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DIN CUPRINS

1. Activitãþile de asistenþã religioasã în Armata
Naþionalã se desfãºoarã în timpul stabilit de programul
zilei al unitãþilor ºi are ca scop satisfacerea cerinþelor ºi
trebuinþelor religioase ale militarilor, contribuirea la
educaþia spiritualã, militaro-patrioticã, civicã ºi eticã a
acestora. Participarea militarilor la serviciile religioase
ºi la programul de asistenþã religioasã se va desfãºura pe
principii benevole.

2. Activitatea de asistenþã religioasã se desfãºoarã
de cãtre Mitropolia Chiºinãului ºi a întregii Moldove ºi
Ministerul Apãrãrii, þinând seamã de specificul ºi ce-
rinþele generale ale sistemului militar ºi de particula-
ritãþile unitãþilor militare. În aprilie 2000, în cadrul unei
ºedinþe comune de lucru a Sinodului Bisericii Ortodoxe
din Moldova ºi conducerii Ministerului Apãrãrii, sã fie
analizatã activitatea de asistenþã ºi educaþie moral-reli-
gioasã, rolul Bisericii în realizarea Concepþiei educaþiei
militaro-patriotice a tineretului.

3. În aprilie�mai 2000 sã fie verificatã starea asis-

tenþei religioase în unitãþile militare, dislocate în afara
garnizoanei Chiºinãu. Sã fie acordat un ajutor practic,
amenajate încãperi (ungheraºe) destinate pentru efectu-
area activitãþilor religioase. La 30 aprilie, Învierea
Domnului (Sf. Paºti) cu efectivul sã fie petrecute
diverse activitãþi educative cu caracter moral-creºtin. Sã
fie asigurat accesul militarilor la serviciile divine.

4. În august�septembrie anul curent, cu prilejul
sãrbãtorilor de stat, naþionale ºi a Zilei Armatei
Naþionale, în trupe, centrele militare judeþene sã fie
desfãºurate, cu participarea preoþilor militari, o serie de
activitãþi menite sã cultive în sufletele militarilor
Armatei Naþionale ºi tineretului premilitar credinþa strã-
moºeascã, sentimentul de datorie faþã de Patrie ºi popor.

5. Preoþii unitãþilor militare, în colaborare cu
ofiþerii din structurile educative sã desfãºoare activitãþi
în cadrul unor evenimente importante legate de istoria
ºi spiritualitatea Republicii Moldova, sãrbãtori reli-
gioase, aniversãri, comemorãri, Ziua Victoriei ºi
comemorãrii celor cãzuþi pentru apãrarea Patriei, Zilele
unitãþilor, depunerea Jurãmântului Militar, încorporarea
ºi trecerea în rezervã, etc.

6. În unitãþile militare sã fie asiguratã posibilitatea
pentru mãrturisirea militarilor ºi desfãºurarea acti-
vitãþilor de pastoraþie individualã, oficierea serviciilor
religioase, trebuinþelor legate de Sfintele Taine. Sã fie
acordatã asistenþa religioasã militarilor aflaþi în spitalele
militare ºi în arest.

7. În iulie curent, în cadrul Ministerului Apãrãrii sã
fie efectuat un schimb de opinii în ceea ce priveºte
mijloacele pastorale în prevenirea acþiunilor antisociale,
celor îndreptate împotriva capacitãþii de luptã.

8. Pânã în iunie curent, în conlucrare cu
Departamentul Mitropolitan Activitate Pastoralã în
Forþele Armate, Ministerul de Interne ºi Organele de
Drept sã fie renovatã în unitãþile militare ale Armatei
naþionale baza materialã, necesarã pentru desfãºurarea
activitãþilor de asistenþã ºi educaþie moral-religioasã.

9. Biserica militarã �Schimbarea la Faþã� va orga-
niza pe parcursul anului activitãþi educative cu caracter
creºtin. Comandanþii de mari unitãþi ºi unitãþi militare
vor asigura prezenþa efectivului la aceste activitãþi. 

10. Problemele educaþiei moral-religioase, patrio-
tice   ºi civice, cultivarea sentimentului de patriotism la
militarii Armatei Naþionale sã fie oglindite în ziarul
�Oastea Moldovei� ºi în presa periodicã editatã de
Mitropolia Chiºinãului ºi a întregii Moldove.

11. Centrul Editorial al Ministerului Apãrãrii  sã
organizeze împreunã cu Departamentul Mitropolitan
Activitate Pastoralã editarea literaturii cu tematicã reli-
gioasã pentru militarii Armatei Naþionale.

12. A încredinþa controlul asupra executãrii prezen-
tului Program Preºedintelui Departamentului
Mitropolitan Activitate Pastoralã în Forþele armate,
Ministerul Afacerilor Interne ºi Organele de drept preot
C. Dobrojan ºi locþiitorului ºefului Marelui Stat Major
colonel A.Covrig.

ARMATA ªI BISERICA � TRADIÞIE DIN VEACURI

Dupã cum ºtim, pocãinþa este
începutul ºi condiþia pentru o ade-
vãratã viaþã creºtinã. Primul
cuvânt al lui Hristos, când a
început sã propovãduiascã, a fost:
�Pocãiþi-vã!� (Mt. 4, 17). Dar ce
este pocãinþa? În graba vieþii
noastre cotidiene nu avem timp sã
ne gândim la aceasta ci, pur ºi
simplu, socotim cã tot ce avem  de
fãcut de-a lungul Postului este  sã
ne abþinem  de la consumarea
anumitor  mâncãruri, sã renunþãm
la �distracþii�, sã ne spovedim, sã
luãm dezlegarea de la duhovnic,
sã  primim  (o datã în tot anul!)
Sfânta Împãrtãºanie, iar apoi sã
ne considerãm în perfectã �rân-
duialã� pânã anul viitor. Cu toate acestea, trebuie sã
existe un motiv pentru care Biserica a rânduit ºapte sãp-
tãmâni, ca o vreme aparte pentru pocãinþã ºi pentru care
ne cheamã la un lung ºi susþinut efort duhovnicesc.

Fãrã îndoialã cã toate aces-
tea  mã privesc  pe mine, cre-
dinþa mea, viaþa mea, aparte-
nenþa mea la Bisericã. Nu este
atunci prima mea datorie sã
încerc sã înþeleg învãþãtura
Bisericii mele despre Post, sã
încerc sã fiu un creºtin ortodox
mu numai cu numele, ci ºi  prin
însãºi viaþa mea?

La întrebãrile: �Ce este
pocãinþa? De  ce avem nevoie
de ea? Cum ne putem pocãi?�
Postul Mare ne oferã rãspun-
surile. Aceasta este cu adevãrat
o ºcoalã a pocãinþei, la care
fiecare creºtin trebuie sã
meargã an de an pentru a-ºi

adânci credinþa, a-ºi reconsidera ºi, dacã este posibil,
a-ºi  schimba viaþa. Este un minunat pelerinaj cãtre
izvoarele credinþei ortodoxe � o redescoperire a felului
ortodox de a fi.

R+S+RIT-A PRIM+VARA POSTULUI

{I  FLOAREA POC+IN|EI

Cu bucurie sã primim,  credincioºilor,  vestirea postului, cea insuflatã de Dumnezeu, precum  mai
înainte ninivitenii ºi apoi desfrânatele ºi vameºii, vestirea pocãinþei de la Ioan. Prin  înfrânare sã ne
gãtim spre împãrtãºirea stãneºtii  sfinþenii celei din Sion; cu lacrimi sã ne curãþim mai înainte spre dum-
nezeiasca spãlare, cea  printr-Însul; sã ne  rugãm a vedea  sãvârºirea Paºtilor celor ce se închipuiesc
aicea ºi arãtarea celor  adevãrate; sã ne gãtim spre închinarea Crucii ºi a Învierii lui Hristos Dumnezeu,
strigând cãtre  Dânsul: �Nu ne ruºina pe noi din nãdãjduirea noastrã, Iubitorule de oameni�.

(Sãptãmâna Lãsatului sec de brânzã, Vecernia zilei de Marþi)

IERARHII MITROPOLIEI CHIªINÃULUI
ªI ÎNTREGII MOLDOVE
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ARHIMANDRITUL IOANICHIE
BÃLAN DE VORBÃ CU TINERII

Astãzi toatã lumea vorbeºte de voi,
vorbeºte de copii, de problemele tineretu-
lui, de grija pentru tinerii þãrii noastre.

PAG.3
DE CE PLÂNG ICOAN E L E ?
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C U M  S Ã  D I S C U T Ã M  C U   
M A R T O R I I  L U I  I E H O VA

Creºtinii care intrã în discuþie cu
martorii, trebuie sã fie conºtienþi cã
aºa-numita Biblie pe care o folosesc
martorii conþine un numãr de falsi-
ficãri flagrante, introduse în text pen-
tru a susþine doctrina Turnului de
Veghe
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SFINÞII PÃRINÞI DESPRE POST

Postul este marea armã împotriva
ispitelor, precum plãcerea este începutul
tuturor pãcatelor.

Teofilact al Bulgariei
PAG.6

Organizat cu concursul Ministerului Apãrãrii
al RM, Mitropolia Moldovei, Studioul �Moldova-
Film� ºi Studioul de filme documentare �Viaþa�, sãp-
tãmânalul �Ortodoxia în decursul istoriei� a finalizat
cu semnarea programului colaborãrii dintre Biserica
Ortodoxã ºi Armata Naþionalã în anul 2000.
Propunem cititorilor spre cunoºtinþã  acest program.

NOUL CATOLICOS AL ARMENILOR

Delegaþii Adunãrii Naþionale Bisericeºti din
Armenia, întruniþi pe 27 octombrie la
Ecimiadzin, l-au ales pe Karekin Nersisian,
Arhiepiscop de Ararat, drept cel de-al 132
Catolicos al Bisericii Armene. 
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BISERICA ORTODOXÃ DIN MOLDOVA 
DATE INFORMATIVE

IERARHII MITROPOLIEI CHIªINÃULUI ªI ÎNTREGII MOLDOVE

ÎPS Vladimir (Cantarean),
Mitropolit al Chiºinãului
ºi întregii Moldove.
Nãscut la 18  august 1952.
Ziua îngerului 15(28)
iulie.
Hirotonit la 8 (21) iulie
1989. 
La catedra Chiºinãului se
aflã de la 21 iulie 1989.
Reºedinþa: 
str. Tighina 3,
Chiºinãu, MD - 2001
Moldova.
tel.: 275301, fax: 275401

PS Iustinian (Ovcinnikov),
Episcop de Tiraspol ºi
Dubãsari
Nãscut la 28 ianuarie 1961.
Ziua îngerului 14 (27)
noiembrie.
Hirotonit la 19 august (1 sep-
tembrie) 1995. La catedra
Tiraspolului ºi Dubãsarilor se
aflã de la 21 iulie 1995.
Reºedinþa:
str. Kutuzov 201,
Tiraspol, 278000
Moldova
tel./fax: (233)27857

PS Anatolie (Botnari),
Episcop de Cahul ºi
Lãpuºna.
Nãscut la 3 mai  1950.
Ziua îngerului 23 aprilie
(6 mai).
Hirotonit la  30 august (12
septembrie) 1998. La ca-
tedra Cahulului ºi Lãpuºnei
se aflã de la 12.09.98.
Reºedinþa:
str. L. Tolstoi 1,
Cahul, MD - 3900
Moldova
tel.:722743

PS Dorimedont (Cecan),
Episcop de Edineþ ºi
Briceni.
Nãscut la 4 martie 1961.
Ziua îngerului 19 septem-
brie (2 octombrie).
Hirotonia la 26 octombrie
(8 noiembrie)  1998. La
catedra   Edineþ ºi Briceni
se aflã de la  08.11.98.
Reºedinþa:
str. Bucovinei 36/3,
Edineþ, MD - 4600
Moldova
tel.: (246)23450

În perioada 24�27 februarie
2000, în pavilioanele Centrului
Internaþional de Expoziþii
�Moldexpo� S.A. s-a desfãºurat
Expoziþia Internaþionalã Speci-

alizatã �Sports. Leisure. Tourism �
2000�, organizatã în comun cu
Ministerul Educaþiei ºi ªtiinþei al
Republicii Moldova, Biroul de Turism
ºi Cãlãtorii �Voiaj Internaþional� ºi
�Moldova�Tur� S.A. Ediþia din acest an
a fost jubiliarã ºi a reunit a cincea oarã
reprezentanþii industriei turismului,
sportului ºi agrementului, care au avut
posibilitatea de a aborda cele mai
importante probleme în pavilioanele
�Moldexpo�. Expoziþia a presupus
demonstrarea celor mai noi realizãri ºi
servicii ale agenþiilor de turism, tour-
operatorilor, companiilor aeriene, fe-
deraþiilor sportive, bazelor de odihnã ºi
staþiunilor, precum ºi a producãtorilor
de utilaj ºi mãrfuri turistice ºi sportive.

Tematica manifestãrilor expo-
ziþionale a fost foarte variatã, iar
geografia extinsã a firmelor participante
a confirmat faptul cã interesul faþã de
expoziþie continuã sã creascã. La
�Sports. Leisure. Tourism � 2000� au
participat mai mult de 100 de firme care
reprezintã produse ºi servicii din
Austria, Bulgaria, Canada, Cehia,
Cipru, Egipt, Finlanda, Germania,
India, România, Rusia, SUA, Tailanda,
Turcia, Ucraina ºi Moldova.

La aceastã ediþie jubiliarã Bisericii
Ortodoxe din Moldova i s-a oferit posi-
bilitatea de a deschide un stand propriu,
ce a oferit vizitatorilor informaþii
privind organizarea pelerinajului la
Sfintele locaºuri ale Moldovei. La

deschiderea Expoziþiei din partea
Mitropoliei au participat prot. V.
Potoroacã, care a rostit un cuvânt de
salut cãtre cei prezenþi, ºi prot. T.Roºca
� secretar al Mitropoliei.

Sfintele locaºuri renãscute ale
Moldovei oferã oricui posibilitatea de a
cunoaste frumuseþile naturale ale þãrii,
dar mai ales comorile ei spirituale, care
mãrturisesc dãinuirea noastrã întru
veºnicie. În continuare vã oferim o listã
din Catalogul oficial al Expoziþiei,
mãnãstirile care fac parte din itinerariile
cultural-istorice, pentru doritorii de a
vizita adevãratele comori ale Moldovei.

Mãnãstirea CÃPRIANA cu hramul
�Adormirea Maicii Domnului�.

Mãnãstirea SAHARNA cu hramul
�Sf. Treime�.

Mãnãstirea ÞÂPOVA cu hramul
�Adormirea Maicii Domnului�

Mãnãstirea CUªELÃUCA �Ador-
mirea Maicii Domnului�.

Mãnãstirea DOBRUªA cu hramul
�Sf.  Nicolae�.

Mãnãstirea NOUL    NEAMÞ    cu
hramul  �Înãlþarea Domnului�.

Mãnãstirea  HÂNCU   cu  hramul
�Sf. Cuvioasa Parascheva�.

Mãnãstirea VÃRZÃREªTI cu hra-
mul �Sf. Dumitru�

Mãnãstirea  HÂRBOVÃÞ  cu hra-
mul �Adormirea Maicii Domnului�.

Schitul  �Adormirea  Maicii
Domnului�.

Mãnãstirea  CÃLÃRÃªEUCA cu
hramul �Adormirea Maicii Domnului�.

Mãnãstirea RUDI cu hramul �Sf.
Treime�.    

SPORTS.LEISURE.TOURISM-2000
MÃNÃSTIRILE MOLDOVEI

DUPÃ LECÞIA DE
RELIGIE MERG

ACASÃ PARCÃ FÃRÃ
DE PÃCATE

Aceasta este mãrturisirea fãcutã de o
colegã de clasã,  când aºteptam sã vinã
profesoara de religie.

Cu ajutorul Domnului, în clasa III �B�,
unde profesoarã este d-na Tamara
Ostapenco,  la ºcoala primarã N 53 din
or. Chiºinãu, noi avem posibilitatea sã
ascultãm lecþii de religie deja de câteva
sãptãmâni.

În fiecare vineri la ultima lecþie noi,
copiii, o aºteptãm cu drag pe profesoara
de religie, domniºoara Liliana Trohin.
Cât este de minunat când  plecãm pe la
casele noastre cu o mai mare bucurie,
pentru cã avem posibilitatea sã culegem
noi cunoºtinþe despre Dumnezeu ºi
lume, ºi parcã ne simþim mai curaþi, cu
mai puþine pãcate.

Sebastian, elev în clasa a III

AGENDA DE LUCRU A
ÎPS VLADIMIR,  MITRO-
POLIT AL CHIªINÃULUI
ªI ÎNTREGII MOLDOVE

Moment de  la deschiderea expoziþiei

11.02 � Întâlnire cu directorul complexului
hotelier �Codru�. În aceeaºi zi au fost primiþi
în audienþã membrii Consiliului Parohial al bi-
sericii �Sf. Ierarh Nicolae� din or. Chiºinãu.
12.02 - Sfinþirea Prestolului ºi a  paraclisu-
lui la mãnãstirea Curchi.
13.02- Sf. Liturghie ºi slujba de pomenire a
celor cãzuþi în rãzboiul din Afganistan, la ca-
tedrala �Naºterea Domnului� din or. Chiºinãu.
14.02 � A fost primit în audienþã dl Pavel
Petrovski, ambasadorul Rusiei în Republica
Moldova.
15.02 � Sf. Liturghie la paraclisul Academiei
Teologice din or. Chiºinãu
16.02 - Au fost primiþi  în audienþã: dl Iurie
Cuzneþov membru al conducerii ITSS-TV; dl.
Alexandru Usatiuc, membru al  Consiliului
Parohial al bisericii �Sf. Ierarh Nicolae� din or.
Chiºinãu;  preoþii din protopopiatul judeþului
Bãlþi.
17.02 - Întâlnire cu protopopii judeþelor Orhei,
Ungheni, Soroca ºi Chiºinãu.
18.02 � Întâlnire cu dl Andrei Galben, rectorul
ULIM ºi dl Gheorghe Posticã, prorectorul
ULIM.
20.02 - Sf.  Liturghie la catedrala �Sf. Teodor
Tiron� din or. Chiºinãu.
25.02 � Sf. Liturghie la catedrala Patriarhiei
din Moscova.
27.02 � Sf. Liturghie la catedrala �Sf. Teodor
Tiron� din or. Chiºinãu.
10.03 - Adunarea protopopilor Bisericii
Ortodoxe din Moldova. A condus adunarea
preoþilor de la catedrala �Naºterea Domnului�
din or. Chiºinãu.
12.03 � Sf. Liturghie, apoi cinul iertãrii în ca-
tedrala �Naºterea Domnului� din or. Chiºinãu.
13.03 � Pavecerniþa Mare  cu Canonul de
Pocãinþã a sfântului Andrei  Criteanul, la cate-
drala �Naºterea Domnului� din or. Chiºinãu.
14.03- Întâlnire cu Mons. Antonie Coºa, epis-
copul Bisericii Romano-catolice  în Republica
Moldova.
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(începutul în nr. 2 (97) din 10 feb-
ruarie 2000)

Ce mai rãmâne veºnic ºi statornic
acum în inima ºi conºtiinþa noastrã?
Numai singur Dumnezeu.
Convingerea fermã cã Dumnezeu
existã, cã ne iubeºte, cã ne iartã
pãcatele, cã ne cheamã înapoi de unde
am cãzut ºi ne-am depãrtat de El.

Ce frumoasã este tinereþea trãitã în
Hristos, legatã de Hristos ºi de Biserica

întemeiatã de EL! Ce frumos este
tânãrul elev, student, muncitor, tânãrul
pãstor de oi, tânãrul soldat la datorie,
tânãrul cãlugãr sau preot de la altar,
care are conºtiinþa curatã de pãcat,
mintea netulburatã de filosofii ºi vorbe
deºarte, inima neîntinatã de plãcerile
tinereþii ºi trupul nerobit de patimi! Ce
frumoºi sunt copiii lui
Hristos care se roagã,
care merg regulat la bis-
ericã, care se spovedesc
ºi se Împãrtãºesc cu
Trupul ºi Sângele
Domnului!

0, fericiþi sunt tine-
rii care n-au ieºit din
cuvântul pãrinþilor, care
îºi iubesc mamele, fraþii
ºi prietenii copilãriei! Ce
mulþumiti sufleteºte sunt
tinerii ºi tinerele fete care n-au uitat
niciodatã de bisericã, de duhovnic, de
rugãciune ºi de citirea cãrþilor sfinte;
care ºi-au pãzit trupul curat de pãcatele
tinereþii ºi mintea izbãvitã de învãþã-
turile ucigaºe ale ateismului ºi ale
sectelor de tot felul!

Pe aceºti tineri, elevi ºi studenþi,
pe aceºti copii iubiþi ai lui Dumnezeu îi
întâlnim astãzi tot mai numeroºi pe la
biserici, în pelerinaje pe la sfintele
mãnãstiri, ascultând cu evlavie Sfânta
Liturghie sau Îngenunchind în faþa
icoanelor ºi a duhovnicilor. Da, mulþi
tineri sunt mai dornici de Hristos, de
bisericã, de Biblie, decât cei bãtrâni!
Mulþi tineri aºteaptã cu inima deschisã
o predicã, un cor bisericesc, un cuvânt
de folos suftetesc. Mulþi cautã cãrþi
religioase, cer sfaturi  ºi poartã la piept
Sfânta Cruce.

Desigur, sunt ºi tineri cãzuþi în
desfrâu, în ateism, în beþie ºi chiar în
cursele sectelor. ªi aceasta pentru cã nu
le-a vorbit nimeni cu convingere ºi cãl-
durã de Hristos, de Sfânta Liturghie, de
pocãinþã ºi spovedanie, de valoarea
cãrþilor sfînte. Apoi tineretul þãrii noas-

tre este ºi victima ateismului dictat ºi
impus timp de aproape o jumãtate de
secol. Cãci copiii ºi tinerii noºtri erau
siliþi  sâ se lepede de Hristos ºi sã cin-
steascã, în locul Lui, pe zeii ateismului
antihristic. Iar pãrinþii ºi dascãlii lor, în
loc sã-i înveþe ºi sã le dea exemplu de
cre-dinþã ºi trãire, mai mult i-au smintit

ºi i-au lãsat sã cadã în pãcate.

Astãzi toatã lumea vorbeºte de voi,
vorbeºte de copii, de problemele tinere-
tului, de grija pentru tinerii þãrii noas-
tre. Toatã lumea laudã pe tineri pentru
curajul lor tineresc. Dar toatã lumea se
teme de tineri pentru îndrãzneala cu
care se avântã în viaþã ºi îºi cer partea
lor de moºtenire, de drepturi ºi datorii
care li se cuvine pe pãmânt. Toatã
lumea vorbeºte de voi, dar nu toþi se
bucurã de voi, de înþelepciunea voastrã,
de curajul vostru, de credinþa voastrã
tare în Dunmezeu, de respectul pe care
încã îl aveþi faþã de preoþi, de
Evanghelie, de Bisericã. De aceea nu
puþini vor sã vã depãrteze de Hristos,
de Bisericã, de iubirea de patrie, de
istorie, de tot ce aveþi mai scump, prin
alte metode decât cele de pânã acum.

Dacã pânã ieri vã ucideau cu
ateismul, cu prigoana ºi închisoarea,
acum vã ucid cu desfrâul, cu  libertina-
jul occidental, cu filmele pornografice,

cu beþia ºi prostituþia. Cã cine a inven-
tat  ºi a adus aceste mijloace diabolice
în þara noastrã ºi le difuzeazã  prin
ziare, prin filme ºi la televiziune, dacã
nu Antihrist ºi slugile lui? ªi ce este
mai condamnabil, cã toþi tac ºi con-
sumã gunoiul Europei ºi otrava ateis-
mului,  fãrã sã se opunã, sã  se revolte,

sã zicã nimic! Tac slujitorii
Bisericii, tac dacsãlii ºco-
lilor de învãþãmânt, tac ºi
pãrinþii tinerilor, tac ºi
cãlugãrii din mãnãstiri!
Toþi tac în faþa lui
Antihrist, iar tineretul
cade, devine robit de pros-
tituþie, se îmbolnãveºte de
patimi grele, de cancer, de
practici pãgâne, budiste,
Yoga, arte marþiale, ZEN,
de boli fãrã leac. Copiii

þãrii, floarea þãrii, mai mulþi mor acum
de desfrâu, decât pânã  acum de ateism
ºi foamete. Cine va rãspunde de
aceastã crimã naþionalã,  de acest
genocid în masã? ªi de ce tãcem toti?
Oare aceasta sã fîe libertatea pe care o
visãm, pe care ne-o promite Dumnezeu
ºi pentru care au murit recent tinerii
neamului nostru? 0, sã nu fîe nicio-
datã! Iubiþi tineri ºi fraþi în Domnul,
fugiþi de patimile tinereþii, care vã ucid
sufletul ºi trupul! Fugiþi de ateism ºi
sectarism!  Feriþi-vã de beþie, de fumat,
de rãutate ºi de tot pãcatul ucigaº.
Spune un proverb cã de douã lucruri îºi
bate joc omul mai mult în viaþã: de
tinereþe ºi de sãnãtate. Pãstraþi-vã
tinereþea ºi sãnãtatea; pãstraþi-vã curaþi
de desfrâu ºi beþie. Veniþi mai des la
bisericã, spovediþi-vã ºi împartãºiþi-vã
cu Trupul ºi Sângele lui Hristos ºi citiþi
mereu sfintele cãrþi ale Bisericii, iar de
adunãrile ºi cãrþile sectelor de tot felul
fugiþi ca  de moarte! Mergeþi apoi în
pelerinaj pe la mãnãstiri ºi locuri
sfinte, cinstiþi-vã pãrinþii ºi urmaþi lui
Hristos ca sã fiþi fericiþi ºi sã trãiþi în
vecii vecilor. 

ARHIMANDRITUL
IOANICHIE BÃLAN

DE VORBÃ CU
TINERII

L U B I Þ I  T I N E R I  ª I  C O P I I  A I  L U I  H R I S T O S

În lunile septembrie�noiembrie ale anu-
lui 1999, în localitãþile Sângerei, Chiºcãreni,
Bilicenii-Vechi, Rãdoaia, Drãgãneºti, Pepeni,
Dumbrãviþa, Coºcodeni ale judeþului Bãlþi, au
avut loc conferinþe sub genericul �Cu un om
mai puþin infectat de SIDA�.

Situaþia în rândurile tineretului, în pri-vinþa
infectãrii cu boli sexual-transmisibile, avor-
turilor, narcomaniei, infectãrii cu HIV�SIDA este
tot mai alarmantã. Anul trecut, la Chiºinãu s-au
petrecut câteva confe-rinþe, inclusiv inter-
naþionale, cu participarea specialiºtilor din
diferite domenii: medicinã învãþãmânt,
Ministerul de Interne la care au fost invitaþi ºi
reprezentanþi ai Bisericii Ortodoxe.

Conferinþele din localitãþile menþionate ale
judeþului Bãlþi au fost organizate la iniþiativa
centrului INFO�SIDA Sângerei (preºedinte dl
Arcadie Covaliov), cu participarea primarilor,
corpului medical ºi celui didactic, elevilor
claselor superioare ºi reprezentanþilor
Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Întâlnirile au fost necesare, interesante,
cu o participare activã a celor prezenþi, cu
întrebãri ºi rãspunsuri la temã. Discuþiile s-au
axat în jurul problemelor morale, au fost
abordate probleme de credinþã, fidelitate con-

jugalã, dragoste creºtinã, sfinþenia familiei,
Taina Cununiei, teama de pãcat, deºertã-
ciunea plãcerilor trecãtoare, Taina
Mãrturisirii, pavãza Sfintei Împãrtãºanii, etc.
Elevii liceului �M. Eminescu� din Sângerei au
organizat o seratã�disputã cu temã con-
ceputã foarte reuºit ºi o înscenare a obi-
ceiurilor strãbune, axate pe probleme de ca-
ritate ºi moralã.

Toate acestea împreunã au avut scopul
de a propune o cale sigurã ºi accesibilã de
profilacticã ºi prevenire a decãderii morale ºi
spirituale ºi, prin consecinþã, a ucigãtorului
HIV�SIDA, care nu-ºi are remediu nici în
þãrile dezvoltate. Biserica Ortodoxã, în postu-
ra ei de cea mai veche instituþie în istoria
poporului nostru, numãrând douãzeci de se-
cole de la naºterea Domnului, propune cel
mai eficient remediu � teama de pãcat .

Seria de conferinþe a culminat printr-un
concurs de desen cu genericul �Prin credinþã
vom învinge SIDA�, la care au participat elevi
ai ºcolilor din localitãþile menþionate mai sus.
O lucrare a laureatului marelui premiu � Iurie
Braºoveanu, elev al cl. VIII din com.
Copãceni, jud. Bãlþi o aveþi în imagine.

TINERII {I MORALITA T E A  C R E { T I N +

Preot Vasile CiobanuIurie Braºoveanu,   Sfinþenia familiei

IUBIÞI  TINERI AI
LUI DUMNEZEU
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- Fenomenele miraculoase, semne
predestinate omului din lumea
nevãzutã, sunt cunoscute din antichi-
tate, ele fiind consemnate în cronici.
Insã acestea au fost unice. Abia în sec.
XX, în Rusia, devenim martori ai mi-
nunilor sãvârºite în masã de la sfintele
icoane.

Primul val coincide cu începutul
anilor 20, când în guberniile Petrograd
ºi Pskov, în Ucraina, sudul Rusiei,
Extremul Orient ºi Primorie se sem-
nalau zeci de cazuri de reînnoire a
icoanelor. Chipul lor întunecat se înse-
nina, devenind expresiv ºi minunat.
Aceasta se petrecea nu numai în bise-
rici, dar ºi în casele credincioºilor sim-
pli.

În prezent suntem martori ai celui
de al doilea val de minuni, care impre-
sioneazã ºi mai mult, deoarece se
întâmplã nu doar în regiuni aparte, ci în
toata lumea. Icoanele izvorãsc mir de la
Kaliningrad ºi pânã la Sahalin, iar acest
fapt istoric incontestabil de mare impor-
tanþã spiritualã este o veste a Domnului
pentru poporul nostru.

- De când, totuºi, au început toate
acestea?

- Din I99I. Anume de atunci încep
sã parvinã de pretutindenea informaþii
despre minuni de la icoane. De pildã, nu
cu mult înainte de înþelegerea de la
Belovejsk, în altarul catedralei din
Smolensk  a plâns icoana �Maicii
Domnului din Kazan�. De altfel, mate-
rialul  din care e fãcutã icoana  nu con-
teazã, cãci sloboade umezealã ºi chivo-
tul de sticlã al icoanei, ºi riza metalicã,
ºi hârtia ordinarã, numai dacã aceasta e
o fotografie sau o reproducere...

- Numiþi cele mai recente cazuri.
- De curând am vizitat mãnãstirea

�Nikolo-Odrinsk� din Oriol, unde în
iarna trecutã s-a reînnoit icoana
Sfântului Nicolae. Am fost în Kaluga ºi
acolo, în douã biserici, icoanele picurau
mir. În martie 1998 la Moscova, icoana
din biserica �Preasfinþitului   Nicolae
din Bersenev� a prelins o ºuviþã de mir.
În mãnãstirea �Sf. Ioan� din Petersburg,
în vãzul mirenilor, s-a reînnoit icoana
�Acoperãmântul Maicii Domnului�. În
februarie 1998, în biserica �Arãtarea
Domnului� de pe insula Gutuiev, într-o
noapte s-a luminat o icoanã. Iatã alt caz,
care s-a petrecut în Kronºtadt. Acolo se
efectueazã lucrãri de restabilire a bi-
sericii �Icoana Maicii Domnului din
Vladimir�. Cineva dintre mireni a jertfit
pentru aceastã biserica o icoanã, iar
inscripþia de pe verso sugera cã aparþi-
nuse cândva acestui locaº. ªi ce credeþi?
Icoana a slobozit mir, acoperindu-se cu
picãturi uleioase de umezealã.

- Curios, dar ce aratã analiza chi-
micã a acestui lichid?

- In 1994, când în mica bisericã din
oraºul australian Mount Preachard

rãstignirea din lemn de 1,5 metri s-a
acoperit cu picãturi de lichid mirositor,
preoþii au procedat la colectarea lui,
apelând la serviciile chimiºtilor. În urma
analizei spectrografice s-a constatat
asemãnarea lichidului cu uleiul de mãs-
line. Însã la întrebarea cum apare,
savanþii s-au arãtat a fi neputincioºi. Ei
de asemenea n-au fost în stare sã
explice de ce picãturile apar iarãºi ime-
diat ce rãstignirea e ºtearsã de-a binelea
ºi de ce scurgerea de mir se intensificã
în timpul rugãciunilor. Într-atât cã picã-
turile de mir cad ºi pe jos.

Dar, în general, mirul nu este
neapãrat un ulei bine  mirositor. De cele
mai multe ori se aseamãnã cu roua ºi,
fiind fãrã miros, apare sub forma de
nenumãrate mãrgeluºe.                           

- Se spune cã de la ungerea cu min-
unatul mir se tãmãduiesc boli...

- Bineînþeles. De asemenea poate fi
refãcutã ºi sãnãtatea sufletului. Nu din
întâmplare pe adresa bisericii aus-
traliene sosesc incontinuu scrisori din
toatã lumea cu rugãmintea de a expedia
o bucãþicã de vatã îmbibatã cu vlagã de
la rãstignire. Iar la
bisericã revin
stocuri de infor-
maþii despre vin-
decãri, inclusiv de
cancer ºi astm.
Toate cazurile de
tãmãduire, la
i n s i s t e n þ a
arhiepiscopului, sunt
certificate de medici.   

- Dar în Rusia este cunoscut vreun
caz de tãmãduire cu mir?

- În 1997, în localitatea Sapiornîi
din suburbia Petersburgului, a izvorât
mir o icoanã recent  pictatã. Însã paro-
hul bisericii,  pãrintele Serghie, nu s-a
grãbit  sã anunþe despre minune, ci a
procedat cu înþelepciune. L-a contactat
neîntârziat pe zugrav pentru a-l întreba
dacã nu cumva icoana fusese pictatã pe
lemn verde. Pictorul a explicat, cã lem-
nul s-a uscat vreo câþiva ani ºi cã icoana
a fost lucratã  în tempera. Aºa cã nici
vorbã nu putea fi de umezealã de la
lemn. Preotul a uns cu mir de la icoanã
pleoapele unui bãiat cu ochii afectaþi de
tuberculozã. Vindecarea ce se fãcu
vãzutã imediat i-a uimit pe   medici -
bãiatul se însãnãtoºise cu adevãrat. 

- ªi totuºi, de ce se produce aceastã
minune? Cine, ce ºi cui vrea sã-i
spunã?   

- Credincioºii spun cã semnele sfinte
sunt trimise pentru a-1 înþelepþi pe om,
pentru mântuirea sufletului lui. Cine
ºtie, poate aceastã minune s-a fãcut
anume pentru acel bãiat, care s-a întâm-
plat sã fie alãturi? Dumnezeu face mi-
nuni nu de dragul senzaþiei. Ajutorul de
la  icoanã e tainic, iar nouã nu ne
rãmâne decât sã presupunem ºi sã ne

întrebãm: cum,
pentru ce ºi de
ce...

Bine în þe-
les, mirul este
un semn al vin-
decãrii, al haru-
lui. Însã unii
stareþi spun cã
apariþia spon-
tanã a plângerii
în masã a icoanelor este, mai curând,
spre îndurerare. Cât de grea n-ar fi ziua
de azi, totuºi, ar trebui prin pocãinþã sã
ne pregãtim de vremuri mult mai grele.

- Dar icoanele plâng nu numai în
Rusia!

- Vestita  sfânta a sfintelor în toatã
lumea - icoana �Maicii Domnului de
Iveria� din Mont Real este continuu
izvorâtoare de mir, începând cu anul
1982. Iar cantitatea de vlagã divinã a
depãºit deja cu mult greutatea icoanei
însãºi. Si la New York plânge icoana
�Maicii Domnului Îndurerata�, ca, de
altfel, ºi o icoanã dintr-o bisericã
albanezã. ªi în patria lui Iisus Hristos, în

1997 chipul
Mântuitoru-
lui din biseri-
ca Naºterii
D o m n u l u i
din Betleem,
a izvorât mir.

- Dar
�cum se

c o m p o r t ã �
icoanele în timpul rãzboaielor?

- Potrivit tradiþiei creºtine, este cunos-
cut faptul, cã în timpul celui de-al doilea
rãzboi mondial Maica Domnului s-a
arãtat mitropolitului Ilie din munþii
Libanului, cãruia i-a spus despre
condiþiile, ce trebuiau îndeplinite de
Rusia ca ea sã fie eliberatã de sub ocu-
paþia fascistã. Dintre acestea erau: sã nu
se cedeze Leningradul, sã fie dusã pe
fronturi icoana �Maicii Domnului de
Kazan� ºi sã se redeschidã bisericile.
Se  spune cã mitropolitul a trimis acele
cerinþe lui Stalin. ªi cu adevãrat, în anii
rãzboiului, ºi imediat dupã, pentru bi-
sericã se instaurase o perioadã de
uºurare...

Iar începutul sângerosului conflict
din Cecenia a fost semnalat prin faptul,
cã  în cãtunul Zelenciuk au plâns în bi-
sericã icoanele �Grabnic folositoarea�
ºi cea a �Maicii Domnului de Iveria�.
Cunoaºteþi cã vechea denumire a
oraºului Budionovsk este �Sfânta
Cruce�? În oraºul acesta s-a aflat când-
va o mãnãstire, construitã pe  locul unde
au strãlucit moaºtele lui Mihail
Trubeþkoi. Omul acela fuse supus unor
chinuri groaznice pentru dreapta cre-
dinþã în sec. XIV, tocmai la hotarul din-
tre  Cecenia ºi  Daghestan. ªi pe locul
fostei mãnãstiri a fost amplasat un mult-

pãtimit spital, în care s-a sãvârºit un nou
martiriu al creºtinilor.

Am fost acolo dupã terminarea
acelor evenimente tragice ºi m-am
întâlnit cu mulþi localnici. Ei mi-au mãr-
turisit, cã pe parcursul orelor de încor-
datã aºteptare au vãzut-o pe cerul de
deasupra spitalului pe Maica Domnului,
rugându-se în faþa Crucii. Dupã elibe-
rarea ostaticilor despre aceastã vedenie
i-au relatat arhiepiscopului Ghedeon al
Stavropolului ºi el, la rândul sãu, a
binecuvântat zugrãvirea icoanei �Maica
Domnului rugãtoare în faþa Sfintei
Cruci�. Apoi, noua icoanã a fost adusã
la Budionovsk, unde s-a organizat o
procesiune de pomenire, la 40 de zile, în
memoria acelor uciºi pe strãzile
oraºului.

- Dar oare în ce mod reacþioneazã
ateiºtii la extinderea în masã a mi-
nunilor  - nu cumva se ostenesc sã
demaºte acest fenomen, apelând la aju-
torul fizicii ºi chimiei?

- Cât ar fi de straniu, dar sã ºtiþi cã
aceste minuni cutremurãtoare aproape cã
nu intereseazã pe nimenea, iar cei care îºi
apleacã urechea sunt prea puþini.
Oamenii mai degrabã sunt dispuºi sã
plãteascã bani grei pentru un show sen-
zaþional, cum ar fi, sã zicem, acela în care
americanul Kooperfield zboarã prin aer,
decât auzind cã în biserica învecinatã o
icoanã slobozeºte mir, sã intre doar pen-
tru a o vedea. Nu demult, in catedrala
�Sf. Teodor din Þarskoie Selo�, în subur-
bia Petersburgului, s-a donat o icoanã,
care pentru a fi renovatã, provizoriu a
nimerit în atelierul pictoriþei-restaurator
Oxana Gubariova. Cât de mare i-a fost
mirarea Oxanei, când într-o dimineaþã,
intrând în biroul sãu, a observat pe
hitonul  Pruncului  Hristos ºi pe închei-
etura  mâinilor Nãscãtoarei de
Dumnezeu picãturi de umezealã. Ea le-a
povestit tuturor despre cele vãzute. ªi ce
credeþi? Nu numai cã n-a venit nimeni
de la Petersburg, dar chiar ºi colegii ei
din birourile învecinate nu s-au obosit sã
intre sã vadã.

De altfel, nu numai populaþia, ci
uneori chiar ºi preoþii rãmân indiferenþi
la astfel de fenomene. Din pãcate, aces-
ta e un rãu al epocii noastre - pânã chiar
ºi revelaþia de sus e ca un strigãt în
deºert...

A consemnat Tatiana Maksimova
Peteresburg

Icoanele plângãtoare constituie una din enigmele care nu pot fi explicate de ºtiinþa oficialã.
Acum câteva luni a avut loc un caz unic: lichidul uleios de la o icoanã care plângea a tãmãduit
vederea unui bãrbat semiorb.

Alecsei Liubomirov, colaborator ºtiinþific la Institutul de literaturã rusã a1 Academiei de
ªtiinþe din Rusia, autorul cãrþii �Semne divine de la sfintele icoane. 1991-1996�, de mai multã
vreme se îndeletniceºte cu strângerea de date privind acest fenomen. El este convins, cã
popoarelor din Rusia li se aratã un semn de sus...

D E  C E  P L Â N G

I C O A N E L E ?

La 24 februarie 1996, în biserica
din satul Nijneaia Baigora, regiunea
Voronej, a plâns cu mir icoana
�Maicii Domnului de Iveria�. Mirul
se prelingea atât de abundent  încât a
fost nevoie de a pune sub icoanã un
prosop.
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Apostolul Petru, referindu-se la epistolele
inspirate ale lui Pavel, a spus cã sunt �în ele
unele lucruri greu de înþeles, pe care cei neºtiu-
tori ºi nestatornici le rãstãlmãcesc ca ºi pe
celelalte Scripturi, spre pierzarea lor� (2 Petru
3,16) .

Trei sferturi de veac, Societatea Turnului
de Veghe s-a limitat doar la rãstãlmãcirea ver-
siunilor Bibliei, King James ºi American
Standard, acestea conþinând numele Iehova în
Vechiul Testament. Ei au scris instrucþiuni
despre cum trebuie �sucite� Scripturile,
dovedind astfel cã Dumnezeu interzice vacci-
nul, cã Avraam ºi profeþii credincioºi vor învia
pe  pãmânt  în anul 1925, cã Dumnezeu a
inspirat Marea Piramidã a Egiptului, º. a. m.d.
Dar unele învãþãturi ale Turnului de Veghe n-au
putut fi deduse din  Biblie, oricât de
mult au fost rãstãlmãcite versiunile
King James ºi American Standard.
Aceasta i-a determinat pe lideri,

prin anii 1950, sã recurgã la modificãri a sute
de versete din Biblie. Aºa a apãrut �Noua
Traducere Mondialã a Sfintelor Scripturi�, versi-
une modificatã periodic, pentru a face faþã
noilor învãþãturi ale organizaþiei.                        

De exemplu, în noua traducere, crucea a
fost înlocuitã cu �stâlpul de torturã�, deoarece
martorii susþin cã Iisus a fost þintuit pe un stâlp
vertical, nu o cruce. În loc de Duhul Sfânt ei tra-
duc �duhul sfânt� sau �forþa activã�, pentru a
corespunde  cu negarea divinitãþii ºi persona-
litãþii Duhului Sfânt. Apoi, Hristos a vorbit nu de
�revenirea� Sa, ci de �prezenþa� Sa, pe care

mar-

torii o considerã invizibilã. 
În loc sã se prosterne la picioarele Lui pen-

tru a I se închina, oamenii trebuie doar sã
asculte� de El. Ioan 1,1 nu mai spune:
�Cuvântul era Dumnezeu�, ci �Cuvântul era un
dumnezeu�. Iisus nu mai spune: �Înainte sã fi
fost Avraam, Eu sunt�, ci: �înainte ca Avraam sã
existe�, cu �am existat�, pentru a evita asocierea 

cu  �Eu sunt� din Exod 3, 14,  unde se
vorbeºte de  Dumnezeu (Iehova).

Traducãtorul poate alege numele Iehova
sau Iahve în Vechiul Testament deoarece în
textul ebraic apare tetragrama IHVH Inserarea
numelui Iehova în Noul Testament, nu are nici
un suport în originalul grecesc. Nici mãcar în
Traducerea Interliniarã a Împãrãþiei, unde origi-
nalul în limba greacã dubleazã textul
englezesc, nu se poate motiva folosirea
numelui Iehova, care nu apare deloc în limba
greacã. 

Pentru a exemplifica deformãrile menþio-
nate, se pot analiza douã cazuri care demon-
streazã devierea doctrinarã a Bibliei martorilor.
Ne referim la Rom. 14,8-9 unde inserarea
numelui Iehova, produce în textul englezesc un
�non sequitar� logic ºi la Evrei 1,6, unde ediþiile
mai vechi traduceau �îngerii se închinau Fiului
lui Dumnezeu�, pe când ediþiile noi au tradus
�se supuneau.� Aceastã problemã este redatã

mai detaliat în �Noul Testament al Martorilor
lui Iehova�, lucrare scrisã de R. H.
Countess (1982, Presbyterian and
Reformed Publishing Co.., 136 pagini).

BIBLIA FOLOSITˆ DE MARTORII LUI IEHOVA

GENEZA
Geneza 1,1-2

�La început, Dumnezeu a creat
cerurile ºi pãmântul. Însã pãmântul era
pustiu ºi fãrã formã ºi întunericul
stãpânea pe faþa adâncului de ape; ºi
forþa activã a lui Dumnezeu se miºca
încolo ºi încoace pe suprafaþa apelor.�

Pentru a rãspunde pretenþiei mar-
torilor cã Duhul Sfânt este doar o forþã
impersonalã, accentuaþi cã Biblia se
referã în mod repetat la atributele per-
sonale ale Duhului Sânt. De exemplu,
chiar în versiunea lor mondialã, este
scris cã Duhul Sfânt vorbeºte (Fapte
13,2), mãrturiseºte (Ioan 15,26),
spune ceea ce aude (Ioan 16,13), este
întristat (Isaia 63,10), º.a.m.d. Pentru
o discuþie mai detaliatã asupra
Duhului Sfânt, vezi Fapte 5,3,4; Rom.
8,26; 1 Cor. 6,19 º.a. 

Geneza 9:4

�Numai  carne  cu viaþa ei, adicã
sângele ei, sã nu mâncaþi.�

Organizaþia lor aratã cã transfuzia
de sân-ge este echivalentã cu a mânca
sânge, deoarece se aseamãnã cu o
hrãnire intravenoasã. Un martor care
acceptã transfuzia, va fi chemat în faþa
comitetului de judecatã, cu uºile
închise, ºi exclus de la pãrtãºie, iar
prietenii nu au voie nici sã-l salute.

Martorii sunt foarte categorici in
aceastã privinþã. Mai degrabã accep-
tã sã moarã, decât sã primeascã o
transfuzie în cazul unui accident sau
unei operaþii. Aceasta se aplicã
desigur ºi copiilor minori.
Majoritatea martorilor poartã asupra
lor un document semnat atât de ei,
cât ºi de doi martori, care stabileºte
refuzul unei transfuzii ºi interzice
personalului medical sã o facã în
cazul când se aflã în stare de
inconºtienþã. 

Martorii se recunosc drept singura
confesiune religioasã care refuzã
transfuzia de sânge, ºi aceasta
începând cu anul 1944. Sunt singurii
care au aplicat interdicþia din Gen. 9,4
în cazul transfuziilor. 

Majoritatea martorilor nu ºtiu cã

liderii lor au o tradiþie în a introduce
prohibiþii medicale pe care le anuleazã
dupã un timp. De exemplu, în 1967 au
interzis transplantul de organe.
Discipolii lor trebuiau sã rãmânã orbi
decât sã accepte transplantul de
cornee, sau sã moarã decât sã accepte
un transplant de rinichi. Dar în 1980,
liderii au schimbat învãþãtura ºi au
permis transplantul (vezi Turnul de
Veghe 15-11-67, p. 702, Deºteptarea!
din 8-06-68, ºi Turnul de Veghe din
15-03-80, p. 31). De asemenea între
anii 1931 ºi 1952, martorii au refuzat
vaccinãrile, deoarece organizaþia îi

învãþa cã �Vaccinarea este o încãlcare
directã a legãmântului fãcut de
Dumnezeu...� (Epoca de Aur, 4-02-31,
p. 293)

Dacã organizaþia ar anula aceastã
prohibiþie mâine, martorii ar accepta
fãrã probleme transfuzia, aºa cum au
fãcut la  anularea interdicþiilor vac-
cinãrii (1952) ºi transplantului de
organe (1980). Vezi de asemenea Lev.
7, 26, 27 ºi Fapte 15,

CUM SÃ DISCUTÃM CU

MARTORII LUI IEHOVA

REP LICÃ DATÃ
MARTORILOR 

LUI IEHOVA VER SET
CU VERSET

Creºtinii care intrã în discuþie cu
martorii, trebuie sã fie conºtienþi cã
aºa-numita Biblie pe care o folosesc
martorii conþine un numãr de falsi-
ficãri flagrante, introduse în text pen-
tru a susþine doctrina Turnului de
Veghe

Noua Traducere mondialã
eliminã în mod sistematic
dovezile divinitãþii lui Hristos

Cea mai rãspânditã modificare a
Bibliei a fost fãcutã prin introducerea
de 237 ori a numelui Iehova în Noul
Testament. 

Martorii lui Iehova
folosesc acest verset pentru
a ataca credinþa creºtinã în
personalitatea Duhului
Sfânt. Aºa cã nu Duhul lui
Dumnezeu se miºca pe dea-
supra apelor, ci doar o forþã
impersonalã aflatã la dis-
poziþia lui Dumnezeu.
Pentru a demonstra aceasta,
martorii citeazã versetul aºa
cum apare în Noua
Traducere Mondialã a
Sfintelor Scripturi, astfel cã
nu mai este necesarã
rãstãlmãcirea Scripturii
pentru a o potrivi cu doctri-
na lor. În alte texte, versi-
unea Turnului de Veghe
vorbeºte despre �duh
sfânt�, nearticulat ºi fãrã
majuscule.

Acesta este primul ver-
set dintr-un grup de ver-
sete, folosite de martori
pentru a susþine inter-
dicþia transfuziei de sânge.

Chiar dacã martorul
citeazã Biblia pentru justi-
ficarea poziþiei lui asupra
transfuziilor, motivul real
este supunerea oarbã faþã
de Societatea Turnului de
Veghe.

(va urma)
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Sãracilor, primiþi postul,
tovarãºul vostru de casã ºi de masã!
Slugilor, primiþi postul, odihna necon-
tenitelor voastre osteneli! Bogaþilor,
primiþi postul, doctorul care vã vindecã
bolile ce vã vin din pricina prea mul-
telor mâncãruri, postul care, prin
schimbarea mâncãrurilor, vã face mai
plãcute bucatele de care vã
sãturaserãþi din obiºnuinþã cu ele!
Bolnavilor, primiþi postul, mama
sãnãtãþii voastre! Sãnãtoºilor, primiþi
postul, pãzitorul sãnãtãþii voastre!

Sf. Vasile cel Mare

Sã arãtãm cât este de vechi
postul, sã arãtãm cã toþi sfinþii l-au
primit ca pe o moºtenire strãmoºeascã
ºi l-au pãzit, transmiþându-l din tatã în
fiu. Aºa s-a pãstrat acest bun ºi a
ajuns, din neam în neam, pânã la noi.

Sf. Vasile cel Mare

Dacã vreun episcop sau pres-
biter, diacon sau ipodiacon, citeþ sau
vreun cântãreþ nu posteºte sfânta
Patruzecime a Paºtilor, sau miercurea
ºi vinerea, sã se cateriseascã, afarã
numai dacã ar fi împiedicat de slãbici-
unea trupeascã; iar dacã ar fi laic � sã
se afuriseascã.

Canonul 69 Apostolic

E nevoie de multã vitejie spre a
birui pofta stomacului. Cel ce a pus
stãpânire pe ea îºi deschide drum sin-
gur spre eliberarea de patimi ºi spre
desãvârºita înfrânare.

Sf. Ioan Scãrarul

Dacã postul a fost necesar în
rai, cu atât mai mult e necesar în afarã
de rai. Dacã a fost un medicament util
înainte de ranã, cu atât mai mult este
util dupã ranã. 

Sf. Ioan Gurã de Aur
Înfrânarea nu constã în

abþinerea de la mâncãruri fãrã nici un
sens, ci în îndepãrtarea totalã de
voinþele proprii.

Sf. Vasile cel Mare

Patimile cu nimic nu se sting atât
de mult, cât se sting cu cumpãtarea.
Dacã cineva se luptã ºi motivul lui este
prefãcãtoria sau credinþa cã lucreazã
virtutea, el nu se luptã cu înþelepciune.
Dar cel care este cumpãtat nu
gândeºte cã lucreazã virtutea, nici nu
vrea sã fie lãudat ca ascet, ci ºtie cã
prin cumpãtare vine înþelepciunea ºi
cu ajutorul ei vine smerenia.

Avva Dorotei

Postul ocroteºte orice virtute.
Este începutul luptei spirituale, cununa
celor cumpãtaþi, frumuseþea fecioriei ºi
sfinþeniei, strãlucirea cuminþeniei,
începutul vieþii creºtine, mama rugãci-
unii, izvorul cuminþeniei. El învaþã
liniºtea ºi este înaintemergãtorul tutur-
or celorlalte fapte.

Sf. Isac Sirul

Eºti bogat? Nu insulta postul,
socotindu-l nevrednic sã stea cu tine la
masã!

Sf. Vasile cel Mare

Postul este marea armã împotri-
va ispitelor, precum plãcerea este
începutul tuturor pãcatelor.

Teofilact al Bulgariei

Ne-am îmbolnãvit prin pãcat, sã
ne vindecãm prin pocãinþã. Iar
pocãinþa fãrã post este neputincioasã.
Îndreaptã-te, dar, înaintea lui
Dumnezeu prin post.

Sf. Vasile cel Mare

Postul ºi cumpãtarea
rãzbunãrile trupeºti le înceteazã, robia
mâniei ºi a poftei o posomorãsc, aduc
claritate ºi limpezime în cugetare,
curãþind-o de fumul care iese din
mulþimea mâncãrurilor ºi de ceaþa care
se face din cauza lor. Cu postul ºi cu
cumpãtarea se slãbeºte omul exterior,
ºi cu cât se slãbeºte acesta, cu atât se
înnoieºte cel lãuntric.

Sf. Grigorie Palama

Doamne [i St=p`nul vie\ii

mele, duhul tr`nd=viei, al grijii de

multe, al iubirii de st=p`nire [i al

gr=irii ]n de[ert nu mi-l da mie. 

Iar duhul cur=\iei, al g`ndului

smerit, al r=bd=rii [i al dragostei,

d=ruie[te-mi mie, slugii Tale. 

A[a, Doamne, }mp=rate,

d=ruie[te-mi ca s=-mi v=d gre[elile

mele [i s= nu os`ndesc pe fratele

meu.

C= binecuv`ntat e[ti ]n vecii

vecilor. 

Amin.

SFINÞII PÃRINÞI DESPRE POST
POSTUL - PÃZITORUL
SÃNÃTÃÞII NOASTRE

P O S T U L   C A
M O ª T E N I R E

POSTUL 
CA DATORIE 

POSTUL CA
MEDICAMENT

PENTRU SUFLET

POSTUL - OCROTI-
TORUL VIRTUÞILOR

POSTUL-  ARMÃ
ÎMPOTRIVA
I S P I T E L O R

Prima sãptãmânã a Postului
Mare se deosebeºte printr-o stricteþe
deosebitã, iar Sfintele Slujbe sunt mai
prelungite. În primele patru zile (luni,
marþi, miercuri, joi) la Vecernia mare se
citeºte canonul Sf. Andrei Cretanul cu
rugãciunile la stihul �Miluieºte-mã,
Doamne, miluieºte-mã�.

În vinerea primei sãptãmâni a
Postului Mare, la Liturghie, dupã rugã-
ciunea amvonului, are loc sfinþirea col-
ivei, adicã a grâului fiert cu miere, în
amintirea Sf. Mare Mucenic Teodor
Tiron, care le-a venit cândva în ajutor
creºtinilor pentru pãstrarea postului ºi
neîntinarea cu mâncãruri închinate ido-
lilor. În anul 362, împãratul Bizanþului
Iulian Apostatul a dat ordin secret ca în
oraºul Antiohia toate produsele ali-
mentare din vânzare sã fie stropite cu
s â n g e l e
a n i -
m a l e l o r
j e r t f i t e
ido l i lo r.
Dar Sf.
M a r e
Mucenic
Teodor Tiron, ars pe rug la anul 306 pen-
tru mãrturisirea credinþei creºtine, s-a
arãtat episcopului Antiohiei Eudoxie,
descoperindu-i porunca secretã a lui
Iulian ºi sfãtuindu-l ca creºtinii în acea
sãptãmânã sã nu cumpere nimic la piaþã
ºi sã guste doar colivã.

În prima Duminicã a Postului
Mare se celebreazã �triumful
Ortodoxiei� sau �Duminica Ortodoxiei�,
stabilitã în vremea împãrãtesei Teodora
în anul 842 în memoria restabilirii cultu-
lui cinstirii Sfintelor icoane. La sfârºitul
Liturghiei Slujitorii Bisericii sãvârºesc
cântãri de rugãciune în mijlocul bisericii,
în faþa icoanelor Mântuitorului ºi preas-
fintei Nãscãtoare de Dumnezeu, rugân-
du-se Domnului pentru întãrirea cre-
dinþei dreptmãritorilor creºtini ºi
îndreptarea pe calea adevãrului a tuturor
celor îndepãrtaþi de Bisericã. La sfârºit
diaconul citeºte cu glas tare Simbolul
Credinþei ºi rosteºte anatema excomu-
nicãrii de la Bisericã a tuturor celor ce
îndrãznesc sã schimonoseascã ade-
vãrurile credinþei ortodoxe, apoi
�veºnica pomenire� a celor care s-au
sãvârºit întru apãrarea credinþei orto-
doxe, ºi �mulþi ani trãiascã� celor în
viaþã.

În cea de-a doua Duminicã a
Postului Mare se face pomenirea Sf.
Grigorie Palama, care a trãit în sec. XIV.
Conform credinþei ortodoxe, el învaþã cã,
pentru strãduinþa postului ºi a rugãciunii,
Domnul îi lumineazã pe credincioºii cu
deosebitã râvnã cu acea luminã cu care
El Însuºi a strãlucit pe muntele
Taborului. Anume din motivul cã Sf.
Grigorie Palama a descoperit aceastã
învãþãturã despre puterea deosebitã a
postului ºi rugãciunii, s-a stabilit ca
pomenirea lui sã fie sãvârºitã în a doua
Duminicã a Postului Mare.

În Duminica a treia a Postului
Mare, la slujba de searã (sâmbãtã, în
ajun), dupã Doxologia Mare se scoate
Sfânta Cruce pentru închinare, în timpul
cãreia Biserica cântã: �Crucii Tale ne
închinãm, Stãpâne, Învierea Ta o
slãvim�. Aceastã cântare se cântã ºi la
Liturghie. Biserica scoate Crucea
Domnului la jumãtatea celor 40 de zile
ale Postului, pentru a le aminti credin-
cioºilor de patimile ºi moartea
Mântuitorului, a-i întãri ºi încuraja pe cei
postitori la continuarea postirii. Sf. Cruce

rãmâne pentru închinare pânã vineri,
când dupã citirea ceasurilor, înainte de
Liturghie, se duce înapoi în altar. De
aceea Duminica a treia ºi sãptãmâna a
patra din postul Mare se numeºte �a
închinãrii�.

În Duminica a patra se
pomeneºte Sf. Ioan Scãrarul, cel care ne-
a lãsat o scriere unde ne aratã scara
urcãrii prin virtuþile creºtineºti cãtre
înãlþimile Altarului Dumnezeiesc. În
ziua de joi a sãptãmânii a cincea se
sãvârºeºte aºa-numita �stare a Sf. Maria
Egipteanca�. Viaþa acestei sfinte, care la
început a fost o mare pãcãtoasã, trebuie
sã serveascã tuturor drept exemplu de
adevãratã pocãinþã ºi sã ne convingã încã
o datã de nemãrginita milostivire a lui
Dumnezeu. La Utrenia din aceastã zi se
citeºte viaþa Sf. Maria Egipteanca ºi
canonul Sf. Andrei Cretanul, acelaºi care

se citeºte în
primele patru
zile ale Postului
Mare. În sâm-
bãta sãptãmânii
a cincea se
s ã v â r º e º t e

�Lauda Preasfintei Nãscãtoare de
Dumnezeu�. Se citeºte acatistul solemn
al Maicii Domnului. Aceastã slujbã a
fost stabilitã în Grecia, ca recunoºtinþã ºi
mulþumire Prasfintei Fecioare pentru sal-
varea în repetate rânduri a
Constantinopolului de duºmani. La noi
acatistul se sãvârºeºte pentru întãrirea
credincioºilor în speranþa cãtre
Împãrãteasa Cerului ºi Pãmântului, care,
izbãvindu-ne de duºmanii vãzuþi, ne va
izbãvi ºi de cei nevãzuþi.

În Duminica a cincea a Postului
Mare se sãvârºeºte rânduiala Sf.
Cuvioasei Maria Egipteanca. Biserica
aratã în persoana ei un model de ade-
vãratã pocãinþã ºi, pentru încurajarea
celor care se strãduiesc asupra sufletului,
ne-o dã drept exemplu de nesfârºitã
iubire a lui Dumnezeu pentru pãcãtoºii
care se pocãiesc. 

Cea de-a ºasea sãptãmânã e închi-
natã pregãtirii celor ce postesc pentru
întâmpinarea cu demnitate a Domnului
cu ramurile virtuþilor creºtine ºi cu
amintirea patimilor sale.

În sâmbãta sãptãmânii a ºasea, la
Utrenie ºi Liturghie se aminteºte învierea
de cãtre Hristos a lui Lazãr. Se numeºte
�Sâmbãta lui Lazãr�. La Utrenie în
aceastã zi se cântã troparele învierii �a
celor neprihãniþi�: �Binecuvântat eºti,
Doamne, învaþã-mã îndreptãrile Tale�,
iar la Liturghie, în loc de �Sfinte
Dumnezeule� se cântã �Câþi în Hristos
v-aþi botezat, / În Hristos v-aþi ºi îmbrã-
cat. Aliluia�.

Duminica a ºasea a Postului
Mare este una din cele douãsprezece
praznice Împãrãteºti, în care se sãrbã-
toreºte intrarea solemnã a Domnului în
Ierusalim spre patima cea de bunã voie.
Se mai numeºte Duminica Floriilor. La
slujba de searã, dupã citirea Evangheliei,
nu se cântã � Învierea lui Hristos�, ci se
citeºte psalmul 50 ºi se sfinþesc, prin
rugãciune ºi stropire cu agheasmã,
ramuri înmugurite de salcie. Ramurile
sfinþite se împart creºtinilor, iar slujitorii
Bisericii le þin în mâini, cu lumânãri
aprinse, ca simbol al biruinþei vieþii
asupra morþii (Învierea). Din seara
Duminicii Floriilor otpustul începe cu
cuvintele: �Cel ce de bunã voie a pãti-
mit pentru mântuirea noastrã, Hristos
Împãratul Dumnezeul nostru...�

Preot Vasile CIOBANU

RUGÃCIUNEA SF. EFREM SIRUL

SÃPTÃMÂNILE 
POSTULUI

MARE
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Sf. Ierarh Petru Movilã

MÃRTURISIREA ORTODOXÃ A CREDINÞEI
BISERICII SOBORNICEªTI ªI APOSTOLEªTI
RÃSÃRITENE(partea a doua)   

7    catehezã

ÎNTREBAREA XXIX

Deoarece Fericirile se leagã de
nãdejde, întreb câte sunt?

RÃSPUNS

Fericirile, pe care Hristos, Domnul
nostru, le-a arãtat în Evanghelie,
sunt nouã, ceea ce sfinþitul
Hrisostom tãlmãceºte în aceste
cuvinte: Moise a dat zece porunci.
iar Iisus Domnul lui Moise, nouã
Fericiri. iar mai jos: Legea a dat
zece porunci, iar Iisus, nouã Fericiri,
pregãtind cununa prin de trei ori trei.

ÎNTREBAREA XXX

Care este prima Fericire?

RÃSPUNS

Fericiþi  cei  sãraci cu duhul, fiind-
cã  a  lor este  Împãrãþia  cerurilor.

ÎNTREBAREA XXXI

Ce învãþãturã cuprinde în sine întâia
Fericire? 

RÃSPUNS

Învaþã despre bogãþiile ºi bunurile
lumii, care, dacã se strâng din
belºug la cineva, din harul lui
Dumnezeu, acela trebuie sã le
foloseascã astfel, ca ºi cum n-ar fi
adevãratul lor stãpân, ci un iconom
al lor, nici sã se îndrepte cãtre ele cu
o poftã prea mare a inimii, dupã cum
spune sfinþitul Psalmist: Bogãþia, de
ar curge, nu vã lipiþi inima de ea (Ps.
61,10). Mai ales, potrivit cu vechea
desãvârºire a creºtinilor, nu trebuie
sã avem nici un lucru numai al nos-
tru, ci toate sã fie îndeobºte, cum au
fãcut cei dintâi creºtini, pentru care
Sfânta Scripturã mãrturiseºte în
acest chip: Iar inima ºi sufletul
mulþimii celor ce au crezut erau una
ºi nici unul nu zicea cã este al sãu
ceva din averea sa, ci toate le erau
de obºte (Fapte 4,32), iar mai jos:
fiindcã toþi câþi aveau þarini sau case
le vindeau ºi aduceau preþul celor
vândute ºi-l puneau la picioarele
apostolilor ºi se împãrþea fiecãruia
dupã cum avea cineva trebuinþã
(Fapte 4,34-35); ºi iarãºi: Iar toþi cei
ce credeau erau laolaltã ºi aveau
toate de obºte (Fapte 2, 44).
Aceastã virtute se cheamã sãrãcie
în duh. Se cere, totuºi, ca fiecare din

obºte sã aibã îndestulare cât
priveºte hrana ºi îmbrãcãmintea sa,
cu cinste ºi toþi deopotrivã, fãrã
nimic de prisos ºi fãrã podoabe
zadarnice dupã dreapta socotinþã. În
aceastã virtute locul dintâi îl þin
sihaºtrii ºi cãlugãrii, care nu trebuie
sã se îngrijeascã nici de hranã
îndeajuns, nici de veºmintele lor, ci,
ca sã aibã mai mare rãsplatã în
ceruri,  trebuie sã rabde pentru tot
ce le lipseºte dintr-acestea, având
în faþa ochilor cuvintele: Pânã în
ceasul de acum flãmânzim ºi
însetãm; suntem goi ºi suntem pãl-
muiþi ºi pribegim. ªi ne ostenim
lucrând cu mâinile noastre. Ocãrâþi
fiind, binecuvântãm. Prigoniþi fiind,
rãbdãm. Huliþi fiind, ne rugãm. Am
ajuns ca gunoiul lumii, ca mãturãtu-
ra tuturor, pânã astãzi (I Cor. 4,11-
13). Pentru o asemenea rãbdare,
deci, rânduieºte Hristos Împãrãþia
Lui cea cereascã. Nu rãmân însã în
afara vieþii celei veºnice ºi a mân-
tuirii aceia care au, cu îndreptãþire,
bunuri ºi avuþii, dacã le ºi folosesc
dupã dreptate, cheltuind, adicã,
pentru nevoile bisericii, pentru
milostenii la sãraci, la pribegi, la bol-
navi ºi la ceilalþi oameni în lipsuri,
dupã cum a fãcut Zaheu, grãind
înaintea lui Hristos cuvintele aces-
tea: Iatã, jumãtate din averea mea,
Doamne, o dau sãracilor ºi, dacã
am nãpãstuit pe cineva cu ceva,
întorc împãtrit (Lc. 19,8). Dar cei
care, din lãcomie ºi risipã, ajung la
sãrãcie neagrã, sã nu tragã nãdejde
la vreo platã, de la Dumnezeu, pen-
tru aceastã sãrãcie. Mai degrabã sã
se pocãiascã pentru risipirea
bunurilor lor ºi pentru gospodãria lor
nechibzuitã. Cu toate acestea, nici
ei nu trebuie sã fie lipsiþi de
milostivirea dreptcredincioºilor ºi,
dacã se întorc la starea facerii de
bine, nu se vor lipsi de plata lor.

ÎNTREBAREA XXXII

Care este a doua Fericire?

RÃSPUNS

Fericiþi cei ce plâng, cã aceia se vor
mângâia.

ÎNTREBAREA XXXIII

Ce învaþã aceastã Fericire?

RÃSPUNS

Fericirea aceasta învaþã, mai întâi,
cã fericiþi sunt acei oameni drept-

credincioºi care, în tot timpul vieþii
lor, suferã în inima lor ºi se tângui-
esc pentru pãcatele lor trecute, cu
care au mâniat pe Dumnezeu ºi pe
aproapele lor, dupã cuvintele pro-
rocului, care spune: Vor veni fiii lui
Israel si împreunã cu ei vor merge ºl
fiii lui luda ºi, plângând, vor cãuta pe
Domnul-Dumnezeul lor (Ier. 50,4).
De Fericirea aceasta nu se învred-
nicesc cei ce plâng pentru patimi
lumeºti ºi pãmânteºti, precum cei
osândiþi, care nu-ºi plâng pãcatele,
ci mai degrabã se tem de pedepse-
le pe care trebuie sã le sufere pen-
tru rãutãþile lor. Sau aceia care pierd
vreun lucru stricãcios ºi vremelnic ºi
cei la fel cu dânºii. În al doilea rând,
aceastã Fericire învaþã cã fericiþi
sunt acei oameni care îmbuneazã ºi
însenineazã pe Dumnezeu, cu zdro-
birea inimii ºi cu lacrimile lor care se
varsã pentru pãcatele aproapelui lor,
rugând pe Dumnezeu sã le dea
pocãinþã, de pildã sã-i întoarcã pe
eretici la Bisericã, pe cei ce trãiesc
fãrã rânduialã sã-i îndrume ca sã-ºi
îndrepte viaþa. În al treilea rând,
aceastã Fericire învaþã cã fericiþi
sunt aceia care suferã necazuri de
la cãpeteniile lumii ºi de la cei mai
puternici, fiindcã sunt lipsiþi, pe
nedrept ºi fãrã pricinã  de bunurile
lor, iar când se aflã în aceastã stare,
nu trebuie sã doreascã rãzbunare,
ci rugându-se, cu amãrãciunea din
urma lor ºi cu jale, sã-L
îmblânzeascã pe Dumnezeu, puin-
du-ºi toatã nãdejdea ºi încrederea
lor în îndurarea lui Dumnezeu, pe
care o ºi dobândesc cu mângâiere,
fiind într-adevãr drept-credincioºi ºi
primind harul dumnezeiesc. În
aceastã Fericire se mai cuprind acei
care suferã necazuri pentru dreapta
lor credinþã ºi pentru sfânta Bisericã,
precum sunt toþi mucenicii ºi cei
asemenea lor.

ÎNTREBAREA XXXIV

Care este a treia Fericire?

RÃSPUNS

Fericiþi cei blânzi, cãci aceºtia vor
moºteni pãmântul.

ÎNTREBAREA XXXV

Ce învaþã aceastã Fericire?

RÃSPUNS

Fericirea aceasta învaþã, mai întâi,
virtutea blândeþii ºi a cumpãtãrii, ca

ºi a ascultãrii pe care sã o dãm lui
Dumnezeu, Bisericii lui Hristos, mai
marilor noºtri, cu voie slobodã ºi cu
cãldurã, fãrã vreo zãbavã, luând de
pildã pe Iisus Hristos cel blând,
Domnul nostru.

ªi dacã ne supunem mai marilor
noºtri, sã socotim cã dãm ascultare
însuºi lui Hristos, iar cinstea ºi
plecãciunea pe care o dãm celor
mai bãtrâni ai noºtri, lui Hristos
însuºi I le purtãm. În al doilea rând,
Fericirea aceasta învaþã cã acei
oameni sunt fericiþi, care nu supãrã
pe nimeni, nu se ating de cinstea
cuiva, nu ocãrãsc, nu ponegresc,
nici nu bârfesc, ci se pãstreazã pe
sine foarte smeriþi, osândindu-ºi
mereu purtarea ºi spunând cã
faptele lor sunt mãrunte ºi nevred-
nice, ba chiar vrednice de dispreþ.
Cei care au însã datoria sa-i
povãþuiascã pe alþii, dacã ºi grãiesc
din cãldura inimii lor, vreun cuvânt
aspru cãtre cel ce a greºit, nu spre
ocarã sau din nebãgare de seamã,
ci spre întãrirea aproapelui în cele
duhovniceºti, unii ca aceºtia nu se
lipsesc de la fericire, ci mai vârtos îºi
împlinesc datoria lor, dupã învãþãtu-
ra Apostolului, care spune: Fraþilor,
chiar de va cãdea un om in vreo
greºealã, voi, cei duhovniceºti,
îndreptaþi-l pe unul ca acesta cu
duhul blândeþii, luând seama la tine
însuþi, ca sã nu cazi ºi tu în ispitã
(Gal. 6,1). ªi dacã cineva ar spune
cã este cu neputinþã ca un om sã se
stãpâneascã în mânia sa, atunci tre-
buie sã-ºi îndrepte urgia ºi
aprinderea nu împotriva aproapelui
sãu, ci împotriva diavolului care
aþâþã voinþa omului ºi-l împinge sã
fãptuiascã tot rãul.

Cei care au acest dar moºtenesc
pãmântul fãgãduinþei, bucurându-se
în viaþa aceasta de binefaceri din
belºug de la Dumnezeu, iar în cea
viitoare, aºteptând sã guste din
bucuria veºnica ºi din bunãtãþile
Domnului, dupã cum grãieºte
Scriptura: Cred cã voi vedea
bunãtãþile Domnului, în pãmântul
celor vii (Ps. 26,19).

ÎNTREBAREA XXXVI

Care este a patra Fericire?

RÃSPUNS

Fericiþi cei ce flãmânzesc ºi
înseteazã de dreptate, cã aceia se
vor sãtura.

va urma

(continuare)
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8    internaþional

Stimaþi  c i t i tori ,  Vã anunþãm cã cu binecu-
vântarea ÎPS Vladimir,  Mitropolit  al  Chiºinãu-
lu i  º i  în treg i i  Moldove ,  abonarea  la  z iaru l
�Curierul  Ortodox�  continuã.    Abonându-Vã
la publicaþia noastrã,  la  orice of ic iu poºtal  din
republicã,  veþ i  f i  la  curent cu noutãþi le  din
v ia þa  B i ser i c i i  Ortodoxe  d in  Moldova ,  d in
lumea creºt inã,   cu problema reintroduceri i
rel igiei  ca discipl inã ºcolarã;  Veþi  avea în case-
le  D-voas trã  in teresante  l ec tur i  creº t ine  în
famil ie ,  informaþi i  din istoria º i  cultura noas-
trã creºt inã ortodoxã,  precum ºi  alte  lucruri  de
învãþãturã ziditoare de suflet .

MATERIALELE PUBLICATE REFLECTÃ DOAR OPINIA AUTORILOR ªI GRADUL LOR DE DOCUMENTARE

Stimaþi cititori, dacã aþi citit ziarul ºi nu doriþi sã-l pãstraþi, transmiteþi-l la alþi cititori, dar vã rugãm sã nu-l folosiþi pentru necesitãþi auxiliare

STIMAÞI CITITORI!
Colegiul de redacþie Vã invuitã sã participaþi la publicaþia noastrã  prin
reportaje, povestiri, comunicãri ºi alte materiale, dacã e posibil ºi
însoþite de imagini, poze, care ar reflecta viaþa cotidianã a parohiei D-
voastrã, construcþia sfintelor locaºuri, sfinþirea acestora, activitatea
ºcolilor duminicale, predarea religiei în ºcoalã º.a.

Vom fi foarte bucuroºi sã primim corespondenþa D-voastrã.

Dragi cititori, existenþa ziarului depinde de numãrul abonaþilor.
Vã rugãm sã contribuiþi la creºterea numãrului  cititorilor noºtri. 

Acum când aveþi posibilitatea de a alege la ce publicaþie sã vã abonaþi,
alegeþi ziarul nostru ºi nu veþi regreta!

Creºtinii care dispun de mijloace bãneºti, au posibilitatea  sã facã
un bine pentru cititorii noºtri, ajutând în mãsura posibilitãþilor la
apariþia publicaþiei �Curierul Ortodox�. 

Indiferent de contextul socio-econo-
mic, biserica a rãmas pentru mulþi români un
sprijin important. Astfel, ºi în Galaþi va fi
construitã o bisericã studenþeascã, la iniþiati-
va Ligii Studenþilor din Galaþi ºi a Asociaþiei
Studenþilor Creºtini Ortodocºi din România.

Aceastã iniþiativã a fost sprijinitã ime-
diat de cãtre Episcopia Dunãrii de Jos,
respectiv  Prea Sfinþia Sa dr. Casian Crãciun,
Episcopul Dunãrii de Jos, ºi de Universitatea
�Dunãrea de Jos� din Galaþi, atât moral cât ºi
financiar.

Hramul Bisericii va fi acelaºi cu al Ligii
Studenþilor din Universitatea �Dunãrea de
Jos� Galaþi, ASCOR-filiala Galaþi, precum
ºi al întregului oraº, anume Sfântul Apostol
Andrei.

Este vorba de o bisericã în stil vechi
moldovenesc, ce va avea o înãlþime de 40 m,
cu o suprastructurã realizatã integral din
lemn, fundaþia ºi planºeul fiind din beton
armat.

Biserica va fi amplasatã pe axul central
al Grãdinii Publice, acest lãcaº de cult
urmând sã dea un farmec aparte acestui
bãtrân parc al Galaþului. Atât construcþia, cât
ºi amplasamentul bisericii, nu vor necesita
tãierea nici unui copac. A fost obþinut acor-
dul Consiliului Local pentru acest amplasa-
ment.

În actualul proiect, aceastã bisericã va fi
cea mai înaltã bisericã studenþeascã din
România.

Sorin TIMPAU

N O U L
C A T O L I C O S  

A L  A R M E N I E I
Delegaþii Adunãrii Naþionale Bisericeºti

din Armenia, întruniþi pe 27 octombrie la
Ecimiadzin, l-au ales pe Karekin Nersisian,
Arhiepiscop de Ararat, drept cel de-al 132
Catolicos al Bisericii Armene.
Contracandidatul sãu în cel de-al doilea tur
de scrutin a fost Arhiepiscopul Nerses
Pozalian.

Noul Catolicos, în vârstã de 48 de ani, s-a
nãscut într-un sat de lângã Ecimiadzin. A
studiat teologia la Viena, Bonn ºi la
Academia Bisericii Ortodoxe Ruse de la
Moscova  (Zagorsk), pe care a absolvit-o în
1979.

La sfârºitul lunii septembrie  toate ziarele
din Armenia  ºi cele din diasporã au publicat

o declaraþie semnatã de ºase dintre cei mai
importanþi ierarhi, în care aceºtia îºi expri-
mau îngrijorarea din  cauza cã autoritãþile
civile au intervenit în  cursul procesului elec-
tiv. În declaraþie  se aratã cã �în eºaloanele
superioare ale puterii civile s-a realizat un
consens în favoarea unuia dintre candidaþi,
pe care încearcã sã-l ridice pe tronul de
catolicos�. Candidatul în favoarea cãruia s-a
realizat acest consens este chiar noul catoli-
cos. Se pare cã acesta a fost sprijinit de un
personaj puternic ºi influient, membru al
diasporei armene din SUA.

Totuºi, preºedintele armean Robert
Kociarian însuºi a declarat, fãrã sã se
ascundã, cã are o opþiune bine determinatã în
aceastã problemã ºi �i-ar pãrea extrem de
rãu dacã ºeful statului n-at avea un cuvânt
de spus în aceastã problemã atât de impor-
tantã  pentru naþiune�. �De  ce nimeni n-a
protestat când, în decursul veacurilor,
catolicosul era numit în sensul literal al
cuvântului de ºahii Persiei, sultanii otomani,
þarii Rusiei sau de cãtre Biroul Politic al
Partidului Comunist al URSS �, a declarat
Kociarian.

Opinia publicã  a fost scandalizatã în
urma publicaþiei declaraþiei. S-au fãcut para-
lele cu alegerea precedentului catolicos
Karekin I, în mai 1995, când preºedintele de
atunci, Levon-Ter Pertrosian, l-a susþinut  pe
acesta, la acea vreme Catolicos de Cilicia,
întãistãtãtor al aripii occidentale a Bisericii

Armene. Fostul preºedinte, el însuºi emigrat
din Siria, ºi-a  motivat decizia prin necesi-
tatea de a pune capãt schismei care exista
între Sfântul Scaun de la Ecimiadzin ºi
Marea Casã de Cilicia de la instaurarea pu-
terii sovietice în Armenia. Pe parcursul a
peste 70 de ani, structurile bisericeºti occi-
dentale (Siria) au fost total în afara  puterii
tronului de la Ecimiadzin ºi au rãmas libere
de presiunile ideologice comuniste. Cu  toate
cã patriarhul �Daºnaktsutiun�, cu  ideologia
sa naþional-socialistã a exercitat o mare
influienþã în cadrul Bisericii Armene din
diasporã, Biserica a jucat un rol enorm în
consolidarea ºi pãstrarea culturii naþionale ºi
a limbii în afara graniþelor patriei istorice.

Dupã accederea fostului Catolicos de
Cilicia pe tronul de la Ecimiadzin, a început
un proces activ de consolidare a celor  douã
ramuri ale Bisericii Apostolice Armene. În
scurt timp,  aceastã Bisericã va aniversa
1700  de ani de la adoptarea creºtinismului
ca religie de stat în Armenia, fiind primul
stat care a luat  aceastã mãsurã, înaintea
Imperiului Roman de Rãsãrit.

(V.O.)

În  revista �Le lien�, editatã de
Patriarhia melchitã catolicã din Antiohia -
comunitate de rit bizantin unitã cu Roma,
cu sediul la Damasc (Siria) - Pr. Ignatie
Dick, vicarul episcopal al eparhiei de
Alep, iniþiazã o reflexie asupra locului bi-
sericilor orientale unite cu Roma în noua
conjuncturã ecumenicã. În urma progre-
selor realizate în cadrul dialogului teolo-
gic oficial dintre ortodocºi ºi catolicii,  a
sosit momentul - considerã Pr. Ignatie - de
a lãmuri sensul relaþiilor dintre bisericile
unite ºi Roma ºi de a întreprinde o lucrare
pastoralã împreunã cu ortodocºii, pentru a
se depãºi dezbinãrile trecutului.

Istoria a arãtat cã Biserica Romei,
contrar promisiunilor sale iniþiale, a cãutat
adesea sã anihileze specificul bisericilor
orientale care se supuseserã jurisdicþiei
sale. �Roma ne-a tratat conform ecleziolo-
giei post-tridentine ºi ne-a integrat în
angrenajele romane(...). Pânã la actuala

recunoaºtere, cã unirea sau reluarea unirii
nu înseamnã absorbþie, se încerca pur ºi
simplu absorbirea noastrã. Am rezistat cât
am putut, dar nu am reuºit decât în parte�.
Decretul Conciliului Vatican II privind
restaurarea autonomiei bisericilor orientale
nu a fost aplicat decât parþial. Astãzi, con-
cluziile întrunirii de la Balamand, cum cã
uniatismul nu poate fi considerat o metodã
pentru a se ajunge la unitatea bi-sericilor,
trebuie sã-ºi gãseascã aplicarea în viaþa
eclesialã a bisericilor unite cu Roma:
�Dacã tipul nostru de unire nu este cel pre-
conizat în cazul reluãrii comuniunii
Rãsãritului cu Roma, suntem chemaþi sã-1
pãrãsim sau sâ-1 reformãm, stabilind cu
Roma relaþiile pe care aceasta înþelege sã le
aibã cu Rãsãritul reconciliat�. Pr. Ignatie
propune Bisericii Melchite sã revendice
Romei �un statut mai autentic� ºi sã
înceapã totodatã un dialog cu Patriarhia
Ortodoxã din Antiohia, colaborând cu
aceasta pe plan liturgic ºi pastoral. Acest
demers trebuie sã treacã prin
redescoperirea rãdãcinilor teologice ºi spi-
rituale ale Rãsãritului creºtin, fãrã a le
respinge însã pe cele ale Apusului, astfel
încât �sã ne pregãtim credincioºii în ve-
derea unei eventuale uniri cu ortodocºii,
risipind prejudecãþile ºi reticenþele�.
�Unirea noastrã cu Biserica Ortodoxã, în
cazul restabilirii comuniunii, nu va fi o
absorbire în Ortodoxie, ca realitate socio-
logicã, ci o punere în comun a geniului
propriu fiecãruia dintre noi, care am
dobândit de-a lungul istoriei recente parti-
cularitãþile noastre�, conchide Pr. Ignatie.

Existenþa a douã patriarhii �paralele�
în Antiohia, una ortodoxã ºi cealaltã mel-
chitã, dateazã de la schisma din 1724,
când prozelitismul misionarilor occiden-
tali în Orientul Apropiat a determinat o
micã parte din comunitatea creºtinã antio-
hianã sã se uneascã cu Roma. În ultimii
ani, am asistat la luãri de poziþie comune
de cãtre cele douã biserici în probleme de
actualitate. Aceastã apropiere s-a realizat
îndeosebi sub egida Patriarhului melchit
Maxim IV ºi a succesorului sãu, Maxim
V, ca ºi a Patriarhului ortodox Ignatie IV.
Astfel, în august 1991, întâistãtãtorii celor
douã biserici au publicat o declaraþie
comunã chemând creºtinii din Ucraina
occidentalã ºi din celelalte þãri din Est,
ortodocºi ºi uniþi, la dialog, pace ºi bunã
înþelegere.

MELCHIÞII DESPRE
RELAÞIILE LOR CU

ROMA ªI 
ORTODOXIA

Ecimiadzin, biserica �Sf. Ripsime�

BISERICA 
STUDENÞILOR
GÃLÃÞENI


