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Paisiede lanea

Editura Doxologia a Mitropo-
liei Moldovei [i Bucovinei a pu-
blicat `n acest an, cu binecuvân-
tarea ~naltpreasfin]itului P\rinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, cartea Monahiei Siluana
Vlad, ~mpreun\ dumiriri pe cale – V.
Cartea este al cincilea volum de
convorbiri realizate de Maica Si-
luana cu oamenii care `i cer sfatul
pe site-ul www.sfin]iiarhangheli.ro,
site-ul Centrului de formare [i
consiliere „Sfin]ii Arhangheli Mi-
hail [i Gavriil” din Ia[i. 

Maica Siluana este o prezen]\
misionar\ constant\ [i totu[i mereu
surprinz\toare `n spa]iul mediatic

ortodox. Cursurile de formare [i
consiliere, sfaturile, lucr\rile mi-
sionare pe care le realizeaz\, `m-
preun\ cu maicile de la Centrul
mai sus amintit, sunt o realitate
teologic\ evident\ [i lucr\toare
`n Biserica noastr\. Oameni de
toate vârstele, clasele sociale, me-
diile etc. `i scriu pentru un sfat,
pentru o vorb\ de suflet. Cei mai
mul]i sunt m\cina]i de dureri [i
de lipsuri, de priva]iuni sau de fr\-
mânt\ri spirituale, de dependen]\
sau de boli [i to]i au nevoie de
un sprijin [i de o rug\ciune, de o
lumin\ pe calea c\tre Dumnezeu.
Caracterul inedit [i novator al aces-
tei lucr\ri misionare `n Biseric\ a
iscat uneori [i adversit\]i, mai ales
`n gama iner]ial tradi]ionalist\ a
mediului social. Cuvintele Maicii
Siluana `ns\ nu `nlocuiesc duhov-
nicul, ci trimit la duhovnic, nu
ofer\ consiliere psihologic\ sau
asisten]\ social\, ci lumineaz\ pu-
terea `nn\scut\ a omului de a-L
c\uta pe Dumnezeu, `i deschid
ochii spre realitatea ultim\ a fi-
in]ei sale, `l ajut\ s\ `n]eleag\ ros-
tul omului pe p\mânt [i `n ceruri. 

Sfaturile ei – pline de o iu-
bire sincer\ [i curat\ pentru co-
responden]i – sunt o reflec]ie pro-
fund\ [i o chemare tainic\ spre
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Tainele Bisericii, dar [i o cuge-
tare sintetic\ asupra durerii [i su-
ferin]ei, dar [i asupra bucuriei `n-
tâlnirii [i unirii cu Hristos, asupra
limitelor umane [i asupra infini-
telor hotare ale iubirii dumneze-
ie[ti. A[a `ncât, coresponden]a ei
cu oamenii de fiecare zi este o
lec]ie de `nv\]at pentru orice om,
care con]ine `n el `n mod unic
universul, toat\ durerea [i bucu-
ria lumii, rev\rsat\ personal `ntr-un
suflet de om. Cartea e o chemare
discret\ [i st\ruitoare la rug\ciune,
la poc\in]\, la smerenie [i la `m-
p\rt\[irea cu Dumnezeu. ~n ea,
multitudinea de `ntreb\ri [i de
probleme ale omului actual de-
vine o complex\ `mpletire a dog-
mei cu spiritualitatea [i a `ndem-
nului discret cu porunca dumne-
zeiasc\. Dorul de absolut [i inti-
mitatea spiritual\ ale omului se
unesc a[adar cu tezaurul liturgic
[i patristic al Bisericii, care este via]a
Duhului Sfânt `n oameni, a[a `n-
cât orice suferin]\ uman\ e o `m-
preun\ p\timire cu Dumnezeu
prin rug\ciune [i o `mpreun\ du-
mirire cu ceilal]i oameni prin cu-
getare [i ascultare. 

Recomand\m cu bucurie a-
ceast\ carte tuturor credincio[ilor
Bisericii noastre care caut\ `ntre-
b\ri [i r\spunsuri ale fiin]ei [i care
simt c\ dincolo de aceast\ lume
r\t\citoare, `n  surprinz\toare `n
spa]iul mediatic ortodox. Cursu-
rile de formare [i consiliere, sfa-
turile, lucr\rile misionare pe care le
realizeaz\, `mpreun\ cu maicile de
la Centrul mai sus amintit, sunt o
realitate teologic\ evident\ [i lucr\-

toare `n Biserica noastr\. Oameni
de toate vârstele, clasele sociale,
mediile etc. `i scriu pentru un sfat,
pentru o vorb\ de suflet. Cei mai
mul]i sunt m\cina]i de dureri [i de
lipsuri, de priva]iuni sau de fr\-
mânt\ri spirituale, de dependen]\
sau de boli [i to]i au nevoie de
un sprijin [i de o rug\ciune, de o
lumin\ pe calea c\tre Dumnezeu.
Caracterul inedit [i novator al a-
cestei lucr\ri misionare `n Bise-
ric\ a iscat uneori [i adversit\]i,
mai ales `n gama iner]ial tradi]io-
nalist\ a mediului social. Cuvin-
tele Maicii Siluana `ns\ nu `nlo-
cuiesc duhovnicul, ci trimit la du-
hovnic, nu ofer\ consiliere psi-
hologic\ sau asisten]\ social\, ci
lumineaz\ puterea `nn\scut\ a
omului de a-l c\uta pe Dumne-
zeu, `i deschid ochii spre realita-
tea ultim\ a fiin]ei sale, `l ajut\ s\
`n]eleag\ rostul omului pe p\mânt
[i `n ceruri. 

Sfaturile ei – pline de o iu-
bire sincer\ [i curat\ pentru co-
responden]i – sunt o reflec]ie
profund\ [i o chemare tainic\ spre
Tainele Bisericii, dar [i o cuge-
tare sintetic\ asupra durerii [i su-
ferin]ei, dar [i asupra bucuriei
`ntâlnirii [i unirii cu Hristos, asu-
pra limitelor umane [i asupra in-
finitelor hotare ale iubirii dumne-
zeie[ti. A[a `ncât, coresponden]a
ei cu oamenii de fiecare zi este o
lec]ie de `nv\]at pentru orice om,
care con]ine `n el `n mod unic
universul, toat\ durerea [i bucuria
lumii, rev\rsat\ personal `ntr-un
suflet de om. Cartea e o chemare
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discret\ 
 

M\n\stirea Hadâmbu – 350 de ani de istorie [i spiritualitate, Editura Do-
xologia a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, Ia[i, 2009, 360 p.

discret\ [i st\ruitoare la rug\ciune,
la poc\in]\, la smerenie [i la `m-
p\rt\[irea cu Dumnezeu. ~n ea,
multitudinea de `ntreb\ri [i de
probleme ale omului actual de-
vine o complex\ `mpletire a dog-
mei cu spiritualitatea [i a `ndem-
nului discret cu porunca dumne-
zeiasc\. Dorul de absolut [i inti-
mitatea spiritual\ ale omului se
unesc, a[adar, cu tezaurul liturgic [i
patristic al Bisericii, care este via]a
Duhului Sfânt `n oameni, a[a `n-
cât orice suferin]\ uman\ e o `m-
preun\-p\timire cu Dumnezeu prin

rug\ciune [i o `mpreun\-dumirire
cu ceilal]i oameni prin cugetare [i
ascultare. 

Recomand\m cu bucurie a-
ceast\ carte tuturor credincio[i-
lor Bisericii noastre care caut\
`ntreb\ri [i r\spunsuri ale fiin]ei [i
care simt c\ dincolo de aceast\
lume r\t\citoare, `n adâncul sufle-
tului lor, mai presus de cer [i de
p\mânt, s\l\[luie[te Dumnezeu, Care
dore[te s\ Se uneasc\ `n iubire cu
omul pân\ la sfâr[itul veacurilor.

 

Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin

 ISTRATI

A ap\rut la Editura Doxolo-

gia a Mitropoliei Moldovei [i Bu-
covinei cartea  „M\n\stirea Ha-
dâmbu – 350 de ani de istorie [i

spiritualitate”, publicat\ la aniver-
sarea a 350 ani de la `ntemeierea
m\n\stirii. Lucrarea apare cu bine-

cuvântarea ~naltpreasfin]itului P\-
rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei, iar editorii acestei

c\r]i sunt Preasfin]itul P\rinte Ca-
linic, Episcop Vicar al Arhiepisco-
piei Ia[ilor [i Daniela Livadaru.

Cartea este o antologie de stu-
dii academice [i istorice despre
trecutul dramatic [i despre pre-

zentul m\nstirii, edificiu [i comu-
nitate monastic\ de o deosebit\
importan]\ `n arhitectura Duhu-

lui Sfânt din ]inutul Ia[ilor. De la
`ntemeiere pân\ `n zilele noas-
tre, prezen]a acestei m\n\stiri `n

spiritualitatea româneasc\ este ana-
lizat\ cu aten]ie [i pasiune, eviden-
]iindu-se rolul cultural, teologic [i

misionar al m\n\stirii.
Tezaur al spiritualit\]ii româ-

ne[ti, M\n\stirea Hadâmbu este

deopotriv\ [i un centru de har dum-
nezeiesc rev\rsat peste Biseric\ prin
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„Dumitru

icoana f\c\toare de minuni a Maicii
Domnului, la care mii de pelerini
g\sesc alinare, ajutor [i lumin\
sfânt\ pe durmul vie]ii. Aspecte
ale lucr\rii pastoral-misionare a
m\n\stirii peste veacuri [i `n pre-
zent sunt ar\tate tiparului [i lumii
– istoria, pelerinajul, icoana f\c\-
toare de minuni, muzeul, arhitec-
tura, lucrarea filantropic\, m\rtu-
ria credin]ei – toate acestea `ntr-o
manier\ [tiin]ific\ `nalt\ [i cu o acri-
vie a adev\rului care dovedesc
valoarea de har a m\n\stirii de-a
lungul istoriei. Cartea reune[te `n
mod fericit contribu]ia istoricilor [i
teologilor, fascina]i de lumina Du-
hului Sfânt prezent `n mod tainic
[i lucr\tor `n via]a m\n\stirilor. 

Lucrarea vine ca o `ncununare
a unei istorii de credin]\ dreapt\
[i n\dejde de rai  a vie]uitorilor a-
cestei m\n\stiri de-a lungul vre-
murilor. La ceas de `mplinire, la
350 de ani de la `ntemeiere, M\-

n\stirea se arat\ mai frumoas\ ca
niciodat\, cu o Biseric\ nou\, im-
pun\toare [i plin\ de credincio[i,
veni]i din toate ]inuturile româ-
ne[ti pentru binecuvântare [i ru-
g\ciune. Nevoin]a [i lucrarea mi-
sionar\, h\rnicia [i postul, slujirea
necontenit\ a Altarului [i miloste-
nia, `nsingurarea pentru Dumne-
zeu [i ospitalitatea sfânt\, toate
aceste virtu]i `mpodobesc via]a
m\n\stirii Hadâmbu [i o d\ruiesc
lumii ca un simbol al raiului [i ca
un far de lumin\ spiritual\ `n ]i-
nutul Ia[ilor. 

Recomand\m cu bucurie a-
ceast\ carte tuturor credincio[ilor
Bisericii noastre, care vor sim]i pu-
terea de har a vie]uirii `n Hristos
[i sfin]enia lui Dumnezeu d\ru-
indu-se peste veac oamenilor afla]i
`n rug\ciune [i `n slujirea fratelui. 

Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin

 ISTRATI

Arhim. Emilian Nica, Aduce]i-v\ aminte de `nainta[ii vo[tri – Arhiepiscopia

Ia[ilor `ntre anii 1900-1948, Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei [i Bu-
covinei, Ia[i, 2009, 568 p.

A ap\rut la Editura Doxo-
logia a Mitropoliei, Ia[i 2009, car-
tea „Aduce]i-v\ aminte de `nain-
ta[ii vo[tri – Arhiepiscopia Ia[ilor
`ntre anii 1900-1948”, scris\ de Ar-
himandritul Dr. Emilian Nica. Car-
tea are binecuvântarea ~naltprea-
sfin]itului P\rinte Teofan, Mitro-
politul Moldovei [i Bucovinei.

P\rintele Arhimandrit Lect. Dr.
Emilian Nica, actualmente Prea-
sfin]itul Emilian Lovi[teanul, Epis-
cop-Vicar al Arhiepiscopiei Râm-
nicului, este cadru didactic la Fa-
cultatea de Teologie Ortodox\
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„Dumitru St\niloae” din Ia[i. Car-
tea sa „Aduce]i-v\ aminte de `na-
inta[ii vo[tri – Arhiepiscopia Ia[i-
lor `ntre anii 1900-1948” este teza
de doctorat pe care a sus]inut-o
la Facultatea de Teologie mai sus
men]ionat\, sub `ndrumarea Dlui
Acad. Prof Dr. Emilian Popescu,
care semneaz\ [i prefa]a c\r]ii. 

Lucrarea de fa]\ este o nece-
sitate fundamental\ a istoriografiei
eclesiale române[ti, pentru c\ abor-
deaz\ pentru prima dat\, `ntr-un
mod tematic [i sintetic, lucrarea
Arhiepiscopiei `n prima jum\tate a
veacului trecut. O asemenea sin-
tez\ nu s-a mai f\cut pân\ acum.
De asemenea, lucrarea este de mare
importan]\ pentru istoria Bisericii
[i pentru faptul c\ aduce la lu-
min\ documente uitate, arhive vo-
luminoase, scrisori, acte de cance-
larie, m\rturii ascunse, care `ntre-
gesc imaginea luminoas\ a acestei
Arhiepiscopii la `nceputul secolului
al dou\zecilea. 

Cuprinsul vast [i divers `nge-
m\nat cu documentele inedite, pe
care autorul le-a cercetat `n Arhi-
vele Bisericii, ale statului [i `n ar-
hive personale, noutatea temei [i

actualitatea misiunii `n Biseric\,
nevoia de modele [i de cunoa[-
tere a `nainta[ilor, contextul social
cultural [i religios al veacului, ex-
tensia cercet\rii [i asupra mona-
hismului, vie]ii economice, `nv\-
]\mântului, filantropiei, culturii etc.,
toate acestea sunt pietre de hotar
pentru o `n]elegere adev\rat\ a
rolului pe care Biserica din Mol-
dova l-a jucat `n istoria recent\ a
poporului român.

Autorul reu[e[te s\ aduc\ la
lumin\, ca `ntr-o icoan\, Biserica
din Moldova `n prima parte a
veacului al XX-lea, cu toat\ com-
plexitatea lucr\rii sale sfin]itoare [i
misionare. Personalit\]ile care au
marcat aceast\ perioad\ [i istoria
Bisericii `n general vin [i ne spun is-
toria bogat\, plin\ de jertf\ [i de
sfin]enie, a oamenilor `n Biseric\.

Recomand\m cu bucurie aceast\
carte tuturor celor care vor s\ `n-
]eleag\ mai bine fiin]a [i lucrarea
Bisericii lui Hristos `n lume, dar
[i providen]a lui Dumnezeu `n is-
toria neamului nostru cre[tin. 

Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin

 ISTRATI

Poveste[te ce a f\cut sfântul pentru tine... Via]a [i minunile Sfântului Luca

Doctorul, Arhiepiscopul Simferopolului, Editura Doxologia a Mitropoliei Mol-
dovei [i Bucovinei, Ia[i, 2009, 152 p.

A ap\rut la Editura Doxo-
logia a Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei cartea „Poveste[te ce
a f\cut sfântul pentru tine... Via]a [i
minunile Sfântului Luca Doctorul,
Arhiepiscopul Simferopolului”, scris\
de Arhimandritul Dionisios Antho-
poulos. Cartea are binecuvântarea
~naltpreasfin]itului P\rinte Teofan,

Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei
[i este tradus\ de P\rintele Petru
Sidoreac. 

Lucrarea prezint\ biografia Sfân-
tului Ierarh [i Doctor Luca, Arhie-
piscopul Simferopolului, unul din-
tre sfin]ii care au suferit mucenice[te
`n lag\rele sovietice [i au p\storit
Biserica lui Hristos `n vremuri de
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prigoan\ [i suferin]\. Citim apoi
minunile sfântului Luca, lucr\tor de
mângâiere `n cele mai `ndep\r-
tate col]uri ale lumii, `n locuri unde
nimeni n-a auzit de el, dar unde
strig\tele de durere ajung la Tro-
nul lui Dumnezeu.

Sfin]enia blând\ [i puternic\
prin r\bdare a sfântului d\ piept cu
imbecilitatea unui regim f\r\ Dum-
nezeu [i f\r\ valori, `n care voca-
]ia de canalie, tr\darea [i sadis-
mul extrem erau unicele criterii
de valorizare. O `ncle[tare gigan-
tic\ `ntre un sistem politic demn
de bolgiile iadului [i f\ptura pl\-
pând\, firav\ a ierarhului doctor,
care sf\râm\ `n sine r\utate prin
rug\ciune, lacrimi [i d\ruire de
sine lui Dumnezeu. 

Este o carte monument, ̀ n care
se celebreaz\ umanitatea sfin]it\
de harul lui Dumnezeu `ntr-o lu-
me guvernat\ de r\utate. Prigo-
nirea parc\ f\r\ sfâr[it, exilul la

nord de Cercul polar, nenum\ra-
tele umilin]e, lag\re de extermi-
nare, b\t\i, prigoniri, marea de
suspine din via]a acestui om, bo-
lile necru]\toare, perioadele de
pace interioar\ [i cele de dezn\-
dejde, toate aceste contureaz\
icoana unui om exemplar, r\stig-
nit pe Crucea iubirii de oameni [i
necontenit lucr\tor al luminii `n
noaptea f\r\ hotar a iadului spi-
ritual inventat de omul f\r\ isto-
rie [i f\r\ viitor. 

Comunismul cu toat\ cruzi-
mea lui, n-a putut s\-l `nving\,
Sfântul Luca a r\spândit pretu-
dinteni [i totdeauna lumina sufle-
tului s\u. Doctor [i savant de ge-
niu, omul Luca a devenit `ncetul
cu `ncetul chirurgul lui Dumne-
zeu, t\ind p\catele [i patimile o-
mene[ti din el [i din ceilal]i. Str\-
puns de boldul mor]ii celor dragi,
ierarhul Luca a adus mereu via]\
`n via]a lumii. V\z\tor de cele
sfinte [i dumnezeie[ti, doctorul
Luca lucra la vederea trupeasc\
a pacien]ilor. R\nit de un sistem
criminal, mucenicul Luca a vin-
decat nenum\rate r\ni trupe[ti [i
suflete[ti. Aflat `n r\zboi cu Satana
[i cu slujitorii lui, preotul Luca le-a
slujit mereu celor r\ni]i `n r\zbo-
iul necru]\tor al acestei lumi. 

Pelerinajul ierarhului Luca spre
ve[nicie a fost o Cruce a durerii
[i a suferin]ei pentru dragostea lui
Hristos. R\bdarea, lucrarea, sme-
renia [i poc\in]a sa sunt modele
sfinte pentru to]i credincio[ii. Lu-
crarea sa pentru nimicirea durerii [i
a mor]ii este exemplar\. Rug\ciu-
nile ne`ncetate c\tre Dumnezeu
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au 

 

devenit acum pretutindeni lucr\-
toare, operând sufletele bolnave [i
vindecând cu harul lui Dumnezeu
bolile nenum\rate ale oamenilor. 

Cartea este fascinant\ [i trist\,
deopotriv\. ~n]elegerea ei vine
printre lacrimi de durere pentru
r\utatea lumii noastre [i de bucu-
rie pentru pacea pe care sfântul o
revars\ peste credincio[i. Ea arat\
abisul insondabil al urii, iadul in-
terior al oamenilor omorâtori de
Dumnezeu, precum [i lumina lin\
a Sfintei Slave pe care nici o ur\,

nici o r\utate, nici un vânt po-
trivnic nu o pot stinge, c\ci izvo-
r\[te din inima lui Dumnezeu [i
adap\ cu via]\ toat\ f\ptura.

Recomand\m cu mare bucu-
rie citirea acestei c\r]i tuturor oa-
menilor care vor s\ `nve]e s\ tr\-
iasc\ `n Dumnezeu [i s\ simt\ `n
acest\ lume bucuria veacului viitor,
unde nu este durere, nici `ntris-
tare, nici suspin, ci via]\ f\r\ de
sfâr[it. 

Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin

 ISTRATI

Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Ierarh - Teolog - Filantrop (407-2007), Editura An-
dreiana, Sibiu, 2008, 456 pp.

Sfântul Ioan Gur\ de Aur a
fost `n mod cu totul deosebit
cinstit `n anul 2007, când s-au
`mplinit 1600 de ani de la trece-
rea sa la cele ve[nice, `n lumina
[i bucuria ve[nic\ a Prea Sfintei
Treimi. ~n acel an, teologii cre[-
tini de pretutindeni au cinstit me-
moria marelui arhip\stor [i pre-

dicator, exeget, teolog, moralist
[i filantrop ne`ntrecut, prin alc\-
tuirea de c\r]i, studii, articole, in-
tensificarea traducerii operei Sfân-
tului Ioan `n diferite limbi, pre-
cum [i prin organizarea unor con-
ferin]e sau simpozioane cu parti-
cipare na]ional\ sau interna]ional\,
dedicate vie]ii [i operei acestui
remarcabil P\rinte al Bisericii [i Doc-
tor al ei.

Cartea cu titlul Sfântul Ioan
Gur\ de Aur, Ierarh - Teolog - Fi-
lantrop (407-2007) este un vo-
lum colectiv alc\tuit sub atenta
coordonare a doi profesori de la
Facultatea de Teologie Ortodox\
„Andrei {aguna” din Sibiu: Pr. Prof.
Dr. Nicolae Chif\r [i Lect. Univ. Dr.
Sebastian Moldovan. Volumul con-
]ine studii [i traduceri de studii
ale unor teologi de renume atât din
]ar\, cât [i din str\in\tate, partici-
pan]i la Simpozionul teologic in-
terna]ional dedicat `mplinirii a
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1600 de ani de la trecerea `n ve[-
nicie a Sfântului Ioan Gur\ de Aur. 

A[a cum au precizat [i gaz-
dele, organizarea acestui Simpo-
zion interna]ional la Sibiu nu este
`ntâmpl\toare, el `nscriindu-se `n
dimensiunea unei continuit\]i `n
ceea ce prive[te prezentarea per-
sonalit\]ii Sfântului Ioan Gur\ de
Aur de-a lungul anilor de c\tre
profesorii Facult\]ii de Teologie
din Sibiu. Ne referim la anumite
traduceri, articole, sau recenzii ale
unor c\r]i `nchinate Sfântului Ioan
Gur\ de Aur [i inaccesibile, `n vre-
murile nu demult trecute, studen-
]ilor teologi români. Dintre cei
care, de-a lungul anilor, au stu-
diat opera hrisostomic\ `i men]io-
n\m pe Mitropolitul Nicolae B\-
lan, Pr. Prof. Dr. Dumitru Belu,
Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu,
Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ic\ jr. etc.

Seria studiilor academice ce
alc\tuiesc volumul debuteaz\ cu
o cuvântare scris\ a ~nalt Prea-
sfin]itului Dr. Lauren]iu Streza, Mi-
tropolitul Ardealului, care a cre-
ionat, `n câteva fraze bine alese
personalitatea complex\ a mare-
lui ierarh, subliniind totodat\ c\
Sfântul Ioan nu se las\ u[or de
abordat `n c\r]i sau `n[iruiri de
fraze, oricât ar fi ele de sinteti-
zate, frumos me[te[ugite sau en-
comiastice: Sunt enorm de multe
lucruri, pilduitoare pentru noi,
pe care el le-a s\vâr[it [i care ne
sunt dragi, dar este, `n acela[i
timp [i `n aceea[i m\sur\, [i foarte
dificil tocmai pentru c\ Sfântul
Ioan Gur\ de Aur a fost o perso-
nalitate atât de complex\ [i cu o

multitudine de realiz\ri pe foarte
multe planuri, `ncât, asumându-]i
responsabilitatea contur\rii perso-
nalit\]ii sale, ]i se na[te `n suflet
teama, ca nu cumva s\ ui]i ceva
din multele sale `mpliniri sau prin
atitudinea ta s\ impietezi memo-
ria acestei mari personalit\]i (p. 10).
Red\m `n continuare câteva exem-
ple de titluri de studii, `nso]ite mai
`ntâi de numele autorilor acestora:
Pr. Prof. Univ. Dr. Mircea P\cura-
riu, Sfântul Ioan Gur\ de Aur `n
Biserica Româneasc\, Arhid. Prof.
Univ. Dr. Constantin Voicu, Con-
cep]ia Sfântului Ioan Gur\ de Aur
despre munc\ `n rela]iile umane,
Prof. Dr. Adolf Martin Ritter, Is there
anything that Saint John Chry-
sostom can teach us today?, Prof.
Dr. Hermann Pitters, Opera lui Ioan
Gur\ de Aur reflectat\ `n scrierile
simbolice ale Bisericii Evanghe-
lice C.A, Torstein Theodor Tol-
lefsen, St. John Chrysostom as a
critic of Neoarianism, Pr. Prof. Dr.
Nicolae Chif\r, Atitudinea Sfân-
tului Ioan Gur\ de Aur fa]\ de
nedrept\]ile sociale, Diac. Prof.
Dr. Ioan Caraza, Inculturarea Lu-
minii dumnezeie[ti dup\ comen-
tariul Sf. Ioan Hrisostom la cu-
vântarea Sf. Pavel din Areopag,
Prof. Martin George, John Chry-
sostom – An Innovative Bishop,
Christos Arabatsis & Panagiotis
Yfantis, The Applied Soteriology in
the patristic encomiums. The case
of Saint John Chrysostom, Pr. Conf.
Dr. Ion Vicovan, Sfântul Ioan
Gur\ de Aur – teologul filan-
tropiei, Pr. Conf. Dr. Constantin B\-
j\u, Actualitatea omiliilor hrisos-
tomice la epistolele pauline, Conf.
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Univ. Univ. Dr. Carmen-Maria Bolocan,
Metodele de comunicare oral\.
Metodele interogative folosite de
Sfântul Ioan Gur\ de Aur [i ac-
tualitatea lor, Conf. Dr. Claudiu
T. Arie[an, Sfântul Ioan Hrisostom
`ntre polemic [i simpatetic. Di-
mensiuni antropologice etc.

Lucr\rile Simpozionului au sus-
citat, deopotriv\, interesul invita-
]ilor, al studen]ilor teologi, dar [i
al credincio[ilor dornici de a se
familiariza cu via]a, opera [i gân-
direa acestui distins P\rinte al Bi-
sericii secolului al IV-lea [i al Bi-
sericii dintotdeauna.

Prin alc\tuirea acestui volum
colectiv, tip\rit `n bune condi]ii
grafice, s-a urm\rit o receptare
integral\ a personalit\]ii Sfântu-
lui Ioan Gur\ de Aur pe fundamen-
tul lucr\rilor sale, dar [i pe fun-
damentul bibliografiei contempo-
rane. ~n volum s-a eviden]iat, de
asemenea, aportul uria[ al Sfân-
tului Ioan Gur\ de Aur `n ap\-
rarea dreptei credin]e a Bisericii ne-
desp\r]ite [i p\storirea turmei cu-
vânt\toare a lui Hristos spre cere[-
tile loca[uri, apoi `n exegeza Sfin-
tei Scripturi, `n teologie [i peda-
gogie, omiletic\ [i catehetic\, `n aju-
torarea celor s\rmani, fiindu-i atri-
buit, pe lâng\ apelativul de Gur\ de

Aur, [i pe acela de ambasadorul
s\racilor, pentru c\ a fost [i un
mesager al poporului, un om cu o
inim\ mare [i alese calit\]i sufle-
te[ti. Dintre Sfin]ii P\rin]i greci ai
Bisericii, Sfântul Ioan este cel mai
popular, [i dintre to]i P\rin]ii bise-
rice[ti, greci sau latini, cel mai
elocvent, fiind supranumit [i Pa-
vel al secolului IV. El face parte
nu doar din rândul P\rin]ilor Bi-
sericii, ci [i din grupul restrâns al
Doctorilor [i scriitorilor ei cei mai
celebri. 

Conchizând, consider\m cu
totul l\udabil\ atât ideea organi-
z\rii acestui eveniment teologic
academic de anvergur\ interna-
]ional\, cât [i cea a alc\tuirii volu-
mului colectiv ce cuprinde studiile
erudi]ilor profesori participan]i la
Simpozion. Recomand\m cu c\l-
dur\ acest volum colectiv de studii
academice `nchinat celui ce a fost
numit, `nc\ din acel secol IV,
Gur\ de Aur, deoarece prin via]a
[i opera sa el s-a impus `n rân-
dul contemporanilor s\i, captivân-
du-i, [i continu\ s\ se impun\ pen-
tru totdeauna `n literatura cre[-
tin\ [i universal\.  

Diac. Asist. Drd. Liviu PETCU

„Lumina Credin]ei”, revist\ de spiritualitate [i gândire ortodox\ a Colegiului
Na]ional „Emil Racovi]\”, nr. 7, noiembrie 2009.

Semnal\m apari]ia revistei „Lu-

mina Credin]ei”, revist\ de spiri-
tualitate [i gândire ortodox\ a
Colegiului Na]ional „Emil Raco-

vi]\”, nr. 7, noiembrie 2009.
Revista este o ini]iativ\ a unui

grup de elevi ai Colegiului mai

sus amintit, de studen]i [i de pro-
fesori, care doresc s\ aprofun-
deze misiunea cre[tin-ortodox\

`n Colegiul lor [i `n societatea ie-
[ean\. Revista se dore[te s\ fie o
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`ntoarcere `ntoarcere la valorile sfinte ale cre-
din]ei ortodoxe [i ale neamului
românesc, o punere `n eviden]\ a
tezaurului Bisericii noastre `ntr-un
mod accesibil [i prietenos pentru
to]i credincio[ii [i o analiz\ atent\
[i pertinent\ a vie]ii sociale [i cul-
turale a urbei.
 

Articole de spiritualitate [i gân-
dire cre[tin\ se completeaz\ cu
analize despre fenomene sociale

contemporane (depresia), despre
sfin]i [i sfin]enie (Sf. Lavrentie al
Cernigovului, Mic Pateric), inter-
viuri cu preo]i din Ia[i implica]i `n
misiunea cre[tin\ `n [coli, docu-
mentare despre vetre monahale
ale neamului românesc (M\n\sti-
rea Vorone]), relat\ri ale unor mi-
nuni, portrete ale marilor duhov-
nici ai Bisericii (P\rintele Galeriu)
[i comemor\ri ale unor ctitori de
neam românesc [i de Biseric\ (Mi-
tropolitul Visarion Puiu), eseuri
teologice, evoc\ri, toate acestea `n-
tr-o antologie divers\ [i accesi-
bil\ tuturor.

Recomand\m aceast\ revist\
tuturor celor interesa]i de via]a mi-
sionar\ a urbei noastre [i nu nu-
mai, realizând faptul c\ ea dove-
de[te faptul c\, `ntr-un Colegiu
Na]ional, via]a cre[tin\ este vie [i
expresiv\, misionar\ [i responsa-
bil\.  

Pr. Asist. asoc. Dr. Ioan

Valentin ISTRATI

Liturghia Sfântului Ioan Gur\ de Aur – pentru preo]i, Editura Doxologia a
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, Ia[i, 2009, 228 p.

A ap\rut la Editura Doxolo-

gia a Mitropoliei Moldovei [i Bu-

covina, cu binecuvântarea ~naltprea-

sfin]itului P\rinte Teofan, Mitropo-

litul Moldovei [i Bucovinei, `n anul

2009, cartea „Liturghia Sfântului

Ioan Gur\ de Aur – pentru preo]i”.

Aceast\ carte este foarte necesar\

pentru preo]ii slujitori ai Sfintei [i

Dumnezeie[tii Liturghii, prin fap-

tul c\ `nsumeaz\ [i sintetizeaz\

toate rug\ciunile sau ecfonisele
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trebuitoare preotului slujitor de

Liturghie.

Cartea, `n format „livre de po-

che” [i având copert\ din piele

ecologic\, este u[or de manevrat [i,

prin succesiunea culorilor tip\ri-

turii, u[ureaz\ considerabil acce-

sul la rug\ciunile [i formulele li-

turgice. Astfel ecteniile, formu-

lele liturgice [i rug\ciunile preo-

tului sunt tip\rite cu negru, iar in-

dica]iile liturgice, cu ro[u. 

Liturghierul are o „Binecu-
vântare” scris\ de ~naltpreasfin-
]itul Mitropolit Teofan, care evi-
den]iaz\ necesitatea unui astfel
de Liturghier pentru to]i preo]ii
slujitori. Urmeaz\ „Dumnezeiasca
Liturghie a celui `ntru sfin]i P\rin-
tele nostru Ioan Gur\ de Aur”, cu
toate explica]iile liturgice nece-
sare. Apoi, ca o component\ ne-
cesar\ [i important\ a slujirii, „Rân-
duiala Sfintei ~mp\rt\[iri”, un ca-
non de tropare, stihiri [i rug\ciuni
ale Sfin]ilor P\rin]i, obligatoriu de

citit de orice preot care sluje[te
Sfânta Liturghie. 

Urmeaz\ „Isodicoanele”, adic\
stihurile care se cânt\ la Sfânta Li-
turghie a Praznicelor `mp\r\te[ti
la „Veni]i s\ ne `nchin\m” [i Ot-
pustul Praznicelor `mp\r\te[ti [i
ale Maicii Domnului [i Apolisele
zilelor s\pt\mânii. 

Cartea este o necesitate `n Bi-
serica noastr\, care vine `n ajuto-
rul preo]ilor slujitori, fiind comple-
mentar\ unei alte c\r]i „Liturghia
Sf. Ioan Gur\ de Aur” pentru cre-
dincio[i, `n curs de apari]ie, care
men]ioneaz\ toate momentele Li-
turghiei. Recomand\m aceast\ carte
tuturor preo]ilor din Mitropolia Mol-
dovei [i Bucovinei [i din Patriar-
hia român\, pentru a cunoa[te mai
bine rânduiala liturgic\ [i pentru a
p\trunde sensul dumnezeiesc [i
`nnoitor al Sfintei [i Dumnezeie[tii
Liturghii. 

Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin

ISTRATI

Despre Sfânta Liturghie, Editura Doxologia a MItropoliei Moldovei [i Bu-
covinei, Ia[i, 2009, 44 p. 

A ap\rut la Editura Doxolo-
gia a Mitropoliei Moldovei [i Bu-
covinei bro[ura „Despre Sfânta
Liturghie”. Aceasta face parte din
colec]ia „Credin]a ortodox\, nr. 10”
[i are binecuvântarea ~naltprea-
sfin]itului P\rinte Teofan, Mitropo-
litul Moldovei [i Bucovinei. 

Cartea este un excurs catehe-
tic [i misionar `n `nv\]\tura Bise-
ricii despre Sfânta [i Dumnezeiasca
Liturghie, inima cultului liturgic
al Bisericii [i fundamentul prezen-
]ei lui Hristos `n Biseric\, pân\ la
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sfâr[itulsfâr[itul veacurilor. Prin Sfânta Li-
turghie, Hristos Cel `nviat Se ex-

tinde duhovnice[te `n credincio[i
[i `i transform\ `n miride ale Tru-
pului Lui care este Biserica, inte-

grându-i `n via]a Sa ve[nic\. 
Lucrarea con]ine informa]ii e-

sen]iale [i necesare oric\rui cre-
dincios pentru a tr\i cu adev\rat
taina prezen]ei [i lucr\rii mântui-
toare a lui Hristos `n Biserica Sa.
Astfel, citind lucrarea, afl\m `n]e-
lesul [i con]inutul Sfintei [i Dum-
nezeie[tii Liturghii, timpul s\vâr-
[irii ei `n Biseric\, p\r]ile funda-
mentale ale slujbei (Proscomidie,
Liturghia Cuvântului, Liturghia eu-
haristic\), rânduiala [i `n]elesul
teologic [i mistagogic al miride-
lor, sensul [i contextul liturgic al
ecteniilor, Ie[irea cu Sfintele Da-
ruri [i tâlcuirea ei, devenirea eu-
haristic\ a pâinii [i a vinului `n
Trupul [i Sângele Domnului Hris-
tos prin invocarea P\rintelui ceresc
pentru a-L trimite pe Duhul Sfânt
asupra Cinstitelor Daruri etc. 

Prin aceast\ lucrare, Sfânta Li-
turghie `[i dezv\luie `n chip esen-
]ial dimensiunea integratoare `n
Hristos, cea eclesiologic\ de for-

mare a comunit\]ii euharistice [i
cea eshatologic\ de apropiere a
~mp\r\]iei lui Dumnezeu. Liturghia
este Hristos d\ruit lumii `n Bise-
ric\ prin slujire euharistic\ [i jertf\
nesângeroas\. 

Ast\zi, când sensul adânc al Li-
turghiei este obnubilat `n diversi-
tatea n\ucitoare de informa]ii, o
cunoa[tere temeinic\, fundamen-
tat\ scripturistic [i patristic a sen-
surilor [i con]inutului Sfintei Litur-
ghii vine s\ `ncununeze o via]\
cre[tin\ autentic\, hr\nit\ din Hris-
tos `n Biseric\ [i ad\pat\ de râu-
rile de har ale Duhului Sfânt. Doar
cre[tinii care particip\ frecvent [i
activ la Liturghia Bisericii sunt cre[-
tini adev\ra]i, purt\tori de Dumne-
zeu [i lumin\tori ai lumii ̀ n Hristos. 

Recomand\m aceast\ bro[ur\
tuturor credincio[ilor Bisericii noas-
tre, ca fiind o piatr\ fundamen-
tal\ `n edificiul lor interior, `n ca-
tedrala de lumin\ pe care o zi-
desc `n suflete prin rug\ciune [i o
d\ruiesc lui Dumnezeu prin fapte
bune.

Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin

ISTRATI

Despre via]a viitoare, despre cinstirea sfin]ilor [i a icoanelor, Editura Doxo-
logia a MItropoliei Moldovei [i Bucovinei, Ia[i, 2009, 36 p. 

A ap\rut la Editura Doxolo-
gia a Mitropoliei Moldovei [i Bu-
covinei, `n anul 2009, bro[ura
„Despre via]a viitoare, despre
cinstirea sfin]ilor [i a icoanelor”.
Ea are binecuvântarea ~naltprea-
sfin]itului P\rinte Teofan, Mitro-
politul Moldovei [i Bucovinei [i

face parte din colec]ia „Credin]a
ortodox\”, nr. 7.

Lucrarea prezint\, `n duh cate-
hetic [i misionar, `nv\]\tura Bise-
ricii Ortodoxe despre eshatolo-
gie (eshaton-sfâr[it), adic\ despre
via]a viitoare, ce se `ntâmpl\ cu
sufletele dup\ moarte, despre
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judecata judecata particular\, no]iuni teo-
logice elementare despre rai [i
iad, despre leg\tura dintre Bise-
rica triumf\toare [i cea lupt\toare
[i despre mijlocirea sfin]ilor. ~n
mod firesc, lucrarea con]ine [i `n-
v\]\turile fundamentale despre
cinstirea sfin]ilor, ca sl\vire a lui
Dumnezeu, Cel ce lucreaz\ `n oa-
meni, [i despre cinstirea icoane-
lor, care sunt zugr\viri ale lui Hris-
tos, Dumnezeu-Omul, Care a luat
umanitatea noastr\ pentru a ne mân-
tui, [i ale sfin]ilor, care sunt icoa-
nele vii ale lui Hristos pe p\mânt.

~nv\]\turile acestei lucr\ri sunt
esen]iale pentru via]a cre[tinului
ortodox, ele fiind fundamentate
biblic, patristic [i liturgic, [i slujind
unei cunoa[teri mai profunde a
tainelor vie]ii omene[ti `n Bise-
rica lui Hristos. Aceste explica]ii
sunt, deopotriv\, necesare pentru
o vie]uire cre[tineasc\, mai ales `n

societatea actual\, `n care inva-
zia diversit\]ii f\r\ profunzime [i
a perifericului f\r\ fundament, ame-
nin]\ sistemul de valori [i de
modele al oamenilor. Consumis-
mul agresiv, secularizarea acce-
lerat\, „transformarea fiin]ei `n
valoare de schimb” (Gianni Vat-
timo), desfiin]area intimit\]ii [i a
interiorit\]ii prin tehnologie, „cul-
tura mor]ii”, dup\ expresia ~nalt-
preasfin]itului P\rinte Mitropolit
Teofan, tind s\ atenueze setea de
absolut, dorul omului de Dumne-
zeu Cel ve[nic Viu. De cealalt\
parte, supersti]ia, obsesia magic\,
comercial\ a vie]ii sociale sunt
adev\rate pericole `n calea for-
m\rii cre[tinilor adev\ra]i, plini de
credin]\, n\dejde [i iubire. 

Cartea este, a[adar, o c\l\uz\
pertinent\ [i bine documentat\ a
cre[tinului `n aprofundarea esen-
]ial\ a credin]ei cre[tine [i `n do-
bândirea unei cunoa[teri vii [i
lucr\toare a lui Dumnezeu, care
duce la via]a ve[nic\: „{i aceasta
este via]a ve[nic\: s\ Te cunoasc\
pe Tine, singurul Dumnezeu ade-
v\rat, [i pe Iisus Hristos, pe Care
L-ai trimis” (Ioan 17, 3).

Recomand\m aceast\ lucrare
tuturor credincio[ilor Bisericii noas-
tre, `ntrucât ea este un Vademe-
cum `n taina vie]ii [i a mor]ii,
extras\ din Sfânta Scriptur\ [i ex-
primat\ de Sfin]ii P\rin]i sub in-
suflarea Duhului Sfânt. 

Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin

ISTRATI


