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Monedă consacrată mitropolitului 
Varlaam

 Banca Naţională a emis 46 de tipuri de monede jubiliare și comemorative cu valori 
nominale și tematici diferite. 

Astfel, două din acestea vor face parte din seria “Personalităţi” și vor evoca 480 de 
ani de la urcarea pe tron a domnitorului Petru Rareș și, respectiv, 350 de ani de la trecerea 
în eternitate a Mitropolitului Varlaam, informează Moldpres. 

Emiterea ca mijloc de plată și în scop numismatic a celor patru monede se va face 
în conformitate cu o decizie aprobată în această săptămână de Executiv. Potrivit hotărârii, 
o monedă urmează să facă parte din seria “Sărbători, cultură, tradiţii” și va fi  dedicată 
meșteșugului popular - olăritul, iar cealaltă va reprezinta rozătoarea Popandau comun 
/Spermophilus citellus/ și va face parte din seria “Cartea Roșie a Moldovei”. 

Tirajul, valoarea nominală, designul și alte caracteristici ale monedelor vor fi  stabilite 
de Banca Naţională. Tematica monedelor jubiliare a fost selectată de Banca Naţională din 
catalogul datelor memorabile din istoria și cultura ţării și, respectiv, din “Cartea Roșie a 
Moldovei”. Monedele cu caracter numismatic sunt parte din imaginea Republicii Moldova 
pe arena internaţională.

Tematica monedelor a fost coordonată de BNM cu Institutul de Istorie, Stat și Drept 
al Academiei de Știinţe a Moldovei, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, Muzeul 
Naţional de Etnografi e și Istorie Naturală. BNM a emis până în prezent 46 de tipuri de 
monede jubiliare și comemorative dedicate diverselor tematici, cu valori nominale diferite.

Începe Postul Paștelui 

Creștinii ortodocși intră la  6/19 februarie în Postul Paștelui, care se va termina 
în Noaptea Învierii, pe 25 martie / 7 aprilie. Acesta este cel mai lung post din 
calendarul creștin-ortodox și durează șapte săptămâni, adică 48 de zile, fi ind unul 
dintre cele mai restrictive. Postul Paștelui mai este numit și Postul Patruzecimii 
sau Postul Mare. În Postul Paștelui există doar două dezlegări la pește, una pe 25 
martie/7 aprilie, când Biserica Ortodoxa sărbătorește Buna Vestire, și una pe 19 
martie/1 aprilie, când este Intrarea Domnului în Ierusalim, sărbătoare cunoscută și 
sub denumirea de Florii. 

Iubiţi fraţi! Deja am ajuns chiar la ușa Sfântului Post! Ea este deja gata să se 
deschidă înaintea noastră! Deja ni s-a citit astăzi în Evanghelie, după rânduiala Sfi ntei 
Biserici, povaţa Domnului nostru Iisus Hristos despre intrarea cuviincioasă în nevoinţa 
Postului.

De veţi ierta oamenilor greșalele lor, vestește învăţătura Evangheliei care s-a citit 
astăzi, ierta-va și vouă Tatăl vostru Cel ceresc; iar de nu veţi ierta oamenilor greșalele 
lor, nici Tatăl vostru nu va ierta vouă greșalele voastre (Matei 6, 14-15). Cu această 
vestire ne întâmpină Sfânta Biserică la ușa Postului! Aceasta e condiţia pe care ea ne-o 
pune înainte, chiar la pragul intrării în cămara cea duhovnicească a pocăinţei. Noi vrem 
să dovedim căinţa noastră pentru feluritele aplecări păcătoase, îndurând felurite lipsuri 
și strâmtorări trupești.

Evanghelia cere de la noi milă mai înainte de jertfă, pentru ca jertfa să fi e bineplăcută 
lui Dumnezeu.

Toţi cei care doriţi să purcedeţi la nevoinţa postului și rugăciunii, toţi cei care doriţi 
să adunaţi roade îmbelșugate din pocăinţa voastră ascultaţi cuvântul lui Dumnezeu, 
ascultaţi porunca lui Dumnezeu - și lăsaţi, iertaţi aproapelui greșelile pe care le-a făcut 
faţă de voi! De veţi ierta oamenilor greșalele lor, ierta-va și vouă Tatăl vostru Cel 
ceresc; iar de nu veţi ierta oamenilor greșalele lor, nici Tatăl vostru nu va ierta vouă 
greșalele voastre. Amin.

Sfântul Ignatie Briancianinov

DIN ÎNŢELEPCIUNEA 

SFINŢILOR PĂRINŢI

Cum trebuie să intrăm 
în sfi ntele Păresimi

 18 februarie
În această zi, numită  “Duminica Izgonirii 

lui Adam din Rai”, Biserica ne pune în faţă 
“cazul” lui Adam. Întâiul om zidit de Dumnezeu 
a fost creat pentru Rai, pentru cunoașterea lui 
Dumnezeu și pentru comunicarea harică cu 
El, dar fi indcă n-a postit, mâncarea din pomul 
oprit l-a înstrăinat de desfătarea Raiului și l-
a lipsit de acea viaţă binecuvântată. Adam 
a atras asupra sa moartea și a dat pieririi tot 
neamul omenesc prin eșecul și căderea sa.
Dar Biserica nu ne învaţă, în această zi să ne 
împropriem eșecul lui Adam ci pocăinţa lui. 

Într-una din cântările de la slujba din această 
zi ne învaţă să zicem așa: “Dulce la gustare mi 
s-a arătat rodul cunoștinţei; iar săturându-mă de 
mâncare, venin s-a făcut sfârșitul lui. Vai, sufl ete 
ticăloase! Cum neînfrânarea ta te-a înstrăinat din 
locașul raiului” (cântarea a 9-a). Este o pocăinţă 
care înseninează, o deschidere spre realităţile 
cele duhovnicești, spre ceea ce a pierdut Adam. 
Ea nu este nici o descurajare, nici o criză afectivă, 
nu înseamnă o privire în jos la imperfecţiuni, ci 
în sus spre iubirea lui Dumnezeu, nu în urmă 
cu reproș, ci înainte cu încredere. Înseamnă să 
privești nu ceea ce n-ai reușit să fi i, ci ceea ce poţi 
încă deveni cu harul lui Hristos (Kallistos Ware).
De aceea se pune acum la începutul marelui Post 
de patruzeci de zile pomenirea lui Adam pentru 
că, aducându-ne aminte ce mare rău a adus 
nepostirea lui Adam, să ne străduim să primim 
postul cu multă bucurie și să-l păzim spre a 
dobândi cu ajutorul Lui ceea ce n-a reușit Adam, 
adică îndumnezeirea.

Însuși Domnul a postit patruzeci de zile și s-a 
făcut ascultător “până la moarte, și încă moarte 
pe cruce” (Filipeni 2, 8) în locul lui Adam, iar 
Moise văzător de Dumnezeu s-a făcut, cu postul 
curăţindu-și ochii sufl etului.” Pentru aceasta cei 
ce dorim să fi m locuitorii raiului, să ne lepădăm 

de hrana cea nefolositoare, și dorind să vedem pe 
Dumnezeu, să postim ca Moise 40 de zile.

Cu rugăciuni și cu cereri stăruind din toată 
inima să potolim patimile cele sufl etești, să 
gonim zburdările cele trupești” (Laude, stihira 
a 3-a).

DUMINICA IZGONIRII LUI ADAM DIN RAI

Pentru mulţi, dacă nu pentru majoritatea creștinilor 
ortodocși, Postul Paștelui constă dintr-un număr limitat 
de reguli și prescripţii exterioare, predominant negative: 
abţinerea de la anumite mâncăruri, de la dans și alte 
distracţii. Această înţelegere exprimă gradul nostru de 
înstrăinare faţă de adevăratul duh al Bisericii, care ne 
este aproape imposibil de înţeles, și anume că Postul 
înseamnă și “altceva”– ceva fără de care toate aceste 
rânduieli își pierd în mare parte semnifi caţia. Acest 
“altceva” poate fi  cel mai bine descris ca o “atmosferă”, 
“un climat” în care fi ecare din noi intră, ca fi ind mai 
întâi o stare a minţii, a sufl etului, care timp de șapte 
săptămâni pătrunde întreaga noastră existentă. Scopul 
postului nu este acela de a ne sili să acceptăm câteva 
obligaţii formale, ci acela de a ne “înmuia” inima, astfel 
încât aceasta să se deschidă către realităţile duhovnicești, 
să cunoască tainica “sete și foame” după comuniunea 
harică cu Dumnezeu. 

Această “atmosferă” de post, această “stare a minţii” 
este determinată în mare parte de slujbe, de diferitele 
schimbări ce intervin în viaţa liturgică în această 
perioadă. Luându-le separat, aceste schimbări pot apărea 
ca fi ind “rânduieli” de neînţeles, reguli formale la care 
trebuie să consimţim formal; dar, înţelese ca un întreg, ele 
descoperă și comunică duhul Postului, ne fac să vedem, 
să simţim și să exprimăm acea tristeţe strălucitoare 
care reprezintă adevăratul mesaj și dar al Postului. 
Intrând într-o biserică în timpul slujbei de post, 
înţelegem imediat ce înseamnă această expresie 
oarecum contradictorie. O anumită tristeţe tainică 
pătrunde slujbele: vesmintele sunt întunecate, slujbele 
mai lungi decât de obicei și mai “monotone”. 

Apoi începem să realizăm că această lungime și 
“monotonie” a slujbelor sunt necesare dacă dorim să 
descoperim tainica și, la început, nevăzuta lucrare a 
slujbei în noi. 

(continuare în pag. 5)

TRISTEŢEA 
STRĂLUCITOARE
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14 februarie
ÎPS Vladimir a efectuat 

o vizită la episcopia de 
Edineţ și Briceni unde 
a discutat cu clericii 
și monahii mai multe 
probleme ce ţin de viitorul 
acestei eprahii.

18-19 ianuarie
Mitropolitul Vladimir 

a liturghisit și a ofi ciat 
sfi nţirea Aghiazmei Mari 
la Catedrala “Nașterea 
Domnului”din Chișinău.

17 ianuarie
ÎPS Vladimir a ofi ciat 

sfi nţirea Sfi ntei Mese și 
Sfânta Liturghie la biserica 
„Sf. Apostol și Evanghelist 
Luca” din preajma Spitalului 

Republican din or. Chișinău.

15 ianuarie
ÎPS Vladimir a primit în 

Palatul mitropolitan slujitori 
și credincioși din cuprinsul 
Eparhiei de Centru.

14 ianuarie
Mitropolitul Vladimir 

a săvârșit Sfânta Liturghie 

la Catedrala Mitropolitană 
„Nașterea Domnului” din 
capitala Moldovei.

8 ianuarie
Mitropolitul Vladimir 

alături de PS Anatolie, 
Episcop de Cahul și 
Comrat, a liturghisit la 
Catedrala Mitropolitană din 
Chișinău.

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

DECORAŢII

17 ianuarie
Prot. Mihail Smerea a fost decorat cu ordinul „Sf. Ștefan cel Mare”, gr. II, atât 

pentru aportul adus la ridicarea bisericii „Sf. Apostol și Evanghelist Luca” din 
preajma Spitalului Republican din Chișinău, cât și cu prilejul aniversarii de 25 ani 
din ziua hirotoniei. Parohul executiv al acestei biserici pr. Alexei Smerea a fost 
decorat cu camilafcă și cruce de aur.

UN LOT DE AJUTOARE UMANITARE 
A TRANSMIS AMBASADORUL 

AMERICAN ORFELINATULUI DIN 
CERNOLEUCA

58 de copii de la Orfelinatul din Cernoleuca, raionul Dondușeni, au primit un lot 
de ajutoare umanitare constituit din jucării, haine și  articole medicale. Gestul de caritate 
a fost făcut de Michael Kirby, șeful misiunii diplomatice americane la Chișinău. 

Însoţit de soţia sa Sara și  de către fi ica sa – Elizabeth – ambasadorul Kirby, a 
mers la instituţia din Cernoleuca, unde a înmânat aceste ajutoare în valoare de 2000 
USD. „Cred că acest lot va ajuta întrucâtva calitatea vieţii copiilor de aici”, a spus 
ambasadorul.

Printre cei care au donat pentru acest lot umanitar se număra Biserica Metodistă 
White Plains din Cary, Carolina de Nord, care a oferit 1600 USD pentru procurarea 
dulciurilor, ciorapilor, hainelor sportive și  a mănușilor de la întreprinderi din Chișinău. 
Angajaţii militari ai Ofi ciului Atașatului Militar și  Ofi ciului pentru Colaborare Militară 
a Ambasadei SUA au donat 400 USD, iar membrii Forţelor Aeriene a Gărzii Naţionale a 
Carolinei de Nord au asigurat donaţia de jucării.

De câţiva ani, statul Carolina de Nord derulează un parteneriat cu Moldova, care 
prevede cooperare în ocrotirea sănătăţii, business, artă și  agricultură.

Câteva zile în urmă, un mesaj electronic anunţa mediile independente 
de informaţii de la Chișinău că autorităţile autoproclamatei rmn distrug cel mai 
vechi cimitir din oraș, în care, o treime din suprafaţă o constituie mormintele 
ostașilor români căzuţi în perioada celui de–al doilea război mondial.

„Sunt morminte datate cu anii 1941–1944”, se spune în mesaj. După cum 
declară martorii, în aceste zile crucile sculptate în piatră sunt scoase și  aruncate 
la margine, iar peste mormintele din cimitir lucrează buldozere. „E o priveliște 
infernală de barbarie și  profanare”. Autorii mesajului anunţau că cimitirul se afl ă 
în spatele magazinului „Praga”, aproape de intrarea în orașul Tighina, dinspre 
Chișinău.

La Tighina, surse care au solicitat anonimatul, de frică să nu fi e persecutate 
de autorităţile autoproclamate din rmn, ne–au confi rmat că cimitirul militar din 
Tighina este distrus mișelește. Tehnica militară, condusă de ostașii armatei rmn, 
deteriorează mormintele. „Am văzut oase și  cranii. Am văzut cum încărcă cruci 
în tehnica militară și  le duc într–o direcţie necunoscută”, ne–au spus surse 
redacţionale. 

Potrivit documentelor istorice, cimitirul este fondat în 1812, când cetatea 
Tighina a trecut de sub stăpânirea turcilor în subordinea rușilor. Aici au fost 
înhumate personalităţi celebre ale acelor timpuri, dar și  un număr impresionant 
de ostași români, căzuţi în cel de–al doilea război mondial. Astăzi unii numesc acest 
loc drept Cimitir românesc. 

Comisarul de Tighina, Valerii Prudnicov, presupune că aceste așa–zise lucrări 
au demarat pe motiv că, de peste 50 de ani, mormintele nu au fost îngrijite. În ultimii 
ani, acest cimitir era profanat de cei care dezgropau morminte, încercând să găsească 
obiecte scumpe. Prudnicov ne–a confi rmat că, în 2006, mai multe oseminte ale unor 
personalităţi istorice au fost reînhumate în apropierea cetăţii Tighina. „Au fost 
lansate focuri de artifi cii, iar la reînhumare au participat autorităţile rmn”, își 
amintește Prudnicov. 

Comisarul nu a putut preciza în care scopuri va fi  utilizat terenul vechiului 
cimitir. Autorităţile autoproclamate au declarat pentru massmedia transnistreană 
că pe acel loc ar urma să fi e construit un complex militar-istoric. 

Precizare: La cimitirul Borisovskoe, înfi inţat în anul 1812, erau înmormântaţi 
ostași ruși. În anul 1883, duma orășenească din Bender a conferit cimitirului statutul 
de militar. Cu timpul, acolo au apărut morminte ale ostașilor armatelor altor ţări. În 
perioada sovietică, o parte din cimitir a fost demolată, iar cea rămasă a fost denumită 
Borisovskoe.

COPII ORFANI DE LA  UN CENTRU 
DE PLASAMENT DIN BĂLŢI 
AU FOST BOTEZAŢI DE UN 

FUNCŢIONAR ȘI  UN JURNALIST 
– ȘASE BĂIEŢEI ȘI  O FETIŢĂ AU 

FOST BOTEZAŢI LA BISERICA 
„SF. PETRU ȘI  PAVEL”

Membrii corului Bisericii „Sf. Petru și  Pavel” din Bălţi, câţiva enoriași printre care o 
jurnalistă și  un funcţionar a Primăriei localităţii au devenit nănașii de botez pentru șapte 
copii orfani – discipoli ai Centrului de plasament temporar pentru copiii străzii „Drumul 
spre casă”. 

Secretarul Consiliului municipal și  al Primăriei Bălţi, Irina Serdiuc, una dintre 
nănașele de botez a orfanilor, a făcut acest gest din îndemnuri creștinești. Ei sunt 
convinși că copii noștri trebuie să fi e botezaţi. Poate Bunul Dumnezeu le va face o soartă 
mai bună după botez, susţine funcţionarul. 

Pe proaspătul meu fi n, botezat la Biserica „Sf. Petru și  Pavel”, îl cheamă Denis, a 
mărturisit Tatiana Chetrari, reporter la TV „Moldova 1” pentru regiunea de nord. A fost 
o iniţiativă frumoasă a Centrului „Drumul spre casă” la care au reacţionat mai mulţi 
oameni de bună credinţă, a precizat jurnalistă. 

Directorul Centrului pentru copiii străzii „Drumul spre casă”, Nadejda Coșcodan, 
spune că la instituţie s-a încetăţenit deja o tradiţie – de a boteza discipolii și  a-i educa în 
spirit creștinesc. Primii 20 de discipoli ai Centrului au fost botezaţi acum doi ani, iar în 
aceste zile – șapte. Acum toţi copiii din instituţie sunt botezaţi și  frecventează „Școala 
duminicală” de pe lângă Biserica „Sf. Petru și  Pavel”. 

Centrul pentru copiii străzii „Drumul spre casă” activează la Bălţi din vara anului 
2003. Instituţia acordă asistenţă psiho-socială copiilor străzii.

BULDOZERE ÎN „CIMITIRUL 
ROMÂNESC”  DE LA TIGHINA 

De Sfi nţii Trei Ierarhi, administraţia, 
corpul didactic și studenţii teologi s-
au întrunit la Sfânta și Dumnezeiaca 

Liturghie, ofi ciată în capela 
„Întâmpinarea Domnului”. Din partea 
Direcţiei mitropolitane a participat prot. 
Vadim Cheibaș, secretarul mitropolitului, 
care a dat citire mesajului IPS Mitropolit 
Vladimir, rector al acestor instituţii 
duhovnicești.

Apoi părintele secretar a înmânat din 
partea mitropolitului icoana cu chipul 
„Cuv. Serafi m de Sarov”.

După slujbă 
a fost inaugurat 
centrul de 
resurse umane 
în domeniul 
A s i s t e n ţ e i 
Sociale, care va 
activa în cadrul 
i n s t i t u ţ i i l o r 
t e o l o g i c e . 
Biblioteca, sala 
de calculatoare 
au fost sfi nţite, 
apoi s-a săvârșit 
un Te-Deum de 
mulţumire. La 

ceremonie a fost prezentă conducerea 
UNICEF Moldova, organizaţie graţie 
căreia a fost posibilă această realizare 
frumoasă și strict necesară pentru 
misiunea Bisericii.

www.mitropolia.md

UNIVERSITATEA ȘI SEMINARUL 
TEOLOGIC DIN CHIȘINĂU 

ȘI-AU SĂRBĂTORIT HRAMUL
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-Dle Nicolae, oare chiar au 
comis cei de la Timpul o blasfemie 
la adresa Sfi ntei Treimi?

- De fapt, în articolul său dl 
Tănase pornește de la un caz care 
a  avut loc într-un sat răzeșesc de 
codru, acum vreo 15 ani, când 
într-o noapte un preot a „luat” o 
cadă de baie de la  o grădiniţă de 
copii. Pentru acest fapt sătenii l-au 
poreclit „popa Vană”.  Pentru că 
după părerea autorului articolului 
și conducerea Moldovei „ia” din 
avutul obștesc, Tănase spune că 
„Acum mă gândesc că, dacă la 
popa Vană și premierul Tarlev 
îl mai adaugi și pe președintele 
Voronin, obţii o nouă sfântă 
treime, trinitatea naţională “Tatăl” 
(V. Voronin), “Fiul” (V. Tarlev) 
și “Sfântul Duh” (popa Vană). O 
trinitate moldovenească - trei într-
o Fiinţă!”

Articolul lui C. Tănase este 
un pamfl et politic în care este 
criticată conducerea ţării, și 
relaţiile statului cu Biserica din 
Moldova și nu este o expunere de 
credinţă. Trebuie să ai o fantezie 
foarte bogată, ca să vezi în acest 
articol vre-o referire la Dumnezeu 
Adevărat – Sfânta Treime.

Este straniu că „creștinii din 
Moldova” au văzut o blasfemie  
la adresa Sfi ntei Treimi într-un 
pamfl et politic, tipărit într-un ziar 
neconfesional și nu văd blasfemie 
în  apocrifele, sau cărţile  scrise de 
eretici: „Visul Maicii Domnului”, 
„Epistola din cer...”  ș.a. care se  
tipăresc, răspândesc, și se vând 
liber în bisericile din  Republica 
Moldova. 

- Dle Nicolae Fuștei, cei 
care au încuviinţat  sau apărat 
actele de violenţă faţă de redacţia 
ziarului „Timpul” afi rmă că 
au procedat în conformitate cu 
învăţătura Sfi nţilor Părinţi, că Sf. 
Grigore Teologul ne povăţuiește: 
„Unde este evidentă necredinţa, 
trebuie să preferăm mai bine focul 
și sabia, decât să luăm parte la 
aluatul păcatului”.

- Oamenii contemporani, 
chiar și cei care se consideră 
creștini ortodocși, spre regret, 
au un comportament pronunţat 
sectar. Pentru a-și argumenta 
patimile, caută versete de prin 
scrierile  Sfi nţilor Părinţi, sau 
Sfânta Scriptură  și le aranjează 
cum le convine.  Sf. Grigore 
Teologul  prin cuvintele citate 
mai sus nu  cheamă la violenţă, la 
vărsare de sânge, dimpotrivă „să 
preferăm mai bine focul și sabia” 
înseamnă că creștinul preferă 
moartea (să fi e ars de foc, sau 
tăiat cu sabia) decât să participe 
la păcat. Dacă în istorie au avut 
loc cazuri de violenţă din partea 
creștinilor, apoi nu din cauza că 
aceștia au încercat să traducă în 
viaţă principiile Evanghelice, 
dimpotrivă – slăbiciunile 
omenești nu le-au permis să fi e 
fi deli poruncilor Domnului. Un 
creștin adevărat care ascultă 
de Cuvântul lui Dumnezeu nu 
poate fi  violent! Când  au venit 

ostașii să-L aresteze pe Iisus și 
Apostolul Petru cu sabia i-a tăiat 
urechea lui Malhus, Mântuitorul 
i-a zis lui Petru: „Pune sabia în 
teacă. Nu voi bea, oare, păharul 
pe care Mi l-a dat Tatăl?” (In 18, 
11). Iar primul mucenic creștin, 
Sf. Arhidiacon Ștefan când era 
omorât cu pietre de către iudei nu 
a răspuns cu aruncare de pietre ci   
„îngenunchind   a strigat cu glas 
mare: Doamne, nu le socoti lor  
păcatul acesta! Și zicând acestea 
a murit” (Fapte 5, 60).  

- Dar unii dintre cei care au 
atacat redacţia ziarului „Timpul” 
aduc ca argument izgonirea  de 
către Iisus Hristos a vânzătorilor 
din Templul (In 2,14-16). 

- Această analogie nu este 
adecvată pentru simplul motiv că 
redacţia ziarului amintit  nu este  
Templu, adică loc de rugăciune.

- Și totuși în cazul că a fost 
atinsă credinţa, ar putea creștinul 
să protesteze?

- În cazul că cineva dintre 
oameni, din ignoranţă, sau chiar 
din rea voinţă a ofensat sentimentul 
religios al creștinului, s-ar cuveni  
mai degrabă să-l compătimească 
pe unul ca acesta decât să-l 
insulte, sau să-l agreseze. Pentru 
un creștin ortodox orice păcat 
este o maladie, o boală. Cum poţi 
să-l mai baţi pe unul care și așa 
suferă? Un astfel de om trebuie 
să-ţi trezească milă și nu ură! Și 
oare nu  învaţă Mântuitorul: „Nu 
răsplătiţi nimănui răul cu rău. 
Purtaţi  grijă de cele bune  înaintea 
tuturor oamenilor”(Romani 12, 
17). „Nu te lăsa  biruit de rău. Ci 
biruiește răul cu binele” (Romani 
12, 21). Și canoanele bisericești 
sunt împotriva violenţei. Astfel 
canonul 27 Apostolic spune: 
„Poruncim să se caterisească 
episcopul sau presbiterul sau 
diaconul care ar bate pe credincioșii 
care păcătuiesc, ori pe necredincioșii 
care au săvârșit nedreptate și care 
prin astfel de lucruri voiesc să-i 
înfricoșeze, pentru că Domnul 
nicăieri nu ne-a învăţat aceasta, ci 
dimpotrivă, El fi ind lovit, nu a dat 
lovitura înapoi, fi ind ocărât, nu 
răspunde prin ocară și pă timind 
nu ameninţă” (I Petru   2, 23).

Atacul asupra redacţiei 
ziarului “Timpul” este o faptă 
iraţionlă și nejustifi cată  în nici 
un fel! 

Eu personal  nu înţeleg de 
ce au fost agresaţi niște oameni 
neviniovaţi! 

Dacă articolul a fost scris de 
dl Tănase, de ce trebuiau să fi e 
pedepsiţi lucrătorii redacţiei? Cu 
ce erau  de vină niște angajaţi ai 
redacţiei, care își vedeau de treba 
lor în orele de serviciu?

- Ce ar fi  trebuit să facă 
creștinii, care au văzut în articolul 
D-lui Tănase o „blasfemie” la 
adresa lui Dumnezeu.

- Dacă articolul  D-lui Tănase, 
ar fi  fost consacrat expunerii 
Crezului Creștin, și nu ar fi  un 
simplu pamfl et politic, cei care 
se consideră creștini ortodocși 

ar fi  trebuit să se adune într-un 
locaș de rugăciune, la o biserică, 
și să ofi cieze o slujbă pentru 
luminarea minţii celui rătăcit. 
Dacă rugăciunea ar fi  fost sinceră 
Dumnezeu ar fi  auzit-o și creștinii 
ar fi  avut încă un prilej de bucurie 
că îl au în rândurile lor pe un frate 
care rătăcise.

Dumnezeu nu are pe nimeni 
de pierdut, el revarsă aceeași 
dragoste peste toţi oamenii.

- Cum credeţi, acţiunile de 
felul celei îndreptate  împotriva 
redacţiei ziarului „Timpul” ar 
putea avea anumite consecinţe 
asupra instituţiei bisericești din 
Republica Moldova?

- Cred  că  atacul de la redacţia 
ziarului „Timpul” este mai degrabă 
o provocare dirijată de persoane 
din umbră. Cineva nu suportă ca 
Biserica să aibă o autoritate mare 
în societate, de aceea Ea trebuie 
compromisă. Societatea trebuie 
convinsă că membrii Bisericii 
Ortodoxe sunt extremiști, violenţi, 
necivilizaţi ș.a. Și cei care nu prea 
folosesc capacitatea de a gândi  au 
înghiţit momeala și s-au pornit la 
atac. În urma acestei provocări,   
unii dintre cetăţeni  vor confunda 
Biserica cu cei care au agresat 
redacţia ziarului, iar în secolul XXI 
nu mai sunt acceptate acţiunile 
violente  faţă de persoanele care au 
alt punct de vedere, în consecinţă 
va scădea  autoritatea Bisericii în 
rândul cetăţenilor. Se va schimba 
imaginea Bisericii, din instrument 
al Mântuirii, în instrument al 
cenzurii. Societatea civilă  nu 
va mai lua în serios iniţiativele 
care ar veni din partea unor 
structuri bisericești. Mijloacele 
de informare în masă, vor 
deveni tot mai sceptice referitor 
la o conlucrare cu Biserica 
din Moldova.  Sub infl uenţa 
organismelor internaţionale, statul 
va fi  nevoit să adopte prevederi, 
care ar limita câmpul de activitate 
al Bisericii și al părţilor ei 
componente.

Cele stipulate mai sus se pot 
întâmpla într-un viitor apropiat. 
Spre exemplu, la sfârșitul lunii 
ianuarie 2007, la Strasbourg, a avut 
loc sesiunea ordinară a Adunării 
Parlamentare a Consiliului 
Europei (APCE), care a dezbătut, 
între altele, raportul „Pericolele 
pentru viaţa și libertatea de 
exprimare a jurnaliștilor”.

În rezoluţia adoptată de 
APCE se spune printre altele că 
parlamentele naţionale trebuie 
să creeze comisii speciale și să 
urmărească investigarea operativă 
și competentă a cazurilor de 
atacare a jurnaliștilor. Autorităţile 
de la Chișinău nu pot să ignore 
rezoluţiile APCE. Chiar dacă ele 
au doar caracter de recomandare, 
ele trebuie să fi e respectate de 
toate ţările-membre ale Consiliului 
Europei.

Corespondent CO

- Părinte Savatie, pentru 
ca „subiectul ouălor” 
aruncate în redacţia ziarului 
„Timpul” mai este actual, 
Vă întrebăm și pe Dvs., ce 
ar fi  mai creștinește să facă 
niște creștini cu niște ouă, în 
cazul în care le au în exces? 
De altfel, ce fel de forme de 
protest sunt aplicabile în 
lumea creștină? 

— În lumea creștină au 
existat întotdeauna polemici 
și tulburări. Istoria păstrează 
aceste momente petrecute 
de–a lungul secolelor. 
Sinoadele Ecumenice, 
dar și cele locale, nu sunt 
altceva decât încercări de a 
clarifi ca anumite polemici 
care riscau să devină sau 
deveneau confl icte. Așadar, 
creștinismul a promovat 
întotdeauna un spirit 
sobornicesc, universal, prin 
care să se hotărască totul. 
Biserica a avut mari oratori 
și polemiști, începând 
de la apostoli și până la 
sfi nţi precum Ioan Gură de 
Aur, Vasile cel Mare sau 
Grigore Teologul. Sigur că 
propovăduirea Evangheliei 
nu a fost lipsită de exagerări 
și chiar lucruri regretabile, 
așa cum s–a întâmplat în 
Apusul medieval, pe vremea 
inchiziţiei. Dar acesta nu este 
adevăratul spirit creștin. Cred 
ca cei care au ieșit în stradă 
să scandeze și sa arunce 
cu ouă respiră acel duh al 
inchiziţiei. Povestea cu ouăle 
cred că a fost unul dintre cele 
mai jenante momente din 
viaţa Bisericii din Moldova 
postsovietică. Biserica nu 
are nevoie să protesteze, 
deoarece Ea, prin defi niţie, 
se opune lumii, răului din 
lume. În orice caz, Ea nu 
poate încuraja nici o formă 
de agresivitate. Creștinul își 
manifestă protestul atunci 
când refuză să ia parte la 
răul acestei lumi. De aceea 
noi nu cunoaștem proteste 
întreprinse de sfi nţii apostoli, 
de exemplu, deși ei au 
trăit în plin imperiu păgân. 
Episcopul sau preotul trebuie 
să–și exprime opiniile în 
adunare, în biserică. 

— De fapt, confl ictul a 
pornit de la câteva articole 
din această publicaţie care 
se refereau la imixtiunea 

politicului în Biserică. Ce 
credeţi despre relaţia Bisericii 
de la noi cu partidul comunist, 
de la guvernare? 

— Eu nu cunosc amănunte 
despre o relaţie a Bisericii cu 
partidul comunist. Nu cred că 
problema poate fi  pusă astfel. 
Pur și simplu, Biserica nu 
poate neglija existenţa unei 
conduceri în stat. Nu e un 
secret faptul că conducătorii 
Bisericii, încă din perioada 
bizantină, au căutat să aibă o 
relaţie bună cu liderii politici. 
Aceasta, de prea multe ori, a 
costat prea scump, deoarece 
politica statului se întâmpla 
să vină în contradicţie cu 
spiritul Evangheliei. Să ne 
amintim de situaţia Bisericii 
Romano–catolice în vremea 
lui Hitler… Cu toate acestea, 
credincioșii sunt și ei cetăţeni 
ai statului și se supun legilor 
lui. Mi se pare normal ca 
liderii Bisericii să se afl e 
în dialog cu liderii politici. 
Sigur că este important ca 
acest dialog să fi e cât mai 
corect. Astăzi sunt comuniștii 
la putere, dar mâine pot veni 
alţii, iar mitropolitul va trebui 
să se întâlnească și să stea 
la masa de tratative cu noul 
președinte. Biserica nu este 
un partid care riscă să–și 
piardă mandatul în patru ani. 
Biserica este veșnică. De 
aceea, ea nu face tabără de 
opoziţie, după cum nici nu 
ridică în slăvi o guvernare. Nu 
vreau sa comentez incidentul 
cu Tarlev pe amvonul 
bisericii. În primul rând, nu 
știu ce a zis. Bănuiesc că nu 
a comentat Evanghelia zilei, 
adică nu a predicat propriu–
zis. Dacă a avut un mesaj de 
natură politică, nu știu, în acest 
caz, momentul e regretabil. 
Pe de altă parte, dincolo de 
faptul că este prim–ministru, 
Domnul Tarlev nu face parte 
din cei care merg la biserică 
doar pentru a se fotografi a 
acolo, el frecventează 
slujbele bisericești ca orice 
creștin. El nu a încălcat 
nimic atunci când, cu 
permisiunea arhiereului, a 
cerut să vorbească adunării. 
Acest lucru îl poate face 
oricine dintre credincioși, cu 
condiţia să aibă permisiunea 
arhiereului. Așadar, deși eu 
condamn acţiunile de protest 
întreprinse de creștini la 
redacţia ziarului Timpul, 
totuși presa a exagerat. Deși, 
aceasta este treaba presei, ca 
să mai și exagereze, să piște, 
să caricaturizeze. Lucru pe 
care nu l–au înţeles creștinii 
care s–au supărat pe domnul 
Tănase.

Preluat de pe http://

garda.com.md/115/interviu

DESPRE VIOLENŢA ÎN CREȘTINISM SAU „OUĂLE ARUNCATE” 
ÎN REDACŢIA  ZIARULUI „TIMPUL”

Pentru că evenimentele din luna ianuarie au ţinut  în tensiune opinia publică din 
Moldova, nici ziarul nostru nu a putut rămâne indiferent faţă de  incidentul care a avut 
loc la redacţia ziarului „Timpul”, când un grup de persoane au atacat redacţia ziarului 
pe motivul că într-un articol scris de Dl Constantin Tănase au fost  comise „blasfemii” la 
adresa Sfi ntei Treimi.

Nu putem reproduce aici textul articolului, dar  indignarea a fost aprinsă de faptul că 
Dl Tănase a  zis că moldovenii au treimea lor naţională, și a numit-o.

Am încercat să afl ăm părerea asupra acestui subiect a Părintelui Savatie Baștovoi, de 
la mănăstirea Noul-Neamţ și a d-lui Nicolae Fuștei, redactor la ziarul „Curierul Ortodox”, 
și  cercetător știinţifi c coordonator la Institutul de Istorie, Stat și Drept de la A.Ș.M.

Povestea cu ouăle cred că a fost unul 
dintre cele mai jenante momente 
din viaţa Bisericii din Moldova 

postsovietică

Oamenii contemporani, chiar și cei care se consideră 
creștini ortodocși, spre regret, au un comportament 

pronunţat sectar
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CALENDAR 

CREȘTIN

ORTODOX

FEBRUARIE - 
FĂURAR

1 M  14 Înainteprăznuirea Întâmpinării
Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf.
Muceniţe Perpetua și Felicitas.
2 J15 (+) Întâmpinarea Domnului. Sf.

ţ p

Mc. Iordan și Gavriil.
3 V 16 Sfântul și Dreptul Simeon; Sf.
Proorociţa Ana.
4 S 17 Cuviosul Isidor Peluziotul și
Sfântul Mucenic Avramie.
5 D 18 Sfi ntele Muceniţe: Agata și 
Teodula.
6 L 19 Începutul Postului Mare. Cuv. 
Vucol, episcopul Smirnei; Sf. Mc.
Iulian, Fausta și Maxim; Cuviosul
Varsanufi e cel Mare.
7 M  20 Sf. Partenie, episcopul Dama-
scului și Luca; Cuv. Luca; Sfi nţii
1003 Mucenici din Nicomidia.
8 M 21 Sfântul Mare Mucenic Teodor 
Stratilat și Sfântul Prooroc Zaharia;
Sfi ntele surori Marta și Maria.
9 J 22 Sf. Mc. Nichifor; Sf. Mc. epis-
copi Marcel și Pangratie. (Odovania
Praznicului Întâmpinării Domnului).

p g (

10 V 23 + Sf. Sfi nţit Mc. Haralambie;
Sf. Muceniţe Enata și Valentina.
11 S 24 Sf. Mare Mc. Teodor Torion.
Sf. Sfi nţit Mc. Vlasie, episcopul
Sevastei; Sf. Teodora împărăteasa.
12 D 25 Duminica Ortodoxiei. Sf.
Meletie, arhiepiscopul Antiohiei 
celei Mari și Antonie patriarhul 
Constantinopolului; Sf. Mc.
Hristea.
13 L 26 Cuv. Martinian; Sf. Apostoli:
Acvila și Priscila.
14 M 27 Cuvioșii: Auxentiu, Maron
și Avraam.
15 M 28 Sfântul Apostol Onisim;
Sfântul Mucenic Maior; Cuviosul
Eusebiu.
16 J 1 Sfi nţii Mucenici Pamfi l și 
Valentin; Cuv. Flavian.
17 V 2 Sf. Mare Mucenic Teodor 
Tiron și Sfânta Mariamna.
18 S 3 Sfântul Leon, episcopul
Romei; Cuvioșii Agapit, Mariam și
Pulheria
19 D  4 Duminca a II de Post. Sf. 
Irh. Grigorie Palama. Sf. Ap. Arhip, 
Filimon și Apfi a; Cuv. Evghenie și 
Macarie.
20 L 5 Sfântul Leon, episcopul
Cataniei și Agaton, episcopul Romei;
Cuv. Visarion. 
21 M 6 Cuv. Timotei; Sf. Eustatiu,
episcopul Antiohiei.
22 M 7  Afl area Moaștelor Sfi nţilor 
Mucenici din Evghenia; Cuv. 
Atanasie, Talasie și Limneu.
23 J 8 + Sfântul Sfi nţit Mucenic
Policarp, episcopul Smirnei; Sf.
Gorgonia.
24 V 9 +) Întâia și a doua afl are

g

a capului Înaintemergătorului și
)

Botezatorului Ioan.
25 S 10 Sf. Tarasie, arhiepiscopul
Constantinopolului, Alexandru și 
Ipatie. (Pomenirea morţilor).
26 D 11 Duminica Sfi ntei Cruci.
Sfântul Porfi rie, arhiepiscopul 
Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf. Teodor.
27 L 12 Cuvioșii Procopie Mărturi-
sitorul și Talaleu Mărturisitorul.
28 M 13 Cuv. Vasile Mărturisitorul;
Sf. Mc. Nestor.

19 februarie/4 martie

Sfânta Maica Muceniţă Filoteia s-a născut în Atena 
în anul 1522. Părinţii ei,  Syriga and Angelos Benizelos, 
s-au făcut remarcaţi nu atât prin eminenţă și bogăţie, cât 
mai ales prin credinţă. Deseori, blânda Syriga o implora 
pe Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu să-i dăruiască 
un copil. Rugăciunile ei stăruitoare au fost ascultate și 
așa s-a născut fetiţa lor, pe care au botezat-o Revula.  
Părinţii și-au crescut fi ica în dreapta credinţă și adânca evlavie 
până la vârsta de 12 ani când au dat-o spre căsătorie. Soţul 
ei s-a dovedit a fi  un om rău și necredincios, care o bătea 
și o chinuia pe Revula. Ea a îndurat cu răbdare chinurile, 
rugându-se la Dumnezeu pentru îndreptarea soţului ei.  
După trei ani, soţul Revulei a murit iar ea a început să 
crească duhovnicește prin post, priveghere și rugăciune. 
Sfânta a înfi inţat o mănăstire de maici cu hramul Apostolului 
Andrei Cel Dintâi Chemat (prăznuit în 30 noiembrie și 
30 iunie), iar la terminarea mănăstirii ea a fost prima care 
a acceptat tunderea în monahism sub numele de Filoteia. 
În acele vremuri Grecia suferea sub jugul turcesc, mulţi atenieni 
fi ind făcuţi sclavi de cotropitorii turci. Sf. Filoteia făcea tot 

posibilul să răscumpere cât mai mulţi fraţi de la sclavie. 
Odată, patru femei au reușit să fugă de la stăpânii lor turci, 
care le-au cerut să renunţe la religia creștină, adăpostindu-
se în mănăstirea Sfi ntei Filoteia. Turcii, auzind unde s-au 
ascuns fugarele, au dat buzna în chilia sfi ntei și au bătut-o, 
după care au dus-o în faţa guvernatorului și au închis-o. În 
dimineaţa următoare, turcii i-au dat drumul în faţa unei mulţimi, 
ameninţând-o că dacă nu renunţă la Hristos va fi  tăiată în bucăţi. 
Când sfânta a hotărât să ia coroana martiriului, prin mila 
Domnului s-au adunat ca din senin o mulţime de creștini care 
i-au împăcat pe judecători și au reușit să o elibereze pe sfânta. 
Întorcându-se la mănăstirea sa, ea a continuat să trăiască în 
înfrânare, rugăciune și priveghere, dobândind darul facerii de 
minuni. Sfânta a construit o altă mănăstire în Patesia, o suburbie 
a Atenei, unde s-a nevoit în viaţa ascetică alături de surorile ei.  
În ajunul praznicului Sfântului Dionisie Areopaghitul (prăznuit 
la 3 octombrie), turcii au prins-o pe Sf. Filoteia și au torturat-o, 
lăsând-o mai mult moartă decât vie și plină de sânge. Plângând 
de durere, surorile mănăstirii au luat trupul însângerat al sfi ntei 
muceniţe și l-au dus la Kalogreza, unde s-a stins din viaţă la 19 
februarie, 1589. La scurt timp după moartea sa, moaștele Sfi ntei 
Muceniţe Filoteia au fost aduse la biserica catedralei din Atena.

4/17 februarie

Sfântul Isidor era egiptean de neam, și era cunoscut ca 
fecior de părinţi binecredincioși și iubitori de Dumnezeu, 
fi ind totodată rudenie cu Teofi l și cu Chiril, arhiepiscopii 
Alexandriei. Înaintând el mult în învăţătura de carte 
și în înţelepciunea dumnezeiască și în cea lumească, a 
lăsat iubitorilor de învăţătură multe scrieri minunate și 
vrednice de pomenire. Și lăsându-și avuţia lui de tot felul 
și strălucirea neamului ca și fericirea vieţii, a venit la 

muntele Pelusion și s-a făcut monah. Acolo nevoindu-se 
și cugetând la Dumnezeu, a luminat cu dumnezeieștile 
lui cuvinte toată lumea, întărind pe cei ce săvârșeau 
fapte bune, și dojenind pe cei neascultători cu ascuţișul 
cuvintelor dumnezeiești, îi întorcea spre fapta cea bună; 
încă și pe împăraţi către folosul lumii îi povăţuia și 
îi sfătuia. Și ca să spunem pe scurt, tuturor celor ce-l 
întrebau, cuvintele dumnezeieștii Scripturi. Și astfel bine 
trăind, și dumnezeiește purtându-se, și-a sfârșit viaţa sa, la 
adânci bătrâneţi. 

Sinaxar 11/24 Februarie

Acest sfânt mucenic a trăit pe vremea împăraţilor Maximian și Maximin și era de 
fel din mitropolia Amasiei, din satul ce se cheamă Himialon. Fiind încorporat de curând 
în oastea tironilor și făcând parte din ceata prepozitului Vringa, a fost chemat de acesta 
la cercetare și a mărturisit că Hristos este Dumnezeu, batjocorând idolii elinilor ca pe 
niște statui neînsufl eţite și lucruri făcute de mâinile omenești. Dându-i-se vreme să se 
gândească mai bine, el nu a cheltuit aceea vreme în nelucrare, ci a săvârșit o faptă cât se 
poate de mare. A ars cu foc statuia aceleia pe care elinii o socoteau mama idolilor. Drept 
aceea, fi ind prins și mărturisind că el singur a fost cel care a dat foc statuii, a fost chinuit 
în felurite chipuri; și fi ind băgat într-un cuptor aprins și-a primit sfârșitul acolo. Și se 
face pomenirea lui în sfânta sa mănăstire ce este în Torachia, în sâmbăta dintâi a Postului 
Mare, când a săvârșit el o minune deosebitã și a izbăvit poporul ortodox de mâncarea din 
animalele junghiate idolilor.

 POMENIREA CUVIOSULUI PĂRINTELUI NOSTRU ISIDOR PELUSIOTUL

POMENIREA SFÂNTULUI MARELUI 

MUCENIC TEODOR TIRON

POMENIREA CUVIOASEI MAICII NOASTRE FILOTEIA, CEA DIN ATENA, 
A CĂREI VIAŢĂ E ARĂTATĂ ÎN NOUL LIMONARIU

MITROPOLITUL VARLAAM AL MOLDOVEI VA FI TRECUT ÎN RÂNDUL SFINŢILOR 

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au aprobat pe data de 12 
februarie adresa Mitropoliei Moldovei și Bucovinei cu propunerea ÎPS Mitropolit Daniel 
privind canonizarea mitropolitului Varlaam al Moldovei, cu data de prăznuire 30 august. 
Principalele repere din viaţa mitropolitului Varlaam ne-au fost prezentate de către pr. acad. 
prof. dr. Mircea Păcurariu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Saguna” din 
Sibiu: „Multă vreme s-a crezut că mitropolitul Varlaam era originar din părţile de sud ale 
Moldovei, din fostul ţinut Putna, actualul judeţ Vrancea, dar în anul 2006 a apărut o carte 
a răposatului arhim. Dionisie Udișteanu, fost stareţ al Mănăstirii Secu, care a dovedit că 
mitropolitul Varlaam era originar din satul Terăzești-Borcești, un sat dispărut situat lângă Tg. 
Neamţ. Din botez s-a numit Vasile și s-a născut în jurul anului 1590. Atras de viaţa spirituală 
și culturală din mănăstirile noastre și-a îndreptat pașii spre schitul lui Zosim, unde a învăţat 
carte grecească și slavonească, sub îndrumarea călugărului Dositei. Pentru o perioadă scurtă 
de timp a fost egumen al Mănăstirii Secu, iar un timp scurt a fost egumen și la Mănăstirea 
Dragomirna. A fost trimis la Kiev și la Moscova ca de acolo să cumpere icoane pentru 
Dragomirna. Ajuns acasă, a găsit o situaţie nouă, în sensul că Anastasie Crimca murise. În 
această situaţie, Varlaam s-a retras la mănăstirea sa de metanie, unde și-a continuat truda 
cărturărească, dar nu peste mult timp a murit mitropolitul Atanasie al Moldovei, iar smeritul 
arhim. Varlaam de la Secu a fost ales în fruntea Bisericii moldovene, ca mitropolit. A fost 
hirotonit întru arhiereu în ziua de 23 septembrie 1632, însă s-a retras din scaun în aprilie 
1653, când Vasile Lupu a pierdut scaunul domnesc. Între lunile august - decembrie 1657 
s-a dus „în casa cea de lut a moșilor săi”. A fost îngropat în mormântul pregătit de el lângă 
peretele exterior, spre absida dreapta a bisericii, care se vede până astăzi”. 

Părintele profesor Mircea Păcurariu ne-a evidenţiat și personalitatea mitropolitului 
Varlaam al Moldovei: „Mitropolitul Varlaam a fost unul dintre cei mai străluciţi ierarhi 
care au păstorit în scaunul mitropolitan de la Iași. El și-a înscris numele în istoria culturii 
românești, mai ales prin Cazania care îi poartă numele, dar și prin celelalte lucrări, care 
se evidenţiază prin limba literară pe care a creat-o, prin apărarea ortodoxiei ardelene, prin 
pregătirea Sinodului de la Iași, prin legăturile pe care le-a întreţinut cu ierarhii români, 
greci, slavi și arabi, prin grija statornică pe care a manifestat-o faţă de preoţii, călugării și 

credincioșii pe care i-a păstorit”. 
De asemenea, părintele profesor Mircea Păcurariu s-a referit și la principala carte scrisă de către mitropolitul Varlaam, cunoscută sub 

numele de „Cazania lui Varlaam”: „Cea mai importantă lucrare a mitropolitului Varlaam, dar și una dintre cele mai de seamă din istoria vechii 
culturi românești este cea intitulată „Carte romanească de învăţătură la dumenecele de preste an și la praznice împărătești și la sfenţi mari”, 
cunoscută și sub numele de „Cazania lui Varlaam”, terminată de tipărit în anul 1643. Avea 506 fi le, deci 1012 pagini, format mare, ilustrată cu 
numeroase gravuri în lemn care redau scene biblice, chipuri de sfi nţi, frontispicii și iniţiale înfl orate. Ea avea două părţi mari: prima cuprindea 
54 de cazanii la duminicile anului, iar partea a doua cuprindea 21 de cazanii la sărbătorile împărătești și ale sfi nţilor. Cercetătorii au dovedit 
că această cazanie era tradusă și prelucrată după izvoare grecești și slavone”. 

Radio „Trinitas”
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Postul Paștelui începe, de fapt, de la Vecernia din 
Duminică Izgonirii lui Adam din Rai. Slujba începe 
solemn, preotul fi ind îmbrăcat în vesminte luminoase. 
Stihirile care urmează după “Doamne, strigat-am…” 
anunţă venirea postului și, dincolo de Post, apropierea 
Paștelui. Urmează apoi vohodul cu cântarea “Lumină 
lină”. Preotul slujitor înaintează către “locul cel mai 
înalt” din spatele altarului pentru a vesti Prochimenul 
de seară, care întotdeauna anunţă sfârșitul unei zile și 
începutul alteia. Repetăm de cinci ori Prochimenul și 
iată că Postul a sosit! Vesmintele luminoase sunt puse 
deoparte, preotul îmbracă vesminte de culoare închisă. 
Luminile se sting și se intră în atmosfera Postului Mare, 
acea “tristeţe strălucitoare” caracteristică. Se citește 
pentru prima oară rugăciunea de post a Sf. Efrem Sirul, 
însoţită de metanii. La sfârșitul slujbei credincioșii se 
apropie de preot, cerându-și iertare unii altora.

Ostenelile pentru virtute, postul și toate celelalte, 
deși sunt trebuitoare pentru mântuire, totuși Dumnezeu 
le primește nu numai ca un lucru datorat, ci și ca pe o 
faptă bună, ca pe un dar. Darul pentru a putea fi  însă 
primit trebuie să îndeplinească condiţia evanghelică a 
darului, să fi m împăcaţi cu aproapele nostru. De aici 
vine așa de frumoasa rânduială a iertării  obștești când 
ne spunem unii altora: “Iartă-mă frate!”, “Dumnezeu să 
te ierte!”. Acum ne iertăm cu cei din casă, cu vecinii și 
cu cei cu care avem vreo pricină. Ștergem astfel toată 
răutatea cea de la inimă și putem aduce în pace și cu bună 
nădejde lui Dumnezeu darul ostenelilor postului.

Așadar ritualul iertării care se săvârșește la sfârșitul 
vecerniei nu este doar un ritual exterior ci ne pregătește 
efectiv pentru a intra în Post împăcaţi cu semenii, în 
relaţie de frăţietate, de unitate. Această iertare pe care o 
cerem unii altora nu este altceva decât prima încercare de 
a sparge fortăreaţa păcatului și reîntoarcerea la unitate, 

la solidaritate, la iubire. A ierta este a pune între mine și 
semenul meu iertarea lui Dumnezeu însuși.

În biserica parohiei noastre această vecernie a 
iertării se săvârșește și este de datoria noastră, a tuturor 
celor care aparţinem acestei parohii, de a participa la 
această slujbă pentru a primi iertare unii de la alţii spre 
a intra împăcaţi în Post. Chiar și cei care de obicei nu 
participă la slujbele de seară, se cuvine să fi e prezenţi 
la slujba de început a Postului Mare, deoarece, precum 
spunea părintele Schmemann: “nimic nu destăinuie mai 
bine «tonalitatea» Postului Mare în Biserica Ortodoxă: 
nicăieri nu se manifestă mai bine chemarea sa profundă 
de către om”.

Vom rătăci patruzeci de zile prin deșertul Postului, 
dar la capăt strălucește deja lumina Paștelui, lumina 
împărăţiei lui Dumnezeu.

Petruţ Ormenisan

“El (Iisus Hristos - n.n.) le-a zis: 
Acest neam de demoni cu nimic nu 
poate ieși, decât numai cu rugăciune și 
post.” (Matei 9, 29).

Se pare că societatea în care trăim, 
nu are decât un singur ţel: acela de a 
face orice, dar departe de Dumnezeu 
și Biserica Sa, departe de orice regulă 
morală. Când am spus societate am 
inclus în ea și pe creștinii credincioși 
cu toate că aceștia sunt chemaţi să 
trăiască în lume dar să nu-i aparţină ei 
ci lui Dumnezeu, singurul Stăpânitor 
Atotputernic și Adevărat, deci am 
inclus în această societate și pe 
fi ecare din noi. Astfel că de multe 
ori uităm cui aparţinem de fapt, și 
ne amestecăm cu mentalitatea și 
“spiritul” lumii. Cauza: întotdeauna 
plăcerea. Scuza: avem una foarte 
generică - suntem și noi oameni. 
și totuși: oare noi numai oameni 
suntem (în înţelesul de trupești) 
sau suntem creaţi după chipul 
(adică fi inţe raţionale cu inteligenţă 
și voinţă) și asemănarea (prin 
primirea și conlucrarea cu harul) lui 
Dumnezeu? 

În lumina acestor gânduri am 
putea înţelege: suntem oameni cu 
toate slăbiciunile și limitele umane 
dar suntem și fi inţe spirituale 
(duhovnicești) chemaţi fi ind a 
deveni “dumnezei” - căci, cum spun 
Sfi nţii Părinţi: “Dumnezeu nu se 
unește decât cu dumnezeu.” 

Căutam căi și mijloace în scopul 
desăvârșirii noastre? Le avem. Cine ni 
le-a adus și arătat? Însuși Iisus 
Hristos, Fiul Tatălui, Unul-Născut, 
care ne învaţă: “Eu sunt Calea, 
Adevărul și Viaţa”.

Neamul acesta de demoni sunt 
ispitele, tentaţiile care dau năvală 
asupra noastră, împiedicându-ne pe 
drumul împlinirii noastre ca fi inţe 
duhovnicești, dar Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos ne indică medicamentul: 
rugăciune și post. Postul trebuie, 
deci, să fi e o bucurie pentru fi ecare 
dintre noi, căci, într-adevăr am 
găsit medicamentul cel ce aduce cu 
siguranţă vindecarea, deoarece ne-a 
fost prescris de Marele Medic, “Cel ce 
șterge lacrima de la toată faţa.” 

Postul nu este un scop în sine. 
Postul își dobândește sensul în 

legătură cu Hristos. În Biserica 
primară Postul Mare își avea scopul 
în a-i pregăti pe catehumeni, pe noii 
convertiţi la creștinism, în vederea 
primirii botezului (lepădării de Satana 
și unirii cu Hristos). 

“Didahia” prescrie: “Înainte de 
botez să postească cel ce botează, cel 
botezat și câte alte persoane pot...” (A. 
Hamman, La priere II, p. 67).

Convertirea, adică orientarea cu 
totul spre Dumnezeu, prin Hristos 
la Tatăl în Duhul Sfânt explică uzul 

clar al postului. Dacă nu ne vom opri 
tentaţiile noastre cu post, va fi  greu, 
dacă nu imposibil a ne ridica peste 
condiţia noastră limitată spre a împlini 
porunca Mântuitorului: “Fiţi, dar, voi 
desăvârșiţi precum Tatăl vostru Cel 
ceresc desăvârșit este” (Matei 5, 48). 
Sfântul Antonie cel Mare ne spune 
că postul e “viaţa îngerilor” (De 
virginitate 7, P.G. 28, 260B).

Vom zice: am încercat să mă 
înfrânez, am vrut sa postesc întreg 
Postul Mare (așa cum mă învăţase 
bunica, chiar dacă azi nu mai e la 

modă?!) dar nu am reușit. Prima 
greșeală: m-am pus pe mine în centru. 
Iisus Hristos trebuie să fi e persoană 
importantă și nu persoana mea. A 
doua greșeală: nu am cerut ajutorul 
harului căci “fără Mine nu puteţi face 
nimic” (Ioan 15, 5) ne spune Iisus. 
    Nu trebuie însă să ne lăsăm înfrânţi 
de propria noastră neputinţă. De 
vom ceda, ne arătam a fi  copleșiţi 
de materie, de trup, mai aproape de 
regnul animal și mai îndepărtaţi de 
ceea ce ne caracterizează ca fi inţe 

spirituale, de Dumnezeu. În drumul 
spre Dumnezeu suntem ca legaţi de 
El cu o frânghie. 

Mai rupem frânghia, dar de 
vom ști și vom dori să o înnodăm 
întotdeauna, vom vedea că vor fi  
multe noduri, dar și că suntem de 
fapt mai aproape de Dumnezeu. Și să 
nu uitam: cine pornește spre Hristos 
- și cât de lungă, de întortocheată, 
nesigură i se arată a fi  calea - L-a și 
întâlnit. Cele patru perioade de post 
de peste an nu trebuie să le privim 
într-un mod exclusivist: nu numai 
acestea sunt perioadele în care 
trebuie să ne rugăm și să postim. 
în rest, nu-i post, deci nu postim. 
Aceste perioade de post, sunt de 
fapt pregătitoare pentru a întâmpina 
cu vrednicie marile sărbători ale 
creștinătăţii: Învierea Domnului, 
Înălţarea Domnului, Duminica Mare 
și Sărbătoarea Sfi nţilor Apostoli 
Petru și Pavel. 

Dar să nu uităm că participând   
la Sfânta Liturghie și împărtășindu-
ne cu Preasfântul Trup și Sânge al 
Domnului, curăţirea inimii și a vieţii 
este necesară, căci împărtășindu-ne cu 
nevrednicie vom dobândi pedeapsa. 

   Învierea lui Hristos este cea mai 
mare sărbătoare a creștinătăţii. Postul 
Mare, pregătirea primirii în inima 
curată a acestei Sărbători. Poţi trăi 
pentru o bucurie, bucurându-te. 
    Să înţelegem bine la ceea ce 
Biserica ne cheamă în aceasta 
perioadă a Postului Mare. Să trăim 
timpul postului ca un timp în care, 
examinându-ne conștiinţa, golim tot 
ceea ce este păcat pentru a ne umple 
de iubire și sfi nţenie.

                                         
Daniel AVRAM

POSTUL, O BUCURIE

TRISTEŢEA 
STRĂLUCITOARE

(începutul în pag. 1)

Încetul cu încetul începem să simţim 
că această tristeţe este, într-adevăr, 
“luminoasă”, că o transformare tainică 
este gata să se petreacă în noi. 

Este ca și cum am ajunge într-un loc în 
care zgomotele și agitaţia vieţii, a străzii, 
a tot ceea ce de obicei ne umple zilele și 
chiar nopţile, nu au acces – un loc în care 
toate acestea nu mai au nici o putere. Tot 
ceea ce ni se părea atât de important încât 
ne umplea mintea, acea stare de neliniște 
care a devenit, practic, a doua natură, 
dispare undeva iar noi ne simţim liberi, 
ușori, fericiţi. Nu este vorba despre acea 
fericire superfi cială care vine și pleacă 
de douăzeci de ori într-o zi și este atât de 
fragilă și trecătoare; este o fericire care 
vine din aceea că sufl etul a atins o “altă 
lume”, a luminii, păcii și încrederii.

Realizăm că este imposibil să trecem 
din starea normală a vieţii noastre 
plăsmuită în întregime din agitaţie, fugă 
și griji, în această nouă stare fără a ne 
“liniști” mai întâi. Din această cauză, 
cei ce percep slujbele Bisericii ca pe 
niște obligaţii, cei care întotdeauna pun 
întrebări despre minimul necesar (De câte 
ori trebuie să mergem la biserică? De câte 
ori trebuie să ne rugăm?) niciodată nu pot 
înţelege adevărata natură a cultului care 
ne poartă în altă lume.

Odată ce devenim “ușori și liniștiţi 
lăuntric” monotonia și tristeţea acestor 
slujbe dobândesc o nouă semnifi caţie, 
sunt transfi gurate. Ceea ca la început 
apare ca monotonie, acum se dezvăluie 
ca pace, ceea ce simţeam ca fi ind tristeţe 
este descoperit ca primele mișcări ale 
sufl etului spre descoperirea adâncimii 
sale pierdute.

“Strălucire tristă”: tristeţea înstrăinării 
mele de Dumnezeu, a pustiului devenit 
viaţa mea; strălucirea prezenţei și iertării 
lui Dumnezeu, bucuria redobânditei 
dorinţe după Dumnezeu, pacea căminului 
regăsit. 

Acesta este duhul slujbelor de post 
din zilele de peste săptămână, slujbele de 
sâmbătă și duminică rămânând aproape 
neschimbate. De aceea oricine vrea să 
înţeleagă sensul autentic al Postului Mare 
trebuie să facă efortul de a participa și la 
slujbele din timpul săptămânii.

Părintele Alexander Schmemann

VECERNIA IERTĂRII
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 La început, nu știam decât numele 
său – Florenski – rimă potrivită pentru 
„fl oare”,  „a înfl ori”,  „Florii”. Părintele Ioan 
Mosch (sec. VIII) a alcătuit o antologie de 
vieţuire și înţelepciune monahală pe care 
o intitulă Lunca duhovnicească (ulterior 
– Patericul Sinaitic) pentru că, spunea el, 
virtuţile înfrumuseţează cartea aidoma 
fl orilor mirositoare. Pavel Florenski, 
asemenea unui fi r verde de iarbă în zăpezile 
Caucazului, s-a născut la 9 (21) ianuarie 
1882 lângă localitatea Evlah (astăzi în 
Azerbaidjan). Dragă i-a fost din copilărie 
natura în plinătatea ei – aerul, vântul, norii, 
stâncile, mineralele, păsările, dar cel mai 
mult plantele și marea. Pentru că suferea 
de hipermetropie, părinţii îl luau în calitate 
de „binoclu viu” să numere zburătoarele 
de pe vârfurile munţilor, vâslașii din bărci. 
Semăna, mărturisește chiar el, cu o coardă 
de vioară peste care natura își mișca arcușul. 
Printre rudele tatălui și ale mamei, avea 
câteva mătuși care s-au afi rmat pe scenele 
europene și din Rusia, interpretând piese 
vocal sau la pian. Micul Pavel a crescut în 
atmosfera culturii selecte. Nimeni dintre ai 
lui nu folosea cuvinte dure, nu clevetea, nu 
uneltea. Era inadmisibil să vorbești despre 
salariul altuia sau despre mită. Familia 
constituia o insuliţă a purităţii morale 
– puteai să o ștergi de pe faţa pământului, 
dar nu și să o corupi. Aveau un adevărat 
cult pentru Goethe, Pușkin, Lermontov, iar 
compoziţiile lui Mozart și Beethoven i-au 
creat de atunci, copil, imaginea adevăratei 
muzici, singura vrednică de acest nume. 
Fiecare vibraţie – picătura, ceasul, bocănitul 
în masă – continuau prin vis într-un concert 
simfonic:  zi și noapte, șuvoaie de sunete se 
rugau intermitent să între în sufl etul meu. 
Despre Dumnezeu știa încă puţin, dar toate 
puterile, instinctiv, se îndreptau spre centrul 
nevăzut al perfecţiunii. La vârsta copilăriei, 
aprecia mai târziu, suntem cu toţii mai 
chibzuiţi decât preaînţeleptul Solomon, dar 
odată cu trecerea anilor, noi, cei care am fost 
genii și sfi nţi, ajungem mai răi, mai nătângi.
 În 1900 – 1904, studiază la Facultatea 
de Fizică și Matematică a Universităţii din 
Moscova, după care se înscrie la Academia 
Teologică, de la mănăstirea Sfi ntei Treimi 
din Serghiev-Posad (1904–1908). Figura 
sa delicată, îngândurată, se adâncea cu 
străduinţă, deschizând perspective noi, în 
tot ce este cunoaștere:  matematică, fi zică, 
astronomie, geologie, fi lozofi e, teoria artei, 
fi lologie, folclor, teologie.
 Făcea parte dintr-o generaţie la 
răscruce de veacuri (sec. XIX – XX),  o 
epocă a îndoielii, bogată în descoperiri 
– în mijlocul lor fi ecare trebuie să găsească 
pentru sine temelia adevărului, a întregii 
vieţi. Adevăratul intelectual, cu lecturi  
în original din clasicii literaturii antice 
greco-romane, operele Sfi nţilor Părinţi, 
lecţii de muzică, devenea mai mult decât 
profesionist al domeniului său: om care trăia 
întru Idee. S-a ridicat, astfel, o autentică 
„Renaștere rusă” cu idealuri de educaţie 
universalistă, sub steaua minunatei utopii 
că frumosul va salva lumea. Filosoful 
Vladimir Soloviov (1853-1900) iniţiase 

o nouă direcţie a cugetării încercând să 
concilieze platonismul creștin cu fi losofi a 
clasică germană și teoriile știinţifi ce 
moderne. Urmașii săi – Dmitri Merejkovski, 
fraţii Evgheni și Serghei Trubeţkoi, Nikolai 
Berdeaev, Serghei Bulgakov ș.a. – au format 
curentul bogoiskatelistvo (căutători de 
Dumnezeu), reunind gânditori din diverse 
domenii în cadrul societăţii „Vl. Soloviov”, 
a saloanelor literare, muzicale, a revistelor 
Novâi Puti, Voprosî Jizni, Vesî. În acest 
anturaj de „Florenţă moscovită” și-a început 
activitatea Pavel Florenski. Din 1908, preda 
fi losofi a la Academia Teologică, din 1911, 
preot la biserica unui spital, între 1912 – 
1917, redactor al periodicului Bogoslovskii 
Vestnik. Iniţial, dorise să devină călugăr, dar 
duhovnicul nu i-a acordat binecuvântarea. 
Căsătorit la 1910, părintele Pavel Îl va căuta 
și Îl va mărturisi pe Dumnezeu în mijlocul 
lumii celei mari, a oamenilor. Pentru cei care 
l-au știut, se remarca atât printr-o inteligenţă 
excepţională (cunoștea sanscrita, ebraica, 
greaca, latina, limbi europene), cât și prin 
chipul, statura sa fermecătoare. Doi ochi 
mari și minunaţi, lucind adânc himeric, plini 
de o sete de cunoaștere, dar nu pătimași, ci 
odihnindu-se în adevărul credinţei, fără de 
care, afi rma, știinţa e ca și apa sărată a mării 
– mai mult înteţește setea decât o potolește. 
Nas înveșmântat în bucle, glumeau prietenii;  
venit din Atlantida ca să povestească 
secolului XX despre actualitatea ideilor 
egiptene (Andrei Belâi).
 Pregătindu-și teza de magistru 
în teologie, publică în 1914 prima carte 
– „Stâlpul și temelia adevărului” (teodicee 
creștină în 12 epistole).  Titlul reia 
aprecierea dată de Sf. Apostol Pavel pentru 
casa Lui Dumnezeu, Biserica Dumnezeului-
Celui-Viu  (I Timotei 3. 15). Termenul 
teodicee a fost introdus de Leibniz (Essais 
de theodicee sur la Bonte de Dieu…, 1710) 
și se traduce „îndreptăţirea, justifi carea Lui 
Dumnezeu”. Gânditorul german intenţiona 
să identifi ce fundamentul teologic al 
știinţei și al moralităţii, pornind de la 
convingerea că nu există haos în interiorul 
lucrurilor, iar organismul este pretutindeni 
într-o materie a cărei dispunere vine de 
la Dumnezeu. Florenski și-a conceput 
lucrarea sub forma a 12 scrisori-studii (I. 
Două lumi. II. Îndoiala. III. Treimea. IV. 
Lumina adevărului. V. Mângâietorul. VI. 
Contradicţia. VII. Păcatul. VIII. Gheena. 
IX. Făptura. X. Sofi a. XI. Prietenia. XII. 
Gelozia) care trasează itinerarul spiritual al 
întoarcerii sufl etului de la condiţia disperată 
a laicităţii, cotidianului, spre credinţa 
mântuitoare. Fiecare treaptă a urcușului este 
o reiterată confi rmare a necesităţii părtășiei 
cu Arhitectul Divin, a bunătăţii și păcii care 
decurg de aici. Sunt două lumi, două ordini 
– cea omenească și cea dumnezeiască. 
Fără Dumnezeu, mintea noastră e osândită 
să vadă un ghem de contradicţii, numai 
fragmente de adevăruri. O atare situaţie 
înseamnă εποχη, – blocaj, neputinţă, când 
viaţa noastră, tot ce se întâmplă cu noi, sunt 
lipsite de sens. A cunoaște întru Dumnezeu 
presupune contemplarea Sinelui prin Altul 
în al Treilea: Tatăl, Fiul, Sfântul Duh, pentru 
că numai Treimea este principiul care face 
posibilă funcţionarea logicii noastre. 
Aceeași idee determină buna înţelegere 
cu semenii: omul dobândește în măsura în 
care se dăruiește; și atunci când, prin iubire, 
s-a dăruit integral celuilalt, obţine înapoi 
propriul eu, dar deja justifi cat, confi rmat, 
adâncit în altul. Prin urmare, rodnicia 
oricărei activităţi umane (cunoaștere, 
creaţie, relaţii sociale) depinde de viaţa 
interioară. Motto-ul cărţii e preluat din 
Sf. Grigore de Nyssa: η δε γνϖσις αγαπη 
γιγνεται (iubirea dobândește cunoașterea). 
Numai religia creștină, apreciază autorul, 
a adus o unică „îndrăgostire” faţă de 
făptura vie, compasiune pentru suferinţele 
ei, de aceea creștinismul favorizează 
„interogarea”, cercetarea naturii și a 
omului, într-un cuvânt – știinţele. Pentru 
a realiza o transfi gurare a minţii, inimii, 
întregii fi inţe, este nevoie de veghe, 
autodesăvârșire continuă, adică ascetism 
– artă a tuturor artelor. Criteriul vieţii 

spirituale îmbunătăţite este frumuseţea. 
A contempla întotdeauna și pretutindeni 
frumuseţea, e ca și cum ai învia înaintea 
Învierii generale. Tânăr, de aceeași vârstă 
cu Andrei Rubliov când a pictat Sf. Treime 
(cca 32 ani), Florenski caută temeiuri pentru 
cugetările sale în creaţia fi losofi că începând 
cu vechimea păgână și până în sec. XX, 
poezii, icoane comentate, hagiografi e, 
experienţa personală. În părintele Pavel 
s-au întâlnit Atena și Ierusalimul (S.N. 
Bulgakov). Cartea grea, suprasaturată de 
știinţă (peste 800 pagini), însoţită de 1956 
comentarii, reușește, observă memorialistul 
Serghei Fudel, să devină ceva drag și 
apropiat nouă. 
 Autorul păstrează nestrămutat 
în faţă imaginea Bisericii ca tezaur de 
înţelepciune milenară – scânteiază în mii 
de irizări comorile sale – și, în timp ce 
redacta studiul, a simţit dorinţa de a renunţa 
la orice gând propriu pentru a transcrie doar 
operele patristice. A ales forma epistolară, 
urmând modelul apostolilor, în dorinţa 
unei comunicări cordiale cu cititorul. 
Ascultându-l, pare că niște fulgi gingași 
coboară, purifi când, asemeni răvașelor 
trimise din cuibul îngerilor. Se adresează pe 
rând unui prieten și stareţ anonim:   

 Linule, seninule! Doar frig, tristeţe 
și singurătate sufl ă asupra mea din chilia 
noastră boltită…
 Ah, frate depărtat, frate lin! În tine 
este primăvară, și toamnă în lăuntrul meu, 
cea dintotdeauna…

Înaripatule! Schiţez gânduri pe care 
mai mult le simt, decât pot să le exprim…
 Opera lui Pavel Florenski abordează 
în anii următori limbajul iconografi c, 
fi losofi a cultului, artei (volumul La cumpăna 
gândului), fi lologie, folclor, infi nitul actual 
în matematică etc. După 1917, colaborează 
la Marea Enciclopedie Sovietică a Tehnicii, 
participă (în veșminte preoţești) la 
conferinţele matematicienilor, e profesor 
la Universitatea Tehnică din Moscova, 
autor a 12 invenţii în domeniile chimiei și 
electricităţii. În anii de răsturnare a valorilor 
și ofensivă ateistă, viaţa lui Florenski, 
remarcă biografi i, devine vieţuire (житие), 
martiraj. În urma mai multor articole 
împotriva sa, apărute în presă, este arestat 
în 1933 și deportat în Siberia (localitatea 
Skovorodinko, dincolo de Baikal).  Dar 
neobosita curiozitate și capacitatea de muncă 
nu-l părăsesc nici acum: studiază îngheţul 
veșnic, viaţa algelor. Apoi este exilat pe 
una din insulele Soloveţk (în Marea Albă), 
unde cel mai înalt punct (107m) se numește 
Golgota… Anul 1937 este ultimul când mai 
avem știri sigure despre părintele Florenski: 
ar fi  murit împușcat la 25 noiembrie 1937, 
sau, bolnav, în 1943. Lasă vijelia să acopere 
geamul, spunea el, căci astfel candela 
strălucește mai tare înăuntru… Din nou, eu 
cu Tine sunt.    

    Andrei PROHIN
USM, Facultatea de Istorie și 

Psihologie, anul IV

EPISTOLE DIN CUIBUL ÎNGERILOR
(125 ani de la nașterea lui Pavel Florenski)

Aniversarea 
Unirii 

Principatelor 
la Chișinău

La Chișinău a fost marcată 
unirea de la 1859 a celor două 
principate române, Moldova și 
Muntenia. 

În Republica Moldova această 
dată pare însă să aibă legătură directă 
cu o altă unire, cea a Basarabiei cu 
România, în 1918. 

“Revista Viaţa Basarabiei și-
a pus încă în articolul program 
publicat în primul număr scopul 
de a promova valorile românești 
din Basarabia și, în special, tinerii 
scriitori. Zicea Pan Halipa că „am 
dori ca tinerii scriitori basarabeni 
să se înscrie în contextul larg al 
literelor românești”, a declarat 
Mihai Cimpoi, Președintele Uniunii 
Scriitorilor.

Revista Viaţa Basarabiei, 
lansată, acum 75 de ani, în aceeași 
zi, pe 24 ianuarie, în care, la 1859, 
Alexandru Ioan Cuza era ales domn 
al Moldovei și Munteniei.

Dar cât de importantă mai este 
astăzi pentru Basarabia unirea de la 
1859, în condiţiile în care România 
face parte din Uniunea Europeană, 
iar Republica Moldova rămâne în 
afara ei?

“Unirea de la 1859 este pentru 
noi un exemplu, este un model de 
comportament politic pentru că 
numai prin unire noi putem deveni 
ceva în Europa și, studiind lecţiile 
istoriei noi vom reuși să convingem 
clasa politică din Republica 
Moldova că drumul nostru spre 
Europa este drumul comun cu 
România”, a declarat Președintele 
Ascociaţiei Istoricilor din Republica 
Moldova, Gheorghe Paladi.

Chiar dacă actul de la 1859 a 
cuprins doar Muntenia și Moldova 
de dincolo de Prut, se pare că nici 
basarabenii, direct sau indirect, nu 
au fost străini de unirea celor două 
principate românești.

Publicistul și scriitorul Iurie 
Colesnic explică cum s-a întâmplat 
acest lucru.

“Cântarea României a fost 
scrisă de Russo, un basarabean de la 
Strășeni. Este acel imn secret care a 
unit România. Alexandru Ioan Cuza, 
primul domnitor, prin străbunicul 
său, originar din Hotin, din nordul 
Basarabiei. Mihail Kogălniceanu, 
omul care a proiectat unirea, este 
originar, prin mama sa Cătinca 
Stăvilă, tot din Basarabia. Vasile 
Alecsandri, prin rudele sale pe 
care le-a avut în Basarabia este tot 
basarabean, viţă directă și nu mai zic 
că Nicolae Alecsansdri, nepotul lui 
Vasile Alecsandri, a făcut unirea de 
la 1918, a fost președintele de vârstă 
a Sfatului Ţării. Deci, istoria ne 
obligă să credem în consecutivitatea 
repetării unor evenimente și nu 
contează formula în care se repetă”, 
a spus Iurie Colesnic.

În 1859, numai trei judeţe din 
sudul Basarabiei, Izmail, Chilia și 
Cetatea Albă au intrat în componenţa 
Principatelor Unite. Și asta doar 
până în 1878, când au reintrat în 
componenţa Imperiului Ţarist.
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NELINIȘTIT ESTE SUFLETUL NOSTRU PÂNĂ NU SE ÎNTOARCE IARĂȘI LA TINE  DOAMNE 

“Cred  întru  una,  sfântă,  sobornicească
și apostolească Biserică”

ECCLESIOLOGIA. BISERICA CA INSTITUŢIE
PRINCIPIILE CANONICE 

FUNDAMENTALE DE 
ORGANIZARE A BISERICII

Principiu (lat. principium = început) 
în știinţa dreptului  bisericesc însemnă 
punct de plecare, bază, temei, concept, teză 
fundamentală, idee călăuzitoare, rânduială, 
normă generală, lege de bază pe temeiul 
căreia se formulează și se elaborează 
normele sau legile juridice concrete, 
numite canoane sau legi bisericești, 
după care se organizează și funcţionează 
Biserica, ca societate religioasă.

Toate principiile canonice în genere, 
trebuie și sunt în acord cu învăţătura de 
credinţă a Bisericii, dar nu toate sunt 
expresii directe ale unor adevăruri de 
credinţă, ci unele s-au născut din interesele 
sau nevoile practice ale Bisericii. De 
aceea ele pot fi  împărţite în două categorii 
și anume:

În principii cu fond dogmatic și 
juridic și în principii numai cu fond 
juridic.

I.  Principii canonice cu fond 
dogmatic și juridic

Cele mai importante principii 
canonice din această categorie sunt 
următoarele:

Principiul ecleziologic instituţional; 
— Principiul organic, zis și constituţional-
bisericesc, sau al participării întregului corp 
eclezial la lucrarea Bisericii; — Principiul 
ierarhic; — Principiul sinodal sau 
sobornicesc; — Principiul iconomiei sau al 
pogorământului; — Principiul autonomiei 
externe, adică al relaţiei cu orice altă 
organizare a vieţii omenești, inclusiv faţă 
de stat; — Principiul loealităţii faţă de 
Stat, sau principiul respectării și cinstirii 
suveranităţii Statului.

1. Principiul ecleziologic instituţional 
Exprimat în întreaga învăţătură de 

credinţă a Bisericii, și constant în viaţa și 
lucrarea Ei, principiul acesta precizează 
caracterul Bisericii de instituţie sau de 
așezământ văzut și organizat după norme 
religioase dar și după norme comune 
omenești de convieţuire socială.

Întreaga legislaţie acum în vigoare 
a Bisericii noastre, dă expresie acestui 
principiu canonic cu fond dogmatic, prin 
care se afi rmă prezenţa Bisericii în istorie 
în chip de instituţie, adică de societate 
religioasă organizată pe temeiuri de drept.

2. Principiul organic 
Acesta se mai numește și principiul 

alcătuirii și lucrării organice a Bisericii, 
precum și principiul constituţional-
bisericesc.

I se zice principiu organic, sau 
principiu al alcătuirii și lucrării organice a 
Bisericii, întrucât pe de o parte, el refl ectă 
alcătuirea organică a Bisericii, adică 
alcătuirea ei asemănătoare cu un organism, 
iar pe de altă parte, întrucât el refl ectă 
totodată și faptul că toate părţile acestui 
organism contribuie efectiv la săvârșirea 
oricărei lucrări bisericești.

I se zice principiu constituţional-
bisericesc, în sensul că el exprimă rânduiala 
canonică specifi că, potrivit căreia, unităţile 
bisericești și organele de conducere a 
Bisericii, se constituie sau se alcătuiesc 
prin exprimarea voinţei tuturor membrilor 
Bisericii, iar nu numai prin voinţa unei 
căpetenii sau a unei singure categorii 
de membri. Și, precum organele de 
conducere ale Bisericii se constituie prin 
voinţa tuturor membrilor ei, tot la fel și 
lucrarea acestor organe se săvârșește prin 
colaborarea efectivă a tuturor categoriilor 
de membri ai Bisericii.

3. Principiul ierarhic 
Acesta constă în organizarea, 

lucrarea și conducerea Bisericii după 
rânduiala pe care o imprimă întregii vieţi 
bisericești ierarhia clerului de instituire 
divină.

Această ierarhie este formată din 
trei trepte, care se deosebesc unele de 
altele prin starea lor harică, și anume, din 
treapta diaconiei, a presbiteratului și a 
episcopatului. De fapt, cuvântul ierarhie 
are tocmai înţelesul de scară a treptelor 
pe care se afl ă și a funcţiunilor pe care 
le îndeplinesc slujitorii care formează 
împreună preoţia.

4. Principiul sinodal sau principiul 
sobornicităţii

 Acesta constă în rânduiala potrivit 
căreia, organele superioare de conducere 
a Bisericii nu sunt cele individuale, 
reprezentate de câte o persoană, ci cele 
constituite sub formă de sinoade, adică sub 
formă de organe colegiale sau colective.

După principiul ierarhic, principiului 
sinodal i se dă în canoane cea mai largă 
expresie prin norme observate constant în 
viaţa Bisericii (Can. 34, 37 apost. ; Can. 
4, 5, 6 Sin. I Ecum; Can. 6 Sin. II Ecum. 
etc.), prin practica Sinoadelor Ecumenice 
în primul rând ca și a celorlalte tipuri de 
sinoade.

5. Principiul iconomiei sau al 
pogorământului 

Acesta constă în rânduiala, potrivit 
căreia, autoritatea bisericească, în calitate 
de deţinătoare a mijloacelor de lucrare a 
Bisericii, adică a puterii bisericești, poate 
să chivernisească această putere, folosind 
mijloacele ei așa cum apreciază ea că este 
în interesul Bisericii, adică în interesul 
mântuirii.

Iconomia sau chivernisirea 
mijloacelor prin care se săvârșește 
lucrarea Bisericii, este de două feluri: una 
de chivernisire a harului sfi nţitor, deci a 
puterii sfi nţitoare a Bisericii, și alta de 
chivernisire a celorlalte mijloace comune 
ale puterii bisericești.

Aplicarea iconomiei la lucrările ce 
se săvârșesc prin harul sfinţitor, are ca 
scop validarea sau împlinirea lucrărilor 
nedepline de această natură, cum este cazul 
cu tainele eterodocșilor care pot fi  validate 
pe cale de iconomie. Ea se mai aplică apoi 
și la orice alte lucrări în legătură cu Sfi ntele 
Taine și ierurgii. Aplicarea iconomiei la 
lucrările ce se săvârșesc prin folosirea 
mijloacelor puterii învăţătorești și a celei 
jurisdicţionale, are ca scop deschiderea ușii 
mântuirii celor ce mărturisesc adevărata 

credinţă, ca și ajutorarea prin îndrumarea 
și îndreptarea celor care vor să vieţuiască 
după rânduiala Bisericii. Astfel, în cazul 
celor care au încălcat legile bisericești și 
a celor care au nevoie de dispensă de la 
legile bisericești, se aplică acest principiu.

6. Principiul autonomiei externe
Prin acest principiu se înţelege 

rânduiala canonică, potrivit căreia Biserica 
este autonomă, adică independentă, sau de 
sine stătătoare în treburile sale religioase, 
faţă de orice altă organizaţie din afara ei. 
Aceasta înseamnă mai concret, că ea se 
conduce de sine în treburile sale religioase, 
în mod independent de orice autoritate din 
afara ei, fi ind supusă totuși supravegherii 
și controlului din partea Statului, privind 
respectarea statutului său legal.

7. Principiul loialităţii faţă de Stat 
Prin loialitate se înţelege legalitatea, 

în sensul de purtare după legile probităţii 
sau corectitudinii în raporturile dintre 
oameni sau dintre grupurile de oameni.

Cu aplicare la raporturile inevitabile 
ale Bisericii cu Statul, loialitatea exprimă 
atitudinea de corectitudine a Bisericii faţă 
de Stat, atitudine care a fost stabilită de 
Mântuitorul prin cuvintele: «Daţi cezarului 
cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu 
cele ce sunt ale lui Dumnezeu» (Matei 
XXII, 21).

II. Principiile canonice cu fond 
simplu juridic

Cele mai importante principii 
canonice din această categorie sunt: 
Principiul autocefaliei;  Principiul 
autonomiei interne, adică în relaţiile dintre 
unităţile interne ale Bisericii; Principiul 
nomocanonic sau pravilnic; Principiul 
teritorial.

1. Principiul autocefaliei
 Prin acest principiu se înţelege 

rânduiala canonică potrivit căreia, o unitate 
bisericească, ierarhic, sinodal și teritorial 
determinată, se conduce în mod complet 
independent de alte unităţi de același fel, 
cu care păstrează totuși, în mod obligatoriu 
unitatea dogmatică, cultică și canonică. 
Deși acest principiu n-are un fond dogmatic 
ca cele de care ne-am ocupat până aici, 
totuși el s-a conturat și se afi rmă pe baza 
a două dintre principiile canonice cu fond 
dogmatic, și anume, pe baza principiului 
ierarhic și pe a celui sinodal.

2. Principiul autonomiei interne 
Prin acest principiu se înţelege 

rânduiala canonică, potrivit căreia, anumite 
unităţi ale Bisericii se conduc de sine, 

prin organe proprii, fi ind totuși supuse 
supravegherii, controlului și îndrumării din 
partea autorităţilor bisericești superioare.

În cadrul dezvoltării istorice a 
organizării Bisericii, principiul autonomiei 
interne și-a găsit aplicarea în două feluri, 
și anume: — în raportul dintre unităţile 
teritoriale mai mari sau situate la mari 
distanţe unele de altele, și — în raportul 
dintre unităţile și chiar dintre așezămintele 
sau instituţiile unei Biserici locale.
3. Principiul nomocanonic sau pravilnic 

Acesta constă în rânduiala canonică, 
consacrată prin practica constantă a vieţii 
bisericești, adică pe calea obiceiului de 
drept al Bisericii, rânduială potrivit căreia, 
Biserica se conduce, atât după legi proprii, 
cât și după legi de stat.

După cum știm, Nomocanoanele 
erau colecţii ofi ciale pentru uzul Bisericii, 
care cuprindeau într-o ordine sistematică, 
în primul rând legile bisericești numite 
canoane, și, paralel cu ele, legile de 
stat, legile emise de împăraţii romani și 
bizantini în materie bisericească. De aici 
și numele nomocanoanelor: nomos = lege 
de stat; și canon = lege bisericească, 
deci colecţie mixtă de legi bisericești și 
de stat.

Cel mai important nomocanon este 
cunoscut sub numele de Nomocanonul lui 
Fotie - sau Nomocanonul în XIV titluri, 
editat în anul 883, și acceptat prin Sinodul 
endemic de la Constantinopol din anul 920 
drept Cod ofi cial al întregii Biserici, pe 
atunci încă nedespărţită.

4. Principiul teritorial 
Prin acest principiu se înţelege 

acomodarea sau potrivirea formelor 
organizaţiei bisericești teritoriale, după 
tiparele organizaţiei teritoriale a unităţilor 
de stat.

De aceea, chiar de la început, 
unităţile bisericești s-au constituit în 
graniţele celor de stat. Mai întâi, f irește, în 
felul acesta s-au constituit unităţile locale 
care s-au numit enorii sau parohii, cuvânt 
grecesc παροικια, însemnând originar 
chiar organizaţia locală. Curând alături 
de parohiile din cetăţi care luaseră fi inţă 
mai întâi, și care iniţial aveau în frunte un 
episcop, au apărut parohiile din suburbii și 
prin așezările de la ţară, conduse de preoţi 
și denumite parohii sătești, spre deosebire 
de cele orășenești sau din cetăţi. Ele făceau 
însă parte din parohia episcopului, care 
dobândește în mod fi resc o întindere mai 
mare decât aceea a cetăţii propriu-zise, 
cuprinzând și teritoriul care era supus 
cetăţii sub raport politic și administrativ. 
Așa au luat naștere episcopiile sau 
eparhiile, cum se numesc ele astăzi.

Gruparea episcopiilor s-a făcut 
la început mai mult în cadrul etnic sau 
geografi c, căci marile unităţi teritoriale din 
imperiul roman, erau constituite fi e în cadru 
etnic, fi e în cadru geografi c. Acestea se 
numeau provincii (în latinește) sau eparhii 
(în grecește) și erau formate din mai multe 
cetăţi sau parohii episcopale și din mai 
multe parohii rurale sau sătești. Unitatea 
bisericească teritorială corespunzătoare 
acestor unităţi etnice sau geografi ce, a 
devenit prototipul mitropoliilor, deși atât 
organizaţia mitropolitană cât și numele 
de mitropolie și de mitropolit apare mai 
târziu, în primele decenii ale veacului 
al IV-lea și exprimă noţiunea de unitate 
bisericească teritorială constituită în 
cadrul unei provincii romane, formată din 
mai multe cetăţi, fără a se ţine seama de 
caracterul lor etnic.

Dar încă din veacul al IV-lea s-au 
constituit și diecezele sau exarhatele, 
ca unităţi bisericești corespunzătoare 
diecezelor de stat, care erau unităţi 
teritoriale formate din mai multe provincii 
(Canonul 6 al Sinodului  I Ecumenic).

Biserica este și instituţie, dar nu numai în sensul obișnuit de așezământ juridic 
de reglementare a raporturilor exterioare dintre membrii ei, sau a acestora cu cei 
dinafară de ea, reglementare depen dentă de opinii și interese omenești, subiective și 
schimbătoare, deoarece ea își are normele de viaţă de la Dumnezeu. Ea este și rămâne 
aceeași instituţie vie, mereu neschimbată, avându-și temei insti tuţional pe însuși 
Hristos, „Calea, Adevărul și Viaţa” (Ioan 14, 6). Ca racterul exterior de instituţie al 
Bisericii nu stă în opoziţie cu cel interior al ei, de comunitate în iubire. Biserica este o 
instituţie total deosebită de altele, ea fi ind un organism fi inţând prin Duhul lui Hris tos 
care îmbrăţișează pe toţi și care revarsă în Sfi ntele Taine iubirea Sa peste toţi; El 
rămâne Hristos Cel neschimbat în oferirea bunurilor către credincioși și în poruncile 
pe care le cere îndeplinite de aceștia, ca mijloc de desăvârșire pentru cei, ce voiesc să-L 
urmeze. Organizarea instituţională nu lipsește, dat fi ind și existenţa ei terestră.

Biserica are un aspect văzut și altul nevăzut. Fiind comunitate a credincioșilor 
și instituţie pentru ei, în scopul bunei orânduiri a vieţii lor, cu ierarhie păstrătoare și 
propovăduitoare a învăţăturii lui Hristos și administratoare a Sfi ntelor Taine, Biserica 
este văzută. Ne văzut este însă Capul ei, Hristos, precum și harul sfi nţitor și mântuitor 
din ea, în Duhul Sfânt, ca și unirea duhovnicească a mădularelor ei, credincioșii - cu 
Capul, cu Domnul, unire tot așa de nevăzută cum e cea a sufl etului cu trupul.

Aici trebuie subliniat că în cele referitoare la Biserică termenii văzut și nevăzut au 
și un înţeles mai deosebit. Căci dacă pentru ne credincioși Biserica este comunitate sau 
instituţie ca oricare alta, în schimb pentru credincioși, mai ales pentru cei mai ridicaţi 
duhovnicești, toate sunt văzute cu ochii credinţei și în lumina acesteia, chiar dacă nu în 
toata adâncimea ei. Aceasta și pentru că, în actele văzute ale Bisericii, îndeosebi în cult, 
se păstrează statornicia și unor forme văzute, bine stabilite, astfel că, credincioșii știu 
că în actele văzute, care uneori sunt simboluri ale unor acţiuni nevăzute se transmite 
tutu ror harul lui Dumnezeu, astfel încât credinciosul este ridicat în cre dinţă și în viaţa 
duhovnicească vede și dincolo de ceea ce se poate vedea cu ochii trupești.
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A  trecut la cele veșnice, Păduraru-Stihi Natalia, 
preoteasă, medic, profesor de religie, născută la 6 (19) 
mai 1921 în or. Soroca, în familia lui Dumitru Stihi și a 
Alexandrei Vârnav.

Urmează primele 3 clase primare la școala din gara 
Rogojeni, Florești, clasa a 4-a și clasele 1-8 liceale – la 
Iași (1930-1939). 

Face apoi studii superioare în medicină: anul 1 la 
Iași, anul 2-6 la București.

A fost căsătorită cu preotul Gherasim Păduraru.
Între 1950 și 1995 a lucrat în calitate de medic 

la Spitalul de boli psihice (3 ani), la diferite școli din 
sectorul Botanica, Chișinău (3 ani), la Salvare (10 ani).

A activat ca profesoară la școala duminicală pe 
lângă biserica „Sf. Dumitru” din Chișinău (1991-1995).

Pensionată în anul 1995.
În noiembrie, 2006 a fost tunsă în monahism cu numele Parascovia.
După o boală grea, pe data de  7 februarie 2007, a trecut în lumea celor  

drepţi. Este înmormântată la cimitirul „Sf. Treime” din Chișinău.
Amintirea maicii Parascovia va rămâne mereu în inima celor care au 

cunoscut-o, pe care i-a  mângâiat și povăţuit în viaţa duhovnicească.
Dumnezeu s-o odihnească în locașurile celor drepţi.

Unul din cei mai faimoși actori care 
a jucat rolul unui călugăr în fi lmul „Insula”, 
Dmitrii Diujev, a hotărât să se călugăreasca în 
pofi da reacţiei colegilor și  prietenilor.

După cum afi rma ziarul 
„Komsomolskaia Pravda” Diujev a devenit 

credincios în copilărie după ce a furat de la 
un prieten un stilou preţios, pe care l-a dăruit 
tatălui sau. Când s-a afl at, Dumitru a înţeles 
că a pierdut din cauza faptei sale un prieten 
bun. În drum spre școală băiatul a auzit sunetul 
clopotelor. În pofi da restricţiilor regimului 
comunist acesta a intrat în biserică și  a 
cumpărat o cruce. De atunci Dumitru Diujin a 
hotărât să se dedice credinţei. 

Tatăl său, Piotr Diujev, fost actor, a 
devenit om de afaceri, în urma îmbolnăvirii 
fi icei sale mai mici de leucemie. Acest lucru 
însă nu a salvat fata, ea decedând în scurt 
timp. Dumitru a fost trimis la facultate, 
iar Diujev – tatăl a hotărât să doneze toata 
averea bisericii, sineucigându-se considerând 
ca a făcut pentru fi ul său tot ce a putut.
Mama actorului decedează peste un an în urma 
unui un atac de cord. 

Se spune că mănăstirea la care s-ar putea 
adăposti Dmitrii Diujev este cea din regiunea 
Reazani, pe care actorul o vizitează foarte des. 

Arhiepiscopul Jovan de Ohrid, 
din cadrul Bisericii Ortodoxe Sârbe, 
a fost atacat în incinta penitenciarului 
macedonean. Înaltul ierarh a suferit 
lovituri puternice din partea unor persoane, 
în ciuda cererilor repetate ale acestuia de a 
fi  protejat de către gardienii închisorii. 
Responsabili din cadrul administraţiei 
Arhiepiscopiei Autonome Sarbe de Ohrid 
au declarat că arhiepiscopul Jovan a fost 

în mod repetat ameninţat, inclusiv cu 
moartea, dacă nu va renunţa la apartenenţa 
la Biserica Ortodoxă Sârba. 

Atacul survine într-un moment 
sensibil pentru autorităţile de la Skopje, 
comunitatea internaţională exercitând 
presiuni pentru adoptarea de către 
Parlamentul macedonean a unei noi legi 
a cultelor ce ar putea legaliza statutul mai 
multor grupuri religioase. 

Papa Benedict al XVI-lea a făcut un nou apel pentru apărarea „familiei întemeiate 
prin căsătorie”, în cadrul slujbei duminicale din Piaţa „Sf. Petru”, apelul său venind 
într-un moment în care în Italia au loc dezbateri cu privire la recunoașterea căsătoriilor 
între persoanele de același sex. „Se știe că familia întemeiată prin căsătorie constituie 
cadrul natural pentru nașterea și educarea copiilor și, prin urmare, garanţia viitorului 
pentru întreaga omenire”, a spus papa. „Dar știm în același timp” că familia „este 
marcată de o criză profundă și trebuie să facă faţă unor provocări multiple”, a 
arătat papa, subliniind că „este nevoie să o apăram, să o ajutam, să o protejam și să 
apreciem valoarea ce rezidă în caracterul său unic și incomparabil”.

Arhiepiscopul Jovan de Ohrid a fost atacat 

Papa face un nou apel pentru apărarea 
familiei tradiţionale 

 PS Artemie, episcop 
de Raska și Prizren, liderul 
religios al comunităţii sârbe 
din provincia Kosovo, și-a 
manifestat îngrijorarea faţă 
de creșterea manifestărilor 
extremiste faţă de 
comunităţile ortodoxe 
sârbe din Kosovo. PS Sa 
a declarat că posibilitatea 

declarării independenţei 
provinciei Kosovo faţă 
de Belgrad va duce la o 
nouă explozie de violenţă 
antisârbă, comparabilă cu 
cea din 15 - 20 martie 2004, 
când peste 40 de lăcașuri de 
cult și mănăstiri ortodoxe au 
fost total sau parţial distruse. 
De asemenea, PS Sa a mai 

menţionat că autorităţile de 
la Priștina  au luat măsuri 
pentru confi scarea unor 
proprietăţi imobiliare și 
funciare ale episcopiei pe 
care o conduce, pentru 
a limita independenţa 
acţiunilor pe care episcopia 
le desfășoară în diferite 
comunităţi sârbe izolate.

Episcopul de Kosovo reclamă distrugerea 
bisericilor ortodoxe

Un actor din fi lmul “Insula” a hotărât să se 
călugărească

La 1 februarie 2007, mitropolitul Herman, primatul 
Bisericii Ortodoxe din America, a împlinit 75 de ani 
de viaţă, informează directionstoorthodoxy.org. Cu 
această ocazie, patriarhul Alexy al II-lea al Moscovei 
și a toată Rusia, a ţinut să-l felicite în mod special pe 
mitropolitul Herman, afi rmând că „importanţa unităţii 
ortodoxe a devenit stringentă pentru toţi ortodocșii de pe 
continentul american”. Biserica Ortodoxă din America a 
fost fondată de către misionarii ruși, în secolul al XVIII-
lea, și acum este cea mai dinamică dintre Bisericile 
din SUA și Canada. Astăzi, Biserica numără peste un 
milion de membri. Născut în Pennsylvania, mitropolitul 
Herman a fost ales și hirotonit întru arhierie în anul 1970, 
fi ind numit episcop vicar al arhiepiscopului Kiprian 
Borisevich. În anul 2002 a fost ales primatul Bisericii, 
succedând mitropolitului Theodosius. Mitropolitul 
Herman, născut  Joseph Swaiko, a toata America și 
Canada, a fost intronizat în Catedrala „Sf. Nicolae” din 
Washington DC, în anul 2002. 

Primatul Bisericii Ortodoxe din America 
a sărbătorit 75 de ani 

În perioada 29 - 30 ianuarie a.c. a avut loc la Londra, Marea Britanie, reuniunea 
Comisiei Mixte pentru Dialog Teologic între Biserica Ortodoxă și Biserica Anglicană. 
Prima zi de lucru a fost marcată de prezentarea solemnă a documentului întitulat „Biserica 
lui Dumnezeu unică și trinitară”, care a fost adoptat la întâlnirea precedentă desfășurată în 
anul 2005, în Cipru. Ceremonia de prezentare a fost prezidată de către patriarhul ecumenic 
Bartolomeu și de către arhiepiscopul de Canterbury, Rowan Williams. În cadrul reuniunii, 
mitropolitul Ilarion Alfeyev din cadrul Patriarhiei Moscovei a subliniat importanţa 
examinării problemelor sociale, de etică a familiei, de bioetică și de antropologie. În data 
de 30 ianuarie, membrii comisiei au ales în unanimitate un nou co-președinte ortodox 
al Comisiei, și anume pe episcopul Kallistos Ware de Diokleia, care îi succede astfel 
mitropolitului Ioan Zizioulas de Pergamon. 

Un nou copreședinte al Comisiei 
de dialog între Biserica Ortodoxă 

și Bserica Anglicană 

O parte din grupul extremist hin-
dus Dharam Sena (Armata Religioasă) 
a atacat recent o conferinţă a creștinilor 
în Raipur, statul indian Chhattisgarh, 
rănind cel puţin 10 creștini. JayPra- 
kash, proprietarul creștin al Palatului 
Singh, a declarat presei ca „atunci 
când Dharam Sena a năvălit în clă-
dire, administratoarea a încercat să îi 

oprească, dar aceștia au bruscat-o și apoi 
i-au atacat pe participanţi”. 

Aproximativ 100 de lideri creștini 
au fost prezenţi la întâlnire. Grupul a 
agresat și doi cetăţeni străini care au 
fost târâţi peste un kilometru, fi ind 
bătuţi continuu. Statul Chhatigarh are o 
populatei de 21 de milioane de oameni, 
dintre care 401.000 sunt creștini. 

Creștini atacaţi în India 

Tragedia creștinilor din Irak 
Într-o cuvântare rostită la 11 februarie la comemorarea masacrului creștinilor 

irakieni din 2005 de către șiiţi, Mar Dinkha IV-lea, patriarh al Bisericii Creștine Asiriene, 
a condamnat politica actuală a autorităţilor de la Bagdad faţă de populaţia creștină din 
Irak. Înaltul ierarh creștin a acuzat guvernul irakian actual că urmărește eliminarea 
populaţiei creștine de pe teritoriul irakian, pentru a crea un stat islamic. Demersurile 
patriarhului Mar Dinkha al IV-lea, lider al unei comunităţi de peste 6 milioane de 
credincioși, răspândiţi în toată lumea, sunt doar ultimul act în demersurile reprezentanţilor 
cultelor creștin-ortodoxe, catolice și protestante din Irak pentru apărarea acestor vechi 
comunităţi. De asemenea, atacurile împotriva lăcașurilor de cult sunt tratate de poliţia 
irakiană cu superfi cialitate, multe dintre ele fi ind chiar coordonate de către membri ai 
conducerii acesteia. Astfel, în trei ani, peste 800 de biserici și mănăstiri au fost total sau 
parţial distruse. Tragedia creștină în Irak a fost semnalată atât de mass-media locală și 
străină, cât și de organizaţiile internaţionale pentru protejarea refugiaţilor. Autorităţile 
iraniene, siriene, turcești și iordaniene au demarat deja o politică agresivă de expulzare a 
refugiaţilor creștini irakieni din ţările lor. Totodată, comunităţile creștine armene, asiriene 
și chaldeene au dispărut din punct de vedere administrativ și canonic, autorităţile ilegale 
kurde împiedicând desfășurarea normală a activităţii cultelor creștine. Conform datelor 
neofi ciale, aproximativ 85 % din populaţia creștină din Kurdistanul irakian s-a refugiat în 
afara ţării. Deși creștinii reprezintă în mod ofi cial doar 5 % din populaţia irakiană, aceștia 
formează aproximativ 45 - 50 % din refugiaţii provenind din Irak.


