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BISERICA ȘI PRIMĂRIA – 
CELE MAI DE ÎNCREDERE

Biserica și Primăria sunt instituţiile în care cetăţenii Republicii 
Moldova au cea mai mare încredere. Cel puţin așa arată datele sondajului 
IMAS realizat în parteneriat cu IDIS ,,Viitorul” și făcut public în cadrul 
unei conferinţe de presă de marţi, 27 septembrie. 

Astfel, de încrederea cea mai mare a populaţiei, în comparaţie 
cu alte instituţii, se bucură biserica - 74%, iar primăria este cotată cu 
62% încredere, urmată de mass-media, cu 58%. Armata se bucură de 
52% de încredere, Guvernul - 51%, Paralmentul - 37%, Poliţia - 35%, 
Președintele - 33%. De cea mai puţină încredere se bucură ONG-urile cu 
27%, justiţia cu 29%, partidele politice - 26% și sindicatele - 21%.

În ceea ce privește raiting-ul politicienilor, prim-ministrul Vlad Filat 
este tratat cu încredere de 66% din respondenţi. Acesta este urmat în 
top de președintele interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu și de 
către primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă, ambii fi ind creditaţi cu 45% 
încredere. Aceștia sunt urmaţi de deputatul PCRM Igor Dodon, cu 42%, 
și de către președintele PCRM, Vladimir Voronin, cu 37%.

Sondajul a fost efectuat de IMAS Marketing și Sondaje, la iniţiativa 
și în colaborare cu IDIS „Viitorul”, pe un eșantion de 1103 persoane, din 
83 de localităţi, cu vârsta de 18 ani și mai mult. Datele au fost colectate 
în perioada 3-18 septembrie 2011. Eșantionul este reprezentativ pentru 
populaţia adultă a Republicii Moldova, exclusiv regiunea transnistreană, 
cu o eroare maximală de ± 3 %.

Sursa: forum.md

A fost lansat canalul ofi cial twitter al 
Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove

26 septembrie 2011.Stimaţi vizitatori ai site-ului mitropolia.md și colegi din mass-media, Serviciul 
de Presă al Mitropoliei Chișinăului și Întregii Moldove își propune să fi e mai aproape de dumneavoastră 
ţinându-vă la curent cu cele mai importante activităţi ce ţin de instituţia pe care o reprezentăm, în acest 
sens am creat canalul ofi cial twitter al Mitropoliei Moldovei unde veţi fi  informaţi în timp util despre 
evenimentele importante.

Username-ul nostru este: Mitropolia_Md

Serviciul de Presă al Mitropoliei Chișinăului și 
al Întregii Moldovei acum și pe Skype

Pentru a fi  mai aproape de creștinii cointeresaţi de activitatea Mitropoliei Chișinăului și a Întregii 
Moldove, am creat un cont Skype unde fi ecare doritor va putea să ne adreseze întrebări ce ţin nemijlocit 
de activitartea instituţiei pe care o reprezentăm. Ne vom strădui să fi m promţi și să vă oferim informaţii 
actuale și utile.

ID-ul nostru Skype este: mitropoliamd.press

14 octombrie
Această cu adevărat mare și vestită între femei, 

Cuvioasă și pururea pomenita Parascheva, s-a născut într-
un sat al Traciei, numit și din vechime și acum Epivata. 
Părinţii fericitei erau de neam bun și măriţi, înavuţiţi 
cu foarte mulţi bani și averi; mai mult însă îi mărea și 
îmbogăţea drept cinstirea lui Dumnezeu și a fi  și a se 
numi creștini. Aceștia dar aducând la lumină pe cuvioasa, 
întâi au renăscut-o prin scăldătoarea cea dumnezeiască, 
apoi pe cale înaintând, o învăţară toată îmbunătăţirea 
și așezarea cea după Dumnezeu; iar după ce a trecut al 
zecelea an, ades mergea cu maica sa la biserica Preacuratei 
Mascatoare de Dumnezeu și a auzit aceste dumnezeiești 
binevestiri: “Cel ce voiește a veni după Mine, să se 
lepede de sine și să ridice crucea sa și să urmeze Mie”. 
Îndată toată a fost cuprinsă de aceasta și ieșind din 

biserică, întâlnind un sărac, ascunzându-se de maica sa și 
dezbrăcând hainele strălucite și luminate ce purta, le-a dat 
lui și ea a îmbrăcat pe ale aceluia, luându-le pe acestea cu 
oarecare meșteșugire înţeleaptă. 

Iar după ce a venit acasă și au văzut-o părinţii într-
un astfel de chip s-au îngrozit și au bătut-o ca să nu mai 
facă așa. Ea însă nu numai de două ori, ci de trei ori, și 
de multe ori, se zice că dezbrăcând hainele sale, le-a dat 
săracilor, întru nimic socotind pentru aceasta, ocările, 
îngrozirile și nesuferitele bătăi ale părinţilor. Și acestea, 
adică în casa părintească erau ca niște preîntâmpinări 
ale roadelor ce mai pe urmă erau să odrăslească în ea și 
pășiri spre trecerea peste om. Apoi fi indcă nu mai putea 
suferi durerea duhului în sufl et, fără știrea părinţilor și al 
celor de un sânge cu ea, și a mulţimii slugilor, a ajuns la 
Constantinopol, unde gustând toate bunătăţile cele după 
Dumnezeu, îndestulându-se de dumnezeieștile și sfi nţitele 
biserici și moaștele sfi nţilor și fi ind binecuvântată de 
sfi nţii bărbaţi cei de acolo și întărindu-se cu rugăciunile 
lor, a ieșit din cetate și a trecut în Calcedon de cealaltă 
parte și de acolo a venit la Iraclia din Pont, călătorind cu 
picioarele sale.  Iar părinţii ei înșiși și prin alţii (că nevoia 
este lesne iscoditoare), mult trudindu-se și locuri din locuri 
schimbând și cetăţi și sate calcând și neafl ând-o, s-au 
întors acasă.  Iar preafericita fecioară venind la Iraclia din 
Pont și sosind la un oarecare locaș dumnezeiesc al Maicii 
lui Dumnezeu și intrând în el cu bucurie duhovnicească, s-
a așezat pe pământ și l-a udat cu lacrimi; apoi s-a sculat și 
prin ruga sa umplându-se de har, cinci ani întregi a petrecut 
cu răbdare într-acest sfânt locaș, tot felul de îmbunătăţiri 
săvârșind; căci întru rugăciunile de toată noaptea făcea 
stări statornice și de diamant, ajunări neîncetate, bătăi 
în piept, ţipete, tânguiri cu lacrimi nestinse, iar culcarea 
jos pe faţa pământului, cine după vrednicie va povesti; 
obiceiul smerit, cugetul cumpătat, curăţenia inimii și 
plecarea ei spre Dumnezeu.Deci mulţi ani răbdând în 
arătata mănăstire a călugăriţelor și nevoindu-se prin foarte 
multe fapte bune, plinind al douăzeci și cincilea an al 
vârstei, a ieșit de aci și a venit la Ioppe și intrând într-o 
corabie a început a pluti pe calea ce ducea spre casă, și a 
ajuns cu corabia la limanul patriei sale după ce a suferit 
multe primejdii ale sfărâmării de corabie, în mare. 

(continuare în pag. 4)

CUVIOASA MAICA NOASTRĂ 
PARASCHEVA CEA NOUĂ

La 10 octombrie 2011, în ultima zi a vizitei Înaintestătătorului 
Bisericii Ortodoxe Ruse în Republica Moldova, Prea Fericitul 
Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii Kiril a răspuns la întrebările 
corespondenţilor de la câteva posturi tv din Moldova și România.

Canalul de televiziune Prime (Moldova)

- Sanctitatea Voastră, bună ziua! Bine aţi venit pe pământul Moldovei! 
În numele companiei de televiziune Prime și în numele telespectatorilor 
daţi-ne voie să exprim Domniei Voastre respectul și cinstirea pe care v-o 
purtăm. În anticiparea unei conversaţii extrem de importante cu un om care 
are o experienţă colosală de comunicare televizată, voi începe cu prima 
întrebare. Cum stau lucrurile cu Mitropolia Moldovei? Ce este necesar 
a schimba, a îndrepta, ce e nevoie a moderniza? Cum v-au întâmpinat 
enoriașii moldoveni, ce impresie ei au creat asupra Înaintestătătorului 
Bisericii Ortodoxe Ruse? Într-un cuvânt, Preasfi nţia Voastră, vă rog să 
apreciaţi activitatea Mitropoliei Moldovei în conformitate cu scara de 
notare de zece puncte, acceptată în ţara noastră.

- Aș vrea de la bun început să vorbesc despre enoriași și, folosindu-
mă de ocazie, să aduc mulţumiri tuturor cetăţenilor Moldovei - enoriașii 
noștri - pentru o ospitalitate mai mult ca și caldă. Când oamenii se roagă 
împreună cu Patriarhul, când vedeţi feţe luminoase, când vedeţi lacrimi în 
ochi - nu este nevoie de nici un fel de argumente. Inima omului percepe 
acest mesaj energetic care vine din afară, precum cel mai sensibil radar 
recepţionează un sistem de semnalizare pe care, de altfel, Dumnezeu l-
a stabilit și l-a plasat în natura omenească. Noi comunicăm nu doar cu 
ajutorul cuvintelor, simbolurilor, semnelor - noi comunicăm cu inimile 
noastre. Și fi ecare din noi știe foarte bine: întâlnindu-ne cu vreun om, 
doar privind la faţa lui, noi putem spune dacă acest om este luminos sau 
întunecat, are ochi ce izvorăsc lumină sau are ochi stinși. Eu am văzut 
ochii luminoși, arzânzi ai enoriașilor din Moldova, iar aceasta este o 
unitate de măsură foarte importantă, inclusiv sociologică. Acest fapt 
mărturisește despre dinamismul, caracterul pasional al poporului care 
trece printr-o perioadă deloc simplă a istoriei sale. Și în economie, și 
în viaţa politică a Moldovei noi observăm difi cultăţi, dar dacă, cu toate 
acestea, se păstrează un nivel atât de înalt al caracterului pasional, aceasta 
semnifi că că poporul este capabil să-și schimbe viaţa sa către mai bine.

(continuare în  pag. 2)

Interviul Preafericitului Patriarh 
Kiril al Moscovei și al Întregii Rusii 
acordat canalelor de televiziune din 
Moldova și România



2 partea ofi cială Nr. 10(243)  20 octombrie 2011CURIERUL ORTODOX

                AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 
              MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

16 octombrie
ÎPS Mitropolit Vladimir a săvârșit 

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala 
Mitropolitană.

14 octombrie
ÎPS Vladimir a săvârșit Sf. Liturghie la 

catedrala Nașterea Domnului din Chișinău.
13 octombrie
O delegaţie din Constanţa a fost primită în 

audienţă de către ÎPS Vladimir.
11 octombrie
ÎPS Vladimir l-a primit în audienţă pe 

actorul Vitalie Rusu, artist al poporului.
8-10 octombrie

ÎPS Vladimir l-a însoţit pe Preafericitul 
Patriarh Kiril în vizita sa în Republica Moldova

5-6 octombrie
Între 5-6 octombrie, Mitropolitul 

Chișinăului și al Întregii Moldove Vladimir a 
participat la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Ruse.

3 octombrie
ÎPS Mitropolit Vladimir a participat la 

serviciul divin ofi ciat de către Sanctitatea Sa 
Patriarhul Kiril la Mănăstirea Bănceni, Ucraina.

27 Septembrie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir, 

căruia i-au coliturghisit mai mulţi slujitori, 
a săvârșit un serviciu divin la Catedrala 
Mitropolitană.

Un sobor de preoţi militari de pe 
lângă Ministerul Afacerilor Interne în frunte 
cu ÎPS Mitropolit Vladimir au ofi ciat slujba 
de sfi nţire a crucii de pe nou-zidita biserică 
cu hramul „Minunea Arhanghel Mihail” din 
incinta Serviciului Protecţie Civilă și Situaţii 
Excepţionale.

25 Septembrie
ÎPS Mitropolit Vladimir a săvârșit 

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala 
Mitropolitană.

27 Septembrie
Absolventul Academiei Teologice din Chișinău, 

Carp Cebotaru, a fost hirotonit în treapta de diacon pe 
seama Catedralei „Nașterea Domnului”.

DECORAŢII 
BISERICEȘTI

AU FOST HIROTONIŢI

11 octombrie
Actorul Vitalie Rusu, artist al poporului, a fost 

distins de către ÎPS Vladimir cu Ordinul «Cuviosului Paisie 
Velicikovski», gr. II cu prilejul aniversării celor 70 de ani de 
viaţă și 50 de ani de muncă plină de dăruire întru promovarea 
valorilor culturale.

10 octombrie
Stareţul mănăstirii Curchi, Arhim. Siluan a fost 

decorat cu Ordinul “Cuv. Serafi m de Sarov”, gr. III.
27 Septembrie
Șeful Serviciului Protecţie Civilă și Situaţii 

Excepţionale, domnul Mihail  Harabagiu a fost decorat cu 
Ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski” gr. II.

30 septembrie
În parcul de pe strada Dimo, sectorul 

Ciocana al capitalei, a fost profanată o răstignire 
cu chipul Mântuitorului. Răufăcătorii au 
încercat incendierea Troiţei, după care placa cu 
chipul Domnului Iisus Hristos a fost dărâmată. 
De asemenea o parte din chipul Mântuitorului 
confecţionată din ghips, a fost găsită lângă 
izvorul din apropierea răstignirii. 

Conform martorilor actul de vandalism s-a 
produs ieri după amiază, când în parc a venit un 
grup de tineri în stare de ebrietate. 

Oleg Banaru, unul dintre martori și 

primul care a contactat poliţia, dar și Direcţia 
Mitropolitană a comunicat următoarele: ”Eu 
practic sportul și trec în fi ecare zi pe aici. Ieri 
dimineaţa răstignirea era în ordine, seara însă 
deja era vandalizată. Presupun că nu este un 
simplu act de huliganism, deoarece placa pe 
care era chipul Mântuitorul a fost lovită cu un 
ciocan.”

Mitropolia Moldovei este indignată de acest 
caz fără precedent și nădăjduiește că persoanele 
care au săvârșit această mare fărădelege vor fi  
identifi cate și sancţionate conform Legii. 

Eugenia Lujanscaia

Finalul Taberei de Jurnalism pentru Patrimoniu demarată la 3 august a.c., de către profesorii și 
studenţii Universităţii de Stat din Moldova, a culminat prin dăruirea unei sculpturi ce înfăţișează în 
miniatură biserica “Sfânta Treime” a Mănăstirii Frumoasa. Lucrarea a fost executată timp de trei zile de 
către sculptorul Valentin Vârtosu, care a mărturisit că această sculptură vine ca un element inovativ în 
stilul său și consideră că sculptura va bucura privirea și sufl etele credincioșilor care vor vizita mănăstirea 
și muzeul acesteia.

Egumena Benedicta (Mura), stareţa așezământului monahal și cea care a venit cu ideea creării unei 
astfel de lucrări artistice, a mulţumit maestrului Vârtosu pentru abordarea responsabilă și originală a artei 
bisericești și a declarat că această sculptură se va afl a la loc de cinste printre exponatele muzeului, ca un 
exemplu grăitor al împletirii armonioase dintre spiritualitate și artă.

Sculptura semnată de Valentin Vârtosu a fost expusă și la galeria de artă “Constantin Brâncuși” din 
capitală unde s-a bucurat de cele mai înalte aprecieri din partea criticilor și a iubitorilor de artă.

Fabrica de lumânări a Mănăstirii Condriţa a luat foc în 
seara zilei de 7 octombrie, în jurul orei 21.00. Deși pompierii 
au stins timp de câteva ore incendiul, nimic nu a mai putut fi  
salvat. Din fericire nu sunt victime. 

Potrivit declaraţiilor localnicilor focul ar fi  izbucnit de 
la un scurt circuit, care s-a produs la un cablu de electricitate. 
Focul a început în camera în care se afl a cuptorul pentru 
topirea parafi nei, astfel în câteva clipe fl ăcările au cuprins 
întreaga încăpere. 

Menţionăm că fabrica de lumânări de la Condriţa 
aparţine Mitropoliei Moldovei; de la fabrică, lumânările 
erau transportate la depozitul mitropolitan, după care erau 
repartizate la majoritatea bisericilor din ţară. 

Contactat telefonic, administratorul mănăstirii, Prot. 
Mitr. Veaceslav Șpac, a declarat că în momentul declanșării 
incendiului s-a auzit o bubuitură puternică. 

Serviciul Pompieri urmează să cerceteze cauzele 
izbucnirii incendiului. 

Serviciul de presă al Mitropoliei 

Fabrica de lumânări a 
Mănăstirii Condriţa a ars 
până în temelii

Troiţă profanată într-un parc din capitală

Dar de sufl et pentru Mănăstirea Frumoasa

(îceputul în pag. 1)
Ceea ce se referă la Biserica Ortodoxă din Moldova, la Mitropolia Moldovei, apoi în ultimii ani aici 

au fost deschise cele mai multe la număr parohii pe cap de locuitor, dacă e să comparăm cu alte teritorii 
canonice ale Patriarhiei Moscovei. Practic în fi ecare localitate este o biserică, în fi ecare localitate - un 
preot. Când s-a început această deschidere în masă a bisericilor, mulţi din cei care priveau de la o parte 
la viaţa religioasă din Moldova au simţit o neliniște - este oare sufi cient nivelul slujitorilor bisericii, sunt 
destul de bine pregătiţi, sunt în stare să intre în dialog cu omul contemporan? Astăzi putem mărturisi că 
cea mai mare parte a clerului are o pregătire teologică bună, iar nu rareori și studii superioare laice. Aceștia 
sunt oameni contemporani și eu depun o nădejde foarte mare în păstorii noștri.

Ceea ce se referă la note, nu aș vrea să dau aprecieri nici în conformitate cu scara de cinci puncte ca 
în Rusia, nici în conformitate cu scara de zece puncte ca în Moldova, doar nu poate exista o notă medie: 
undeva sunt realizări incontestabile, chiar realizări foarte mari, dar undeva însă trebuie încă multe de făcut, 
multe de rectifi cat, la multe de atras atenţia.

(continuare în pag. 6 )

Interviul Preafericitului Patriarh Kiril al Moscovei și 
al Întregii Rusii acordat canalelor de televiziune din 
Moldova și România
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Vizita Patriarhului Kiril în Moldova s-a desfășurat 
între 8 și 10 octombrie, timp în care Întâistătătorul 
BORu a ofi ciat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la 
Catedrala Mitropolitană, a săvârșit sfi nţirea mică a 
Catedralei „Nașterea Maicii Domnului” din incinta 
Mănăstirii Curchi, a vizitat secţia de pediatrie a 
Spitalului Oncologic din Chișinău și alte obiective 
de o deosebită valoare istorică și spirituală din 
republică.

***
Sâmbătă. 8 octombrie, ora 20.15, Sanctitatea Sa 

Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, a fost 
întâmpinat la Aeroportul Internaţional Chișinău. 

Înaltul oaspete a poposit pentru întâia oară pe 
acest pământ binecuvântat al Moldovei, în calitate de 
Patriarh.

Ierarhul a fost întâmpinat de către ÎPS Mitropolit 
Vladimir, PS Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, 
precum și de către toţi stareţii și stareţele din cuprinsul 
Mitropoliei Moldovei. Din partea conducerii statului 
a fost prezent Excelenţa Sa Marian Lupu, președinte 
interimar și președinte al Parlamentului RM, Excelenţa 
Sa Valeri Kuzmin, Ambasadorul Federaţiei Ruse în 
republica noastră și alte ofi cialităţi. 

Patriarhul a fost întâmpinat cu pâine și sare, iar 
garda de onoare prezidenţială i-a adus onorurile 
cuvenite de bun venit. 

9 Octombrie
Sanctitatea Sa Patriarhul Kiril ofi ciază Sfânta 

și Dumnezeiasca Liturghie în scuarul Catedralei 
Mitropolitane din Chișinău

Într-o atmosferă 
festivă, înconjurat de 
mai mulţi slujitori ai 
Bisericii, Sanctitatea 
Sa Patriarhul 
Kiril a depus o 
coroană de fl ori și 
a avut un moment 
de reculegere 
la monumentul 
domnitorului Ștefan 
cel Mare și Sfânt. În 
scurta sa alocuţiune 
ţinută în acest 
loc emblematic, 
Î n t â i s t ă t ă t o r u l 
Bisericii Ortodoxe 
Ruse a vorbit despre 
marele merite 

ale voievodului nostru în faţa Europei și a întregii 
creștinătăţi și despre faptul că actualii locuitori ai 
acestui binecuvântat pământ au rămas fi deli faptelor de 
glorie ale vrednicului lor înaintaș. 

În seara zilei de 9 octombrie, Întâistătătorul 
Bisericii Ortodoxe Ruse, însoţit de membrii delegaţiei, 
a vizitat sediul Mitropoliei Chișinăului și Întregii 
Moldove, unde a fost întâmpinat de către Înalt Prea 
Sfi nţia Sa Mitropolitul Vladimir, arhiereii din cuprinsul 
Mitropoliei și colaboratorii Direcţiei Mitropolitane.

Sanctitatea Sa a fost familiarizat cu activitatea 

fi ecărui departament din cadrul Direcţiei Mitropolitane, 
despre activităţile desfășurate și proiectele ce urmează 
a fi  implementate.

În seara de 9 octombrie, în reședinţa ofi cială 
a Președintelui Republicii Moldova, a avut loc o 
întrevedere dintre Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei 
și Întregii Rusii și președintele interimar al Republicii 
Moldova Marian Lupu.

După fi nalizarea întrevederii, Sanctitatea Sa 
Patriarhul Kiril și Marian Lupu au făcut schimb de 
cadouri simbolice.

La reședinţa de stat a avut loc o întrevedere ofi cială 
a Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și Întregii Rusii 
cu prim-ministrul Republicii Moldova Vlad Filat.

La întâlnire au fost prezenţi mitropolitul Chișinăului 
și al Întregii Moldove Vladimir, președintele 
departamentului relaţii externe a Patriarhiei 
Moscovei mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, șeful 
Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei 
episcopul de Solnecinogorsk Serghie, adjunctul 
șefului departamentului relaţiile externe a Patriarhiei 
Moscovei protoiereul Nikolai Balașov.

10 Octombrie
În drum spre Mănăstirea Curchi, Sanctiatea Sa 

Patriarhul Kiril, a făcut un popas la Peresecina, unde 
a fost călduros întâmpinat de creștinii din localitate în 
frunte cu parohul bisericii „Sf. Ioan Teologul”, părintele 
Ioan Garbuz.

Scurta vizită a fost făcută la iniţiativa Patriarhului, 
având în vedere că arhiereul a fost coleg de studii cu 
părintele Ioan la Seminarul de la Leningrad.

Sanctitatea Sa Kiril, Patriarhul Moscovei și al 
Întregii Rusii a vizitat și Mănăstirea Curchi unde 
a ofi ciat sfi nţirea mică a catedralei mănăstirești.
Alături de patriarh au fost prezenţi arhiereii Bisericii 
Ortodoxe din Moldova în frunte cu Înalt Prea Sfi nţitul 
Mitropolit Vladimir, precum și un impunător sobor de 
preoţi și călugări, creștini din cuprinsul Mitropoliei 
Chișinăului și a Întregii Moldove. 

SS Kiril a vizitat Institutul Oncologic din Chișinău. 
În timpul vizitei a adus în dar acestei instituţii o icoană 
cu chipul Maicii Domnului “Pantansa” și un aparat 
roentgen performant.

Patriarhul a fost întâmpinat cu mare bucurie de 
angajaţii acestei instituţii, fi ecare din cei prezenţi 
primind binecuvântarea Sanctităţii Sale și câte o 
iconiţă cu chipul Sf. Pantelimon, tămăduitorul de boli. 
Pentru copiii care stau la evidenţă în această instituţie 
patriarhul a împărţit daruri alese.

În seara de 10 octombrie Sanctitatea Sa Patriarhul 
Kiril a plecat spre Kaliningrad. Înainte de plecare 
Întâistătătorul BORu a ţinut o scurtă cuvântare de rămas 
bun în care și-a exprimat recunoștinţa pentru călduroasa 
primire de care s-a bucurat din partea clerului și 
poporului din ţara noastră. 

Patriarhul a fost condus până la aeroport de mai 
mulţi slujitori ai Mitropoliei Moldovei în frunte cu ÎPS 
Mitropolit Vladimir și de înalte ofi cialităţi - domnul 
președinte interimar Marian Lupu și domnul prim-
ministru Vlad Filat. 

A văzut  lumina tiparului 
o carte în limba română cu 
predicile Preafericitului 
Patriarh Kiril 

Editura Patriarhiei de la Moscova a scos de 
sub  tipar o carte cu predici rostite de Sanctitatea 
Sa, Patriarhul Kiril al Moscovei și al Întregii 
Rusii «Noi suntem un singur popor în faţa lui 
Dumnezeu». 

În această carte au fost 
incluse predicile ciclului 
liturgic al anului 2010, 
traduse în limba română.

Ediţia a fost pregătită 
pentru vizita Preafericitului 
Patriarh Kiril în Moldova. 

Proiectul este realizat în 
colaborare cu Departamentul 
pentru Relaţii Externe al 
Bisericii Orotodoxe din 
Republica Moldova.

Scrisoarea de 
mulţumire a 

Patriarhului Kiril pentru 
buna organizare a 

vizitei sale în Moldova 

Înalt Prea Sfi nţiei 
Sale, Înalt Prea 
Sfi nţitului Vladimir,
Mitropolit al 
Chișinăului și al 
Întregii Moldove

Înalt Prea Sfi nţia 
Voastră,

iubite întru Hristos 
Vlădica!

 
Vă aduc cele mai 

sincere mulţumiri 
pentru eforturile depuse 
întru organizarea vizitei 

Patriarhului în Moldova, pentru primirea călduroasă 
de care m-am bucurat personal și delegaţia care m-a 
însoţit.

Ofi cierea Sfi ntei și Dumnezeieștii Liturghii, 
săvârșită în comuniune cu Înalt Prea Sfi nţia 
Voastră, cu arhiereii și slujitorii Bisericii Ortodoxe 
din Moldova, desfășurată în scuarul Catedralei din 
Chișinău, a fost pentru mine o deosebită bucurie 
sufl etească. Prin rugăciunea comună dimpreună 
cu poporul binecredincios, am trăit alese bucurii 
lăuntrce, cerând de la Domnul bunăstare și înfl orire 
duhovnicească pe pământul Moldovei. 

Deosebit de importante au fost și discuţiile pe 
care le-am avut cum arhiereii Bisericii Ortodoxe 
din Moldova. Vizita la Mănăstirea Curchi mi-a 
lăsat impresii luminoase. Păstrez în sufl et clipele 
de la întâlnirea cu medicii și micuţii pacienţi ai 
Institutului Oncologic. 

Apreciez mult relaţiile de colaborare dintre 
Biserică și Stat, rodul cărora sunt renovarea 
și înălţarea multor biserici și mănăstiri. Încă o 
mărturie în acest sens ar fi  înfăptuirea ideii de 
a ridica o nouă Catedrală în Chișinău, care ar 
corespunde necesităţilor și statutului pe care îl 
deţine Biserica Ortodoxă din Moldova.

Aducându-mi aminte de căldura comunicării 
cu Înalt Prea Sfi nţia Voastră, cu poporul evlavios 
din Moldova, mă rog să aveţi parte de cât 
mai multă sănătate și ajutor de la Dumnezeu 
în strădaniile arhipăstorești, iar slujitorilor și 
credincioșilor Bisericii Ortodoxe din Moldova - să 
se învrednicească din belșug de mila Domnului, 
sălășluind în pace și bunăvoinţă.

Cu dragoste întru Hristos,
KIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL 

ÎNTREGII RUSII

VIZITA PATRIARHULUI KIRIL ÎN MOLDOVA



4    calendar Nr. 10(243)  20 octombrie 2011CURIERUL ORTODOX

CALENDAR 
ORTODOX

OCTOMBRIE – BRUMAREL
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13 ore)

V 1/14 †) Acoperământul Maicii 
Domnului; Sf. Apostol Anania; Cuv. 
Roman Melodul.

S 2/15 Sf. Sfi nţit Mucenic Ciprian; Sf.
Muceniţa Justina; Cuv. Teofi l.

D 3/16 Duminica a XVIII  după 
Rusalii; Sf. Sfi nţit Mucenic Dionisie
Areopagitul; Sf. Mucenic Teoctist.

L 4/17 Sf. Sfi nţit Mucenic Ierotei,
Episcopul Atenei; Sf. Mucenici Domnina,
Audact și Calistena.

M 5/18 Sf. Muceniţe Haritina și
Mamelta.

Mc 6/19 † Sf. Apostol Toma; Sf. 
Muceniţa Ierotiida.

J 7/20 Sf. Mari Mucenici Serghie și
Vah; Sf. Mucenici Iulian preotul, Chesarie
diaconul și Polihronie.

V 8/21 Cuv. Pelaghia; Sf. Taisia.
S 9/22 Sf. Apostol Iacob al lui Alfeu;

Cuv. Andronic și Atanasia.
D 10/23 Duminica a XIX-a după 

Rusalii; Sf. Mucenici Evlampie și
Evlampia, sora lui; Cuv. Vasian și Teofi l 
Mărturisitorul.

L 11/24 Sf. Apostol Filip, unul dintre
cei 7 diaconi; Cuv. Teofan Mărturisitorul;
Sf. Mc. Zenaida și Filonila.

M 12/25 Sf. Mucenici Prov, Tarah
și Andronic; Cuv. Cosma, Episcopul
Maiumei.

Mc 13/26 Sf. Mucenici Carp, Papil,
Agatodor și Agatonica.

J 14/27 †) Sf. Cuvioasa Parascheva; 
Sf. Mucenici Nazarie, Ghervasie, Protasie
și Silvan.

V 15/28 Sfi nţitul și Cuv. Mucenic
Luchian; Cuvioșii Savin și Vars 
episcopii.

S 16/29 Sf. Mucenic Longhin
sutașul; Sf. Mucenici Leontie, Dometie
și Terentie.

D 17/30 Duminica a XX-a după 
Rusalii;  Sf. Proroc Osea; Cuv. Mucenic
Andrei Criteanul; † Trecerea moaștelor 
Sf. Ap. Andrei la Galaţi.

L 18/31† Sf. Apostol și Evanghelist 
Luca; Sf. Mucenic Marin cel Batrân;
Cuv. Iulian.

M 19/1 Sf. Proroc Ioil; Sf. Mucenici
Uar, Felix preotul și Eusebiu diaconul.

Mc 20/2 Sf. Mare Mucenic Artemie;
Cuv. Matrona.

J 21/3 †) Cuvioșii Mărturisitori
Visarion, Sofronie și Sf. Mucenic Oprea; 
Sf. Preoţi Mărturisitori Ioan din Galeș și
Moise Macinic din Sibiel; Cuv. Ilarion cel 
Mare.

V 22/4 Sf. Ierarh și întocmai cu
Apostolii, Averchie; Sfi nţii 7 Tineri din
Efes.

S 23/5 † Sf. Sfi nţit Mucenic și Apostol 
Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie,
Patriarhul Constantinopolului.

D 24/6 Duminica a XXI-a după 
Rusalii; Sf. Mare Mucenic Areta; Sf.
Mucenici Sevastiana și Valentin.

L 25/7 Sf. Mucenici Marcian și
Martirie; Sf. Mucenic Valerian; Sf.
Tavita.

M 26/8 †) Sf. Mare Mucenic 
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.

Mc 27/9 †) Cuviosul Dimitrie cel Nou 
din Basarabi, ale cărui moaște sunt la
Patriarhia Româna; Sf. Mc. Nestor.

J 28/10 Sf. Mucenici Terentie cu soţia
sa, Neonila, și cei 7 fi i; Cuv. Firmilian
episcopul.

V 29/11 Cuv. Mare Muceniţă
Anastasia Romana; Cuv. Avramie.

S 30/12 Sf. Mucenici Zenovie
episcopul și sora sa, Zenovia; Sf. Apostol 
Cleopa.

D 31/13 Duminica a XXII-a după 
Rusalii; Sf. Apostoli Apelie, Stahie,
Amplie, Urban, Aristobul și Narcis.

(începutul în pag. 1)
 Iar acum din destul de acestea desfătându-se a trimis Dumnezeu 

pe cei ce aveau să o ducă la Ierusalim; căci această dorinţă o avea și 
ruga pe Dumnezeu și pe Maica Lui de aceasta. Deci așa pregătită a 
ieșit din biserică și îngrădită cu ajutorul de sus, a ajuns la Ierusalim 
și îndestulându-se de toate cele sfi nte și bune ale Ierusalimului, 
unde și blândele picioare ale Mântuitorului meu Hristos au călcat” 
și săturându-se și zburdând prin pustiul Iordanului ca o pasăre, a 
nimerit la o viaţă cinstită de călugăriţe pustnice și aci a intrat. Însă 
cât s-a nevoit aci, prin care pe vrăjmașul diavol până în sfârșit 
l-a stins, care mai înainte cu ispite multe și de tot felul a năvălit 
asupra ei, neputând a le da în scris toate, patie oarecare din ele spre 
pomenire vom adăuga aci. Băutura întrebuinţă apa de izvor, și de 
aceasta foarte puţină; trebuinţa așternutului o împlinea o rogojina, 
iar îmbrăcămintea era o haină și aceasta foarte zdrenţăroasă, 
cântarea pe buze neîncetată, lacrimile de-a pururea. Peste toate 
acestea înfl orea dragostea, iar vârful îmbunătăţirilor, smerita 
cugetare le cuprindea pe toate acestea. 

Apoi pururea pomenita a venit la Constantinopol, și după ce 
a cercetat dumnezeieștile locașuri și pe sfi nţii bărbaţi a plecat și a 
venit la oarecare sat anume Calicratia și acolo la biserica sfi nţilor 
și întru tot lăudaţilor Apostoli s-a sălășluit, nesocotind petrecerea 
părinţilor de bun neam și batjocorind înţelepţește uneltirile 
vicleanului înșelător. Deci doi ani a petrecut acolo neîntinata 
porumbiţa și din potopul acestor curgătoare zburând a odihnit cortul 
ceresc, încredinţând sfânt sufl etul său mâinilor îngerești și prin ei 
locașurilor celor veșnice și dumnezeiești; iar trupul cel din pământ 
și înfrumuseţat cu dumnezeiești îmbunătăţiri l-a ascuns în pământ. 
Multă vreme după aceasta a trecut și cineva, rău cheltuind viaţa și 
obșteasca datorie împlinind, a fost îngropat aproape de cuvioasa; 
dar ea n-a vrut a-l suferi, prea vitează; ci oarecăruia din bărbaţii 
sfi nţi arătându-se în vis: “Ridică, i-a zis, trupul acesta și-l aruncă; 
că soare fi ind și lumină nu pot suferi întunericul și murdăria”. 
Însă zăbovind acel dumnezeiesc bărbat, divina arătare a cuvioasei 
socotind-o vedere obișnuită, sau vis normal, și a doua, și a treia 
iarăși sfânta l-a strigat și cumplit l-a îngrozit. Și după ce călugărul 
și-a venit în sine după cum se cuvine și din numele cuvioasei, care 
îi arata cu degetul locul, prea degrab s-a sculat și cu sârguinţă 
a descoperit poporului vedenia de acolo, care cu toţii obștește 
alergând ca la o vistierie foarte înavuţită au săpat pământul. Iar 
după ce s-a apropiat de sicriu, se umplea de mireasmă, și acel sfânt 
trup al cuvioasei afl ându-l întreg cu totul păzit, cu mâini cucernice 
l-au adus în biserica Sfi nţilor Apostoli, umplând aerul de miresme 
și tămâieri și cântând dumnezeiești psalmi. Însă câte minuni a 
săvârșit după așezarea moaștelor ei aici, Dumnezeul minunilor 
prin ea și până acum săvârșește, cu neputinţă este în scris a le 
da; căci covârșesc, ca să zicem așa si numărul stelelor și nisipul 
mării. De vreme ce vindeca schiopi, surzi, ciungi, ologi și tot 
felul de boli, încă și cele atingătoare de moarte; și în scurt a zice, 
depărtează toată neputinţa nevindecată, numai cu atingerea raclei, 
care nu încetează, nici va înceta, îmbelșugat a vărsa tămăduiri, cu 
harul lui Iisus Hristos, Celui ce a preamărit-o. 

Despre aceea, că sfi ntele moaște ale cuvioasei afl ate în cetatea 
Târnovei, capitala oarecând a crailor bulgari, s-a strămutat de aci 
la Belgrad, și de acolo în orașul Constantinopol, povestesc Evtimie 
și Rafail; asemenea și Meletie al Atenei și Dositei patriarhul 
Ierusalimului. Tot la același loc afl am și povestire de strămutarea 
moaștelor ei din orașul Constantinopol aici la Iași. Adică, 
“Patriarhul Constantinopolului Partenie bătrânul, luând bani de la 
domnitorul Moldaviei Vasilie, cu cuvânt ca să plătească datoriile 
Patriarhiei, spânzurând de zidul Fanarului din Constantinopol 
sfi ntele moaște, ce se păzeau în Patriarhie, le-a trimis aici către 
stăpânitorul Moldoaviei”. 

Iată ce zice despre aceasta Cantemir domnitorul Moldovei: 
“Sfânta Parascheva, precum afl ăm din cărţile bisericești, era 
stăpână a satului Epivatelor, pe care apoi l-a câștigat marele 
Apocavcos, Voievodul însușii stăpânitorul Andronic Paleologul. 
Sultanul Murad al IV-lea a dat voie domnitorului Moldaviei, 
Vasilie, să strămute sfi ntele ei moaște din biserica patriarhală 
a Constantinopolului; le-a câștigat acestea pentru cele multe și 
mari binefaceri și slujbe făcute sfi ntei biserici celei mari; ca din 
însăși veniturile sale a plătit peste 260 pungi ce datora ea turcilor 
și creștinilor. Însă fi indcă la turci este oprit a strămuta mort peste 
trei mile, afară de trupul sultanului, a cheltuit peste 300 de pungi la 
Poarta otomană, ca să ia voie pentru strămutarea sfi ntelor moaște 

și ca să ia porunca către un Capugibasa, ca să le însoţească la 
Moldavia. Toata povestirea aceasta a strămutării acesteia este 
zugrăvită pe peretele de amiazăzi al bisericii Sfi nţilor Trei Ierarhi, 
unde se afl ă sfi ntele ei moaște. Între alte lucruri se înfăţișează 
acolo și Capugibașa cu ofi ţerii lui, mergând la petrecerea sfi ntelor 
moaște”. 

Această strămutare de atunci este descrisă și pe marmura 
Cuvucliului, unde sunt așezate sfi ntele moaște, așa: “Cu voinţa 
Tatălui, cu bineplăcerea Fiului și cu conlucrarea Sfântului și de 
viaţă făcătorului Duh, a Dumnezeului celui mărit și închinat în 
Sfânta și cea de o fi inţă și nedespărţită Treime. Binecinstitorul și 
de Hristos iubitorul Ioan Vasilie Voievod cu mila lui Dumnezeu 
domnitor a toată Moldavia, fi ind râvnitor și apărător al sfi ntei 
credinţe răsăritene, după dumnezeiasca îngrijire, a strămutat din 
Constantinopol cu multă osârdie și prea multă dorinţă aceste 
cinstite moaște ale Cuvioasei Maicii noastre Parascheva cea 
din Târnova. Aceasta strămutare a fost a treia. Iar preasfi nţitul 
și fericitul a toată lumea patriarh Partenie, cu toata bunăvoinţa 
și sfatul Bisericii, a trimis aceste sfi nte moaște ca pe o vistierie 
dumnezeiască, cu prea fericiţii trei mitropoliţi: Ioanichie al Iracliei, 
Partenie al Adrianupolei și Teofan al Paleon-Patronului, în zilele 
prea sfi nţitului Varlaam mitropolitul Sucevei și a toată Moldavia; 
iar binecinstitorul și de Hristos iubitorul și cu mila lui Dumnezeu 
stăpân al nostru și domnitor a toată Moldavia Ioan Vasilie Voievod, 
de acasă ieșind cu evlavie și din tot sufl etul primind această 
nepreţuită vistierie, potrivit le-au pus și le-au păstrat în cea noua 
zidită biserică a Sfi nţilor Trei Ierarhi și ai lumii dascăli: Vasilie cel 
Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul și Ioan Gura de Aur, 
spre cinstea și mărirea lui Dumnezeu celui lăudat în Treime și spre 
veșnica solire a Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, pentru 
lăsarea păcatelor sale și a tot strălucit neamul lui. În anul de la 
Adam 7149, iar al domniei lui al 8-lea, în 13 iunie; în același an 
s-a născut și preaiubit fi ul lui, Ioan Ștefan Voievod, căruia să-i dea 
Domnul zile îndelungate și viaţă de mulţi ani. Amin”. 

Din tradiţie avem povestiri de multe minuni săvârșite de 
cuvioasă în anii cei dinaintea noastră, pe care nu s-a sârguit cineva 
a le aduna și a le publica spre lauda lui Dumnezeu slăvitorul 
sfi nţilor Săi; încă și în zilele noastre nu contenește a face minuni 
celora ce cu credinţa aleargă la ea. Căci câţi neputincioși au evlavie 
la sfi ntele moaște, alergând cu credinţa sau din acoperământurile 
puse la capul cel sfânt al Cuvioasei luând și purtând, dobândesc 
vindecare! Și la neplouare, sau alta nevoie mare, făcând litanie 
creștinii cu sfi ntele moaște, nu se lipsesc de cerere. Ci și în patria ei 
Epivata unde, precum se zice, casa ei părintească a fost prefăcută 
în biserică cu numele ei, cuvioasa face multe minuni, căreia se 
cuvine mărirea în vecii vecilor. Amin. 

În ziua de 13 iunie 1641, cinstitele moaște au fost așezate 
în minunata biserică a mănăstirii “Sfi nţii Trei Ierarhi”, ctitoria 
domnitorului. Cinstitele moaște au rămas aici până în anul 1884, 
când au început lucrările de restaurare a sfântului lăcaș, fi ind 
mutate în paraclisul mănăstirii. Dar în seara zilei de 26 decembrie 
1888, după slujba Vecerniei, din neatenţie a rămas aprinsă o 
lumânare din sfeșnicul de lângă racla din lemn în care erau așezate 
cinstitele moaște; peste noapte sfeșnicul a ars, iar focul s-a extins 
la catafalcul pe care era așezată racla, arzând mocnit toată noaptea, 
fi ind prefăcut totul într-un morman de jar. A doua zi dimineaţa, 
autorităţile de stat și bisericești, preoţii și credincioșii au constatat 
că cinstitele moaște au rămas neatinse, încă o minune săvârșită 
prin puterea lui Dumnezeu. 

Ridicate din mormanul de jar, moaștele Cuvioasei au fost 
adăpostite provizoriu in altarul paraclisului de la mănăstirea Sfi nţii 
Trei Ierarhi și în curând strămutate în noua catedrală mitropolitană 
din Iașii, care fusese sfi nţită cu puţin timp mai înainte, la 23 
aprilie 1887. Aici se găsesc și astăzi, fi ind cinstite de obștea 
dreptcredincioșilor moldoveni, care îi cer să mijlocească pentru ei 
înaintea tronului ceresc, fi ind socotită ca o adevărată ocrotitoare a 
Moldovei. 

În ședinţa sa din 28 februarie 1950, Sfântul Sinod al Bisericii 
noastre a hotărât canonizarea unor sfi nţi români, precum și 
generalizarea cultului unor sfi nţi ale căror moaște se găsesc în ţara 
noastră. Hotărârea respectivă a fost transpusă în faptă în cadrul 
unor mari festivităţi bisericești în cursul lunii octombrie 1955. În 
cazul Cuvioasei Parascheva, generalizarea cultului ei s-a făcut în 
catedrala mitropolitană din Iași, la 14 octombrie 1955, în prezenţa 
a numeroși ierarhi români, precum și a unor reprezentanţi ai 
Bisericilor ortodoxe Rusă și Bulgară. 

De astfel, Cuvioasa Parascheva a fost cinstită în Biserica 
noastră veacuri de-a rândul. Încă de la sfârșitul veacului al XIV-lea 
exista o biserică cu hramul Prea Cuvioasa Parascheva în Rășinari, 
lângă Sibiu, iar in anul 1408 afl ăm de existenţa unei biserici cu 
hramul Sfânta Vineri în “Târgul Romanului”. Multe alte biserici 
din Moldova sau din alte părţi ale pământului românesc au același 
hram. Chipul ei sau scene din viaţa ei sunt zugrăvite in diferite 
biserici românești. Dreptcredincioșii creștini de pretutindeni o 
venerează atât prin participarea lor la slujbele din 14 octombrie 
a fi ecărui an, iar cei din Iași și împrejurimi prin închinarea în faţa 
cinstitelor ei moaște, cerandu-i ocrotire și ajutor. 

Drept aceea, să o cinstim și noi și să ne rugam așa: 
“Spre tine pururea nădăjduind, de multe boli și primejdii s-a 

izbăvit ţara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate 
pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în buna și milostiva 
îndurare, prin ale tale rugăciuni; dar și acum îngrozindu-ne marile 
nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi, să ne ajuţi ca să scăpam din 
primejdie și să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.” (Din Acatistul 
Cuvioasei, Condacul 3). 

CUVIOASA MAICA NOASTRĂ PARASCHEVA CEA NOUĂ
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De curând, în atelierul de 
iconografi e din mănăstirea Hîrjauca 
au demarat orele practice pentru elevii 
iconari din cadrul școlii Eparhiale de 
Teologie „Sf. Paisie Velicicovski” din 
Ungheni, prevăzute pentru semestrul 
întâi al cursului de iconografi e și 
mozaic.

Elevii anului II și III,  sub 
îndrumarea profesorului de 
iconografi e și mozaic, preoteasa Maria 
(Rodica) Sărăteanu, deprind pe viu 
arta mazaicului bisericesc. Manopera 
la care se lucrează, Răstignirea 
Domnului Iisus Hristos, realizată în 

tehnica bizantină, este o expresie vie 
a perioadei liturgice în care ne afl ăm 
– dupăprăznuirea sărbătorii Înălţării 
Sfi ntei Cruci. Astfel copiii care își 
fac studiile în școala noastră îmbină 
armonios teoria cu practica în scopul 
deprinderii unei meserii pe cât de 
veche pe atât de frumoasă – mozaicul.

La începutul lucrărilor părintele 
arhimandrit Ambrozie, rectorul 
inctituţiei, a transmis elevilor 
binecuvântarea Prea Sfi nţiei Sale 
PETRU, episcop de Ungheni și 
Nisporeni și urarea de „Doamne ajuta” 
pentru orele practice.

7 octombrie. Cu binecuvântarea PS Anatolie, Episcop de Cahul și 
Comrat, în incinta mănăstirii “Sf. Dimitrie”din orașul Ceadâr-Lunga, a avut 
loc seminarul “Instruirea religioasă în școală”. La eveniment au fost prezenţi  
Angela Levinţă, coordonatorul grupului pentru elaborarea Curriculumului 
Religie din cadrul Ministerului Educaţiei, Serghei Blandu, membru al 
grupului pentru elaborarea curiculei, preoţi și profesori din UTA Gagauzia și 
raionul Taraclia. Lucrările  seminarului au   fost  deschise de coordonatorul A. 
Levinţă. In discursul susţinut, au fost analizate concepţiile referitoare la rolul 
predării educaţiei religioase, subliniind corelaţia dintre domeniul educaţiei și 
cel al religiei, precum și importanţa și specifi cul acestei discipline. Pentru a 
prezenta curicula școlară la religia ortodoxă în limba rusă, a fost invitat să ia 
cuvântul Serghei Blându, autorul traducerii respective a acestui document. 
Problematica conţinutului și a metodologiei instruirii religioase  a fost 
ilustrată  de către protoiereul Vitalie Zelinschi, paroh al bisericii “Adormirea 
Maicii Domnului” din s. Copceac, raionul Ceadîr-Lunga. Dumnealui  le-a 
oferit  profesorilor de religie și tuturor celor interesaţi de domeniul  educaţiei 
religioase  un proiect de lecţie demonstrativa cu tema “Învăţătura de 
credinţă- un ajutor pentru afl area sensului vieţii”. În concluzie, participanţii 
la seminar au remarcat faptul ca instruirea  religioasă este una din problemele 
de substanţă ale societăţii în general și ale politicii educaţionale în special.

Mișcaţi de căldura razelor solare, pe de o parte, iar pe de alta, plini de respect și 
recunoștinţă, elevii Semiarului Liceal de Teologie Ortodoxă din Chișinău și-au felicitat 
dascălii, cum au putut ei mai frumos. Astfel, după ce au îmbrăcat în straie tomnatice sala 
bibliotecii, s-a desfășurat un amplu program festiv organizat de către dn. Slivca Eleonora în 
colaborare cu corpul didactic al SLTO.

Învăţăceii la cele sfi nte sunt familiarizaţi cu duhul rugăciunii și de aceea orice activitate 
o încep dânșii doar în urma rugăciunii către Sf. Duh. Binecuvântarea părintească le-a adus-
o precucernicul prot. Vetcislav Cazacu – directorul seminarului, alături de un cuvânt de 
învăţătură plin de povaţă.

În cadrul desfășurării frumoasei sărbători, cei prezenţi au audiat: câteva cântări 
duhovnicești în interpretarea corului de seminariști dirijat de dn. Vicol Natalia, versuri 
dedicate vocaţiei de profesor recitate din sufl et de către elevi, cât și ode muzicale tot la 
această tematica. În prim plan au fost prezente fl orile și cadourile simbolice pe care elevii 
le-au înmânat dascălilor lor pe fonul cântării de urare „Mulţi ani trăiască”.

Această activitate didactică este nelipsită din planul de învăţământ deja de mai mulţi 
ani la rând, a menţionat pr. Ioan Uglea – directorul adjunct teologie al SLTO, în cuvântul 
de mulţumire pe care l-a expus înainte de încheierea matineului. Sfi nţia sa a transmis 
și salutările călduroase ale dn. Slivca Rodica – director adjunct învăţământ care din 
binecuvântate pricini nu a reușit să se prezinte la eveniment.

Tot cu o rugăciune am mulţumit cu toţii Dumnezeului nostru pentru ajutorul care ni 
L-a revărsat prin Harul său, pentru cei care ne-au învăţat și ne învaţă cu multă răbdare și 
dedicare, alături de aceasta am cerut mila Sa în ajutor pentru mântuirea sufl etelor noastre și 
spre viaţa de veci.

Teologie.md

Asociaţia Tinerilor Ortodocși 
Orthograffi ti, România, în colaborare cu 
Asociaţia Studenţilor Creștini Ortodocși 
Români (ASCOR) a organizat duminica, 
16 octombrie, o întâlnire de sufl et în cadrul 
proiectului “Schimb de Carte Ortodoxă”. 
Invitatul special este ieromonahul Savatie 
Baștovoi, autorul binecunoscutelor cărţi: 
“Diavolul este politic corect”, “Între Freud și 
Hristos”, “Ortodoxia pentru postmoderniști”, 
“Nebunul”, precum și altele. Ediţia de la 
Chișinău s-a desfășurat la sediul central 
al bibliotecii municipale „B.P.Hașdeu”, 
începând cu ora 14:00.

Schimbul de Carte Ortodoxă este o 
întâlnire între cititorii de carte ortodoxă, în 
prezenţa unui moderator și într-o ambianţă 
plăcută, caldă, apropiată, întâlniri în cadrul 
cărora să putem schimba liber impresii și 
păreri despre cărţile pe care le-am citit în 
ultimul timp sau care ne-au plăcut în mod 
deosebit. Fiecare participant a fost invitat 
să aducă cu el cartea despre care dorește 
să împărtășească impresii și celorlalţi, iar 
la sfârșitul întâlnirii, cei ce au dorit și-
au împrumutat reciproc cărţile, pentru a 
avea astfel ocazia să citim cu toţii cuvinte 
folositoare. Au fost așteptaţi și cei care doresc 
doar să asiste la aceste întâlniri, să petreacă 
câteva ore plăcute și cu folos sufl etesc, dar 
care poate nu au încă curajul de a ne împărtăși 
lecturile sau gândurile lor. Ei au avut ocazia 
oricând să intervină în discuţiile create, să 
pună întrebări sau să-și spună părerea.

În Republica Moldova ne confruntăm 
cu problema insufi cienţei de carte ortodoxă, 
mai ales în limba română, de aceea ne dorim 
să familiarizăm publicul cititor din Chișinău 
cu titluri mai puţin cunoscute în stânga 
Prutului. 

Noutatea acestei ediţii constă în faptul 
că întâlnirile vor fi  organizate în mai multe 
orașe din România (București – 3 centre, 
Constanţa, Timișoara, Orăștie, Brașov, 
Râmnicu Vâlcea, Pitești), dar și străinătate 
(Republica Moldova – Chișinău, Turcia 
– Istambul). 

Ideea “Schimbului de Carte Ortodoxă” îi 
aparţine teologului Laurenţiu Dumitru, care a 
lansat acest proiect în anul 2008. 

Partenerii noștri sunt: revista 
“Orthograffi ti”, Editura “Filos”, Biblioteca 
municipală “B.P.Hașdeu”, Cercul studenţesc 
“Floarea de Foc”.

Comunicat la lansarea 
www.tineretulortodox.tv – post TV 
online a tineretului creștin ortodox 
din Republica Moldova

Comunicat la lansarea www.tine
retulortodox.tv :

Având în vedere numărul de 
vizitatori în continuă creștere a 
portalului www.tineretulortodox. 
md, precum și a nenumăratelor 
cereri, astăzi 5.10.2011, venim 
în faţa frăţiilor voastre cu o nouă 
extensie: Tineretul Ortodox.TV - un 
post TV online a tineretului creștin 
ortodox din Republica Moldova.

Tineretul Ortodox.Tv este 
un proiect înfi inţat recent de 
către Asociaţia Studenţilor Creștini 
Ortodocși din Republica Moldova, cu 
Binecuvântarea Înalt Prea Sfi nţitului 
Mitropolit Vladimir, care are ca scop 
principal difuzarea (transmiterea) în 
direct a conferinţelor, evenimentelor, 

slujbelor, etc. ţinute în cadrul 
Asociaţiei, precum și a altor materiale 
video din viaţa Bisericii Ortodoxe din 
Moldova.

Pentru început ne propunem 
să adunăm în această pagină toată 
arhiva video a  Asociaţiei Studenţilor 
Creștini Ortodocși, din anul 2001 până 
în prezent. Începând cu 16.10.2011 
intenţionăm să transmitem periodic 
în direct (de sărbătorile Împărătești, 
începând cu ora 8. 30, Sf. Liturghie 
de la biserica «Întâmpinarea 
Domnului» a Universităţii de Stat 
din Moldova USM), totodată aceste 
înregistrări vor fi  disponibile pe site la 
scurt timp după transmisiunea Live.

Utilizarea site-ului Tineretul 
Ortodox.Tv este GRATUITĂ. Pentru 
recomadări sau alte informaţii puteţi 
să ne contactaţi la adresa de email: ti
neretulortodox@gmail.com

Sursa: www.tineretulortodox.tv

Ore practice pentru mozaicarii 
Școlii Eparhiale de Teologie „Sf. 
Paisie Velicicovski” din Ungheni

ZIUA PROFESORULUI

“SCHIMB DE CARTE ORTODOXĂ”

Seminarul “Instruirea religioasă 
în școală” or. Ceadâr-Lunga

Post TV online al tineretului creștin
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29 septembrie, Corul de fete de la Seminarul Teologic Liceal “Regina 
Maria” din satul Suruceni, a susţinut un concert de cântare duhovnicească 
la Azilul Republican pentru Invalizi și Pensionari din orașul Chișinău. 
Festivitatea a fost organizată cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor în 
Etate. 

“Știm că la data de 1 octombrie se celebrează Ziua Internaţională a 
Persoanelor în Etate, de aceea, noi, cei de la Seminarul Teologic am hotărât 
să fi m primii și am venit să felicităm bătrânii pentru a le aduce bucurie în 
sufl etele lor și așa bântuite de trecerea timpului. Am pregătit un amalgam de 
cântece și versuri cu tematică religioasă pentru a le mai alina tristeţea”, - ne-
a relatat directorul adjunct al Seminarului Teologic Liceal de Fete “Regina 
Maria”, Prot. Andrei Oistric. Sfi nţia  sa a mai adăugat că acest concert a fost 
organizat cu binecuvântarea părintelui director Prot. Mitr. Veaceslav Șpac.

Doamna Ludmila Tiuleacov, responsabilă pentru cultură în cadrul 
Azilului, a menţionat că manifestări culturale se fac des, însă în marea lor 
majoritate au tematici laice.

Maria Dodon, studentă în anul II la Seminarului Teologic Liceal de 
Fete “Regina Maria” din Suruceni, ne-a comunicat că publicul a fost foarte 
receptiv la mesajul transmis de coriști: “Am avut o deosebită plăcere de a 
cânta pentru acești oameni. Citeam în ochii lor durerea, dar înţelegeam că 
prin cântec le alinăm puţin din suferinţe” - a adăugat Maria.

De rând concertul realizat, oaspeţii a venit la azil cu o donaţie - un 
cărucior cu rotile menit să înlesnească deplasarea persoanelor imobilizate.

Conducerea Seminarului intenţionează să desfășoare astfel de activităţi 
cultural-caritative și în alte instituţii de profi l din republică până în data de 
5 octombrie.

Eugenia Lujanscaia

11 octombrie
Biblioteca „Alba Iulia” din Chișinău, a găzduit un 

deosebit eveniment de sufl et - lansarea cărţii „Ca pe 
smochinul cel nerdoitor să nu mă tai, Mântuitorule!”, 
semnată de către părintele Augustin Zaboroșciuc, 
nevoitor al Mănăstirii Curchi. Lucrarea de faţă a fost 
primită cu deosebit entuziasm atât de critici, cât și de 
publicul larg, mai ales că părintele Augustin a reușit 
deja să se recomande ca un teolog versat și ca un 
scriitor original prin titlurile deja lansate.

Evenimentul de la „Alba Iulia” a reunit atât 
clerici cât și mireni interesaţi de cartea religioasă, care 
s-au arătat bucuroși că apariţia literaturii de profi l ia 
avânturi tot mai mari, colecţia de carte îmbogăţindu-
se cu titluri de referinţă.

Din prolog:
În noaptea trădării, mergând spre patimă, Hristos 

le spune ucenicilor: privegheaţi și vă rugaţi ca să nu 
cădeţi în ispită (Matei 26, 41), dând de înţeles că 
rugăciunea este un act important în viaţa noastră. Iar 
Apostolul Pavel le spune tesalonicenilor: Neîcetat să 
vă rugaţi, daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta 
este voia lui Dumnezeu întru Hristos Iisus pentru voi. 
(1 Tesaloniceni 5. 17, 18.)

Din cuprinsul cărţii:
Confessiones, Metanoia, Canon de pocăinţă 

către Domnul nostru Iisus Hristos al sufl etului celui 
necăjit. Canon înainte de împărtășirea cu sfi ntele și de 
viaţă dătătoarele taine ale lui Hristos.

Pentru cei interesaţi: Cartea poate fi  procurată de 
la pangarul mănăstirii Curchi.

Volumul „Ca pe smochinul cel neroditor să 
nu mă tai, Mântuitorule!” se înscrie perfect în 
șirul de cărţi editate deja, accentuând și mai mult 
profunzimea și unicitatea stilului, care au făcut ca 
autorul să apară pe scena literaturii autohtone ca un 
nume cu autoritate.

După ample lucrări de renovare, în incinta 
Muzeului Satului din Chișinău a fost adusă din 
s. Hirișeni, r. Telenești biserica medievală cu 
hramul “Adormirea Maicii Domnului” - cea 
mai înaltă biserică de lemn din ţară. Cu prilejul 
acestui eveniment, un sobor de preoţi în frunte 
cu ÎPS Mitropolit Vladimir a săvârșit Sfânta și 
Dumnezeiasca Liturghie în timpul căreia sfântul 
locaș a fost resfi nţit.

Pentru eforturile depuse spre realizarea 
acestui bineplăcut și ambiţios proiect, părintele 
paroh Prot. Serghei Curnic, a primit două 
distinţcii bisericești, dreptul de a purta Cruce cu 
Pietre Scumpe și Mitră, iar Pr. Vitalie Ciobanu, 
paroh al bisericii din s. Hirișeni, r. Telenești, a fost 
decorat cu dreptul de a purta Cruce de Aur.

După serviciul divin, ÎPS Mitropolit Vladimir 
a ţinut o cuvântare în cadrul căreia a menţionat că 
prin asemenea acţiuni de anvergură, poporul nostru 
dreptmăritor se apropie mai mult de credinţă și de 
străbuni și astfel își păstrează identitatea intactă. 
Întâistătătorul a felicitat pe părintele Serghei și pe 
credincioși cu fi nisarea celei mai anevoioase părţi 
a restabilirii bisericii și și-a manifestat speranţa că 
cu ajutorul lui Dumnezeu și a oamenilor energici 

și cu iniţiativă se va reuși într-un fi nal renovarea 
tuturor lăcașelor de cult de valoare patrimonială 
care astăzi în marea lor majoritate se afl ă într-o 
stare alarmantă.

Printre oaspeţii de onoare ai evenimentului 
s-au numărat și domnul Marian Lupu, Președinte 
interimar al Republicii Moldova, domnul Boris 
Focșa, Ministru al Culturii și alţi ofi ciali.

Concert de cântare duhovnicească 
la Azilul de bătrâni din capitală

Lansare de carte la biblioteca „Alba Iulia”

La Chișinău a fost resfi nţită cea mai veche biserică 
de lemn din ţară

(continuare din pag. 2)
Eu mulţumesc lui Dumnezeu pentru faptul că Sinodul 

Bisericii Ortodoxe din Moldova astăzi cu minuţiozitate studiază, 
analizează situaţia din biserici. Sub președinţia stăpânului 
mitropolit Vladimir sunt luate decizii drepte, înţelepte și eu 
sper foarte mult că episcopatul Bisericii Ortodoxe din Moldova, 
Înaintestătătorul ei vor face totul pentru ca viaţa bisericească în 
ţara Dumneavoastră minunată să fi e ridicată la un nivel și mai 
înalt.

-Vă mulţumim pentru cuvintele bune, spuse în adresa noastră. 
Cu permisiunea Preasfi nţiei Voastre aș vrea să vorbesc despre 
probleme globale. Ce se întâmplă, după părerea Dumneavoastră, 
de acum de un an în Africa de nord, în Africa musulmană? Se 
poate crea impresia că în spatele discursurilor, vorbelor despre 
drepturi și libertăţi, precum și despre dictatori se ascunde ceva 
ce nouă, muritorilor de rând ne este necunoscut sau, din contra, 
nu ne vorbește nimeni despre nimic. Se creează în mod involuntar 
impresia că Europa se afl ă în pragul unei cruciade, însă cu 
exactitate viceversa - eu am în vedere un marș asupra Europei 
creștine sub drapelul islamului.

- Eu nu sunt în stare - din cauza lipsei de informaţie, precum 
și din cauza lipsei a ceea despre ce aţi vorbit adineaori, și anume, 
a înţelegerii depline a evenimentelor din Africa de Nord, în 
ţările arabe - să fac o analiză defi nitivă. Din aceste considerente 
nu aș face o analiză defi nitivă și mi-aș exprima o anumită 
îngrijorare. Și prima îngrijorare constă în faptul că nimănui - nici 
Dumneavoastră, nici mie, nici comunităţii mondiale - nu este clar, 
ce procent din cele ce se întâmplă azi, aparţine iniţiativei populare 
și ce procent este rezultatul - să căutăm cea mai decentă formulare 
- ajutorării acestui proces de peste hotare. Cât este de spontană, 
fi rească exprimarea voinţei poporului, care nu a fost de acord cu 
conducătorii săi (fără îndoială, un anumit procent al unei astfel de 
reacţii există) și în ce măsură această situaţie a fost organizată din 
afară? În orice caz, chiar atunci când politologii, savanţii ne vor 
relata mai târziu - doar în vremurile noastre nu este posibilitate 

de ascuns ceva...
- Din fericire...
- Din fericire, în Internet încep să apară pe neașteptate 

documente și societatea afl ă că cele întâmplate undeva, într-un 
anumit loc, au cauze cu totul pragmatice, prozaice. Se prea poate 
că ceva asemănător vom afl a în viitor și despre această situaţie. 
Dar este ceva ce îmi trezește o mare îngrijorare și Dumneavoastră 
aţi atins această problemă: nici într-un caz nu se admite ca în ochii 
lumii arabe Europa să fi e percepută ca un agresor. Este necesar de 
a evita aceasta cu orice preţ, deși Europa astăzi este, mă iertaţi, 
ateistă, seculară și nu prea se asociază cu creștinismul, însă, în 
ochii populaţiei islamice profund religioase a Europei - aceștia 
sunt creștini. De aceea la nivel de piaţă, la nivel de stradă mulţi 
percep implicarea, nu doar politică, dar și cea militară a Europei 
în soluţionarea tuturor acestor probleme ale lumii arabe ca fi ind 
un fel de luptă pe care creștinii o duc cu Islamul. Aici este foarte 
important de a nu permite complicarea factorului interreligios, 
intercivilizator, fi indcă în lumea globalizată toate acestea pot să 
se refl ecte foarte dureros - și nu doar în Orientul Apropiat, dar și 
în ţările Europei.

- Preasfi nţia Voastră, nu vă pare a fi  interesant gândul despre 
faptul că sub egida Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii Kiril 
să strângeţi la masa rotundă, să zicem la Solovki, într-un loc 
sfi nţit de rugăciuni, o conferinţă internaţională cu participarea 
ierarhilor tuturor confesiunilor din lume, cu participarea 
savanţilor celor mai de vază ale planetei, inclusiv a laureaţilor 
Noebel și să studiaţi cele mai interesante și mai sensibile tendinţe 
sau, cum e la modă de spus astăzi, trendele civilizaţiei noastre din 
secolul al XXI-lea? De exemplu, pornirea și funcţionarea Marelui 
collider androgen - va provoca el căderea pământului în abis sau, 
din contra, va demonstra sau va ajuta să demonstrăm existenţa 
Domnului Dumnezeu și a proniei Lui?

- Există programe de dialog dintre Biserică, teologi și 
savanţii naturaliști. În depărtatul an 1979 am fost unul din 
copreședinţi ai Conferinţei internaţionale „Credinţă, știinţă și 

viitor” care își desfășura lucrările în institutul tehnologic din 
Massachusetts. Atunci pentru prima dată la nivelul comunităţii 
creștine internaţionale și comunităţii internaţionale știinţifi ce a 
avut loc o convorbire foarte interesantă referitor la consecinţele 
fi losofi ce și conceptuale ale progresului tehnico-știinţifi c. Într-un 
sens anumit acest dialog nu s-a terminat niciodată, el este susţinut 
în diferite locuri. În Rusia există un sistem destul de stabil al 
schimbului permanent de opinii dintre savanţi șl teologi, de aceea 
nu cred că anume despre collider trebuie să vorbim...

- Ca exemplu...
- Da, dar de vorbit despre fi losofi a vremurilor noi, ce prezintă 

pentru om progresul tehnico-știinţifi c, ce se întâmplă în rezultatul 
includerii tehnologiilor celor mai noi în viaţa reală a omului, 
umanizează oare aceasta viaţa umană sau o mecanizează în mod 
maximal, dacă aceasta îl apropie pe om de Dumnezeu, de natură, 
unul de altul sau dă naștere la înstrăinare - iată astfel de probleme 
trebuie cercetate, bineînţeles, în comun, fi indcă teologii, 
reprezentanţii Bisericii au, fără doar și poate, opinia lor. Opinia 
este deseori critică, dar nu poate fi  profană - tot felul de concluzii 
trebuie să fi e întărite, inclusiv cu trimiteri la expertiza știinţifi că, 
fi indcă dacă ultima nu persistă în discuţie, atunci acest discurs nu 
poate fi  convingător pentru toţi.

- Unul din episcopii din Moldova, fostul Dumneavoastră 
ucenic, vorbea despre Patriarhul Kiril în felul următor - cu 
permisiunea Preasfi nţiei Voastre voi cita cuvintele lui: “Patriarhul 
Kiril este un erudit strălucitor, un intelectual, o persoană care 
poate duce discuţie pe orice temă - de la regulile de etichetă până 
la capodoperele literaturii mondiale”. În legătură cu cele spuse, 
permiteţi-mi să vă întreb: personajele legendare și cu echivoc ale 
literaturii mondiale - așa ca Voland din „Meșterul și Margarita” 
de Mihail Bulgakov sau Mefi sto în „Faust” de Goethe - trezește 
la Preasfi nţia Voastră un sentiment de neacceptare ca fi ind 
reprezentanţi din cei mai remarcabili ai opoziţiei faţă de 
creștinism sau trezește doar curiozitate omenească?

(cotinuare în pag. 7)

Interviul Preafericitului Patriarh Kiril al Moscovei și al Întregii Rusii acordat canalelor 
de televiziune din Moldova și România
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(continuare din pag. 6)
- Dacă îmi permiteţi, nu voi vorbi acum 

despre Gheote, fi indcă dacă vom începe să 
vorbim și despre Bulgakov, și despre Gheote, 
nu ne va ajunge timp pentru nimic altceva. Dar 
despre Bulgakov aș putea să vorbesc, fi indcă ne 
este apropiat după timp, el a scris în ţara noastră. 
Există o sumedenie de interpretări a faptului ce 
semnifi că romanul „Meșterul și Margarita”. 
Unii consideră că Bulgakov, depărtându-se 
de Biserică, pur și simplu cu bună știinţă a 
schimonosit povestirea evanghelică, a creat un 
anumit mit, legat de viaţa lui Iisus Hristos, ceea 
ce era nimic altceva decât o reacţie fi rească a 
scriitorului la creștinismul ofi cial, cu care nu 
se mai asocia. Aceasta este o explicaţie, însă 
eu am o atitudine critică faţă de această tratare. 
Luând cunoștinţă de biografi a lui Bulgakov, am 
înţeles că el nu era o persoană într-o măsură 
atât de mare atras în discuţiile ideologice și cu 
atât mai puţin era înclinat de a păși pe calea 
luptei antireligioase. Într-adevăr, provenind 
dintr-o familie de preot, el nu a fost un creștin 
ce practica credinţa, dar cât de mult el s-a 
depărtat de la credinţă, nimeni nu știe - cine își 
împărtășea pe atunci astfel de gânduri tainice?

Dar iată ce este uimitor. Imaginaţi-vă: anii 
20, Uniunea Sovietică a trecut primul val de 
prigoniri în masă asupra creștinilor, de închidere 
a bisericilor, de execuţii, viaţa câte puţin a 
început să se stabilească, inclusiv și Biserica, 
fi ind oprimată, totuși într-un fel anumit era 
prezentă. Se putea oare pe atunci de scris un 
roman despre Hristos? Chiar dacă ar fi  scris, 
atunci, probabil, nu am fi  știut nimic despre 
acest roman - cel puţin până la prăbușirea 
Uniunii Sovietice. Și Bulgakov întreprinde un 
experiment, inimaginabil prin propria forţă. 
El introduce o geneză suprasensuală - geneza 
diavolească, fi indcă cea Dumnezeiască nu ar fi  
trecut - în contextul Moscovei contemporane lui 
el găsește tangenţa dintre această geneză și viaţa 
reală a oamenilor.

Și ce se întâmplă? Haideţi să privim mai 
atent. Doar Voland arată mai respectabil decât 
moscoviţii. El amăgește, dar amăgește de la 
înălţimea pristolului său și cu câtă patimă sunt 
atrași oamenii în această prostire! Cu câtă 
ușurinţă ei acceptă ispitele diavolului! Cu cât 
sunt mai răi decât diavolul! A arăta această 
cădere groaznică a omului sovietic de atunci, a 
moralităţii lui, atitudinea lui faţă de bine și rău 
- faţă de corupţie, faţă de lipsa de principialitate 
- nu se putea a face altfel decât doar în cadrul 
unei parabole, unei parabole metafi zice. Doar 
nimeni nu credea în diavol, nimeni nu credea 
în Dumnezeu - iată și citeau cartea ca pe o 
poveste; însă această poveste a oferit oamenilor 
posibilitate de a se vedea pe sine înșiși, 
comparând concepţiile proprii și modul de viaţă 
cu ceea ce este cel mai întunecat și lipsit de bine 
din câte poate exista - cu diavolul.

Dar într-un anumit sens diavolul a dominat 
în acea societate. El era cel principal. Prin ce 
altă modalitate s-ar fi  putut de spus cu voce 
tare - că suntem în puterea diavolului, că el ne 
conduce? Bulgakov a reușit să o facă în mod 
măiestrit și din această cauză eu nu apreciez 
și nici nu vreau să vorbesc în ce măsură Ponţiu 
Pilat corespunde realităţii. Nu corespunde! În ce 
măsură acest roman corespunde unor canoane 
ortodoxe? Nu corespunde! În ce constă, atunci, 
folosul? Folosul constă în faptul că el pentru 
prima dată în vremurile de după revoluţie, în 
timpurile când în ţară nu mai exista nici un fel de 
libertate, a spus în mod real despre dominarea 
puterii întunericului în viaţa societăţii sovietice 
de atunci. Cred, anume pentru aceasta romanul 
lui a devenit nemuritor.

[...]
- Preasfi nţia Voastră, la fi nal daţi-mi 

voie să vă întreb ceva personal. Cum este 
organizată ziua de lucru și de odihnă a 
Dumneavoastră? Patriarhul Kiril își poate 
permite să povestească un banc? Și cui? Și 
încă: expresia „Tronul puterii este acoperit de 
gheaţă, acolo este foarte trist și singuratic și nu 
întâlnești oameni adevăraţi” poate fi  referită la 
Preasfi nţia Voastră?

- Să începem cu întrebarea cea mai difi cilă 
pentru mine - cu privire la zilele de odihnă. Îmi 
vine greu să-mi aduc aminte când am avut o zi 

de odihnă. Chiar dacă nu este zi de prezenţă, 
adică nu este obligatoriu să plec pentru a mă 
întâlni cu oamenii, eu lucrez cu documentele 
care se acumulează uneori în număr atât de 
mare, încât trebuie să citesc până la trei sute 
de pagini pe zi. Iar dacă la aceste trei sute 
de pagini mai adăugaţi și sunetele de telefon, 
întâlnirile cu oamenii, călătoriile, astfel căpătăm 
volumul mediu al muncii Patriarhului. Din 
aceste considerente nu am parte de odihnă. Eu 
nu vorbesc despre toate acestea cu o nădejde 
ascunsă sau cu siguranţă că oamenii vor spune 
“Iată cum e Patriarhul! Ce muncitor e, ce deștept 
e, cât lucrează, cât citește!” Eu aș vrea să spun 
că, posibil, Patriarhul nu poate dirija cu timpul 
său. Eu mă strădui să introduc ordine în munca 
mea, fi indcă fără odihnă omul nu poate lucra 
- așa ne-a creat Dumnezeu. Ziua a șaptea a fost 
creată ca ziua odihnei pentru a menţine calitatea 
vieţii omenești. De aceea eu sper foarte mult că 
voi putea, sprijinindu-mă pe ajutoarele mele, să-
mi pot organiza ziua mea de lucru.

Dar referitor la umor, consider că lipsa 
umorului este un fenomen foarte periculos. 
Umorul nu doar permite a te destinde emoţional, 
dar permite a destinde uneori o situaţie 
încordată. Lipsa umorului deseori provoacă 
confl icte familiale și, din contra, umorul poate 
soluţiona cea mai complicată dramă familială 
- în caz dacă oamenii vor căpăta o altă opinie, 
o altă concepţie asupra faptului ce are loc, se 
vor uita unul la altul și vor izbucni în râs. Eu 
sunt profund convins de faptul că umorul este o 
componentă foarte importantă a vieţii omenești. 
Referitor la bancuri, îmi place să le ascult, dar 
nu pot să le memorez.

-- Preasfi nţia Voastră, îmi rămâne să 
vă mulţumesc pentru sinceritate și pentru o 
conversaţie interesantă. Daţi-mi voie să vă doresc 
în numele nostru, al tuturor, multă sănătate și 
har Dumnezeiesc în slujirea Dumneavoastră 
păstorească a Bisericii Ortodoxe Ruse, Rusiei și 
poporului ei. Vă mulţumesc frumos.

--Vă mulţumesc. La revedere.
Televiziunea Română TVR 1 

- (în l. engleză) Preafericirea Voastră, 
vă mulţumim mult pentru că ne-aţi oferit 
posibilitatea de a realiza acest interviu. Prima 
mea întrebare se referă la actele aprobate recent 
de Biserica Ortodoxă Rusă, care conţin un larg 
program de asistenţă socială. Spuneţi-ne câteva 
cuvinte, vă rugăm, despre priorităţile Bisericii 
Ortodoxe Ruse la etapa actuală, și de asemenea 
și din punctul de vedere a Preafericirii Voastre 
asupra modernizării limbii și al activităţii 
Bisericii în lumea contemporană - care știm că 
este o lume a performanţei tehnologice.

- Într-adevăr, în anul 2000 am aprobat 
«Fundamentele Concepţiei Sociale ale Bisericii 
Ortodoxe Ruse». Este un document de bază, 
care ne-a ajutat să întocmim un sistem de 
asistenţă socială la nivel de eparhie, de parohie 
și de mănăstire. Documentul ne-a ajutat să 
întocmim lista priorităţilor, și astăzi serviciul 
social al Bisericii își realizează slujirea în mai 
multe direcţii. În primul rând este vorba de 
ajutorul oferit enoriașilor. Adeseori nu e nevoie 
să apelezi la ajutor din afara parohiei pentru 
a-i putea ajuta pe enoriași. Situaţia fi nanciară 
a enoriașilor este diferită - aceeași biserică se 
întâmplă să fi e frecventată atât de un om mai 
înstărit, de un om bogat, cât și de un om sărăc; în 
aceeași parohie pot fi  și oameni fericiţi cu familii, 
cu copii, dar și oameni părăsiţi, singuratici, de 
cele mai multe ori trecuţi de fl oarea vârstei. Și 
iată, atunci când am început să discutăm, cum 
să organizăm serviciul de Asistenţă Socială în 
Biserică, ne-am gândit, că în primul rând trebuie 
să începem să lucrăm cu enoriașii: să le oferim o 
asigurare materială în acele situaţii grele în care 
vor avea nevoie de un sprijin din partea cuiva; 
să le ajutăm oamenilor să scape de singurătate; 
să le ajutăm oamenilor care întâmpină diferite 
probleme, cum este de exemplu, cea legată de 
alcoolism. Sau să intrăm în mediul tinerilor cu 
probleme, a acelor tineri care au multe probleme 
care adeseori îi determină să săvârșească fapte 
negândite, îi împing spre fapte cu conotaţie de 
radicalism, spre o atitudine radicală faţă de toate 
laturile sociale.

În prezent, ne afl ăm tocmai în acest stadiu 
foarte interesant, când toate aceste idei de bază 

cuprinse în Concepţia noastră, încep să fi e 
realizate de Biserica Ortodoxă Rusă, să fi e puse 
în aplicare. Am fi  dorit foarte mult, ca fi ecare 
parohie, rămânând în continuare un centru și un 
loc de rugăciune, și de spiritualitate, în același 
timp să devină și un centru de asistenţă socială 
pentru comunitatea în care se afl ă, un spaţiu în 
care să-și găsească locul lor și cei tineri care se 
vor putea ocupa pe lângă biserică de munca 
intelectuală, să înveţe o limbă străină sau chiar 
să facă niște cursuri de calculator, să poată studia 
și citi diferite cărţi, să se ocupe cu sportul, să 
organizeze pelerinaje... Am fi  dorit foarte mult 
că în fi ecare parohie tinerii și cei mai în vârstă, 
bătrânii, și chiar bărbaţii și femeile singuratice 
să se bucure de o îngrijire din partea Bisericii.

Am fi  dorit desigur ca fi ecare parohie să 
se transforme într-un centru educaţional - și 
nu numai prin faptul că în fi ecare parohie este 
de dorit să fi e deschisă o școală duminicală, 
în care oamenii să poate studia religia, Bazele 
Ortodoxiei, - ci să fi e un centru educaţional într-
un sens mult mai larg, pentru că un creștin tânăr 
modern trebuie să-și găsească răspunsul la toate 
situaţiile de care se ciocnește în timpul vieţii.

Așa cum spunem noi acum, el trebuie să fi e 
în stare să răspundă la provocările vremurilor.

- Vă mulţumim frumos. Încă o întrebare, 
Preafericirea Voastră. Cum aţi caracteriza 
Dumneavoastră nivelul spiritual al lumii în 
prezent, și ce rol ar fi  trebuit să aibă, după părerea 
Sanctităţii Voastre, Biserica în societate?

- Este absolut evident faptul că, societatea 
modernă se dezvoltă cu pași rapizi din punct de 
vedre al tehnologiei. Și dacă ar fi  să apreciem 
nu numai latura tehnică a evoluţiei tehnologice 
a societăţii, ci și cea intelectuală, atunci și aici 
putem observa prezenţa neîndoielnică a unor 
perioade mari de trecere spre o stare mai bună 
a lucrurilor.

Dar există ceva care reprezintă un pericol 
foarte mare pentru societatea modernă: sub 
infl uenţa unei fi losofi i extrem de concrete putem 
observa că, din conștiinţa omului dispare tot mai 
mult ideea de păcat - astfel încât păcatul parcă 
nici nu ar exista, ci ar exista mai degrabă, după 
cum se spune astăzi, un pluralism de opinii.

Tragedia epocii postmoderne în această 
constă de fapt, că adevărul este așezat alături 
de minciuna, iar sfi nţenia este pusă în rând 
cu păcatul. Atunci când încercaţi să-i vorbiţi 
omului contemporan despre aceste lucruri, mai 
ales în mediile publice, atunci latura liberală 
a intelectualilor îndată vă și reproșează: «Dar 
cine va judeca ceea ce este bine și ceea ce este 
rău? Dumneavoastră ca și Biserică doriţi să vă 
însușiţi acest drept, să determinaţi ce este binele 
și ce este răul. Noi cunoaștem deja aceste lucruri 
din trecut, pe noi nu ne aranjează o astfel de 
poziţie». Biserica nu își însușește acest drept. 
În fond și la urma urmelor, a determina ceea 
ce este bine și ceea ce este rău ţine de datoria 
fi ecărui om. Dar fi ecare om trebuie să aibă 
un criteriu obiectiv, și Biserica insistă asupra 
prezenţei acestui criteriu. Ea afi rmă că în Sfânta 
Scriptură un astfel de criteriu este formulat 
în cele zece porunci. Simţul moral al omului 
care în mod uimitor și tainic este coordonat 
cu cele zece porunci, de asemenea constituie 
un criteriu absolut de determinare a adevărului 
și a minciunii, a ceea ce este bine și a ceea ce 
este rău.

Dar pentru ca acest criteriu să nu fi e 
niciodată spălat și distrus, este important ca 
oamenii să accepte ceea ce-i poate ajuta să 
rămână oameni. Este important să accepte idea 
Autorităţii Divine. Dacă veţi accepta această 
autoritate Dumnezeiască ca pe un criteriu 
absolut care-i oferă omului posibilitatea de a 
face diferenţa dintre bine și dintre rău, niciodată 
n-o să confundaţi binele cu răul.

Dar dacă acest criteriu va fi  nimicit - și 
tocmai acest lucru se și întâmplă în viaţa 
civilizaţiei moderne - atunci va fi  distrusă 
diferenţa dintre bine și rău, și oamenii cu 
ușurinţă vor lua minciuna drept adevăr, iar răul 
îl vor percepe ca pe un bine.

Și dacă pe lângă aceasta ar fi  să intervină și 
o încercare de a manipula politic asupra tuturor 
acestor principii, atunci vom avea în faţă o 
imagine înfricoșătoare - pe care de fapt parţial o 
avem deja. În această situaţie este vorba despre 

supravieţuirea civilizaţiei umane, pentru că 
acolo unde există răul acolo există și moartea. 
Răul niciodată nu se oprește, nu încetează - răul 
întotdeauna se dezvoltă în mod dinamic, până 
în clipa în care nu-l veţi opri Dumneavoastră. 
Dacă un infractor își va băga mâina în buzunarul 
Dumneavoastră când mergeţi în autocar, și 
Dumneavoastră nu-l veţi opri, atunci, s-ar 
putea ca același tâlhar să intre mâine în casa 
Dumneavoastră.

Dacă nu va fi  oprit nici acolo, el își poate 
încheia „cariera”, săvârșind un omor. Răul 
întotdeauna crește, dacă nu-l va opri cineva. De 
aceea dacă omenirea în nivel global va încerca 
să amestece binele cu răul, atunci imaginea 
apocaliptică a lumii va deveni o realitate.

Dumneavoastră vorbiţi despre rolul 
Ortodoxiei în societate. Tocmai asta trebuie să 
facem, să vorbim cu glas tare despre necesitatea 
unui criteriu absolut de determinare a ceea ce 
este bine și a ceea ce este rău; despre păstrarea 
naturii morale a omului. Trebuie să vorbim 
despre păcat ca despre un mare pericol care 
are o legătură cu viaţa personală a omului, a 
familiei, a societăţii, a întregii familii umane. 
Glasul nostru pentru foarte mulţi va fi  unul 
neplăcut. Mulţi auzind cuvintele noastre vor 
da din mâini, vor râde sceptic, ne vor acuza că 
suntem conservatori, că suntem rămași în urmă. 
Dar nu trebuie să ne temem de acest lucru.

Sfântul Apostol Pavel a spus niște cuvinte 
extraordinare: «Propovăduiește cuvântul, 
stăruiește cu timp și fără de timp» (2 Тimotei 
4, 2) - aceasta este slujirea profetică a Bisericii 
Ortodoxe în toată lumea. Cu toate că astăzi ea nu 
poate fi  prezentată într-un mod atăt de strălucitor 
și de puternic, ea cu toate acestea poartă în sine 
o oarecare arvună, că neamul omenesc își va 
păstra capacitatea de a deosebi binele de rău.

- Vă mulţumesc, Sanctitatea Voastră.
Televiziunea «Moldova 1»

- Preafericirea Voastră! Noi credem că în 
ajunul vizitei Sanctităţii voastre în Moldova, 
aţi încercat să vă creaţi o imagine despre ţara 
noastră. Spuneţi-ne câteva cuvinte despre 
impresiile Dumneavoastră înainte și după 
încheierea acestei vizite - ele coincid? Care sunt 
cele mai importante impresii? Cum aţi putea să 
apreciaţi vizita Sanctităţii Voastre în Moldova 
și ce-aţi fi  dorit să le transmiteţi moldovenilor, 
cetăţenilor Republicii Moldova?

O idee despre Moldova tot am avut, 
pentru că am fost aici de mai multe ori în 
calitate de mitropolit și m-am întâlnit cu 
mitropolitul Vladimir, cu episcopii, cu clericii 
și cu reprezentanţi de stat ai Moldovei.
Vizita de acum desigur se deosebește de 
celelalte. Am venit aici la păstoriţii mei, am 
venit la poporul meu. Și aceste cuvinte nu sunt 
simple cuvinte frumoase. În timpul rugăciunii, 
- când stai și te rogi, minciuna dispare, îţi apare 
în faţa ochilor imaginea reală a lucrurilor, 
inclusiv și la nivelul relaţiilor umane, - am simţit 
foarte clară acea unitate dintre mine și poporul 
moldovenesc, dintre mine și păstoriţii mei din 
Moldova.

Am văzut mănăstiri și biserici frumoase, 
deși programul vizitei mele a fost destul de 
limitat. Am avut posibilitatea să discut mai mult 
timp cu episcopii și reprezentanţii clericilor. 
Înălţând mulţumiri lui Dumnezeu, mărturisesc 
că în viaţa Bisericii Ortodoxe din Moldova, în 
viaţa poporului ortodox din Moldova au fost 
obţinute mari succese.

Și aș fi  dorit să le urez tuturor celor care mă 
aud și mă văd să-și păstreze credinţa ortodoxă și 
să păzească unitatea Bisericii, să folosească toate 
forţele pentru a consolida societatea - pentru ca 
astfel ţara să iasă din această criză politică 
îndelungată, pentru ca să fi e trezit entuziasmul 
faţă de muncă, interesul de a câștiga bani, și 
deci de a dezvolta economia ţării. Cred că așa 
se va și întâmpla. Iar Biserica noastră se va ruga 
fi erbinte pentru poporul ei cel binecredincios, 
muncitor și binevoitor al Moldovei, pentru ca 
Domnul să-și reverse mila Sa asupra poporului 
Moldovei cât și asupra întregii ţări - o ţară 
luminoasă, frumoasă și ospitalieră.

- Vă mulţumim Sanctitatea Voastră.
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A trecut la Domnul Protoiereul Mihail Ungureanu 

În dimineaţa zilei de 11 
octombrie 2011, enoriașii 
bisericii cu hramul Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavriil 
din satul Racovăţ, raionul 
Soroca cu multă tristeţe în 
sufl et au primit vestea trecerii 
la cele veșnice a celui care 
perioadă de două decenii le-a 
altoit dragostea pentru cele 
sfi nte și mântuitoare, le-a ajutat 

să perceapă mai lesne rolul spiritualităţii în viaţa lor cotidiană. 
Este vorba de Protoiereul Mihail Ungureanu, păstor cu nume bun, 

în latura Protopopiatului Soroca ce se bucura de stima confraţilor 
slujitori. Părintele Mihail, s-a născut la data de 20 aprilie anul 1965 
în satul Minjir, raionul Hâncești într-o familie de creștini ortodocși. 
După absolvirea școlii de cultură generală din localitatea natală a 
studiat la Seminarul Teologic din Chișinău, iar în toamna anului 1990 
este hirotonit diacon, apoi preot de către Înalt Prea Sfi nţitul Vladimir, 
Mitropolitul Chișinăului și a Întregii Moldove, ca mai apoi să slujească 
cu râvnă și devotament în mai multe parohii din cuprinsul Mitropoliei 
noastre: s. Stoicani, or. Soroca, s. Cosăuţi, iar cea mai mare parte a 
slujirii sale a desfășurat-o în satul Racovăţ. 

Pentru străduinţele sale în ogorul Domnului, a fost apreciat de 
către Mitropolitul ţării cu mai multe distincţii bisericești, între care 
dreptul de a purta crucea cu pietre scumpe. 

Preotul Mihail Ungureanu, va fi  înmormântat joi 13 octombrie în 
preajma bisericii al cărei paroh a fost 20 de ani. 

Direcţia Mitropolitană, clerul Protopopiatului Soroca, dar și 
toţi cei care l-au cunoscut pe bunul părinte Mihail exprimă sincere 
condoleanţe familiei părintelui, dar și creștinilor din Racovăţ și roagă 
pe Atotputernicul Dumnezeu să-l așeze pe acest vrednic ostaș al 
Bisericii în ceata Drepţilor.

Serviciul de presă al Mitropoliei

Satele și comunităţile din apropierea capitalei Uganda, Kampala, 
sunt cuprinse de frică. Elevii sunt supravegheaţi permanent de 
profesori și părinţi, pentru că mii de copii sunt mutilaţi și omorâţi 
în cadrul unor ritualuri religioase făcute de șamani. Lângă locurile 
de joacă și pe marginea drumurilor sunt afi șate avertizări asupra 
pericolului.

Despre ritualul care aduce bogăţie și sănătate nu s-a auzit în 
Uganda, până acum trei ani, dar a reapărut odată cu boom-ul în 
economia ţării. Este vorba despre copii mutilaţi și omorâţi în cadrul 
unor ritualuri religioase făcute de șamani, după cum relatează BBC. 
„Sacrifi carea copiilor a crescut, din motiv că oamenii iubesc banii și 
doresc să devină mai bogaţi”, spune un păstor din Uganda.

După ce a crescut numărul de trupuri mutilate a copiilor 
descoperite pe marginea drumurilor, forţele de ordine au fost 
alertate și au înfi inţat un departament criminalistic numit “Forţele 
speciale ale poliţiei care luptă împotriva sacrifi ciului uman”.

Reporterul BBC, Chris Rogers a reușit să realizeze un reportaj 
în Uganda, acolo unde aproape 1.000 de cazuri de sacrifi cii ale unor 
copii au fost raportate în ultimii cinci ani. Acesta povestește că chiar 
dacă copii sunt păziţi îndeaproape, șamanii nu au nici-o problemă 
în a-și găsi victime. Rogers a povestit că a întâlnit un șaman care 
făcut o demonstraţie omorând o capră pentru a aduce noroc. Pentru 
sacrifi ciu, șamanul i-a cerut jurnalistului 390 de dolari.

Ţamanul, Awali i-a arătat altarul pe care face sacrifi cii și i-a 
explicat că este construit special pentru cel mai important ritual - 
sacrifi ciul unui copil - care generază cea mai puternică magie.

Potrivit BBC, primele cazuri au apărut în 2006-2007, iar practica 
a devenit din ce în ce mai răspândită. În 2008, poliţia a investigat 
25 de astfel de cazuri, iar numărul a crescut în anii următori pentru 
a ajunge în rândul sutelor în 2011. Conform raportului făcut de 
Jubilee Campaign, o campanie prin care se încearcă să se atragă 
atenţia asupra crimelor tulburătoare ce au loc pe teritoriul Ugandei, 
în realitate ar fi  vorba de mii de copii sacrifi caţi în cadrul unor 
ritualuri religioase. 

În Uganda se desfășoară în prezent tot mai multe proteste pentru 
a încerca stoparea acestor tradiţii.

Arhimandritul Teofan Kim a fost ales 
episcop al Eparhiei de Tuva – capitala Kyzyl 
– în data de 6 octombrie 2011.

Alegerea a aparţinut Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Ruse. Acesta este primul 
episcop coreean al Patriarhiei Moscovei.

Născut în 1976, călugărit în 1997, acesta a 
studiat la Seminarul teologic din Smolensk și la 
Academia Teologică din Moscova, informează 
Serviciul de presă LONews al Agenţiei de știri 
Lăcașuri Ortodoxe.

sursa.mospat.ru

Ofi cialii ONU au condamnat 
violenţele din Cairo – 9 octombrie 
2011, care au lăsat în urmă cel 
puţin 24 de morţi și sute de răniţi.

Un protest împotriva unui 
atac asupra bisericii copte din 
Aswan s-a transformat într-un 

eveniment violent, creștinii și 
musulmanii luptându-se între ei, 
iar alţii alăturându-se mai apoi 
acestora, pentru a protesta faţă de 
conducere militară și pentru a se 
opune soldaţilor și poliţiștilor.

Între timp, raportorul 

special al ONU privind libertatea 
religioasă a afi rmat într-un 
interviu că guvernul trebuie să 
creeze o atmosferă de toleranţă 
religioasă și de comunicare, 
informează Serviciul de presa 
LONews.

Eparhia ortodoxă rusească de Ekaterinodar 
a lansat fi lmul “Beiguan. Ultima Misiune 
Bisericească Rusă din China”, care povestește 
despre Cea de-a 20-a Misiune Bisericească 
Rusă în China și despre liderul acesteia, 
Vladica Victor Sviatin.

   Filmul vorbește despre activităţile 
misiunii din Beijing, în vremuri difi cile 
– în timpul ocupaţiei japoneze, al revoluţiei 
comuniste și în perioada de pregătire pentru 
înfi inţarea Bisericii Ortodoxe Autonome a 
Chinei.

Misiunea rusă bisericească a fost prezentă 
în China, începând cu 1713 dar a fost eliminata 
din motive politice în 1954. În 1956, Sinodul 
Rus a acordat autonomie Bisericii Ortodoxe 
Chineze și l-a numit pe Arhimandritul Vasili în 
Eparhia de Beijing. După moartea acestuia, în 

1962, Biserica Ortodoxa Chineza a început să 
se destrame.

În 1997, Sinodul Bisericii Ruse a 
declarat că, în aceste circumstanţe, Patriarhul 
Moscovei și al întregii Rusii Alexei al II-lea va 
organiza Pentru Biserica Ortodoxă Chineză o 
congregaţie în China.

Ultimul preot ortodox ofi cial hirotonit în 
China, Pr. Gregori Chu, a murit in anul 2000. 
El a fost preot la biserica Acoperământul 
Maicii Domnului din Harbin. Pr. Alexandru 
Du, ultimul preot chinez, neofi cial, a murit la 
Beijing în 2003.

Conform diferitelor estimări, există 
între 9.000 și 15.000 de credincioși 
ortodocși în China. Majoritatea dintre ei 
trăiesc în Beijing, Shanghai, provincia 
Heilongjiang, Xinjiang și Mongolia interioară.

Cel mai mare clopot din 
Serbia a fost sfi nţit la Milesevo, 
în cadrul unei Sfi nte Liturghii 
ofi ciate în Mănăstirea Milesevo, 
de către Patriarhul sârb Irinej, 
alături de episcopii sârbi și 
de reprezentanţi ai Bisericii 

Ortodoxe Ruse.
Clopotul a fost dăruit, 

cu ocazia celor opt secole ale 
Mânăstirii Milesevo, de omul de 
afaceri rus Andrei Koziţin.

Evenimentul a fost 
ocazionat de cinstirea 

fondatorului Mânăstirii 
Milesevo, sărbătoarea Sfântului 
Rege Vladislav.

Clopotul cântărește nouă 
tone, informează Serviciul de 
presă LONews al Agenţiei de 
știri Lacasuri Ortodoxe.

În Uganda copiii sunt mutilaţi și 
sacrifi caţi pentru prosperitate

Alegerea primului episcop coreean din Biserica 
Ortodoxă Rusă

ONU condamnă crimele comise împotriva 
copţilor din Egipt

Lansarea fi lmului `Beiguan. Ultima Misiune 
Bisericească Rusă în China

Cel mai mare clopot din Serbia a fost sfi nţit la Mileșevo

Un lider al Bisericii Romano-Catolice din 
Kazahstan a avertizat legislatorii că vor încălca 
angajamentele internaţionale, în cazul în care se 
grăbesc cu adoptarea unei legislaţii, care nu ar 
face nimic altceva decât să reimpună controlul 
de tip sovietic asupra Bisericilor și comunităţilor 
religioase.

“Există un acord internaţional între 
Republica Kazahstan și Vatican, în care sunt 
precizate drepturile noastre la libertatea religiei 
și a cultelor”, a spus Episcopul Teofi l Howaniec, 

fostul secretar-general al Conferinţei Episcopilor 
romano-catolici.

Proiectul la “Legea privind activitatea 
religioasă și asociaţiile religioase”, aprobat în 
data de 29 septembrie 2011 de către camera 
superioară a Senatului din Kazahstan, ar urma 
să interzică activităţile religioase neînregistrate, 
să restrângă literatura religioasă și ar necesita 
permisiunea guvernului pentru “activitatea 
misionară”, informează Serviciul de presă 
LONews al Agenţiei de știri Lăcașuri Ortodoxe.

Legea religiilor, din Kazahstan, reimpune controlul de 
tip sovietic asupra Bisericilor


