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

Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
Am primit cu adâncă tristeţe vestea trecerii la cele veșnice a Prea Fericitului Părinte 

Patriarh Teoctist, care a călăuzit Biserica Ortodoxă Română vreme de peste 20 de ani.
Alături de ierarhii și slujitorii Sfi ntelor Altare din cuprinsul Republicii Moldova 

exprimăm condoleanţele noastre Bisericii Ortodoxe Române pentru pierderea 
Întâistătătorului Său.

Suntem acum triști, dar în tristeţea aceasta avem nădejdea că Dumnezeu, cel care 
i-a rânduit atâta slujire în Biserica Sa, îi va da mângâiere și în Împărăţia cea veșnică. Cu 
echilibru și înţelepciune părintească, Prea Fericirea Sa a străbătut grelele încercări ale 
istoriei recente a Bisericii, luând mereu asupra sa toată grija și durerea păstoriţilor Săi.

Ne vom ruga bunului Dumnezeu să-i facă parte de odihna veșnică și mai ales să-l 
răsplătească pentru multa, îndelungata și rodnica activitate pe care a depus-o în slujba 
Bisericii lui Hristos.

Dumnezeu să-l odihnească!

+ VLADIMIR Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove

(6/19 august) Domnul nostru 
Iisus Hristos, în anul treizeci 
și trei al nașterii Sale și în al 
treilea an, cel de pe urmă al 
propovăduirii sale, apropiindu-
se spre patima cea de bună voie 
pentru mântuirea noastră, s-a dus 
în laturile Cezareei lui Filip, după 
cuvintele pe care i le-a zis Petru: 
Tu ești Hristos Fiul Dumnezeului 
celui viu..., și acolo a început 
a spune ucenicilor Săi că I se 
cade să meargă în Ierusalim, să 
pătimească mult de la bătrâni, de 
la arhierei și de la cărturari, și să 
fi e ucis. Din această pricină El a 
văzut pe ucenicii Săi mâhnindu-
se, dar mai ales pe Petru, care Îl 
oprea pe El, zicându-I: “Doamne, 
să-Ţi fi e milă de Tine și nu-Ţi fă 
Ţie aceasta”. Atunci, ridicându-
le mâhnirea sufl etelor lor, a 
făgăduit unora dintre dânșii că, 
după puţine zile, are să le arate 
lor slava Sa, zicând: “Sunt unii 
dintre cei care stau aici și care nu 
vor gusta moarte, până ce nu vor 
vedea pe Fiul Omului stând întru 
slava Împărăţiei Lui”.

Deci, trecând șase zile de la ziua aceea în care a grăit aceste cuvinte, Domnul a 
plecat din latura Cezareei lui Filip, în hotarele Galileei și a venit la Muntele Taborului, 
care este în Galileea, venind după el ucenicii și mult popor. Dar de vreme ce obiceiul 
Domnului nostru Iisus Hristos era ca rugăciunile cele către Dumnezeu Tatăl să le facă 
singur, îndeosebi de ucenicii Săi, de aceea a lăsat sub munte poporul și pe ucenicii Săi 
și a luat numai pe trei din ei: pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, și s-a suit cu dânșii în munte 
să se roage.

Acolo, depărtându-se puţin de cei trei ucenici la un loc înalt, se ruga; iar cei trei 
ucenici, ostenindu-se, pe de o parte de suirea muntelui înalt, iar pe de alta, de lungimea 
rugăciunii, au adormit, precum zice evanghelistul Luca: Iar Petru și cei ce erau cu 
dânsul, se îngreuiaseră de somn. Deci, dormind ei, Iisus Hristos S-a schimbat la faţă, 
strălucind cu slava dumnezeirii Sale și, din porunca Lui, I-au stat înainte doi prooroci, 
Moise și Ilie, care grăiau cu Dânsul despre ieșirea Lui din trup și despre ceea ce avea 
să se săvârșească în Ierusalim. Din această pricină, apostolii, deșteptându-se, au văzut 
slava Lui cea negrăită, faţa cea luminoasă ca soarele, hainele Lui albe ca zăpada și doi 
bărbaţi stând și grăind cu dânsul întru slava aceea, și s-au înspăimântat; și au cunoscut 
- Duhul Sfânt descoperindu-le lor, pe bărbaţii aceea că erau Moise și Ilie, și au înţeles 
vorba lor pentru patima lui Hristos cea de bună voie. Deci, stăteau cu cutremur, 
ascultând cele ce se grăia.

(continuare în pag. 4)

15/28 august
Maica Domnului este cea 

mai înaltă sfi nţenie omenească 
cunoscută și cinstită de Sfânta 
Biserică, iar Adormirea Maicii 
Domnului este cea mai de 
seamă dintre sărbătorile ei. Este 
o sărbătoare pregătită, precum 
se știe, printr-un post de două 
săptămâni. În Sfânta Scriptură, 
nu afl ăm nimic despre moartea 
Maicii Domnului. în schimb, 
cântările și imnele de la Vecernia 
și Utrenia sărbătorii ne vestesc 
adevărata tradiţie a Bisericii în 
aceasta privinţă: 

Când a binevoit Hristos, 
Dumnezeul nostru, să ia la 
Sine pe Maica Sa, atunci cu 
trei zile mai înainte, a făcut-o 
să cunoască, printr-un înger, 
mutarea ei de pe pământ la viaţa 
cea cerească. Deci, înștiinţându-
se Născătoarea de Dumnezeu 
despre aceasta, s-a bucurat, cu 
bucurie mare, și s-a suit degrabă 
în Muntele Măslinilor, ca să se 
roage. 

S-a întors, apoi, acasă și a 
pregătit toate cele de îngropare, 
încredinţând, pe vecine că, mutându-se în ceruri, nu numai pe ele nu le va uita, ci pe 
toata lumea o va cerceta și o va ocroti. Și a împărţit văduvelor sărace vesmintele sale. A 
luat, apoi, iertăciune de la toţi și, culcându-se pe pat, a făcut rugăciune pentru întărirea 
lumii și pentru vieţuirea în pace. Și, binecuvântând pe toţi cei de faţă, și-a dat sufl etul în 
mâinile Fiului și Dumnezeului ei. Multe vindecări s-au împărţit tuturor celor bolnavi, prin 
binecuvântarea ei. 

Și, s-a făcut, atunci, tunet mare și au venit de la marginile lumii, ca pe niște nori, toţi 
Apostolii lui Hristos, la casa Maicii Domnului din Ierusalim. Începând Petru cântarea 
cea de îngropare, Apostolii au ridicat patul și au petrecut, până la mormânt, trupul cel 
primitor de Dumnezeu. Si, sosind în satul Ghetsimani și așezând în mormânt trupul Maicii 
Domnului, Apostolii au zăbovit, acolo, încă trei zile, așteptând pe Apostolul Toma, care 
din dumnezeiasca rânduială, lipsea. 

Sosind, Toma Apostolul era întristat, că nu se învrednicise să vadă, și el, chipul 
adormit al Maicii Domnului, ca și ceilalţi Apostoli. Deci, s-a deschis, cu hotărâre de 
obște, mormântul, pentru el. Și, dacă s-a deschis, s-au minunat, că au afl at mormântul fără 
sfântul ei trup și era numai giulgiul lăsat, ca mângâiere și mărturie nemincinoasă a mutării 
Născătoarei de Dumnezeu, cu trup cu tot, la ceruri. 

Pe scurt, după credinţa Sfi ntei Biserici, la Adormirea Maicii Domnului, trupul ei n-a 
cunoscut putrezirea, care vine după moarte, nici n-a rămas în mormânt. Maica Domnului, 
a fost mutată, cu trup cu tot la ceruri, ca o pârgă a întregii omeniri. Dar, spre deosebire de 
Mântuitorul, ea a fost dusă la ceruri de îngeri, nu prin puterea ei, ca Mântuitorul. Și acolo 
se roagă de-a pururi pentru noi. Sa avem mare încredere în rugăciunea ei, că ea singură 
poate vorbi lui Dumnezeu, ca o mamă unui fi u al ei. Dumnezeului nostru slavă! 

Adormirea Maicii Domnului nostru 
Iisus Hristos

Schimbarea la Faţă a Domnului nostru 
Iisus Hristos
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COMUNICAT DE PRESĂ

Părintele Patriarh Teoctist a trecut la 
cele veșnice

Cu profundă durere, Biroul de Presă 
al Patriarhiei Române anunţă trecerea la 
Domnul a celui ce a fost  Arhiepiscop 
al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei 
și Dobrogei, Locţiitor al Cezareei 
Capadociei și Patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte 
Teoctist Arăpașu.

Născut pe plaiuri botoșănene, atras 
de la o vârstă fragedă de viaţa monahală, 
Părintele Patriarh Teoctist a urcat 
treptele ierarhiei bisericești începând din 
anii 1940. Vrednic ucenic al Patriarhului 
Justinian Marina, Prea Fericitul Părinte 

Patriarh Teoctist s-a dovedit a fi  un 
slujitor de nădejde în ogorul Domnului 
și în activitatea sa de Întâistătător al 
Bisericii Ortodoxe Române. 

Păstorind Biserica împreună cu 
ceilalţi înalţi ierarhi, în vremuri de 
prigoană a credinţei creștine, a știut, prin 
Harul Sfântului Duh, să conducă corabia 
Bisericii în misiunea încredinţată ei de 
Mântuitorul Iisus Hristos.

În aceste momente de durere, sufl area 
ortodoxă românească se roagă Bunului 
Dumnezeu să așeze sufl etul Prea Fericirii 
Sale în corturile drepţilor, în sânul lui 
Avraam să-l odihnească și cu drepţii să-l 
numere.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHEI 
ROMÂNE
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3 august
ÎPS Mitropolit Vladimir, împreună cu un 
sobor de slujitori a participat la înmormântarea 
Preafericitului Teoctist, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române.

29 iulie
Mitropolitul Vladimir a ofi ciat sfi nţirea mănăstirii 
“Sf. Cneaz Vladimir” din s. Horăști, r. Ialoveni.

28 iulie
ÎPS Vladimir împreună cu ierarhii din R. Moldova 
a ofi ciat  Sf. Liturghie în catedrala mitropolitană 
din Chișinău

27 iulie
Mitropolitul Vladimir a săvârșit slujba Acatistului 
“Acoperământul Maicii Domnului” la Catedrala 
Mitropolitană.

22 iulie
Mitropolitul Vladimir, alături de PS Episcop 

Anatolie și un sobor de preoţi a liturghisit la 
biserica “Sf. Irh. Nicolae” din s. Sarata Nouă, r. 
Leova.

21 iulie
ÎPS Vladimir a liturghisit la biserica „Sf. M. Mc. 
Gheorghe” din mun. Chișinău.

15 iulie
Mitropolitul Vladimir a liturghisit la Catedrala 
Mitropolitană.

13 iulie
La ora 7.00, la Porţile orașului din Chișinău, 
Înalt Prea Sfi nţitul Vladimir a ofi ciat Acatistul 
Acoperământul Maicii Domnului, după care a 
urmat binecuvântarea desfășurării unei procesiuni 
religioase - „Drumul Crucii”.

12 iulie
De sărbătoarea închinată Sf. Apostoli Petru 
și Pavel Mitropolitul Vladimir a liturghisit la 
Catedrala Mitropolitană.

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

HIROTONII
29 iulie
În cadrul serviciului divin la mănăstirea “Sf. Cneaz Vladimir” 

din s. Horăști, r. Ialovenia fost hirotonit în treapta de diacon Nicolae 
Negrescu, student la Universitatea Teologică, iar diac. Ilie Gherman în 
treapta de preot pe seama mănăstirii „Sf. Cneaz Vladimir”.

21 iulie
În cadrul slujbei la biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” din mun. 

Chișinău a fost  hirotonit în treapta de diacon ipodiac. Gheorghe 
Simac.

Ideea unui muzeu la 
Zagarancea îi aparţine 
profesorului de istorie 
Sebastian Andriuţă. Chiar 
dacă e la început de cale, 
aici sunt adunate deja peste 
300 de exponate. Vizitatorii 
pot admira  monede din 
diferite epoci, unelte agricole 
specifi ce satului moldovenesc,  
instrumente și unelte de 
ţesut, precum și alte obiecte 
necesare meșteșugăritului. 
Este amenajat și un colţ 
special cu genericul: „Eroiii 
nu sunt uitaţi niciodată”.  

Doritorii vor avea 
posibilitatea să se familiarizeze 
și cu obiceiurile și tradiţiile 
poporului. Muzeul se afl ă în 
incinta școlii din localitate. 
Multe dintre exponate au fost 

adunate de la bătrânii satului, 
fapt pentru care organizatorii 
le sunt foarte recunoscători. 
„Fiecare sat își are istoria sa și 
aceasta trebuie păstrată. 

Ar trebui să existe câte un 
muzeu în fi ecare localitate, 
astfel ca generaţiile tinere să 
cunoască cât mai multe despre 
baștina lor, să cunoască istoria 
strămoșilor”, spune Sebastian 
Andriuţă. 

Mai mult decât atât, dânsul 
susţine că Zagarancea este 
una dintre localităţile cele mai 
des menţionate în letopiseţe și 
alte documente foarte vechi. 
Pe aici au trecut și armatele 
rusești, și cele turcești, și cele 
tătărești. Pe aici, spune istoria, 
a trecut cândva și ţarul Rusiei, 
Petru I.

Mineie pentru bisericile din Soroca

Preoţii Mitropoliei Moldovei din Soroca au fost vizitaţi de protopopul de Orhei, pr. Ioan Vulpe, 
președintele editurii Bisericii Ortodoxe din Moldova. 

Scopul vizitei a fost binecuvântarea fi ecărei parohii cu câte un set din 12 Mineie necesare zilnic 
în sfânta biserică. Ele au fost editate la noi în republică cu susţinerea omului de afaceri Anatol 
Stati. 

Oaspetele din Orhei a menţionat că, iniţial, raionul Soroca nu era inclus în lista de distribuire, 
dar la insistenţa lui pr. Nicolae Craveţ, protopopul de Soroca, seturile de cărţi, în suma de 1800 lei 
fi ecare, au ajuns și la noi. 

Vadim Sterbate

29 iulie
Stareţul mănăstirii “Sf. Cneaz Vladimir” din s. Horăști, r. 

Ialoveni, egumenul Nectarie (Gherman) a fost avansat în treapta de 
arhimandrit.

27 iulie
Pr. David Turtureanu, parohul bisericii din s. Geamăna, r. Anenii 

Noi, a fost decorat cu dreptul de a purta camilafcă și cruce de aur.

22 iulie
Parohul bisericii “Sf. Irh. Nicolae” din s. Sarata Nouă, r. Leova, 

Mihail Petreanu a fost decorat cu cruce de aur, iar dl Mihail Scutelnic, 
ctitorul bisericii, cu ordinul “Sf. Ștefan cel Mare”, gr. II.

21 iulie
Parohul bisericii „Sf. M. Mc. Gheorghe” din mun. Chișinău. 

prot. Nicolae Florinschi a fost decorat cu dreptul de a sluji cu ușile 
împărătești deschise până la Heruvic.

DECORAŢII

Satul Zagarancea are un 
muzeu al său 

În incinta Spitalului municipal 
Bălţi din anul 2000 activează parohia 
„Sf. M. Mc. Pantelimon”. Au fost 
rezervate câteva încăperi pentru 
activitatea pastorală, fi ind amenajată 
o mică capelă. Preot paroh este 
protoiereul Anatolie Spătaru.

Cu susţinerea conducerii 
spitalului în curtea instituţiei 
medicale a fost alocat un teren 
pentru construirea unui locaș aparte.

Iată că s-au făcut primii pași: a 
fost elaborat proiectul și s-a primit 
autorizaţia de construcţie. Iar în 
preajma hramului comunităţii 
creștine s-a sfi nţit și prima piatră la 
punerea temeliei viitoarei biserici 
închinată Sf. Doctori fără de arginti 
Cosma și Damian.

În dimineaţa zilei de 5 iulie a fost 
ofi ciată Sf. Liturghie de către PS 
Marchel, Episcop de Bălţi și Fălești 
împreună cu un sobor de preoţi, 
după care a urmat sfi nţirea temeliei 
bisericii.

A fost pregătită o placă, pe care 
s-au înscris numele celor care au 
participat la acest eveniment istoric 
pentru parohia respectivă, fi ind 
pecetluită și o părticică din noastele 
Sf. M. Mc. Teodor Tiron.

PS. Marchel a accentuat 
importanţa acestui locaș, care va 
satisface nevoilor spirituale a celor 
care se tratează, dar și a celor care  
activează în cadrul acestei instituţii 
medicale.

Cu prilejul acestei manifestări 
biserica „Sf. Pantelimon” a editat și 
primul număr al buletinului parohial 
„Calea Tămăduirii”, o nouă hrană de 
sufl et.

mitropolia.md

LA BĂLŢI A   FOST SFINŢIT 
LOCUL PENTRU UN NOU 

LOCAȘ DE ÎNCHINĂCIUNE 



Biserica și societatea  3Nr. 8 (193), 14 august 2007 curierul ortodox

(Continuare din nr. 7 (192), 13 iulie 
2007). 

Reporter: Spuneaţi că ortodoxia, 
spre deosebire de alte confesiuni, îl dă 
creștinilor pe Hristos prin Taina Sfi ntei 
Spovedanii și a Împărtășaniei. Dvs. aţi 
început să spovediţi surdomuţi, cum 
e?

Pr. Viorel Cojocaru: Da, am 
spovedit și chiar am încercat să 
folosesc Sfânta Spovedanie pentru a 
face o conciliere. Mulţi nu prea înţeleg 
Taina Sfi ntei Spovedanii și, după ce-și 
plâng destinul, își spun nenorocirile și 
problemele pe care le au, încerc să-i 
întreb dacă au greșit cu ceva, dacă au 
supărat cu ceva pe Dumnezeu. Apoi 
îi zic: „Uite, frate, te-ai spovedit”. Și 
dacă văd că recunoaște că a greșit îi 
spun: „Hristos te-a primit, Hristos te 
iubește, Hristos te iartă” și îl chem să-l 
primească pe Hristos lămurindu-i mai 
întîi ce înseamnă Sfânta Spovedanie. 

Am avut de multe ori cazuri, când 
creștinul, după ce a afl at că s-a spovedit 
lui Hristos a început a plânge spunând 
că nu a crezut vreodată că Hristos este 
așa de bun și îi primește și păcatele lui. 
Și după aceea îl primea pe Hristos. 

O altă problemă este că persoanele 
cu defi cienţe de auz și vorbire din 
Basarabia au un vocabular limitat: au 
doar 600 de semne. Vă daţi seama că 
un mic dicţionar explicativ pentru elevi 
conţine mai multe cuvinte… de aici și 
marea problemă - le vine foarte greu să-
și exprime gândurile, le vine foarte greu 
să citească, pentru că nu înţeleg toate 
cuvintele.

Reporter: Citesc mai mult în 
rusă?

Pr. Viorel Cojocaru: Citesc și 
în rusă, și în română. Dar de multe 
ori nu înţeleg sensul. Vă daţi seama 
că, dacă dintr-o propoziţie de 20 de 
cuvinte nu înţelegi 9, pierzi sensul. 
Mai mult decât atât, aceste persoane 
nu au semnele religioase liturgice. De 
fapt nici Patriarhia Rusă nu are semne 
liturgice pentru surdomuţi, de aceea 

încercăm să-i învăţăm semnele liturgice 
din România. Toate cuvintele liturgice 
care sunt folosite în cult se arată 
creștinului surdo-mud prin dactileme. 
Pe viitor, ne gândim la o masă rotundă a 
bisericilor ortodoxe din lumea întreagă:  
și din Rusia, și din România, și din 
Grecia pentru a face un limbaj liturgic 
internaţional, pentru ca surdomuţii, 
atunci când merg în străinătate să-și 
permită să intre într-o Biserică Ortodoxă 
pentru surdomuţi și să înţeleagă sensul 
Sfîntei Liturghii.

 Reporter: Părinte, înţelegem că 
folosind doar 600 de cuvinte este foarte 
greu să-l predici pe Hristos și, mai ales 
să explici anumite învăţături teologice. 
În acest sens, misiunea dvs. este și mai 
grea, pentru că trebuie să reduceţi, să 
simplifi caţi multe din dogmele creștin-
ortodoxe ca să le puteţi explica pe 
înţelesul lor cu aceste 600 de cuvinte.

Pr. Viorel Cojocaru: Ca să fi e clar, 
noi le dăm acea hrană pe care o primesc 
copiii abia născuţi; strictul necesar, 
foarte simplu. Eu ași zice că sunt mai 
complicate orele de catehizare pentru 
copiii de clasa I decât orele pe care le 
facem cu ei. La prima oră de catehizare 
le explicăm ce înseamnă Sfânta 
Biserică, ce trebuie să faci când intri în 
curtea bisericii. Mai apoi, ce înseamnă 
să săruţi sfânta icoană, ce înseamnă 
să te rogi la sfânta icoană, pentru ce 
se aprind lumânări… Totul se face pe 
înţelesul tuturor, nu facem cursuri de 
catehizare academice, ca să ne alegem 
doar cu aplauze. Trebuie să-i facem să 
înţeleagă lucruri simple, cum ar fi  de 
ce creștinul vine la Sfânta Biserică, de 
ce este necesară Biserica, de ce este 
necesar Hristos în viaţa noastră?

Reporter: Părinte, știm că într-
o familie misionară contează mult 
susţinerea celuilalt. În ce măsură vă 
este de ajutor și vă susţine preoteasa, 
pentru că, îmi dau seama, nu prea aveţi 
timp pentru familie, treburi casnice 
etc.? 

Pr. Viorel Cojocaru: Eu, înainte 
de a primi hirotonia, i-am zis d-nei 
preotese că a fi  preot înseamnă a te jertfi  
pentru parohie. Dacă ne jertfi m mai mult 
pentru familie decât pentru parohie, 
nu știu ai cui preoţi suntem. În sensul 
acesta, slavă lui Dumnezeu! pentru că a 
rânduit așa că dna preoteasă îmi vine în 
ajutor chiar și în lucruri la care nu mă 
aștept. Încercăm împreună să învăţăm 
semnele religioase, limbajul mimico-
gestual practicat aici în Moldova. Ea a 
dorit să înveţe, ca să-mi fi e de ajutor, să 
poată discuta cu ei, să-i poată înţelege. 
De aceia îi mulţumesc lui Dumnezeu 
și pentru această binecuvântare și pot 
spune cu tărie că Dumnezeu ajută în 
toate lucrurile bune dacă îi cerem cu 
insistenţă.

Reporter:  Dumnezeu să vă ajute! 
Pr. Viorel Cojocaru: Să dea 

Domnul!
Igor PÎNZAR

“CIRCA 1000 DE PERSOANE 
CU DEFICIENŢE DE AUZ SUNT 

DISPUSE SĂ MEARGĂ LA 
BISERICA ORTODOXĂ…” (II)

Interviu cu părintele Viorel Cojocaru, paroh 
al “Bisericii Inimii Tăcute” din Chișinău

Cineva a spus că cel mai mare pericol îl prezintă semidocţii. Oamenii care știu 
totul pe jumătate. De obicei, sunt interlocutori agreabili, sunt informaţi în domenii 
diverse, de la lumea subacvatică până la interferenţa câmpurilor energetice ale 
corpurilor cosmice. Sunt pasionaţi de ultima pagină de ziar, dar, conștiincioși, le citesc 
și pe celelalte. Cred cu sfi nţenie în sondaje, au dubii în ceea ce privește pronosticul 
vremii și onestitatea politicienilor, au o viziune proprie asupra statalităţii și orânduirii 
sociale, bănuiesc existenţa unor confl agraţii mondiale secrete, fac tot soiul de 
partizanate, au preferinţe în orice domeniu și sunt capabili de o abnegaţie rezonabilă. 
Da, și se supără la acuzaţiile de amatorism.

Tema semidocţilor a fost întoarsă pe toate feţele cu mult înainte de butonarea 
acestor rânduri. Fiind limpede că nu mai e nici o nevoie de a bate aceeași apă în 
aceeași piuă, vreau să mă justifi c anticipat. Citiţi, Vă rog, cele ce urmează.

„Părintele Ioan cu harul sfânt, împreună cu maica Maria a revenit după un 
pelerinaj de patru ani în care a lucrat pentru binele oamenilor în Israel, la Mormântul 
Sfânt și la Vatican alături de Ioan Paul al II-lea. Testat și studiat de mai mulţi preoţi 
renumiţi și de oameni de știinţă, Ioan a fost declarat un adevărat fenomen în domeniul 
tămăduirii și rezolvării cazurilor difi cile, dezleagă cununii, farmece și blesteme, 
vindecă boli grave, împacă iubit și iubită și familii dezbinate. Vă poate rezolva și 
telefonic în baza numelui de botez...” Urmează telefoanele, Orange și Vodafone, apoi, 
la câţiva centimetri, altă perlă a genului publicitar: „Doamna Elena, clarvăzătoare 
și tămăduitoare, declarată de 32 de ghicitoare ca fi ind cea mai puternică specialistă 
din Moldova în magie neagră și albă. Colaborează cu trei vrăjitoare din România...” 
Nu am s-o citez integral, că e mai lungă decât a părinţeului de mai sus și promite, în 
fond, cam aceleași lucruri. Atâta doar, că pe lista miraculoaselor virtuţi ale dnei Elena 
fi gurează și rezolvarea problemelor de peste hotare (chiar și Kosovo?) și tratarea 
impotenţei. 

Biografi a părintelui Ioan este succintă, dar bogată. După câţiva ani de 
„colaborare” cu tizul său suveran pontif, părintele Ioan se decide să revină în spaţiul 
carpato-danubiano-pontic. Nu cu mâna goală. Cu certifi catul de testare în buzunarul 
reverendei, fenomenalul părinte împacă iubiţi și iubite la stânga și la dreapta, chiar și 
via GSM. Trimite un SMS cu numele tău de botez și vei primi dezlegare de cununie în 
ţară și peste hotare. La fi ecare două cununii un dedeochi gratuit. Sau invers.

Doamna Elena, mai versată în materie de management al serviciilor, oferă 
și participări delicate la viaţa Dvs. intimă. Oare o face împreună cu tot colegiul de 
32 de ghicitoare? Apropo, alegerea cifrei 32 vine cumva din misterioasa lume a 
procesoarelor PC? Să ne așteptăm la o creștere exponenţială a numărului de suporteri, 
aidoma kilobiţilor de la Intel? În pas cu IT-ul, cum s-ar zice.

Așadar, „amicul” răposatului papă a binevoit să revină între ai săi, spre a-i 
ferici cu mulţime de (hop, era să zic daruri, dar e cu plată) servicii de ordin conjugal 
și terapeutic. Și dacă admit că ar exista, totuși, o magistratură a vrăjitoarelor, delegată 
să înmâneze diplome de excelenţă dnei Elena, mă îndoiesc profund de faptul că există 
vreo societate mixtă de preoţi și savanţi menită să certifi ce fenomenalitatea lui Ioan 
pelerinul. Poate prin catacombe? Laboratoare secrete cu alchimiști, iezuiţi și papistași 
de ocazie?

Domnilor și doamnelor! Despre alde doamna Elena, sau Sofi a, sau Tamara, sau 
Lucica aţi auzit atâtea încât nu mai e nevoie să le prezentăm ca pe un fenomen de 
ultimă oră. Personal, din toată tărășenia asta mă mai interesează doar de ce, totuși, 
își spun cu insistenţă „doamne”? Vreo refulare din pruncia petrecută la gura cortului, 
unde „fă” suna deja a dezmierdare? Sau vreo tradiţie hermeneutică? Truc publicitar? 
Să fi e atac femenist la monopolul masculin al ierarhiei celeste? În fi ne, să le priceapă 
Umberto Eco. Necazul care m-a împins să scriu este altul. 

Acest părinte Ioan, „direct” din Vatican. Mă rog lui Dumnezeu să fi e un 
impostor, un trucagiu și un șarlatan. Ar fi  răul cel mai mic. Dar dacă e preot cu 
hirotonie valabilă? Înţeleg situaţia momentului, vecinii noștri din dreapta Prutului 
au probleme majore legate de palatul patriarhal vacant și poate acest  părinte Ioan 
s-a strecurat cumva joi de la Roma și, fără prea mult stat pe gânduri, vineri a și dat 
anunţuri publicitare, inclusiv în R. Moldova. Poate superiorii lui vor da de urmele 
acestor ghidușii și i le vor interzice. Dar poate chiar au și pus deja la cale să-l „salte” 
cu fl agrantul în plin descântec? Nici așa nu ar fi  cel mai rău. Mi-e teamă că cel mai 
rău e așa cum este. Acest gen de servicii va continua să existe atâta timp cât va avea 
solicitanţi. Va fi  combătut alene prin declaraţii de presă de la înalta cancelarie, va fi  
denunţat, va fi  condamnat, va fi  afurisit... Dar va supravieţui, poate chiar va prospera. 
Fenomenalul Ioan e doar o rândunică. Va urma vreun cucernic Gheorghe, vreun 
cuvios Vasile, vreun Spiridon-tătucă. Atâta doar că e o afacere nouă și, ţinând cont de 
specifi cul ei, va trebui să mai așteptăm până acești proaspeţi aspiranţi la fundul iadului 
își vor putea crește o barbă venerabilă – decorul e esenţial. 

Așadar, dragi semidocţi, cei ce vă afl aţi în zona cea mare de pericol, speranţa 
e doar la Dumneavoastră. Nu apelaţi la astfel de servicii sau, chiar dacă nu vă puteţi 
abţine, fi ţi cel puţin mai practici: dacă cumva acest „camarad” papal nu va ridica 
receptorul, sunaţi la dna Elena. E și mai aproape, și spectru binefacerilor mai larg. Și 
au aceeași valoare. Pe acest ultim enunţ nu vreau să înșirui demonstraţii. Sufi cient e că 
asemenea practici sunt anticreștine,  antiortodoxe, ba chiar și anticatolice. Și toţi acești 
făcători de minuni cu certifi cat sunt pe același cântar.

Egumen Sebastian Moroșanu

DESPRE FĂCĂTORII DE 
MINUNI... CU CERTIFICAT

(încă o dată despre vrăjitori și vrăjitoare)

DUMNEZEU NU SE LASĂ BATJOCORIT 
(din cartea pildelor) 

Era odată un beţiv, care–și bătea joc de oameni și de cele sfi nte. Când vedea 
pe vreun cunoscut de–al lui ca citește cărţi sfi nte îl batjocorea, zicând: «Noroc 
că au hârtia subţire, că pot face ţigară cu ea». Nu trecu mult și, ghidat de idolul 
răului, își puse gândul în lucrare. Găsind una din cărţi, rupse din ea o fi lă, dar 
când vru să–și răsucească ţigara, citi cu uimire pe foaia gata să fi e făcută scrum: 
«Dumnezeu nu se lasă batjocorit….» și se îngrozi. Firește, nu mai făcu ţigara 
cu fi la ruptă, ci o păstră zicând: «Doamne, iartă–mi nebunia!»
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CALENDAR 
CREȘTIN

ORTODOX

August - Gustar
1 M 14 Începutul Postului
Adormirii Maicii Domnului.
Scoaterea Sfi ntei Cruci; Sfi nţii 7 
Mucenici Macabei. (Începutul 

; fi ţ
((

Postului Adormirii Maicii 
Domnului).i
2 M 15  Sf. Intâi Mucenic și Arhid. 
Ștefan; Binecredinciosul Împărat 

ș

Justinian.
3 J 16 Cuvioșii: Isaachie, Dalmat 
și Faust; Sf. Salomeea Mironosiţa.
4 V 17 Sfi nţii 7 tineri din Efes;
Aducerea moaștelor Cuv.  
Muceniţe Evdochia.
5 S 18 Înainteprâznuirea

ţ

Schimbării la Faţă a Domnului;
+) Sf. Cuviosul Ioan Iacob de la 
Neamţ
6 D 19 (+) Schimbarea la Faţă. 
(Dezlegare la pește).
7 L 20 +) Sf. Cuvioasa Teodora 
de la Sihla; Sf. Sfi nţit Mc. Narcis, 
Patriarhul Constantinopolului; Sf. 
Mc. Dometie Persul.
8 M 21 Sf. Emilian Mărturisitorul,
Episcopul Cizicului; Sf. Miron,
Episcopul Cretei.
9 M 22 Sf. Apostol Matia; Sfi nţii
10 Mucenici Mărturisitori pentru
icoana lui Hristos.
10 J 23 Sfi nţii Mucenici: Lavrentie
arhidiaconul, Xist și Ipolit.
11 V 24 +) Sf. Ierarh Nifon, 
Patriarhul Constantinopolului; Sf. 
Mare Mc. Evplu arhidiaconul.
12 S 25 Sf. Mucenici: Fotie,
Anichit, Pamfi l și Capiton
13 D 26 Mutarea moaștelor Cuv. 
Maxim Mărturisitorul; Odovania 
Praznicului Schimbării la Faţă.
14 L 27 Înaintepraznuirea

ţ

Adormirii Maicii Domnului; Sf.
Prooroc Miheea.
15 M 28 (+) Adormirea Maicii 
Domnului.
16 M 29 Sfânta Mahramă a 
Domnului; +) Sfi nţii Martiri
Brâncoveni Constantin Voda cu 
cei patru fi i ai săi: Constantin, 
Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul 
Ianache.
17 J 30 Sf. Sfi nţit Mc. Miron; Sf.
Mucenici: Straton, Ciprian și Tirs.
18 V 31 Sf. Mucenici: Flor, Lavru,
Polien și Leon.
19 S 1 Sf. Mucenici: Andrei 
Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla.
20 D 2 Sf. Prooroc Samuel; Sf. 
Mucenici Sever și Iliodor.
21 L 3 Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa;
Sf. Mucenici Donat diaconul,
Romul preotul, Silvan diaconul și
Venust.
22 M 4 Sf. Mucenici: Agatonic,
Antuza, Zotic, Irineu și Or.
23 M 5 +) Sf. Mucenic Lup; Sf. 
Mc. Irineu episcopul; Odovania
Praznicului Adormirii Maicii
Domnului.
24 J 6 Sf. Sfi nţit Mucenic Eutihie;
Sf. Mc. Tation.
25 V 7 Aducerea moaștelor Sf.
Apostol Vartolomeu; Sf. Apostol 
Tit.
26 S 8 Sf. Mucenici: Adrian și 
Natalia, soţia sa și Atic.
27 D 9 Cuv. Pimen; Sf. Mucenici: 
Eutalia, Fanurie și Osie episcopul.
28 L 10 Cuv. Moise Etiopianul; Sf.
Mc. Diomid; Sf. Ana Proorocita,
fi ica lui Fanuel.
29 M 11 (+) Tăierea Capului 
Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; 
Cuv.Teodora. (Zi de Post)
30 M 12 Sf. Ierarhi: Alexandru,
Ioan și Pavel cel Nou, Patriarhii
Constantinopolului
31 J 13 Punerea în raclă a brâului
Maicii Domnului.

5-18 august
Acest prea ales vas al lui 

Dumnezeu a văzut lumina zilei în 
pământul binecuvântat al Moldovei la 
23 August 1913, în satul Crainiceni, 
comuna Horodiștea, judeţul Dorohoi, 
din binecredincioșii părinţi Maxim și 
Ecaterina, lucratori ai gliei străbune, 
plini de credinţă, cu viaţa curată și 
temători de Dumnezeu, primind la botez 
numele de Ilie.

După moartea timpurie a mamei 
sale, petrecută la numai șase luni de la 
naștere și apoi moartea tatălui său, căzut 
erou pe front, în războiul din 1917-1918 
pentru întregirea neamului și pentru 
apărarea patriei, pruncul a fost luat în 
grija bunicii sale.

Bunica lui, Maria, văduvă de mai 
mulţi ani, renunţa la dorinţa sa mai 
veche de a intra în rândul monahiilor și 
se dedică creșterii și educării nepotului. 
Ea l-a deprins cu rugăciunea către 
Dumnezeu. Tatăl orfanilor, i-a imprimat 
adevărata evlavie creștină, i-a insufl at 
dragostea de cele sfi nte și respectul faţă 
de oameni.

Pe când avea numai 11 ani, 
pierde și dragostea bunicii sale Maria, 
care trece la cele veșnice. Ea a ramas 
în memoria lui chip sfânt, pe care nu 
a uitat-o niciodată. Aceasta se vede 
în duioasa poezie “Dorul Bunicii”, în 
care face analogie cu pilda unor sfi nte 
femei, precum: Antuza, Macrina sau 
Nona. În aceste versuri, se poate vedea 
rolul bunicii în formarea religioasă 
și morală a Sfântului. Cuviosul Ioan 
a urmat școala primară în satul natal, 
după care a absolvit gimnaziul “Mihail 
Kogalniceanu” din Lipcani (jud. Hotin) 
trecând bacalaureatul în 1932, cu 
rezultate foarte bune. În timpul școlii 
nu i-au lipsit cartea de căpătâi Sfânta 
Scriptură, Vieţile Sfi nţilor și alte cărţi de 
zidire sufl etească.

La vârsta de 20 de ani, simţind 
chemarea dumnezeiască și ca urmare a 
formarii sale duhovnicești își îndreaptă 
pașii spre mânastirea Neamţ, în ziua 
praznicului de la 15 august, închinat 
Adormirii Maicii Domnului. Dumnezeu 
a rânduit că cererea sa de închinoviere 
în mânastire să fi e primită de stareţul 
de atunci, viitorul Patriarh al României, 
Nicodim.

L-a atras spre aceasta viaţă, 
cum singur marturisește mai târziu, 
“frumuseţea slujbelor, mai ales cele 
de noapte, blândeţea călugarilor, 
iscusinţa duhovnicilor, liniștea munţilor 
și darul Sfântului Duh”. Descoperă 
acum scrierile Sfi nţilor Părinţi și alte 
scrieri sfi nte pe care le citește cu multă 
staruinţă. Aici, la Neamţ, a primit chipul 
îngeresc al călugăriei la data de 8 aprilie 
1936, în miercurea Sfi ntelor Patimi, 
fi ind tuns în monahism de către stareţul 
Vasile Moglan, viitor episcop.

Citirea Patericului trezește în 
el o dorinţă mai veche, de a ajunge la 
Locurile Sfi nte. În anul 1936, după 
post și rugăciune, mărturisindu-se și 

împărtășindu-se, a plecat spre Ţara 
Sfântă. Cu evlavie calcă pe urmele 
Mântuitorului, închinându-se la Sfi ntele 
Locuri din Ierusalim, Betleem, Hebron 
și altele, după care cuviosul Ioan 
vieţuiește mai întâi într-o peșteră din 
pustia Iordanului.

După doi ani de pustnicie, se 
închinoviază la mănăstirea Sfântul Sava, 
străveche și vestită așezare monahală 
ortodoxă, unde se nevoiește opt ani. 
Având oarecare cunoștinţe medicale, 
se îngrijește de bolnavi, fi ind socotit 
“doctorul mănăstirii”, îndeplinind și alte 
ascultări. Cerceta biblioteca mănăstirii, 
traducând în românește lucrări care i se 
păreau pagini folositoare și ziditoare de 
sufl et. Iubea și se nevoia în privegheri 
de toată noaptea, fi ind cunoscut și 
apreciat pentru viaţa sa aspră de post și 
rugăciune, de pază a gândurilor.

În anul 1945, este prohirisit 
schimnic de către Patriarhul 
Ierusalimului. Numit apoi egumen la 
Schitul românesc cu hramul Sfântul Ioan 
Botezătorul, din Valea Iordanului, a fost 
hirotonit preot în anul 1947, în Biserica 
Sfântului Mormânt. A stăreţit cu multă 
evlavie, ca egumen, la acest schit, până 
în anul 1952, înzestrând așezământul cu 
multe chilii pentru vieţuitorii schitului și 
pentru pelerini. Mulţi dreptcredincioși 
români sau de alt neam, poposind la 
schitul de la Iordan, se spovedeau și 
căutau cuvânt de alinare duhovnicească 
la Sfântul Cuvios Ioan de la Neamţ-
Hozevitul.

Lângă Iordan a rodit deplin talentul 
poetic al Sfântului, fi ind inspirat de 
frumuseţea fi rii înconjurătoare, poeziile 
sale fi ind în același timp rugăciune și 
cântare duhovnicească.

Din dorinţa după o viaţă mai 
aspră și căutând calea desăvârșirii, se 
închinoviază în mănăstirea Sfântul 
Gheorghe Hozevitul, situată pe râul 
Cherit, locuri unde se nevoise și Sfântul 

Prooroc Ilie, în vremea prigonirii 
sale. Cuviosul Ioan a petrecut ultimii 
ani ai vieţii sale în cea mai severa 
schimnicie, găsindu-și adăpost în 
peștera “Sfânta Ana”, care se afl ă nu 
departe de mănăstire. Petrecea aici 
în post și rugăciune, răbdând frigul, 
foamea și setea, arșiţa și lipsurile de tot 
felul și multe ispite. Mânca o singură 
dată pe zi și se mulţumea cu 3-4 ore de 
somn. Săvârșea pravila călugărească în 
paraclisul peșterii, iar în sărbători slujea 
la biserica mănăstirii.

În scrierile sale, din acest timp, Sf. 
Ioan arăta frumuseţea tainică a locurilor 
și a peșterii, aureolate de măreţia sfi nţilor 
sihaștri, care, veacuri de-a rândul și-au 
dobândit aici desăvârșirea. În sufl etul 
sau vibra armonios întreaga creaţie a lui 
Dumnezeu, se restaura pacea edenica 
între el și celelalte făpturi. Așa se explică 
faptul că la moartea sa mulţime de păsări 
s-au adunat în jurul peșterii, arătând prin 
aceasta legătura sfântului cu natura 
înconjurătoare.

Cu darul lui Dumnezeu și-a 
cunoscut mai dinainte sfârșitul vieţii 
pământești, însemnând-o pe peretele 
peșterii în care își petrecea ultimele zile. 
Și-a dat sufl etul în mâinile Domnului la 
5 august 1960, cu seninătate și cu mâna 
dreapta binecuvântând. Trupul sau a fost 
prohodit după cuviinţă și a fost așezat în 
peștera “mormintelor”, în locul în care 
dinainte și-l pregătise, fi ind regretat de 
toţi cei ce-l cunoscuseră.

Plecarea lui, prea timpurie, a 
lăsat adânci regrete și dureri sufl etești 
nemângâiate în rândul monahilor 
români din Ţara Sfântă. Împlinise 47 de 
ani, dintre care 24 îi petrecuse în post și 
nevoinţa la Locurile Sfi nte. 

După 20 de ani de la trecerea 
sa la Domnul, mormântul sau a fost 
deschis în vederea așezării osemintelor 
în gropniţa de obște. Spre uimirea celor 
prezenţi s-a constatat că trupul nu fusese 
atins de putreziciune și răspândea o 
bună mireasmă. Stareţul mănăstirii, 
Arhimandritul Amfi lohie, spunea: 
“Parcă l-am fi  pus în mormânt de câteva 
ceasuri, ba nici ceasuri, ci chiar acum”.

La cererea obștii, Patriarhul 
Benedict al Ierusalimului, a îngăduit 
strămutarea moaștelor Cuviosului Ioan 
de la Neamţ în biserica Sf. Gheorghe 
Hozevitul, fi ind așezate într-o raclă de 
abanos și sticlă și depuse lângă moaștele 
sfi nţilor Ioan Hozevitul și Gheorghe 
Hozevitul, organizatorii și conducătorii 
acelei lavre monahale. 

Datorită vieţii sale desăvârșite, 
prin cuvânt și faptă, Sfântul Ioan este 
cinstit de mulţimea credincioșilor și 
de călugării care vin și se ating cu 
evlavie de sfi ntele lui moaște, cerând 
ca el să mijlocească, prin rugăciunile 
sale, la Dumnezeu pentru a dobândi 
tămăduire sufl etească și trupească. 
Pentru rugăciunile Sfântului Cuvios 
Ioan, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește 
pe noi. Amin. 

(începutul în pag. 1)
Îndulcindu-se de vederea 

slavei celei dumnezeiești, pe 
care au văzut-o pe cât putea 
să îngăduie vederea ochilor 
trupești, atât le-a arătat lor 
și Domnul, pe cât putea fi rea 
omenească. Căci este cu 
neputinţă omului muritor să 
vadă dumnezeirea cea fără de 
moarte și nevăzută, precum 
de mult Moise, care se ruga 
Lui, să-i arate slava feţei 
Sale celei dumnezeiești în 
vederea ochilor. Dumnezeu 
i-a răspuns: Omul nu poate 
vedea faţa Mea și să fi e viu. 
Deci, sfârșindu-se vorbirea 
lui Hristos cu Moise și Ilie 

și ducerea lor cunoscându-
se prin duh de către apostoli, 
i-a fost jale lui Petru, că 
proorocii vor să se ducă de 
la vederea lor. Ei doreau 
neîncetat acea slavă a lui 
Hristos, ca să se îndulcească 
de vederea sfi nţilor prooroci. 
Deci, Petru a luat îndrăzneală 
și a zis: Doamne, bine este 
nouă să fi m aici și să facem 
trei colibe: una Ţie, una lui 
Moise și una lui Ilie. Acestea 
grăindu-le Petru, un nor 
luminos, care a pus înaintea 
lui Hristos pe amândoi 
proorocii, tot același nor, prin 
voia Lui cea dumnezeiască, 
vrând să-i ia pe dânșii și 

să ducă pe fi ecare la locul 
său, a umbrit pe apostoli, 
înconjurând vârful muntelui 
aceluia. Atunci apostolii 
mai mult s-au temut, căci, 
apropiindu-se de Hristos, 
au intrat în nor, și întru acel 
ceas s-a auzit glas din nor, 
zicând: Acesta este Fiul Meu 
cel iubit întru Care bine am 
voit, pe Acesta să-L ascultaţi! 
Un glas ca acesta venind de 
sus, de spaima cea mare n-a 
mai rămas putere în apostoli, 
pentru că s-au temut foarte 
mult și au căzut cu feţele 
la pământ. Deci, căzând ei, 
slava Domnului s-a luat de 
la vederea lor și proorocii 

s-au dus la locurile lor; iar 
Domnul, apropiindu-Se, 
S-a atins de ucenicii care 
zăceau la pământ, zicându-
le: Sculaţi-vă și nu vă temeţi! 
Ucenicii, ridicându-și ochii, 
nu au văzut pe nimeni decât 
numai pe Iisus Hristos 
singur.

Pogorându-se ei din 
munte, Domnul le-a poruncit 
ucenicilor să nu spună 
nimănui despre vedenia 
aceea, până ce, după primirea 
patimilor și a morţii, va învia 
a treia zi din mormânt. Deci 
dânșii au tăcut și întru acele 
zile nu au spus nimănui nimic 
din cele ce au văzut.

Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos

Preacuviosul Părintele nostru Ioan de la Neamţ, Hozevitul
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M o t t o : 
Comunismul este 
„erezia timpurilor 
moderne, sursa 
tuturor erorilor”, 
Rene Remond1

Blasfemii similare 
la comuniștii din 

sec. XIX
Nu este pentru prima dată 

când cineva proclamă creștinismul 
sau pe Hristos ca bază a propriilor 
ideologii politice (pentru o mai 
mare credibilitate și popularitate). 
De pildă, socialistul francez 
C. Fourier se declara pe sine 
„postcursorul” lui Hristos (sic!), 
iar doctrina socialiștilor francezi 
din prima jum. a sec. XIX se baza 
pe principiul că „religia creștină 
este comunismul”! 

Chiar și Fridrih 
Engels (unul din fondatorii 
marxismului), critica o atare 
nerozie a comuniștilor francezi, 
contrazicându-i zefl emitor și 
arătând că dacă aceștia „ar 
cunoaște mai bine Biblia, ar 
descoperi că anumite pasaje 
biblice pot fi  favorabile 
comunismului, dar spiritul 
general al învăţăturilor sale îi este 
total opus”2. 

De ce nu protestează 
„adevăraţii 
creștini”?

Această injurie la 
adresa Fiului lui Dumnezeu și 
Mântuitorului lumii (precum 
că Iisus este  primul comunist), 
dacă ar fi  fost debitată de către un 
cetăţean simplu, fără prea mare 
pondere în politică sau religie, 
n-ar fi  stârnit atâtea dezbateri. 
Odată ce a fost rostită de către 
șeful unui stat eminamente creștin 
(recensământul din 2004 confi rmă 
aceasta), stârnește stupoare, 
revendicând penitenţă publică 
sau cel puţin scuze personale în 
faţa acelora cărora li s-a adresat. 
Iată acesta e un caz indubitabil de 
blasfemie și sunt în drept legal să 
protesteze „adevăraţii creștini” 
din grupul “apărătorilor credinţei 
strămoșești” în faţa clădirii 
Parlamentului, dar nu să-i ceară 
socoteală publicistului C. Tănase 
vis-a-vis de părutele blasfemii la 
adresa Sfi ntei Treimi. 

Comunismul este 
satanic

Numeroși socialiști și 
comuniști s-au întrecut în a 
blasfemia și blestema nu doar 
creștinismul, ci chiar și pe 
Dumnezeu.  Dacă K. Marx spunea 
că religia „este opiul poporului”, 
iar P. Leroux considera religia 
creștină „una din cele mai mari 
piedici în calea progresului”, 
atunci Blanqui îl respingea pe 
Dumnezeu („Nici Dumnezeu, 
nici Stăpân”) împreună cu 
Proudhon, care declara că 
„Dumnezeu este răul”, adăugând 
sloganul: „Trăiască infernul! 
Jos Dumnezeu!”, intonând chiar 
un imn lui Satan, identifi cat cu 
libertatea3. Aceștia aveau drept 
obiectiv principal înlocuirea 
„religiei vechi” (religiei 
creștine), pe care o considerau 
nocivă, perimată, cu o religie 
nouă – socialismul, prin metode 
virulente: distrugerea bibliilor, 
bisericilor, cărţilor de cult 
creștine, persecutarea clerului și 
orice altă formă de sufocare a 
creștinismului.

 Corifeii lumii 
creștine condamnă 

comunismul
Toate aceste aberaţii 

socialist-comuniste, coroborate cu 
milioanele de victime cauzate de 
aceste „fi losofi i” transformate în 
ideologii ucigătoare (Comuniștii 
au ucis mai mulţi creștini decât 
toţi ceilalţi prigonitori luaţi 
împreună4, între 90 și 120 mln. 
de oameni), ne duc cu gândul 
la fi arele apocaliptice, care apar 
consecutiv și dispar din istoria 
omenirii. Este motivul pentru care 
conducătorii Bisericilor creștine 
condamnă acest fl agel mondial. 
Papa Pius XI afi rmă: „concepţia 
socialismului despre societate 
este cum nu se poate mai contrară 
adevărului creștin”, precizând că 
forma extremă a socialismului, 
comunismul „este prin natura sa 
antireligios (...). Este intrinsec 
pervers”5. Patriarhul ecumenic 
Bartolomeu I deplânge starea 
deplorabilă de câteva decenii 
de comunism ateu și totalitar în 
estul Europei: „O Europă de Est 
strivită de către un alt Imperiu, 
«ateocratic», care a ţinut să 
distrugă orice înrădăcinare a 
omului în mister și, deci, în 

propria sa umanitate”6.

Comunismul este o 
boală

de care foarte greu te poţi 
vindeca; e ca și lepra: uneori se 
vindecă, alteori nu. Și nu pentru 
că Dumnezeu nu vrea, ci pentru 
că cel infectat de lepra comunistă 
nu înţelege și nu-și dorește 
vindecarea, purifi carea.

Un comunist învederat 
când se scoală dimineaţa nu-și 
îndreaptă mintea către Dumnezeu, 
nu-I spune bună dimineaţă, nu-
I cere sfatul, nu-și cere iertare 
pentru relele comise, adică nu se 
roagă. Nu se roagă pentru că nu-L 
are în vedere pe Dumnezeu, nu se 
raportează la El ca și la Creatorul 
și Proniatorul lumii, ci îL ignoră 
total. Și nu pentru că așa l-a 
învăţat tata și mama în copilărie 
(căci credinţa se deprinde în cei 
șapte ani de acasă), ci pentru că 
în adolescenţă sau la maturitate 
a permis ca cineva să-i infecteze 
mintea cu microbii socialismului 
utopic, care este „radical contrar 
principiilor credinţei creștine”7, 
deci e împotriva umanităţii în 
ansamblu.

Nu doar 
comuniștii...
Totuși e greșit să 

concentrăm tot răul în ograda 
comuniștilor și să aruncăm cu 
piatra în ei: regimul totalitar 
comunist „nu este altceva decât 
forma de jos a democraţiei. (...) 
Democraţia sănătoasă, nu este, 
ca și sănătatea, decât o utopie”8. 
Și aceasta pentru că democraţia 
actuală este tot o formă camufl ată 
de antiteism (luptă împotriva 
lui Dumnezeu), anticlericalism, 
antimoralism și, în general, 
anticreștinism. 

Gândiţi-vă, că majoritatea 
așa-zișilor democraţi de astăzi, 
au concepţii asemănătoare 
(secularist-ateiste) și trăiesc exact 
ca și comuniștii: nu se roagă, nu 
postesc, nu merg duminica la 
biserică, nu se spovedesc, nu se 
împărtășesc cu anii s-au chiar 
deloc. Cu ce sunt mai buni aceștia 
decât comuniștii, care la fel „nu 
au nici un Dumnezeu” – vorba 
populară – decât banul, plăcerea, 
trufi a. Iar aceste „valori” sunt 
infernale: „pentru că tot ce este în 
lume, adică pofta trupului și pofta 
ochilor și trufi a vieţii, nu sunt 

de la Tatăl, ci sunt din lume. Și 
lumea trece și pofta ei, dar cel ce 
face voia lui Dumnezeu rămâne în 
veac” (I In.2,16-17). 

Aceștia, ajunși la putere, 
vor proceda aproape la fel ca și 
comuniștii ateiști: dacă nu vor 
persecuta deschis creștinismul, 
cel puţin se vor limita la presiuni 
constante psihologice ori 
coercitive de eradicare a credinţei 
din sfera socal-cultural-morală a 
ţării.

Bine ar fi , dacă ar avea 
posibilitatea de a gândi cu 
adevărat liber, fără presiuni 
externe și infl uenţe obscure, 
poate ar vedea pericolul real 
și imediat asupra civilizaţiei 
actuale. Poate s-ar vedea pe ei 
înșiși, familia, naţiunea, într-un 
pericol îngrozitor, fi ind ei factorii 
decisivi în destabilizarea situaţiei 
și ofensivei răului în societate.

Supravieţuirea 
comunismului 

la noi
nu se datorează atât 

„strategiilor” comuniștilor 
actuali, care pretind că s-
au „schimbat la faţă”, adică 
s-a lepădat de utopiile și 
monstruozităţile anterioare (ceea 
ce n-au făcut cu adevărat; fl orile 
depuse la monumentul călăului 
Lenin ne stau drept mărturie), cât 
se datorează mai ales orbitelor 
și mediocrităţilor pro-comuniste 
din administraţiile teritoriale, 
precum și lipsei de convergenţă 
a oamenilor cu demnitate 
naţională și spirituală9. Frica 
pierderii portofoliului deţinut 
(pe care nu se știe în ce 
condiţii l-au câștigat!), lipsa 
strategiilor politico-sociale 
integre (unde să se ia în seamă 
relaţia Dumnezeu-om și om-
om, pe baza respectului și 
iubirii reciproce), infl uenţele 
distructive „din afară” cu mască 
de binefăcători, dar mai ales 
încăpăţânarea demonică de a ne 
întoarce cu faţa spre Dumnezeu 
și Biserică, sunt relele care 
domină societatea basarabeană 
în special, și civilizaţia euro-
atlantică, în general. Atâta timp 
cât nu ne vom strădui să ne 
angajăm pe calea revenirii la 
normalitate, adică la o societate 
în care să se ţină seama mai ales 
de condiţiile oferite fi ecărei 
persoane pentru perfecţionarea 
proprie (depășirea de sine), și 

nu a societăţii în ansamblu (ceea 
ce au încercat să facă social-
comuniștii de la 1800 încoace), 
lucrurile vor merge din rău în 
mai rău. Or maladiile societăţii 
actuale (ateismul, secularizarea, 
trafi cul, drogurile, desfrânarea, 
pornografi a, avorturile etc.) 
vorbesc de la sine, că ne-am 
pornit pe o cale a autofl agelării 
și autodistrugerii. Să nu fi e!

Comuniștii 
moldoveni ar putea 

face istorie
Dacă liderii comuniști de 

la Chișinău ar condamna deschis 
ideologia comunist-satanică și s-
ar dezice public de ea ori ar face 
penitenţă publică pentru erorile 
predecesorilor și milioanele de 
victime (așa, precum și-a cerut 
scuze papa de la Roma pentru 
monstruozităţile Inchiziţiei 
medievale), atunci cu siguranţă 
că aceștia ar intra în istoria 
zbuciumată a Europei ca cei mai 
deștepţi și obiectivi politicieni 
din ultimele două secole.

Pr. Vasile Negru

Note

1 Rene Remond, Religie și 
societate în Europa, Iași, 2003, 
p.187
2 F. Engels, Progress of Social 
Reform, Anchetă din 1842-43; 
apud Henry de Lesquen, Religia 
contra ideologiilor socialiste, 
București, 1995, p.7-8
3 Henry de Lesquen, op.cit., 
p.11-18
4 Arhiepiscopul Tomașek al 
Pragăi; vezi Где истинная 
церковь?, p.10
5 Henry de Lesquen, op.cit., p.3
6 apud Olivier Clement, Adevăr 
și libertate / Convorbiri 
cu Patriarhul Ecumenic 
Bartolomeu I, Sibiu, 1997, p. 
202
7 Henry de Lesquen, Religia 
contra ideologiilor socialiste, 
București, 1995, p.4
8 Denis de Rougemont, Partea 
diavolului, București, 1994, p.91
9 nu vreau să-i numesc democraţi; 
demonocraţia este o altă temă, 
necesitând analiză profundă
10 Sf. Anbrozie, IV,4, cf. Isidor 
Todoran și Ioan Zăgărean, 
Teologia Dogmatică, București, 
1991, p. 326.

CE ARE COMUNISMUL CU HRISTOS, SAU 
COMUNISMUL CA EREZIE CONTEMPORANĂ
Opinia unui preot referitor la declaraţia președintelui Vladimir Voronin că „Hristos a fost primul comunist”

Din Biblie  cunoaștem că în afară de 12 
apostoli, Iisus Hristos era  însoţit  de   mama  
Sf. Iacov, Maria Magdalena și de alte  multe 
femei mironosiţe. 

Dar și în zile noastre Iisus este urmat 
în primul rând de femeile creștine. Cei care 
frecventează regulat bisericile  observă 
numaidecât că majoritatea celor prezenţi la 
slujbele religioase sunt femeile. Tot femeile 
sunt acelea care aduc prinoase la biserică: 
făina, ulei, vin ș.a. Ele au grijă  să boteze 
copii, să-i educe în credinţa creștină.  

În satul nostru, ca și celelalte, sunt 
mame, bunici pe care le-am putea numi  
mironosiţe în sensul că slujesc Biserica 
lui Hristos. De exemplu locuitoarea 
satului nostru Nina Ursachi  a izbutit să 

pregătească prin exemplul ei trei feciori 
preoţi: Constantin, Ioan și Gheorghe, are și 
un ginere, părintele Gurie. Dn satul nostru 
au luat drumul slujirii lui Dumnezeu și alţi  
fi i ca Iurie Ursachi, Oleg Chiaburu, Feodor 
Târsână, Ilie Noviţchi, Adrian Lupașcu care 
ne-au făcut faţă în toată ţara.

Altă femeie din satul nostru, care 
lucrează pentru slava lui Dumnezeu este 
Maria Friptu. Această femeie de șapte ani 
coace prescuri pentru biserica noastră. 
Dar ea și-a îndeplinit și datoria de mamă 
educând trei fi i dintre care Valeriu Friptu 
a devenit un medic specialist de talie 
mondială, profesor, doctor în știinţe 
medicale. 

Avem „un înger” în parohia noastră 

– Laura Ursachi – domnișoară care chiar 
din anii de școală, în condiţii foarte grele, 
nu  întârzia nici o dată la slujbe, o adevărată 
luptătoare.

Este plăcută lui Dumnezeu și activitatea 
altor femei ca Nina Strechi, Eugenia 
Rotaru, Anghelina Ursu, Ioana Ursachi, 
Valentina Rotaru, Cristina Ursachi care 
sub conducerea  dăscăliţei Iuliana Stratan 
contribuie la desfășurarea serviciului divin. 

Fiecare om are o mamă scumpă, surori, 
fi ice, prietene. Ele ne sunt sprijinul în 
toate.

Cu părere de rău nici statul, și nici noi 
nu le tratăm pe măsura care se cuvine. Unii 
„capi ai familiei” le tratează cu bestialitate.   
Însă cum foarfecele  nu pot tăia fără una din 

laturile sale, așa și bărbatul nu poate exista 
fără bunele noastre femei.

Vrednicul de pomenire Preasfi nţitul 
Dorimedont zice în „Abecedarul vieţii 
duhovnicești”: „Nu-ţi uita aproapele”. Cine 
poate să fi e mai aproape decât soţia?

În „Curierul Ortodox” nr. 7 din 13 iulie 
2007, Mitropolia Chișinăului și a întregii 
Moldove roagă să contribuim la construcţia 
unui complex bisericesc din Chișinău ce 
se chemă „Sfi ntele Femei Mironosiţe”. Eu 
cred că toate femeile din Moldova, și pe 
lângă ele și bărbaţii vor contribui pe cât este 
de posibil la această construcţie binevenită.  
Să arătăm că suntem buni creștini!

Vasile Rotaru, satul Izvoare, Fălești

MIRONOSIŢELE ZILELOR NOASTRE
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B i o g r a f i a 
Preafer ic i tu lu i 
Patriarh Teoctist :

1915, 7 februarie – Este născut 
în satul Tocileni, judeţul Botoșani, 
din părinţii Dumitru și Marghioala 
Arăpașu, ca al zecelea din cei 
unsprezece copii ai acestora. A 
primit la botez numele de Toader. 

1921-1927 – A urmat școala 
primară din satul natal.

1928 – A intrat, ca frate, la 
Schitul Sihăstria Voronei, judeţul 
Botoșani, aparţinând de Mănăstirea 
Vorona din același judeţ.

1931, 14 septembrie – Este 
primit în rândul fraţilor – elevi la 
Seminarul monahal din Mănăstirea 
Neamţ. 

1932-1940 – Urmează cursurile 
Seminarului Teologic special 
pentru monahi din Mănăstirea 
Cernica, de lângă București 
(director fi ind Chesarie Păunescu, 
viitorul episcop al Dunării de Jos), 
obţinând Diploma de seminar. 

1935, 6 august – A depus 
voturile monahale la Mănăstirea 
Bistriţa-Neamţ, primind numele 
de Teoctist. 

1937, 4 ianuarie – Mitropolitul 
Pimen al Moldovei aproba 
hirotonia monahului Teoctist 
în treapta de ierodiacon. A fost 
hirotonit de arhiereul Ilarion 
Băcăoanul, în biserica Precista 
din Roman, pe seama Mănăstirii 
Bistriţa. 

1940-1944 – A urmat 
cursurile Facultăţii de Teologie 
a Universităţii din București. În 
această perioadă a fost rânduit, 
de patriarhul Nicodim, în diferite 
ascultări la birourile Arhiepiscopiei 
Bucureștilor, și apoi în postul 
de diacon la Catedrala Sfi ntei 
Patriarhii. 

1945 – A fost proclamat licenţiat 
în Teologie, primind califi cativul 
Magna cum laude pentru lucrarea 
susţinută în cadrul Catedrei de 
Liturgică, sub conducerea Pr. Prof. 
Dr. Petre Vintilescu. 

1945, 1 martie – La cererea sa, 
a fost transferat în postul de preot 
la Catedrala mitropolitană din 
Iași, de către mitropolitul Irineu 
Mihalcescu. 

1945, 25 martie – A fost 
hirotonit ieromonah de Prea 
Sfi nţitul Valeriu Botoșăneanul 
(Moglan), arhiereu-vicar al 
Mitropoliei Moldovei. 

1946-1950 – La Iași, a îndeplinit, 
pe rând, funcţiile de mare eclesiarh 
al Catedralei mitropolitane, 
exarh al mănăstirilor, iar din anul 
1948, a ocupat postul de vicar 

administrativ al Mitropoliei, 
fi ind ridicat la rangul de 
arhimandrit (1946). 

1946-1947 – A urmat 
cursurile Facultăţii de Litere și 
Filozofi e la Universitatea din 
Iași.

1950, 28 februarie – A fost 
ales de către Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, 
la propunerea patriarhului 
Justinian, episcop-vicar 
al Patriarhiei, cu titlul de 
Botoșăneanul. 

1950, 5 martie – A fost 
hirotonit în treapta arhieriei, în 
Catedrala Sfântul Spiridon-Nou 
din București, de către patriarhul 
Justinian, mitropolitul Firmilian 
al Olteniei și episcopul Chesarie 
al Dunării de Jos. 

1950-1954 – A funcţionat ca 
Rector al Institutului Teologic de 
Grad Universitar din București, 

având în același timp și atribuţiile 
de Secretar al Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române 
și de Vicar al Arhiepiscopiei 
Bucureștilor. 

1962, 28 iulie – A fost ales de 
către Colegiul Electoral Bisericesc 
în postul de Episcop al Aradului, 
a avut sub jurisdicţie Vicariatul de 
la Gyula și doua protopopiate din 
Banatul Sârbesc. 

1963, aprilie – Congresul 
Episcopiei Ortodoxe Române 
din America l-a ales în postul de 
Episcop de Detroit, S.U.A., iar 
Sfântul Sinod a aprobat alegerea și 
i-a acordat rangul de Arhiepiscop. 
Din cauza neacordării vizei, n-a 
putut lua în primire conducerea 
efectiva a Episcopiei Ortodoxe 
Române din Statele Unite ale 
Americii și Canada. 

1969-1970 – A suplinit 
Episcopia Oradiei. 

1973, 28 ianuarie – A fost 
ales, de către Colegiul Electoral 
Bisericesc, Arhiepiscop al 
Craiovei și Mitropolit al Olteniei 
și instalat de patriarhul Justinian, 
duminica, 25 februarie 1973. 

1977, 25 septembrie – A 
fost ales de Colegiul Electoral 
Bisericesc în postul de Arhiepiscop 
al Iașilor și Mitropolit al Moldovei 
și Sucevei. A fost instalat 
duminică, 12 octombrie 1977. 

1980 iulie – 1882 ianuarie 
– A suplinit postul de Arhiepiscop 
al Sibiului și Mitropolit al 
Transilvaniei. 

1986, 31 iulie – 9 ianuarie 
– A suplinit postul de Arhiepiscop 
al Bucureștilor, Mitropolit al 
Munteniei și Dobrogei și Patriarh 
al Bisericii Ortodoxe Române. 

1986, 9 noiembrie – Colegiul 
Electoral Bisericesc l-a ales în 
demnitatea de Patriarh. A fost 
instalat în Catedrala Sfi ntei Patriarhii 
de către mitropoliţii ţării, în prezenţa 
patriarhilor Ierusalimului și Bulgariei, 
a reprezentanţilor tuturor Bisericilor 
Ortodoxe, ai Bisericii Romano-
Catolice, ai Bisericilor Protestante și 
a reprezentanţilor forurilor de Stat, la 
16 noiembrie 1986. 

1991, 11 iulie – Premiul Timotei 
Cipariu al Academiei Romane 
pentru strădania de reeditare a 
Bibliei de la București (1688). 

1995 – Doctor Honoris Causa al 
Universităţii din Oradea (4 iunie) 
și al Universităţii din București 
(26 octombrie). 

1999, decembrie – Membru de 
onoare al Academiei Române. 

2000, 12 octombrie – Doctor 
Honoris Causa al Universităţii 
Dunarea de Jos. 

2000, 7 noiembrie – Doctor 
Honoris Causa al Universităţii 
Catolice din Lublin, Polonia. 

          Înalt Prea Sfi nţia Voastră,
          Înalt Prea Sfi nţite Daniel, Mitropolit al 

Moldovei și Bucovinei,
          Locţiitor al Scaunului Patriarhal al Prea 

Sfi ntei Biserici Române,
          Prea iubiţi fraţi arhierei întru Hristos,

          Excelenţele Voastre,
          Părinţi, fraţi și fi i în Domnul, 

          Îndurerat popor al lui Dumnezeu,
Adormirea întru Domnul a Patriarhului 

Teoctist, Prea Iubitul nostru frate în Hristos și 
împreună – liturghisitor, arhipăstor și părinte 
duhovnicesc al dumneavoastră, ne-a purtat pașii 
în România, ţară prietenă. Am venit aici ca să 
aducem mângâierea și durerea pe care Sfânta 
Biserică Mare a lui Hristos, Biserică Mamă, o 
încearcă împreună cu Biserica Ortodoxă din 
România, adică cu mitropoliţii, arhiepiscopii și 
episcopii, preoţii, diaconii, monahii, monahiile și 
poporul ei, numit cu Numele lui Hristos. Și aceasta 
cu atât mai mult cu cât relaţii trainice au unit 
Biserica Mamă și pe noi personal cu ierarhul Întâi-
Stătător plecat dintre noi, părintele dumneavoastră 
mult iubitor. Totodată, această unitate cu Biserica 
Ortodoxă Română este întărită prin legăturile de 
nezdruncinat date de aceeași credinţă în Hristos, 
de aceeași dragoste și viaţă în Același Trup al 
Domnului.

Atunci când ne afl ăm în faţa morţii suntem 
cuprinși de uimire gândind la taina pe care nu au 
putut să o înţeleagă și să o dezlege nici fi losofi i, 
nici poeţii și nici artiștii, întrucât ea depășește 
limitele raţiunii umane decăzute. Tot așa se 
întâmplă și cu Mari Părinţi ai Bisericii, ca Sfântul 
Ioan Damaschin care, atunci când vorbește de 
Taina Marii Treceri este cuprins de uimire și se 
minunează întrebându-se: „Cum sufl etul este răpit 
cu putere din trup? Cum legătura preafi rească 
dintre sufl et și trup, prin voie dumnezeiască, se 
desface, făcând să piară împreună–fi inţarea lor și 
buna lor înţelegere din această viaţă?” De aceea 
el strigă: „O, minune! Ce taină este aceasta ce s-a 
făcut cu noi? Cum ne-am dat stricăciunii? Cum ne-
am înjugat cu moartea?”

Omul, fi inţa de Dumnezeu zidită și făcută de 
Însăși Mâna lui Dumnezeu, nu a fost creat spre 
moarte! El a fost creat să se bucure în Rai împreună 
cu toate făpturile Domnului și să preaslăvească pe 
Dumnezeu Cel în Prea Sfânta Treime Lăudat. Însă 
primejdia păcatului, care pândea de aproape, a adus 
omului moartea, iar Dumnezeu a îngăduit aceasta 
„pentru ca răul să nu rămână fără de moarte”. Iar 
Răstignirea și Învierea lui Hristos l-a readus pe 
om la frumuseţea cea dintâi și la bucuria dintru 
început, dându-i posibilitatea să lepede haina 
trupului stricăciunii, să își depășească condiţia 
de fi inţă muritoare și să treacă peste moarte prin 
Înviere.

Astfel, afl ându-ne înaintea morţii, ca mădulare 
ale Bisericii, adică ale Trupului Înviat al lui Hristos 
suntem încredinţaţi că există trecere dincolo 
de această taină care nu poate fi  înţeleasă cu 
puterea logicii umane decăzute, dar care poate fi  
depășită prin credinţa în Hristos Iisus. Moștenirea 
stricăciunii și condiţia de muritor, adică moartea, 
poate fi  depășită prin viaţa în Hristos trăită în 
Biserică, în Trupul lui Hristos Cel Înviat. Cuvântul 
Sfântului Pavel, Apostolul Neamurilor grăiește 
lămurit: „Acum Hristos a înviat din morţi fi ind 
începătură a celor adormiţi.” (I Cor. 15,20) 
De aceea și taina morţii se trăiește ca înviere a 
sufl etului și trupului nostru întru Hristos Iisus și 
astfel cei care odinioară se numeau „morţi” acum 
sunt numiţi „întru Domnul adormiţi”. Cu adevărat, 
așa-zisa moarte este un somn adânc, iar somnul 
din viaţa de zi cu zi înseamnă a muri câte puţin. 
În acest duh, Sfântul Maxim Mărturisitorul va da 
mărturia: „Cred că trecerea din viaţa de aici nu 
trebuie să o numim moarte, ci izbăvire de puterea 
morţii, despărţire de stricăciune, izbăvire din robie, 
liniștire a tulburării, încetare a războiului nevăzut, 
trecere a zbuciumului, alungare a întunericului, 
alinare a durerilor, amuţire a bombănelilor 
necuviincioase, potolire a arșiţei patimilor, 
ștergere a rușinii, scăpare de suferinţă, pieire a 
păcatului și, într-un cuvânt, scăpare de toate relele 
și necazurile.”

Și acum, când săvârșim slujba de înmormântare 
a Patriarhului României Teoctist, fericitul întru 

adormire frate al nostru și adevărat părinte 
duhovnicesc al dumneavoastră, cu adâncă durere 
pentru despărţire și pentru faptul că ne simţim ca 
niște orfani, dar cu bucurie, pentru ridicarea lui 
la Jertfelnicul cel mai presus de ceruri, unde „nu 
este durere, nici întristare, nici suspin”, ne aducem 
aminte de cuvântul Sfântului Grigorie de Nyssa: 
„sunt durerile nașterii, durerile moșitului omului 
la o altă viaţă”. 

În faţa trupului Patriarhului Teoctist ne 
îndreptăm privirile spre istoria recentă a Bisericii 
Române, care a pășit pe drumul crucii și al învierii, 
al muceniciei și al bucuriei. Cu adevărat, viaţa 
fericitului întru adormire Patriarh Teoctist, fratele 
nostru, a constituit expresia concretă a vieţii și 
înaintării Bisericii Ortodoxe din România pe calea 
crucii și învierii.

Fericitul întru adormire frate Teoctist, care 
a trăit aproape un veac și ale cărui plete au 
albit slujind lui Hristos, și-a trăit viaţa întocmai 
după cuvântul Apostolului: „în multă răbdare, 
în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în 
tulburări, în osteneli, în privegheri, în posturi, în 
curăţie, în cunoștinţă, în îndelungă-răbdare, în 
bunătate, în Duhul Sfânt, în iubire nefăţarnică, 
în cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu; 
prin armele dreptăţii, cele de-a dreapta și cele de-
a stânga, prin slavă și necinste, prin defăimare și 
laudă, ca un amăgitor și totuși iubitor de adevăr, 
ca un necunoscut și totuși bine cunoscut, ca un 
muribund și totuși trăind, ca un pedepsit, și totuși 
nu ucis.” (cf. II Cor. 6.4-9) Prin toate acestea 
Patriarhul a râvnit la slava lui Dumnezeu și s-a 
jertfi t să aducă strălucire Bisericii Sale. Viaţa lui a 
cunoscut suișuri și coborâșuri și a însemnat multe 
lupte grele și jertfi re de sine. 

L-am cunoscut pe fericitul întru adormire 
ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe din România 
plin de înţelepciune, cu vastă experienţă în 
chivernisirea treburilor bisericești și cu simţire 
și cuget cu adevărat bisericesc! I-am cunoscut 
dragostea pentru bună-rânduiala și podoaba 
Bisericii și respectul faţă de rânduielile canonice 
și instituţiile bisericești așa cum au fost ele așezate 
și binecuvântate de către Sfi nţii noștri Părinţi de 
Dumnezeu purtători! I-am cunoscut cinstirea 
și respectul pe care-l acorda Bisericii Mame a 
Constantinopolului și iubirea în Hristos faţă de 
persoana noastră. De asemenea, l-am cunoscut 
pe pururea pomenitul frate Patriarh cu sufl etul 
plin de bucurie și nădejde, grăind din prisosul 
inimii despre învierea Domnului și Înălţarea Lui 
la Ceruri. L-am cunoscut și ca prea bun părinte 
și jertfelnic arhipăstor, animat de dragoste 
sinceră faţă de toţi membri turmei sale fără nici 
o deosebire, cu toate că în viaţa sa a trecut prin 
multe necazuri și nenumărate dureri. Pe lângă 
acestea, l-am cunoscut în zile de bucurie și veselie 
duhovnicească exprimând în cuvânt bogat și bine 
alcătuit dragostea care îi covârșea inima.

De aceea, rugăm pe Dumnezeu Cel Sfânt și Fără 
de Moarte, Izvorul vieţii noastre, să odihnească 
sufl etul lui în locașurile drepţilor alături de pururea 
pomeniţii Patriarhi ai României, înaintașii săi, și 
„după cum pe pământ l-a așezat liturghisitor în 
Biserica Sa, tot așa să-l arate și la Jertfelnicul Său 
Cel mai presus de ceruri.” Cu acestea, ne rugăm 
Domnului să binevoiască a trimite Dumnezeiescul 
Său Har peste prea iubita Biserică Ortodoxă din 
România, ca să meargă înainte și să se întărească 
„în același cuget și în aceeași înţelegere” (I Cor. 
1,10), urmând tradiţiei bisericești și modului de 
simţire și gândire al Bisericii.

În sfârșit, îndreptându-ne spre fericitul întru 
adormire Teoctist, fratele nostru preaiubit, îl rugăm, 
așa cum odinioară Sfântul Grigorie de Dumnezeu 
Cuvântătorul, înaintașul nostru, a strigat către 
Sfântul Vasile cel Mare la înmormântarea sa: 

„De acolo, de sus, tu pe toţi ne vezi, o 
întâistătător dumnezeiesc și sfânt! Ghimpele dat 
nouă în trup de la Dumnezeu pentru călăuzirea și 
învăţarea noastră sau să-l scoţi cu rugăciunile tale, 
sau să ne ajuţi să-l suferim cu răbdare! Ajută-ne 
ca în viaţa noastră să împlinim lucrul cel mai de 
folos!”

Veșnică să-ţi fi e pomenirea mult dorite, prea 
cinstite și pururea pomenite frate în Hristos 
Teoctist, Patriarh al preaiubitei Biserici Ortodoxe 
Române!

CUVÂNTAREA SANCTITĂŢII SALE BARTOLOMEU, 
PATRIARHUL ECUMENIC, LA SLUJBA DE 

ÎNMORMÂNTARE A PURUREA POMENITULUI 
PATRIARH AL ROMÂNIEI, TEOCTIST

(3 AUGUST 2007)

IN MEMORIAM
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NELINIȘTIT ESTE SUFLETUL NOSTRU PÂNĂ NU SE ÎNTOARCE IARĂȘI LA TINE,  DOAMNE 

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

 LUCRAREA ȘI PUTEREA SFINŢITOARE
Cărţile liturgice 

La administrarea Puterii Sfi nţitoare în Biserica 
Ortodoxă sunt folosite următoarele cărţile liturghice:

Apostol – carte liturgică cu fragmente din Faptele 
Apostolilor și epistolele Sfi nţilor Apostoli Petru, Ioan, 
Pavel, Iuda și Iacov.

Ceaslov – carte liturgică care cuprinde rânduiala celor 
7 Laude (Ceasurile, Vecernia, Paveceriţa, Miezonoptica, 
Utrenia, Obedniţa).

Evanghelie – carte liturgică care cuprinde fragmente 
din Sfi ntele Evanghelii, care se citesc la Utrenie și 
Liturghie pe parcurasul anului bisericesc.

Liturghier - carte bisericească ce conţine rânduiala 
Sfi nteilor Liturghii (Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Vasile 
cel Mare și Liturghia Darurilor înainte sfi nţite sau a Sf. 
Grigore papa Romei).

Mineu - carte cu slujbele sfi nţilor pentru fi ecare zi a 
lunii.

Molitvenic, Ageazmătar sau Trebnic - carte de 
rugăciuni în care se dă rânduiala săvârșirii Sfi ntelor taine 
și erurgiilor.

Octoih sau Osmoglasnic - carte bisericească în care 
sunt date slujbele pentru toate zilele săptămânii puse 
după opt “glasuri” (melodii).

Penticostar - carte cu slujbele pentru intervalul de 
timp de la Învierea Domnului până la Duminica Mare (a 
50-a zi după Paști)

Triod - carte cu slujbele pentru nouă săptămâni ale 
anului ce cuprind perioada Postului Mare și săptămânile 
pregătitoare (patru duminici înaintea Postului Mare) 
(începe la Duminica Vameșului și Fariseului, urmează 
Duminica Fiului risipitor, Duminica judecăţii de apoi și 
Duminica ertăciunii).

 Unii termini specifi ci folosiţi în 
vocabularul liturgic ortodox

Acatist, cântare religioasă creștină, în care se 
preaslăvesc faptele unui sfânt. În grecește “rugăciune ce 
se zice stând în picioare”.

Antimis, batistă patruunghiulară din mătase pe care 
e zugrăvită punerea în mormânt a lui Iisus Hristos și 
în care este cusută o părticică din moaștele sfi nţilor 
martiri. Antiminsul ne amintește primele secole 
ale creștinismului, când Euharistia se săvârșea pe 
mormintele martirilor.

Canon, regulă, normă, o compunere imnografi că din 
mai multe cântări care formează împreună un întreg. 
Canonul își i-a numele de la regula după care părţile lui 
componente se adună într-un tot. Canonul complet e format 
din nouă ode; el poate fi  însă și din trei sau două, ode.

Catavasia, un rezumat sau extras al canoanelor din 
care fac parte. Denumirea de “catavasie” sau “coborâre” 
vine de la faptul că în vechime, în mănăstiri și astăzi, 
cântăreţii celor două strane, după ce cântau troparele din 
odă, coborau în mijlocul bisericii unde cântau împreună 
irmosul, adică troparul de la început.

Condac, băţ, bastonaș, pe care se înfășurau în formă 
de sul vechile manuscrise. O strofă poetică izolată care 
fi gurează în Mineie, Octoih și Triod, după cântarea a treia 
sau a șasea a Canoanelor și care se cântă la Liturghie, 
după troparele de la Vohodul mic, precum și în rânduiala 
Laudelor (Ceasuri, Pavecerniţa, Miezonoptica).

Epicleză, rugăciune specială de invocare a Duhului 
Sfânt, care se întâlnește în canonul tuturor liturghiilor 
răsăritene, după cuvintele de instituire a Sfi ntei 
Euharistii. Conform învăţăturii ortodoxe, prefacerea 
pâinii și vinului în Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului 
are loc tocmai în momentul epiclezei.

Irmos, prima strofă de la fi ecare dintre cele nouă cântări 
din Canon. Irmosul servește ca model pentru celelalte 
stihiri sau strofe ale odei, cărora le dă atât melodia cât și 
numărul de versuri și silabe din care se compun.

Liturghia, slujbă religioasă în timpul căreia are loc 
Împărtășirea creștinilor. Ea cuprinde citirea fragmentelor 
din Biblie, imnuri, rugăciuni și unele acţiuni simbolice 
care ne vorbesc despre nașterea, viaţa, moartea, învierea 
și urcarea la ceruri a lui Iisus Hristos. 

Parimii, lecturi din Sfânta Scriptură, ce se citesc 
seara la slujba Vecerniei. 

Stihiră, compoziţie imnografi că în formă de versuri 
sau strofe, grupate în serie, care se cântă la Vecernie (la 
“Doamne strigatam...” și la Stihoavne), la Utrenie (la “Toată 
sufl area...” și la Stihoavnă), la Liturghie (La Fericiri), sau 
la rânduiala unora dintre Sfi ntele Taine și ierurgii.

Tropar, cea mai veche, mai mică și mai simplă formă 
(unitate) a poeziei imnografi ce întrebuinţate în cultul ortodox. 

Astăzi această denumire se dă, prin excelenţă, numai acelor 
compoziţii imnografi ce izolate, care înfăţișează pe scurt și 
cântă chipul sau icoana unui sfânt (unor sfi nţi), ori descriu 
istoria sfântului și importanţa unui eveniment din viaţa 
Mântuitorului sau istoria sfântă a mântuirii, comemorat în 
principalele sărbători din cursul anului bisericesc.

Puterea Sfi nţitoare (articolul 
10 al Simbolului de 

Credinţă)
Administrarea Puterii Sfi nţitoare

Noţiuni preliminarii 

După cum am menţionat, din jertfa de pe cruce a 
Mântuitorului izvorăște o putere nemărginită pentru 
cei ce cred, căci „cuvântul crucii ... pentru noi care 
ne mântuim este puterea lui Dumnezeu” (I Cor. 1,18). 
Această putere, harul divin, îndreptează și sfi nţește pe 
credincioși, ridicându-i de la starea lor căzută, bolnavă 
la starea fi rească, sănătoasă și le dă tăria de a putea 
progresa în această nouă viaţă.

Îndreptarea, mântuirea omului prin harul divin se 
realizează în Biserică, Trup tainic al lui Iisus Hristos, 
așezământ întemeiat de El și înzestrat cu puterea și 
mijloacele necesare pentru mântuirea obiectivă a 
credincioșilor. Această putere sau energia care izvorăște 
din jertfa de pe cruce, îndreptează și sfi nţește pe 
credincioși este legată de anumite semne ale lucrării 
văzute prin organele purtătoare sau transmiţătoare ale 
harului. 

Administrarea puterii sfi nţitoare sau sacramentale 
constituie acea lucrare prin care se sfi nţește viaţa 
credincioșilor, administrându-se atât harul pe care-
l împărtășesc Sfi ntele Taine, cât și acela pe care-l 
împărtășesc ierurgiile. Aceasta este lucrarea principală 
și ţine de administrarea Puterii Sfi nţitoare. Ei i se 
mai adaugă și sfi nţirea unor alte lucrări, prin care se 
determină unele forme sau rânduieli pentru săvârșirea 
lucrărilor sfi nte, adică a Sf. Taine și a ierurgiilor. 

Fiinţa Tainelor

Sf. Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul 
Iisus Hristos și încredinţate Bisericii, prin care se 
împărtășește celor ce le primesc harul nevăzut al Duhului 
Sfânt, scopul lor fi ind mântuirea și sfi nţirea acestora 
prin harul pe care îl conferă. Din punctul de vedere al 
mântuirii, ele sunt mijloace prin care Hristos unește cu 
Sine și cu Biserica pe toţi cei ce cred în El, așadar, ele 
au o funcţie unifi catoare a credincioșilor în Hristos și în 
Biserica Sa (I Cor. 10, 17).

1. Necesitatea Tainelor. 

Deoarece Sf. Taine sunt unicele mijloace de 
împărtășire a harului divin în mod real, pe care le-a 
instituit Mântuitorul însuși și le-a încredinţat Bisericii 
în scopul mântuirii, este de la sine înţeles că ele sunt 
absolut necesare oricărui creștin pentru mântuire.

2. Trăsăturile esenţiale ale Sf. Taine:

a) Ele au fost instituite de Mântuitor. În Sf. Scriptură 
se dau indicaţii sufi ciente din care rezultă că toate 
Tainele au fost instituite de Hristos. Acest adevăr rezultă 
din textele: „...iar harul și adevărul prin Iisus Hristos au 
venit” (Ioan 1,17), iar un Sf. Părinte din sec. IV-V spune: 
„Cine e autorul Tainelor dacă nu Domnul Iisus? Din cer 
au venit aceste taine?”10.

b) Partea văzută, sesizabilă sau externă, este rânduiala sau 
slujba stabilită de Biserică pentru săvârșirea ei, cuprinzând: 
materia, actele făcute și cuvintele rostite de săvârșitor.

c) Partea nevăzută este împărtășirea harului divin 
celor ce le primesc. Deși harul este unul după natura sa, 
totuși se deosebește de la Taină la Taină în lucrarea lui 
asupra primitorilor, ceea ce înseamnă că fi ecare taină, 
în afară de harul sfi nţitor, conferă și haruri speciale, 
caracteristice fi ecărei dintre ele.

Fiecare taină are un săvârșitor și un primitor. Desigur, 
adevăratul săvârșitor al Tainelor este Cel ce le-a instituit, 
Iisus Hristos, care își continuă prin ele lucrarea Sa 
mântuitoare și sfi nţitoare în Biserică prin Duhul Sfânt. De 
aceea validitatea Tainei nu depinde de vrednicia morală 
a preotului sau episcopului, care este doar un instrument 
prin care lucrează în chip nevăzut Duhul Sfânt.

3.Numărul tainelor

Deși nici Sf. Scriptură și nici Sf. Tradiţie nu precizează 
numărul Tainelor, totuși în Biserica Ortodoxă, cea 
Romano-catolică și Bisericile Vechi-orientale ( armeană, 
nestoriană, iacobină, coptă, etiopiană ș.a.) este mărturisit 
totdeauna numărul de șapte taine: Botezul, Mirungerea, 
Euharistia, Pocăinţa, Preoţia, Cununia și Sf. Maslu.

Speculaţia teologică a încercat să explice numărul de 
7 Taine prin analogie cu cele 7 daruri ale Sf. Duh, așa după 
cum sunt numite la Isaia 11, 2-3: „Și Se va odihni peste El 
Duhul lui Dumnezeu, duhul înţelepciunii și al înţelegerii, 
duhul sfatului și al tăriei, duhul cunoștinţei și al bunei-
credinţe. Și-L va umple pe El duhul temerii de Dumnezeu. 
Și va judeca nu după înfăţișarea cea din afară și nici nu 
va da hotărârea Sa după cele ce se zvonesc” , ca și cu 
caracterul simbolic al numărului șapte. Dar nimeni nu 
este în măsură să afi rme cu certitudine de ce Mântuitorul 
Hristos a legat lucrarea harului sfi nţitor în Biserică de șapte 
și nu de mai multe sau mai puţine taine, aceasta rămânând 
ea însăși o taină a înţelepciunii lui Dumnezeu: „Care pe 
toate după sfatul viei Sale le orânduiește” (Efeseni 1,11).

Uneori se încearcă a împărţi Tainele în diferite grupe. 
Cea mai cunoscută împărţire este cea în Taine care se 
repetă și taine care nu se repetă.

Dintre tainele care se repetă sunt: Mirungerea, 
Pocăinţa sau Spovedaniam Sfântul Maslu și Cununia ( 
până la trei ori).

Taine care nu se repetă: Botezul și Hirotonia. Deșli 
între teologii greci sunt și alte păreri că Mirungerea și 
Nunta sunt Taine care nu se repetă, deoarece în concepţia 
lor ungerea cu Sf. Mir a doua oară a celor reîntorși la 
dreapta credinţă nu este o Taină, ci ierurgie, asemenea cu 
ungerea bisericii cu Sf. Mir la sfi nţire. De asemenea și 
Cununia a doua și a treia nu sunt Taine , deoarece Biserica 
le admite numai pentru slăbiciunile și lipsa de înfrânare, 
ceea ce rezultă chiar din cuprinsul unor rugăciuni din 
rânduiala lor, care e mai simplă decât Cununia întâi 
(Andristos și Diovuniotis). Și în mărturisirea lui Mitrofan 
Kritopulos numai cununia întâi este considerată Taină.

Altă împărţire mai nouă este: 
1. Tainele vieţii spirituale sau Tainele unirii cu Hristos 

sau ale iniţierii, ale incorporării în Biserică ( Botezul, 
Mirungerea și Euharistia).

2. Tainele restabilirii sănătăţii sufl etești și trupești: 
Pocăinţa, Spovada sau Mărturisirea; Sf. Maslu.

3. Taine speciale: Preoţia și Nunta.
Alţii împart Sf. Taine în:
1. Taine de normalizare a vieţii: Botezul, Pocăinţa, 

Sf. Maslu;
2. Tainele de perfecţionare a vieţii: Mirungerea și 

Euharistia;
3. Taine speciale: Preoţia și Nunta.

A început Postul 
Adormirii Maicii 

Domnului
Creștinii ortodocși intră începând de astăzi, 1/14 

august, într-o perioadă de post ce ţine până în ziua de 
15/28 august când se prăznuiește Adormirea Maicii 
Domnului.

 Postul Adormirii Maicii Domnului, ca 
vechime, este cel mai nou dintre cele patru posturi 
de durată (Postul Nașterii Domnului, Postul Paștilor, 
Postul Sfi nţilor Apostoli și Postul Adormirii Maicii 
Domnului). Originea lui trebuie pusă prin sec. V, 
când s-a dezvoltat cultul Maicii Dom nului și când 
sărbătoarea Ador mirii ei a început să primească o 
mai mare importanţă. La început însă, nici timpul din 
an, nici durata și nici felul postirii nu erau la fel peste 
tot; unii (în părţile Antiohiei) posteau o singura zi (6 
august), alţii mai multe zile (4-la Constantinopol, 8-la 
Ierusalim); unii (în răsărit) posteau în luna august și 
de aceea postul era numit și postul lui August, alţii în 
septembrie (apusenii, cum fac și astăzi), iar alţii nu 
posteau deloc, soco tind că sărbătoarea Adormirii este 
zi de mare bucurie, deoarece Maica Domnului a trecut 
de la viaţa pământească la cea cerească, unde stă în 
nemijlocita apropiere de Fiul ei iubit. Data și durata 
pos tului au fost uniformizate în toata Ortodoxia abia 
în sec. XII, la sinodul local din Constantinopol, ţinut 
la 1166 sub patriarhul ecumenic Luca Crysoverghi, 
care a hotărât ca postul să înceapă la 1 august și să 
dureze 14 sau 15 zile, până la sărbătoarea Adormirii 
(15/28 august). 
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A trecut la veșnicie părintele Arhimandrit 
Damian (Potoroacă)

La 10 iulie a trecut  la Domnul 
Arhimandritul Damian (Potoroacă), fost 
stareţ al mănăstirii Dobrușa. 

Născut în 1921 în s. Cuhurești, r-nul 
Camenca într-o familie de preoţi. În 1928 
se înscrie la Școala primară din Calarașăuca, 
după care în 1933 devine elev la Școala 
duhovnicească din or. Iași, România. 
Căsătorit în 1948 cu Eleonora Guja. A fost 
hirotonit diacon în 1949 și tot în același an 
– preot. 

În anul 1949 este numit preot la biserica 
din s. Volcineţ, r-nul Kelmeneţ, regiunea 
Cernăuţi. 

Din 1952 – preot în s. Stalinovţa, r-nul 
Novoseliţa, în 1957 slujește în or. Hotin, 
după care urmează alte parohii: s. Rokitno, 

r-nul Novoseliţa (1958-1961), s. Kuripiv, r-nul Galiţ, regiunea Ivano-Frankovsk 
(1961-1968), s. Beloberezna, r-nul Verhovina, regiunea Ivano-Frankovsk 
(1968-1971), s. Verhnii Iasaniv, r-nul Novoseliţa (1971-1982), s. Krasnoilov, 
r-nul Novoseliţa, regiunea Ivano-Frankovsk (1982-1984), s. Belousovka și s. 
Serbiceni, r-nul Sokireni, regiunea Cernăuţi (1984-1989). 

În 1989 este transferat în Eparhia de Chișinău, numit paroh al bisericii „Sf. 
Arh. Mihail” din s. Cotiujeni, r-nul Șoldănești și protopop de Șoldănești.

Primind monahismul, este numit stareţ al mănăstirii „Sf. Irh. Nicolae” din s. 
Dobrușa, r-nul Șoldănești. 

Slujba prohodului a fost ofi ciata vineri, 13 iulie, de către un sobor de preoţi 
în frunte cu PS Marchel, Episcop de Bălţi și Fălești.

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii.

Un purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Ruse a declarat că în școlile din 
Rusia ar trebui predate principiile religioase și valorile morale, acuzând pe unii 
dintre oamenii de știinţă de vârf ai Rusiei că încearcă să impună o „ideologie a 
știinţei” în sistemul școlar. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Ruse, pr. Vsevolod 
Chaplin, a dat astfel un răspuns încercării unui grup de 10 academicieni care au scris 
la sfârșitul lunii iulie președintelui Vladimir Putin protestând astfel introducerii unui 
nou curs de Cultura Creștin - Ortodoxă. Grupul amintit s-a opus, de asemenea, ca 
Universităţile din Rusia să acorde diplome în Teologie. Părintele Chaplin a declarat 
astfel că „punctul de vedere știinţifi c nu poate fi  ideologie de stat. Nu a asigurat 
fericirea nimănui și a eșuat în încercarea de a răspunde problemelor fundamentale 
ale existenţei umane”.

Pe 8 august, se împlinesc 70 de 
ani de la începerea execuţiilor în masă 
ordonate de Stalin, pentru a elimina 
„dușmanii poporului”, în special 
membrii comunităţilor religioase. În 
toate bisericile din Rusia se ofi ciază 
slujbe de pomenire pentru victimele 
regimului stalinist. La Butovo, unde 
se afl ă fostul loc de execuţie, aproape 
de capitala Rusiei, au sosit membrii 
Fundaţiei „Steagul Sf. Andrei”, care au 
organizat un pelerinaj de la Solovchi, 
locul unde erau deportate victimele 
staliniste. Conform datelor ofi ciale, 
în cele 14 luni de teroare, au murit 
aproximativ 20.000 de oameni, iar 
totalul victimelor regimului depășește 
700.000 de morţi.

Sute de oameni s-au adunat lângă 
Moscova pentru a asista la ridicarea 
unei cruci uriașe în memoria victimelor 
stalinismului. Evenimentul marchează 
pe de o parte ziua de 8 august, care 
este consacrată comemorării victimelor 
opresiunii în Rusia și, pe de altă parte, 
împlinirea în acest an a șapte decenii de 
la epurările staliniste din anii ‘30. 

Crucea, înaltă de 12, 5 metri, cea 
mai înaltă din Rusia, este ridicată pe 

locul poligonului „Butovo” lângă 
Moscova, într-un loc unde au fost 
executaţi mii de oameni de poliţia 
secretă sovietică. 

Bisericile ortodoxe ruse pomenesc 
victimele Gulagului 

Principiile religioase și valorile 
morale, predate în școlile din Rusia 

Potrivit cercetărilor, o reţea de foști 
ofi ţeri din armata turcă plănuia asasinarea 
patriarhului ecumenic Bartolomeu, a 
patriarhului armean și a unui om de afaceri 
israelian cu numele de Isaac Alaton, al cărui 
partener de afaceri a murit recent în condiţii 
suspecte. Poliţia a descoperit într-o cameră 
de hotel, de lângă Istanbul, mai multe arme și 
o cantitate mare de explozibil. 

Cotidianul turc „Aksam” a afi rmat că 
dovada planului de asasinare a patriarhului 
Bartolomeu a fost găsit pe hard disk-
ul principalului suspect, Bekir Ozturk, 
președintele Asociaţiei „Uniunea Forţelor 

Naţionale”. Bekir Ozturk a fost arestat în 
timpul interogărilor legate de activitatea 
organizaţiei formată din foști ofi ţeri ai armatei 
turce, care posedă un adevărat arsenal luat 
din depozitele armatei turce. Se pare că ei 
colaborau cu alte patru organizaţii patriotice 
din Turcia, dintre care cea mai importantă se 
numea „Mișcarea Forţelor Patriotice”. 

În trecut, patriarhul ecumenic a mai avut 
de înfruntat atacuri cu grenada revendicate 
de organizaţia IBDA, de origine islamică. 
Potrivit presei din Turcia, autorităţile 
judiciare au îndemnat forţele de securitate să 
asigure protecţia Patriarhiei Ecumenice. 

Autorităţile turce au dejucat o încercare de 
asasinare a patriarhului ecumenic Bartolomeu 

Proteste în Belarus, unde autorităţile vor 
să transforme o biserică în hotel 

Comunitatea romano-
catolică din Belarus se 
mobilizează împotriva 
construirii, la Minsk, a unui 
mare complex hotelier într-
o biserică și mănăstire din 
secolul al XVII-lea.

 Biserica „Sf. Iosif” și 
mănăstirea anexată acesteia 
au fost confi scate în timpul 
regimului sovietic și, acum 

doi ani, Biserica locală a cerut 
autorităţilor restituirea celor 
două locașuri de cult, care 
au anunţat însă intenţia de 
schimbare a destinaţiei celor 
două structuri, informează 
cotidianul „Gardianul”.

 Un grup de credincioși 
a semnat un protest în care 
cer intervenţia președintelui 
Alexandre Lukashenko. 

De asemenea, un grup de 
credincioși protestează în 
prezent, prin greva foamei, 
faţă de interzicerea de către 
autorităţi a construirii unei 
biserici în orașul Grodno și 
împotriva refuzării vizei de 
intrare în ţară a unor preoţi și 
persoane consacrate din vecina 
Polonie, care să acopere lipsa 
locală a clerului. 

Printr-un act semnat în data de 13 iulie 2007, la Cairo, Biserica Coptă și Biserica 
Etiopiană au „declarat în mod solemn unitatea de credinţă, mărturia comună și 
angajamentul de a continua pe calea colaborării tot mai strânse”, lăsând astfel în urmă 
două decenii de tensiuni. 

Reverendul Samuel Kobia, secretarul general al Consiliului Mondial al Bisericilor, 
a declarat că „întreaga frăţie a Bisericilor se bucură pentru procesul de vindecare și 
reconciliere” care a implicat două dintre Bisericile membre fondatoare ale Consiliului 
Mondial al Bisericilor. Rolul de mediator în desăvârșirea unităţii dintre cele două Biserici 
amintite l-a avut catolicosul Aram I al Bisericii Apostolice Armene.   

Reconciliere între Biserica Coptă 
și Biserica Etiopiană, la Cairo 

Funeraliile cardinalului Jean Marie Lustiger, 
în Catedrala „Notre Dame” din Paris 

În dimineaţa zilei de 10 august, în Catedrala 
„Notre Dame” din Paris, au avut loc funeraliile 
cardinalului Jean-Marie Lustiger, arhiepiscop 
emerit al Parisului, trecut la cele veșnice 
duminica trecută, la vârsta de 80 ani, după o boală 
îndelungată. Cardinalul Paul Poupard, președinte 
al Consiliului Pontifi cal al Culturii, a prezidat 
Sf. Liturghie, înconjurat de numeroși cardinali 
și episcopi. La aceste funeralii au participat și 
președintele francez Nicolas Sarkozy, care și-
a întrerupt concediul în SUA, prim-ministrul 
François Fillon, precum și reprezentanţi ai altor 
Biserici și exponenţi ai ebraismului. Cardinalul 
Paul Poupard, contactat de Radio Vatican, a 
declarat: „Cardinalul Lustiger era o persoană 
dintr-o bucată, o persoană decisă, o persoană 
care avea o prezenţă puternică chiar și în fi zic, în 
chipul său deschis, în ochii săi pătrunzători. Se 
respira, întâlnindu-l, chiar înainte de a deschide 
gura, o prezenţă pregnantă, din care se putea 
descoperi că trăia asemenea Sf. Pavel: „Pentru 
mine a trăi este Hristos”. În societatea franceză 
a fost un om cu un cuvânt greu, întotdeauna liber 
de toate contingenţele politice, care ar fi  fost de 

dreapta sau de stânga sau de oriunde. A luat mereu poziţie în marile dezbateri ale societăţii și 
acest fapt i-au atras unele dușmănii. Dar, el nu a ezitat să-și spună cuvântul ferm în numele 
lui Hristos, în numele Evangheliei și astfel a devenit o fi gura mediatică, carismatică, mereu 
căutată de toţi și ascultată cu respecte”.


