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Aceasta cu adevărat mare și vestită între femei, 

Cuvioasa și pururea pomenita Parascheva, s-a născut 
într-un sat al Traciei, numit și din vechime și acum 
Epivata. Părinţii fericitei erau de neam bun și măriţi, 
înavuţiţi cu foarte mulţi bani și averi; mai mult însă îi 
marea și îmbogăţea drept cinstirea lui Dumnezeu și a 
fi  și a se numi creștini. Aceștia dar aducând la lumină 
pe cuvioasă, întâi au renăscut-o prin scăldătoarea 
cea dumnezeiască, apoi pe cale înaintând, o învăţară 
toată îmbunătăţirea și așezarea cea după Dumnezeu; 
iar după ce a trecut al zecelea an, ades mergea cu 
maica sa la biserică Preacuratei Născătoare de 
Dumnezeu și a auzit aceste dumnezeiești binevestiri: 
“Cel ce voiește a veni după Mine, să se lepede de 
sine și să ridice crucea să-și să urmeze Mie”. Îndată 
toată a fost cuprinsă de aceasta și ieșind din biserica, 
întâlnind un sărac, ascunzându-se de maica sa și 
dezbrăcând hainele strălucite și luminate ce purta, 
le-a dat lui și ea a îmbrăcat pe ale aceluia, luându-le 
pe acestea cu oarecare meșteșugire înţeleaptă. 

Iar după ce a venit acasă și au văzut-o părinţii 
într-un astfel de chip s-au îngrozit și au bătut-o ca să 
nu mai facă așa. Ea însă nu numai de două ori, ci de 
trei ori, și de multe ori, se zice că dezbrăcând hainele 
sale, le-a dat săracilor, întru nimic socotind pentru 
aceasta, ocările, îngrozirile și nesuferitele bătăi 
ale părinţilor. și acestea, adică în casa părintească 
erau ca niște preîntâmpinări ale roadelor ce mai 
pe urma erau să odrăslească în ea și pășiri spre 
trecerea peste om. Apoi fi indcă nu mai putea suferi 
durerea duhului în sufl et, fără știrea părinţilor și 
al celor de un sânge cu ea, și a mulţimii slugilor, 
a ajuns la Constantinopol, unde gustând toate 
bunătăţile cele după Dumnezeu, îndestulându-se 
de dumnezeieștile și sfi nţitele biserici și moaștele 
sfi nţilor și fi ind binecuvântată de sfi nţii bărbaţi cei 
de acolo și întărindu-se cu rugăciunile lor, a ieșit 
din cetate și a trecut în Calcedon de cealaltă parte 
și de acolo a venit la Iraclia din Pont, călătorind cu 
picioarele sale. Iar părinţii ei înșiși și prin alţii (ca 
nevoia este lesne iscoditoare), mult trudindu-se și 
locuri din locuri schimbând și cetăţi și sate calcând 
și neafl ând-o, s-au întors acasă. Iar preafericita 
fecioară venind la Iraclia din Pont și sosind la un 
oarecare locaș dumnezeiesc al Maicii lui Dumnezeu 
și intrând în el cu bucurie duhovnicească, s-a așezat 
pe pământ și l-a udat cu lacrimi; apoi s-a sculat și 
prin ruga sa umplându-se de har, cinci ani întregi a 
petrecut cu răbdare într-acest sfânt locaș, tot felul 
de îmbunătăţiri săvârșind; căci întru rugăciunile de 
toată noaptea făcea stări statornice și de diamant, 
ajunări neîncetate, bătăi în piept, ţipete, tânguiri cu 
lacrimi nestinse, iar culcarea jos pe faţa pământului, 
cine după vrednicie va povesti; obiceiul smerit, 
cugetul cumpătat, curăţenia inimii și plecarea ei 
spre Dumnezeu. Iar acum din destul de acestea 
desfătându-se a trimis Dumnezeu pe cei ce aveau 
să o ducă la Ierusalim; căci această dorinţă o avea 
și ruga pe Dumnezeu și pe Maica Lui de aceasta. 
Deci așa pregătită a ieșit din biserică și îngrădită cu 
ajutorul de sus, a ajuns la Ierusalim și îndestulându-
se de toate cele sfi nte și bune ale Ierusalimului, unde 
și blândele picioare ale Mântuitorului meu Hristos 
au călcat” și saturându-se și zburdând prin pustiul 
Iordanului ca o pasăre, a nimerit la o viaţă cinstită de 

călugăriţe pustnice și aci a intrat. Însa cât s-a nevoit 
aci, prin care pe vrăjmașul diavol până în sfârșit l-a 
stins, care mai înainte cu ispite multe și de tot felul 
a năvălit asupra ei, neputând a le da în scris toate, 
puţine oarecare din ele spre pomenire vom adăuga 
aci. Băutura întrebuinţa apa de izvor, și de aceasta 
foarte puţina; trebuinţa așternutului o împlinea o 
rogojină, iar îmbrăcămintea era o haina și aceasta 
foarte zdrenţăroasă, cântarea pe buze neîncetată, 
lacrimile de-a pururea. Peste toate acestea înfl orea 
dragostea, iar vârful îmbunătăţirilor, smerita 
cugetare le cuprindea pe toate acestea. 

Deci mulţi ani răbdând în arătata mânăstire a 
călugăritelor și nevoindu-se prin foarte multe fapte 
bune, plinind al douăzeci și cincilea an al vârstei, 
a ieșit de aci și a venit la Ioppe și intrând într-o 
corabie a început a pluti pe calea ce ducea spre 
casă, și a ajuns cu corabia la limanul patriei sale 
după ce a suferit multe primejdii ale sfărâmării de 
corabie, în mare. Apoi pururea pomenita a venit la 
Constantinopol, și după ce a cercetat dumnezeieștile 
locașuri și pe sfi nţii bărbaţi a plecat și a venit la 
oarecare sat anume Calicratia și acolo la biserica 
sfi nţilor și întru tot lăudaţilor Apostoli s-a sălășluit, 
nesocotind petrecerea părinţilor de bun neam 
și batjocorind înţelepţește uneltirile vicleanului 
înșelător. Deci doi ani a petrecut acolo neîntinata 
porumbiţă și din potopul acestor curgătoare zburând 
a odihnit cortul ceresc, încredinţând sfânt sufl etul 
sau mâinilor îngerești și prin ei locașurilor celor 
veșnice și dumnezeiești; iar trupul cel din pământ 
și înfrumuseţat cu dumnezeiești îmbunătăţiri l-a 
ascuns în pământ. Multă vreme după aceasta a trecut 

și cineva, rău cheltuind viaţa și obșteasca datorie 
împlinind, a fost îngropat aproape de cuvioasă; dar 
ea n-a vrut a-l suferi, prea vitează; ci oarecăruia din 
bărbaţii sfi nţi arătându-se în vis: “Ridica, i-a zis, 
trupul acesta și-l aruncă; ca soare fi ind și lumina nu 
pot suferi întunericul și murdăria”. Însa zăbovind 
acel dumnezeiesc bărbat, divina arătare a cuvioasei 
socotind-o vedere obișnuită, sau vis normal, și a 
doua, și a treia iarăși sfânta l-a strigat și cumplit 
l-a îngrozit. și după ce călugărul și-a venit în sine 
după cum se cuvine și din numele cuvioasei, care 
îi arata cu degetul locul, prea degrab s-a sculat și 
cu sârguinţă a descoperit poporului vedenia de 
acolo, care cu toţii obștește alergând ca la o vistierie 
foarte înavuţită au săpat pământul. Iar după ce s-a 
apropiat de sicriu, se umplea de mireasmă, și acel 
sfânt trup al cuvioasei afl ându-l întreg cu totul păzit, 
cu mâini cucernice l-au adus în biserica Sfi nţilor 
Apostoli, umplând aerul de miresme și tămâieri și 
cântând dumnezeiești psalmi. Însă câte minuni a 
săvârșit după așezarea moaștelor ei aici, Dumnezeul 
minunilor prin ea și până acum săvârșește, cu 
neputinţă este în scris a le da; căci covârșesc, ca să 
zicem așa și numărul stelelor și nisipul mării. De 
vreme ce vindeca șchiopi, surzi, ciungi, ologi și tot 
felul de boli, încă și cele atingătoare de moarte; și în 
scurt a zice, depărtează toată neputinţa nevindecată, 
numai cu atingerea raclei, care nu încetează, nici va 
înceta, îmbelșugat a vărsa tămăduiri, cu harul lui 
Iisus Hristos, Celui ce a preamărit-o. 

Despre aceea, ca sfi ntele moaște ale cuvioasei 
afl ate în cetatea Târnovei, capitala oarecând a crailor 
bulgari, s-a strămutat de aci la Belgrad, și de acolo în 
orașul Constantinopol, povestesc Evtimie și Rafail; 
asemenea și Meletie al Atenei și Dositei patriarhul 
Ierusalimului. Tot la același loc afl am și povestire de 
strămutarea moaștelor ei din orașul Constantinopol 
aici la Iași. Adică, “Patriarhul Constantinopolului 
Partenie bătrânul, luând bani de la domnitorul 
Moldaviei Vasilie, cu cuvânt ca să plătească 
datoriile Patriarhiei, spânzurând de zidul Fanarului 
din Constantinopol sfi ntele moaște, ce se păzeau 
în Patriarhie, le-a trimis aici către stăpânitorul 
Moldoaviei”. 

Iată ce zice despre aceasta Cantemir domnitorul 
Moldovei: “Sfânta Parascheva, precum afl am din 
cărţile bisericești, era stăpâna satului Epivatelor, pe 
care apoi l-a câștigat marele Apocavcos, Voievodul 
însuși stăpânitorul Andronic Paleologul. Sultanul 
Murad al IV-lea a dat voie domnitorului Moldaviei, 
Vasilie, să strămute sfi ntele ei moaște din biserica 
patriarhala a Constantinopolului; le-a câștigat acestea 
pentru cele multe și mari binefaceri și slujbe făcute 
sfi ntei biserici celei mari; că din însăși veniturile sale a 
plătit peste 260 pungi ce datora ea turcilor și creștinilor. 
Însă fi indcă la turci este oprit a strămuta mort peste 
trei mile, afară de trupul sultanului, a cheltuit peste 
300 de pungi la Poarta otomană, ca să ia voie pentru 
strămutarea sfi ntelor moaște și ca să ia poruncă către 
un Capugibașa, ca să le însoţească la Moldavia. Toata 
povestirea aceasta a strămutării acesteia este zugrăvită 
pe peretele de amiazăzi al bisericii Sfi nţilor Trei Ierarhi, 
unde se afl a sfi ntele ei moaște. Între alte lucruri se 
înfăţișează acolo și Capugibașa cu ofi ţerii lui, mergând 
la petrecerea sfi ntelor moaște”. 

(continuare în pag. 4)

Cuvioasa Maica noastră Parascheva cea nouă
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14 octombrie
În ziua prăznuirii Acoperemântului Maicii Domnului, 

ÎPS Vladimir a liturghisit la catedrala „Nașterea 
Domnului” din Chișinău.

13 octombrie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a ofi ciat 

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Biserica cu hramul 
“Acoperemântul Maicii Domnului” din Chișinău, afl ată 
pe locul fostei biserici militare din capitală. După 
Liturghie, Vlădica Vladimir a sfi nţit piatra de temelie a 
viitoarei biserici care se va înălţa pe locul exact al afl ării 
vechiului sfânt lăcaș.

11 octombrie
În dimineaţa zilei, ÎPS Mitropolit Vladimir a efectuat 

o vizită de lucru la mănăstirea „Sf. Mare Mucenic 
Gheorghe” din s. Suruceni, r. Ialoveni

10 octombrie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a primit 

la Palatul Mitropolitan vizita Principelui Radu și a 
Principesei Margareta a României.

8 octombrie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a vizitat 

Mănăstirea „Marta și Maria”, Hagimus, unde a săvârșit 
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

6 octombrie
În dimineaţa zile, Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit 

Vladimir a săvârșit sfânta și Dumnezeiasca Liturghie 
la biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din 
Padova, Italia, cu ocazia aniversării unui deceniu de 
activitate al acestui sfânt lăcaș.

2 octombrie 
ÎPS Vladimir a participat la lucrările Sfântului Sinod 

al Bisericii Ortodoxe Ruse.
30 septembrie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a săvârșit 

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în parohia „Sf. Cuv. 
Parascheva”, din com. Ciorescu, mun. Chișinău.

29 septembrie
Întâistătătorul a ofi ciat Sfânta și Dumnezeiasca 

Liturghie la Catedrala “Nașterea Domnului”.
27 septembrie
În ziua când plinătatea Bisericii Ortodoxe prăznuiește 

Înălţarea Sfi ntei Cruci, Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit 
Vladimir a ofi ciat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în 
Catedrala Arhiepiscopală “Sf. Cneaz Alexandru Nevski” 
din Bender.

26 septembrie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir s-a întâlnit cu 

contigentul preoţilor militari ai Mitropoliei Chișinăului 
și a Întregii Moldove pe poligonul Armatrei Naţionale de 
la Bulboaca. Acolo Întâistătătorul și preoţii au participat 
la o serie de antrenamente și manevre supravegheate de 
conducerea militară a poligonului.

25 septembrie
În dimineaţa zilei, ÎPS Mitropolit Vladimir a primit 

la Palatul Mitropolitan un grup de specialiști de la 
Ministerul Justiţiei, secţia Organizaţii Necomerciale.

24 septembrie
În dimineaţa zilei, Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit 

Vladimir a săvârșit Sf. Liturghie la  așezământul monahal 
cu hramul „Sf. Prooroc Ilie” din s. Nicoreni, r. Drochia.

22 septembrie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a săvârșit 

un serviciu divin praznical, prilejuit de aniversarea a o 
sută de ani de la întemeierea bisericii „Sf. Arh. Mihail și 
Gavriil” din satul Malcoci, raionul Ialoveni.

21 septembrie
Vlădica Vladimir a săvârșit Sf. Liturghie la catedrala 

Mitropolitană din Chișinău.
18 septembrie
Vlădica  Vladimir a primit la Palatul Mitropolitan 

mai mulţi ctitori și binefăcători ai Bisericii Ortodoxe din 
Moldova.

                    AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 

                            MTROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

AU FOST DECORAŢI
13 octombrie
Părintele Victor Luchin, parohul bisericii “Acoperemântul Maicii 

Domnului” din Chișinău, a fost ridicat în treapta de Protoiereu, iar 
părintele Veaceslav Rotari s-a învrednicit de a purta Cruce cu Pietre 
Scumpe.

8 octombrie
Egumena Marta (Cușnir), stareţa mănăstirii „Marta și Maria”, 

Hagimus, a fost decorată cu dreptul de a purta Cruce cu Pietre 
Scumpe.

6 octombrie
Prot. Vasile Șestovschi, parohul bisericii „Nașterea Maicii 

Domnului” din Padova, Italia a fost decorat cu Ordinul „Meritul 
Bisericesc” gr. II,

30 septembrie
Prot. Mitr. Vasile Stamati, paroh al bisericii „Sf. Cuv. Parascheva”, 

din com. Ciorescu, mun. Chișinău, a fost decorat cu Ordinul “Meritul 
Bisericesc”. Egumenul Sebastian (Moroșanu), economul mănăstirii 
Noul Neamţ (Chiţcani) a fost decorat cu dreptul de a purta mitră și 
ridicat în treapta de arhimandrit.

Stareţii din cuprinsul Eparhiei Chișinăului au fost decoraţi cu 
medalia comemorativă „Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni”. 
Colaboratorii Serviciului de Protecţie și Pază de Stat, decoraţi cu 
medalia comemorativă „Mitropolitul Gavriil Banulescu-Bodoni”, 
prilejuită aniversării a 200 de ani de la înfi inţarea Eparhiei de Chișinău 
și Hotin.

29 septembrie
Prot. Mitr. Teodor Pelin, Protopop de Criuleni și Dubăsari cu 

ocazia aniversării a 40 de ani de viaţă a fost decorat cu ordinul 
„Meritul Bisericesc”, gr. II.

27 septembrie
ÎPS Arhiepiscop Sava de Tiraspol și Dubăsari a fost decorat cu  

Ordinul Recunoștinţei pentru munca depusă spre binele și mărirea 
Bisericii Ortodoxe din Moldova.

25 septembrie
Specialiști de la Ministerul Justiţiei, secţia Organizaţii 

Necomerciale: Griţco Elena – șef secţie, Victor Ursachi și Cereteu 
Nina cu medalia comemorativă  „Mitropolitul Gavriil Banulescu-
Bodoni”, prilejuită aniversării a 200 de ani de la înfi inţarea Eparhiei 
de Chișinău și Hotin.

24 septembrie
Părintele Arhimandrit Rafail de la măsăstirea „Sf. Prooroc Ilie” din 

s. Nicoreni, r. Drochi a fost decorat cu Ordinul „Meritul Bisericesc”.
22 septembrie
Prot. Andrei Oistric, parohul bisericii „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” 

din satul Malcoci, raionul Ialoveni a fost decorat cu dreptul de a purta 
cruce cu pietre scumpe. Arhim. Pimen (Gobjilă), nevoitor al Mănăstirii 
Saharna, a fost decorat cu Ordinul „Meritul Bisericesc”.

Luni, 30 septembrie, clericii din protopopiatul 
Nisporeni, în frunte cu protopopul, protoiereul 
mitrofor VITALIE Cozari, cu binecuvântarea 

Prea Sfi nţitului PETRU, Episcop de Ungheni 
și Nisporeni, s-au adunat la parohia cu hramul 
,,Sfântul Ierarh Nicolae” din satul Bălăurești 
raionul Nisporeni.

În cadrul acestei adunări, Protoiereul 
VITALIE Cozari, a transmis preoţilor mesajul 
de mulţumire a Preasfi nţitului PETRU, Episcop 
de Ungheni și Nisporeni, preoţilor și creștinilor 
ce au luat parte la organizarea drumului crucii în 
cuprinsul episcopiei noastre.

Alături de anunţul menţionat părintele 
protopop a vorbit preoţilor despre organizarea de 
a se face curăţenie la răstignirile și fântânile din 
sate pentru a fi  sfi nţite.

Preoţilor li s-a prezentat de către Protoiereul 
Vitalie Cozari, modelul de pătimire și jertfi re 
a unor preoţi din timpul prigoanei comuniste, 
îndemnând-ui la o credinţă temeinică, jerfi toare 
și mărturisitoare.

Vineri, 11 octombrie 2013, a avut loc 
adunarea ordinară a preoţilor Eparhiei de 
Bălţi și Fălești, fi ind  prezidată de Preasfi nţitul 
Marchel. Pe ordinea de zi au fost dezbătute mai 
multe subiecte de ordin moral-social, problema 
emigraţiei, situaţia demografi că din ţară, cauzele 
scăderii natalităţii, rata mare a divorţurilor ș.a. 
Printre cei prezenţi s-a numărat experţi pentru 
probleme morale și sociale, din sfera medicală 
– dr. Petru Nedelciuc și cea socială – demograful 
Valeriu Sainsus. 

După citirea referatelor au fost propuse 
câteva măsuri de minimalizare a acestor tendinţe 
negative. La sfârșit s-a adus la cunoștinţă despre 
protestele credincioșilor și clericilor în faţa 
Palatului Republicii pentru anularea pedepselor 
în favoarea propagandei homosexualităţii. În 

semn de solidaritate cu protestatarii s-a intonat 
rugăciunea către Maicia Domnului „Cuvine-se 
cu adevărat”.

ADUNAREA ORDINARĂ A PREOŢILOR DIN CUPRINSUL 
PROTOPOPIATULUI NISPORENI

Adunarea trimestrială a preoţilor Eparhiei de 
Bălţi și Fălești



 partea ofi cială 3Nr. 10(267)  18 octombrie 2013 CURIERUL ORTODOX

La Reședinţa Episcopală din orașul 
Edineţ, a avut loc joi, 3 octombrie 
2013, adunarea slujitorilor din 

blagociniile de Ocniţa și Dondușeni, 
prezidată de către Prea Sfi nţitul 
Nicodim, Episcop de Edineţ și Briceni. 
În cadrul întrunirii, după ce a trecut în 
revistă un scurt bilanţ al vizitei Prea 
Fericitului Chiril, Patriarhul Moscovei 
și al Întregii Rusii, în Republica 
Moldova, Ierarhul a pus în discuţie 
aspecte privind disciplina clerului, 
obligativitatea ţinerii unei evidenţe 
stricte a bunurilor parohiei și despre 
rapoartele de activitate ce vor fi  
prezentate Prea Sfi nţiei Sale în luna 
decembrie de către toţi blagocinii, 
secretarii, șefi i de sector și președinţii 
Departamentelor Eparhiale. 

Biroul de presă al Episcopiei de 
Edineţ și Briceni

Joi, 26 septembrie 2013, la Liceul 
Teoretic ”Pantelimon Halippa” din satul 
Cubolta, r-nul Sîngerei a avut loc ”Primul 
atelier de formare continuă a profesorilor 

de Religie” din anul de studii 2013-2014. 
Ora demonstrativă a fost susţinută la 
clasa VI-a, de Preotul Serghei Valuţa, 
profesor de Religie la instituţia dată, care 
este și paroh la biserica ”Sf. și Dreapta 
Elisabeta” din localitatea sus menţionată. 
Subiectul lecţiei a fost ”Fericirile – trepte 
spre împărăţia cerurilor”, după care a 
urmat o activitate extracurriculară. Au fost 
prezenţi majoritatea profesorilor de religie, 
metodistul și blagocinul r-lui Sîngerei Prot. 
Maxim Guzun și reprezentantul Direcţiei 
Educaţiei Sîngerei – doamna Margareta 
Albu. Toţi cei prezenţi au rămas plăcuţi 
surprinși și au mulţumit gazdei pentru 
organizare. Credem că este un început bun.

În data de 26 septembrie 2013  în 
raionul Leova în cadrul liceului M. 
Eminescu s-a desfășurat un seminar cu 
temetica ,,Religia în scoală”. Seminarul 
a avut loc la iniţiativa direcţiei de 
invăţământ în colaborare cu inspectorul 
raional al departamentului  catehizare și 

învăţământ protoereul Iurie Hemei.
Seminarul a fost condus de doamna 

Ana Florea director adjunct al direcţiei 
de învăţamânt r. Leova. Oaspeti la acest 
seminar au fost doamna Angela Levinţa, 
șefa departamentului mitropolitan 
,,Învăţământ și Religie”, însoţită de preotul 
Dumitru Tolico, preotul Grigorie Costin și 
doamna Maria Șalarul – președintele AO 
Societatea Culturală  ,,Vasile Militarul”. 
Pe parcursul seminarului s-a prezentat 
diferite tehnici de predare  cât și importanţa 
Religiei în școală. S-au prezentat mai multe 
cărţi  care vin în ajutorul profesorului de 
religie. În incheiere preotul Iurie Hemei a 
mulţumit formatorilor pentru informaţiile 
utile care au fost prezentate dar și preoţilor 
și profesorilor care au luat parte la acest 
seminar.

Prot. Iurie Hemei

În data de 19 septembrie a.c., în 
Cahul a fost sfi nţit școala Primară „Alexei 
Mateevici”. La iniţiativa doamnei director 
Lilia Arteni, a doamnei profesoare Păstru 
Raisa și a cadrului profesoral slujba sfi nţirii 
a fost săvârșită într-o zi de lucru de către 
părintele Vadim Beresteanu de la Catedrala 
Episcopală din oraș și de părintele Iurii 
Cșeminschii, proaspăt hirotonisit pentru 
parohia Cucoara.

 „Primirea călduroasă din partea 
profesorilor de care ne-am bucurat denotă 
patronatul și intuiţia implicării și prezenţei 
acestuia în activitatea instituţiei” – a spuns 
părintele Vadim în cuvîntul său de fi nal, 
iar patronul școlii este renumitul teolog, 
poet și scriitor al pământului nostru Alexei 
Mateevici, ale cărui versuri sunt notorii 
și peste hotarele ţării și care au formulat 

imnul R. Moldova. Trebuie să menţionăm 
faptul că în acestă școală învaţă 187 de 
copii repartizaţi în 8 clase și peste 20 de 
lucrători muncesc în această instituţie.

Din luna octombrie 2013, în satul Dubăsarii Vechi pe lângă biserică s-a 
deschis o școală Duminicală pentru copiii. Toate s-au născut din necesitatea de 
a se preda ore adăugătoare de religie și din imposibilitatea de a satisface această 
dorinţă a copiilor în școală.

Școala v-a activa pe tot parcursul anului, lectiile desfășurându-se sâmbăta 
în prima jumătate a zilei. Localul unde se petrec lecţiile este Centru Social 
“Nadejda”, care este situat alături de biserică și care s-a oferit cu amabilitate să 
ne găzduiască.

La școala duminicală se predau lecţii de religie și de pictură. Lecţiile de religie 
sunt ţinute de profesoarea de religie dna Maria Muravschi, iar cele de pictură sunt 
predate de profesoara de pictură din cadrul școlii de Arte din Dubăsarii Vechi dna 
Vera Halupa.

Pictura a fost introdusă graţie unui proiect de colaborare dintre Departamentul 
Relaţii Culturale al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove și compania 
“Art Atribut”, care oferă un sprijin material în asigurarea școlii cu materialele 
necesare.

Pentu elevii din Dubăsarii Vechi acest proiect este o alternativă, deoarece nu 
toţi elevii doritori de a face pictură au această posibilitate la școală de arte, unde 
studiile sunt contra plată, dar aici la școala duminicală lecţiile se petrec gratis.

În programa de activitate a școlii pe parcursul anului vor fi  și lecţii de muzică 
în preajma diferitor sărbători creștine, unde copiii vor învăţa colinde și alte cântări 
religioase. Scopul de activitate a scolii este de a cultiva sentimentul religios în 
copii, de a da naștere noilor talente în arta plastică, unde vor învăţa toate regulile 
necesare în pictură și de a se cultiva toate valorile cultural – religioase în rândul 
elevilor.

Mulţumim din sufl et administraţiei companiei «Art Atribut» și părintelui 
Nicolae Ciobanu, Șeful Departamentului Relaţii Culturale al Mitropoliei 
Moldovei și sperăm că acest început de școală să aibă o bună continuitate, iar 
copiii să se bucure de mari succese și realizări.

A consemnat prof. de religie Muravschi MARIA

Este o tradiţie frumoasă, respectată cu stricteţe de către întreaga societate, de 
a-i omagia, la început de brumărel, pe cei ce veghează la verticalitatea intelectuală 
a neamului, pe cei ce contribuie – pas cu pas, zi de zi – la edifi carea Viitorului 
acestei ţări.

La data de 02.10.2013 în incinta Seminarului Liceal de Teologie Ortodoxă, 
pe aripile frunzelor de toamnă au fost aduse acelora ce ne îndrumă și ne învaţă 
arta adevărata – cea de a deveni om, cele mai sincere felicitări cu ocazia Zilei 
internaţionale a profesorului.

La manifestaţia prijeluită acestui eveniment, au participat clasele de liceu, iar 
cei ce au adus pe buzele profesorilor un zâmbet și voie bună au fost elevii clasei 
a XI-a, împreună cu dirigintele Nelly Talpalaru, care au pregătit o surpriză pentru 
scumpii profesori. Cîntecul îmbinat cu poezia și voia bună i-a dat seratei un șarm 
deosebit.

Școala Duminicală la Dubăsarii Vechi

Program festiv “Iubiţi învăţători”

Școala are trei lucruri deodată: o casă, o 
carte și un dascăl

Seminar în orașul Leova

A fost sfi nţit școala Primară „Alexei Mateevici” din 
Cahul

Adunare cu slujitorii din blagociniile 
Ocniţa și Dondușeni
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C A L E N D A R 
ORTODOX

OCTOMBRIE – BRUMĂREL

(31 de zile, ziua are 11 ore, noaptea,
13 ore)

L 1/14 †). Acoperământul Maicii 
Domnului; Sf. Apostol Anania; Cuv.
Roman Melodul.

M 2/15 Sf. Sfi nţit Mucenic Ciprian;
Sf. Muceniţa Justina; Cuv. Teofi l.

Mc 3/16 Sf. Sfi nţit Mucenic Dionisie
Areopagitul; Sf. Mucenic Teoctist.

J 4/17 Sf. Sfi nţit Mucenic Ierotei,
Episcopul Atenei; Sf. Mucenici
Domnina, Audact și Calistena.

V 5/18 Sf. Muceniţe Haritina și
Mamelta.

S 6/19 † Sf. Apostol Toma; Sf.
Muceniţa Ierotiida.

D 7/20 Duminica  a XVIII-a  după
Rusalii Sf. Mari Mucenici Serghie
și Vah; Sf. Mucenici Iulian preotul,
Chesarie diaconul și Polihronie.

L 8/21 Cuv. Pelaghia; Sf. Taisia.
M 9/22 Sf. Apostol Iacob al lui

Alfeu; Cuv. Andronic și Atanasia.
Mc 10/23 Sf. Mucenici Evlampie și

Evlampia, sora lui; Cuv. Vasian și Teofi l
Mărturisitorul.

J 11/24 Sf. Apostol Filip, unul dintre
cei 7 diaconi; Cuv. Teofan Mărturisitorul;
Sf. Mc. Zenaida și Filonila.

V 12/25 Sf. Mucenici Prov, Tarah
și Andronic; Cuv. Cosma, Episcopul
Maiumei.

S 13/26 Sf. Mucenici Carp, Papil,
Agatodor și Agatonica.

D 14/27 †) Duminica a XIX-a după
Rusalii. Sf. Cuvioasa Parascheva; Sf.
Mucenici Nazarie, Ghervasie, Protasie
și Silvan.

L 15/28. Sfi nţitul și Cuv. Mucenic
Luchian; Cuvioșii Savin și Vars
episcopii.

M 16/29 Sf. Mucenic Longhin
sutașul; Sf. Mucenici Leontie, Dometie
și Terentie.

Mc 17/30 Sf. Proroc Osea; Cuv.
Mucenic Andrei Criteanul; † Trecerea
moaștelor Sf. Ap. Andrei la Galaţi.

J 18/31 † Sf. Apostol și Evanghelist 
Luca; Sf. Mucenic Marin cel Batran;
Cuv. Iulian.

V 19/1 Sf. Proroc Ioil; Sf. Mucenici
Uar, Felix preotul și Eusebiu diaconul.

S 20/2 Sf. Mare Mucenic Artemie;
Cuv. Matrona.

D 21/3 †)  Duminica a XX-a
după Rusalii. Cuvioșii Mărturisitori
Visarion, Sofronie și Sf. Mucenic
Oprea; Sf. Preoţi Mărturisitori Ioan
din Galeș și Moise Macinic din Sibiel;
Cuv. Ilarion cel Mare.

L 22/4 Sf. Ierarh și întocmai cu
Apostolii, Averchie; Sfi nţii 7 Tineri din
Efes.

M 23/5 † Sf. Sfi nţit Mucenic și
Apostol Iacob, ruda Domnului; Sf.
Ignatie, Patriarhul Constantinopolului.

Mc 24/6 Sf. Mare Mucenic Areta; Sf.
Mucenici Sevastiana și Valentin.

J 25/7 Sf. Mucenici Marcian și
Martirie; Sf. Mucenic Valerian; Sf.
Tavita.

V 26/8 †) Sf. Mare Mucenic
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.

S 27/9 †) Cuviosul Dimitrie cel Nou
din Basarabi, ale cărui moaște sunt la
Patriarhia Romana; Sf. Mc. Nestor.

D 28/10 Duminica a XXI-a după
Rusalii.Sf. Mucenici Terentie cu soţia
sa, Neonila, și cei 7 fi  i; Cuv. Firmilian
episcopul.

L 29/11 Cuv. Mare Muceniţă
Anastasia Romana; Cuv. Avramie.

M 30/12 Sf. Mucenici Zenovie
episcopul și sora sa, Zenovia; Sf. Apostol
Cleopa.

Mc 31/13 Sf. Apostoli Apelie, Stahie,
Amplie, Urban, Aristobul și Narcis.

(începutul în pag.1)
Această strămutare de atunci este 

descrisă și pe marmura Cuvucliului, 
unde sunt așezate sfi ntele moaște, așa: 
“Cu voinţa Tatălui, cu bineplăcerea 
Fiului și cu conlucrarea Sfântului și de 
viaţă făcătorului Duh, a Dumnezeului 
celui mărit și închinat în Sfânta și 
cea de o fi inţă și nedespărţita Treime. 
Binecinstitorul și de Hristos iubitorul 
Ioan Vasilie Voievod cu mila lui 
Dumnezeu domnitor a toată Moldavia, 
fi ind râvnitor și apărător al sfi ntei 
credinţe răsăritene, după dumnezeiasca 
îngrijire, a strămutat din Constantinopol 
cu multa osârdie și prea multa dorinţă 
aceste cinstite moaște ale Cuvioasei 
Maicii noastre Parascheva cea din 
Târnova. Această strămutare a fost 
a treia. Iar preasfi nţitul și fericitul a 
toată lumea patriarh Partenie, cu toata 
bunăvoinţa și sfatul Bisericii, a trimis 
aceste sfi nte moaște ca pe o vistierie 
dumnezeiască, cu prea fericiţii trei 
mitropoliţi: Ioanichie al Iracliei, 
Partenie al Adrianupolei și Teofan 
al Paleon-Patronului, în zilele prea 
sfi nţitului Varlaam mitropolitul Sucevei 
și a toata Moldavia; iar binecinstitorul 
și de Hristos iubitorul și cu mila lui 
Dumnezeu stăpân al nostru și domnitor 
a toată Moldavia Ioan Vasilie Voievod, 
de acasă ieșind cu evlavie și din tot 
sufl etul primind această nepreţuită 
vistierie, potrivit le-au pus și le-au 
păstrat în cea nouă zidită biserică a 
Sfi nţilor Trei Ierarhi și ai lumii dascăli: 
Vasilie cel Mare, Grigorie de Dumnezeu 
cuvântătorul și Ioan Gura de Aur, 
spre cinstea și mărirea lui Dumnezeu 
celui lăudat în Treime și spre veșnica 
solire a Preacuvioasei Maicii noastre 
Parascheva, pentru lăsarea păcatelor 
sale și a tot strălucit neamul lui. În anul 
de la Adam 7149, iar al domniei lui al 8-
lea, în 13 iunie; în același an s-a născut 
și preaiubit fi ul lui, Ioan Ștefan Voievod, 
căruia să-i dea Domnul zile îndelungate 
și viaţă de mulţi ani. Amin”. 

Din tradiţie avem povestiri de multe 

minuni săvârșite de cuvioasa în anii cei 
dinaintea noastră, pe care nu s-a sârguit 
cineva a le aduna și a le publica spre 
lauda lui Dumnezeu slăvitorul sfi nţilor 
Săi; încă și în zilele noastre nu contenește 
a face minuni celora ce cu credinţă 
aleargă la ea. Căci câţi neputincioși au 
evlavie la sfi ntele moaște, alergând cu 
credinţă sau din acoperământurile puse 
la capul cel sfânt al Cuvioasei luând 
și purtând, dobândesc vindecare! și la 
neplouare, sau alta nevoie mare, făcând 
litanie creștinii cu sfi ntele moaște, nu 
se lipsesc de cerere. Ci și în patria ei 
Epivata unde, precum se zice, casa ei 
părintească a fost prefăcută în biserică 
cu numele ei, cuvioasa face multe 
minuni, căreia se cuvine mărirea în 
vecii vecilor. Amin. 

În ziua de 13 iunie 1641, cinstitele 
moaște au fost așezate în minunata 
biserică a mănăstirii “Sfi nţii Trei 
Ierarhi”, ctitoria domnitorului. 
Cinstitele moaște au rămas aici până în 
anul 1884, când au început lucrările de 
restaurare a sfântului lăcaș, fi ind mutate 
in paraclisul mănăstirii. Dar în seara 
zilei de 26 decembrie 1888, după slujba 
Vecerniei, din neatenţie a rămas aprinsă 
o lumânare din sfeșnicul de lângă racla 
din lemn în care erau așezate cinstitele 
moaște; peste noapte sfeșnicul a ars, iar 
focul s-a extins la catafalcul pe care 
era așezată racla, arzând mocnit toată 
noaptea, fi ind prefăcut totul într-un 
morman de jar. A doua zi dimineaţa, 
autorităţile de stat și bisericești, preoţii 
și credincioșii au constatat că cinstitele 
moaște au rămas neatinse, încă o minune 
săvârșită prin puterea lui Dumnezeu. 

Ridicate din mormanul de jar, 
moaștele Cuvioasei au fost adăpostite 
provizoriu in altarul paraclisului de 
la mănăstirea Sfi nţii Trei Ierarhi și în 
curând strămutate în noua catedrală 
mitropolitană din Iași, care fusese sfi nţită 
cu puţin timp mai înainte, la 23 aprilie 
1887. Aici se găsesc și astăzi, fi ind 
cinstite de obștea dreptcredincioșilor 
moldoveni, care îi cer să mijlocească 

pentru ei înaintea tronului ceresc, fi ind 
socotită ca o adevărată ocrotitoare a 
Moldovei. 

În ședinţa sa din 28 februarie 1950, 
Sfântul Sinod al Bisericii noastre a 
hotărât canonizarea unor sfi nţi români, 
precum și generalizarea cultului unor 
sfi nţi ale căror moaște se găsesc în ţara 
noastră. Hotărârea respectivă a fost 
transpusă în faptă în cadrul unor mari 
festivităţi bisericești în cursul lunii 
octombrie 1955. În cazul Cuvioasei 
Parascheva, generalizarea cultului ei 
s-a făcut în catedrala mitropolitană din 
Iași, la 14 octombrie 1955, în prezenţa 
a numeroși ierarhi români, precum 
și a unor reprezentanţi ai Bisericilor 
ortodoxe Rusă și Bulgară. 

De astfel, Cuvioasa Parascheva a 
fost cinstită în Biserica noastră veacuri 
de-a rândul. Încă de la sfârșitul veacului 
al XIV-lea exista o biserică cu hramul 
Prea Cuvioasa Parascheva în Rășinari, 
lângă Sibiu, iar în anul 1408 afl ăm 
de existenţa unei biserici cu hramul 
Sfânta Vineri în “Târgul Romanului”. 
Multe alte biserici din Moldova sau 
din alte părţi ale pământului românesc 
au același hram. Chipul ei sau scene 
din viaţa ei sunt zugrăvite în diferite 
biserici românești. Dreptcredincioșii 
creștini de pretutindeni o venerează atât 
prin participarea lor la slujbele din 14 
octombrie a fi ecărui an, iar cei din Iași 
și împrejurimi prin închinarea în faţa 
cinstitelor ei moaște, cerându-i ocrotire 
și ajutor. 

Drept aceea, să o cinstim și noi și să 
ne rugăm așa: 

“Spre tine pururea nădăjduind, de 
multe boli și primejdii s-a izbăvit ţara 
aceasta, alinând și prefăcând mânia 
cea cu dreptate pornită asupra noastră 
de la Dumnezeu, in buna și milostiva 
indurare, prin ale tale rugăciuni; dar și 
acum îngrozindu-ne marile nenorociri, 
la tine năzuim cu lacrimi, să ne ajuţi ca 
să scăpam din primejdie și să cântăm 
lui Dumnezeu: Aliluia.” (Din Acatistul 
Cuvioasei, Condacul 3).

16/29 octombrie

Acesta a fost pe vremea lui Tiberiu cezarul din 
Capadochia, sutaș sub ascultarea lui Pilat, guvernatorul 
Iudeii și a fost rânduit din porunca aceluia să slujească la 
cinstitele patimi ale lui Hristos, și la răstignire și să păzească 
mormântul cu straja, adică cu ceata sa de ostași ce avea sub 
ascultarea lui. Văzând el minunile ce se făceau, cutremurul 

și întunecarea soarelui, mormintele ce se deschideau, morţii 
care ieșeau afară și pietrele care se despicau, a strigat tare, 
zicând: “Cu adevărat Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu”. 
Acesta și cu alţi doi ostași care mai pe urmă împreună cu 
el au mărturisit, n-a primit argintii care i s-au dat de către 
iudei ca să tăgăduiască învierea. Apoi lăsându-și slujba 
ce era pe seama lui și mergând în ţara sa, propovăduia 
apostolește pe Hristos Dumnezeu. Deci plecându-se Pilat, 
mai vârtos fi ind stricat prin făgăduinţa de bani de la iudei, 
a pârât pe Longhin cu scrisori către Tiberiu cum că și-a 
lăsat slujba și se afl a în patria lui propovăduind pe Hristos 
Dumnezeu. și Tiberiu îndată a trimis cu porunca lui de i-a 
tăiat capul și lui și celor doi ostași ce erau cu el și i-au adus 
capul din Capadochia la Ierusalim ca să se încredinţeze 
Pilat și iudeii de moartea lui și pentru ca să ia Pilat cele ce 
i se făgăduiseră. 

Deci i-au ascuns cinstitul cap afară din cetate în niște 
gunoi. și peste mulţi ani, o femeie slăvită din Capadochia, 
pierzându-și vederea ochilor, a mers la Ierusalim cu un fi u 
ce-l avea unic-născut, ca să poată să-si găsească leacul 
orbirii la acele Sfi nte Locuri; și ajungând-o și moartea 
fi ului său, își plângea îndoita jale. Deci arătându-se în 
vis fericitul Longhin, și spunându-i cine este și arătându-i 
unde era capul îngropat, a îndemnat-o să sape, să-l scoată 
de acolo, că se va tămădui la ochi și își va vedea și pe fi ul 
său, că se afl ă preamărit. Femeia afl ând gunoiul, sapă cu 
mâinile și scoase capul sfântului și îndată i s-a tămăduit 
vederea ochilor și a văzut în vis pe fi ul său că era împreună 
cu sfântul și avea cinste acolo. Atunci a îngropat moaștele 
fi ului său într-un loc cu capul sfântului; fi indcă așa îi zisese 
sfântul prin vis; și s-a dus la Capadochia, ca și Saul, care 
căutând asinii tatălui său, a dobândit împărăţia. 

Așa și ea căutându-și lecuirea ochilor, a dobândit 
aceasta și pe sfântul l-a afl at de atunci cald ajutător. Drept 
aceea zidind ea mucenicului o biserica foarte frumoasă 
și punând acolo muceniceștile moaște se îmbogăţi și ea 
și toţi credincioșii de izvoare de tămăduiri, întru mărirea 
Domnului nostru Iisus Hristos.

Cuvioasa Maica noastră Parascheva cea nouă

Pomenirea Sfântul Mucenic Longhin sutașul
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Ne-am obișnuit să-i consideram pe 
acești tineri necăjiţi sau nefericiţi. Cum 
altfel, ei doar sunt cu dizabilităţi! -  zicem 
noi. Dar iată că afl ându-mă printre ei 
timp de o zi , am înţeles că mai presus de 
stereotipurile  cu care ne-am obișnuit să 
le măsurăm pe toate în viaţa aceasta, sunt 
judecăţile dumnezeiești.

Dar s-o luăm de la început. Pe 
tinerii despre care menţionam mai sus, 
i-am întâlnit la Centrul pentru Copii 
și Tineri cu Dizabilităţi din sectorul 
Botanica, Chișinău. Aici ei se adună cu 
regularitate în jurul unor moderatori și 
voluntari, pentru diferite activităţi. Teatru 
social, pictura, modelarea fi gurilor din 
mărgelușe, sport – acestea sunt câteva din 
ele. Cu un interes deosebit ei descoperă 
diferite locuri și oameni noi. Adică le plac 
nespus de mult și călătoriile. Vizitând 
mai multe muzee, mănăstiri, printre 
care Orheiul-Vechi, Răciula, “Sf. Marta 
și Maria” de la Căușeni, zilele acestea 
au hotărât să plece în vizită la Costești.  
Acesta a fost sfatul preoţilor de la biserica 
“Sf. Dumitru”, cu care se întâlnesc mai 
des în cadrul unor discuţii duhovnicești. 
Și n-au dat greș.

...Biserica din sat i-a întâmpinat cu 
deosebită căldură - așa cum îi întâmpina 
pe toţi oaspeţii,  mulţi dintre ei sosiţi 
și din diferite ţări străine – Rusia, 
România, Spania, Turcia. Părintele Vasile 
Ciobanu, parohul bisericii, unul dintre 
preoţii îndrăgiţi de mulţi ascultători ai 
emisiunilor radiofonice, a fost la rândul 
său emoţionat să întâmpine acest roi 
de tineri. Unii se deplasau mai greu, cu 
ajutorul cărucioarelor, alţii vorbeau mai 
greu, dar toţi erau veseli, bine dispușii 
și prietenoși. Printre voluntarii centrului, 
adică cei care îi ajută pe băieţii și fetele 
ce întâmpină difi cultăţi în deplasare, fac 
parte și tineri sosiţi din diferite ţări. Unul 
dintre ei, Jesus, sosit din Spania a avut 
o surpriză. Nu și-a închipuit ca preotul 
dintr-un sătuc moldovean o sa vorbească 
cu el chiar în limba lui maternă. Misterul 
se dezleagă ușor – părintele V. Ciobanu 
a absolvit facultatea de limbi străine, 
activând mulţi ani în domeniu. Acum, 
el de mai mulţi ani, alături de Sfântul 
Nicolae, hramul căruia îl poarta biserica 
din satul Costești, veghează liniștea 
și pacea sătenilor și mijlocește pentru 
ei în faţa lui Dumnezeu. Permiţându-
le oaspeţilor să se închine moaștelor 
sfântului Nicolae, a sfi nţilor români 
Astion și Epictet, părintele Vasile le-a 
povestit mai apoi cu multă dragoste despre 
istoria bisericii. Am afl at cu uimire că la 

sfi nţirea ei a participat și sfântul Serafi m 
Ciceagov, care pe atunci era episcop al 
Chișinăului. Aici a slujit cu devotament 
timp de câteva decenii și tatăl părintelui 
Vasile, preotul Filaret Ciobanu, care a 
rămas în memoria sătenilor și a tuturor 
celor care l-au cunoscut ca un exemplu de 
credinţă, demnitate și bunătate. 

După biserică, oaspeţii au fost 
invitaţi să viziteze minunatul centru 
social “Sf. Filaret сel milostiv”, unde 
copiii din Costești se întrunesc pentru 
diferite activităţi – pictură, modelare, 
croșetare, muzica. Centrul a fost înfi inţat 
cu străduinţa doamnei preotese Larisa 
Ciobanu, președinta asociaţiei obștești 
“Filocalia”, care ghidează activitatea 
mai multor centre de acest gen în 
republica. Aici vizitatorii au admirat 
lucrările expuse în expoziţie, au afl at 
despre realizările copiilor, premiile și 
concursurile la care au participat, despre 
profesorii și întemeietorii centrului. Unul 
dintre cei care și-au pus umărul la crearea 
lui, un german, i-a impresionat în mod 
deosebit. Fiind milionar, el investea banii 
săi în diferite activităţi de caritate. Locuia 
la mansarda unui azil de bătrâni pe care 
l-a înfi inţat din banii săi și ducea o viata 
austera, asemănătoarea cu cea a unui 
călugăr. A decedat la 96 de ani...

După ceaiul cu plăcinte și dulciuri, 
oferit de costeșteni, membrii Centrului 
pentru copii și Tineri cu Dizabilităţi 
(ССTD) au făcut poze, alături de eroii 
îndrăgiţi din fi lme cu desene animate, 
care îi așteptau pe niște panouri din curte. 
A fost un fi nal neașteptat, dar foarte 
nostim. Veselia a fost comuna. Сel  mai 
fotogenic și mai amuzant a fost declarat 
unanim șoferul...

Sărbătoarea s-a încheiat. Dar 
dispoziţia bună a rămas în sufl etele 
vizitatorilor pentru mult timp. Mai ales 
li s-au întipărit în memorie cuvintele 
părintelui Vasile Ciobanu, care i-a 
numit fericiţi pe tinerii, pe care boala și 
necazurile temporare  îi protejează de 
păcatele mari și îi ajută sa-și păstreze 
curăţenia copilărească, ușurându-le calea 
spre Împărăţia lui Dumnezeu. Părintele 
i-a încurajat și pe tinerii care îi ajută și 
îi susţin pe colegii lor cu dizabilităţi, 
spunându-le ca prin dragostea și ajutorul 
faţă de semenii lor, își câștiga și ei o mare 
comoară sufl etească. 

La întoarcere  feţele celor din echipa 
CСЕВ radiau de bucurie, demonstrând că 
aceste cuvinte ale preotului mărturiseau 
adevărul!

Alina Rusu

Duminica trecută ni s-a 
vorbit înalt și frumos despre 
iubirea de vrăjmași. Am fost 
atenţionaţi: acesta nu este 
un îndemn, ci o poruncă 
fără implinirea căreia nu 
vom putea intra în Rai.

Mă întreb însă, 
cum iubește Biserica pe 
medicul avortor atât timp 
cât împotriva acestuia 
nu se exprimă o poziţie 
fermă de excomunicare, se 
înţelege până în momentul 
când respectivul încetează 
crima?!

Această excomunicare 
temporară nu ar arăta 
dragoste faţă de Veșnicia 
doctorului (și evident, a 
pruncului)?

Poziţia pacifi stă și 
îndemnul la rugăciune 
reprezintă cu adevărat 

dragostea creștină?
Deci să-i iubim pe 

vrăjmașii nostri, dar cu ce 
fel de dragoste?

A vădi și a condamna 
păcatul înseamnează a 
repune lucrurile în forma lor 
bună, iar nu a pedepsi din 
vreo înfi erbântare pătimașă 
a sângelui, ci în sensul celor 
spuse de Sf. Ioan Gură de 
Aur: „Dacă auzi pe cineva 
hulind, izbește faţa lui cu 
palma și sfi nţește-ţi mâna 
ta prin această lovitură.” 
„Creștinismul e cultul 
îndrăznelii fără limita și 
izvorul de inspiraţie al celui 
mai nobil eroism. Un creștin 
care ar tolera distrugerea 
credinţei lui și a semenilor 
lui, acela încetează să fi e nu 
tolerant, ci creștin”(Nichifor 
Crainic).

Trăim un fals 
creștinism, Mântuitorul este 
astăzi crucifi cat în numele 
dragostei umaniste și a 
liniștii sociale.

Biserica tace! Vorba 
Părintelui Iustin: „... îţi ţiuie 
urechile!” Această tăcere 
este egalată doar de duiosul 
și înfi orătorul strigăt mut!

Ssssst! Să fi e tăcere! 
Fiţi smeriţi, infi nit răbdători 
și mai ales nu judecaţi... 
rugaţi-vă!

Oare va primi Dumnezeu 
rugăciunea noastră dacă 
astfel înţelegem smerenia, 
răbdarea, judecata?

Să dea Dumnezeu ca 
din acest somn să ne trezim, 
împreună cu doctorul și cu 
pruncul, în Rai!

Dar dacă...? 
Marcel Bouroș

Nici astăzi nu ne deosebim mai deloc faţă de cei din povestea copilului 
îndurerat. În aceeași situaţie suntem acum. Coasta lui Hristos a fost încă o 
dată împunsă, iar de acolo izvorăște sângele noilor mucenici pentru Sfânta 
Ortodoxie.

Nu demult, câteva rânduri aminteau că Egiptul își numără mucenicii. Ne 
întrebam, în luna august a acestui an, oare când urmează Siria. Acea Sirie, 
care a fost leagănul ortodoxiei. Mai mult de jumătate din ceea ce reprezintă 
tezaurul și comoara ortodoxiei este de origine siriană. E sufi cient să amintim 
despre Sfântul Efrem Sirul, primul poet creștin. Despre sfi nţii stâlpnici ce 
și-au petrecut toată viaţa pe vârful unor stâlpi, de Roman Melodul, primul 
cântăreţ și imnograf creștin și, nu în ultimul rând, de marele Ioan Hrisostomul, 
antiohian prin naștere și cultură. Mai mult, dumnezeiasca Liturghie pe care o 
folosește Sfânta noastră Biserică s-a născut în Siria, apoi a trecut prin fi ltrul 
Constantinopolui. Deci, aproape totul în ortodoxie vine din Siria.

Siria, patria monahismului și a teologiei antiohiene, sângerează astăzi. 
Sângerează pentru că se încăpăţânează să rămână, măcar o fărâmă, creștină.  
Astăzi, puţin mai mult de zece procente din populaţie mai este următoare a 
lui Hristos.

Maaloula, prima redută

Maaloula, un sat de munte situat la 60 de kilometri nord-est de Damasc, 
este unul dintre foarte puţinele locuri din lume în care oamenii încă mai vorbesc 
limba aramaică – limba Domnului Iisus Hristos.

Inscripţiile din peșterile din munte confi rmă faptul că aici a fost unul dintre 
cele mai vechi centre ale creștinismului. Satul este înconjurat de mai multe 
mănăstiri, cea mai veche fi ind aceea închinată Sfi ntei Tecla, prima muceniţă 
creștină.

În această zonă este o tradiţie foarte interesantă. Femeile musulmane care 
nu pot zămisli, merg de se închină Sfi ntei. Li se face o rugăciune de către preotul 
greco-ortodox și minunea se întâmplă. Vin și bărbaţii musulmani cu femeile, dar 
ei rămân lângă zidul bisericii, rugându-se. Deir Mar Takla, așa cum o numesc 
musulmanii, este locul păcii între creștini și musulmani.

Sau a fost, până în dimineaţa zilei de 20 septembrie când, în sat a intrat 
un corp de soldaţi mujahedini din așa numita Armată Siriană Liberă. Potrivit 
„Russia Today», acești soldaţi au început să tragă în crucile de pe biserica Sfi ntei 
Tecla și să strige: „Suntem Frontul Al-Nusra și am venit pentru a vă face viaţa 
mizerabilă, cruciaţilor!».

Mărturii ale creștinilor sirieni

Într-un interviu pentru „Christian Post», Adnan Nasralla (62 de ani) a declarat 
că miercuri dimineaţă  a auzit o explozie, care a distrus poarta cetăţii. „După aceea, 
am văzut oameni în bandaje, pe care era scris „al-Nusra», iar soldaţii au împușcat 
înspre crucile ce se ridicau deasupra bisericilor și mănăstirilor. Apoi, mujahedinii 
au ameninţat cu un pistol pe unul dintre vecinii săi, creștin ortodox, obligându-l să 
declare că se convertește la islam”.

„France Presse”notează un alt caz, din aceeși zi. După ce a afl at de știrile din 
Maaloula, Rasha, o tânără ortodoxă, și-a apelat logodnicul la telefonul mobil. „Mi-
a răspuns unul dintre ei, salutare, Rasha… Eu sunt din Armata Siriană Liberă”. Eu 
l-am întrebat: „Unde e Atif?», apoi el mi-a zis: „Noi l-am ucis». Rasha a adăugat 
că le oferă bani pentru a-l răscumpăra pe iubitul ei, dar interlocutorul i-a răspus: 
„Noi nu glumim, l-am omorât! I-am cerut să să se convertească la islam – dar, el 
a refuzat“. După aceea, ea a luat legătura cu structurile de stat, unde a afl at că Atif 
a fost răpit, împreună cu alţi șase luptători. Tânărul a fost unul dintre cei a căror 
soartă nu este încă cunoscută.

„Cine nu o va scuipa, nu are onoare“

Ziarele occidentale au publicat o fotografi e înfricoșătoare. Parcă desprinsă 
din altă epocă, nu dintr-o lume ce respectă libertatea individuală și se laudă cu o 
etică mondială de protejare a fi inţei umane. O femeie ortodoxă a fost răpită, iar 
apoi, legată de un stâlp. La picioarele ei se afl a inscripţia: „Cine nu o va scuipa, 
nu are onoare». 

Mărturia ei este de necrezut. Au bătut-o, au electrocutat-o, săptămână 
după săptămână. Cu buzele crăpate, cu dinţii sparţi în totalitate, toată o rană, 
ea zâmbea. Zâmbea că nu s-a lepădat de Hristos și și-a mai văzut, încă odată, 
familia.

Aceste mărturii sunt o mică fi rmitură dintr-o pâine ce se frânge pentru 
Hristos. Statistic, până la ora actuală suntpeste 60 de biserici distruse.

Revenind la copilașul din povestire, ne putem întreba: Nu suntem noi 
acei care plecăm nepăsători, după ce auzim că Hristos este împuns în coastă? 
Răspunsul trebuie să ni-l dăm singuri!

Sursa: http://www.doxologia.ro 

Siria, a doua rană în coasta 
sângerândă a lui Hristos

Cum am fost fericita printre cei fericiţi!

Meditaţia unui nedumerit la Duminica 
Iubirii de Vrăjmași
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Anul acesta se împlinesc 200 de ani de la înfi inţarea mitropoliei Chișinăului și Hotinului. Cu acest prileg redacţia va 

publica o serie de materiale dedicate acestui eveniment.

LEAPIDEVSKI  Serghie (din botez - 
Nicoloae)  (1820 -  1898), scriitor bisericesc, 
predicator, ierarh a! Bisericii Ortodoxe.

S-a născut în familia protoiereului Iacov 
Leapidevski. A primit educaţie la Academia 
Teologică din Moscova După absolvirea 
Academiei a activat ca inspector, apoi ca 
rector al acesteia. În timpul afl ării  sale  la 
cârma Academiei aceasta a fost vizitata de 
faimosul scriitor bisericesc episcopul Ignatie 

Brencianinov (1857).  În anul 1861 primește 
hirotonia de episcop, fi ind împuternicit 
să conducă  cu  episcopia  de Kursk, apoi 
este  transferat ca arhiepiscop la Cazan. Prin 
hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
ruse la 21  august 1882 este transferat la 
episcopia Chișinăului și Hotinului.

Venind la Chișinău  a avut mult de lucru 
până ce potoli tulburarea ce se produse  în 
sufl etele  moldovenilor pe  urma  măsurilor  
nesocotite  ale “moldoveanofagului” 
său înaintaș Pavel Lebedev. El îngădui 
basarabenilor de a se ruga lui Dumnezeu în 
limba lor.

În Basarabia   Serghie a fost cunoscut ca 
un “bisericaș” riguros, nu admitea abateri  de 
la rânduielile  tipiconale.  Era bun  predicator,  
obliga preoţii, în special  pe cei de curând 
hirotoniţi, să  se  implice  în activitatea școlilor 
sătești.

În  1884 s-a pus în aplicare  un nou 
Regulament pentru  seminariile teologice 
rusești. De data aceasta, ierarhii locului au 
primit drepturi depline în conducerea și 
organizarea seminariilor din eparhiile lor. 
Tot în același an a luat fi inţă un nou tip 
de școala primară, numită “bisericească-
parohială”, urmărind  regenerarea  sufl etească 
și  desăvârșirea  morală  a poporului.

Supravegherea acestor școli a fost a  fost 

încredinţată preoţilor, care au fost îndatoraţi  
să predea Religia.  Adept  al  formelor   
populare  de educaţie religioasă pentru adulţi,, 
organizează  pe lângă biserica “Sf. Teodor 
Tiron” (Ciufl ea) din Chișinău seri de meditaţie 
și conferinţe duhovnicești    În 1887 pe lângă 
școala eparhială de fete s-a înfi inţat  o “școală 
de aplicaţie”  pentru elevele care voiau să 
devină învăţătoare.

Numele ÎPS Serghie rămâne în istoria 
Bisericii din Basarabia legat de o faptă 
reprobabilă - închiderea tipografi ei eparhiale 
(13.01,1883) sub pretextul că “nu mai are 
nevoie de ea”.

La 12 ianuarie 1891 este transferat la  
episcopia Hersonului  și Odesei, iar peste 
doi ani devine Mitropolit al Moscovei și 
Kolomnei (1893). A trecut la cele veșnice la 11 
februarie 1898, la Moscova. Este înmormântat 
în Biserica Adormirii Maicii Domnului din 
Lavra Sfântului Sergie (Serghiev Posad). 

De la ÎPS Serghie au rămas  o serie 
de lucrări toate scrise în limba rusă: 
O поминовении, усопших, Москва,  
1844;  О побуждении  к  выполнению  
нравственного  закона, în   Прибавлении к 
творениям  святых отцов, 1851, часть X; О 
клятве, ibidem, 1853, ч. XII;  О  терпении в 
молитве.  ibidem,  1855,  ч. XIV: О любви к 
Богу испытуемой скорбями, ibidem, 1856, 

ч. XV; О произвольных обетах, ibidem, 
1858, ч. XVII; О таинстве елеосвящения, 
ibidem, 1858, ч. XVII; Ответ на письма  
князя-писателя относительно латинского 
учения о папе, ibidem,  1859, ч.  LXVIII; Об 
исхождении Святого Духа,  ibidem;  Брак 
и безбрачие лиц духовных, ibidem, 1860, 
ч. XIX.

A  participat  la traducerea Bibliei în limba 
rusă,  și a tradus din  opera Sfi nţilor Părinţi: 
Efrem Surul; Ioan Scărarul, Fericitul Teodorit 
ș a.

Tot  lui aparţin și unele volume de 
predici. Слова  Сергия, епископа Курского,  
Москва,  1870;   Слова  и   речи  Сергия  
архиепископа Херсонского и Одесского, 
Одесса, 1893 ș.a. 
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                                          Fuștei Nicolae

ARHIEPISCOPUL LEAPIDEVSKI  SERGHIE 

NEVODICIKOV Neofi t (1819, 
Peterburg - 10.02.1910, Izmail), teolog, 
scriitor bisericesc, ierarh al Bisericii 
Ortodoxe.

Provine dintr-o familie de nobili din 
gubernia Ecaterinoslav.

 Studiile teologice începătoare le-а făcut 
la Seminarul din  Ecaterinoslav, iar pe cele 
superioare  la Academia  Teologică  din  
Moscova,  pe саге a absolvit-o cu titlul de 
Candidat în Teologie  (1844).

Între anii 1844 - 1850 a fost secretar 
personal al cunoscutului diplomat și  gânditor 
român Alexandra Scarlat Sturdza, care a trăit 
în Rusia.  Apoi devine profesor la Seminarul 
Teologic din  Chișinău (1.12.1850)  La 18 
mai 1858  primește hirotonia preoţească   și 
este numit profesor  la Seminarul Teologic 
din Odesa,  apoi inspector al Seminarului din  
Herson (15-12.1864) Din 1986 este profesor 
de religie la Școala de Comerţ și Gimnaziului 
Nr 2 din Odesa. La 3 aprilie 1876 este ridicai 
în  treapta de protoiereu. Peste patru ani 
primește călugăria  (17.05.1880) și  ridicat 
în treapta de arhimandrit (25.05.1880). La 10 
august 1880 la Odesa,  primește hirotonia ca 
episcop de Elisavetgrad, vicar al episcopiei 
de Hersones.  Între  1883- 1892 a  fost 
episcop de Turkestan și Tașkent.

La 21  noiembrie  1892 ajunge în fruntea 
eparhiei  basarabene.  Aici s-a arătat a  fi    o 
personalitate remarcabilă.  Ducea o  viaţă 

de ascet  avea preocupări multilaterale, de  
la familiarizarea cu trecutul și cu  tradiţiile 
locale, la creaţia literară originala. Scria și 
versuri. Cunoscut și apreciat de cercurile 
teologice și culturale din Rusia, a întreţinut 
relaţii și a corespondat cu personalităţi 
importante: faimosul teolog, Mitropolitul 
Filaret (Drozdov) al Moscovei și, pare-sе, 
cu Gogol.  Până târziu de tot arhiva sa a dat 
naștere unor legende: se presupunea că ar fi  
avut manuscrise de-ale lui Pușkin,  care însă  
n-au  fost  găsite.    Participa  la redactarea 
revistei  Кишиневские Епархиальные 
Ведомости. Edita ziarul Одесский 
Воскресный Листок. А colaborat cu 
revistele pentru copii Лучи și  Звездочка 
la fel și la publicaţia Одесский Вестник 
publicând o serie de articole  cu caracter 
religios-moral semnându-le cu pseudonimul 
Dictiodis (traducerea numelui Nevodicicov 
în limba greacă). La 26  ianuarie 1898  este 
pus în retragere “pentru  vârsta înaintată”.  A 
locuit în casa  arhierească din Izmail până în 
1901, când se stabilește cu traiul într-o casa 
particulară din același oraș.  La 10 martie 
1910, la Izmail, își dă obștescul sfârșit.

De la PS Neofi t au rămas o serie de 
lucrări  importante, ce ţin de apărarea 
credinţei .  Printre acestea vom  menţiona: 
Зерцало беспечных философов  (scrisă 
între anii  1872-1873, pe când era, profesor 
la Seminarul Teologic din  Chișinău. 
Manuscrisul  se păstrează la AS  a RM ); Две 
статьи о Стурдзе,  în Одесский Вестник, 
1854 1855; Переписка с А. А Невским, în  
Журнал Общества Любителей Духовного 
Просвящения.  1909-1910; O serie  de  
poezii  duhovnicești,  în    Кишиневские 
Епархиальные Ведомости, nr. 19-21. 1908; 
O начале  распространения христианства 
в Кишиневской епархии. 1908 ș. а.
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2,   Пархомович,   Иосиф.   

Архипастыри  Кишиневской   епархии. 
Кишинев, 1910

3. Buzilă,  Boris. Din istoria vieţii 
bisericești din Basarabia. Chișinău-
București, 1994.

4.  Păcurariu  Mircea. Istoria Bisericii 
Ortodoxe  Române.  Vol  3. București, 1994.

Fuștei Nicolae

EPISCOPUL POLOJENSKI  ISAKIE 

 POLOJENSKI  Isakie (23.01.18-28, 
Peterburg -  11.05.1894, Novgorod), pedagog, 
ierarh al Bisericii Ortodoxe.

S-a născut în familia unui preot din 
eparhia Peterburg.

A studiat  la Seminarul Teologie din 
Peterburg pe care 1-a absolvit în 1849. În 
aceiași an este înscris în lista studenţilor 
Academiei Teologice din Peterburg. În timpul 
studenţiei a primit tunderea în călugărie 
(14.09.1851).

După terminarea  studiilor (1856), i se 
conferă titlul știinţifi c de  Magistru în Teologie 
și este repartizat la școala de la mănăstirea 
Kirilobeloozersk. Peste un an este numit 
profesor la Seminarul Teologie din  Novgorod. 
La 14 martie 1856 este ridicat  la treapta  de 
arhimandrit și numit inspector  la Seminarul 
Teologic din Stavropol  apoi  devine rector al 
Academiei Teologice din Kazan (01.05.1863).  

Peste câteva zile după ce împlinise 8 ani de 
activitate la această Academie este  hirotonit 
ca episcop de Mezdok, vicar al episcopiei de 
Kaukaz (09. 05. 1871)  După zece  ani de 
activitate în această funcţie este numit episcop  
de Enisei și Krasnoiarsc (30.05.1881).

La 21 ianuarie 1892 este numit episcop 
al Chișinăului și Hotinului. În timpul scurtei 
sale arhipăstorii în Basarabia au continuat 
lucrările  de reparaţie la catedrala din Chișinău 
și  la paraclisul reședinţei episcopale.  S-a pus  
bazele  unui comitet  de conducere și îndrumare  
a activităţii  de combaterea a sectelor. Deseori 
făcea vizite canonice la parohiile din eparhie. 

La 21 noiembrie 1892 este numit episcop 
de Astrahan și Enotaevsc. Din cauza unui 
accident vascular, în timp cе citea un Acatist 
în faţa  Icoanei “Maicii Domnului de la 
Hârbovăţ” a fost paralizat, astfel că  nu i-a fost 
dat să ajungă la  Astrahan. La 19  decembrie 

1892 este pensionat și a trăit la mănăstirea 
Hârbovăţ până  în  1893 când i s-a oferit  
un loc de stareţ la mănăstirea Tihvinski din 
eparhia Novgorod  unde a încetat  din viaţă la  
11 mai 1894.

De la PS  Isakie au rămas foarte puţine  
lucrări. Putem numi doar una: Преосвященный  
(Иоанн) Стефан  Яворский, митрополит 
Рязанский и Муромский местоблюститель 
патриаршего всероссийского престола (teza 
de magistru) ,СПб, 1853.

Bibliograf.
1.Список архиереев Иерархии 

Всероссийской.  СПб,  1896.
 2.Церковеные Ведомости. Nr.48. 1892: 

nr.  5, 1893
 3.Buzilă, Boris. Din  istoria vieţii 

bisericești din Basarabia, Chișinău-București, 
1996.  

 Fuștei Nicolae

EPISCOPUL POLOJENSKI  ISAKIE 
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ÎNTREBĂRI DESPRE AVORT    

(сontinuare din nr. 9(266)

8. A nu practica avortul contribue la 
promovarea femeii în societate?

Da, deoarece a promova demnitatea femeii înseamnă 
în primul rând a reda importanţă rolului de neînlocuit 
al mamei în societate. Propaganda mișcărilor feministe 
în favoarea avortului, la care se asociază diferite alte 
mișcări, organizaţii, partide politice pentru a scoate 
profi t economic sau pentru a realiza capital politic, 
prezentând în termeni elogioși progresele știinţifi ce în 
tehnica avortului, prezentând nume celebre de femei care 
recurg la avort, prezentând dreptul la crimă ca pe o mare 
cucerire a timpurilor noastre și un semn al emancipării 
femeii, aduce în realitate un grav prejudiciu demnităţii 
femeii. Această propagandă a acreditat în mase ideea 
că un copil nedorit e un agresor faţă de care femeia are 
dreptul la legitimă apărare. Și a reușit mai ales să creeze 
o atitudine de dispreţ și chiar de persecuţie, de teroare 
faţă de mamele dispuse să aducă copii pe lume. Copilul 
conceput nu poate fi  un agresor, deoarece un bărbat 
și o femeie care au raporturi sexuale știu ce urmează 
din acestea. Prin urmare, împlinind condiţiile pentru 
conceperea unei noi vieţi umane, noua fi inţă nu este un 
agresor, ci este un invitat. În loc de a culpabiliza și a umili 
femeile care doresc să aducă pe lume copii, ar trebui 
create condiţiile necesare ca femeile să aibă posibilitatea 
de a deveni mame, chiar dacă nu pot sau nu vor să renunţe 
la o profesie în societate. 

E interesant de observat că cei mai mulţi partizani 
ai avortului, care consideră copilul nenăscut drept un 
agresor pe care-l condamnă la moarte fără drept de apel, 
se opun războiului și pedepsei cu moartea unde poate fi  
vorba într-adevăr de o agresiune. 

Când e vorba de un război de agresiune oricine are 
dreptul de a-și salva propria viaţă ucigându-l pe agresor. 
De asemenea, când este vorba de pedeapsa cu moartea, 
este pedepsit un criminal care constituie un pericol pentru 
viaţa celorlalţi, deci este un agresor, un vinovat care 
este executat prin sentinţa dată de un tribunal în urma 
unui proces. În cazul avortului, dimpotrivă, e ucis un 
nevinovat, o fi inţă pașnică, fără a i se face vreun proces. 

«Ce se întâmplă cu un om care varsă sângele 
altui om? Aceasta este întrebarea adevărată și tragică. 
Problema vărsării de sânge, în sine, nu prezintă mare 
interes. Singura întrebare care merită să fi e pusă este cea 
care privește urmările schimbării psihice care rezultă din 
degradarea spiritului uman... 

Ce se întâmplă în capul celor care consideră vărsarea 
de sânge drept o metodă acceptabilă din punct de 

vedere social? Ce se petrece cu responsabilii sociali, cu 
intelectualii, cu activiștii, cu studenţii, când omenirea 
recurge la moarte ca mijloc de viaţă?» (Dan Berrigan, No 
Bars To Manhood, 1970), 

 

9. Legea trebuie să oglindească 
moravurile existente?

Dacă avortul ajunge să fi e practicat de toată lumea, 
trebuie legalizat? 

Lucrurile trebuie să stea tocmai invers: moravurile 
trebuie să urmeze legea. Introducând legea avortului în 
Franţa, Simone Veil era conștientă de efectele pe care le 
va produce schimbarea legislaţiei: 

«Schimbând-o, voi puteţi schimba întregul model de 
comportament uman.» (Times, 3 martie 1975)

Cei mai buni observatori consideră că multe femei 
care avortează ar fi  ales o altă soluţie dacă legea nu ar 
fi  permis avortul. Prin urmare, nu moravurile rele fac 
ca legile să fi e bune, ci dimpotrivă, legile bune și drepte 
fac cetăţenii buni și moravurile bune. Statul trebuie să 
asigure respectarea egală a drepturilor tuturor cetăţenilor, 
inclusiv ale copiilor nenăscuţi și să-i apere pe cei slabi și 
nevinovaţi. În momentul în care permite uciderea celor 
mai nevinovaţi și mai neajutoraţi membri ai societăţii, 
statul se aliază cu delicvenţii și cu cei puternici și, în 
acest caz, bazele democraţiei sunt distruse. Dacă legea 
trebuie să refl ecte moravurile unui popor - în cazul nostru 
legea trebuie să refl ecte avortul, adică o crimă practicată 
de toată lumea - aceeași logică se poate aplica și altor 
delicte și crime care pot fi  practicate de toată lumea, cum 
ar fi : furtul, minciuna, violul, omuciderea pentru a refl ecta 
moravurile existente. 

«Respectul faţă de toate vieţile omenești și de fi ecare 
în parte a fost din totdeauna o piatră de hotar a medicinei 
occidentale și reprezintă principiul etic care i-a îndemnat 
pe medici în strădania de a menţine, de a ocroti, de a 
îngriji, de a prelungi și de a ameliora orice viaţă umană. 

Deoarece etica veche nu a fost încă complet înlocuită, 
a apărut necesitatea de a se face deosebire între noţiunea 
de avort și aceea de ucidere care, pe plan social, continuă 
să provoace groază. Acest lucru a dus la o tendinţă 
curioasă: la evitarea datelor știinţifi ce pe care în realitate 
toţi le cunosc și pe baza cărora e cunoscut faptul că viaţa 
umană începe în momentul conceperii și continuă până la 
moarte, indiferent de faptul că individul se afl ă înăuntrul 
sau în afara uterului. Considerabila virtuozitate semantică 
necesară pentru a justifi ca raţional avortul și a-l prezenta 
ca pe orice numai ca pe o suprimare a vieţii nu, ar fi  
ridicolă dacă nu s-ar prezenta adesea la adăpostul unor 

impecabile protecţii sociale. Se consideră că acest soi de 
subterfugiu schizofrenic e necesar deoarece, dacă pe de o 
parte o nouă etică nu a fost încă acceptată, pe de altă parte 
cea veche nu a fost defi nitiv respinsă.» (Journal California 
State Medical, septembrie 1970)

10. În democraţie este majoritatea 
care decide: prin urmare 

parlamentul poate schimba legile? 

E fals să se creadă că democraţia se realizează prin 
aplicarea mecanică și oarbă a regulii majorităţii. Nu 
majoritatea și nici măcar parlamentul nu hotărăște ce este 
bine și ce este rău și nu poate face ca o crimă să nu mai fi e 
crimă pentru că o legalizează și declară că nu este crimă. 
Dacă, de pildă, într-o ţară care se pretinde democrată, 
majoritatea cetăţenilor votează și parlamentul legalizează 
exterminarea unei etnii, să zicem a evreilor, prin aceasta 
nu se poate afi rma că genocidul este legitim și ca atare e 
justifi cat și încetează de a mai fi  genocid. La fel prin faptul 
că într-o ţară majoritatea cetăţenilor votează și parlamentul 
legalizează avortul, nu înseamnă că avortul încetează de a 
mai fi  o crimă și un delict. Trebuie făcută deosebire între 
justiţie și legalitate: un lucru poate să fi e legal, dar să nu fi e 
just. Drepturile omului, în special dreptul la viaţă, inclusiv 
al copiilor nenăscuţi, sunt anterioare oricărei legislaţii și 
independente de ratifi carea din partea vreunui legislator. 
Ele sunt inalienabile și imprescriptibile; ele trebuie 
descoperite, recunoscute și proclamate de legislator; 
legislatorul care hotărăște după bunul plac ce este delict 
și ce nu este delict, se descalifi că. Concepţia că ceea ce 
hotărăște majoritatea este permis, duce la statolatrie și la 
crearea regimurilor totalitare. Acest stat divinizat în care 
dreptul nu este altceva decât expresia egoismului colectiv 
al unui popor, Hobbes îl numește Leviatan, după numele 
monstrului marin din Biblie. Statul devine astfel: 

«Dumnezeul muritor? căruia îi datorăm pacea și 
protecţia noastră. În virtutea autorităţii pe care a primit-
o de la fi ecare membru al Republicii, i-a fost conferită 
o putere, o forţă atât de mare, încât poate provoca o 
teroare care îi permite să supună după bunul plac voinţele 
tuturor în vederea păcii interioare și a ajutorului reciproc 
împotriva dușmanilor din afară.»

Astfel, democraţia rău înţeleasă înseamnă sclavie 
voluntară, renunţare la libertate. 

În fond ce fel de majoritate decide? Dacă astăzi un 
popor de 23 de milioane votează pentru avort, și comite 
un milion de avorturi pe an, peste 24 de ani vor fi  24 de 
milioane de victime. Și în acest caz minoritatea decide 
asupra majorităţii care nu are posibilitatea să decidă 
pentru propria viaţă. 

De altfel discuţia cu privire la legalizarea avortului 
nu e o dezbatere juridică sau legislativă, ci este un război; 
un război în sens unic, un război în care agresorul mai 
puternic elimină victima nevinovată, mai slabă. Iar ca 
temei juridic al agresiunii stă decizionismul: dreptul se 
încarnează în decizia politică. Și în acest caz legalitatea 
nu are nimic de-a face cu justiţia, iar legile umane nu au 
nimic de-a face cu legile morale înscrise în însăși natura 
umană: 

«Natura umană este ușor predispusă la acte de o mare 
răutate. Tot ceea ce cere ductila conștiinţă a omului e 
pretext de a se articula, după interes, cu complicitatea altor 
răi. Cu alte cuvinte, dacă scopul este considerat important 
și drept, orice mijloc pentru a-l realiza este considerat just. 
Greutatea vinei solitare nu e neapărat sesizată dacă mulţi 
alţii acţionează la fel. 

E mai ușor pentru un om să ucidă dacă cei din jurul 
său ucid, și e mai ușor pentru om să ucidă, dacă a mai 
ucis. Acest lucru l-au cunoscut întotdeauna toţi tiranii 
fanatici, de la stăpânitorii orientali ai antichităţii până 
la Torquemada, la Hitler, la Mao. Instinctele morale ale 
omului sunt în general fragile și, dacă nu sunt continuu 
regenerate printr-o angajare viguroasă, slăbesc până la 
dispariţie.» (Edwin A. Roberts, National Observer, 18 
ianuarie 1971).

Campania «Unul 
dintre noi» a strâns 
1,2 milioane de 
semnături

Ιniţiativa “Unul dintre noi” a anunţat 
că a depășit pragul de 1,2 milioane de 

semnături pentru campanie asociată. 
Conform sitului petiţiei, campania “One 
of Us” este o iniţiativă a cetăţenilor 
europeni care solicită “protecţie juridică 
pentru demnitatea, dreptul la viaţă și 
integritatea oricărei fi inţe umane din 
momentul concepţiei, în spaţiile ce ţin 
de Uniunea Europeană, în care această 
protecţie este de o importanţă specială”.

Într-un mesaj adresat membrilor 
campaniei, coordonatoarea Ana Del 
Pino afi rmă că în timp ce s-a depășit 

pragul dorit, strângerea de semnături nu 
încetează. Campania «Unul dintre noi», 
a spus ea, nu se poate opri din a depune 
eforturile necesare pentru apărarea 
embrionului uman în cadrul Uniunii 
Europene. “Vom continua să arătăm cât 
de profundă este obligaţia noastră de 
a apăra primul drept al omului. După 
cum este evident din logoul pe care l-am 
răspândit în toată Uniunea Europeană, 
fi ecare fi inţă are dreptul la viaţă și la 
protecţia cuvenită, indiferent de stadiul de 

dezvoltare.»
Campania «Unul dintre noi», care 

urmărește și interzicerea fi nanţării 
activităţilor care presupun distrugerea de 
embrioni umani, a celebrat primul milion 
de semnături în septembrie. Del Pino 
spune că rezultatele dau organizatorilor 
curajul de “a cere un răspuns» din partea 
Uniunii Europene.

http://www.catholica.ro/2013/10/07/
campania-unul-dintre-noi-a-strans-12-

milioane-de-semnaturi/
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Liderii principalelor comunităţi 
religiose ucrainene susţin calea 
integrării europene a Ucrainei

Liderii bisericilor și 
organizaţiilor religioase din 
Ucraina sprijină politica integrării 
europene promovată de autorităţile 
de la Kiev. Despre aceasta se spune 
într-o declaraţie comună semnată 
inclusiv de Mitropolitul Kievului 
și al Întregii Ucraine, Vladimir, 
dar și Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Ucrainiene, Filaret,  

Autorii declaraţiei declară că 
poporul ucrainean „de mult timp este parte a civilizaţiei europene” și 
că Ucraina în viitor trebuie să fi e „un stat independent printre naţiunile 
europene libere”.

Totodată, semnatarii, „cred că această alegere nu este și nu poate 
fi  considerată drept opunerea Ucrainei faţă de vecinul istoric - Rusia. 
Deoarece statalitatea sa, istoria și cultura este, de asemenea, sunt strâns 
legate de Europa».

Documentul a fost semnat de liderul canonic al Bisericii Ortodoxe 
Ucrainene (Patriarhia Moscovei), Mitropolitul Vladimir, liderul 
Bisericii Greco-Catolice din Ucraina, Sveatoslav, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Ucrainiene, Filaret, precum și rabinul principal al Ucrainei, 
Iaakov Dov Bleich, și președintele Administraţiei Spirituale a 
Musulmanilor din Ucraina, Muftiu Ahmed Tamim.

Lenta.ru

Reintroducerea orei de religie ca 
materie obligatorie în Spania

În Spania, ora de religie, care 
în timpul precedentului guvern 
socialist al lui José Luis Zapatero 
a devenit facultativă, fi ind însoţită 
de introducerea noii discipline 
alternative de educaţie civică, ar 
trebui să revină în curând “materie 
normală și obligatorie” în toate 
școlile de stat și particulare. Aceasta 
este una dintre prevederile proiectului 
de Lege organică privind creșterea 
calitativă a educaţiei, prezentat de 
guvernul popularului Mariano Rajoy. 
Legea a fost aprobată în aceste zile de 
Camera Inferioară a Parlamentului, 
în care coaliţia condusă de Partidul 
Popular deţine majoritatea absolută. 
Dacă legea va primi votul defi nitiv al 

Senatului, religia va deveni din nou o materie din trunchiul de bază al 
școlarizării și va conta “cu toate efectele” în calcularea mediei anuale a 
elevilor, citim pe situl Radio Vatican.

La baza proiectului de lege se afl ă documentul Episcopilor spanioli 
intitulat “Orientări pastorale pentru coordonarea familiei, parohiei 
și a școlii în transmiterea credinţei”, publicat pe 20 mai 2013, în 
urma sesiunii de primăvară a Conferinţei Episcopale. În documentul 
episcopal, care a preluat observaţiile Papei Benedict al XVI-lea cu 
privire la așa numita “urgenţă educativă”, se afi rmă că materia “religia 
catolică” nu poate fi  redusă la un simplu tratat de religie sau de știinţe 
ale religiei, după cum solicitau mai mulţi observatori, ci trebuie să 
își păstreze dimensiunea specifi că de transmitere și de mărturie a 
credinţei. Reforma învăţământului, care a trezit dezbateri aprinse în 
rândul opoziţiei, își propune să ridice calitatea învăţământului și să 
reducă indicele de abandon școlar, care în Spania ajunge la 25%. 
Totodată, proiectul de lege prevede reducerea drastică a cheltuielilor și 
încurajează iniţiativele private în domeniul școlar.

Sursa: Radio Vatican

În Slovenia, creștinii 
– catolici, ortodocși, luterani și 
neoprotestanţi – dar și musulmanii 
vor trebui să plătească impozit la 
stat pentru respectivele lăcașuri 
de cult. Noua măsură fi scală 
a guvernului de la Ljubljana a 
trezit nedumeriri și îngrijorare 
în rândul comunităţilor 
religioase, care au semnat o 
declaraţie comună de protest și 
îndemn la dialog, specifi când 
că impozitarea este nu numai 
injustă, pentru că reduce 
fondurile destinate asistenţei 
săracilor, ci și discriminatorie, 
pentru că supune credincioșii la o 
dublă impozitare, atât ca cetăţeni 
cât și ca membri ai respectivelor 
comunităţi religioase, se explică 
în relatarea de pe situl Radio 
Vatican.

În Declaraţia comună, potrivit 
cotidianului L’Osservatore 
Romano, semnatarii fac referinţă 
explicită la Constituţia Sloveniei 
și la normativa europeană în 
domeniu. “Dorim să aducem 
aminte”, se citește în declaraţie, 
“că dreptul la liberul exerciţiu al 
religiei se bucură de o protecţie 
constituţională specială și nu 
poate fi  redus sau abolit temporar 
sau permanent printr-un mijloc 
oarecare. La rândul său, Uniunea 
Europeană respectă un atare 
statut garantat prin Constituţie 
în privinţa libertăţii de religie. 
Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii Europene solicită ţărilor 
să recunoască identitatea și 
contribuţia specială a Bisericilor 
și a celorlalte comunităţi de 
credinţă din statele membre. 
Tratatul angajează în același timp 
Uniunea Europeană la un dialog 
deschis, transparent și continuu 
cu Bisericile și cu celelalte 
comunităţi de credinţă”.

În Declaraţia comună, 
Consiliul Bisericilor Creștine 
și Comunitatea Islamică din 
Slovenia își exprimă îngrijorarea 
cu privire la introducerea, din 
partea Guvernului, a unei taxe 
pe clădiri și a noilor modifi cări la 
legea asupra libertăţii religioase, 
care reglementează raporturile 
dintre diferitele confesiuni și 
stat. Semnatarii cer să se ţină 
cont de pagubele grave pe care 
le presupune o impozitare injustă 
asupra lăcașurilor de rugăciune. 
Proiectul de lege privind 
impozitarea clădirilor, care ar 
cuprinde și spaţiile destinate 
rugăciunii și cultului, riscă să 
provoace o reducere a fondurilor 
destinate carităţii și ajutorării 
aproapelui.

În prezent, comunităţile 
religioase din Slovenia plătesc 
impozit pe toate clădirile în 
proprietate cu excepţia celor 
destinate exercitării cultului și a 
edifi ciilor scutite prin hotărârile 
administraţiei locale. Proiectul de 
lege în materie prevede abolirea 

eventualelor scutiri introduse 
de primării și introducerea unei 
taxe asupra lăcașurilor de cult, 
care merge de la 0,5% până la 
0,1% din valoarea clădirii. O 
asemenea măsură legislativă 
comportă o ulterioară presiune 
fi scală, mai ales asupra parohiilor 
și a ordinelor călugărești. Legea 
este defi nită în Declaraţie 
“discriminatorie”, pentru că “îl 
supune pe cel care crede la o 
dublă impozitare, mai întâi ca 
cetăţean și apoi ca membru al 
comunităţii” din care face parte. 
Și aceasta pentru a-și vedea 
împlinit dreptul constituţional la 
libertatea cultului.

Reprezentanţii religiilor au 
cerut guvernului să deschidă 
un dialog pe toate fronturile 
care ating viaţa religioasă 
a persoanei. Declaraţia este 
semnată, în numele Bisericii 
Catolice, de președintele 
Conferinţei Episcopale, Mons. 
Andrej Glavan; pentru Biserica 
Ortodoxă Sârbă din Slovenia, 
de Vicarul Mitropolitului de 
Zagreb-Ljubljana, pr. Željko 
Lubarda; pentru Comunitatea 
Luterană Evanghelică de 
Episcopul Geza Erniša; iar 
în numele Comunităţilor 
Penticostale Evanghelice, de 
supraintendentul Daniel Brkič. 
Din partea Comunităţii Islamice 
locale, a semnat secretarul 
acesteia, Nevzet Porić.

Această biserică a fost construită la începutul 
secolului al IV-lea în cinstea creștinilor executaţi 
pentru credinţa lor. În ultimul timp, aici era o 
mănăstire de călugăriţe, însă, odată cu apariţia 
în zonă, acum o lună, a rebelilor din gruparea 
teroristă Al-Nusra, călugăriţele s-au refugiat 
la Mănăstirea Sfi ntei Tecla, unde în prezent se 
ascund de rebeli împreună cu 40 de copii orfani. 
La această mănăstire nu se poate ajunge din 
cauza lunetiștilor, care nu-i cruţă nici chiar pe 
ziariști. “Vina” Bisericii Sfi nţilor Serghie și Vah 
a fost că se situa în imediata apropiere de hotelul 
“Safi r”, care era folosit pentru odihna pelerinilor 
creștini și turiști, iar apoi ocupat drept poziţie a 

extremiștilor islamici. Armata siriană a egalat 
hotelul cu pământul, dar militanţii se ascund 
în continuare în subsoluri și peșterile din 
apropiere. Au fost pierdute pentru totdeauna 
icoana unică a Sfi nţilor Serghie și Vah, pictată 
în secolul al XIII-lea, care era situată chiar 
la intrare. S-a distrus iconostasul și icoana sa 
centrală pictată în secolul al XVIII-lea, icoanele 
Maicii Domnului și a lui Hristos. Nu mai există 
altarul consacrat Sfi nţilor Serghie și Vah. Este 
difi cil de precizat cât timp și efort le va trebui 
cercetătorilor pentru a stabili prejudiciul, dar și 
după opinia unui amator, biserica nu mai este 
recuperabilă 

Slovenia introduce impozitul pe lăcașurile de cult

Rebelii au distrus Biserica Sfi nţii Serghie 
și Vah din Maaloula, furând și distrugând 
icoane cunoscute în întreaga lume

Necrolog Pe 17 septembrie 
2013, credincioșii 
parohiei Lipoveni, rn. 
Cimișlia, l-au petrecut 
pe ultimul drum pe cel 
care timp de 23 de ani 
le-a fost păstor spiritual 
părintele Ioan Teodor 
Teacă.

 Născut la 2 aprilie 
1953, părintele Ioan 
a fost hirotonisit în 

treapta de diacon în data 
de 30 iulie 1990 iar în 
trapta de preot în data 
de 14 august același an 
de Înalt Preasfi nţitul 
Vladimir, pentru parohia 
Lipoveni, rn. Cimișlia.

Slujba înmor-
mântării a fost ofi ciată 
de un sobor de preoţi în 
frunte cu protopopul de 
Cimișlia Prot. Nicolae 

Goreanu.
Preasfi nţitul Ana-

tolie, împreună cu 
clerul și credincioșii 
Eparhiei de Cahul 
și Comrat aduce 
condoleanţe familiei 
îndurerate, prietenilor și 
credincioșilor păstoriţi 
de părintele Ioan. 

Dumnezeu să-l 
odihnească!


