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VIAŢA NOASTRĂ 

Frânturi din copilăria Luceafărului 
  

Cu adânci rădăcini în Ortodoxie, Mihai Eminescu a fost 

un mărturisitor al credinței și un apărător al identității 

naționale.  
  

 Din scrierile cercetătorilor Nae Georgescu şi 

Theodor Codreanu, aflăm că din familia poetului 

Eminescu au ales drumul slujirii lui Dumnezeu mai 

mulţi membri. Doi fraţi şi trei surori ale mamei poetului, 

Raluca Eminovici, au intrat în călugărie: Calinic şi Jachift, 

ultimul fiind chiar stareţ, şi Fevronia, Olimpiada şi Sofia, 

toate călugăriţe la Mănăstirea Agafton. O altă soră a 

mamei lui Eminescu, Safta, avea o fiică, Xenia, care s-a 

călugărit şi ea tot la Agafton.  

 Creșterea duhovnicească a datorat-o mamei sale, 

care îl ducea de mână la slujbele ţinute în bisericuţa de 

lângă casa părintescă din Ipoteşti. Ea l-a învăţat unele 

rugăciuni (mai ales Tatăl nostru) şi i-a împărtăşit unele 

cunoştinţe elementare. Impresionabil din fire, fostul copil 

îşi aminteşte de slujbele speciale de Înviere şi, mai târziu, 

amintirile i se vor decanta în versuri. Trebuie spus că și 

tatăl său, ca și bunicul despre care se știe că ar fi fost 

dascăl, au fost într-o permanentă legătură cu Dumnezeu.  

 La frageda vârstă a copilăriei, Eminescu a fost 

impresionat de frumuseţea slujbei bizantine, 

rămânându-i întipărită în memorie, pentru a o pune în 

versuri abia în anul 1878. Tot în acest an poetul a scris 

admirabilul “Colinde, colinde!”. 

 Mihai Eminescu mergea foarte des, în copilărie, la 

Mănăstirea Agafton, unde rămânea  săptămâni întregi, 

participa la viaţa de obşte, asculta poveşti, cântece şi 

întâmplări povestite de călugăriţe, iar mătuşa Fevronia l-a 

ajutat chiar să descifreze alfabetul chirilic şi i-a înlesnit 

accesul la cărţile şi manuscrisele din mănăstire. La rândul 

ei, maica Olimpiada Juraşcu, stareţa de mai târziu a 

mănăstirii, l-a urmărit aproape toată viaţa pe poet, 

interesându-se la un moment dat de cumpărarea unei case 

în Botoşani pentru Mihai şi sora sa Harietta, care îi 

îngrijea sănătatea.  

 Mihai Eminescu a fost toată viaţa sa un convins 

apărător al tradiţiilor neamului. Cu sufletul cuprins de 

amintirea rugăciunii care i-a mângâiat copilăria, a 

apărat credința sfântă a strămoșilor cu multă fermitate 

și dragoste, pătruns de convingerea că „istoria omenirii 

este desfășurarea cugetării lui Dumnezeu. Nu se mișcă un 

fir de păr din capul nostru fără știrea lui Dumnezeu”.  

„Despreţuind Biserica noastră naţională şi 

înjosind-o, atei şi francmasoni cum sunt toţi, 

ei ne-au lipsit de arma cea mai puternică în 

lupta naţională; dispreţuind limba prin 

împestriţări şi prin frazeologie străină, au 

lovit un al 

doilea element 

de  un i t a t e ; 

d e s p r e ţ u i n d 

datinele drepte 

şi vechi şi 

introducând la 

noi moravurile 

s t a t e l o r  î n 

decadenţă, ei au 

modificat toată 

viaţa noastră 

p u b l i c ă  ş i 

privată în aşa 

grad încât românul ajunge a se simţi străin 

în ţara sa proprie. Odinioară o Biserică plină 

de oameni, toţi având frica lui Dumnezeu, 

toţi sperând de la El mântuire şi  

îndreptându-şi vieţile după învăţăturile Lui. 

Spiritul speculei, al vânătorii după avere 

fără muncă şi după plăceri materiale a 

omorât sufletele. (…) Biserica lui Mateiu 

Basarab şi a lui Varlaam, maica spirituală a 

neamului românesc, care a născut unitatea 

limbei şi unitatea etnică a poporului, ea care 

domneşte puternică dincolo de graniţele 

noastre şi e azilul de mântuire naţională în 

ţări unde românul nu are stat, ce va deveni 

ea în mâna tagmei patriotice? Peste tot 

credinţele vechi mor, un materialism brutal 

le ia locul, cultura secolului, mână-n mână 

cu sărăcia claselor lucrătoare, ameninţă 

toată clădirea măreaţă a civilizaţiei 

creştine.”   
 

Mihai Eminescu, 14 august 1882, „Timpul”, 

în „Opere”, Vol. XIII, pp. 168-169 . 

LA MULŢI ANI ! 
Un 2019 plin de slava lui 

Dumnezeu în vieţile noastre! 



Câte o carte din BIBILIE 
A opta carte din Biblie este RUT!  

  

 Considerată drept o perlă a 

literaturii ebraice clasice, cartea lui 

Rut surprinde un crâmpei din viața 

liniștită a unei familii israelite ce 

contrastează uimitor cu contextul 

vieții sociale din perioada 

judecătorilor marcată de războaie 

interminabile.  

 Cartea lui Rut prezintă 

iubirea lui Rut, o tânără văduvă de 

origine moabită, pentru Naomi, 

mama soțului ei decedat, și 

integrarea ei în societatea iudaică. 

 Elimelec și Naomi părăsesc Betleemul din pricina 

foametei și merg în Țara Moabului. Moartea soțului și,  

după zece ani, a celor doi fii Mahlon și Kilyon o 

determină pe Naomi să se reîntoarcă. Deși una din 

nurori, Orfa, rămâne în Moab, cealaltă, Rut, văduva lui 

Mahlon, se hotărăște să o urmeze pe soacra ei. 

Amândouă lucrează pe câmpurile unui bărbat înstărit, 

Boaz, care s-a dovedit a fi rudă cu Naomi. Acesta, 

văzând condiția umilă a tinerei Rut, dorește 

răscumpărarea acesteia și o ia de soție. Copilul acestora, 

Oved, va fi bunicul regelui David, suveran al întregului 

popor evreu. 

 Ideea centrală a cărţii în cauză este aceea că 

Dumnezeu îi ocroteşte cu acelaşi interes şi iubire şi pe 

cei mai umili dintre fiii lui Israel, mai cu seamă când 

dovedesc prin faptele lor ataşament faţă de poruncile 

divine, cât şi pe cei de alte neamuri. Prin accederea unei 

femei străine în poporul ales, i se reaminteşte acestuia că 

prin descendenţii lui Avraam se binecuvintează toate 

neamurile. 

 Scopul principal al cărţii Rut este să arate 

genealogia Regelui David şi prin extensie a lui Hristos. 
 

Bibliografie: Pr. Petre Semen, Aşteptând mântuirea, 

Editura MMB, Iaşi, 2000 şi situl Wikipedia 

Cartea lunii ianuarie 2019 din Proiectul 

“Carte pentru departe” este Poezii a 

Luceafărului poeziei românești, marele 

Mihai Eminescu! 

O oferim cu drag spre lectură elevilor 

din școlile girovene. 

Despre noi în 2018 
 

 În cursul anului trecut au fost încreștinați 

2 copii, au fost cununate 3 familii și au plecat 

dintre noi 13 frați și surori. 
 

Activități duhovnicești 
 

 Luni, 11 iunie 2018, în parohia noastră a 

fost organizată întâlnirea anuală a preoților 

din Cercul Pastoral-Misionar Girov. După 

slujirea în biserică a Sfintei Liturghii au fost 

oficiate în curtea ansamblului parohial 

Agheasma şi Taina Sfântului Maslu. 
 

 În anul 2018 am avut binecuvântarea să 

ne închinăm la o părticică din moaștele 

Sfântului Gheorghe Pelerinul, oferite în 

perioada 27-29 iulie de către Parohia „Naşterea 

Sfântului Ioan Botezătorul” din Piatra Neamţ. 
 

Activități culturale 
 

 După activitățile din prima jumătate a 

anului în parteneriat cu Școala Gimnazială 

“Prof. Gheorghe Dumitreasa” Girov, am 

organizat Proiectul “Carte pentru departe”. 

Din septembrie 2018 donăm elevilor câte o 

carte în fiecare lună.  

 Parohia noastră a luat parte și la Zilele 

Şcolii, colaborând la organizarea Festivalului 

Judeţean de colinde “Deschide uşa, 

creştine”, ajuns în 19 decembrie 2018 la a X-a 

ediţie. Au concertat la invitația noastră, Corala 

Camena (a preoteselor din Protopopiatul  

Piatra-Neamţ), şi domnişoara Iustina Capşa. 
 

 În zilele de 25 și 27 decembrie 2018    

ne-am bucurat de frumoasele colinde ale 

Nașterii Domnului în biserica noastră, 

susținute de copiii, tinerii și credincioșii 

parohiei. 
 

Activități catehetice 
 

 Am desfășurat în 2018 două programe 

catehetice, pentru tineri și pentru adulți. În 

2019 Proiectul pentru copii va urmări 

descoperirea vieții Mântuitorului Iisus Hristos 

prin întâlniri cu activități mixte de învățare și 

cercetare, iar cel pentru adulți se va plia pe 

Programa catehetică eparhială 2019. 
 

Activități filantropice 
 

 În anul precedent parohia noastră, din 

fonduri proprii şi cu obolul dumneavoastră, a 

oferit: ajutoare financiare în valoare de 1300 

lei; alimente în valoare estimată la 2500 lei, 

îmbrăcăminte estimată la 550 lei și a susținut 

activități educative cu suma de 700 lei.  
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