schitului o duceau mai greu, ei aveau grijă ca să-i ajute.

Unul dintre primii scriitori de la care aflăm adevărata istorie a mămăstirii
Călărăşeuca este Episcopul Visarion Puiu, care, în anul 1919, scrie cartea 
„Istoria Mănăstirilor din Basarabia”. Cităm: „Mănăsirea Călărăşeuca se află
în judeţul Soroca, la 60 de vrîste de Chişinău, nu departe de malul Nistrului şi 
în faţa oraşului Moghilău din Ucraina, într-un defileu din cele mai frumoase,
format din dealuri stîncoase şi păduri seculare. Din actele vechi se vede că 
această monastire a fost un schit al monastirii moldoveneşti Sfântul Sava, 
închinată Sfântului Mormânt, şi era ca un metoc 2 în care stăteau trimişii 
monastirii moldoveneşti cu însărcinarea de a administra moşiile ce aveau prin 
aceste locuri”3. Episcopul Visarion Puiu nu indică nici o dată în ceea ce priveşte 
anul înfiinţării aşa-zisului schit din acele timpuri, dar găsim astfel de date în

Foto: Pavel Bălan
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alte documente ale mănăstirii, 
care sunt de dată mai recentă, 
unde se menţionează: „Această 
mănăstire a fost la începutul 
veacului al XVIII-lea un schit 
al mănăstirii Sfântul Sava, unde 
trăiau monahii care administrau 
pământurile mănăstirii de unde 
venise, pământuri ce erau date 
de către credincioşi mănăstirii. 
În anul 1747 Maria Cantacuzino 
a dăruit şi ea aici un lot de pă-
mânt pentru mănăstire”4.

La început, schitul avea o 
biserică mică, din lemn, foarte 
modestă, ridicată nu pentru o 
durată lungă de timp, ci pentru a 

se avea unde sţ se oficieze Sfintele Slujbe. Referitor la schimbările ce au avut
loc în interiorul schitului şi mai cu seamă în biserica de care am amintit, tot 
Episcopul Visarion Puiu este cel care ne informează: „În 1780, când biserica 
veche din lemn n-a mai fost în stare a împlini nevoile sufleteşti ale monahilor,
un creştin, Hagi Marcu Donici, din târgul Moghilău, de pe malul celălalt al 
Nistrului, cerând binecuvântarea patriarhului de la Ierusalim, Avraam, construi 
o biserică şi clopotniţă de zid, pe care o sfinţi în 1782 cu hramul „Adormirii”,
pentru această faptă el a şi primit din partea patriarhiei blagoslovenia de a se 
numi epitrop pe viaţă al acestei mănăstiri cu drept de administrare a tuturor 
bunurilor ei şi a îngriji de părinţii trăitori în ea”5. Evenimentul care a avut loc îl 
mai găsim şi în altă parte, el este imprimat şi pe o placă ce se află în pronaosul
bisericii şi care s-a păstrat până în zilele noastre, ea fiind singurul document
de pe teritoriul mănăstirii, care a scăpat de mâna celor care au distrus toată 
averea istorică ce a existat până la ei pe meleagurile noastre.

Din revista teologică „Arhivele Basarabiei” din anul 1931, unde se face 
referire la un document vechi care până la perioada comunistă făcea parte din 
arhivele schitului, datând din anul 1776, aflăm că, până a fi numit Hagi Marcu
Donici în funcţia de epitrop cu drept de administrare a schitului „cârmuitor al 

obştii a fost egumenul Samoil care nu s-a aflat mult timp la conducerea Mănăs-
tirii” 6. Egumenul Samoil este amintit numai până la numirea lui Hagi Marcu ca 
epitrop, în continuare el fiind absent din toate documentele şi, dat fiind că este
consemnat că nu s-a aflat mult timp la conducerea mănăstirii, este foarte posibil
ca din acest moment să se fi retras înapoi la mănăstirea de metanie.

Hagi Marcu Donici a murit în anul 1809, atunci „stareţ al mănăstirii fiind
Dosoftei care are sub cârmuirea sa 11 călugări”7. Odată venit ca stareţ iero-
monahul Dosoftei, schitul se îndreaptă spre despărţirea de mănăstirea de care 
aparţinea, făcându-se toate demersurile necesare pentru a căpăta statutul său 
propriu de mănăstire, ceea ce peste o perioadă de timp se reuşeşte.

În 1813, moşiile mănăstririi încep a fi date în arendă, nelăsându-se spre
folosinţă decât 300 de desetine, şi trece sub cârmuirea arhiepiscopului de 
Chişinău, fără a mai avea vreo legătură nici cu mănăstirea Sfântul Sava şi 
nici cu Patriarhia Ierusalimului. Ceea ce trebuie de menţionat este faptul că, 
până atunci, schitul nu avea nici o legătură cu arhiepiscopia de Chişinău, el 
supunându-se direct mănăstririi Sfântul Sava care, la rândul ei, se supunea 
Patriarhiei Ierusalimului, aceasta din urmă luând, în cazurile problematice, 
deciziile necesare referitor atât la mănăstire, cât şi la schit.

Stareţii despre care avem informaţii că ar fi activat aici până la trecerea
schitului la statut de mănăstire sunt următorii:

1. Egumenul Samoil, care s-a aflat la cârma mănăstirii până la anul
1776.

2. Ieromonahul Pahomie. El este menţionat într-un singur document şi 
se presupune că ar fi cârmuit mănăstirea până la 1807, dar a fost îndepărtat
din această funcţie din motive necunoscute, cel mai probabil - din cauza că 
se împotrivea alipirii mănăstirii de eparhia Chişinăului şi nu s-ar fi înţeles
foarte bine cu Hagi Marcu Donici care, scăpând de acest ieromonah, a putut 
să conducă el însuşi mănăstirea.

3. Ieromonahul Lazăr, care a fost aici stareţ o perioadă de timp foarte scurtă, 
posibil, doar câteva luni ale anului 1809.

4. Ieromonahul Dosoftei. Acesta a stăreţit în acelaşi an, 1809, probabil, din 
a doua jumătate a anului, după care a fost destituit din funcţie ieromonahul 
Lazăr, dar nici despre el nu se ştie cât timp a păstorit.

Din momentul în care schitul Călărăşeuca a primit denumirea de mănăstire, 
supunându-se direct episcopiei de Chişinău, o perioadă de timp nu se mai cu-
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noaşte cine a fost stareţ al ei; nu există nici menţiuni asupra numirii unui călu-
găr în această funcţie administrativă odată cu atribuirea noului statut. E foarte 
posibil ca mănăstirea să fi rămas sub cârmuirea aceluiaşi ieromonah Dosoftei,
care era stareţ şi în momentul despărţirii schitului Călărăşeuca de mănăstirea 
Sfântul Sava. Singura menţiune pe care o găsim în unele acte vechi este că: 
„În perioada de după dezlipirea schitului de Patriarhia Ierusalimului stareţii 
de aici erau numai de origine rusă”8. Până la anul 1821, nu se mai ştie nimic 
despre viaţa mănăstirii, de-abia după aceasta: „În luna lui iunie 1821 iegumenul 
Onisifor este numit stareţ la mănăstirea Călărăşeuca cu hramul Adormirii, iar 
în luna lui mai 1830 trece la mănăstirea Jabca, unde stă până în mai 1834”9. 
Din acest moment, se ştiu mai multe informaţii în ceea ce priveşte activitatea 
mănăstirii, precum şi povăţuitorii duhovniceşti, cărora li s-a încredinţat păsto-
ria mănăstirii. „În data de 13 ianurie a anului 1830 la mănăstirea Călărăşeuca 
unde din pricina trecerii la altă mănăstire a stareţului care a fost până atunci, 
cu binecuvântarea episcopului, locului nostru este trimis stareţ la Călărăşeuca 
arhimandritul Nicandru Stratilă, care până atunci se găsea la mănăstirea Co-
săuţi”10. Despre arhimandritul Stratilă mai ştim că de la Calaraşeuca pleacă, în 
anul 1833, la mănăstirea Dobruşa, unde ocupă tot scaunul de stareţ.

Din noiembrie 1833 şi până în mai 1834, egumenul Nicodim, care vine de 
la mănăstirea Jabca, este numit stareţ aici, pe malul Nistrului, iar peste jumă-
tate de an el pleacă înapoi la mănăstirea Jabca unde a fost numit „inspector 
al seminarului Teologic de pe teritoriul mănăstirei de aici, unde va obţine în 
scurt timp titlul de magistru în Teologie”11. După el, în fruntea obştii vine în 
acelaşi an egumenul Inochentie, care se aşează în scaunul stăreţiei pentru o 
perioadă de 9 ani, adică până în anul 1834, şi care, după această îndelungată 
păstorie pe acest teritoriu mănăstiresc, pleacă la mănăstirea Hâncu, unde mai 
păstoreşte timp de 5 ani şi de unde trece la mănăstirea Curchi din judeţul 
Orhei, iar în 1850 îl găsim stareţ la mănăstirea Dobruşa.

Din anul 1843 şi până în anul 1848, nu se mai ştie nimic despre conduce-
rea mănăstirii, iar din acest an, şi anume de la 16 iulie 1848 şi până în 1852, 
păstorul duhovnicesc şi bineînţeles şi îmgrijitorul administrativ este numit 
ieromonahul Serafim Chiperi. Anul următor este un an foarte rodnic în ceea
ce priveşte rezultatele administrative de pe teritoriul mănăstirii. În acest timp 
pe teritoriul mănăstirii Călărăşeuca se începe construirea celei de a doua bi-
serici, de către generalul-maior Nicolae Cerghez, sub stăreţia ieromonahului 

Ghedeon, care a intrat în această funcţie la sfârşitul anului 1852. Hramul 
bisericii a fost pus în cinstea Sfântului Mitrofan al Voronejului din Rusia, din 
ale cărui sfinte moaşte se păstrează şi aici o părticică.

După ieromonahul Ghedeon, cel care a reuşit să mai îmbunătăţească starea 
materială a mănăstirii în aceşti ani de stareţie a sa, la cârma mănăstirii este 
numit arhimandritul Gherman, care a stat în scaunul de stareţ până în anul 
1866, iar lui i-a urmat egumenul Irinarh, care era de origine rusă şi care s-a 
ostenit în scaunul de stareţ până la anul 1893. În perioada egumenului Irinarh 
obştea mănăstirii nu era tocmai mare, ea avea 11 vieţuitori, dintre care erau şi 
români, dar erau şi ruşi, iar slujbele se făceau numai în slavonă.

Din punct de vedere al gospodăriei, mănăstirea nu stătea foarte rău, ea 
având 300 de desetine de pământ, o vie şi o prisacă, tot pământul fiind lucrat
de monahi care, după cum bine ştim, nu erau tocmai mulţi la număr.

Se poate spune că această perioadă nu a fost una dintre cele mai rele pen-
tru mănăstire, căci, totupi în aceşti ani s-a construit noua biserică cu hramul 
„Sfântul Mitrofan” al Voronejului şi din punct de vedere material situaţia s-a 
început a îmbunătăţi. Dar în această perioadă, pe care o putem numi una în-
floritoare pentru mănăstirea Călărăşeuca, în scaunul de stareţ au urmat pe rând
din anul 1893 până în 1894 ieromonahul Teoctist, iar după el a fost înscăunat 
egumenul Antim, care a stat aici din anul 1894 până la 1896. Despre stăreţia 
acestora din urmă nu se ştiu prea multe, ei fiind mai puţin cunoscuţi în viaţa
mănăstirii, iar în timpul lor mănăstirea aflându-se într-o oarecare decădere.

De acum înainte, stareţ al mănăstirii va deveni egumenul Iona, care nu se 
va despărţi de acest lăcaş sfânt timp de 20 de ani, adică până în momentul în 
care mănăstirea nu va mai fi populată de bărbaţi, ci îşi va schimba statutul şi
în viitor va fi de călugăriţe. Până la acel moment trebuie de spus că în timpul
acestui ultim stareţ, egumenul Iona, situaţia mănăstirii din nou a fost îmbu-
nătăţită. Despre el se spune că „se trage dintr-o familie de răzeşi, că. făcând 
carte la şcoala populară din satul natal, în 1881 a intrat la ascultare la mă-
năstirea Frumoasa, unde în 1884 a fost hirotonit întru diacon, în 1887 devine 
econom al mănăstirii, iar peste un an devine ieromonah. Peste 5 ani el a fost 
transferat la mănăstirea Hârjauca. În 1896 a venit la mănăstirea Călărăşeuca, 
unde, la 4 martie acelaşi an, este numit stareţ. Prin decizia Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Ruse din 3-9 aprile 1898, pentru mari merite pe tărâm 
bisericesc a fost ridicat la rangul de egumen. Pentru serviciul ireproşabil el a 
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fost decorat de către Sfântul Sinod cu 
cruce, iar nu la mult timp conducerea 
Societăţii Crucea Roşie l-a decorat cu 
o medalie pentru participarea energică 
la activitatea societăţii în anii războiului 
ruso-japonez din 1904-1905”12.

În 1911, egumenul Iona împreună cu 
obştea au finisat construcţia bisericii din
piatră cu hramul „Sfântul Ierarh Mitro-
fan”, două corpuri de chilii prin părţi, au 
făcut şi alte îmbunătăţiri gospodăreşti. 
În perioada stăreţiei lui, la Călărăşeuca 
erau mulţi călugări cărturari. Ieromo-

nahii Ghelasie, Iosaf şi Iona învăţase carte în casele părinteşti, ierodiaconul 
Iliodor, călugării Vitalie13 şi Sava învăţase chiar în mănăstire, ieromonahul 
Teodosie şi ierodiaconul Gherman învăţase în şcoli săteşti, iar ieromonahul 
Antoniu absolvise şcoala spirituală din Edineţ.

În acest timp în care la mănăstirea Călărăşeuca s-au însuşit multe îmbună-
tăţiri, atât materilae, cât şi duhovniceşti, Sfântul Sinod al Bisericii Ruse a luat 
mai multe decizii la nivel de Patriarhie, întreprinzând şi unele măsuri pentru 
adaptarea vieţii mănăstireşti potrivit nevoilor vremii. Principala măsură a fost 
introducere vieţii comune în mănăstiri.”Sfântul Sinod, prin ucazul numărul 
15020 din 7 noiembrie 1909, a dispus ca şi mănăstirea Călărăşeuca, împreună 
cu alte mănăstiri, să fie transformată în mănăstiri chinoviale”14.

Dacă mănăstirea a traversat această perioadă fastă din timpul stăreţiei egu-
menului Ioan, în care s-au făcut foarte multe schimbări, atât de ordin interior, 
cât şi de cel exterior, a conducerii de vârf a Bisericii Ortodoxe Ruse, mănăstirea 
de acum va fi părăsită de către călugări şi aici va fi aşezată o obşte de maici.

Nevoinţa maicilor de la Călărăşeuca

E piscopul Visarion Puiu ne spune că această schimbare radicală a avut loc 
„în anul 1916 ca urmare a împrăştierii monahilor pe la alte mămăstiri, 

iar la Călărăşeuca sunt aduse călugăriţe refugiate de la monastirea Virov, din 
Polonia rusască, având ca stareţă pe egumenea Ambrozia ce a stat din 1916 
până la 1918”15.

După egumena Ambrozia, locţiitoare a rămas monahia Nona până la 16 
ianuarie 1919. Aceasta plecând în Ucraina, ca stareţă provizorie a devenit 
monahia Iraida, până la 5 martie 1919, după care conducerea mănăstirii a fost 
încredinţată unui comitet de trei maici şi doi preoţi din parohiile din vecină-
tatea mănăstirii. La 1 octombrie acelaşi an a fost numită ca stareţă monahia 
Taisia Şevcenco. În data de 7 noiembrie 1919 la Călărăşeuca a fost introdusă 
viaţa chinovială.

Peste un an de zile, Episcopul Visarion Puiu binecuvântează ca pe teritoriul 
mănăstirii să se înfiinţeze o şcoală pentru pregătirea tipiconală a fetelor, un
atelier de confecţionare a veşmintelor bisericeşti şi o ţesătorie. Nu peste mult 
timp a luat fiinţă şi un orfelinat pentru copii, care se aflau în grija maicilor.
Egumena Taisia a stăreţit mult timp aici, timp în care mănăstirea înflorea din
toate punctele de vedere. Averea mănăstirii „era constituită din 50 ha de pă-
mânt arabil, 3 ha de vie şi livadă, 6 ha de grădini, un iaz şi 40 ha de pădure. 
Comunitatea monahală întrunea 110 maici şi surori de ascultare”16.

Egumena Taisia a păstrat pe teritoriul acestei mănăstiri buna ordine care 
trebuie să fie în interiorul unui complex monastic. Tot ea a fost cea care a
reparat cele două biserici, prima având hramul „Adormirii Maicii Domnu-
lui”, iar a doua fiind cu hramul „Sfântul Mitrofan al Voronejului”. A reparat
toate chiliile unde locuiau maicile, iar după aceasta a reconstruit magaziile şi 
gardul. După ce egumena Taisia s-a retras din scaunul de stareţă, în locul ei a 
fost numită monahia Anastasia, după care în această funcţie a venit monahia 
Eleonora, despre care nu se cunosc prea multe informaţii, ele fiind menţio-
nate numai într-o listă unde sunt enumerate toate stareţele care au condus 
mănăstirea Călărăşeuca, nefiind menţionaţi anii în care au stăreţit, ci numai
atâta că sunt puse într-o ordine fiecare după cine a urmat în acest scaun. Se
cunoaşte că în anul 1936 conducerea obştii îi revine monahiei Veronica, ea 
avînd sub oblăduirea ei 120 de monahii şi surori, iar averea s-a păstrat aceeaşi 
care era şi în timpul egumenei Taisia. Într-o dare de seamă din anul 1936 a 
stareţei mănăstirii către eparhia Chişinăului se conţine următoarea descrire: 
„Călugăriţele din mănăstirea noastră duc o viaţă de obşte. Munca se face în 
comun şi, respectiv, averea este a tuturor maicilor”17.

În ceea ce priveşte munca fizică, maicile se descurcau singure, ocupân-
du-se de toate treburile gospodăreşti necesare mănăstirii. Pe lângă munca pe 
care o depuneau, participarea la slujbe era obligatorie pentru toate maicile, 

Foto: Pavel Bălan
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indiferent de ascultarea pe care o aveau. „În ficare seară se face vecernia şi
utrenia cu miezonoptica, iar dimineaţa la ora 5 se face liturghia după care se 
face tedeum sau acatist”18.

În nici un document din aceşti ani nu se consemnează cine a fost duhovnic 
la această mănăstire. Se prea poate că din simplul motiv că mănăstirea Rudi, 
care era de bărbaţi şi nu se afla la o distanţă foarte mare de Călărăşeuca, unii
din ieromonahii de acolo aveau obligaţia să vină aici pentru a săvărşi sfintele
slujbe şi a mărturisi maicile.

Viaţa monahală de la mănăstirea Călărăşeuca în această perioadă era liniş-
tită, organizarea interioară a obştii era foarte bine pusă la punct, ficare având
ascultarea lor. Dar de acum înainte asupra lăcaşelor sfinte din această ţară
încep a se năpusti nori negri, căci vine anul 1960, în care încep prigoanele. 
Însă până la acel an a mai existat o perioadă grea pentru mănăstire şi, de fapt, 
pentru toţi locuitorii din această ţară, căci anul 1946 a fost un an de secetă, 
în care foarte mulţi oameni au murit din cauza că nu aveau cu ce se întreţine. 
Maicile şi surorile din mănăstire au îndurat aceeaşi foame ca toată lumea. Din 
puţinul cu care se alimenta mănăstirea, ele aveau grijă să hrănească şi pe acei 
care nu aveau nimic ce mânca şi veneau la mănăstire pentru a fi miluiţi.

După ce au trecut anii de grea foamete, principala ocupaţie pe care o aveau 
maicile era munca la gospodărie. Numărul maicilor de la mănăstire nici de 
această dată nu era prea mic. Aşa se face că în anul 1949 în mănăstire se aflau
44 de călugăriţe şi 48 de surori de ascultare. La dispoziţia lor aveau 23 ha de 
pământ arabil, 0,75 ha de livadă, 0,5 ha de grădină. Pe lângă pământul pe care 
îl aveau de lucrat, mai aveau şi 4 cai, 2 boi, 2 viţei şi 32 de oi. Din această 
muncă zilnică se adigura existenţa persoanelor care locuiau în mănăstire. Dar 
atunci când ni se pare că toate merg bine, apare şi ceva care ne stă în cale. Aşa 
s-a întâmplat şi cu mănăstirea. Autorităţile de stat au început să prigonească 
bisericile şi în special complexele monahale. Toate mănăstirile au fost obligate 
ca din veniturile şi din avutul lor să predea lunar statului mai mult de 50% 
din cele obţinute în urma acestor munci gospodăreşti. În special produsele 
agricole, erau luate în totalitate de către stat. „În anul 1950, mănăstirea Că-
lărăşeuca a predat statului 8600 kg de cereale, 440 kg de carne, 1000 litri de 
lapte, 33 kg de lână, 400 kg de fructe. Planul cerut de stat a fost îndeplinit. 
Venitul pe acest an de la gospodăria mănăstirii a constituit 24 433 de ruble, 
iar de la activitatea bisericilor s-au încasat 117 633 de ruble. Impozitul plătit 

de mănăstire pe venit a fost de 12 735 de ruble”19. Oficialul care reprezenta la
Moscova activitatea Bisericii Ortodoxe din Basarabia a spus în faţa Comisiei 
Patriarhale din capitala rusă că „la mănăstirea Călărăşeuca principalul gen de 
gospodărire este agricultura. Se gospodăreşte în mod primitiv. Pământul se 
lucrează prost, iar clădirile necesită reparaţie”20. În acelaşi an mănăstirea a fost 
obligată să cedeze colhozului din localitate 2,3 ha de pământ. Presiunile din 
partea autorităţilor creşteau. Cu toate acestea, numărul locuitorilor mănăstirii 
nu scădea, din contra, el era în creştere. Dintr-o statistică ce se află în arhivele
Mitropoliei din Republica Moldova aflăm că „în anul 1958 mănăstirea dispu-
nea de 41 ha de pământ arabil, iar numărul obştii era de 87 de maici şi 50 de 
surori de ascultare. Conform vârstei, maicile erau repartizate astfel: între 18 
şi 30 de ani erau 4 maici, între 30 şi 40 de ani erau 15 maici, între 40 şi 50 de 
ani erau 11 maici, între 50 şi 55 de ani erau 8 maici, între 55 şi 60 de ani erau 
15 maici, iar între 60 şi 70 de ani erau 15 maici. Erau 4 maici care depăşeau 
vârsta de 80 de ani”21. Aceste date se referă numai la călugăriţe, fără surorile 
de ascultare, despre ele nefiind menţionat nimic în ceea ce priveşte vârsta lor
nedie. „Maicile şi surorile munceau la câmp, la oloiniţă, la prisacă şi la grajd, 
îndeplinind orice muncă fizică” 22. Numărul chiliilor era de numai 65, probabil 
că locuiau câte mai multe într-o chilie.

 Creşterea numărului de monahii şi surori în mănăstire a creat nelinişte în 
rândurile autorităţilor. Aşa s-a întâmplat că s-au făcut mai multe demersuri 
ale unor personalităţi de stat pentru a împiedica activitatea mănăstirilor cu 
număr mare de vieţuitori. În special mănăstirea Călărăşeuca a fost vizitată 
prima, pentru că la acel moment avea cel mai mare număr de maici de pe 
teritoriul ţării noastre. Dacă atunci, în 1959, situaţia a fost amorţită, auto-
rităţile neputând face nimic, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre anul 
1960. Acest an pentru Biserica Ortodoxă din Basarabia este anul când încep 
durerea şi suferinţa, pe care le va suporta credinţa din sufletele cretinilor care
au păstrat-o de la strămoşii lor.

Odată cu această suferinţă a întregului popor ortodox basarabean, încep 
şi zilele negre pentru mănăstirea Călărăşeuca, care va avea soarta pe care au 
avut-o toate mănăstirile de aici. De multe ori ne întrebăm de ce aceste lucruri 
se întâmplă tocmai atunci când toate merg bine şi nimeni nu se gândeşte că va 
fi vreun obstacol?Aceasta a fost şi situaţia mănăstirii Călărăşeuca, care în anul
1960, fiind sub oblăduirea monahiei Platonida, avea o obşte de 80 de persoane,
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iar averea ei era de 140 ha de moşie, dintre care 60 ha pământ arabil, iar 40 
ha constituiau viile, livezile şi pădurile ce intrau tot în proprietatea mănăstirii. 
Pe lângă pământ, mănăstirea mai avea o moară, două blocuri cu două etaje 
şi încă patru case mari, în toate acestea fiind amplasate chiliile maicilor. La
o distanţă nu prea mare de mănăstire se afla ferma ce intra tot în componenţa
proprietăţii ei. Pe lângă toate acestea, nu cu mult înainte bisericile mănăstirii 
ieşiseră din reparaţie, fiind foarte reuşit înnoite.

Aşadar, atunci când mănăstirea traversa o perioadă de linişte duhovni-
cească continuă, se aprinde şi focul care mocnea de mult şi în care acum s-a 
aruncat substanţa de la care a izbucnit în flăcări tot ceea ce însemna Credinţă.
Mănăstirea Călărăşeuca a rezistat timp de un an printre acele flăcări fierbinţi,
iar în anul 1961 aceste puteri necruţătoare şi fără de Dumnezeu au prăbuşit 
tot ce s-a format timp de aproape două veacuri aici, pe malul Nistrului, unde 
părea că nimeni nu putea să tulbre liniştea din mijlocul pădurii.

Acolo unde cândva se auzea numai ciripitul păsărilor şi murmurul apei râu-
lui Nistru, care ocoleşte mănăstirea, de acum înainte se vor auzi morocănoase 
glasuri strigând: „Să scoatem călugăriţele de aici şi să facem spital pentru cei 
bolnavi! Iar icoanele să fie aruncate!”.

Ziua cea tristă este 8 iunie 1961, când cei de la conducerea raionului au venit cu 
decretul de lichidare a mănăstirii, iar călugăriţele şi surorile au fost scoase cu forţa 
de pe acest teritoriu care, la despărţire, a fost udat cu lacrimile maicilor ce sufereau 
pentru adevărata credinţă şi de acum nu vor mai avea liniştea ce au avut-o aici, ci 
vor suferi permanemt o tulburare sufletească, căci aceşti duşmani permanemt le
vor aţine drumul vieţii, în care ficare trecător nemilos va da cu „picioru”.

Apa Nistrului nu va mai curge aşa limpede şi liniştită, cum curgea până 
acum, iar deasupra ei vor pluti icoanele şi hainele ce rămăseseră de la maicile 
care nu au avut dreptul să ia nimic cu ele.

De acum înainte pe teritoriul mănăstirii va activa un spital pentru copii cu 
handicap psihic. Bisericile au servit pentru depozitarea lucrurilor spitalului, 
iar una din ele chiar a fost transformată în club. Din anul 1989, spitalul de aici 
nu va mai activa, pentru că în condiţiile care din an în an s-au înrăutăţit nu mai 
era posibil de trăit; teritoriul a fost dat în folosinţă unei gospodării agricole 
din localitate, unde au început să trăiască oameni veniţi din alte părţi.

Din anul 1990, teritoriul este părăsit şi de aceste persoane. Mănăstirea a 
rămas fără pază şi pe nimeni nu-l mai interesa soarta ei. De acum înainte ea 

va fi prădată complet de către locuitori ai satului, aici rămânând doar zidurile
care nu mai aveau nici ele putere să reziste.

Apa trece, pietrele rămân. Anii de după redeschidere

A tunci când nimeni nu se gândea că cineva se va mai încumeta să trăiască 
pe teritoriul acestei mănăstiri, căci dezordinea era de nedescris, s-au în-

ceput tratative cu conducerea ţării pentru redeschiderea mănăstirii. Situaţia 
revenise la normal şi Biserica nu mai era prigonită ca în anii trecuţi, ea, în 
sfârşit, fiind altcumva privită de către autorităţi. În aşa fel se face că pe data
de 3 mai 1991, după mai multe eforturi depuse de feţele bisericeşti sus-puse 
din acea perioadă, se semnează actul de redeschidere a mănăstirii Călărăşeu-
ca. Statutul mănăstirii a rămas acelaşi ca şi înainte de închiderea ei, adică 
încoace au fost trimise tot maici, nefăcându-se nici o modificare în ceea ce
priveşte regulamentul de ordine interioară. Primele trei maici care au păşit 
pragul mănăstirii după redeschiderea ei ai fost Emilia, Serafima şi Feodosia.
La 2 octonbrie 1991, la Călărăşeuca a fost trimis şi un duhovnic în persoana 
ieromonahului Irineu, care să se îngrijească de povăţuirea duhovnicească a 
maicilor. Tot el a fost numit şi în funcţia de administrator al mănăstirii.

Astfel, viaţa monahală de la Călărăşeuca a început din nou. Maicile, din 
primele zile în care s-au stabilit aici, au început să facă ordine pe teritoriul 
mănăstirii, care era o adevărată movilă de risipituri. În anul 1992 a mai venit 
un slujitor bisericesc, şi anume ieromonahul Zosima. La 1 noiembrie 1995 
mănăstirea întrunea 10 călugăriţe şi doi preoţi-duhovnici. Averea ei era de 5 ha 
de pământ arabil şi un iaz. Până în anul 1998, mănăstirea a fost administrată, 
aşa după cum am mai spus, de ieromonahul Irineu, care în anul 1996 a fost 
ridicat la treapta de egumen, iar în ultimii ani de activitate în funcţia pe care 
o avea a fost ridicat la o altă treaptă, şi anume la cea de arhimandrit.

De-abia în anul 1998 în funcţia de stareţă a fost numită monahia Emilia, care 
era printre cele trei maici care au poposit la Călărăşeuca după redeschiderea 
mănăstirii. Imediat după numirea ei în această funcţie, s-a început reparaţia 
bisericii „Sfântul Mitrofan”, care se afla într-o stare dezastruoasă. Monahia
Emilia s-a aflat în frunrea obştii numai câteva luni, căci la 18 decmbrie 1998
conducerea mitropolitană a decis ca ea să fie înlocuită de către egumena
Maria. În momentul instalării noii stareţe, obştea era formată din 12 maici şi 
3 surori de ascultare.
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La sfârşitul anului 1998, la nordul Basarabiei, şi anume în judeţul Edineţ, 
se înfiinţează o nouă episcopie, în fruntea ei fiind numit Prea Sfinţitul Dori-
medont Cecan. De acum înainte, mănăstirea Călărăşeuca va fi sub oblăduirea
noii eparhii. Egumena Maria, care ocupa aici locul de stareţă, este transfera-
tă, tot în calitate de stareţă, la mănăstirea Rudi, iar aici este adusă ca stareţă 
monahia Eufrosinia, care a venit de la mănăstirea Căuşeni cu hramul „Sf. 
Maria şi Marta”, din sudul ţării, împreună cu câteva maici de la mănăstirea 
sus-numită.

În acest timp au fost renovate toate chiliile. Nu peste mult timp au fost aduşi 
aici şi unii studenţi de la seminarul teologic de pe teritoriul mănăstirii Noul 
Neamţ, unii activând în corul episcopului, iar alţii fiind ipodiaconi. Obştea
mănăstirii a crescut până la 35 de maici şi surori de ascultare. Pe lângă corul 
de studenţi ce se stabiliseră aici, s-a format un cor de maici de care se ocupa 
profesoara de muzică bisericească Xenia Ciumacenco de la Liceul Teologic 
de fete cu hramul „Sf. Elizaveta” din oraşul Edineţ.

Lucrările de reparaţie a bisericii „Sf. Mitrofan”, care au fost începute în 
timpul când stareţă era monahia Emilia, au fost finisate în anul 1999. Pe lângă
aceasta, au mai fost renovate alte două corpuri de chilii, precum şi încăperile 
unde se cocea pâinea şi prescurile. Pictura din interiorul bisericii „Sf. Mitro-
fan” a fost realizată de către pictorul Pavel Guţu din oraşul Briceni. A fost 
instalat şi un alt iconostas, confecţionat de către un creştin pe nume Leonid 
Romanid şi susţinut financiar de domnul Vasile Traghira, care se afla în func-
ţia de primar al oraşului Otaci. În aceste condiţii, la 6 decembrie 1999, Prea 
Sfinţitul Doremidont, episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat slujba de Sfinţire
a bisericii „Sf. Mitrofan” din interiorul mănăstirii.

Cu ajutorul material al unui credincios pe nume Ivan Certan, în anul 2001 
s-a ridicat o arcadă la intrarea în mănăstire, care are formă de clopotniţă. 
Aproximativ la 300 de metri de mămăstire se află câteva izvoare, despre care
se spune că sunt cu apă tămăduitoare. Deasupra unuia din aceste izvoare, 
la iniţiativa credincioşilor din sat şi a maicii stareţe, s-a ridicat un paraclis, 
lucrările fiind încheiate în anul 2002.

Fiind de acum o mănăstire cu un număr de vieţuitori destul de mare, a 
fost nevoie ca în apropierea ei să se pună bazele unei gospodării pentru în-
treţinerea obştii. Aşa se face că în anii 2003-2004 lucrările de construcţie a 
acestei gospodării au fost duse la bun sfârşit. Tot în aceşti ani s-a terminat şi 

renovarea Stareţiei, precum şi s-au adus într-o ordine mai bună şi cele trei 
izvoare, care încă se mai aflau într-o stare ce lăsa de dorit. În cele din urmă,
au mai fost construite câteva depozite pentru păstrarea cerealelor mănăstirii 
şi s-a pus temelia unui atelier de lemnărie, unde lucrează duhovnicii.

La etapa actuală, mănăstirea Călărăşeuca se bucură de o bună organizare 
pe toate tărâmurile. Obştea mănăstirii este alcătuită din 36 de persoane, printre 
care sunt 9 monahii, 12 rasofoare, 14 surori de ascultare şi o schimonahie. 
Pentru pregătirea duhovnicească a maicilor şi surorilor au fost numiţi doi 
duhovnici: egumenul Zosima Vacarciuc şi ieromonahul Agafanghel Roman. 
Stareţa mănăstirii este aceeaşi egumenă Eufrosinia care a fost adusă aici încă 
la sfârşitul anului 1998. La această dată, mănăstirea dispune de 5 ha de pământ, 
de un iaz ce se află pe teritoriul ei şi de o gospodărie bine organizată. Maicile
nu duc lipsă de locuinţă, având fiecare chilia ei.

De sărbătorile mari şi Duminicile, slujbele în biserici se fac după cum e ano-
timpul, iarna – în biserica „Sf. Mitrofan”, iar vara - în biserica „Adormirea Maicii 
Domnului”. În zilele de rând, indiferent ce anotimp este, slujbele se săvârşesc în 
paraclis. În fiecare dimineaţă, la ora 5, se oficiază Sfânta Liturghie, iar seara, de
la ora 6, se face vecernia, utrenia şi miezonoptica. În fiecare vineri se face Sfântul
Maslu. În fiecare zi după Sf. Liturghie se citeşte acatist în funcţie de care sfânt
se pomeneşte în acea zi sau cum sunt rânduite de duhovnicii mănăstirii. Slujbele 
se ţin şi în limba română, dar şi îm slavonă, pentru că mănăstirea, aflându-se la
hotar cu Ucraina, deseori este vizitată şi de către locuitori ai acestei ţări.

Atunci când mănăstirea a fost închisă şi destrămată, nimeni nu se mai 
gândea că pe acest teritoriu va mai locui cineva. Dar iată că Dumnezeu nu a 
uitat lucrul mâinilor sale. Acum cei mai mulţi dintre cei care merg şi vizitează 
mănăstirea Călărăşeuca parcă nu ar crede că în timpul comunismului ea a fost 
distrusă aproape complet, căci de atunci au mai rămas doar pereţii zidurilor, 
cărora nici lor nu le mai trebuia mult până se vor prăbuşi. E adevărat faptul 
că şi regretatul episcop Doremidont a avut o mare grijă de mănăstire.

La fiecare vizită pe care am făcut-o ca simplu creştin la mănăstirea Călă-
răşeuca, simţeam din ce în ce mai mult schimbările în bine de aici, atât cele 
de ordin material, dar mai ales cele referitoare la viaţa duhovnicească a ei. 
Blândeţea, smerenia, milostenia, răbdarea şi nu în ultimul rând rugăciunea sunt 
virtuţile pe care se pune temelia scopului final pe care îl urmăresc persoanele
ce vieţuiesc aici. Eate o mare bucurie sufletească pentru toţi creştinii noştri
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faptul că mănăstirea Călărăşeuca, după toate nenorocirile prin care a trecut, 
a renăscut, devenind ceea ce a fost - un adevărat tezaur spiritual, aici fiind
păstrată cu sfinţenie tradiţia adevăratei credinţe ortodoxe.

Andrei RUREA, 
student în anul IV la Facultatea de Teologie Ortodoxă  

din Cluj-Napoca, România
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Maxim MELINTI

Influen\a Sfântului Munte Athos 
asupra vie\ii spirituale  
[i culturale a Moldovei

După căderea Constantinopolului sub turci în 1453, singurul scut de 
ocrotire pentru întregul Răsărit creştin, cotropit de otomani, şi îndeosebi 
pentru vieţuitorii Sfântului Munte din partea domnitorilor ortodocşi au 

rămas doar voievozii Ţării Româneşti şi ai Moldovei. Rusia era prea departe 
de Athos, iar mai târziu, începând din sec. XVI, când ţarii ruşi dau permisiune 
călugărilor aghioriţi să colecteze banii din ţară, vor face aceasta numai pentru 
anumite mănăstiri. Deci, după marea lor milostivire şi îndurare, sunt asemănaţi 
de către călugării aghioriţi drept cu împăraţii bizantini Constantin cel Mare 
(306-337) şi Justinian (527-565), sau că istoria n-a cunoscut un domnitor mai 
darnic, cum a fost Constantin Vodă Brâncoveanu (1688-1714). Iar patriarhii 
ecumenici îl numeau pe domnitorul Vasile Lupu „susţinător al întregii Biserici 
Ortodoxe, urmaş prea vrednic al împăraţilor bizantini”, iar Sevastos Chimenitul 
spunea despre Constantin Brâncoveanu, că istoria n-a cunoscut vreun împărat 
mai darnic decât el (Moisescu 1953, 240). 

Începând cu primii Basarabi din secolul XIV şi terminând cu ultimii voie-
vozi şi domni ai Ţării din secolul al XIX-lea, mănăstirile athonite au primit nu 
numai ajutoare băneşti, ci şi numeroase metocuri, sate şi moşii, păduri, ţarini 
şi podgorii, bălţi şi heleşteie cu peşte, vămi, vaduri de mori.

Amintim că Muntele Athos a fost şi rămâne un focar şi centru de viaţă 
spirituală unic în toată lumea creştină, un loc unde înfloresc insuliţe paşnice şi
liniştite, de rugăciune, de post şi ascetism, numit de unii Mekka creştinilor.

Muntele Athos de-a lungul secolelor a fost patronat de către domnitorii Ţării 
Moldovei. În schimb, mănăstirile athonite primeau în obştile lor ca trăitori şi 
ascultători pe călugări moldoveni. După o perioadă de pregătire, de studiere 
a tradiţiilor şi regulilor aghioriteei, se întorceau acasă. În patrie ei contribuie 
la întemeierea, organizarea sau reorganizarea şi înflorirea vieţii monahale,
mănăstirilor şi a schiturilor, după modelul celor din Sfântul Athos. 

Aici, la Athos, s-au practicat şi au fost desăvârşite metode şi practici ale 
rugăciunii minţii, care în curând s-au uniformizat într-o mişcare numită isi-
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hasm de la cuvântul grecesc isihia – linişte, contemplaţie, o mişcare deosebită 
de renaştere şi trezire teologico-spirituală, o metodă de rugăciune prin care 
călugării care o practicau se retrăgeau în locuri singuratice sau într-un ungher 
al chiliei lor şi, prin concentrarea minţii, se ridicau mai presus de impresiile 
simţurilor şi de realitatea înconjurătoare, pentru ca, prin contemplare conti-
nuă, paza simţurilor şi a cugetării, să vadă lumină dumnezeiască necreată, pe 
care au văzut-o apostolii Petru, Iacob şi Ioan la Schimbarea la faţă a Mân-
tuitorului Hristos pe Muntele Tabor (Matei 17, 1-8) şi să realizeze astfel o 
mai mare apropiere de Dumnezeu, trăind întru Hristos. Ei rosteau o simplă 
rugăciune: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe 
mine păcătosul”.

De la Sfântul Munte, spiritualitatea isihastă s-a răspândit foarte rapid în 
mănăstiri şi schituri din ţări ortodoxe, învecinate cu Grecia – Bulgaria, Ser-
bia, Moldova, Ţara Românească, Ucraina, Rusia. Acest lucru a fost posibil 
atunci când călugări athoniţi, fie vlahi de la sud de Dunăre, fie originari din
ţări învecinate, veneau în Ţara Moldovei pentru înfiinţarea noilor aşezăminte
monahale. 

Istorici români pun la bazele monahismului românesc o persoana remar-
cabilă, anume Nicodim cel Sfinţit de la Tismana – unul din reprezentanţii de
frunte ai isihasmului, care a introdus metoda rugăciunii inimii în sihăstriile 
româneşti şi „a dat impuls de viaţă călugărească în duh isihast” (Stăniloae 
2002, 528), o adevărată pildă de trăire duhovnicească. Trăitor al Muntelui 
Athos, stareţul mănăstirii Hilandar şi protos la Sfântul Athos, venind în Ţară 
Românească, cu sprijinul lui Vladislav I, construieşte mănăstirea din piatră 
Vodiţa (cu părere de rău, nu a ajuns până la noi) şi însăşi mănăstirea Tismana, 
datorită căreia a şi fost supranumit „de la Tismana”. Tradiţia îi mai atribuie şi 
ridicarea primelor aşezări mănăstireşti de la Topolniţă (lângă Vodiţa), Coşuş-
tea-Crivelnic, Gura Motrului şi Vişina, toate în Oltenia, precum şi Prislopul, 
în Ţara Haţegului. 

S-a afirmat de asemenea că primele mănăstiri din Moldova – între care şi
Neamţul – ar fi ctitorite de ucenici ai săi. Este însă greu de admis că câţiva
„fraţi”, amintiţi într-un hrisov al domnitorului Vladislav I (Vlaicu Vodă) din 
anul 1374, prin care el oferea o seamă de danii mănăstirii Vodiţa (Documen-
ta 1966, 18), cu ajutorul cărora a întemeiat Vodiţa şi Tismana, au avut timp 
să se răspândească în Moldova şi să ridice, într-un timp relativ scurt, atâtea 

mănăstiri. Mircea Păcurariu admite doar că mănăstirile respective sunt con-
temporane cu Sfântul Nicodim, deci din a doua jumătate a secolului al XIV-
lea, şi că principiile de organizare date de el mănăstirilor Vodiţa şi Tismana 
au influenţat şi viaţa duhovnicească din alte mănăstiri româneşti (Păcurariu
1991, 310), inclusiv din Moldova. 

Mănăstirile din Athos au fost necontestate şi considerabile vetre de ştiinţă, 
literatură şi artă religioasă, în special până la căderea Constantinopolului sub 
turci (Ciurea 1953, 279). 

Este cunoscut faptul că în lista activităţilor lor monahale călugării aghioriţi 
au inclus şi studierea literaturii teologice şi transcrierea permanentă a manu-
scriselor cu conţinut teologic, filozofic şi istoric. Deci, Muntele Athos a dat
lumii creştine pe mai mulţi teologi şi ierarhi renumiţi, care în curând şi-au 
desfăşurat munca de spiritualizare şi iluminare a populaţiei ţărilor unde aceştia 
au slujit cu vrednicie pe tărâmul Bisericii lui Hristos (Никитин 1997, 76). 

Astfel că şi Nicodim de la Tismana a desfăşurat şi el o activitate culturală 
bogată, prin copierea şi caligrafierea textelor liturgice vechi, datorită căreia
au fost puse bazele unei generaţii de călugări educaţi şi culţi. 

Anume în aceasta perioadă se observă intensificarea activităţii cultural-
teologice a mănăstirilor, datorită cărora „s-au creat condiţii favorabile nu 
numai pentru o profundă cunoaştere a literaturii teologice de către slujitorii 
sfintelor noastre altare, ci şi pentru intensificarea acţiunilor de caligrafiere, de 
copiere a textelor liturgice şi biblice în mănăstirile româneşti” (Vornicescu 
1983, 229).

Continuare în numărul viitor.

Preluată din Tyragetia,  
s.n., vol. I [XVI], nr. 2, 2007, 143-148.
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Evenimente

Mitropolia Basarabiei,  
legalitate deplin=

P e 7 martie, a.c., Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor de pe lângă 
Guvernul Republicii Moldova a adus recent la cunoştinţă Mitropoliei 
Basarabiei ordinul nr. 33 prin care a înregistrat oficial o serie de modi-

ficări şi completări la Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Mitropoliei 
Basarabiei, admisă în legalitate la 30 iulie 2002. 

Prin acest act, guvernul de la Chişinău a reconfirmat succesiunea Mitro-
poliei Basarabiei în raport cu instituţia omonimă de până la cea de a doua 
ocupaţie sovietică, a recunoscut cele 4 episcopii sufragane istorice româneşti 
din Basarabia şi Transnistria şi a legitimat stema Mitropoliei Basarabiei. 

Reproducem în continuare redacţia modificată şi completată a articolelor 
1 şi 72 ale Statutului Mitropoliei Basarabiei: 

“Art.1. Mitropolia Basarabiei este o Biserică Creştină Ortodoxă Autonomă 
Locală din cadrul Patriarhiei Române, reactivată la 14 septembrie 1992. Mi-
tropolia Basarabiei este succesoare spirituală, canonică, istorică a Mitropoliei 
Basarabiei care a funcţionat până în anul 1944 inclusiv. 

Mitropolia Basarabiei activează pe teritoriul Republicii Moldova. Mitro-
polia Basarabiei are rangul superior de Exarhat al Plaiurilor şi la ea pot adera, 
sub raport canonic, şi comunităţi din diasporă. 

Comunităţile din diasporă, care au aderat canonic la Mitropolia Basarabiei, 
îşi stabilesc raporturile cu autorităţile statelor respective în conformitate cu 
legislaţia acestora şi normele internaţionale în materie. Mitropolia Basarabiei 
colaborează cu autorităţile statului în probleme de cultură, de învăţământ şi 
de asistenţă socială. Membrii Mitropoliei Basarabiei sunt persoane care s-au 
asociat benevol pentru practicarea în comun a credinţei lor religioase, con-
form propriilor convingeri, pe temeiul preceptelor evanghelice, al canoanelor 
Sfinţilor Apostoli, al Dreptului canonic ortodox şi al Sfintei Tradiţii. 

Părţile componente şi organele locale ale Mitropoliei Basarabiei sunt: 
Parohia, Protopopiatul; Mănăstirea; Eparhia; alte părţi componente admise 
de lege, cum sunt misiunile, şcolile teologice de orice grad, frăţiile, centrele 
de pelerinaj, aşezămintele cultural-bisericeşti etc. 

Sub raportul orânduirii canonice şi administrative Mitropolia Basarabiei 
cuprinde următoarele eparhii istorice sufragane: 

1. Arhiepiscopia Chişinăului, 
2. Episcopia de Bălţi, 
3. Episcopia Basarabiei de Sud, 
4. Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor şi a toată Transnistria.”; 
“Art. 72. Sub raportul orânduirii canonice şi administrative, eparhiile sunt 

grupate în Mitropolie. 
Ea este condusă de către un Mitropolit, care îşi are reşedinţa în municipiul 

Chişinău şi dispune de personalitate juridică potrivit legilor ţării. Mitropolia 
are ştampilă şi antet cu denumirea sa. De asemenea, potrivit tradiţiei heral-
dice bisericeşti, Mitropolia are o stemă proprie care va fi utilizată în antetul
Mitropoliei, sigiliul Mitropoliei, ştampila personală a Mitropolitului, pe fron-
tispiciul publicaţiilor bisericeşti şi pe foaia de titlu a tipăriturilor bisericeşti, va 
fi brodată cu fir de aur pe steagul Mitropoliei, va fi sculptată pe frontispiciul
Catedralei şi pe tronul mitropolitan. 

Stema Mitropoliei Basarabiei 
reprezintă: un scut de argint cu un 
brâu roşu, încărcat cu icoana În-
vierii Domnului, timbrat cu mitra 
de aur, aşezat pe o cârjă episcopală 
şi o cruce de aur, încrucişate, înso-
ţite de omofoare albastre încărcate 
cu cruciuliţe de aur, brodate cu 
galon şi franjuri de aur, şi având 
în partea inferioară o eşarfă roşie 
desfăşurată în trei segmente de 
bază pe care sunt imprimate cu ma-
juscule, în limba română, cuvintele  
“ÎNTRU LUMINA TA VOM VE-
DEA LUMINĂ”. 

FLUX,  
ediţia de miercuri,  

14 martie 2007, nr. 33 
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 Andrei Vartic

Minune arhitectonic= 

L a Chişinău, pe strada Alba-Iulia, protoiereul Petru Buburuz construieşte o 
preafrumoasă catedrală a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Este cea mai albă, 
mai zveltă, mai românească dintre toate catedralele ortodoxe ce se construiesc 

acum în spaţiul etnocultural al poporului nostru. 
Minunea arhitectonică de pe Alba-Iulia îmbină fericit 

triconcul îngust muşatin, dotat cu două turle, deschiderea 
pridvorului brâncovean şi înălţimea transcedentală a bise-
ricilor din Ardeal. Această construcţie magnifică ne-a adus 
la Chişinău frumuseţea Hurezilor, Probotei, Sâmbetei, dar 
şi a vechii biserici ştefaniene de la Căpriana. După dezast-
rul rusesc şi bolşevic, care a anihilat mai toate elementele 
excepţionalei arhitecturi vechi româneşti, catedrala de pe 
Alba-Iulia este prima care adună atât de armonios înălţimea 
şi ocniţele, misticul şi firidele, frumosul şi sacrul, modern-

itatea şi tradiţia („depozitara geniului etnic creator”, spune ÎPS Bartolomeu Anania). 
Arhitecţii au păstrat vie relaţia dintre gotic şi bizantin, taina bolţii, prefacerea loggiei 
italiene în loc de întâlnire a omului cu Dumnezeu, iar Petru Buburuz nu a uitat că 
o biserica românească este armonizată şi cu natura, aşa că, în pofida oraşului şi a 
şantierului, parcul din jur face deja parte din spaţiul sacru al Catedralei.

La ora actuală, Petru Buburuz săvârşeşte slujba în viitoarele încăperi sociale, acolo 
unde, cu certitudine, va fi susţinută şi o intensă viaţă intelectuală, aşa cum i-a stat 
bine ortodoxiei româneşti dintotdeauna. Părintele Buburuz, unul dintre cei care s-a 
străduit să ne fie redată Mitropolia Basarabiei, reprezintă azi hărnicia intelectuală a 
acestei mitropolii, munca lui de ctitor, scriitor, editor şi luminător fiind bine cunoscută 
şi apreciată. Dar, cu toate astea, Petru Buburuz construieşte minunea despre care 
scriem aici mai mult de unul singur.

Nu trimitem săgeţi cu această afirmaţie nici spre Patriarhia de la Bucureşti, nici spre 
Mitropolia de la Chişinău, nici spre elita politică, economică şi culturală a Basarabiei. 
Până la urmă, o biserică, fie ea şi Catedrală a Neamului, aşa cum va fi cu certitudine
Biserica Sfinţilor Petru şi Pavel, se construieşte de enoriaşi. Dar Basarabia s-a sacr-
ificat de atâtea ori pentru a nu dispărea întregul neam românesc, încât s-ar putea, de 
mult se putea, ca minunea pe care o zideşte la Chişinău protoiereul Petru Buburuz să 
lumineze acest sacrificiu cu toată puterea spiritualităţii româneşti.

TIMPUL,  
ediţia de vineri, 9 februarie 2007, nr. 573
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