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DIN CUPRINS

Aducem la cunoºtinþa creºtinilor ortodocºi ºi
îndeosebi a cadrelor didactice din învãþãmânt
urmãtoarele:

Având în vedere faptul cã prezenþa
reprezentanþilor Bisericii Ortodoxe din Moldova la
Simpozionul respectiv este interpretatã în mod
eronat, þinem sã menþionãm cã organizator al
Simpozionului nu a fost Biserica, reprezentanþii ei
au asistat doar ca invitaþi, expunând viziunea
ortodoxã a conceptului creºtin de educaþie (PS
Episcop Dorimedont, prot. Z. Toia).

Ulterior, luând cunoºtinþã cu discursurile
prezentate la Simpozion, am vãzut cã în dezbateri
ºi-au expus doctrinele ºi reprezentanþi ai islamu-
lui, precum ºi ai sectei totalitare a moonismului,
fapt ce contravine genericului Simpozionului
declarat �creºtin�.

Considerãm, deci, cã Simpozionul respectiv
ºi organizatorii lui (D-l Virgil Mândâcanu)
urmãresc cu totul alt scop decât cel creºtin al edu-
caþiei tinerei generaþii.

În aceastã situaþie  Biserica Ortodoxã din
Moldova îºi exprimã totalul dezacord cu tendinþa
de a dizolva învãþãtura creºtinã într-un sincretism
de doctrine, ce neagã dumnezeirea Domnului ºi
Dumnezeului nostru Iisus Hristos, Care este pen-
tru noi �Luminã din luminã, Dumnezeu adevãrat
din Dumnezeu adevãrat� (Simbolul credinþei
noastre), ºi nu doar unul din proroci, sau un ratat,
cum susþine cu blasfemie concepþia lui Moon.

Concepþii  de felul celor expuse la  Simpozion
pentru  promovarea  în sistemul de învãþãmânt ºi
pretinse a fi creºtine nu putem accepta.

Mai þinem sã menþionãm cã creºtinii nu orga-
nizeazã simpozioane în ziua de duminicã, ci par-
ticipã la Sf. Liturghie.

DECLARAÞIE
a Bisericii Ortodoxe din Moldova în legãturã cu Simpozionul Internaþional

�Conceptul creºtin de educaþie � idealul românilor de pretutindeni� din 13-14
mai 2000, desfãºurat la Universitatea Pedagogicã �Ion Creangã� din Chiºinãu

Preºedintele Sinodului Bisericii Ortodoxe
din Moldova

+ Vladimir , Mitropolitul Chiºinãului ºi al
întregii Moldove

14.07.2000

FELICITARE

Cu ocazia Zilei Îngerului Înalt
P r e a
S f i n þ i t u l u i
Mitropolit
VLADIMIR,

îl feli-

c i t ã m
din toatã

inima ºi îi
dorim de la Domnul

întãrire întru slu-
jirea arhipãsto-
reascã, sãnãtate,
pace ºi liniºte

întru mulþi ºi fericiþi ani.

În plin miez de varã, când
soarele dogoreºte  pãmântul iar
holdele se pleacã în bãtaia  vân-
tului, Biserica Ortodoxã
prãznuieºte pe unul  dintre cei
mai mari ºi mai cunoscuþi pro-
roci ai Vechiului Testament, pe
Sfântul Ilie Tesviteanul.

Dacã unii dintre prorocii
Vechiului Testament au lãsat
scrieri ce sunt incluse în
Canonul biblic, alþii însã  ºi-au
îndeplinit  misiunea lor  de
vestitori ºi apãrãtori  ai legii
dumnezeieºti  fãrã a scrie
mesajul lor. Aceºtia sunt �pro-
rocii acþiunii� ºi unul dintre ei
este ºi Sf. Ilie.

Nãscut în localitatea Tesvic
din Galead, în familia pre-
oþeascã  a lui Sovah, Sf. proroc
Ilie  a trãit cu peste 800 de ani
înainte de Hristos, pe  timpul
necredinciosului rege Ahab.

Acesta ajunsese un instru-
ment docil în mâinile soþiei sale
Izabela, originarã  din Fenicia,
ºi care de la început  a susþinut
cultul idolatru al zeului Baal pe
care apoi prin teroare l-a impus întregului  popor evreu.

Când  credinþa într-un singur Dumnezeu aproape
dispãruse ºi  majoritatea poporului îmbrãþiºase  idola-
tria, Ilie  s-a prezentat în faþa   regelui Ahab ºi a anunþat
o perioadã de  trei ani  de secetã drept  pedeapsã  din
partea lui Dumnezeu.

Pentru  a dovedi falsitatea  idolilor ºi  puterea ade-
vãratului Dumnezeu, Ilie  cheamã pe muntele Carmel pe
regele Ahab ºi pe oamenii  trimiºi din toate  triburile lui
Israel, ca sã participe la o probã  a focului. A zis Ilie  cãtre
popor: �Pânã când veþi ºchiopãta de amândouã

picioarele?   Dacã Domnul este
Dumnezeu, urmaþi-L pe El ºi
dacã este Baal, urmaþi-l pe aces-
ta� Proroc al lui Dumnezeu am
rãmas numai eu singur, iar  pro-
roci ai lui  Baal sunt patru sute
cincizeci de oameni ºi  proroci ai
dumbrãvilor  Astartei patru sute.
Daþi-ne doi junci; ei sã-ºi  aleagã
unul, sã-l taie în bucãþi ºi sã-l
punã pe lemne, dar foc sã nu
aprindã; iar eu voi gãti pe
celãlalt viþel ºi-l voi aprinde.
Apoi voi sã chemaþi numele
dumnezeului vostru, iar eu voi
chema numele Domnului
Dumnezeului�. ªi  Dumnezeul
care va rãspunde, acela este
Dumnezeu. ªi a rãspuns
poporul: �Bine  ai grãit� (III Re-
gi 18,21-25). Prorocii lui Baal au
pregãtit primii altarul ºi au
început sã strige cãtre cer��ºi
strigau  cu glas tare ºi se înþepau
dupã obiceiul lor cu sãbii ºi cu
lãnci pânã de curgea sânge.
Trecuse de amiazã ºi ei tot s-
au zbuciumat mereu pânã la tim-
pul jertfei, dar n-a fost nici un

glas, nici rãspuns, nici auzire� (III Regi 18, 27-29). Ilie
pregãteºte ºi el un altar, cere sã se toarne apã pe lemne, ºi
în jurul altarului, ºi apoi se roagã: ��auzi-mã, Doamne,
auzi-mã acum  cu foc, ca sã cunoascã astãzi  poporul aces-
ta cã Tu  singur eºti Dumnezeul lui Israel�� ªi s-a
coborât foc de la Domnul ºi a mistuit arderea  de tot, ºi
lemnele ºi pietrele, ºi  þãrâna, ºi a mistuit ºi toatã apa care
era în ºanþ. ªi tot  poporul, când a vãzut aceasta, a cãzut
cu faþa la pãmânt ºi a zis: �Domnul  este Dumnezeu,
Domnul este Dumnezeu� (III Regi 18, 36-39).

(continuare în pag. 6)

SF. PROROC ILIE TESVITEANUL

S f .  P r o r o c  I l i e  î n  p u s t i u
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AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR,  MITRO-
POLIT AL CHIªINÃULUI ªI ÎNTREGII MOLDOVE

4 iulie � A asistat la prima ºedinþã a
Comisiei pentru Învãþãmânt Teologic,
Educaþie religioasã ºi Catehizare.

10 iulie - Întâlnire cu preºedintele
Republicii Moldova la mãnãstirea Cãpriana.

11 iulie � Slujba de searã la catedrala
�Naºterea Domnului� din Chiºinãu.

12 iulie � Sf. Liturghie la biserica �Sf.
Dumitru� din Chiºinãu.

14 iulie � Acatistul �Acoperãmântul Maicii
Domnului� la catedrala �Naºterea Domnului� din
Chiºinãu.

15 iulie � Slujba de searã la catedrala
�Naºterea Domnului� din Chiºinãu.

16 iulie � Sf. Liturghie la catedrala

�Naºterea Domnului� din Chiºinãu.
18 iulie � Sf. Liturghie la mãnãstirea �Sf.

Treimi� din Serghiev Posad.
21 iulie � Acatistul �Acoperãmântul Maicii

Domnului� la catedrala �Naºterea Domnului�
din Chiºinãu.

22 iulie � Slujba de searã la catedrala
�Naºterea Domnului� din  Chiºinãu.

23 iulie � Sf. Liturghie la catedrala
�Naºterea Domnului� din Chiºinãu.

27 iulie � Slujba de searã la biserica �Sf.
Cneaz Vladimir� din Chiºinãu.

28 iulie � Sf. Liturghie la catedrala
�Naºterea Domnului� din Chiºinãu.  Recepþie
cu ocazia Zilei Îngerului ÎPS Vladimir.

Moment de la întâlnirea cu Preºedintele
Republicii Moldova la mãnãstirea Cãpriana

Pe data de 10 iulie, la vechea mãnãstire Cãpriana, a avut loc o
întâlnire a conducerii Bisericii Ortodoxe din Moldova, împreunã cu
protopopii de judeþ, cu Preºedintele Republicii Moldova, D-l Petru
Lucinschi. 
S-au discutat probleme de interes comun. D-l Lucinschi a menþionat
cã Biserica Ortodoxã este un factor de stabilitate în societatea noas-
trã ºi cã ar fi necesar ca la o ºedinþã specialã a Guvernului sã ia parte
ºi conducerea Bisericii, pentru a expune problemele diverse ce-i

frãmântã pe creºtinii ortodocºi.
Pãrinþii protopopi au abordat problema predãrii în ºcolile de stat,

începând cu 1 septembrie, a disciplinei �educaþia moral-spiritualã�,

cerând Preºedintelui sã dea unele explicaþii cum concepe Domnia sa
conþinutul ºi predarea disciplinei respective. D-l Lucinschi a propus sã fie
constituitã o comisie comunã a Bisericii Ortodoxe ºi Ministerului
Învãþãmântului, pentru a discuta problema manualelor, a cadrelor didac-
tice. Domnia sa ºi-a exprimat opinia cã ar fi bine ca 20 de ore sã fie pre-
date de profesor ºi 10 ore de cãtre preot, cu un control respectiv din
partea Mitropoliei.

Luând cuvântul în dezbateri, PS Episcop de Edineþ ºi Briceni
Dorimedont ºi-a exprimat preocuparea cã disciplina în cauzã este
conceputã ca o istorie a religiilor, ceea ce este de fapt un ateism
mascat.

Protopopul de Orhei, prot. I. Vulpe a propus ca anume preoþii sã
predea educaþia spiritualã.

S-a pus problema deschiderii unei biserici pe lângã Ambasada R.
Moldova la Moscova pentru diaspora noastrã de acolo.
ÎPS Mitropolit Vladimir a propus sã fie înregistratã proprietatea Bisericii
Ortodoxe din Moldova.

De la orice întâlnire la atare nivel suntem în drept sã aºteptãm
urmãri benefice, mai ales când Statul vede în Biserica Ortodoxã un fac-
tor de stabilitate. Deci este de aºteptat sã avem, de pe urma acestei
întâlniri, niºte soluþii practice în viitorul apropiat, cu urmãri pozitive atât
pentru Stat, cât ºi pentru Bisericã.

Comisii comune ale Bisericii ºi Ministerului Învãþãmântului au mai
fost, s-au mai elaborat documente comune (respectiv cel din anul 1996,
care zace ºi azi la Parlament, neluat în seamã). 

Sã fie, oare, propunerea actualã a Preºedintelui P. Lucinschi de
bun augur?

ÎNTÂLNIRE A CONDUCERII MITROPOLITANE ªI JUDEÞENE A
BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVA CU ªEFUL STATULUI

BISERI C A  � S F ÂNTUL DUMITRU� DIN CHIªINÃU
LA 1 0 ANI DUPÃ RENAªTERE

Biserica � Sf. Dumitru �, care de 10 ani este
centrul spiritual al creºtinilor ortodocºi din sectorul
Botanica al capitalei, a sãrbãtorit în ziua �Sfinþilor
Apostoli Petru ºi Pavel� (care este primul hram al
bisericii, de la temelia sf. locaº întemeiat în secolul
trecut) o datã rotunjitã.

Aceastã bisericã a trecut printr-un calvar ade-
vãrat, fiind pângãritã ºi ajunsã �casã de culturã�, cu
toate atributele urâciunii pustiirii ateiste. A fost
pângãrit ºi cimitirul de alãturi, în anul 1987 constru-
indu-se pe oasele strãbunilor o grãdiniþã de copii...

În anii de prigoanã, venea uneori la Chiºinãu
cu pãrinþii un bãieþel vioi ºi isteþ care, trecând pe
lângã biserica fãrã cupole, întreba ºi se întreba de
fiecare datã: �Oare cine ºi când va ridica din ruine

acest sfânt lãcaº?� Rãspunsul l-a dat Dumnezeu, cãci
tocmai acel bãieþel din Bãcioi a venit, peste ani, cu
binecuvântare ca paroh la sf. bisericã, iar ceea ce i-a
reuºit în aceºti 10 ani ce s-au scurs, puteþi vedea pe
viu.

Astãzi biserica �Sf. Dumitru� este un lãcaº
înfloritor, cu picturi unice, cu catapeteasmã înfloritã
în sculpturi aurite, cu trei coruri � de maturi, tineret
ºi copii, cu o ºcoalã duminicalã cu sute de copii ºi
douã încãperi pentru lecþii în mai multe schimburi,
cu o cantinã pentru sãrmani ce se construieºte (dar
aceºtia gãsesc aici o mâncare caldã de mai mulþi
ani). E o turmã ºi un pãstor, e clerul ºi poporul într-
un suflet ºi într-o rugãciune, e Biserica lui Hristos.

La 12 iulie a slujit aici ÎPS Mitropolit

Vladimir, apreciind dupã merite truda slujitorilor ºi
enoriaºilor cu distincþii arhiereºti. Îi felicitãm ºi noi
cu frumoasa aniversare de 10 ani ºi realizãrile
impunãtoare, iar PC pãrinte protoiereu Pavel
Borºevschi îi dorim, la împlinirea celor 40 de ani de
la naºtere, putere de la Domnul în slujirea pãstore-
ascã, bucurii în familie, �cuvânt cu putere multã� de
la Dumnezeu întru propovãduirea Evangheliei iubi-
tului Sãu Fiu, Domnului Dumnezeului ºi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

ªi mai zicem din rugãciunea amvonului:
�Doamne, pe acei ce iubesc podoaba casei Tale, Tu
pe aceºtia îi preamãreºte cu dumnezeiascã puterea
Ta�.

Preot Vasile CIOBANU
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La 20 iunie 2000,
creºtinii judeþului Ungheni
au sãrbãtorit �Aniversarea a
2000 de ani de la Naºterea
Domnului Iisus Hristos�,
unul dintre cele mai impor-
tante evenimente din istoria
neamului omenesc.
Atmosfera de sãrbãtoare s-
a simþit peste întregul oraº
Ungheni, revãrsând în
sufletele bãºtinaºilor ºi
oaspeþilor bucurie, pace,
fericire ºi voie bunã.
Organizatorul principal al
acestui jubileu a fost pro-
topopul judeþului Ungheni,
Arhimandritul Petru
(Musteaþã), fiind susþi-nut ºi
ajutat de preoþii parohiilor
din comunele judeþului dat:
pãrintele Gheorghe din or.
Ungheni, pãrintele Ioan din
com. Pituºca, sect. Cãlãraºi,
pãrintele Emilian, sect.
Nisporeni.

Desfãºurarea sãrbã-
torii a început cu întâlnirea
oficialã a Înalt Prea

Sfinþitului Vladimir, Mitropolit

al Chiºinãului ºi al întregii
Moldove, care a binecuvân-
tat începerea Sfintei
Liturghii, dedicatã Naºterii
Domnului Iisus Hristos-
2000. Dupã Sf. ºi
Dumnezeiasca Liturghie,
protopo-pul jud. Ungheni,
Arh. Petru a înmânat în
amintirea acestei aniversãri
câte o icoanã preþioasã
oaspeþilor de onoare la
aceastã sãrbãtoare: ÎPS
Vladimir; ex.-preºedintelui
Rep. Moldova, d-lui
M.Snegur; directorului serv.
de stat de la Guvern pe

problema cultelor, d-lui

Armaºu; prefectului jud.
Ungheni, d-lui S.Cladco;
preºedintelui consiliului
judeþean, d-lui I.Filimon.

Mai târziu a urmat
vizita expoziþiei consacrate
jubileului, la care ºi-au
demonstrat mãiestria ºi ta-
lentul în picturã, graficã,
cera-micã, broderie, lem-
nãrie, lut, etc. maeºtrii dotaþi
din comunele judeþului
Ungheni, amenajând cu
obiectele meºteºugite cu
iscusinþã colþiºoare sub
formã de casã mare,
panouri, mese de sãrbã-

toare, ungheraºe de rugã-
ciuni, demonstrând încã o
datã gusturile frumoase ºi
fantezia bogatã a moldove-
nilor localnici.

Pentru participanþii mai
mici au fost rânduite concur-
suri, jocuri distractive tema-
tice pentru copii, desene pe
asfalt, loterie cu bilete
câºtigãtoare, unde copilaºii
au fost surprinºi de
cadourile primite: biciclete,
casetofon, calculatoare,
jucãrii, apã dulce º.a. N-au
fost neglijaþi nici cei mai triºti
ca noi: pentru familiile
nevoiaºe a fost organizat un
prânz de binefacere cu felu-
rite bucate gustoase.

Preoþii au fost invitaþi la
Conferinþa dedicatã Naºterii
Mântuitorului Iisus Hristos-
2000, unde au avut cuvânt
ÎPS Vladimir, preºedintele
consiliului judeþean d-l
I.Filimon, prefectul judeþului
Ungheni d-l S.Cladco, pri-
marul or. Ungheni d-l

V.Vrabie, dupã care au fost
audiate ºi referatele pregãtite
de preoþi la temele: �Hristos
se naºte, slãviþi-L, Hristos din
cer, întâmpinaþi-L�, �Creºti-
nismul pe teritoriul Moldovei�,
�Lumina sau întunericul în
sec. XXI�, care a suscitat
interesul celor din salã.

Þin sã vã aduc la
cunoºtinþã, cã în cadrul
acestei ceremonii au evolu-
at colective de copii cu
diferite concerte de sãrbã-
toare din comunele judeþului
Ungheni. Au mai participat
ansamblul folcloric de copii
de la Casa Copilului �Prea
Fericitul Iosif�, de pe lângã
mãnãstirea �Cuv. Paras-
cheva� (Hâncu), ºi maicile
din mãn. �Naºterea Maicii
Domnului� (Rãciula).

Cei mai activi ºi bine
pregãtiþi participanþi la sãr-
bãtoare au fost menþionaþi ºi
premiaþi cu premii bãneºti.

Arhimandrit Petru (Musteaþã)

ANIVERSAREA A 2000 DE ANI DE LA NAªTEREA DOMNULUI
Judeþul Ungheni, 2000

Anul acesta s-a desfãºurat o
nouã etapã a Concursului �cântecului
popular pascal�, organizat de
Ministerul Educaþiei ºi ªtiinþei,
Palatul Naþional de Creaþie a Copiilor
ºi Adolescenþilor ºi Uniunea
Muzicienilor din Moldova.

Organizatorii l-au numit �festi-
val�, dar având în vedere cã s-a petre-
cut în perioada Postului Mare, noi am
propus sã fie numit �concurs� (ceea ce
nu s-a înfãptuit).

Concursul s-a desfãºurat în pe-
rioada 8.04 � 20.05.2000. Având în
vedere cã organizatorii au solicitat ºi
asistenþa Bisericii Ortodoxe din
Moldova, pe data de 13.04 Mitropolia
a emis o Directivã adresatã tuturor
structurilor bisericeºti, care prevedea
inclusiv urmãtoarele:

�Care ar putea fi atitudinea
Bisericii faþã de fenomenul �cântecu-
lui popular pascal�? Poporul a
cântat dintotdeauna
ºi va cânta
m e r e u .
Depinde ce ºi
cum cântãm.
Prorocul ne
î n d e a m n ã :
� C â n t a - v o i
Domnului în toatã ziua, cânta-voi
Dumnzeului meu cât voi fi� (Ps. 103).
Aici aflãm ºi rãspunsul ce ºi cum sã
cânte un drept-credincios. Cântarea
despre creaturã fãrã Creator moartã
este, cântarea fãpturii fãrã prezenþa
Fãcãtorului nu este deplinã. Creºtinii

au cântat psalmi ºi imnuri dintotdeau-
na. Compuse de psalmiºti, de imno-
grafi, de psalþi � profunzi cunoscãtori
ai Sfintei Tradiþii ºi ai Sfintelor
Scripturi. Aceste cântãri puteau fi
auzite în Sfintele biserici. dar au fost
timpuri de prigoanã, când creºtinii nu
se mai puteau aduna în Sfintele lãcaºe,
dar rugãciunea nu a încetat niciodatã.
Atunci poporul nostru creºtin, lipsit de
pãstori, încerca sã-þi exprime trãirea
sufleteascã prin cântare, adeseori o
cântare naivã, dar plinã de trãire.
În special în timpul Postului Mare,
creºtinii compãtimesc în cântãri, une-
ori naive, pline de evlavie, patimile
Mântuitorului, suferinþele Preasfintei
Nãscãtoare de Dumnezeu, cântã
Învierea ºi Înãlþarea Domnului
Iisus Hristos.
Concursu l

respectiv al
�cântecului popular pas-

cal� (cântãrile pascale ce nu þin
neapãrat de slujbele din bisericã, dar
care nu conþin devieri de la învãþãtura
de credinþã ortodoxã, lucruri contrare
textelor Sfintei Scripturi, troparelor,
cântãrilor psalmodice sau strãine
Simbolului niceo-constantinopolitan
al Credinþei (�Crezului�).

Precum reiese din conceptul

Concursului preconizat de organiza-
tori, Domniile lor ºi-au propus tocmai
scopul de a se apropia cât mai mult de
veridica cântare bisericeascã, de
vechile cântãri psaltice, de muzicã
(fãrã acompaniament instrumental),
de a renunþa la cântãri inspirate din
muzica sectanþilor, care nu cinstesc pe
Preasfânta Nãscãtoare de Dumnezeu,
nici pe Sfinþi � urmaºi ai lui Hristos.
Având în vedere cã organizatorii aces-
tui concurs solicitã ºi asistenþa
Bisericii la aceastã manifestare, ar fi
de cuviinþã ca pãrinþii protopopi sã
asiste la toate etapele Concursului
(anul acesta, pe cât e posi-
bil, ºi pe viitor)
p e r -

sonal, sau
prin reprezentanþi �

preoþi împuterniciþi, pentru ai
îndruma pe organizatori sã nu admitã
eventual cântece strãine de credinþa
ortodoxã a poporului nostru.

Preoþii din parohiile de unde pro-
vin participanþii la Concurs, trebuie sã
îndrumeze în alegerea unui repertoriu
neafectat de devieri sectare, sã veri-
fice cu luare-aminte chiar textele cân-
tãrilor din timp.

Aºadar, Sfânta Bisericã nu poate
rãmâne indiferentã faþã de respectivul
Concurs al �cântecului popular pas-

cal� ºi la dorinþa organizatorilor de a
se apropia de adevãrata cântare
creºtinã ortodoxã de veacuri. 
Recomandãm de a trimite la Concurs
ºi corurile parohiale de copii, pentru a
promova cu adevãrat cântãrile pascale
înãlþate la ceruri dintotdeauna în
Sfintele biserici în rugãciune.

Atenþionãm preoþii ca sã con-
vinã cu organizatorii Concursului,
pentru ca pe viitor acþiunile respective
sã nu se petreacã în timpul Liturghiei,
când prezenþa preotului nu e posibilã
în altã parte, decât în Sfântul Altar�.

Personal am asis-
tat la ºedinþa pregãti-
toare a Concursului ºi
apoi la Gala lau-
reaþilor, ce s-a
desfãºurat la
Chiºinãu în ziua de

20 mai. L-am felicitat din
toatã inima pe D-l A. Tamazlâcaru,
care a lansat cu câþiva ani în urmã
ideea ca atare ºi s-a strãduit cel mai
mult în domeniu. Am vãzut la Sala cu
orgã coruri minunate de copii ºi ado-
lescenþi, care au dedicat Domnului
cântãri de simþire ºi trãire ortodoxã.
Este o reuºitã a D-lui A. Tamazlâcaru,
cãci comparând cu prima ediþie a
Concursului cu câþiva ani în urmã, s-a
avansat considerabil în direcþia
debarasãrii de cântãri strãine
Ortodoxiei, sau cu devieri strãine
Sfintei Tradiþii ºi Sf. Scripturi.

(continuare în pag. 6)
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Aºa-numita miºcare New Age a apãrut în se-
colul al XX-lea în SUA. Pânã aici, o afirmaþie de
puþinã acribie ºtiinþificã. Dar am ales în mod
intenþionat aceastã formulare generalã, pentru a
sublinia caracterul oarecum difuz al miºcãrii. Dacã
în privinþa spaþiului putem specifica statul California,
problema datei de naºtere a miºcãrii e mai contro-
versatã. În funcþie de perspectiva astrologicã,
antropologicã sau psihologicã, diferiþi cercetãtori au
plasat momentul incipient fie în anul 1904, sau
1910, sau 1917, dupã alþii � la 5 februarie 1962
(când s-a produs o anume grupare a planetelor).
Potrivit psihologului C. G. Jung, era Vãrsãtorului
începe în 1997 sau 2154 (!). Existã ºi o enciclope-
die (New Age Encyclopedia, First Edition) care
expune o cronologie a miºcãrii. Aceasta ar începe
în 1875 cu formarea Societãþii Teosofice la New
York de cãtre Helena Petrovna Blavatsky, Henry
Steel Scott ºi William Quan Judge. Aceastã totalã
imprecizie ºi lipsã de coerenþã este tipicã miºcãrii ºi
se datoreazã faptului cã are la bazã interpretãri
astrologice ce sunt supuse arbitrarului
ºi subiectivismului celor în
cauzã. De altfel, este
imposibil de stabilit cu sigu-
ranþã când începe aceastã
numãrãtoare ºi dupã ce cal-
endar. ªi atunci, se pune între-
barea: cum se poate pune vreo
bazã pe o datare total con-
venþionalã? Una din �virtuþile� de
care se prevaleazã atât post mod-
ernismul cît ºi New Age este anti-dogmatismul. Ca
ortodocºi, suntem întru totul de acord, numai cã
new age-rii confundã dogmatismul cu dogmele,
combãtându-le iresponsabil în egalã mãsurã. Prin
dogmatism se înþelege cu adevãrat o atitudine con-
damnabilã, în vreme ce dogmele sunt garanþia sta-
torniciei ºi adevãrului învãþãturii creºtine. În ce ne
priveºte, vom considera ca mai plauzibilã datarea
postbelicã, fãrã ca aceasta sã fie un element în
afara oricãrei discuþii. Urmãtorul moment ar fi
analizarea contextului religios ºi social în care a
apãrut miºcarea. Aici lucrurile sunt deja bine cunos-
cute ºi nu necesitã lãmuriri suplimentare. Este
vorba de �noul imperiu roman�, SUA, un imperiu
fãrã împãrat, cu formã republicanã federativã, dar
un imperiu de facto. Din punct de vedere istoric,
sunt la îndemânã paralelele cu Imperiul Roman
pãgân. Ambiþia de stãpânire a lumii s-a conturat pe
deplin dupã victoria repurtatã în 1945 asupra celor
douã imperii pãgâne rivale: al treilea reich ºi imperi-
ul soarelui rãsare. Totodatã, a fost întrecut ºi imperi-
ul aliat, cel britanic, a cãrei stea începe sã decadã
treptat. Va rãmâne un singur rival redutabil, ºi el în
mod conjunctural fost aliat, imperiul pãgân sovietic.
Începe rãzboiul rece. Din punct de vedere confe-
sional SUA se prezintã ca un mozaic din care
putem, totuºi, desprinde, cu ajutorul datelor statis-
tice furnizate de enciclopedia CD Rom Encarta 98
urmãtoarea structurã: �La jumãtatea secolului trecut
populaþia SUA era predominant protestantã; ea
includea relativ puþini romano-catolici ºi evrei, ºi
aproape nici un aderent al religiilor necreºtine cum
ar fi islamul sau budismul... Printre noile fenomene
religioase ale sec. trecut se numãrã fondarea mai
multor denominaþiuni americane genuine printre
care Biserica lui Isus Cristos a sfinþilor din ultimele
zile, cunoscutã popular ca Mormonii; Biserica lui
Cristos, Scientistã; Biserica adventistã de ziua a

ºaptea ºi Martorii lui Iehova.
Dupã anuarul statistic din 1998, cel mai mare

grup religios american este cel romano-catolic,
aproximativ 25% din populaþie. Printre grupurile
majore protestante � baptiºtii (19,4%), metodiºtii
(8%), presbiterienii (2,8%), penticostalii (1,8%) ºi
episcopalienii (1,7%). Biserica Ortodoxã are un
numãr însemnat (nu e indicat în procentaj �n. n.).
Cea mai rãspânditã religie necreºtinã din SUA este
iudaismul (2%), dar ºi islamul, budismul ºi hinduis-
mul au adepþi numeroºi�.

Conform fostului consilier de stat american
Zbygniev Bzezinski (actualmente membru al
Trilateralei Bilderberg, grup ce este creditat a fi un
super guvern mondial), �Trebuie (a avea) o religie
personalã�. Ca urmare a acestor directive ideolo-
gice ºi a aplicãrii lor în practicã, potrivit unui sondaj
Gallup în februarie 1978, 10 milioane de
americani, tineri de toate categoriile,
erau adepþii unor religii ori-
entale; 9 milioane
e r a u

angrenaþi în
ceea ce se cheamã

�spiritual healing� (vindecare
spiritualã - o formã tipicã a practicilor

terapeutice de tip New Age, inspiratã din religi-
ile orientale ºi practicile ºamanilor nord-americani).
În anul urmãtor, 1979, 500 000 de catolici americani
erau practicanþi ai healing-ului  carismatic de influ-
enþã penticostalã. Aici este cazul sã menþionãm
apriga concurenþã dintre new age-ri ºi carismatici,
conflictul ºi contradicþia lor datorându-se mijloacelor
diferite, dar folosite în acelaºi scop: bunãstarea
pãmânteascã aici ºi acum.

�Nimic nu e nou sub soare�. Fenomenul social
cunoscut ca New Age a luat amploare vizibilã în anii
60 în mediile hippy de pe coasta de vest, statul
California, având ca centru oraºul San Francisco,
capitala �anticulturii�, supranumit ºi �laboratorul
noilor idei�. Cartierul unde îºi avea sediul aceastã
miºcare se numea Height-Ashbury, dar a fost
supranumit parodistic Height-Hashbury, aluzie
strãvezie la consumul intensiv de droguri psi-
hedelice, practicat de persoanele dubioase adunate
aici din toate colþurile þãrii.

La data de 14 ianuarie 1967 s-au adunat
10.000 de tineri îmbrãcaþi într-o þinutã kitsch pseu-
do-hinduistã, autointitulaþi �flower power children� în
Golden Gate Park. Evenimentul a fost salutat în
ziarul �underground� (subteran, subversiv) The City
of San Francisco Oracle ca fiind inaugurarea unei
noi epoci (ere). Euforia nu a durat însã �decât o
varã�, cu toatã rãspândirea masivã � 250.000 de
hippies numai în SUA. Expresia (luatã din filmul
suedez cu acelaºi nume) trebuie luatã ad literam,
deoarece în octombrie 1967 miºcarea a fost
declaratã moartã ºi înmormântatã simbolic! Motivul
principal al acestei dispariþii rapide au fost drogurile
ºi amorul liber practicate fãrã opreliºte de aceºti
tineri iresponsabili, printre care s-au strecurat ele-
mente subversive, sau de-a dreptul criminali odioºi
ca Charles Manson. Aceastã anticulturã caracteri-
zatã de cunoscutul simbol al pãcii (make love not
war) - în realitatea puþin cunoscutã tinerilor de atun-
ci ºi de azi un strãvechi simbol ocult satanist(!) -
muzica flower power ºi combinaþia de droguri psi-
hedelice cu variantele de yoga occidentalizatã a tre-

cut în zilele noastre la stadiul de culturã oficialã ºi
chiar �politic corectã�. Cercetãtorii români ai acti-
vitãþilor francmasoneriei Radu Comãnescu ºi
Emilian Dobrescu au analizat cu pertinenþã ºi probe
indubitabile rolul francmasoneriei în evenimentele
de care ne ocupãm: �... miºcarea hippie... o nouã
formã de masono-comunism (subl. ns.), care pre-
figureazã prin câteva aspecte doctrinare New Age-
ul�.

Întrucât caracteristica esenþialã a miºcãrii
este sistemul de reþea (web, net) au existat simul-
tan (sincronicity) în acei ani ºi alte centre de egalã
importanþã ca: Esalen ºi Comunitatea Ananda
(California), Findhorn Community (Scoþia de Nord),

Lama Foundation (New
Mexico), Lebensraum-
Zentrum (Zurich) ºi altele.

Institutul Esalen din
Big Sur, California, s-a înfi-
inþat în anul 1962 ºi este
socotit a fi unul din
leagãnele miºcãrii. Sub
conducerea lui Michael

Murphy ºi Richard Price insti-
tutul s-a orientat cãtre experimente

de noi terapii ºi spiritualitate alternativã de
orientare asiaticã. Ambiþia participanþilor era de a
conferi acestor experimente de meditaþie, medicinã
holisticã ºi diverse forme de masaj o alurã intelec-
tualã academicã. Aici s-au perindat figuri de seamã
ale �noii spiritualitãþi� ca Fritz Perls, întemeietorul
gestaltterapiei, apoi Ida Rolf cu a sa terapie rolfing9,
Roberto Assagioli, pãrintele psihosintezei, precum
ºi Rollo May, Carl Rogers, Alexander Lowen,
Christina ºi Stanislav Grof. Pe lângã aceºtia au mai
fost prezente personalitãþi politice ca M.Gorbaciov,
Mark Satin ºi cercetãtori ai noii fizici (Fritjof Capra,
Gary Zukav). În fiecare an 5000 � 7000 de cursanþi
participã la gama largã de oferte new age: psiholo-
gie transpersonalã, psihologie budistã, ºamanism,
hipnozã, yoga, tantra, intuiþie practicã, gestaltter-
apie, metoda feldenkrais, rolfing ºi Cursul mira-
colelor.

Findhorn Community a fost fondatã în Scoþia
de Nord în 1962 de soþii Peter ºi Eileen Caddy
împreunã cu Dorothy Maclean. În mod asemãnãtor
Helenei Skutch, autoarea celebrului Curs al
miracolelorEileen Caddy a auzit, începând cu anul
1953, în timpul meditaþiilor o voce lãuntricã ce-i
dãdea directive de conduitã spiritualã ºi practicã.
Fãrã �a cerceta duhurile�, ea a luat aceastã voce
drept Dumnezeu ºi a urmat-o întocmai. Astfel cei
doi soþi împreunã cu secretara Dorothy Maclean au
fondat o fermã experimentalã model în care s-au
obþinut, ce-i drept, niºte rezultate extraordinare, în
urma meditaþiilor, asupra plantelor.

În anul 1970, a apãrut la Findhorn pentru 3 ani
o altã figurã reprezentativã a New Age-ului, tânãrul
american David Spangler. Acesta a continuat cu
dubioasele practici de transã spiritistã, contribuind
totodatã prin lucrãrile sale la prestigiul acestui fief al
miºcãrii New Age.

Din aceste centre miºcarea s-a rãspândit cu
repeziciunea informaþiilor unor mass-media mobile
ºi (în mare parte, cel puþin) necenzurate, mai întâi
în SUA ºi Europa de Vest (spaþiul aºa-zis �euro-
atlantic�), pãtrunzând apoi, la sfârºitul anilor 70, ºi
în Europa de Rãsãrit, deci ºi în România. Aici desi-
gur cã New Age-ul a întâmpinat de multe ori difi-
cultãþile inerente sistemului totalitar: cenzurã vigi-
lentã a unui sistem mass-media aflat sub controlul
statului-partid.

(va continua)
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C redinþa vine prin auzire, ºi am
simþit aceasta pe noi înºine. În zece ani
de existenþã a bisericii noastre, mulþi eno-
riaºi au ales calea slujirii lui Dumnezeu ºi
Bisericii, iar sorþile lor au trecut prin
inimile noastre. Geografia fiilor
duhovniceºti ai bisericii �Sf. Gheorghe�
cuprinde întreaga lume creºtinã, dar
fiecare din ei, nimerind în Chiºinãu, nu
uitã sã-ºi viziteze  biserica maternã, în
care s-au format ca creºtini ºi au primit
binecuvântare de a sluji lui Dumnezeu.
Pe doi dintre aceºti fii � ieromonahul
Maxim Ciorici ºi ierodiaconul Cucºa
Curchin � i-au adus în Chiºinãu chestiu-
nile personale, dar... necunoscute sunt
cãile Domnulu...

Câteva zile la rând am ascultat
povestirile lor despre viaþa creºtinilor,
despre tradiþiile bisericilor ºi viaþa mona-
halã din þãrile în care au trãit. Pãrintele
Maxim povestea despre mãnãstirile
Angliei ºi Muntenegrului, pãrintele
Cucºa  - despre un an petrecut în Serbia
ºi altul în mãnãstirea Hilandar din
Sfântul Munte Athos. Ei descriau senza-
þiile ºi trãirile lor atât de viu, cum poate
face numai omul care i-a îndrãgit cu tot
sufletul pe cei despre care vorbeºte.
Impresionante erau, mai ales, povestirile
lor despre Iugoslavia, despre oameni lup-
tãtori puternici, despre un popor credin-
cios plin de suferinþe, despre obiectele
sfinte din vechile mãnãstiri ale acestei
þãri creºtine. Din momentul când pãrin-
tele Maxim a pomenit mãnãstirea
Hopovo, unde se pãstreazã moaºtele
Marelui Mucenic Teodor Tiron, începe
povestirea despre acea minune, martorii
ºi participanþii cãreia am fost.

D iscuþia avea loc în timpul mesei.
Dupã rugãciunea de mulþumire, parohul
bisericii noastre, pãrintele Nikolai
Florinski, a propus sã facem un pelerinaj
la locurile sfinte din Serbia ºi ne-am
inclus cu toþii în discutarea viitoarei cãlã-
torii. Pãrinþii Maxim ºi Cucºa propuneau
locurile sfinte pe care le-am putea vizita,
dar când s-a pomenit iarãºi numele Sf.
Teodor Tiron, pãrintele Nikolai a spus:
�Ce minunat ar fi, dacã o bucãþicã din
moaºtele acestui sfânt ar ajunge în cate-
drala noastrã, ce poartã numele Marelui
Mucenic Teodor!�. În acea clipã nimeni
nu-ºi închipuia cã aceste cuvinte vor
pune începutul unei acþiuni
�duhovniceºti îndrãzneþe�.

Ne dãdeam bine seama despre
imposibilitatea realizãrii acestui vis, ºi
totuºi, împinºi de dorinþa plecãrii, am
îndrãznit sã cerem binecuvântarea
stãpânului. ÎPS Mitropolit Vladimir ne-a
ascultat, ne-a binecuvântat intenþia, ca
apoi sã simþim nu o datã puterea binecu-
vântãrii arhipãstorului. Pregãtirile au fost
scurte ºi dimineaþã, dupã sãrbãtoarea
Bunei Vestiri, ne-am pornit toþi cinci: p.
Nikolai, p. Vitalie, p. Maxim, p. Cucºa ºi
enoriaºul bisericii noastre, d. Alexandru
Fedorenco, în calitate de ºofer.
Mitropolitul ne-a înmânat acte de acre-
ditare ºi o scrisoare cãtre Patriarhul
Serbiei Pavel ºi episcopul Vasile, în
eparhia cãruia se pãstreazã moaºtele Sf.
Teodor Tiron.

Cãlãtoria noastrã a fost o perma-
nentã minune. N-am avut probleme cu
maºina sau cu poliþia. România ne-a
bucurat cu mulþimea de biserici vechi ºi
mãnãstiri, iar la 10 Km de lavra Neamþ

am fãcut un �ocol�, pentru a ne închina
preacuviosului Paisie Velicicovschi,
slavului ajuns stareþ în Moldova. Mai
departe calea noastrã trecea prin munþii
Carpaþi spre graniþa cu Iugoslavia. Aici
era punctul hotãrâtor, deoarece nu aveam
vize de intrare. Grãnicerii ce ne-au
întâmpinat la ora 2 de noapte au fost se-
veri, dar binevoitori cu noi. Studiind
atent actele ºi scrisorile de însoþire, peste
jumãtate de orã de discuþii cu superiorii
lor ne-au permis intrarea fãrã nici un ban.
Acest eveniment ne-a influenþat pozitiv,
iar binecuvântarea stãpânului ºi
apropierea lui Dumnezeu le-am simþit ºi
mai puternic. În drum cântam tropare Sf.
Teodor Tiron, Sf. Nicolae, Sf. Gheorghe,
sãvârºeam tedeumuri, strãduindu-ne sã
pãstrãm o atmosferã de rugãciune, ca
cãlãtoria noastrã sã nu fie o �distracþie
spiritualã�, ci un adevãrat pelerinaj
duhovnicesc.

La 9 aprilie, la ora 4 dimineaþa,
dupã 23 ore de drum ºi 1100 km cu
maºina, am intrat în Belgrad � capitala
Iugoslaviei. Oraºul ne-a întâmpinat cu
prospeþimea matinalã a primãverii, cu
strãzile luminoase ºi o mulþime de
oameni ce se plimbau. Nimic nu amintea
cã exact cu un an în urmã aici explodau
bombe, trimise asupra oamenilor paºnici
de cãtre americanii �civilizaþi�, susþinuþi
de europenii cãrora le place sã sublinieze
cã Îl cunosc pe Hristos de 2000 de ani.

Peste o zi, când ne rugam în bise-
rica �Sf. Sava de Serbia� � cea mai mare
bisericã ortodoxã din lume, construitã pe
locul unde turcii au ars moaºtele lui pen-
tru a-i lipsi pe sârbi de izvorul puterilor
lor duhovniceºti � am vãzut pe o frescã
chipurile triumfãtoare în nebunia lor ale
turcilor, care dansau cu fãclii în mâini.
Dar mâinile lor sunt conduse de demoni
negri, mutrele cãrora exprimã o bucurie
smintitã. Probabil cã astfel ar arãta ºi
icoana bombardamentelor Iugoslaviei de
cãtre NATO, sau fresca suferinþelor
popoarelor ortodoxe din cauza ateismu-
lui militant. Mai târziu am vãzut multe
dintre urmãrile �acþiunilor pacifica-
toare�: lagãre pentru refugiaþi, lipsa de
produse alimentare, cozi la magazine,
inflaþie, case ºi poduri distruse, Dunãrea
moartã, etc.

La ora 7.00 stãteam deja la prestol
în mãnãstirea �Vovideniei� (Intrãrii
Maicii Domnului în Bisericã) , unde a
slujit liturghia Sf. Vasile cel Mare, epis-
copului Atanasie, protosinghelul
Patriarhului Pavel. Împãrtãºindu-ne cu
Sf. Taine, am simþit mila lui Dumnezeu
ºi a Preacuratei Maicii Sale cãtre noi,
pãcãtoºii, iar când ne-am împãrtãºit în
lavra Studeniþa, ne bucuram ºi-L
slãveam pe Dumnezeu cã ne-a dat aceste
zile sã le trãim cu El. Sârbii sunt un
popor deschis ºi primitor. Peste tot ne-au
întâmpinat ca pe fraþi. Oamenii pe strãzi
cereau binecuvântare ºi ne propuneau
ajutorul lor. Nu ne simþeam strãini sau în
strãinãtate. Episcopul Atanasie ne-a
binecuvântat ºi ne-a explicat cum sã-l
vedem pe Patriarh. Restul zilei l-am
petrecut vizitând bisericile ºi raritãþile
istorice ale Belgradului, iar în dimineaþã
urmãtoare eram de acum în catedrala
Patriarhiei.

n̨ catedrala impunãtoare erau 10
oameni, inclusiv noi. Preafericitul stãtea
la analog ºi sãvârºea utrenia Postului

Mare, întrerupând cititul doar pentru a
face mãtãnii. La cei 86 de ani, Patriarhul
singur sãvârºeºte Sf. Liturghie în fiecare
dimineaþã ºi împãrtãºeºte poporul. În ca-
tedrala lui, ca ºi în majoritatea bisericilor
din Serbia, nu este hor, ci slujesc cu
Preafericitul un ipodiacon bãtrân ºi un
cântãreþ, care zice cântãri de rugãciune ºi
simple motive orientale. Dupã utrenie
am fost invitaþi la patriarhie. Am auzit
multe despre simplitatea ºi evlavia
Patriarhului, dar a fost cu adevãrat
înduioºãtor sã-l urmãm pe jos prin
marele oraº, stând împreunã cu el în
aºteptarea semnalului verde al semaforu-
lui. În imensa clãdire a patriarhiei
Preafericitul ne-a ascultat, a citit scriso-
rile Mitropolitului Vladimir ºi, primind
cu evlavie icoana Sfintei Nãscãtoare de
Dumnezeu de Kazani, ne-a lãsat în grija
secretarului. Am fost primiþi cu dragoste,
ne-au arãtat patriarhia ºi sacristia ei.
Mulþimea de birouri din clãdire era plinã
de lucrãtori ai patriarhiei, ºi se vedea cã
în aceste timpuri grele Patriarhul Pavel
trãieºte în strãdanie, rugãciune ºi jertfã
pentru pãstoriþii sãi.

n̨aripaþi de toate acestea, am ple-
cat spre Karloveþ la PS Vasile. Acest oraº
este cunoscut celor care se intereseazã de
istoria Bisericii. La începutul acestui
veac tragic, oraºul era reºedinþa patri-
arhilor sârbi, fiind totodatã ºi un refugiu
pentru ierarhii ortodocºi, preoþi ºi mireni
ce fugeau de puterea comunistã atee. La
seminarul de aici au þinut lecþii mari
reprezentanþi ai Bisericii lui Hristos:
Ahtonie Hrapoviþki � Mitropolit de Kiev
ºi Galiþia, Anastasie � episcop de
Chiºinãu ºi Hotin, fericitul episcop Ioan
Maksimovici, sfinþii sârbi Nikolai
Velimirovici, episcop de Ohrid, ºi arhi-
mandritul Iustin Popovici, etc.
Concentrarea atâtor oameni mãreþi în
acest loc apropie destinele Bisericilor
noastre, deci erau de înþeles emoþiile
noastre când pãºeam pe coridoarele ace-
stei ºcoli. Studenþii au ieºit sã vadã
oaspeþii, cereau binecuvântare ºi alergau
sã-i cheme pe camarazi cu strigãte:
�Veniþi ºi luaþi binecuvântare de la arhi-
mandriþii ruºi�. În acest oraº a avut loc
tragica schismã din Biserica noastrã,
cunoscutã în istorie sub numele oraºului
� Karloveþ.

Episcopul Vasile a spus cã ne va
primi dupã slujba de searã ºi l-a binecu-
vântat pe p. N. Florenski sã slujeascã la
catedralã. Au venit toþi cei 180 de stu-
denþi ºi bucuria noastrã era comunã.
Dupã slujbã, fiind conºtienþi de respons-
abilitatea misiunii noastre, ne-am dus la
Prea Sfinþia sa. Am început discuþia prin
traducãtor (p. Cucºa), dar aflând cã
venim din Moldova, Prea Sfinþia sa a tre-
cut la limba românã ºi ne-a încãlzit ime-
diat inimile, deoarece toþi au putut parti-
cipa la conversaþie.

Am dat citire scrisorii Mitropoli-
tului Vladimir cu rugãmintea de a dãrui o
pãrticicã din moaºtele Marelui Mucenic
Teodor Tiron catedralei din Chiºinãu,
numele cãruia îl poartã. Prea Sfinþitul
tãcea ºi era de înþeles cã se roagã ºi cautã
rãspuns în sufletul sãu. Dupã o pauzã el
ne-a rugat sã venim a doua zi, ca între
timp sã poatã discuta cu pãrinþii mãnã-
stirii Hopovo.

D imineaþã l-am întâlnit pe Prea
Sfinþitul Pãrinte îmbrãcat în haine de

cãlãtorie ºi cu toiagul în mânã. �Plec cu
voi�, ne-a zis, apoi ne-a propus cafea ºi
am luat-o pe drumurile de munte spre
mãnãstire. Mergeam cu rugãciuni ºi
inimi pline de bucurie, simþind partici-
parea noastrã la o mare minune.

La mãnãstire ne aºteptau doi
pãrinþi bãtrâni � egumenul mãnãstirii
Hopovo ºi stareþul mãnãstirii apropiate
Kruºedol. În biserica, îmbrãcând odãjdi-
ile respective, am sãvârºit un canon în
faþa raclei cu moaºtele Sf. Teodor.
Privind feþele onorabililor bãtrâni, la
început am observat o încordare, o neli-
niºte. Înþelegeam pe deplin, cã timp de
500 de ani nici o mânã omeneascã nu s-
a atins aici de sfintele moaºte, acestea
fiind în lume unicele moaºte ale unui
mucenic din sec IV ce s-au pãstrat
aproape integral. Dar rugãciunea
comunã a topit gheaþa neîncrederii, ºi pe
feþele pãrinþilor au apãrut lacrimi de
dragoste ºi umilinþã. La sfârºitul rugãciu-
nii a fost deschisã racla ºi biserica s-a
umplut de o mireasmã de nedescris, iar
când ne-am plecat capetele pentru a sãru-
ta fruntea Marelui Mucenic, ce ºi-a vãr-
sat sângele pentru Hristos, mireasma era
atât de puternicã, încât am simþit-o pe
buze încã multã vreme...

Prea Sfinþitul s-a adresat cu
cuvinte pline de credinþã ºi cãldurã
duhovniceascã: �Astãzi suntem cu toþii
participanþi la o mare minune. Însuºi
Marele Mucenic Teodor a binevoit a veni
în þara noastrã, pentru a suferi din nou nu
numai pentru pãmântul nostru sârb, dar
pentru a fi ºi pe pãmântul moldovenesc
rugãtor cãtre Dumnezeu ºi protector pen-
tru poporul vostru. Aceasta este o mi-
nune, deoarece evenimentul nu era posi-
bil fãrã lucrarea lui Dumnezeu. De azi
înainte o sã ºtim cã o parte din inima ºi
dragostea noastrã, pe care o dãm odatã
cu aceste sfinte moaºte, ne apropie ºi mai
mult � prin trupul unic al Bisericii � de
poporul Moldovei, care din acest
moment va gãsi în noi niºte prieteni ºi
rugãtori cãtre Dumnezeu�.

A fost luat un os din coastele sfân-
tului, care fiind învelit în cearã ºi mir, ne-
a fost înmânat nouã. Ne-am simþit ca
fraþi, discutând mult dupã aceasta, la o
cafea, cu Prea Sfinþitul Pãrinte ºi bãtrânii
pãrinþi despre problemele Serbiei ºi ale
Moldovei.

Zilele urmãtoare le-am petrecut la
mãnãstirea Studeniþa, primul locaº sfânt
al sârbilor, construit de cãtre Sf. Simeon
Izvorâtorul de mir � tatãl Sf. Sava de
Serbia. Aici se pãstreazã moaºtele
întregii familii a Sf. Sava.

M ulte am putea povesti despre
acest pãmânt ºi oamenii lui, dar e o
altã temã pentru altã povestire. Iar noi,
sãvârºind la mãnãstire Sf. Liturghie,
ne-am pornit spre casã. Dupã toate
minunile lui Dumnezeu, nici nu ne
îndoiam cã drumul înapoi va fi uºor.
Mergeam ºi discutam despre faptul cã
însuºi Teodor Tiron binecuvânteazã
acest pãmânt ºi pe aceºti credincioºi,
ºi cât de important este sã ne trezim cu
toþii din somnul ateu, deoarece
moaºtele sfinte au venit la noi sã ne fie
clopot de trezire la credinþa pentru
care a fost vãrsat sângele Marelui
Mucenic Teodor Tiron.

Preot Vitalie ªINCARI

UN PELERINAJ BINECUVÂNTAT DE DUMNEZEU
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n̨tâi de toate trebuie sã cre-
dem cã existã Dumnezeu, unul în
fiinþã ºi întreit în persoane: Tatãl ºi
Fiul ºi Sfântul Duh. El este în afarã
ºi mai presus de timp ºi spaþiu. Din
iubire a adus în nefiinþã la fiinþã tot
ceea ce existã. El l-a creat pe om
ºi l-a pus ca stãpân asupra tuturor
lucrurilor. I-a dat posibilitatea de a
fi fericit ºi nemuritor. Din voia lui
liberã însã, omul, îmboldit de
mânie ºi lãcomie, a ales rãul în
locul binelui ºi a pãcãtuit, cãzând
din comuniunea  cu Dumnezeu ºi
din nemurire.

Dar Dumnezeu, tot datoritã
iubirii, n-a rãbdat sã vadã fãptura
Sa stãpânitã de pãcat, suferinþã ºi
moarte, ci, la plinirea vremii, cea
de-a doua persoanã a Sfintei
Treimi � Fiul lui Dumnezeu � S-a
fãcut om, întrupându-Se de la
Duhul Sfânt ºi din Fecioara Maria.
El a petrecut pe pãmânt treizeci ºi
trei de ani. La vârsta de treizeci de

ani S-a botezat de la Ioan în
Iordan, a propovãduit apoi trei ani
ºi jumãtate Evanghelia (vestea cea
bunã), alinând boala ºi suferinþa
din popor. Pentru continuarea mi-
siunii Sale ªi-a ales doisprezece
Apostoli. A fost rãstignit pe vremea
lui Ponþiu  Pilat, rãscumpãrând prin
Jertfa Crucii Sale neamul omenesc
din robia pãcatului ºi a morþii (rea-
lizând mântuirea obiectivã). Tainic
pe Cruce, a întemeiat Biserica iar,
în mod vãzut, ca societate ome-
neascã la Rusalii. A fost îngropat ºi
a înviat a treia zi, apoi patruzeci de
zile S-a arãtat ucenicilor Sãi, a
patruzecea  zi înãlþându-Se la cer.

Zece zile mai târziu, prin
pogorârea Sfântului Duh peste
Apostoli, întemeiazã în mod vãzut
Biserica. În Bisericã îi aºeazã pe
Apostoli ºi pe ucenicii lor � episcopii,
preoþii ºi diaconii � slujitori, învãþã-
tori ºi conducãtori. Biserica cea ade-
vãratã este aºezãmântul  sfinþirii ºi

mântuirii oame-
nilor. În afara
Bisericii nu existã

mântuire sigurã. Biserica este cora-
bia care ne poartã pe valurile învol-
burate ale mãrii vieþii, înspre limanul
vieþii veºnice. Chiar dacã la moarte
trupul se întoarce în pãmântul din
care a fost luat, sufletul se duce la
Dumnezeu Care l-a dat, fiind supus
judecãþii particulare (individuale) ºi,
aºteptând în fericire sau în chinuri �
dupã cum ºi-a trãit viaþa � a doua
venire a lui Hristos, când trupurile
vor învia, unindu-se cu sufletele,
participând la judecata universalã
(obºteascã). Apoi va urma eterni-
tatea, fericitã sau nefericitã, dupã
cum am vieþuit pe pãmânt, cu
Hristos sau fãrã Hristos.

Sfinþirea oamenilor (mântuirea
lor subiectivã), o lucreazã Hristos
în Bisericã prin cele ºapte Sfinte
Taine, revãrsând în fiinþa creºtinu-
lui harul Sfântului Duh, care-l
curãþeºte ºi îndumnezeieºte.
Gãsim la Sfinþii Pãrinþi o
asemãnare foarte potrivitã. Ei ne

spun cã omul pãcãtos este aseme-
nea cu o bucatã de fier ruginitã, lip-
sitã de cãldurã ºi de luminã. În
momentul în care fierul este intro-
dus în foc, îi cade rugina, se
încinge ºi rãspândeºte în jurul lui
cãldura ºi lumina. ªi aceasta nu
din firea lui, ci din firea focului,
pentru cã, încins fiind, nu mai ºtii
care-i fier ºi care-i foc. Aºa se
întâmplã cu omul pãcãtos, înstrãi-
nat de Dumnezeu, rece la inimã ºi
lipsit de lumina faptelor bune. În
momentul în care se încorporeazã
activ în Bisericã, focul harului
Duhului Sfânt, lucrãtor prin Taine, îl
purificã ºi-l îndumnezeieºte, ne
mai ºtiind care-i omul ºi care-i
Hristos, cum spune ºi Sfântul
Pavel: �nu mai trãiesc eu, ci
Hristos trãieºte în mine�
(Gal.2,20).

PS  Andrei ANDRECUÞ
Episcopul  Alba Iulia
Din volomul �Legea

Româneascã�, 
Editura Episcopiei din Alba

Iulia � 1994 

(începutul în  pag. 3)
Cert este cã au rãsunat ºi unele

cântãri cu �aliluia, glorie�, fapt ce ne
mirã, deoarece urechea creºtinã orto-
doxã îºi dã seama imediat cã astfel de
�folclor� e de sorginte importatã ºi
nicidecum autohton. Cum de nu a
sesizat aceastã disonanþã D-l A.
Tamazlâcaru, care este un expert al
cântãrilor izvorâte din simþirea
poporului nostru? Nici expresii de
felul �împuns cu sula-n coastã� nu fac
bine creºtinilor, cãci e o profanare,
Mântuitorul fiind strãpuns cu suliþa,
adicã cu o lance, ºi nu
cu o unealtã de
cizmãrie. Sperãm
cã pe viitor se vor
evita lucruri ce
afecteazã simþirea ºi
trãirea drept-mãrito-
rilor creºtini. Îi dorim sincer acest
lucru mult stimatului domn A.
Tamazlâcaru, care, de altfel, ºi-a pro-
pus un scop nobil.La una din ºedinþele

pregãtitoare ale Concursului am fost
solicitaþi sã ne expunem opinia asupra
afiºelor care urmai sã anunþe Gala lau-
reaþilor. Cu pãrere de rãu, opinia noas-
trã nu a fost luatã în consideraþie, ast-
fel afiºele au apãrut cu aceeaºi
închipuire de icoanã, unde lipsea chi-
pul Preasfintei Nãscãtoare de
Dumnezeu cu Pruncul Iisus în braþe,
rãmânând doar nimburile, adicã un fel
de închipuire de icoanã, fãrã
chip (!?). La fel
nu s-

au acceptat
nici cuvintele propuse

din Psalmul 103. 34 �Cânta-voi
Dumnezeul meu cât voi fi�.

Alt aspect. În ziua concertului la
Gala laureaþilor, pe scena Sãlii cu orgã
din Chiºinãu a fost instalatã o com-
poziþie ce reprezenta ideea Golgotei ºi

rãstignirii Mântuitorului, dar... fãrã
Înviere! Pe un frumos covor naþional
în centrul scenei, cu o broderie la fel
de frumoasã într-o ramã, dar... fãrã
icoana Învierii, care ar fi întregit ideea
ºi genericul cântãrilor de Paºti.

ªi, în sfârºit, diplomele
înmânate laureaþilor,
întitulate -

n i c i
mai mult, nici mai

puþin - �Epistola Sacrã� (!?).
Or, ºtim cã Epistole sacre au scris doar
Sfinþii Apostoli � cãrþi canonice ale
Noului Testament!

Am fi pe drept învinuiþi, dacã nu
am lua o atitudine clarã faþã de
fenomenul în cauzã, dar concluzia
este urmãtoarea: pe cât de mult ne
bucurãm cã s-a fãcut un pas pozitiv
considerabil în direcþia apropierii de

autenticele cântãri creºtin-ortodoxe
ale poporului drept-credincios (pe
lângã scãpãrile menþionate mai sus de
�cântec popular�, venit de peste
hotare), pe atât de mult ne întristãm cã

o r g a n i z a t o r i i ,
d e c l a r â n d u - º i
intenþia de a se
consulta cu
B i s e r i c a

Ortodoxã, pânã la
urmã nu mai þin seama de

recomandãrile fãcute, ba chiar pro-
cedeazã invers.

Deci, pe viitor nu vom accepta
doar o simulare de colaborare cu
Biserica pentru a induce în eroare
creºtinii ortodocºi, ci vom colabora
numai în spiritul Directivei din
13.04.2000, de care organizatorii au
cunoºtinþã.

Aºa sã ne ajute Dumnezeu.

Preot Vasile CIOBANU, 
consilier cultural la Mitropolie.
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CE TREBUIE SÃ CREDEM?

Poporul entuziasmat a îndepãrtat pe
slujitorii cultului pãgân ºi a reînnoit
legãmântul cu credinþã faþã de Iahve, iar
foametea a încetat printr-o ploaie binecu-
vântatã la rugãciunea prorocului.

Ilie considera cã a sosit ceasul  trium-
fului definitiv, dar  nu peste mult timp cu
amãrãciune ºi nedumerire  în suflet s-a
vãzut  nevoit sã  fugã în pustiu, pentru a
scãpa de furia Izabelei��Vai  mie � zice
Sf. Ioan Gurã de Aur - Prorocul Ilie se
teme de  o femeie! Cel ce  ploaia a toatã
lumea o purta pe limba sa ºi foc din cer a
pogorât ºi morþi a înviat � fuge din faþa
unei femei  nebune�.

Urmãrit ca un animal de pradã, ener-

gicul profet a trecut printr-un moment de
descurajare. Munca depusã pânã  atunci
ºi  însãºi viaþa lui i s-au pãrut zadarnice ºi
a rugat pe Dumnezeu sã-i rupã firul  care-
l mai þinea legat de pãmânt. Dar un înger
al Domnului  îl încurajeazã, oferindu-i  o
pâine coaptã în  vatrã ºi un ulcior cu apã;
apoi îi apare   însuºi Dumnezeu  care îi
redã curajul  neînfricat de altãdatã. Ilie a
înþeles cã Dumnezeu nu realizeazã tri-
umful binelui prin gesturi spectaculoase,
dar  lucreazã cu îndelungata rãbdare,
deoarece El este Cel veºnic ºi timpul îi
este supus Lui.

Profetul cu forþe reîmprospãtate,
îmbrãcat într-o manta de piele, se  reîn-

toarce în mijlocul poporului lui
Dumnezeu, dar nu va asista  la triumful
deplin al credinþei faþã de Iahve. Opera
de refacere spiritualã, începutã cu atâta
trudã, va fi dusã la  bun sfârºit de cãtre
ucenicul sãu, Elisei, cãruia Ilie i-a trans-
mis chemarea divinã ºi spiritul sãu,
aruncându-i pe spate mantaua. Elisei a
fost martorul unic al  sfârºitului tainic al
lui Ilie, întâmplat în anul 850 î.d. Hr., prin
urcarea lui la ceruri într-un car de foc.

Prorocul Ilie a sãvârºit multe alte mi-
nuni: a înviat pe fiul vãduvei din Sarepta
Sidonului, a vãzut pe Dumnezeu la
muntele Horeb �în adiere de vânt sub-
þire� pe cât este omului cu putinþã a-L

vedea, a despãrþit apele Iordanului, a stat
înaintea Mântuitorului Hristos la
Schimbarea la Faþã pe muntele Tabor. ªi
Scriptura ºi Tradiþia ne spun cã Sf. Ilie va
veni iarãºi pe pãmânt la sfârºitul
veacurilor ca Înainte Mergãtor la cea de
a doua venire a lui Hristos când va jude-
ca viii ºi morþii.

Numele de Ilie se tãlmãceºte
�Dumnezeul meu este Iahve�. La ros-
tirea acestui nume, creºtinul îºi aminteºte
crezul pe care prorocul Ilie l-a trãit ºi l-a
apãrat: �Domnul Dumnezeul nostru este
singurul Domn�.

Arhid. Visarion Bãlþat

S F .  P R O R O C  I L I E  T E S V I T E A N U L
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Plimbându-se  pe malul
mãrii, un om a gãsit o pungã plinã
cu niºte pietricele mãrunte. Nu
ºtia ce valoare reprezintã. ªi ca sã
se distreze, azvârlea cu ele în
pãsãrile care zburau deasupra
apei. Când ajunse acasã, avea
doar o singurã pietricicã. De curi-
ozitate o aruncã în foc ºi - ce spec-
tacol minunat: piatra împrãºtia în
jurul ei numai luminã ºi strãlu-
cire! Se duse cu ea la un bijutier sã
vadã ce este, iar acela  îi spuse  cã
este un diamant de mare preþ.
Omul alergã în grabã la þãrm în
nãdejdea  cã va gãsi ceva din piet-
ricelele aruncate. Dar în zadar,
toate cãzuserã în apã.

Istorioara  are urmãtoarea sem-
nificaþie: Pietricele sunt zilele
noastre, timpul preþios pe care ni
l-a dat Bunul Dumnezeu ca o
comoarã de mare preþ, ca sã
dobândim cu el Viaþa Veºnicã.

Fiecare an, fiecare lunã, zi sau
ceas sunt ca diamantele cele
scumpe prin care ne putem câºtiga
fericirea de dincolo. Însã, cu
durere vedem cã mulþi dintre noi
risipim comoara ce nu s-a încre-
dinþat, pentru lucruri pieritoare ºi
nefolositoare pentru suflet.

Sã fim atenþi la timpul care
trece. Timpul este banul cu care
putem cumpãra Viaþa Veºnicã! 

Arhimandrit Serafim Man

DRAGI COPII!
Poate  aveþi deja pe lângã casã

o pisicã sau un cãþeluº. Sau doar
visaþi ca pãrinþii sã vã dãruiascã într-
o bunã zi niºte peºtiºori sau un
papagal. Cât de plãcut e sã citeºti o
carte, când alãturi, în fotoliu, sforãie
încolãcit un pisoi!

Din cele mai strãvechi timpuri
alãturi de oameni vieþuiesc animale
ca vacile, caprele, iepurii ºi gâºtile.
Noi le iubim, avem grijã de ele ºi
suntem în schimb rãsplãtiþi. Nu în
zadar le numim cu drag animale
domesticite.

- Pãcat, vieþi spune,  cã nu ne
putem împrieteni cu o fiarã sãlba-
ticã! Cât de interesant ar fi sã ieºi la
plimbare cu un leu sau cu un tigru!
De ce oare aceste animale nu se
împrietenesc cu  oamenii?

Aºa este, dar nu întotdeauna a
fost la fel. Cândva, demult,
Dumnezeu i-a creat pe primii
oameni � Adam ºi Eva, care îºi
duceau traiul în mijlocul  unei grã-
dini cu pomi ºi ierburi minunate.
Alãturi de ei vieþuiau animale.
Oamenii  ºi animalele trãiau în pri-
etenie, înþelegeau graiul unul altuia.
Dar primii oameni au încãlcat
porunca lui Dumnezeu ºi toate s-au
schimbat. A dispãrut pacea din
sufletul omului ºi animalele au
încetat sã-l mai iubeascã ºi sã-
l asculte. Toate l-au pãrãsit:
fiarele puternice au început sã-
l duºmãneascã, iar cele slabe
- sã se ascundã de el. Numai
animalele domestice conti-
nuau sã i se mai supunã omu-
lui.

- Dar la circ? � veþi spune.
Doar la circ animalele sãlbatic
îl ascultã pe dresor. Ursul
danseazã ºi leul sare prin inel!

Da, aºa este. Dar toate
acestea fiarele nu le fac de
voia lor. Au fost dresate mult,
de aceea par atât de obosite.
De altfel, ele ar fi fugit cu
bucurie pe la vizuinile ºi bâr-
loagele lor ºi nu s-ar fi întors
niciodatã la circ.

-Dar oare n-au existat
asemenea oameni, la care

fiarele ar fi venit de bunã voie ºi cu
care ar fi trãit în mod paºnic?

Asemenea oameni au existat.
Aceºtia sunt Sfinþii creºtini care au
trãit cu multe secole în urmã ºi care
mai trãiesc ºi pânã astãzi ascunºi
prin pustiu ºi munþi sau prin unele
mãnãstiri îndepãrtate. Sfinþii rãspân-
deau  dragoste ºi bunãtate � de
aceea ei erau iubiþi nu numai de
oameni, ci ºi de animalele cele mai
fioroase. De la aceastã dragoste ºi
liniºte dumnezeiascã animalele sãl-
batice  deveneau paºnice ºi blânde.

Despre aceasta veþi  afla citind
cartea �Prietenie minunatã� din
colecþia �Cartea micã�,  propusã de
cãtre Mãnãstirea Noul Neamþ în
colaborare cu editura �Marineasa�
din Timiºoara, cu binecuvântarea
Prea Sfinþitului Dorimedont, episcop
de Edineþ ºi Briceni.

Cartea poate fi procuratã la bi-
sericile din Chiºinãu: �Sf. Dumitru�,
�Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena�,
catedrala �Naºterea Domnului� ºi la
mãnãstirea Noul Neamþ pe adresa:
Republica Moldova, Jud. Tighina,
com. Chiþcani. Mãnãstirea Sfintei
Înãlþãri, Noul Neamþ,

În colecþia �Cartea Micã� a mai
apãrut:  �Darurile lui Artaban�.

În curs de apariþie:�Patericul
pentru copii�
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I APOSTOLII MÂNTUITORULUI

2. Numele Apostolului ºi Evanghelistului care
a scris cea de a patra Evanghelie.
3. Apostolul care a propovãduit în pãrþile noas-
tre, frate cu Simon Petru.
4. Opera de rãscumpãrare sãvârºitã de Hristos,
prin care a scos lumea din robia pãcatului ºi a
morþii.
5. Numele Apostolului care s-a lepãdat de
Hristos de trei ori.
6. Autorii celor patru Evanghelii: Matei,
Marcu, Luca ºi Ioan.
7. Unul din Apostoli, numit Natanael.
8. Aceasta s-a întâmplat la Cincizecime, fiind
Trupul tainic al lui Hristos.
9.�...Domnului�, cum sunt numiþi verii
Domnului Hristos, Iacov ºi Iuda.
10.Numele Apostolului care n-a crezut în
Învierea lui Hristos pânã nu a pipãit ranile Lui. 
11.�Vie împãrãþia...�

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

1. Dumnezeu l-a creat în a ºasea zi,
fiind �coroana creaþiei�.

Fiind cuprins de dragostea a tot ce este
sfânt, am fãcut o cãlãtorie la locurile sfinte din
Rusia. Primul pas l-am fãcut la  mãnãstirea de
maici din Diveeva în numele Sfântului Serafim
de Sarov. În Soborul Sfintei Treimi se aflau
moaºtele Preacuviosului Serafim unde m-am
închinat. În timpul închinãrii parcã simþeam cã
Preacuviosul îmi ºoptea sã mergem la rugã-
ciune, sã ne rugãm, cãci suntem foarte pãcãtoºi.
Dupã Sf. Liturghie am mers la Izvorul
Preacuviosului Serafim de Sarov, acolo m-am
scãldat ºi am simþit o putere  miraculoasã de la
acea apã sfântã, astfel s-a întâmplat ºi la alte
izvoare: izvorul Maicii Alexandra, ºi douã
izvoare a Maicii Domnului.

Am vizitat o piatrã uriaºã; tradiþia
spune, cã pe când vieþuia Sf. Serafim el a
aruncat-o din buzunar, de atunci ea a început
sã creascã ºi se face tot mai mare.

Am ascultat Sf. Liturghie ºi la mãnã-
stirea Bogoliubov. Acolo am urcat în turnul
unde a fost omorât cneazul Andrei
Bogoliubov. El fiind strãpuns, s-a târât pe
scãri de sus pânã jos unde a murit. Pe scãri ºi
astãzi se mai pãstreazã picãturile de sânge.
Am urcat ºi-n clopotniþã, sunetul clopotelor
pãtrunde în adâncul sufletului ºi te îndeamnã
la rugãciune.

În Soborul Sfântului Vladimir,  m-am
închinat la moaºtele a ºase sfinþi.  De acolo am
mers la Alecsandrovsk, o mãnãstire de maici.
În Sobor era liniºte adâncã. M-am închinat la
moaºtele Sf. Corneliu. 

Dupã Alecsandrovsk am mers la
Serghiev Posad, o frumuseþe de mãnãstire,
aici am asistat la Sf. Liturghie. Un cor de
cãlugãri cântã extraordinar de frumos, ºi cân-
tãrile lor îþi pãtrund adânc în inimã. M-am
închinat la moaºtele Sf. Serghii de Radonej,
m-am scãldat în izvorul Cuviosului, în apa
sfântã care vindecã boala trupeascã ºi
sufleteascã. 

Am vizitat ºi Optina Pustîni, o mãnã-
stire de cãlugãri care au uitat de grija
lumeascã. E un adevãrat loc de pregãtire pen-
tru viaþa veºnicã. În mijlocul pãdurii e izvorul
Sfântului Ambrozie, curat de parcã ar fi îngri-
jit de îngeri. 

Ajunºi la Kiev,  popasul a fost la Lavra

Pecersk. Cu douã zile înainte de a sosi acolo au
fost aduse moaºtele Sf. Pantelimon de la
Muntele Athos din Grecia. Astfel am avut
ocazia, poate unica în viaþa mea, de a mã închi-
na la moaºtele acestui Sfânt. 

În peºterile din aceastã mãnãstire am
sãrutat ºi m-am închinat la toate moaºtele
sfinþilor care au pãtimit pentru Hristos ºi au
câºtigat mântuire, erau peste trei sute de sfinte
moaºte. Când am ieºit de acolo, am avut o
impresie de necrezut. Mã gândeam cã ei au
vieþuit într-un ungheraº ºi s-au rugat
Domnului, dar noi ne construim palate ºi ago-
nisim cât mai multe averi� Am fost la izvorul
Sf. Pantelimon ºi la Lacrima Maicii
Domnului, apã sfântã care te curãþã de toate
relele� 

Aceastã cãlãtorie este o avere sufleteascã
pentru mine, care mi-a luminat cugetul ºi
inima cea împietritã.

Gheþiu Ion, elev cl. VII
Or. Sângera, mun. Chiºinãu

Elev la ªcoala Duminicalã de pe lângã
biserica �Adormirea Maicii Domnului� din

localitate.

ATENÞIE,CÃ TIMPUL TRECE

CÃLÃTORIA UNUI ADOLESCENT
LA LOCURI SFINTE
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8    internaþional

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

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

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 posibi-
litãþilor la apariþia publicaþiei �Curierul Ortodox�. 

În perioada 6-8 aprilie curent, în
localitatea Bosse, din apropierea
oraºului Geneva, a avut loc semi-
narul internaþional al Consiliului
Mondial al Bisericilor (CMB) privi-
tor la problemele de eticã a aºa-
zisei �intervenþii umanitare�.
Reprezentanþii Bisericilor ºi comu-
nitãþilor creºtine, organizaþiilor
nonguvernamentale ºi sociale au
abordat dilema principiilor
suveranitãþii ºi integritãþii teritoriale
a statului, pe de o parte, ºi apãrãrii
drepturilor omului, în primul rând a
dreptului la viaþã, pe de altã parte.
Examinând diferite puncte de
vedere in chestiunile abordate,
inclusiv admisibilitatea intervenþiei
armate pentru rezolvarea prob-

lemelor interne ale statelor, moti-
vatã prin apãrarea drepturilor omu-
lui, participanþii la seminar n-au
ajuns la o identitate de pãreri. Au
fost de asemenea supuse unei
aprecieri ambigue diverse situaþii,
în care �intervenþia umanitarã� a
fost aplicatã sau putea fi aplicatã,
având in vedere evenimentele din
Kosovo, la fel din Timorul de Est,
Ruanda, Somalia ºi Kenia.
Discuþia de la seminar va fi luatã in
consideraþie la elaborarea docu-
mentului de program al CMB in ce
priveºte chestiunea �intervenþiei
umanitare�, care va fi examinatã
de Comitetul central al acestei
organizaþii creºtine internaþionale
in ianuarie 2001.

Stimaþi  c i t i tor i ,  Vã anunþãm cã cu binecu-
vântarea ÎPS VLADIMIR, Mitropolit  al  Chiºinãu-
lui  º i  întregi i  Moldove,   are loc abonarea la  z iarul
�Curierul  Ortodox� pentru a doua jumãtate a anu-
lui  2000.    Abonându-Vã la publicaþia noastrã,  la
orice of ic iu poºtal  din republicã,  veþ i  f i  la  curent
cu  noutã þ i l e  d in  v ia þa  B i ser i c i i  Ortodoxe  d in
Moldova,  din lumea creºt inã,   cu problema rein-
troduceri i  rel igiei  ca discipl inã ºcolarã;  Veþi  avea
în casele  D-voastrã interesante lecturi  creºt ine în
famil ie ,  informaþi i  din istoria º i  cultura noastrã
creº t inã  or todoxã ,  precum º i  a l t e  lucrur i  de
învãþãturã ziditoare de suflet .

STIMAÞI CITITORI!
Colegiul de redacþie Vã invitã 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.

INTERVENÞIE  UMANITARÃ 

EKATERINBURG,16 martie.
Arhiepiscopul Ekaterinbur-

gului ºi Verhoturskului Vikentie a vi-
zitat Teleradiocompania de Stat din
Sverdlovsk (TRCSS).

Înalt Prea Sfinþitul Arhipãstor
a fost întâmpinat de directorul general
al companiei, profesorul Natalia
Borisovna Kirillova. Dânsa i-a înmâ-
nat ÎPS Vikentie cartea �Uralul. Pagini
de aur�. La rândul sãu, ÎPS Vikentie a
felicitat-o pe Natalia Borisovna cu
ocazia unui an de la investirea ei în
funcþia de director general, aducându-
i în dar icoana sf. muceniþe Natalia.

La discuþie, care a durat o orã,
au fost prezenþi V.I.Teplîh, director
adjunct teletransmisiune; E.G.Þigheli,
maestru emerit al culturii din Rusia;
V.C. Laptev, regizor-prim ºi conducã-
tor artistic al teleradiocompaniei;
ieromonahul Dimitri (Baibakov),
redactorul �Gazetei ortodoxe�;
B.V.Kosinski, secretar de presã al
Eparhiei, ºi V.F. Efremova, redactorul
teleradioprogramului ortodox
�Blagovest�. A fost abordatã o serie

de probleme, printre care cele mai
importante ºi actuale cu privire la
starea moralã a societãþii, la educaþia
tineretului ºi influenþa pãgubitoare a
sectelor asupra sãnãtãþii spirituale a
societãþii ºi integritãþii statale, privitor
la atitudinea mass-media faþã de
prezentarea unor sau altor evenimente
ºi, în sfârºit, responsabilitatea acesteia
faþã de formarea unei concepþii sociale
benefice.

N.B.Kirillova a menþionat cã
TRCSS promoveazã în permanenþã
principiile propãºirii societãþii, prin-
cipiile consolidãrii idealurilor moral-
civice ºi tradiþiile specifice, în acest
sens, regiunii. Ea ºi-a exprimat spe-
ranþa privitor la lãrgirea colaborãrii
fructuoase cu Eparhia de
Ekaterinburg. ÎPS Vikentie a mulþumit
conducerii ºi colaboratorilor telecom-
paniei (TRCSS) pentru eforturile
fãcute, apoi i-a binecuvântat spre dez-
voltarea în continuare a tuturor iniþia-
tivelor ºi ideilor nobile, îndreptate
spre consolidarea în societate a înal-
telor valori spiritual-morale.

ARHIEPISCOPUL VIKENTIE A
VIZITAT TELERADIOCOMPANIA
DE STAT DIN SVERDLOVSK

NECROLOG

Recent a decedat în mod tragic,
fiind asasinat la domiciliu, parohul bis-
ericii cu hramul �Tuturor Sfinþilor
români� ºi �Sf. Parascheva� din
Chiºinãu � preotul Valeriu Mãrgineanu.

Nãscut la 7 aprilie 1968 în s.
Tãnãtari, jud. Lãpuºna din pãrinþii
Pavel ºi Ioana, în anul 1985 a absolvit
ºcoala medie nr. 21 din or. Tighina. În
1985/86 a studiat în ºcoala profesio-nal-
tehnicã din Tiraspol. În 1986/87 a fãcut
serviciul militar. Din 1987 pânã în 1990
a lucrat la uzina de aparate electrice din
Tighina.

Între anii 1990/94 a urmat Facultatea
Teologicã a Universitãþii �Al. Ioan
Cuza� din Iaºi.

La 19.02.1995 s-a cãsãtorit cu
domniºoara Iulia Vulpe. Are doi feciori.

În mai 1995 a fost hirotonit dia-
con la biserica �Sf. Apostoli Petru ºi

Pavel� din Chiºinãu de cãtre ÎPS Petru
Pãduraru, a slujit la biserica �Sf.
Teodora� din Chiºinãu pânã în august
1995, când a fost hirotonit preot de PS
Casian al Dunãrii de Jos.

Din 22.12.1996 pânã la 30.10.1997
a slujit în s. Cania, jud. Lãpuºna. Din
31.12.1997 a trecut sub jurisdicþia
Bisericii Ortodoxe din Moldova, prin
binecuvântarea ÎPS Vladimir,
Mitropolit al Chiºinãului ºi al întregii
Moldove, împreunã cu consiliul paro-
hial ºi enoriaºii bisericii �Unirea� (�A
tuturor Sfinþilor Români�) din
Chiºinãu.

Moartea pãrintelui Valeriu i-a
zguduit pe enoriaºii bisericii unde a slu-
jit ca paroh, umplându-le inimile de
tristeþe ºi durere.

Îl rugãm pe Bunul Dumnezeu sã-
l odihneascã pe rãposatul pãrinte V.
Mãrgineanu în ceata drepþilor întru
veºnicã pomenire.

În ziua de 27 iunie
anul curent a plecat
din aceastã lume doc-
torul Andrei Apostol,
profesor la Academia
Teologicã din or.
Chiºinãu. Nãscut la
14 septembrie 1935
în  comuna Truºeni,
Strãºeni, într-o fami-
lie de þãrani. A
absolvit  Facultatea
de Filologie ºi Istorie
a Universitãþii de Stat
din Chiºinãu, apoi  a
urmat studiile post-
universitare (catedra
Filozofie) la
Academia de ªtiinþe a
URSS din Moscova.
Dupã susþinerea tezei de doctorat, în anul

1963 se reîntoarce în
Moldova. A activat la
Radioul de Stat în
calitate de redactor,
apoi la Editura  de
Stat. A predat la
Universitatea Tehnicã
ºi la cea de Stat în ca-
litate de profesor la
catedra de Filozofie,
iar începând cu 1993
devine profesor  de
logicã, filozofie ºi
sociologie la
Academia Teologicã
din or. Chiºinãu. Este
autorul a peste 80 de
lucrãri ºtiinþifice.

Dumnezeu sã-l
odihneascã în

locaºurile celor drepþi.


