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STIMAŢI CITITORI! NU UITAŢI SĂ PRELUNGIŢI ABONAMENTUL  LA 
“CURIERUL ORTODOX”  PENTRU  A  DOUA  JUMĂTATE  A  ANULUI!

Termenul de efectuare a serviciului militar de alternativă a fost redus 
de la doi ani la un an, în conformitate cu Legea cu privire la organizarea 
serviciului civil, aprobată de către Parlament.

Potrivit acesteia, serviciul civil (supranumit de alternativă) îl pot 
efectua cetăţenii Republicii Moldova care, din convingeri religioase, 
etice, morale, umanitare și alte motive similare, nu pot îndeplini serviciul 
militar în termen. Documentul stabilește că serviciul de alternativă nu are 
caracter de pedeapsă.

Cei care fac serviciul de alternativă sunt obligaţi să achite la bugetul 
de stat a patra parte din salariul pentru funcţia în care este încadrat.

Serviciul militar de alternativă se îndeplinește în instituţii publice 
sau societăţi comerciale care desfășoară activităţi pe teritoriul naţional, 
precum și în formaţiunile speciale ale serviciului civil.

Anul trecut serviciul de alternativă au făcut cca 900 de persoane, din 
totalul de 3500 de recruţi. În urma activităţii acestora în buget au fost 
viraţi cca 4 milioane lei.

ARATĂ CĂ EȘTI UN BUN CREȘTIN 

Parohia “Sfi ntele Femei Mironosiţe” din 
municipiul Chișinău, sectorul Botanica începe 
construcţia unui complex bisericesc pentru care 
are nevoie de surse fi nanciare foarte mari. Tocmai 
de aceea, apelăm la ajutorul tuturor creștinilor de 
bună credinţă care vor să contribuie la construcţia 
acestui complex, devenind în felul acesta - ctitori 
ai bisericii.

Coordonatele noastre bancare:

Paroha „Sfi ntelor Femei Mironosiţe” str. 
Sarmizecetusa, MD-2060 Chișinău.Moldova 
(Rep)

S.A. BC „Moldova-Agroindbank”, Filiala Nr. 
4 Chișinău, 

Codul Băncii AGRNMD2X887

Codul bancar: 2251565275– MDL
2251565277 – USD
2251565281 – EURO
Codul fi scal: 41564019

      

Dumnezeu să vă ajute și să vă ţină în paza Lui! 

SERVICIUL MILITAR DE 
ALTERNATIVĂ VA DURA UN AN

29 iunie/12 iulie
La aceștia care altă pricină mai mare 

de laudă ar putea cineva să gândească a 
afl a, afară de mărturisirea și chemarea 
Domnului. 

De vreme ce pe unul l-a fericit, și 
l-a numit piatră, asupra căruia zice că a 

întărit Biserica (adică asupra mărturisirii 
lui); iar pentru celălalt (adică pentru 
Pavel) a zis că va să fi e vas alegerii, și-i 
va purta numele Lui înaintea tiranilor și 
a împăraţilor. Însă Sfântul Petru era frate 
lui Andrei cel întâi-chemat, trăgându-se 
dintr-un oraș mic și neînsemnat, adică din 
Betsaida, feciorul lui Iona, din neamul 
lui Simeon, pe vremea arhiereului Ircan. 
Trăind cu mare lipsă și sărăcie, își ţinea 
viaţa cu osteneala mâinilor sale. Murind 
tatăl său Iona, atunci Simon căsătorindu-
se, și-a luat femeie pe fi ica lui Aristobul, 
fratele lui Varnava apostolul, și a născut 
fi i, iar Andrei a rămas întru curăţie. 
Deci pe vremea în care era Ioan la 
pază în temniţă, mergând Iisus la lacul 
Ghenizaretului, și afl ând pe Andrei și 
pe Petru unde-și întindeau năvodul și 
mrejele, i-a chemat și îndată au urmat 
după Dânsul. După aceea propovăduind 
Petru Evanghelia în Iudeea, Antiohia, 
Pont, Galaţia, Capadocia, Asia și în 
Bitinia, s-a pogorât până la Roma. Și 
pentru că a biruit cu minunile pe Simon 
vrăjitorul, împărăţind acolo Nero, a 
fost răstignit cu capul în jos, precum 
el însuși a cerut și și-a primit fericitul 
sfârșit. El era la chipul feţei alb, puţin 
cam galben, pleșuv și des la părul ce-
i rămăsese, cam crunt la ochi și roșu, 
cărunt la cap și la barbă, cu nasul cam 
lungăreţ, cu sprâncenele înalte, la vârstă 
om de mijloc, drept la stat; se pornea 
îndată împotriva nedreptăţii, din râvnă 
dumnezeiască. Spre cei ce veneau la 
pocăinţă era iertător, și lesne a schimba 
și a muta hotărârile și judecăţile cele mai 
dinainte. 

(continuare în pag. 4)

20 iulie/
Sfântul și marele Profet Ilie, acest înger 

întrupat în carne ce a primit de la Dumnezeu 
puterea de a deschide și închide cerurile, 
era de origine din Tesvi în Galaad. Tradiţia 
apocrifă, care a transmis aceste detalii despre 
nașterea Profetului, precizează că el era din 
tribul lui Aaron și deci era Preot. Dar nu se 
găsește nici o urmă despre acestea în relatarea 
Scripturii pe care o rezumăm în cele ce 
urmează (cf. III Regi 17-20 ; IV Regi 1 și 2).

Se spune că la nașterea sa tatăl sau a văzut 
oameni îmbrăcaţi în alb învelindu-l în scutece 

de foc și, dându-i numele, i-au dat să mănânce 
o fl acără, simbol al râvnei pentru Dumnezeu 
care l-a mistuit de-a lungul întregii sale vieţi. 
Încă din copilărie, ţinea strict toate poruncile 
Legii și se ţinea în permanenţă în faţa lui 
Dumnezeu printr-o feciorie indiferenta, post 
neîncetat și rugăciune arzătoare, care îi făcură 
sufl etul ca focul și făcură din el modelul vieţii 
mănăstirești.

Pe vremea când Ahab a urcat pe tronul 
regatului din Nord, afl at în schismă încă 
din vremea lui Ieroboam, lipsa de pioșenie 
și depravarea  predecesorilor săi ajunse la 
culme. Încurajat de soţia sa, respingătoarea 
Izabel, el îi persecuta pe Profeţi și pe toţi 
oamenii rămași credincioși lui Dumnezeu și 
se închina idolilor Baal și Astarte. Profetul 
Ilie se duse atunci la rege și îi spuse: “Domnul 
e viu, Dumnezeul Armatelor, Dumnezeul lui 
Israel, în faţa căruia stau astăzi! Nu, nu va 
fi  în acești ani nici rouă nici ploaie decât 
prin cuvânt din gura mea!”. La cuvintele 
Profetului o secete groaznică se abătu 
atunci, ca febra, asupra pământului: totul fu 
secat, devastat, ars; bărbaţii, femeile, copiii, 
animalele domestice și animalele sălbatice, 
toate mureau din lipsa hranei, izvoarele 
secau, plantele se ofi leau și nimic nu scapa 
urgiei ingaduite de Dumnezeu, cu speranţa că 
foametea va face pe poporul lui Israel să se 
căiască și să se întoarcă la credinţă.

Din porunca lui Dumnezeu, Profetul, 
acoperit cu o piele de oaie și învesmântat 
cu piele de viţel, părăsi ţinutul lui Israel și 
se duse la râul de Chorrath (Kerrith), afl at 
dincolo de Iordan (după tradiţia bisericească, 
în acest loc a fost ridicată apoi mănăstirea 
Hozeva, care mai exista și astăzi, și unde a 
trăit și sfântul Ioan Iacob Hozevitul).

(continuare în pag. 4)

Pomenirea Sfi nţilor Slăviţilor și întru 
tot lăudaţilor și mai-marilor Apostoli 

Petru și Pavel

Pomenirea suirii la cer cea de foc 
purtătoare a Sfântului, Maritului 

Prooroc Ilie Tesviteanul
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8 iulie
Mitropolitul Vladimir a liturghisit la Catedrala 

Mitropolitană.
7 iulie
Mitropolitul Vladimir a săvârșit sfi nţirea noilor 

antimise pentru parohii din Eparhia de Centru, după care 
a urmat Sf. Liturghie la Catedrala Mitropolitană.

1 iulie
Mitropolitul Vladimir a liturghisit la Catedrala 

Mitropolitană.
28 iunie
Mitropolitul Vladimir a primit protopopi și slujitori 

din cadrul Mitropoliei Moldovei.
27 iunie
Mitropolitul Vladimir a convocat protopopii 

raioanelor Drochia, Râșcani, Orhei, Șldăești, Telenești, 
Rezina și Ialoveni, discutând diverse aspecte 
administrative.

26 iunie

Mitropolitul Vladimir a ofi ciat slujba de sfi nţire 
a locului noii biserici din localitatea Cruzești, mun. 
Chișinău, închinată Sfi nţilor Patruzeci de Mucenici. 

Mitropolitul Vladimir a primit o delegaţie din cadrul 
fundaţiei de caritate Concordia din Austria, în frunte cu 
dl Georges Sporschi

25 iunie
Mitropolitul Vladimir a analizat, împreună cu 

protoiereii Veaceslav Șpac și Mihail Smerea, dările de 
seamă trimestriale ale protopopiatelor Strășeni, Ialoveni, 
Anenii Noi, Criuleni și Dubăsari.

Mitropolitul Vladimir a primit în palatul mitropolitan 
pe prot. Veaceslav Cazacu, ieromonah. Petru 
(Pruteanu)și Arhim. Damian (Burlacu) împreună cu 
care a discutat structura Departamentului sinodal pentru 
Studii Teologice al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

24 iunie
IPS Vladimir, alături de PS Episcop Anatolie, a 

liturghisit la Catedrala Mitropolitană.

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

HIROTONII
8 iulie
A fost  hirotonit în treapta de diacon pe Gheorghe Dicusar, 

student al Academiei Teologice din Chișinău.
7 iulie
In cadrul Liturghiei a fost hirotonit Marcel Rotari, studentul 

Academiei Teologice din Chișinău, în treapta de diacon.
1 iulie
In timpul liturghiei a fost  hirotonit în treapta de diacon pe 

absolventul Seminarului Teologic din Chișinău Victor Tărâţă.

Pe data de 1 
iulie, la capela 
“Întâmpinarea 
Domnului” din 
Chișinău au 
fost înmânate 
diplomele de 
absolvire a 
S e m i n a r u l u i 
Teologic celor 
19 absolvenţi. 
C e r e m o n i a 
a început cu 
slujba Sf. 
L i t u r g h i i 

ofi ciată de un sobor de preoţi profesori de la Universitatea de Teologie 
Ortodoxă.

După slujbă, diplomele și menţiunile pentru absolvenţii seminariști 
au fost înmânate de către părintele prorector Veaceslav Cazacu. 

Conform binecuvântării ÎPS Vladimir unii profesori a Seminarului 
s-au învrednicit de medalii și diplome arhierești.

Pe data de 28 iunie, la Chișinău a fost 
sfi nţit locul și prima piatră a Centrului “Sfântul 
Gheorghe” a Fundaţiei Internaţionale Obștești a 
Unităţii Popoarelor Ortodoxe, care activează cu 
binecuvântarea SS Alexei II în cadrul Patriarhiei 
Moscovei și a întregii Rusii. Se intenţionează de 
a fi  edifi cat un centru creștin ortodox cultural-
educativ și administrativ în vederea promovării 
Ortodoxiei în acest teritoriu.

La ceremonie a sosit președintele Fondului, 
pofesorul Valeriu Alexeev, care a transmis 
binecuvântarea patriarhului la acest bun început a 
unor lucruri necesare întru consolidarea Bisericii 
și a popoarelor ortodoxe.

După ceremonia de sfi nţire Mitropolitul 
Vladimir și prof. V. Alexeev au fost primiţi 
în audienţă de către președintele republicii dl 
Vladimir Voronin.

Pe data de 
25 iunie, la 
biserica „Cuv. 
Parascheva” din 
or. Ialoveni a 
avut loc ședinţa 
protopopiatului 
Ialoveni. S-
a discutat 
problema iscata 
în or. Ialoveni 
în urma opririi, 
apoi ridicării 
a c e s t e i a 
fostului paroh 

al bisericii „Cuv. Parascheva” din orasel prot. Dumitru Damian. 
Preoţii și-au expus părerea ca dispoziţia Mitropolitană, potrivit căreia 
prot. Dumitru Damian să activeze de acum înainte în calitate de cleric 
la aceleași biserică, să fi e respectată și părintele Dumitru să duca 
ascultarea cuvenită. 

A fost prezentat noul paroh al acestei biserici în persoana preotului 
Oleg Ursu.

De asemenea, a fost ales duhovnicul protopopiatului, în urma 
decesului părintelui Filaret Ciobanu, acesta fi ind fi ul regretatului 
părinte - protoiereul Vasile Ciobanu.

În perioada 19-22 iunie, 
conform  unui plan de acţiuni, 
elaborat de Organizaţia 
Internaţionala pentru Migraţie 
(OIM) în parteneriat cu 
Biserica Ortodoxă din Moldova 
(Mitropolia Moldovei), și 
“Ajutorul Creștin din Moldova” 
în orașe, centre raionale și 
sate continuă  seminarele la 
tema “Prevenirea trafi cului 
de persoane prin mobilizarea 
Bisericii”. S-au organizat 
seminarii pentru slujitorii din 
mun. Bălţi și raioanele Fălești, 
Sângerei și Glodeni. 

La recentul training de 
acest fel ce a avut loc la Balti, 
au participat 29 de preoţi și 
mireni din oraș și din satele 
din împrejurimi, Protoiereul 
Pavel Vuluţa, (Frăţia Ortodoxă 
“Sf. Gheorghe” din Drochia),  
în cuvântarea sa introductivă 
a abordat această problemă 
socială ca fi ind una foarte 
gravă, având consecinţe nefaste 
multiple asupra familiei și chiar 
a întregii societăţi. “Avem de 
luptat cu un “balaur cu mai 
multe capete” -  așa a identifi cat 
Pr. Vuluţa reţeaua internaţională 
de trafi care a persoanelor 
social vulnerabile. – “Și numai 
unindu-ne eforturile îl vom putea 
învinge”, a afi rmat  Dumnealui. 
De aceea, considerăm, că numai 
colaborarea la toate nivelele, 
atât a Bisericilor, cât și a 
organizaţiilor guvernamentale și 
neguvernamentale ar putea stopa 
acest fenomen.

Pr. Pavel a amintit ce spune 
Sfânta Scriptură despre migraţie, 
făcând referinţă în continuare și 
la Ghidul “Prevenirea trafi cului 
de fi inţe umane prin activităţi 
pastorale și didactice”, (autori 
Dorin Opriș și Monica Opriș, 
Patriarhia Română), editat în 
2006 la Chișinău și care stă la 
baza acestor seminare. 

Dna Ecaterina Stati a 
menţionat în acest context 
acţiunile antitrafi c promovate 

de Frăţia Ortodoxă “Sfântul 
Gheorghe” din Drochia, inclusiv 
abordarea acestei teme la lecţiile 
de religie în școli și licee. 

Exodul masiv de fi inţe 
umane a creat o situaţie destul 
de dramatică pentru multe 

familii, Biserica nu poate 
rămâne indiferenţa, - aceasta a 
fost și opinia altor vorbitori la 
seminar. Trebuie să facem fi ecare 
ceea ce depinde de noi acolo 
unde suntem pentru a preveni 
persoanele, ce vor sa plece, de 
pericolele ce îi așteaptă; pentru a 
ajuta moral și spiritual victimele 
reîntoarse acasă, ca să poată mai 
ușor să se reintegreze în familii și 
societate.

Protoiereul Pavel Gorea, 
Biserica “Sf. Proroc Ilie”, Bălţi a 
povestit despre un caz de trafi care 
cu care s-a confruntat, fi ind într-
o vizită în Austria. Acolo niște 
victime ale trafi cului l-au rugat 
să le ajute să se întoarcă acasă.  
Problema devine mai reală 
atunci când ești chemat să ajuţi 
direct niște creștini. “Atunci am 
înţeles cât este de difi cil să ajuţi 

la concret așa persoane”, a spus 
Pr. Pavel Gorea. 

În discuţiile aprinse ce au 
continuat, Pr. Mihail Sărăcuţă, 
Protopopul de Bălţi, (Catedrala 
“Sf. Nicolae”, ONG “Izvorul 
Tămăduirilor”), la întrebarea ce 

canoane li se cuvine victimelor 
reîntoarse  acasă ce vin la 
spovedanie, a spus că trebuie să 
se ţină cont că aceste persoane 
deja au suferit foarte mult și, 
deci, să fi e tratate cu mai multa 
înţelegere și chiar compasiune; 
să li se ofere susţinere morală 
și ajutor duhovnicesc adecvat în 
dependenţă de fi ecare caz aparte. 

“Biserica lui Hristos sunt 
creștinii, nu clădirea cea de 
piatră” - a spus pe bună dreptate 
Pr. Mihail. Fiecare persoană este 
un sufl et de foarte mare preţ în 
faţa lui Dumnezeu și, deci, trebuie 
să-i oferim dragostea la care ne 
îndeamnă Sfânta Scriptură și la 
care ne cheamă Hristos; deci, să 
iubim pe aproapele nostru ajuns 
în impas și în mare difi cultate ca 
pe noi înșine.

mitropolia.md

Sfi nţirea antimiselor

ÎNMÂNAREA DIPLOMELOR

ȘEDINŢA 
PROTOPOPIATULUI 

IALOVENI

FOST SFINŢIT LOCUL ȘI PRIMA PIATRĂ 
A CENTRULUI “SFÂNTUL GHEORGHE”

SEMINARELE ANTI-TRAFIC CONTINUĂ
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În activitatea noastră de 
aprofundare a știinţelor educaţiei 
creștine în cadrul studiilor doctorale 
am fost interesaţi cu deosebire de 
acele mijloace care să aibă efi cienţă în 
transmiterea învăţăturii de credinţă. De 
aceea, am fost mereu atenţi la metodele 
dovedite bune din trecut, din tradiţia 
educaţiei românești. Așadar, ne-am 
îndreptat atenţia către experienţa celor 
mai în vârstă și ne-am bucurat nespus de 
cele descoperite. Un bătrân duhovnic a 
întrebat odată un copil: „Cine te-a crescut 
pe tine?” Copilul a răspuns fără ezitare: 
„Mama!”. Bătrânul, fi ind înţelept, nu 
s-a mulţumit cu acest simplu răspuns și 
a reformulat întrebarea pentru copil. I-a 
zis: „Te întreb, nu cine te-a născut... cine 
a avut grijă de tine?”. Tot fără ezitare, 
copilul i-a răspuns bătrânului duhovnic: 
„Bunica!” Avea bătrânul acest obicei 
de a întreba pe oricine, nu numai pe 
copii, cine i-a crescut ? În funcţie de 
răspunsul primit, înţeleptul duhovnic își 
făcea o idee despre ce-l cu care stătea 
de vorbă, mai înainte de a-l spovedi. 
Într-una dintre discuţiile pe această 
temă, bătrânul ni se destăinuia: „Dacă 
ce-l întrebat îmi răspunde că l-a crescut 
bunica, sunt mai liniștit în ce privește 
educaţia religioasă a copilului. Bunicile 
încă mai au reminiscenţe ale educaţiei 
religioase din școlile pe care le-or fi  
urmat în tinereţea lor. Însă rareori am 
afl at ca un copil să fi  învăţat de la nașul 
său rugăciuni și cuvinte de folos despre 
credinţa noastră”. Așa spunea bătrânul 
prin anii 90.

Experienţa bătrânului avea să 
deschidă în mintea noastră o nouă cale 
de urmat sau pe care să revenim după 
„buimăceala” educaţională administrată 
de regimul trecut. Inima ne-a fost 
mângâiată de acest imbold și așteptam 
un prilej de a aplica această „teorie a 
nășirii neamului creștinesc”. Prilejul s-a 
ivit: am primit însărcinarea de a susţine 
lecţii de cateheză în cadrul mănăstirii 
prin toamna anului 1999. Din grija 
Bunului Dumnezeu, care cunoaște inima 
fi ecăruia, a trimis la mănăstire creștini 
botezaţi dar necatehizaţi, nenășiţi. 
Fără a forţa termenul putem afi rma cu 
hotărâre, din experienţa noastră, că 
lecţiile catehetice sunt adevărate nășiri 
ale nou intraţilor în rânduiala Bisericii. 
Situaţia este emblematică, nu numai 
pentru cei care de bunăvoie au revenit 
prin spovedanie în rânduială sfântă, ci 
pentru întreg poporul român, și conform 
unor date statistice, suntem încredinţaţi 
că așa se întâmplă și cu creștinii din alte 
neamuri: sunt botezaţi dar nenășiţi. În 
cadrul acestor nășiri am avut ocazia să 
ne convingem că cel mai bun instrument 
de educaţie rămâne tot Sfânta Scriptură. 
Singura difi cultate din partea noastră 
a fost și este în continuare tălmăcirea 
sfi ntelor cuvinte pe înţelesul tuturor. 
Și aceasta în contextul de faţă, când 
știinţele naturale, tehnice, umaniste, 
practice etc. au o dezvoltare care a 
schimbat mentalitatea oamenilor: că 

adevărul ar fi  numai în Evanghelie. 
Mintea oamenilor este răpită de mirajul 
tehnologiilor, oamenii fără Dumnezeu au 
inventat o nouă specie de copac: arborele 
virtual, pădurea Internetului, dar de ce 
zic pădure, jungla informatică. În care, 
monștri nemaiauziţi sau doar gândiţi, 
acum prind formă, virtuală. Somnul 
bunei raţiuni naște cu adevărat monștri.

Ce-i de făcut?  
Lumea ortodoxă botezată 

și necatehizată zace în amorţire, nu 
cunoaște darul iubirii lui Hristos pe care 
l-a primit la botez. Așadar, avem nevoie 
de nășire, cât mai degrabă!

Deunăzi, o colegă în ale educaţiei 
creștine ne-a trimis un email prin care ne 
informează că: românii ortodocși din 
orașul canadian Laval, pot să își înscrie 
copiii la Școala Duminicală găzduită 
de biserica ortodoxă română “Nașterea 
Maicii Domnului” din localitate, 
informează „Romanian Global News”. 
Școala Duminicală “Sfânta Maria” 

și-a început activitatea prin sprijinul 
credincioșilor din Laval și prin efortul 
susţinut al tuturor celor ce benefi ciază 
de lucrurile minunate realizate în cadrul 
orelor de curs. Școala este condusă de 
prof. Mihaela Iancu, cadru didactic cu 
o bogată experienţă în domeniul religiei, 
care a predat în România mai bine de 
șaisprezece ani, atât copiilor preșcolari 
sau celor de gimnaziu, cât și celor de 
liceu. Utilizează un sistem interactiv și 
un limbaj apropiat copiilor și de aceea 
școala reușește să capteze atenţia lor 
prin poezii, cântece și jocuri în limba 
română, engleză și franceză. Orele se 
desfășoară în timpul Sfi ntei Liturghii, 
când copiii coboară în Sala Socială a 
bisericii, unde se ţine ora de curs. După 
terminarea cursului, copiii vin în biserică 
pentru a se împărtăși cu Sfi ntele Taine. 
În cadrul ședinţelor, copiii își îmbogăţesc 
cunoștinţele despre viaţa spirituală și 
credinţa ortodoxă, învaţă poezii etc. 
Foarte bine ! Ne-a bucurat negrăit 
vestea, entuziasmul și rezultatele fraţilor 
noștri români din Canada. Însă, parcă le 
mai lipsește ceva…

În cadrul orelor de nășire 
din cadrul mănăstirii noastre ne-am 

străduit să aducem la cunoștinţa celor 
ce aveau nevoie cunoștinţele minime 
de învăţătură creștină. Dar, cu toate 
că dogmele creștine erau primite cu 
credinţă, parte dintre catehumeni puneau 
întrebări legate de rezultatele savante 
ale cunoașterii știinţifi ce de astăzi… și 
vrând-nevrând am fost siliţi de ardoarea 
cu care voiau să înţeleagă cât mai multe, 
să facem corelaţiile socotite necesare 
fi ecărei întrebări, folosind cunoștinţele 
dobândite în școala de stat, dar privite 
din perspectiva creștină. Înșine am fost 
plăcut surprinși  observând că Dumnezeu 
are răspunsuri la toate întrebările. Din 
acest demers natural al lucrurilor am 
înţeles că noua generaţie are nevoie să 
i se explice cuvântul lui Dumnezeu prin 
intermediul disciplinelor de școală. Am 
început să propagăm ideea și mulţi au 
fost entuziasmaţi și puţini s-au arătat 
dispuși să concretizeze sub forma unor 
manuale un asemenea tip de educaţie 
și instrucţie creștină (cu excepţia unei 

doamne profesoare 
de matematică ; lecţia 
de numerologie din 
perspectivă creștină 
alcătuită de dânsa pentru 
clasa a VIII-a, ne-a 
bucurat).

De aceea, 
scriem în numele unui 
mic grup, de apostolat 
educaţional, format din 
profesori universitari 
și slujitori ai Bisericii 
noastre strămoșești și ne 
adresăm tuturor acelora 
care pot ceva în sensul 
materializării gândului 
bun. Mânaţi de un îndemn 
al conștiinţei creștine 
noi am purtat îndelungi 

discuţii și am întreprins unele acţiuni 
practice în direcţia diagnosticării crizei 
cu atâtea feţe în care zace poporul român 
de vreme îndelungată și mai ales în ce 
privește educaţia și instrucţia tinerilor. 
Rezultatul analizei situaţiei de criză din 
învăţământ, chiar și la nivelul neștiinţifi c 
al investigaţiilor arată o lipsă totală 
a orientării creștine pe discipline de 
învăţământ. Singurul succes încurajator 
într-o mică măsură este ora de religie 
întâlnită acolo unde școlile de stat au 
adoptat-o în curiculum. Este într-adevăr 
un punct încurajator și un mare succes 
din partea Bisericii Ortodoxe Române, 
introducerea orei de religie ca disciplină 
de învăţământ. Subliniem: este un 
succes, însă unul diluat. Temerea noastră 
este că prin alăturarea religiei altor 
discipline, practic transformarea religiei 
într-o disciplină ca oricare alta, o pune 
pe plan de egalitate ca abordare didactică 
și o lansează în concurenţă acerbă cu 
„adevărul” celorlalte, mai ales în situaţia 
în care ora de religie se reduce la o 
simplă catehizare, pe alocuri insufi cientă 
unei înstăpâniri la tineri a unei sănătoase 
și creștinești atitudini în viaţă. Potrivit 
părerii noastre, ideal ar fi  fost ca 

celelalte discipline să se încreștineze 
iar ora de religie să aibă un pronunţat 
caracter confesional, de catehism, și 
chiar de consultanţă în cadrul cercului 
profesoral. 

De aceea, am considerat că 
este ţelul nostru de a furniza poporului 
ortodox român o școală cu o distinctă 
fi losofi e creștină. Noi dorim o școală 
unde studierea Sfi ntei Scripturi și 
rugăciunea nu sunt văzute ca ceva foarte 
controversat, poate chiar ilegale, ci 
văzute cu mult mai mult decât aspecte 
complementare ale vieţii elevilor și 
studenţilor, mai mult chiar decât a mânca 
și a respira. Noi vrem o școală temeluită 
pe Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu, 
Iisus Hristos și nu pe ignorarea Lui, 
pe vieţuirea în afara Lui. Noi dorim să 
mărturisim tot adevărul despre Adevărul 
adevărat. Noi vrem o școală de excelenţă 
academică în care să adâncim studiul 
disciplinelor de învăţământ după o cheie 
ortodoxă și chiar românească, grefată 
pe experienţa didactică deja existentă, 
precum și crearea de discipline noi, 
necuriculare, articulate unei tehnologii 
multimedia interactive. Noi vrem să ne 
creștem tinerii pentru a dobândi respect 
pentru autoritatea legitimă, bunăcuviinţă 
în comportamentul social, viaţă curată, 
voioșie spirituală și o mare dragoste 
pentru Biserica și poporul român. 

Noi respingem acele fi losofi i 
ale educaţiei care permit sau nutresc 
tinerilor antropocentrismul, comunismul, 
fascismul, acele materii de învăţământ 
care îi învaţă pe tineri evoluţionismul sau 
le conduce mintea într-un mod impropriu 
și prematur prin educaţia sexuală spre un 
comportament sexual deviant.

Reamintim că în tot acest 
demers educaţional ne bazăm și pe 
aportul instituţiei nășiei, care, dacă va fi  
revigorată va avea un efect catalizator în 
punerea în aplicare a ideilor noastre.

Suntem siguri că voi toţi sunteţi 
în cunoștinţă de cauză în legătură cu toate 
aceste aspecte ale educaţiei și că doriţi 
cu adevărat o Românie mai bună și din 
punctul de vedere al educaţiei creștine. 
Vrem să ne încredinţăm prin răspunsul 
pe care îl veţi da intervenţiei noastre 
că doriţi să vă alăturaţi responsabil 
unui program sigur și hotărât pentru 
alcătuirea, în primul rând, de manuale 
școlare adecvate, cu aplicabilitate în 
învăţământul de stat, dacă va fi  posibil, 
ori dacă nu, în învăţământul particular. 
Prin corpusul didactic al manualelor 
considerăm că vom da copiilor noștri 
tot ce se putea mai bun pentru formarea 
și desăvârșirea lor ca oameni și fi i ai 
lui Dumnezeu prin har. De abia după 
aplicarea și cristalizarea conștiinţei și 
instrucţiei creștine ortodoxe a unei noi 
generaţii putem nădăjdui la o adevărată 
schimbare la faţă, în bine, a Bisericii și a 
întregii Românii. 

Ierod. drd. Gamaliel Sima
Sfânta Mănăstire Antim

București

M. Ionescu - Scopul educaţiei religioase este 
formarea și consolidarea prin educaţie a trăirii 
religioase și a manifestării religiozităţii în fapte 
curente în viaţă, ducând la moralitate. Contează 
să crezi în cunoștinţă de cauză. Credinţa informată 
întărește omul, îi dă o direcţie, nu degenerează în 
credulitate sau erezie. Obiectivele, care sunt și 
argumente pentru realizarea educaţiei religioase 
instituţionalizate sunt următoarele:

-cultural: religia reprezintă o formă de 
spiritualitate ce trebuie cunoscută de elevi;

-psihologic: educaţia religioasă invită la 
refl ecţie, la evidenţierea eului, la autocunoaștere;

-etic: într-o perioadă de disoluţie a reperelor 
morale, educaţia religioasă poate aduce un sufl u 
nou în ceea ce privește aspectele relaţionale, 
comportamentale la nivelul individual sau social;

-sociologic: valorile religioase au virtutea de a 
aduce oamenii laolaltă, de a crea legături durabile, 
de a solidariza și a cimenta unitatea grupală, 
comunitară;

-istoric: pentru spaţiul românesc, credinţa 
creștină a acţionat ca un factor de coagulare și de 
perpetuare a neamului;

-ecumenic: instrucţia școlară și formarea 
noastră religioasă ne predispun și ne pregătesc într-
o măsură mai mare pentru acceptarea și înţelegerea 
aproapelui;

-teologic: fi ecare religie se perpetuează prin 
intermediul credincioșilor ei;

-pedagogic: a fi  iniţiat din punct de vedere 
religios înseamnă a fi  educat, a avea capacitatea de 
a spori educaţia și de a continua de unul singur.

M. Ionescu

ȘCOALĂ ORTODOXĂ FĂRĂ MANUALE ORTODOXE?

„INSTRUCŢIE ȘI EDUCAŢIE”



4    sinaxar Nr. 7 (192), 13 iulie 2007curierul ortodox

CALENDAR 
CREȘTIN

ORTODOX

IULIE
1 S 14 +) Sf. Ierarh Leontie de

la Rădăuţi; Sf. Mucenici Cosma și
Damian.

2 D 15+ Așezarea vesmântului 
Născătoarei de Dumnezeu în 
Vlaherne; +) Sf. Voievod Ștefan 
cel Mare.

3 L 16 Sf. Mucenic
Iachint; Sf. Anatolie, Patriarhul
Constantinopolului.

4 M 17 Sf. Andrei,
Arhiepiscopul Cretei; Cuv. Marta.

5 M 18 + Cuv. Atanasie de
la Aton; Cuv. Lampadie; Cuv. 
Mucenic Ciprian.

6 J 19 Cuv. Sisoie cel Mare;
Sf. Muceniţă Lucia; Sf. Arhip și 
Filimon.

7 V 20 Sf. Mare Muceniţă
Chiriachi; Cuvioșii Toma din
Maleon și Acachie.

8 S 21 Sf. Mare Mucenic
Procopie; Sf. Mucenici Epictet și
Astion.

9 D 22 Sf. Sinţiţi Mucenici 
Pangratie și Chiril; Sf. Mucenici 
Andrei și Prov.

10 L 23 Sf. 45 Mucenici din
Nicopolea Armeniei; Sf. Mucenici:
Apolonie, Vianor și Siluan.

11 M 24 Sf. Mare Muceniţă
Eufi mia; Sf. Olga, împărăteasa
Rusiei; Cuv. Leon din Mandra.

12 M 25 Sf. Mucenici Proclu și
Ilarie; Sf. Veronica.

13 J 26 Soborul Sf. Arhanghel 
Gavriil; Cuv. Ștefan Savaitul; Cuv. 
Sara.

14 V 27 Sf. Apostol Achila; Sf. 
Mc. Just și Iraclie; Cuv. Nicodim
Aghioritul.

15 S 28 Sf. Mucenici Chiric
și Iulita, mama lui; Cuv. Iosif, 
Arhiepiscopul Tesalonicului; Sf.
Vladimir, luminatorul Rusiei.

16 D 29 Sf. Sfi nţit Mucenic 
Atinoghen și cei 10 ucenici ai săi.

17 L 30 Sf. Mare Muceniţă
Marina(Margareta); Sf. Ierarh
Eufrasie.

18 M 31 +) Sf. Mucenic
Emilian de la Durostor; Sf. Mc.
Iachint.

19 M 1 Cuv. Macrina, sora
Sf.Vasile cel Mare; Cuv. Die; Cuv. 
Serafi m de Sarov.

20 J 2 +) Sfântul Măritul
Prooroc Ilie Tesviteanul.

21 V 3 Cuvioșii Simeon și Ioan
Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel.

22 S 4 Sf. Muceniţă întocmai
cu Apostolii Maria Magdalena;
Cuv. Muceniţă Marcelia.

23 D 5 Aducerea moaștelor 
Sf. Sfi nţit Mucenic Foca; Sf. 
Mucenici Trofi m și Teofi l.

24 L 6 Sf. Mare Muceniţă
Hristina; Sf. Mc. Ermoghen.

25 M 7 Adormirea Sfi ntei Ana;
Cuv. Olimpiada și Eupraxia.

26 M 8 Sf. Sfi nţit Mc. Ermolae;
Sf. Muceniţă Parascheva din
Roma.

27 J 9 + Sf. Mare Mucenic
și Tămăduitor Pantelimon; Cuv. 
Antuza.

28 V 10 Sf. Apostoli și 
Diaconi: Prohor, Nicanor, Timon
și Parmena.

29 S 11 Sf. Mucenici:
Calinic, Mamant și Veniamin; Sf.
Mc.Teodota cu fi ii săi.

30 D 12 Sf. Apostoli: Sila și 
Silvan, Crescent și Andronic; Sf. 
Muceniţă Iulita.

31 L 13 Lăsatul secului  pentru
Postul Adormirii Maicii Domnului.
Sfântul și Dreptul Evdochim; Sf.
Iosif din Arimateea.

(începutul în pag. 1) 
Se adăpa cu apa cascadei iar Domnul îi trimise corbi - animale 

pe care evreii le considerau impure și care aveau reputaţia unei mari 
cruzimi faţă de progeniturile lor - pentru a-i duce pâine dimineaţa și 
carne seara. Când cascada seca și ea, Dumnezeu își trimise slujitorul 
său la Sarepta din Sidon, lăsându-l să vadă de-a lungul drumului 
efectele dezastruoase ale secetei, pentru a trezi încă o dată în el mila. 
Ilie ajunse la o văduvă săracă, păgână, care aduna lemne pentru a 
coace pâine pentru ea și fi ul său. În ciuda sărăciei în care se afl a, ea 
puse înainte de toate datoria ospitalităţii și îndată ce Profetul i-o ceru, 
ea îi pregăti o pâine, cu faina și uleiul pe care le mai avea. Primi fără 
întârziere răsplata ospitalităţii sale: la cuvântul Profetului, covata sa 
cu faină și urciorul său cu ulei nu se mai goliră până la revenirea 
ploii. Trecuseră câteva zile de când Ilie era găzduit la această văduvă 
când iată că fi ul ei muri. Cum femeia, în durerea ei, îl acuza pe omul 
lui Dumnezeu că ar fi  adus nenorocirea asupra casei ei, Ilie îl luă pe 
copil, îl urcă la etaj acolo unde locuia el și după ce a sufl at de trei 
ori asupra trupului neînsufl eţit chemându-l cu strigate puternice pe 
Dumnezeu, el îl înapoie pe tânărul băiat viu mamei sale, profeţind 
astfel învierea morţilor.

Seceta își abătuse nenorocirea peste tot ţinutul de peste trei ani 
și mare parte din populaţie fusese deja decimată; dar Dumnezeu, 
respectând jurământul Profetului său, nu voia să-și arate mila mai 
înainte ca Ilie să fi  înţeles că el nu dorește moartea păcătoșilor ci 
întoarcerea lor la credinţă (cf. Iezechiel 33 :11). Îl trimise deci pe 
Profet la regele Achab, pentru a-i anunţa că urgia avea în curând 
să înceteze. Ilie se arăta în faţa regelui care rămase surprins să îl 
vadă venind, liber, pe cel pe care îl căutase peste tot cu slugile sale 
și îl invita să adune pe tot poporul lui Israel pe muntele Carmel ca 
martor al confruntării sale cu cei 450 de profeţi ai lui Baal și cei 
400 de profeţi ai pădurilor sacre întreţinuţi de infama Izabel. Când 
toată lumea fu adunată, Ilie zise falșilor profeţi: “ Până când veţi 
șchiopăta în genunchi? Dacă Domnul  este Dumnezeu, mergeţi 
după el! Dacă este Baal, atunci duceţi-vă la el! “. El ceru ca doi 
tauri să fi e pregătiţi pentru sacrifi ciu și să fi e așezaţi pe rug, dar fără 
să aprindă focul și îi lăsa pe falșii profeţi să aducă primii sacrifi ciul. 
Aceștia îl invocară cu strigate pe Baal, tăindu-și carnea, din zori 
până în seara, dar în zădar. Ilie râdea de ei, încurajându-i să strige 
mai tare, de teama că zeul lor să nu fi  adormit sau să nu fi e ocupat 
cu alte treburi. La venirea serii, Profetul înălţă un Altar cu 12 pietre, 
reprezentând cele 12 seminţii ale lui Israel, săpa un șanţ larg în 
jurul Altarului, pe care pusese taurul jupuit de piele, și porunci 
să fi e vărsată, în trei rânduri, apă din belșug peste victimă, astfel 
încât să se umple șanţul. Apoi adresă spre cer un strigăt puternic, 
invocându-l pe Dumnezeul lui Abraham, lui Isaac și al lui Iacov. Pe 
dată coborî foc din cer, devorând jertfa, lemnul și apa. Tot poporul 
căzu atunci cu faţa la pământ strigând: “ Cu adevărat Domnul 
este singurul Dumnezeu “. Din porunca lui Ilie, falșii profeţi fură 
prinși și omul lui Dumnezeu le tăie beregata cu propriile sale 
mâini la râul Cison. El  îl anunţă apoi pe Achab că seceta avea în 
curând să înceteze, apoi urcă în vârful Carmelului și, plecându-se 
asupra pământului, cu capul între genunchi și mintea adunată în 
inimă, începu să se roage. De șapte ori trimise pe slujitorul său să 
privească orizontul, în direcţia mării, iar a șaptea oară un norișor își 
făcu apariţia, cerul se întunecă și ploaie căzu din belșug, răspândind 
pe pământ binecuvântarea cerească.

Când regina Isabel afl a de masacrul profeţilor săi, se enervă 
cumplit și se jură să se răzbune. Ilie, care nu se temuse de mulţimea 
falșilor profeţi, fu părăsit de harul lui Dumnezeu și cuprins de 
lașitate se ascunse în Bersabeea în pământul lui Iuda.  Epuizat de 
cât mersese în pustiu, se așeza la umbra unui copac și îi ceru lui 
Dumnezeu să îi ia viaţa înapoi. Un Înger al Domnului i se arăta atunci 
cu o pâine și un urcior de apă. Acest ajutor dumnezeiesc îl făcu să-și 
reîmprospăteze forţele și putu să meargă 40 de zile în pustiu, până 
la muntele lui Dumnezeu, Horeb (vârful muntelui Sinai, pe același 
loc unde Dumnezeu i se arătase lui Moise, cf. Exod 33). Intră în 
adâncul stâncii în care se ascunsese în trecut Moise și Dumnezeu îi 
vorbi noaptea. Ilie răspunse: “Sânt plin de sârguinţă pentru Domnul 
atot-puternic căci fi ii lui Israel au părăsit legământul Tău, au doborât 
Altarele tale și Ţi-au ucis Profeţii, am rămas singur iar ei încearcă 
să-mi ia viaţa “. Dumnezeu îi porunci să iasă și să stea pe munte 
pentru a-l vedea. Se făcu atunci o furtună puternică,  dar Domnul 
nu era în furtună; iar după furtună, un cutremur, dar Domnul nu era 
în cutremur; un foc, dar Domnul nu era în foc. După foc se auzi o 
adiere ușoară. Cum o auzi, Ilie își ascunse faţa cu haina sa și se ţinu 
sub peșteră, căci Dumnezeu era în adierea ușoară. Domnul îi spuse 

că, departe de a fi  singurul dintre drepţi, alţi șapte mii de Israeliţi nu 
își plecaseră genunchii în faţa lui Baal și îi porunci să se întoarcă pe 
același drum pentru a unge pe Hazael ca rege al Siriei și pe Iehu  ca 
rege al lui Israel, apoi pe Elisei ca urmaș. Găsindu-l pe Elisei ocupat 
cu aratul pământului cu 12 perechi de boi, Ilie își aruncă peste el 
haina lui făcându-l discipolul său.

Regele Achab continua însă cu faptele sale lipsite de pioșenie și 
pusese stăpânire pe viţa-de-vie a lui Nabot din Yizreel,  cerând - la 
sfatul lui Isabel - ca acesta să fi e omorât. Profetul Ilie, care nu se 
mai manifestase pentru o vreme, fu trimis de Domnul în Samaria și 
spuse regelui: “Chiar pe locul în care câinii au lins sângele lui Nabot 
câinii vor linge și sângele tău iar prostituatele se vor lăfăi în sângele 
tău”. El mai spuse că nefericirea avea să se abată peste toată casa 
lui Achab, câinii aveau să sfâșie trupul lui Isabel pe zidul de faţă de 
la Yizreel. La aceste cuvinte, regele fu cuprins de căinţă: își sfâșie 
hainele, se îmbracă cu un sac și ţinu post. Domnul aprobă pocăinţa 
lui și anunţă prin Profetul său că nu va da frâu liber mâniei Sale 
decât sub domnia fi ului său.

Achab muri la puţină vreme iar fi ul său, Ohozias, om superstiţios,  
preluă puterea. Cazând bolnav trimise soli în căutarea unui oracol pe 
lângă Baal Zebud la Egron (Akkaron). Profetul Ilie se prezentă în 
faţa solilor, anunţând că regele nu se va mai scula. Când transmiseră 
acest mesaj, descriindu-l pe Profet, regele înţelese că era vorba de 
Ilie și trimise o armată de 50 de oameni pentru a-l aresta. Dar în două 
rânduri, din porunca Profetului, un foc coborî din cer și îi mistui pe 
soldaţi. Al treilea ofi ţer îl rugă să-l cruţe iar Ilie îl asculta și se duse 
la rege, anunţându-i chiar el că avea să moară pentru că ceruse ajutor 
de la falșii zei. Ohozias muri intr-adevăr la câteva zile iar fratele său 
Ioram deveni rege al lui Israel. În timpul celor 12 ani ai domniei 
sale el suprimă cultul lui Baal, dar nu făcu să înceteze păcatul 
lui Ieroboam care dăduse naștere schismei în rândul poporului 
lui Dumnezeu și încurajase idolatria. De aceea Dumnezeu abătu 
necazul asupra casei sale și îndeplini profeţia făcută de Ilie în timpul 
lui Achab: Iehu luă puterea în urma unei conspiraţii împotriva lui 
Ioram și, intrând el în orașul Yizreel, Isabel fu omorâtă aruncată 
din înaltul unei ferestre. Sângele său se scurse pe zid iar câinii îi 
mâncară trupul mai înainte ca ea să fi  putut fi  îngropată.

După 15 ani de profeţii, îndeplinind misiunea pe care i-o 
încredinţase Dumnezeu, Ilie se duse de la Galgalla Bethel, însoţit de 
Elisei care nu voia să-și părăsească învăţătorul. De acolo se duseră 
la Ierihon. Ajuns pe malul Iordanului, Ilie își luă haina din piele de 
oaie, o înfășură și lovi apele, care se despărţiră pentru a-i lăsa să 
treacă pe uscat. Când Elisei îi ceru să primească îndoita parte din 
harul său profetic, Ilie îi răspunse: “Dacă mă vei vedea pe când voi fi  
înălţat la cer, așa ţi se va da”. Și pe când mergeau ei astfel prin pustiu 
tăifăsuind, un car de foc tras de cai scăpărători apăru între ei. Ilie 
urcă în car și fu “ca” luat în cer (Părinţii au subliniat că acest “ca”, 
adăugat în versiunea Septuaghinta arată ca Ilie nu a fost dus cu trupul 
la Cer, fapt imposibil înainte de învierea și înălţarea lui Hristos, dar 
că a scăpat morţii, precum Enoh și a fost reţinut de Dumnezeu într-
un loc necunoscut, până în ultima zi), într-un rotocol, în timp ce 
Elisei striga: “Părinte, Părinte, carul lui Israel și caii săi!”. El luă 
haina Profetului care căzuse peste el și lovind apele de două ori putu 
să traverseze Iordanul, salutat de Fiii Profetului care strigau: “Duhul 
lui Ilie s-a lăsat asupra lui Elisei!”.

Astfel înălţat în înălţimi cu trupul, Profetul Ilie prefi gura Înălţarea 
Domnului Nostru Iisus Hristos iar prin trimiterea hainei sale peste 
discipolul său, el vestea coborârea Sfântului Duh în ziua Rusaliilor 
(cf. Sfântul Roman Melodul, Condacul Profetului Ilie, 33).

Reprezentant de vază al ordinului profetic ajuns prin râvnă 
sa pe culmea cea mai de sus a virtuţii, Ilie fu judecat demn de a 
vedea faţă în faţă slava Dumnezeului întrupat, alături de Moise și 
de cei trei Apostoli în ziua Schimbării la faţă (cf. Matei 17), care 
anunţa a doua venire a Domnului Nostru Iisus Hristos. Coborând 
de pe muntele Taborului, discipolii îl întrebară pe Domnul dacă 
Ilie trebuia să vină înainte de învierea morţilor pentru a pune toate 
lucrurile înapoi cum au fost, după cum învaţă Profeţii (Malahia 3 :
23). Hristos le răspunse: “Ilie a venit deja și ei nu l-au cunoscut 
ci l-au tratat după cum au vrut ei”, făcând aluzie la Sfântul Ioan 
Botezătorul care venise să pregătească propria Lui venire, cu duhul 
și cu puterea lui Ilie (Luc 1,17). Așa cum Ioan fu Înaintemergătorul 
primei veniri în trup a Fiului lui Dumnezeu, astfel Ilie va fi , se crede, 
premergătorul celei de a doua veniri, la sfârșitul veacurilor. Tradiţia 
ecleziastă a văzut adesea în cei doi martori, care vor muri în ultima 
luptă împotriva lui Antihrist (Apocalipsa 11), pe Enoh și Ilie, care au 
fost păziţi de moarte în acest scop.

Pomenirea Sfi nţilor Slăviţilor și întru tot lăudaţilor și mai-
marilor Apostoli Petru și Pavel

(începutul în pag. 1)
Iar Sf. Pavel, și el era evreu, din neamul 

lui Veniamin, dintre farisei, fi ind învăţat de 
Gamaliel, și instruit desăvârșit în Legea lui 
Moise. Locuia în Tars, care fi ind fi erbinte 
iubitor Legii, jefuia și strica Biserica lui 
Hristos, și cu a lui voie și sfat a fost omorât 
întâiul mucenic Ștefan. Cunoscându-se de 
Dumnezeu în amiaza zilei, și orbindu-i-se 
vederea, i s-a trimis glas dumnezeiesc din cer, 
prin care a fost trimis către Anania, vechiul 
ucenic al Domnului, ce locuia în Damasc; și 
acela învăţându-l, l-a botezat. Și fi indcă s-a 

făcut vas alegerii, a purces, ca și cum ar fi  
zburat cu aripi, de a înconjurat și a cuprins 
toată lumea; și ajungând la Roma, și învăţând 
pe mulţi, și-a săvârșit viaţa acolo, tăindu-i-se 
capul din porunca împăratului Nero pentru 
mărturisirea lui Hristos, în urma lui Petru. Și 
se spune că din tăierea aceea a curs sânge și 
lapte. Și măcar că fericitul Pavel s-a săvârșit 
mai pe urma lui Petru, moaștele lor însă tot 
la un loc s-au pus. Fericitul apostol Pavel 
era și el pleșuv la cap, vesel la căutătură, cu 
sprâncenele plecate în jos, alb la faţă, barba 
îi era cam lungă cu cuviinţă, cu nasul rotund 

și cuvios, la toată faţa împodobit, cam cărunt 
la cap și la barbă, om sănătos cu virtutea, 
puţin cam scurt la trup, înţelept, plin de 
daruri, cu cuviinţa obiceiurilor sale și cu tăria 
cuvintelor sale, și cu dumnezeiască putere 
trăgea pe cei ce mergeau la dânsul. Însă 
amândoi corifeii apostoli erau plini de Duhul 
Sfânt și de dumnezeiescul har. Și se face 
prăznuirea lor în biserica Sfi nţilor Apostoli 
cea mare, și la Orfanotrofi on, și în cinstita 
biserică a Sf. Apostol Petru ce este aproape 
de sfânta biserică cea mare, și la toate cele de 
pe alocuri sfi ntele lui Dumnezeu biserici.

Pomenirea suirii la cer cea de foc purtătoare a 
Sfântului, Maritului Prooroc Ilie Tesviteanul
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În numărul din luna mai al ziarului 
“Curierul Ortodox” am relatat despre 
organizarea primei ore de rugăciune 
pentru surdomuţi de către parohia 
“Bisericii inimii Tăcute”, o biserica 
destinată special persoanelor cu 
probleme de auz și vorbire. Astăzi 
reluam tema și vă propunem un interviu 
cu parohul acestei biserici, părintele 
Viorel Cojocaru care ne va explica 
care sunt problemele specifi ce cu care 
se ciocnește în misiunea neobișnuită de 
creștinare a surdomuţilor. 

Reporter: Părinte Viorel, ce scopuri 
aţi urmărit prin înfi inţarea “Bisericii 
Inimii Tăcute”? 

Pr. Viorel Kojocaru: În primul rând 
primul cel mai mare scop al Bisericii 
este că aceste persoane defavorizate, 
în cazul nostru oameni cu defi ciente 
de auz și vorbire, să fi e integrate într-o 
comunitate ortodoxă. Să poată benefi cia 
de toate darurile pe care le are Biserica 
Ortodoxă în general: de Sfântul Botez , 
de Sfânta Cununie, de Sfânta Mărturisire 
și Sfânta Împărtășanie, să înţeleagă 
sensul lor, ca înţelegând aceste lucruri 
să înţeleagă mai ușor adevăratul rost 
al Bisericii și scopul nostru primordial 
– de a ajunge pe calea mântuirii, care 
este și scopul bisericii „Inimii Tăcute”.  
De aceea ca să înţeleagă mai bine aceste 
lucruri trebuie să aibă o catehizare bună. 
De ce? Pentru că ei nu au putut și nu 
au avut de unde să cunoască adevărata 
învăţătura ortodoxă. Chiar dacă mulţi 
dintre ei susţin că mergeau la biserica cu 
buneii, cu părinţii trebuie să spunem că 
din cauza problemelor specifi ce de auz, 
ei frecventau Biserica tot așa cum noi 
frecventam teatrul: vedeau că preoţii se 
mișcă pe amvon, oamenii se închină și 
își fac cruce și repetau și ei aceste gesturi 
pe care le făceau creștinii în biserică fără 
a înţelege semnifi caţia lor. Nu înţelegeau 
sensul Liturghiei, chiar dacă mulţi dintre 
ei veneau la biserică duminica când se 
slujea anume Liturghia. La fel cu taina 
sfântului Botez, se botezau toţi pentru că 
așa s-a rânduit la noi în ţară ca copiii să 
fi e botezaţi de mici toţi, indiferent dacă 
pot sau nu vorbi. Ceea ce ţine de cununie 
sau de alte slujbe mai speciale cum ar 
fi  Sfânta Spovedanie … mulţi dintre ei 
mergeau la preot, începeau să explice 
ceva prin semen și preotul neputind 
discuta cu ei le dădea o simpla dezlegare 
pentru a-l putea împărtăși socotindu-l 
om bolnav. Dar omul astfel nu intra 
în adevăratul sens al spovedaniei. De 
aceea parohia ortodoxa „Biserica Inimii 
Tăcute” are ca scop catehizarea, adică să 
le explicăm semnifi caţia și importanta 
învăţăturii lui Hristos, pentru ca ei să-L 
poată primi în inimile lor cu adevărat. 
Cu alte cuvinte să poată deveni creștini 

adevăraţi. 
Reporter: Părinte, știm cu toţii 

că lucrurile făcute pentru slava lui 
Dumnezeu, rezistă în timp și dau rod 
doar dacă se fac cu dragoste. Aceasta 
înseamnă că dacă vă porniţi cu 
dragoste să creștinaţi această categorie 
defavorizată de oameni atunci veţi 
izbândi. Pentru mine nu-mi pot explica 
acest atașament sau dragoste a dvs. 
Pentru surdomuţi. Au fost în familia 
dvs. persoane cu defi ciente de auz, de 
ce v-aţi orientat spre acest segment mai 
nevoiaș? Doar cu ei e mult mai difi cil 
să lucrezi, trebuie să înveţi un limbaj 
specifi c, trebuie să însușești psihologia 
și mentalitatea lor, pentru că din câte 
îmi dau seama ei se deosebesc în multe 
privinţe de enoriașii obișnuiţi.

Pr. Viorel Cojocaru: Vreau să vă 
zic că,  încă din timpul studenţiei mele 
la Academia Teologică de la Chișinău 
am creat asociaţia obștească ICHTHYS 
Moldova în cadrul căreia împreună 
cu un grup de tineri am făcut mai 
multe activităţi sociale și culturale în 
colaborare cu medici, profesori, preoţi și 
teologi.  Printre aceștia am avut bucuria 
de a colabora și cu Veaceslav Goreanu, 
profesor la Academia Teologică de 
la Chișinău,  actualmente inspector 
patriarhal la Patriarhia Română. În una 
din discuţiile cu dumnealui el mi-a zis cu 
nădejde: “Frate. Să știi că în Basarabia 
se caută un preot misionar pentru a 
începe o misiune deosebită cu oamenii 
surdomuţi”. Nu am surdomuţi în familie, 
dar ideea de a lucra pentru creștinarea 
lor mi-a plăcut foarte mult. M-am gândit 
că intr-adevăr trebuie cineva să înceapă 
să facă ceva special pentru aceste 
persoane. Cu acest scop am fost invitat 
să merg la Pitești, România unde am 
urmat cursurile de însușire a limbajului 
mimico-gestul și asistenţă socială pentru 
surdomuţi, cursuri conduse de părintele 
Onu Constantin. În cadrul acestor 
cursuri am văzut cum se desfășoară 
procesul de misionarism pentru aceste 
persoane, care sunt principalele lucruri 
de care trebuie să ţină cont cei care 
lucrează cu ei. Am asistat și la slujbele 
religioase, în special Sfânta Liturghie 
desfășurată în limbaj mimico-gestual. 
Am învăţat și limbajul mimico-gestual 
religios sau liturgic din România. 
După aceea m-am întors înapoi, am 
creat unica parohie pentru surdomuţi 
“Biserica Inimii Tăcute” și am început 
să lucram. Cu greu, pentru că nici ei nu 
mă cunoișteau și nici eu nu- știam pe ei. 
Dar se vede ca Dumnezeu și aici mi-a 
venit în întâmpinare. Am iniţiat o lucrare 
de colaborare cu Asociaţia Naţională a 
Surzilor din Republica Moldova, cu care 
suntem în relaţii bune până în prezent. 
De la sfârșitul anului 2006 am pornit o 
activitate mult mai serioasă pentru că 
am organizat primele ore de rugăciune 
pentru ei, primele slujbe. În prezent din 
cei circa 1500 de surdomuţi care sunt la 
evidenţă la Chișinău mai bine de 1000 
sunt dispuși să frecventeze parohia 
noastră. Toţi acești oameni trebuiesc 
neapărat catehizaţi, trebuie educaţi și 
integraţi în rândul creștinilor ortodocși. 
Chiar de la bun început ne-am propus 
să facem o rugăciune comună pentru cei 
care aud și pentru cei care au probleme 
cu auzul, pentru ca să le demonstrăm 
celor din urma că așa cum zice Sfântul 
Apostol Pavel: “ Nu există nici iudeu, 
nici elin, nici bogat, nici sărac, nici 
parte bărbătească, nici parte femeiască 
ci toate sunt una la Hristos”.  De aceea 
am încercat să le arătăm că în ochii lui 
Hristos ei sunt la fel ca și ceilalţi creștini 
și că ei sunt apţi de a însuși învăţătura 
Mântuitorului și a deveni creștini.

Reporter: Dacă îmi permiteţi o 
întrebare în context. Prin ce se deosebesc 

surdomuţii de oamenii obișnuiţi din 
punct de vedere spiritual, din punct de 
vedere psihologic sau duhovnicește, 
daca vreţi?

Pr. Viorel Cojocaru: Omul cu 
defi ciente de auz este un om foarte 
sensibil. Mai întâi de toate pentru că este 
ignorat de societate în sensul că mulţi 
dintre noi, cei care auzim îi consideram 
oameni de mâna a doua…De multe ori 
au loc  cazuri regretabile. De exemplu 
vin la biserică doi sau trei surdomuţi și, 
în timpul Liturghiei, încep să gesticuleze 
pentru a-și comunica anumite impresii 

despre cele văzute acolo. Preotul 
neînţelegând felul lor de comunicare și 
nefi ind obișnuit să tolereze gesticulaţiile 
în timpul slujbei, de multe ori îi scoate 
afară din biserică, gândind că aceștia au 
venit să încurce enoriașilor sau sa arate 
teatru. În ceea ce privește duhovnicia, 
pot spune că surdomuţii sunt oameni 
care Îl simt pe Hristos poate mai mult 
decât Îl simţim noi, cei care nu avem 
aceste probleme specifi ce de comunicare 
și percepere a informaţiei. Este foarte 
ușor să-i faci să creadă în Hristos, să 
creadă în Dumnezeu. Am înţeles că 
aceasta este unicul remediu, Hristos îi 
înţelege pe ei mai bine decât îi înţelegem 
noi în lumea de astăzi. Cu ei trebuie să 
ne comportam foarte atent, așa cum ne 
purtăm cu cineva care face primii pași în 
ortodoxie. Să avem grijă să nu-i smintim. 
De fapt eu vad anumite tangente între ei 
și primii creștini din Biserica Primară, 
care înţelegeau totul nu cu mintea ci cu 
sufl etul. Totul făceau din  sufl et, veneau 
la biserica cu drag, își făceau rugăciunile. 
Mulţi dintre ei după ce le-am explicat 
Liturghia, în linii mari, mi-au zis că 
nu mai au nevoie de traducător, pentru 
că au înţeles în ce consta mișcările și 
ritualurile de la Sfânta Liturghie. Mi-am 
dat seama că aici a  lucrat nu preotul, ci 
chiar Iisus Hristos în inima lor. Hristos 
i-a binecuvântat pentru dragostea ce 
au arătat-o pentru Biserica Lui, pentru 
Biserica-mama. Nouă ne rămâne doar 
să-i acceptăm așa cum sunt ei și să ne 

purtam frăţește, adică de la egal la egal 
pentru că s-ar putea ca mulţi dintre ei să 
fi e mai înaintaţi duhovnicește decât noi.

Reporter: Aveţi în vedere că ei sunt 
mai curaţi pentru că păcătuiesc  mai 
puţin cu vorba?

Pr. Viorel Cojocaru: Nu mă refer 
doar la păcatele legate de vorbire… 
Am în vedere ca ei spre fericirea lor nu 
înţeleg multe din ceea ce se întâmplă 
în societatea contemporană. Sunt niște 
oameni simpli care duc un mod de viaţă 
simplu, fără a se risipi în multe alte 
lucruri pentru care se nevoiesc atâta 
creștinii noștri.

Reporter: Din informaţiile mele 
sunteţi unicul preot ortodox care lucrează 
cu aceasta categorie de oameni, care de 
mai multă vreme se afl ă în atenţia unor 
predicatori iehoviști, baptiști sau a altor 
culte. Cum credeţi de ce s-a creat această 
situaţie, în care o Biserica majoritară 
care are mai mult de 1200 de preoţi 
ortodocși numai în Mitropolia Moldovei 
și circa 300 în Mitropolia Basarabiei 
are un singur slujitor misionar care să 
ducă cuvântul Evangheliei în mijlocul 
surdomuţilor?

Pr. Viorel Cojocaru: Pai, vreau să zic 
că este vina noastră, a ortodocșilor, faptul 
că ne-au luat-o înainte evangheliștii și 
alte confesiuni. Noi suntem vinovaţi 
că ne-am concentrat mai mult la alte 
lucruri, poate mult mai neimportante, 
și am ignorat aceasta categorie de 
oameni, lasandu-i în afara Bisericii. 
Altceva este c la aceste culte menţionate 
surdomuţii găsesc nu atât mângâiere 
duhovniceasca cât o susţinere socială în 
primul rând. Asta în situaţia regretabilă 
în care Biserica noastră a cam uitat de 
activităţile sociale pe care le-a avut 
până la cel de al doilea  război mondial. 
Pentru noi, fi ind la începuturi, este foarte 
grea aceasta lucrare misionară și socială, 
dar cum am mai spus, simţim mereu și 
ajutorul bunului Dumnezeu fără de care 
nu am putea face nimic.

Reporter: Când aţi pomenit de 
mângâierea duhovnicească ce aţi avut 
în vedere?

Pr. Viorel Cojocaru: Enoriașii 
surdomuţi mi-au explicat că mergând 
și la baptiști, și la iehoviști nu au simţit 
ceea ce simt în Biserica Ortodoxă, nu au 
simţit acea pace și liniște sufl etească. 
Aici în Biserica Ortodoxă au simţit și 
au găsit adevăratul sens al vieţii pentru 
ei. De ce? Pentru ca în alte părţi erau 
trataţi ca niște persoane cu disabilităţi, 
ca niște persoane social vulnerabile. Aici 
noi îi tratăm ca pe niște persoane egale 
în drepturi cu toţi ceilalţi creștini. În altă 
ordine de idei este de invidiat faptul cât 
de bine s-au acomodat și lucrează cultele 
neoprotestante în plan social. Ei au creat 
o Biserică socială. Același lucru așteaptă 
surdomuţii și de la ortodocși – o Biserică 
socială. Noi însă pe lângă lucrarea 
socială pe care o facem încercăm să i-L 
aducem în viaţa lor pe Hristos. Pe acel 
Hristos care s-a născut și s-a răstignit 
pentru noi, pentru păcatele noastre. Cum 
îl aducem? Prin Sfânta Spovedanie, când 
îl punem pe credincios în relaţie directă 
cu Hristos. Îi zicem, nu te mărturisești 
mie, preotului, te mărturisești direct lui 
Hristos. Lui îi spui cu ce ai păcătuit. 
Asta ca sa-l poţi primi cu conștiinţa 
curată în trupul tău pe Hristos în Sfânta 
Împărtășanie. Aici este adevăratul sens 
al creștinismului ortodox, căci numai 
în Taina Împărtășaniei, omul se unește 
direct cu Hristos, și aceasta are loc numai 
în Biserica Ortodoxă. Celelalte culte nu 
fac lucrul acesta, ele vorbesc despre 
Hristos, dar nu-L pot da pe Hristos, ca 
nu-L au.

Va urma   
Igor Pînzaru  

“CIRCA 1000 DE PERSOANE CU DEFICINŢE DE AUZ SUNT DISPUSE 
SA MEARGĂ LA BISERICA ORTODOXĂ…”  (I)

Interviu cu părintele Viorel Kojocaru, paroh al “Bisericii Inimii Tăcute” din Chișinău
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 La 14 aprilie 2007, s-au împlinit  
550 ani de când Ștefan vodă a fost uns 
domn al Ţării Moldovei. Conform 
deciziei Sinodului Bisericii Ortodoxe 
Române  (1992), voievodul urmează să 
fi e pomenit la Duminica Sfi nţilor Români 
(a doua după Cincizecime) și în ziua 
când a încetat din viaţa pământească (2 
iulie) cu titlul „Binecredinciosul voievod 
Ștefan cel Mare și Sfânt”. Trebuie, totuși, 
să recunoaștem că imaginea ștefaniană 
suferă, în societatea actuală, o receptare 
dilematică. Pe de o parte, în cadrul 
dezbaterilor naţionale (vara-toamna 
2006), el a fost recunoscut cel mai mare 
român din toate timpurile, dar când 
intervine epitetul de „sfânt”, aproape 
fi ecare interlocutor zâmbește și se 
consideră dator să-l denigreze: las’ că știm 
noi ce „sfânt” era… Marele domn ajunge, 
parcă într-o oglindă strâmbă, să fi e ucigaș, 
desfrânat, despot etc. „Strâmbătatea” 
oglinzii are diverse explicaţii: recenta 
epocă de ateism militant, când au fost voit 
uitate și alterate valorile  tradiţionale, în 
schimbul unei viziuni superfi ciale asupra 
fenomenului  religios („opiu pentru 
popor”) și a istoriei  („luptă de clasă”). 
Mai intervin falsul elitism și criticism, 
goana după originalitate etc. Adevărata 
semnifi caţie a personalităţii lui Ștefan cel 
Mare poate fi  înţeleasă, cred, doar printr-
o bună cunoștere a trecutului nostru și a 
spiritualităţii creștine.
 Canonizarea domnului Moldovei 
nu vine doar din decizia clerului 
contemporan, pentru că, deja în secolul 
XVII, cronicarul Grigore Ureche 
menţiona: „pănă astăzi îi zicu sveti 
Ștefan-vodă”. Aceeași informaţie o afl ăm 
la istoricii polonezi medievali Maciej 
Strykowski, Ioachim Bilski. Sf. Ioan 
Gură de Aur afi rma: „Cuvântul „sfânt” nu 
pentru toţi, cui se atribuie, exprimă același 
sens. Sfânt se numește și Dumnezeu, dar 
nu asemeni nouă” (Omilii la Ioan, XIV. 
2.)  Dacă sfi nţi pot fi  mai multe persoane, 
fi ecare cu individualitatea sa, atunci prin 
ce este sfânt domnitorul Moldovei?
 Pentru fi ecare dintre noi, vremea 
lui Ștefan (1457-1504) înseamnă, în 
primul rând, o impresionantă luptă 
cu Imperiul Otoman, pentru apărarea 
hotarelor Ţării Moldovei și a lumii 
creștine. Conform tradiţiei bizantine, 
a Bisericii Răsăritene, războiul contra 
necredincioșilor echivala cu o înfruntare 
a diavolului care vrea să distrugă Biserica 
– Trupul, Mireasa lui Hristos. Războaie 
contra idolatrilor, a neamurilor păgâne, 
au dus și vechii israeliţi (cărţile Iosua, 
Judecători, Regi). Poate și din acest 
motiv, Letopiseţul Anonim al Moldovei 
(început la curtea domnească în a doua 
jumătate a sec. XV) utilizează expresii 
biblice pentru evenimente medievale: 

„a biruit Domnul limbile păgâne”, „i-
a dat Dumnezeu în mâinile lui Ștefan 
voievod”. Creștinii Evului Mediu 
se considerau „noul popor ales”, iar 
monarhii, respectiv, mai erau numiţi 
„noul David”, „noul Solomon”. Suveranii 
erau unși la domnie, după modelul regilor 
iudei. Religia, valorile morale, legislaţia 
ţării constituiau, pe atunci, o unitate, 
numită cu un singur cuvânt –Legea, ca 
și în Israelul Antic. Prin urmare, Ștefan 
al Moldovei putea fi  comparat cu marii 
conducători din Vechiul Testament. 
Nicolae Iorga a intuit surprinzător în 
expunerile cronicărești despre biruinţele 
lui Ștefan „un David, învingător prin voia 
lui Dumnezeu, cu mijloace puţine, asupra 
păgânului împărat”. Însă paralela cu fi ul 
lui Ieseu nu se oprește aici. Ștefan cel 
Mare, spune legenda, a fost îndrumat de 
către Sf.Daniil Sihastrul. Or, regele Saul 
avea și el un asemenea sfetnic „sacrat” – 
prorocul Samuel, iar David – pe prorocul 
Natan. La fel, cneazul moscovit Dmitri 
Donskoi (1350-1389), învingător asupra 
tătarilor lui Mamai pe câmpul Kulikovo 
(1380), era asistat de Sf.Serghei de la 
Radonej. Literatura și arta bisericească îl 
slăveau pe David ca „sfântul proroc” 
 Eroii iudei nu au constituit 
singurele modele de conducători ideali 
pentru creștini. Încă din sec.IV, o 
cinstire deosebită s-a adus împăratului 
Constantin cel Mare, întâiul ocrotitor 
politic al Bisericii, ctitor de lăcașe, 
ulterior canonizat. Imaginea ecvestră a 
lui Constantin apare în celebra frescă 
„Cavalcada Sfi nţilor Militari” de la 
biserica din Pătrăuţi (1487), în fruntea 
unui cortegiu de ostași călări, urmând, ca 
o arătare, crucea. Scena a fost interpretată 
în mod diferit – un mesaj militar 
(A.Grabar), un semn de rugăciune a 
ctitorului (E.Dragnev) –, dar întotdeauna 
în relaţie cu domnul Moldovei. O tradiţie 
populară din Bucovina susţine că, până 
la Ștefan, pe pământul dintre Carpaţi și 
Nistru, ar fi  domnit împăratul Constantin. 
Tot Constantin cel Mare, în icoane, 
picturi murale, este însoţit de maica 
sa Elena, fi re pioasă, care a infl uenţat 
convertirea la creștinism a fi ului său. 
Îndemnul, povaţa, mustrarea maternă, 
conform tradiţiei folclorice, Ștefan le-a 
primit de la Oltea.
 Ideea esenţială care străbate 
biografi ile lui David, Constantin este că  
toate reușitele lor s-au datorat sprijinului 
lui Dumnezeu, că, de fapt, nu omul, ci 
Dumnezeu a lucrat. Cele mai vechi cronici 
(de la Bistriţa, Putna) afi rmă trăsături 
similare pentru domnitorul nostru: 
„a biruit Ștefan voievod din mila lui 
Dumnezeu”, „cu voia lui Dumnezeu”, „cu 
ajutorul lui Iisus Hristos”, „cu rugăciunile 
Preacuratei Maicii Lui  Dumnezeu” etc. 
Conștient de opera divină care îl însoţea, 
Ștefan cel Mare postea împreună cu 
oștenii înainte de bătălii, după victorii 
se întorcea „proslăvind pe  Dumnezeu 
pentru toate câte dăruise robului său”. 
Cu nădejdea izbândei, invoca mijlocirea 
sfi nţilor Procopie, Dimitrie, Gheorghe, 
sau chiar ajutorul voievozilor oștilor 
cerești – Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil. 
Unii dintre ei s-ar fi  arătat deasupra 
câmpului de luptă „fi indu într-ajutoriu 
lui Ștefan-vodă și dându vâlhvă oștii lui”. 
Figurile sfi nţilor militari le cunoaștem de 
pe steagul de luptă păstrat, din picturile 
bisericilor ștefaniene (Baia, Voroneţ, 
Scânteia etc.). Papa Sixt al IV-lea, după 
bătălia de la Podul Înalt (1475), i-a zis 
lui Ștefan „atlet al lui Hristos”. Acest 
califi cativ se acorda iniţial martirilor, 
apoi asceţilor din primele secole ale 
creștinătăţii. Mai târziu, l-au însușit și 
marii ostași creștini, râvnind aceeași 

cunună cu mărturisitorii.
 În conștiinţa strămoșilor noștri, 
războaiele anti-otomane aveau, în primul 
rând, o dimensiune religioasă, datorie 
sacră de a apăra credinţa, iar conducătorul 
care și-a îndeplinit cu cinste misiunea, 
atât de grea!, imita sfi nţii luptători pentru 
Lege, din Vechiul Testament și din istoria 
creștinătăţii. Ștefan putea fi  sfânt nu atât 
în virtutea capacităţilor sale deosebite, 
ci mai ales pentru că, prin el, biruia 
Dumnezeu.
 Tulburările din afară par să fi  
eclipsat știrile despre politica internă 
a domnitorului. Cu excepţia câtorva 
menţiuni atestate în cronici, doar uricele 
(întărire a hotarelor, cumpărări, confi scări 
de pământuri, danii, judecăţi) mai ascund 
în spatele clișeelor cancelariei relaţiile 
lui vodă cu supușii. Se prea poate că 
moșiile confi scate au aparţinut boierimii 
„hiclene”, nu-i exclus că dregătorii 
Isaiia, Negrilă și Alexa să fi  complotat, 
fapt pentru care au fost tăiaţi… Hotarele 
întărite unor răzeși întorceau, posibil, 
o dreptate ţăranilor, cei mai expuși 
abuzurilor, care s-au adăugat, tot mai 
mulţi, oștirii lui Ștefan. Folclorul îi 
recunoaște domnitorului judecăţile 
iscusite, apărarea celui fără vină, „având 
de la Dumnezeu împărţită o minte și 
vrednicie fără seamăn”. Vechimea, 
la rândul ei, a avut împăraţi înţelepţi, 
capabili să descâlcească adevărul din 
ghemul minciunilor, dintre ei, cel mai 
cunoscut poporului, era Solomon.
 I se incriminează lui Ștefan 
cel Mare păcatul de a fi  avut trei soţii 
legiuite, și câteva „ţiitoare”, relaţii 
extraconjugale. Istoricii medieviști 
subliniază că, în epoca respectivă, 
alianţele matrimoniale aveau întâi o 
semnifi caţie politică, stabileau legături 
de cooperare cu alte state, fără a exprima 
neapărat pasiuni personale. Autorul unui 
studiu consacrat acestei probleme, Sorin 
Iftimi, constată că Ștefan, comparativ 
cu alţi domni, a dat dovadă în relaţiile  
de cuplu „de o neașteptată cumpătare”. 
Despre un singur fi u se poate spune sigur 
că a fost născut în afara cadrului conjugal 
– viitorul domn Petru Rareș. Mama lui 
ar fi  fost Maria, de loc din Hârlău, nu 
o femeie întâmplătoare, ci, se pare, din 
viţă de mari boieri. În aceeași localitate, 
domnitorul a ctitorit uletrior biserica cu 
hramul Sf.Gheorghe, conţinând, între 
altele, imaginea murală a lui David care 
plânge, după ce păcătuise cu Batșeba, 
fi ind certat de prorocul Natan. Preoţii 
acestei parohii au preluat de la înaintași 
tradiţia că pe perete este reprezentată 
pocăinţa lui Ștefan cel Mare.
 Respectând formele severe ale 
religiozităţii medievale, domnitorul 
trebuia să fi e prezent în biserică la marile 
sărbători, să ţină posturile, să-și boteze 
copiii, să se împărtășe cu Sf.Taine, 
cu siguranţă, avea un duhovnic. Dacă 
Ștefan ar fi  fost „împovărat” de păcate, 
urma, potrivit canoanelor, să fi e 
înlăturat, măcar temporar, de la obștea 
credincioșilor. Nu cunoaștem mărturii 
în acest sens, dimpotrivă, numele 
apropiaţilor lui sunt trecute în pomelnice, 
domnul ctitorește lăcașe de cult, le 
înzestrează cu odoare, iar la moarte este 
înmormântat cu mare cinste în biserica 
mănăstirii Putna. Dar și în domeniul 
religios, Ștefan cel Mare depășește 
condiţia simplului mirean. Lumea 
bizantină, izvorul vechii noastre culturi, 
a atribuit calitatea sfi nţeniei în special 
împărăului, care urma, scrie Eusebiu 
de Cezareea, să imite cu înţelepciunea 
pe Împăratul Ceresc. Primii care se vor 
apropia de tronul lui Hristos, la Judecata 
de Apoi, vor fi  împăraţii (drepţi), și doar 

după ei – clerul. Pe zidurile bisericilor 
din Milișăuţi (1487), Voroneţ, Sf.Ilie-
Suceava (1488), Hristos, în ipostaza 
de rege al regilor, este reprezentat 
exact în faţa imaginii ctitorului (Ștefan 
vodă), ceea ce înseamnă o comparaţie 
implicită (după cum Iisus… tot așa…). 
Ștefan cel Mare s-ar fi  afl at un timp, 
înainte de domnie, la Sfântul Munte, 
susţine mărturia orală a monahilor 
atoniţi, consemnată de Vasile Andru. 
După cercetările recente, numărul 
așezămintelor ecleziastice ctitorite de 
domnitor ajunge la 32, plus piese de 
cult făcute daruri. În vremea sa, au fost 
transcrise importante scrieri de edifi care 
spirituală – operele Sf. Ioan Gură de 
Aur, Sf. Ioan Scărarul, Matei Vlastares 
etc. Aceste acţiuni erau altceva decât 
„sponsorizări”, pentru  că semnifi cau 
lucrarea misionară, apostolică a lui 
Ștefan. Celebra legendă cu Movila 
lui Burcel refl ectă o atare preocupare: 
„– Măi creștine, de ce ari sărbătoarea?” 
Pentru fapte similare, lui Constantin i s-
a zis „deopotrivă cu Apostolii”. Atunci 
când Ioan Neculce consemnează opinia 
populară „câte războai au bătut, atâte 
mănăstiri cu biserici au făcut”, trebuie 
să înţelegem, dincolo de estimarea 
numerică, interdependenţa dintre profan 
și sacru. Epitetele care sintetizează 
valoarea îndelungatei domnii, de 47 ani 
(și ea, semn al graţiei divine), le găsim 
în letopiseţe: „binecredinciosul domn” 
(Cronica de la Putna), „cel Viteaz” 
(Macarie), „cel Bătrân și cel Viteaz” 
(Azarie), „ce-i zic cel Bun” (Ureche). 

Ţara l-a plâns, zice Grigore Ureche, 
„că s-au scăpatu de mult bine și de 
multă apărătură”; expresiile „apărător”, 
„binefăcător” se atribuie, în ceremonialul 
creștin, lui Dumnezeu și sfi nţilor.
 Lupte, dreptăţi, ctitorii au avut și 
alţi domni, dar personalitatea ștefaniană 
s-a înscris în amintire datorită operei 
deosebite, o îmbinare unică de calităţi, 
„carile niminea din domni, nici mai nainte, 
nici după aceia l-au ajunsu”. Virtuţile, 
dar și căderile sale, contemporanii le-au 
văzut în paralel cu biografi ile celebrilor 
voievozi de demult, ajunși, în capăt, a fi  
bărbaţi sfi nţi. După socotelile omenești, 
Ștefan împlinise datoriile domnitorului, în 
timp ce rodnicia lucrării sale (neatârnare, 
păstrarea credinţei, dreptate, unitatea ţării 
și a neamului) s-a măsurat cu harul venit 
de la Dumnezeu.                                       
 

 Andrei PROHIN

DE CE ESTE SFÂNT ȘTEFAN CEL MARE?

Mormântul lui Ștefan cel Mare
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NELINIȘTIT ESTE SUFLETUL NOSTRU PÂNĂ NU SE ÎNTOARCE IARĂȘI LA TINE,  DOAMNE 

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

CATEGORIILE MEMBRILOR  BISERICII (II)
Mirenii sau laicii 
Al doilea element constitutiv el 

Bise ricii, sau al doilea element esenţial 
care intră în alcătuirea Bisericii și fără de 
care Biserica nu ar putea să existe este 
elementul laic.

Prin acest element se înţelege totalitatea 
credincioșilor creștini membri ai Bisericii, 
care nu au starea preoţească în nici una din 
cele trei trepte și nici calitatea de slujitori 
inferiori ai Bisericii, instituiţi prin hirotesie 
sau în alt chip.

Membrii Bisericii din această categorie 
se numesc fi e laici folosindu-se cuvântul 
grecesc (λαϊkος ) adică un termen luat din 
limba greacă, fi e mireni, folosindu-se un 
cuvânt luat din limba slavonă. Cuvântul 
laic însemnează în grecește om profan, 
neiniţiat într-un anumit meșteșug sau într-
o anumită treabă, pe când cuvântul slav 
mirean, în semnează om din lumea mare, 
din masă, adică om care nu face parte din 
lumea de sus sau din lumea înaltă. 

De fapt, nici cuvântul grecesc și nici 
cel slav nu exprimă în mod real starea în 
care se găsesc credincioșii simpli, adică 
starea laică propriu-zisă, întrucât aceasta 
nu este o stare profană, o stare căreia i-ar 
aparţine cei neiniţiaţi și nici o stare a lumii 
de jos. 

Astfel, datorită stării harice primite 
prin Botez,  credinciosul simplu nu este 
nici un profan și nici un paria sau un om 
inferior din lume, ci se afl ă într-o stare 
care a putut fi  numită cu adevărat «preoţie 
sfântă» în Sfântă Scriptură (I Petru II, 5).

În virtutea stării sale de părtaș la preoţia 
generală, credinciosul laic poate săvârși 
Taina Botezului în cazuri de necesitate.

Credinciosul simplu devine prin 
Taina Sfântului Botez membru atât al 
trupului tainic al Domnului și ca atare 
părtaș direct și activ la întreaga lucrare 
mântuitoare care se săvârșește în Biserică, 
cît și subiect al tuturor drepturilor și 
îndatoririlor care îi revin stării sale ca parte
constitutivă esenţială ce intră în alcătuirea 
Bisericii.

În această îndoită calitate pe care o 
dobândește credinciosul simplu prin Taina 
Sfântului Botez, el participă împreună cu 
clerul, la păstrarea nealterată a adevărului 
revelat, al cărui păstrător este Biserica în 
întregimea sa, adică în întreaga sa alcătuire, 
precum și la toate celelalte lucrări pe care 
le săvârșește clerul în exercitarea celor trei 
ramuri ale puterii bisericești, și adică a 
puterii învăţătorești, a puterii sfi nţitoare și 
a puterii conducătoare sau jurisdicţionale.

Cu o asemenea poziţie în Biserică, 
credincioșii simpli nu pot fi  so cotiţi laici 
în sensul propriu și cu atât mai puţin niște 
mireni oarecare. Cu toate acestea, fi indcă 
nu s-a creat un termen deplin corespunzător 
pentru a le exprima starea corespunzătoare 
de membri ai Bisericii, ei continuă să fi e 
numiţi laici sau mireni.

În dependenţă de modul de viaţă 
membrii Bisericii ca persoane fi zice se 
împart în monahi (monahos) și nemonahi 
(cosmicos).

Nu este corectă împărţirea membrilor 
Bisericii ca persoane fi zice în: cler, mireni 
și monahi. Deoarece un preot de mir, după 
modul de viaţă nu se deosebește cu nimic 
de un mirean. La fel și un călugăr care nu 
are hirotonia în una din cele trei trepte ale 
preoţiei nu se deosebește de un mirean sau 
laic în ceea ce ţine de starea lui harică.

Starea monahală
Starea monahală nu este una care 

vine din epoca apostolică. Istoria vieţii 
bisericești și chiar unele situaţii din 
vremea noastră arată că a putut și poate să 
existe Biserică organizată și fără de stare 

mona hală. 
Bazele monahismului  creștin au 

fost puse în Egipt și ca organizatori ai 
monahismului istoria ne atestă pe Pavel 
din Teba, Antonie cel Mare și ucenicul 
acestuia Pahomie cel Mare. Pravilele vieţii 
monahale au fost alcătuite de Pahomie 
cel Mare (+340), și de  Vasile cel Mare 
(+379).

Locul călugărilor  în viaţa bisericească 
a fost determinat de hotărârile Sinodului 
ecumenic di Calcedon (451), care   prin 
canonul 4 a  supus monahii jurisdicţiei 
Bisericii. Până la acea dată, monahismul 
fusese o instituţie neofi cială, creată din 
iniţiativă particulară, iar nu din iniţiativa 
autorităţii bisericești. De atunci cei care 
lepădau cinul călugăresc  sunt trataţi în 
același mod ca și cei ce se leapădă de 
preoţie.

Prin însuși voluntarismul monastic, 
adică prin hotărârea fermă și constantă de 
a vieţui într-un anumit fel superior vieţii 
comune creștinilor, ei au constituit mai 
întâi un exemplu pentru ceilalţi creștini, 
iar viaţa lor deosebită a însemnat lansarea 
unei chemări întregii obști a Bisericii de a 
trăi într-un chip mai aproape  de idealul de 
viaţă creștină.

Din  Orient monahismul s-a răspândit 
și în Apus, unde cel mai  de vază lucrător 
pe acest târâm   fost  Benedict contele 
Nursiei (+543). Începând cu sec. Al X-lea 
în Apus apar ordinele călugărești.

Intrarea în monahism
Fiecare membru al Bisericii poate intra 

în rândurile călugărilor cu respectarea 
anumitor condiţii.

Iată câteva din acestea:
Conform canonului 40 al Sinodului 6 

ecumenic,  în călugărie sunt admiși doar 
persoanele care au fost supuse încercării, 
să nu fi e mai mici de o vârstă anumită, și să 
o facă de bunăvoie1;

Bărbatul  să nu fi e călugărit dacă soţia 
este în viaţă, și invers, excepţie doar dacă 
ambii soţi au hotărât să se călugărească, și  
nu au copii minori;

Să nu aibă datorii și să nu se afl e sub 
judecată.

După o perioadă de încercare cu o 
durată de la 6 luni la 3 ani, candidaţii la 
monahism depun trei jurăminte: de feciorie; 
de  lepădare de avere și de ascultare.

Mergând pe cale lepădării de sine, 
călugării au adoptat rânduiala vieţii de obște. 
Acest lucru este remarcat și de canonul 6 al 
Sinodului local din Constantinopol (861), 
monahilor nu le se permite să aibă nimic 
propriu...”căci fericitul Luca zice despre 
cei ce cred în Hristos și care închipuiesc 
vieţuirea monahilor, că nici unul nu zicea 
că din averea sa este ceva al său, ci totul 
era de obște”.

Lozinca principală a călugărilor este: 
„Rugăciunea și lucrul”. 

Chemaţi la ascultare și îndeletnicindu-
se cu diferite meșteșuguri, călugării au 
adus o contribuţie însemnată la dezvoltarea 
meșteșugurilor șu artelor.

Treptele monahismului
În prezent în Biserica ortodoxă sunt 

cunoscute trei trepte a călugăriei.
1. Reasofori – sunt acei  membri 

ai Bisericii, care după o perioadă de 
încercare(noviciat) sunt primiţi în 
mănăstire, fără a depune făgăduinţe sau 
jurăminte. Numele de reasofor vine de la  
haina  deosebită pe care o poartă – reasă. 
Reasoforii sunt datori să  respecte regulile 
monahale  la rând cu ceilalţi călugări. Lor 
li se interzice să lase haina călugărească 
și să se întoarcă în lume. Dar această 
interzicere are mai mult un caracter moral. 
În comentariului lui  Balsamon la canonul 
6 al sinodului local din Constantinopol 
(861) se  spune că „nu se cuvine ca cel care 

a îmbrăcat haina monahală să se prezinte 
azi ca monah, iar mâne să vină în faţa 
poporului în haină civilă; un  atare monah  
să fi e constrâns să rămână în mănăstire. 
Însă un reasofor, care în orice împrejurare 
vrea să părăsească mănăstirea și să se 
întoarcă în lume, nu i se interzice, având și 
dreptul de a contracta o căsătorie, pentru că 
n-a depus făgăduinţele monahale.

2. Călugări în schima mică, sau cu 
chipul cel mic.

Schima înseamnă – faţă, chip, iar 
după terminologia canonică înseamnă 
chipul evlaviei, chipul duhovnicesc, 
semnul exterior care manifestă căinţă 
internă, sufl etească. Cu ocazia tunderii 
în monahism, candidatul depune trei 
jurăminte sau făgăduinţe:

1.Că va evita tot ce  corespunde cu 
poftele trupești (vot de feciorie);

2.Că va fi  ascultător până la moarte 
faţă de orice superior (vot de ascultare)

3.Că nu va năzui la proprietate 
personală nicodată (vot de sărăcie)

Ca semn exterior călugării cu schima 
mică poartă pe lângă reasă, mai poartă 
camilavcă și mantie. Monahii cu schima 
mică nu pot ieși din monahism în virtutea 
făgăduinţelor (jurămintelor) depuse. La 
tunderea în această treaptă a  monahismului, 
celui călugărit i se schimbă numele.

 3. Călugăr în schima mare, este a treia 
treaptă a călugăriei. Se ajunge la acest 
grad în cadrul unei ceremonii spirituale, 
în Biserică, prin reînnoirea făgăduinţelor 
date când a avut loc tunderea în treapta 
călugăriei cu schima mică. dar în formă 
mai severă. Ca semn exterior cei tunși în 
această treaptă primesc culion și mantie 
împodobită cu cruci și analavon. Monahii 
cu schimă mare  care se obligă să petreacă 
toată viaţa în post aspru și cu rugăciune 
neîntreruptă. I se poate îngădui, de către 
stareţ, a se consacra vieţii ascetice aspre 
numai acelui monah, care s-a distins timp 
de 30 de ani în observarea aspră a tuturor 
regulilor monahale.

Călugărul care are starea de diacon se 
numește ierodiacon; călugărul care a primit 
taina preoţiei se numește ieromonah. 
Conducătorul unei comunităţi monahale 
se numește egumen, iat arhimandritul este 
conducătorul unei mănăstiri mai mari. 

Prin însuși voluntariatul monastic, 
adică prin însăși hotărârea fermă și 
constantă de a vieţui într-un anumit fel 
superior vieţuirii co mune a creștinilor, ei 
au constituit mai întâi un exemplu pentru 
cei lalţi creștini, iar viaţa lor deosebită a 
însemnat lansarea continuă a unei chemări 
adresată întregii obști a Bisericii de a trăi 

într-un chip cît mai apropiat de idealul de 
vieţuire creștină.

Un merit deosebit și o cinstire deosebită 
și-au câștigat membrii stării monahale prin 
faptul că mulţi dintre ei, pe calea practicării 
tot mai depline a lepădării de sine au ajuns 
să fi e proslăviţi de Domnul prin virtuţi sau 
puteri deosebite, care le-au atras nu numai 
faima de oameni cuvioși, ci a sfârșit prin a-
i și așeza în rândurile sfi nţilor, sub numele 
binecunoscut de cuvioși. Se înţelege că 
în felul acesta ei s-au făcut slu jitori ai 
mântuirii tuturor în rând cu ceilalţi sfi nţi 
ai Bisericii.

Mergând pe calea celei mai depline 
lepădări de sine, monahii au adoptat dintru 
început rânduiala de vieţuire socială despre 
care vor bește Sf. evanghelist Luca în 
Faptele Apostolilor, ca rânduiala de vie ţuire 
pe baza proprietăţii obștești a primelor 
comunităţi creștine. Când mai târziu acest 
mod de vieţuire a comunităţilor creștine 
a început să fi e abandonat, l-au preluat 
monahii și l-au continuat în baza votului 
sărăciei, care a însemnat întotdeauna 
renunţarea la proprietatea indi viduală în 
folosul obștii. Practicând proprietatea de 
obște, membrii stării monahale nu i-au dat 
acesteia întrebuinţare numai pentru nevoile 
proprii, ci și pentru ajutorarea celor lipsiţi 
sau afl aţi în nevoi, angajându-se voluntari 
și ca persoane și prin mijloacele de care 
dispuneau în opera de asistenţă socială 
a Bisericii, prin care au făcut cea mai 
autentică și mai utilă apli care a dragostei 
creștine. Datorită acestei lucrări, membrii 
stării mona hale au fost chemaţi mereu 
de autoritatea bisericească la sarcini în 
le gătură cu asistenţa socială și au fost chiar 
rânduiţi să conducă așezămintele ce se 
creaseră în mod special pentru ajutorarea 
celor ajunși în necazuri sau loviţi grav de 
soartă. 

Dedicaţi unei vieţuiri în mai deplină 
lepădare de sine, mulţi dintre membrii stării 
monahale, folosind liniștea mănăstirilor 
sau a altor așe zăminte în care erau chemaţi 
la ascultare, s-au îndeletnicit cu felurite 
meșteșuguri, cultivând și unele arte, dar 
punând atât realizările lor meșteșugărești, 
cît și pe cele artistice la dispoziţia Bisericii, 
adică în slujba obștii credincioșilor.

Prin aceste îndeletniciri, ei au adus 
o contribuţie însemnată la dezvoltarea 
meșteșugurilor și a artelor, al căror obiect 
avea legătură cu viaţa bisericească sau cu 
trebuinţele acesteia.

O altă îndeletnicire prin care au 
strălucit mulţi membrii ai stării monahale 
a fost și a rămas cărturărie, prin care au 
adus de asemenea o contribuţie însemnată 
atât la dezvoltarea studiului teologiei cu 
diversele sale ramuri, cît și la dezvoltarea 
culturii umane în genere, așa precum 
monahii artiști și-au adus contribuţia nu 
numai la dezvoltarea artelor bisericești, 
ci și la dezvoltarea tezaurului artistic al 
întregii lumi.

În fi ne, mulţi membrii ai stării monahale 
s-au învrednicit să devină episcopi sau în 
genere ierarhi ai Bisericii, contribuind prin 
formaţia lor deopotrivă ca și prin tragerea 
de inimă sau chiar jertfelnicia lor la bună 
îndrumare și cârmuire a vieţii bisericești.

Prin toate manifestările lor pilduitoare 
și prin toată lucrarea de orice fel prin 
care s-au dovedit folositori vieţii creștine 
și activităţii Bisericii, membrii stării 
monahale și-au câștigat cu timpul merite 
deose bite prin care și-au consolidat poziţia 
în viaţa Bisericii, sporindu-li-se în același 
timp prestigiul și importanta de element 
deosebit de activ și de util pentru viaţa 
Bisericii.

(Note)
1 Canonul  40 al Sinodului Trulan 

(691) indică vârsta de 10 ani, iar canonul 
18 al Sf. Vasile cel Mare – 17 ani.

Nicolae Fuștei



8       internaţional Nr. 7 (192), 13 iulie 2007curierul ortodox

curierul ortodox
Publicaţie 

în limba română
Indice de abonare: 22034

Adresa redacţiei:
“Curierul Ortodox”. Bd. Traian, 3/1

MD-2060 Moldova (Rep)
Tel. 77-25-33; 77-24-44

http://www.geocities.com/cortodox

REDACŢIA
Dr. Nicolae FUȘTEI - redactor șef,

Prot. Vasile CIOBANU - secretar responsabil,
Preot Dumitru TOLICO - redactor tehnic

Tipografi a “Prag”
str. Spicului 94,

Chișinău
Tirajul:  1000

Comanda: 1176

MATERIALELE PUBLICATE REFLECTĂ DOAR OPINIA AUTORILOR ȘI GRADUL LOR DE DOCUMENTARE

Stimaţi cititori, dacă aţi citit ziarul și nu doriţi să-l păstraţi, transmiteţi-l la alţi cititori, dar vă rugăm să nu-l folosiţi pentru necesităţi auxiliare

Stimaţi cititori! Nu uitaţi să vă abonaţi la “Curierul Ortodox” pe anulul 2007

La venerabila vârstă de 86 de ani a 
trecut la Domnul părintele arhimandrit 
Atenagor (Cebotari), cleric al bisericii 
„Sfi nţii Arhangheli” din Durlești.

Născut la 1 februarie 1921 in satul 
Popeștii de Jos, r. Drochia. În 1935 
absolvește școala medie, iar in 1940 
cea de cantăreţi din mănăstirea Rudi. 
Hirotonit preot în anul 1948. După 
decesul soţiei din 1978, conform 

binecuvântării Mitropolitului Serapion 
în anul 1988 este tuns în monahism. În 
timpurile grele a slujit în mai multe 
parohii din republică: Goloșniţa 
și Vâsoca din r. Soroca, Cotova, r. 
Drochia, Ţânţăreni, r. Anenii Noi, 
biserica „Înălţarea Domnului” din 
Chișinau, parohia Scoreni, r. Strășeni 
și Coloniţa, mun. Chișinău.

După o boală grea și îndelungată 
la 6 iulie a trecut la Domnul.

Slujba prohodului a fost ofi ciată 
duminica, 8 iulie, la biserica din 
Durlești de către un impunător sobor 
de preoţi în frunte cu prot. Zosima 
Toia, protopop de Chișinău.

În cuvântarea sa părintele protopop 
a vorbit din inimă despre aceasta 
personalitate a Bisericii noastre, 
care a înfruntat timpurile grele, și 
care a fost un preot de o adevărată 
mucenicie și devotament slujirii 
Domnului. „Privea în ochii fi ecăruia 
de parcă era dintr-o altă lume. Era cu o 
dragoste rar întâlnită astăzi. Hotărât în 
cele ce înfăptuia, mustra cu blândeţe 
și păstorea cu smerenie” – așa va 
rămâne părintele Atenagor în inimele 
păstoriţilor.

Sincere condoleanţe credincioșilor 
și apropiaţilor părintelui aduce 
Direcţia mitropolitană și protopopiatul 
de Chișinău

Dumnezeu să-l odihnească cu 
drepţii.

În perioada 19 – 25 iunie 2007 a avut 
loc Conferinţa Regională  din Cipru, 
Larnaca, pe proiectul „Hristos împartasit 
copiilor” (Youth Bible Curriculum), 
organizata de World Vison International. 
Proiectul „Hristos împărtășit copiilor” (Youth 
Bible Curriculum), la care participa mai multe 
ţări, este susţinut și fi nanţat de către organizaţiile 
World Vision și Gospel Light și are ca subiect 
organizarea școlilor de cateheză biblică pentru 
copiii cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani. Ţările 
implicate în acest proiect au dezvoltat relaţii 
proprii cu Biserica (Ortodoxă în mod special), 
așa încât fi ecare are un specifi c aparte în ceea 
ce privește evoluţia și stadiul implementării 
lui, depinzând în bună măsura de natura acestor 
relaţii. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a 
iniţiat acest proiect prin parteneriatul cu World 
Vision și editura GOLIA și el se dezvoltă la 
nivelul Patriarhiei prin Hotărârea Sfântului 
Sinod nr. 4508 din 16 – 17 ianuarie 2006. 
Au fost prezente delegaţii din 14 tari: Albania, 
Armenia, Bosnia și Herţegovina, Egipt, 
Georgia, Liban, România, Rusia, Serbia, 
Polonia, Palestina, Iordania, Cipru și S.U.A. 
Agenda întâlnirii a cuprins prezentarea 
stadiului la care se afl a proiectul în ţările 
participante, susţinerea unor sesiuni de 
lucru de către editorii principali din S.U.A. 
privind feluritele teorii de psihologie, 
psihopedagogie și educaţie religioasă care 
au stat la baza dezvoltării curriculumului, 
prezentarea unor lecţii demonstrative pentru 
vârstele de 6 respectiv 14 ani, vârste pentru 
care s-au alcătuit ghidurile noi și prezentarea 
unor chestiuni de ordin tehnic privind 

bugetul proiectului de către Jim Morgenroth 
(coordonatorul regional)și Petros Florides 
(director economic WV regiune MEERO). 
În Bisericile ortodoxe din Albania, Bosnia, 
Armenia și Georgia, ghidul de cateheza 
pentru categoriile de vârsta 6 – 8, 9 – 12 ani, 
a fost tiparit și s-au organizat deja sesiuni de 
pregătire a celor care susţin cateheza biblică. În 
Albania au avut loc deja 5 sesiuni de formare în 
cinci regiuni diferite.

 În Biserica Ortodoxa a Georgiei s-au 
editat ghidurile de cateheză, materialele fi ind 
traduseși adaptate specifi cului local. În Biserica 
Ortodoxă Rusă, proiectul a fost preluat de către 
Patriarhia Moscovei, prin Departamentul 
de Educaţie creștină și s-au tipărit câteva 
zeci de mii de volume din ghidul catehetic. 
În Biserica Ortodoxă din Liban se lucrează 
la contextualizarea conţinutului Ghidului 
catehetic fi ind în stadiul fi nal de tipărire. 

În Biserica Ortodoxa din Polonia, 
primele ghiduri de cateheză au 
fost tipărite și sunt deja distribuite. 
În ceea ce privește situaţia din ţara noastră, 
proiectul s-a extins pe o arie largă, în aproape un 
an de zile au fost organizate în total 14 ateliere 
de lucru, 5 conferinţe de presa în orașe mari și 
capitală (Iași, Timișoara, Craiova, Constanţa 
și București), 2 conferinţe ale profesorilor de 
Teologie la Arad și București, susţinute de 
proiect, alte activităţi colaterale (curs pilot de 
cateheză, 2 fi lme de prezentare, o istorie de 
impact, un fi lm cu o cateheză demonstrativă 
etc.)și traducerea și tipărirea ghidurilor (3000 
de seturi pentru 9-10 ani și traducerea și 
contextualizarea pentru 11-12 ani). 

Cardinalul Karl Lehmann, președintele Conferinţei episcopilor catolici din 
Germania, și-a exprimat îngrijorarea faţă de libertatea religioasă care duce la un 
tratament egal al tuturor credinţelor, indiferent de numărul de credincioși sau de 
istoria lor. El a atras atenţia asupra rolului creștinismului în conturarea istoriei 
europene și chiar și a culturii dreptului european, informează novopress.info. 
„Legătura culturală profundă între creștinism și statul nostru de drept, care 
datează încă de dinainte de Evul Mediu, nu poate fi  ignorată pur și simplu”, a spus 
cardinalul. Guvernul german își face griji în legătură cu faptul că tinerii musulmani 
dezamăgiţi ar putea deveni radicali și a organizat anul trecut o Conferinţă Islamică, 
după modelul celei catolice, pentru a-i ajuta pe musulmani să se încadreze în 
societate. După Franţa, Germania are cea mai numeroasă populaţie musulmană din 
Europa. Despre acest aspect, cardinalul Joachim Meisner din Koln a declarat ca 
„nu vreau să spun că îmi fac griji, dar am un sentiment de neliniște”, spunând că un 
adevărat test de toleranţă religioasă ar consta în construirea unor biserici creștine și 
practicarea liberă a creștinismului în Turcia, așa cum musulmanii își practică religia 
în Germania. Apoi, Ronald Pofalla, secretarul general al partidului conservator 
Uniunea Creștin Democrată, crede că islamului nu i se poate acorda aceeași poziţie 
legală cu cea a creștinismului. „Spre deosebire de creștinism, islamul nu face parte 
din centrul cultural al Europei și nu se refl ectă în același fel în viaţa de zi cu zi. 
Numai cei conștienţi de rădăcinile lor culturale și sociale pot să susţină, liber și 
deschis, drepturile oamenilor de diferite credinţe”, a menţionat Ronald Pofalla. 

Alexei al II-lea, patriarhul Moscovei și a toata Rusia, va efectua, la începutul lunii 
octombrie a.c., o vizită ofi cială în Franţa, acceptând cu bucurie invitaţia cardinalului 
Jean-Pierre Ricard, arhiepiscop de Bordeaux și președintele Conferinţei episcopilor 
din Franţa, informează egliserusse.typepad.fr. Vizita patriarhului rus va începe în 
data de 2 octombrie, la Strasbourg, unde va fi  prezent la Adunarea parlamentară a 
Consiliului Europei, pentru ca în ziua de 3 octombrie să fi e prezent la Paris, unde 
va avea întâlniri cu tinerii creștini, va vizita Catedrala „Notre-Dame”, Biserica „Sf. 
Trei Doctori”, Catedrala Diocezei de Chersonese, unde va ofi cia o slujbă religioasă 
și unde se va întâlni cu credincioșii Bisericii Ortodoxe Ruse care se afl ă prezenţi 
în Franţa. Programul vizitei va cuprinde, în fi nal, întâlniri cu reprezentanţii lumii 
religioase, culturale și politice din Franţa. 

Un tribunal din Turcia a 
stabilit că patriarhul Bartolomeu 
I al Constantinopolului nu are 
dreptul la titlul de „patriarh 
ecumenic”, ci el are doar 
dreptul de a se declara cap 
al comunităţii ortodoxe 
locale din Turcia, informează 
orthodoxie.com. Decizia 
tribunalului se înscrie în seria 
eforturilor guvernului turc 
de a reduce din importanţa 
internaţională a Patriarhiei de 

Constantinopol. Tribunalul 
turc a declarat că patriarhul 
Bartolomeu are jurisdicţie 
doar asupra micii comunităţi 
ortodoxe din Istambul și nu 
se poate descrie pe sine ca 
„ecumenic”. Turcia nu poate 
accepta ca pe teritoriul suveran 
al ţării să existe o autoritate 
care depășește limitele 
geografi ce ale ţării, impunând 
Patriarhiei ca liderul ei sa fi e 
cetăţean turc. Purtătorul de 

cuvânt al Ministerului elen al 
Afacerilor Externe, Giorgios 
Koumoutsakos, a subliniat 
însă ca „autoritatea ecumenica 
a Patriarhiei de Constantinopol 
nu poate fi  modifi cată de 
decizii bazate pe interpretarea 
tratatului de la Lausanne, căci 
ea nu este numai fundamentată 
pe convenţii internaţionale, 
ci și ancorată în conștiinţă de 
secole a milioane de creștini 
ortodocși”.

Mitropolitul Photios de Heracleea a trecut 
la cele veșnice, duminica, 24 iunie 2007, 
în Spitalul Baloukli din Constantinopol, la 
vârsta de 83 ani, informează orthodoxia.be. 
Funeraliile mitropolitului Photios au fost 
ofi ciate pe 27 iunie 2007, în biserica patriarhala 
„Sf. Gheorghe” din Constantinopol. În acest 
sens, Sf. Liturghie în memoria ÎPS Sale a 
fost ofi ciată de către mitropolitul Cyrille de 
Imbros și Tenedos, iar slujba înmormântării 
a fost ofi ciată de către patriarhul ecumenic 
Bartholomeu și membrii Sf. Sinod. 
Dumnezeu sa-l odihnească! 

ÎPS  Photios  - repere biografi ce

ÎPS Sa s-a născut la Chalcedon, în 

data de 21 aprilie 1924. A studiat la Marea 
Școală Patriarhală din Phanar și la Institutul 
de Teologie din Halki, după care a studiat 
Dreptul și Istoria la Universitatea din 
Istanbul. În anul 1945 a fost hirotonit diacon 
de către mitropolitul Maxim de Chalcedon, 
după care a fost arhidiacon, predicator și 
profesor la Mitropolia de Chalcedon. În anul 
1959 a fost numit episcop de Tralles, fi ind 
vicar pentru doi mitropoliţi de Chalcedon 
– Thomas și Meliton. În septembrie 1972 a 
fost numit mitropolit de Imbros și Tenedos, 
devenind membru al Sf. Sinod, iar după aceea 
a devenit mitropolit de Heracleea și membru 
al Sf. Sinod al Patriarhiei Ecumenice de 
Constantinopol.

Creștinismul are nevoie de un statut 
special în Europa 

Patriarhul Alexei al II-lea va efectua 
o vizită ofi cială în Franţa 

Arhimandritul Atenagor (Cebotari)

Proiectul “Hristos împărtășit copiilor 
(Youth Bible Curriculum)” la Larnaca, 

în Cipru 

Caracterul ecumenic al patriarhului de 
Constantinopol, negat de un tribunal turc 

Mitropolitul Photios de Heracleea a trecut 
la cele veșnice 


