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Biserica Creștină Ortodoxă cu mare 

dragoste cinstește această zi a celor doi 
mari Apostoli Petru și Pavel, care prin 
lucrarea lui Dumnezeu au schimbat 
orientarea lumii vechi. Acești doi dascăli 
și părinţi ai noștri sunt modele vrednice 
de urmat. Prin exemplele lor pline de 
râvnă, credinţă și iubire, învăţăm și noi 
cum trebuie să fi m vrednici de numele 
de creștini, căci toate darurile Duhului 
Sfânt sălășluiau în ei.

Lucrarea Duhului Sfânt și învăţătura 
Evangheliei lui Hristos i-au făcut pe 
Apostoli să fi e făuritorii celei de-a doua 
lumi, păstrând din lumea veche tot ceea 
ce era uman și valabil. În această lucrare 
dumnezeiască au fost rânduit să fi e cei 
mai distinși Sfi nţi Apostoli Petru și 
Pavel.

Sfântul Apostol Petru era originar 
din Iudeea, dintr-un sat mic, Betsaida, 
în apropiere de Marea Galileii. Fiu al 
lui Iona, ce purta numele de Simion, 
iar Mântuitorul îi schimbase numele 
din Chifa, ceea ce în grecește înseamnă 
Petru (piatră). Nu făcuse carte, dar cu-
noștea scrierea și cititul, era inteligent și 
pasionat de toată lucrarea cea bună. Se 
ocupa cu pescăria, totodată iniţiindu-se 
în problemele de spiritualitate iudaică. 
Era căsătorit, avea doi copii: o fată și 
un băiat. Fratele lui, Andrei, este cel care 
l-a urmat pe Sfântul Ioan Botezătorul 
în pustia Iordanului. De la Sfântul Ioan 
a auzit Andrei că Domnul Iisus Hristos 
este Mielul lui Dumnezeu, iar după ce 
l-a botezat în apa Iordanului, a plecat 
de la Botezătorul și s-a făcut ucenic al 
lui Hristos.

Andrei este primul chemat la 
apostolat.

După câteva zile, Andrei 
s-a dus la fratele său Petru și 
i-a zis: „Am afl at pe Mesia ce 
se cheamă Hristos”. Mergând 
împreună cu fratele său Petru 
să-l vadă pe Domnul Hristos. 
Iisus i-a zis lui Petru: „Tu ești 
Simion, feciorul lui Iona, tu te 
vei chema Chifa, ce înseamnă 
Petru”. 

Petru s-a minunat mult de 
Cel care-i cunoaște numele și 
gândurile, recunoscându-L, 
și-a lăsat familia, pescuitul și 
la chemarea lui Iisus i-a urmat 
Lui.

 A fost prezent la prima mi-
nune de la nunta din Galileea 
(Ioan 2, 1). Sfântul Petru este 
luat de Iisus la învierea fi icei 
lui Lair (Luca 8, 51). Mai târziu 
este martor pe muntele Tabo-
rului, a strălucirii celei dum-
nezeiești a iubitului său Învăţător. Dra-
gostea lui Petru pentru Iisus era mare, 
căci în grădina Ghetsimani, apărându-L 
pe Iisus, retează urechea slujitorului 
lui Malhus, fi ind certat de Mântuitor 
pentru acest gest – „cine scoate sabia, de 
sabie va muri”.

Și totuși a avut momente de slăbiciu-
ne: Petru s-a lepădat de Iisus de 3 ori, 
după proorocirea Lui. Pe urmă a plâns 
mult și, pocăindu-se, a fost statornic și 
spornic în credinţă pentru Hristos toată 
viaţa. După Învierea Sa, Mântuitorul S-a 
arătat lui Petru pe malul lacului Cheni-
zareth, întrebându-l de trei ori dacă-L 

iubește. Așa ștergându-i-se păcatul le-
pădării.

Plin de Duh în ziua Pogorârii Duhului 
Sfânt, aduce la credinţă pe cei 3000 de 
oameni. A vindecat un olog din naște-
re care zăcea în faţa porţilor bisericii 
– Poarta Frumoasă. De asemenea, a vin-
decat un bolnav din Lida. Iar în cetatea 
Iope a înviat o fată pe muntele Tavita. A 
botezat întreaga familie a lui Corneliu 
sutașul. Este prezent la I Sinod Apostolic 
din Ierusalim în 51. A fost închis de Irod 
Agripa, iar peste noapte îngerul Domnu-
lui îl slobozește în chip minunat. 

Continuare în pag.3

Tot mai multe semnale indică 
faptul că este revigorat procesul 
de comunizare a societăţii, dirijat 
cu abilitate și metodic de către 
comuniști. Prin comunizare în-
ţelegem răspândirea doctrinei 
comuniste, atee în esenţă, cu con-
secinţe dezastruoase pentru viaţa 
morală a societăţii în cei aproape 
50 de ani de dictatură ateo-comu-
nistă. Numărul în creștere al ti-
nerilor comsomoliști, reactivarea 
organizaţiilor de pionieri, rein-
stalarea monumentelor și bustu-
rilor bolșevicului Lenin, cel mai 
înverșunat prigonitor al Bisericii, 
pentru care religia era „opium 
pentru popor”, sunt grăitoare în 
acest sens. Se pare că ateiștii n-au 
renunţat la vechile năravuri, ci au 
schimbat doar metodele și mijloa-
cele pentru a-și atinge scopul. Ei 
nu mai merg deschis împotriva 
Bisericii, ci, dimpotrivă, își ating 
ţinta folosind Biserica. Au înţeles 
că a apărea în public alături de 
feţele bisericești este un câștig. 
Creând confuzii, pot în liniște să-
și promoveze doctrina comunistă.

Ultimul caz care a scandalizat o 
parte din creștini a fost instalarea 
bustului antihristului Lenin nu 
departe de biserica din Anenii 
Noi. A protestat doar preotul și 
o parte din creștini. O reacţie 

promptă a Mitropoliei Moldovei 
(rusă), a cărei parohie este, n-a 
urmat. S-ar fi  cuvenit ca structura 
locală a Patriarhiei Moscovei să-l 
susţină pe preot și să reacţioneze 
la fel de virulent și organizat 
cum a făcut-o împotriva admi-
terii în legalitate a Mitropoliei 
Basarabiei. Poate era momentul  
să-i avertizeze public pe urmașii  
“conducătorului proletariatului 
mondial” ca aceștia să abandone-
ze vechile apucături. 

Faptul că politicienii se înghe-
suie pe lângă feţele bisericești nu 
mai miră pe nimeni. E la modă. 
Toţi vor să fi e surprinși de ca-
merele de luat vederi întreţinân-
du-se cu clerici, închinându-se 
în sfi ntele lăcașe sau sărutând 
icoane. Se străduie care cum 
poate să implice Biserica în jocuri 
politice, urmărind doar scopuri și 
interese personale sau de partid. 
Se speculează cu cele sfi nte și veș-
nice pentru o reușită trecătoare. 
Mare deșertăciune. Politicienii 
urmăresc transformarea amvo-
nului în tribună politică. Și unii 
preoţi de bună voie și nesiliţi de 
nimeni (sau, mai știi) acceptă să 
se transforme în agenţi electorali, 
arătându-și deschis preferinţele 
pentru „rândunele”, „trandafi ri” 
sau „soare”, uitând că toate sunt 

creaţia lui Dumnezeu. Greșește 
mult preotul când favorizează o 
parte a creaţiei. Preotul este pă-
rintele duhovnicesc al tuturor și 
în faţa lui trebuie să se producă 
împăcarea după dezgustătorul 
război electoral. Politicienii trag 
din imaginea Bisericii pentru a-și 
acoperi urâţenia morală. Făţărni-
cia lor este de înţeles, dar este de 
neînţeles de ce feţele bisericești 
nu se autosesizează pentru a in-
terzice utilizarea imaginii Bise-
ricii în scop de partid. Asocierea 
și identifi carea  vreunui partid cu 
Biserica dăunează acesteia. Bise-
rica este peste partide și nicide-
cum nu poate fi  anexată vreunei 
grupări. 

Cel mai mult a profi tat și a 
dăunat Bisericii în ultimul timp 
Partidul Comuniștilor. Show-
urile televizate cu aducerea 
Luminii Sfi nte de la Ierusalim și 
campania pentru reconstrucţia 
Mănăstirii Căpriana au provocat 
repulsia multor creștini. Cine 
crede în pioșenia și în sinceritatea 
comuniștilor? Cât sunt de cucer-
nici s-a văzut prin faptele lor la 
Anenii Noi. Creștinii n-au înţe-
les de ce primul secretar al celui 
mai sângeros partid, care se face 
vinovat de dezastrul moral din 
societate, care a închis, dinamitat 

și transformat bisericile în depo-
zite și grajduri, care a deportat și 
împușcat preoţi, a dărâmat cruci 
și răstigniri, a profanat icoane, a 
batjocorit chipul Mântuitorului, a 
ucis zeci de milioane de oameni, 
rostește predici pascale, iar la 
Mănăstirea Căpriana a avut un 
tratament aparte, fi ind acceptat 
doar el și alţi câţiva demnitari 
cu bodyguarzii lor la Sfânta 
Liturghie. În loc să i se ceară o 
pocăinţă publică pentru ororile 
săvârșite de-a lungul anilor de 
acest partid, Voronin benefi ciază 
de un tratament de creștin privi-
legiat. În loc să i se dea canon lui 
și partidului său să refacă toate 
bisericile și mănăstirile din banii 
comuniștilor, să restituie odoarele 
scumpe confi scate și să despăgu-
bească pe toţi cei care au avut de 
suferit din urma regimului dicta-
torial ateu, Mitropolitul Vladimir 
face schimb de daruri cu acesta în 
noaptea Învierii. Șeful structurii 
locale a Patriarhiei Moscovei îi 
dăruiește primului secretar al 
comuniștilor un ou de cristal, iar 
acesta, la rândul lui, îi dăruiește 
Mitropolitului Vladimir o icoană. 
Ce să înţeleagă creștinul simplu? 
Sectele asta și așteaptă.

Continuare în pag. 8
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8 aprilie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă pe P. C. preoţi Pr. Alexei Semio-
nov, parohul bisericii „Sf. Ioan Hozevitul”, 
sec. Ciocana, mun. Chișinău, pe Pr. Mihail 
Golban, parohul bisericii „Sf. Ierarh Nicolae”, 
satul Vadul Leca, rn. Telenești, pe Pr. Teodor 
Botezatu, parohul bisericii „Sf. Cuv. Paras-
cheva”, sec. Ciocana, mun. Chișinău, precum 
și mireni din cadrul Mitropoliei Basarabiei, 
pe dnii Vasile Pruteanu, rn. Râșcani, Alexan-
dru Trifan, rn. Călărași.

9 aprilie – A efectuat o vizită pastorală la 
Mănăstirea Ţiganca, Cahul.

10 aprilie – A efectuat o vizită pastorală la 
mănăstirea Ulmu și parohia „Sf. Arhan. Mi-
hail și Gavriil” din Hâncești. 

11 aprilie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă pe P.C. Pr. Alexandru Furdui, paro-
hul bisericii „Sf. Ierarh Nicolae”, Pojorăni, rn. 
Ialoveni, pe Pr. Viorel Rusu, parohul bisericii 
„Înălţarea Sf. Cruci”, Floreni, rn Anenii Noi 
, precum și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

12 aprilie – Lucrări de birou. A efectuat o 
vizită pastorală la Cornești.

13 aprilie – A ofi ciat Sfânta Liturghie la Pa-
raclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Evanghelistul”. 
În cadrul Sfi ntei Liturghii a rostit un cuvânt 
de învăţătură.

14 aprilie – A efectuat o vizită pastorală 
în parohiile Porumbești, Cania, cimitirul 
eroilor români de la Ţiganca, Cahul. Seara a 
săvârșit slujba Pavecerniţei Mare cu Canonul 
Sf. Andrei Criteanul. După ofi cierea Sfi ntei 
Liturghii a rostit un cuvânt de învăţătură.

16 aprilie – A ofi ciat Sfânta Liturghie a 
Sfântului Grigorie Dialogul la Paraclisul 
Mitropolitan „Sf. Ioan Evanghelistul”. În 
cadrul Sfi ntei Liturghii a rostit un cuvânt de 
învăţătură.

18 aprilie – A asistat la Sfânta Liturghia a 
Sf. Grigorie Dialogul de la Paraclisul Mitro-
politan „Sf. Ioan Evanghelistul”.

20 aprilie – A ofi ciat Sfânta Liturghie la Pa-
raclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Evanghelistul”. 
În cadrul Sfi ntei Liturghii a rostit un cuvânt 
de învăţătură.

21 aprilie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă pe P.C. preoţi Viorel Rusu și Gheor-
ghe Ioniţă, pe arhim. Marcu Ghimciuc, pe dl 
Mihai Potoroacă și mireni din cadrul Mitro-
poliei Basarabiei.

23 aprilie – Lucrări de birou. A primit 
în audienţă pe reprezentanţii Ofi ciului 
Naţional pentru Cultul Eroilor din cadrul 
Guvernului Român, pe dl deputat Vlad Cu-
breacov, pe P.C. preoţi Iulian Budescu, Vasile 
Burduja, Vasile Secrieru, Alexandru Bogos, 

Vasile Petrov și mireni din cadrul Mitropo-
liei Basarabiei.

24 aprilie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă pe P.Cuv. Arhim. Andrei Carama-
lău, pe P.C. preoţi Alexandru Furdui, Dorin 
Revenco, Ioan Cristea, Ioan Marin și mireni 
din cadrul Mitropoliei Basarabiei.

25 aprilie – Lucrări de birou. A primit 
în audienţă pe P.Cuv. Arhim. Andrei Cara-
malău, pe dl deputat Vlad Cubreacov, pe dl 
Igor Belei și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei. 

27 aprilie – A ofi ciat Sfânta Liturghie la 
Mănăstirea “Sf. Ap. Andrei” din Durlești, 
unde a hirotonit în preot pe diaconul Dumi-
tru Bulat. În cadrul Sfi ntei Liturghii a rostit 
un cuvânt de învăţătură.

28-29 aprilie – Lucrări de birou. A primit în 

audienţă pe P.C. preoţi Mihail Siloci, Mihail 
Tataru, Gheorghe Nazarie, Avenir Golban, 
pe dl deputat Vlad Cubreacov și pe dl Igor 
Belei.

30 aprilie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă pe P.C. preot Teodor Golban.

31 aprilie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă preoţi și mireni din cadrul Mitro-
poliei Basarabiei.

1 mai – A ofi ciat Slujba de Înviere a Dom-
nului nostru Iisus Hristos la Paraclisul Mi-
tropolitan „Sf. Ioan Evanghelistul”.

2 mai – A ofi ciat Sfânta Liturghie la Mă-
năstirea “Sf. Ap. Andrei” din Durlești. În 
cadrul Sfi ntei Liturghii a rostit un cuvânt de 
învăţătură.

6 mai – A ofi ciat Sfânta Liturghie la paro-
hia „Nașterea Maicii Domnului” din localita-
tea Bălăbănești, rn. Criuleni. În cadrul Sfi ntei 
Liturghii a rostit un cuvânt de învăţătură.

8 mai – A ofi ciat Sfânta Liturghie la Para-
clisul Mitropolitan „Sf. Ioan Evanghelistul”. 
În cadrul Sfi ntei Liturghii a rostit un cuvânt 
de învăţătură.

10 mai – Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

11 mai – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă pe P.C. preot Ion Herţa din paro-
hia Slobozia Mare, rn. Cahul, și mireni din 
cadrul Mitropoliei Basarabiei: pe dl Mihai 
Potoroacă.

14 mai – A ofi ciat slujba de înmormânta-
re a dnei Maria Navin din satul Iargara, rn. 
Leova.

15 mai – A ofi ciat Sfânta Liturghie la pa-
rohia ”Sf. Cuv. Parascheva” din Sloveanca, 
rn. Sângerei, unde a hirotonit în diacon pe 
tânărul Grigorie Galben. În cadrul Sfi ntei 
Liturghii a rostit un cuvânt de învăţătură.
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Medicii, în virtutea activităţii 
lor, sunt cei mai aproape de omul 
în suferinţe, luptând împreună îm-
potriva bolii și morţii, și poate cel 
mai des meditează asupra acestui 
mare dar al lui Dumnezeu, dar și 
mare taină – viaţa. Boala îl poate 
arunca pe cel bolnav în groaznica 
deznădejde sau îl poate apropia 
de Dumnezeu - depinde dacă va 
descoperi sensul suferinţei. Rolul 
medicului în această situaţie este 
enorm. Cum va aborda persoana 
care-i stă în faţă: ca pe un „corp” 
sau ca pe „chipul slavei lui Dum-
nezeu”. Un medic creștin știe că 
puterile-i sunt limitate și că fără 
Dumnezeu, Doctorul sufl etelor și 
al trupurilor și Adevăratul Vinde-
cător, nu va reuși să facă nimic și 
va apela la ajutorul Bisericii. Preo-
tul, la rândul său, prin rugăciuni 
și Tainele Bisericii (Spovedania, 
Împărtășania, Maslul) va ști cum 
să refacă sănătatea sufl etească 
a bolnavului de care depinde și 
sănătatea lui trupească. Medicul 
creștin caută conlucrarea cu preo-
tul pentru binele bolnavului și 
pentru împlinirea menirii sale. 

 A fi  medic este o vocaţie. Dum-
nezeu cheamă tainic pe cei care 
vor deveni „instrumentele” de 
vindecare a societăţii. Și numai 
medicii care descoperă și conști-
entizează această misiune sfântă 
devin medici cu adevărat. Ase-
menea medici există. Și dea Bunul 
Dumnezeu să fi e cât mai mulţi. 
Am avut ocazia să cunosc câţiva 
dintre aceștia când am participat 
la sfi nţirea sediului Centrului de 
Medicină „MEDALVA”, specializat 
pe „servicii la domiciliu în regim 
nonstop”, unde activează 42 de 
buni specialiști în frunte cu dl 
director Alexandru Cerbu.

După ofi cierea slujbei de sfi n-
ţire, dl Cerbu a rostit un cuvânt 
în care a mărturisit convingător 
și cu credinţă cât de mult te ajută 
Dumnezeu dacă îi ceri ajutorul. 
„În 1999 am venit cu un proiect la 
părintele Vlad. El mi-a citit o rugă-
ciune de binecuvântare în timpul 
căreia am simţit niște fi ori inexpli-
cabili care au mișcat ceva înăuntrul 
meu. Seara am visat mănăstiri, bi-
serici și cupole strălucitoare. După 
acel moment am devenit mai sigur 

în acţiunile mele, mi-au apărut idei 
noi, oamenii pe care i-am întâlnit 
parcă mi-i trimitea cineva, toţi 
erau competenţi și profesioniști și 
astăzi formăm în cadrul Centrului 
„MEDALVA” o echipă. Pentru mine 
clipa binecuvântării a constituit și 
un moment de trezire la credinţă, o 
luminare asupra rânduielilor vieţii. 
De atunci simt purtarea de grijă a 
lui Dumnezeu, puterea călăuzitoa-
re divină, „mâna lui Dumnezeu”, 
cum se spune în popor. Orice alt 
proiect l-am abordat cu încredere și 
credinţă și am reușit. Chiar atunci 
când am avut un insucces am mers 
mai departe și am simţit ajutorul 
lui Dumnezeu. Fără ajutorul Lui 
ne putem zbate mult – nu vom reuși 
nimic. Voia Lui este peste toate și în 
toate. Și numai invocând ajutorul 
Lui cu credinţă poţi reuși. 

Tot atunci l-am câștigat pe pă-
rintele Vlad ca părinte duhovnicesc 
al familiei noastre, la care mergem 
permanent la mărturisire și după 
un sfat”, avea să încheie dl Cerbu.

Părintele Vlad, în cuvântul 
de binecuvântare, a specifi cat: 
„Pentru mine este o bucurie că 
am cunoscut această familie de 
medici, dl Alexandru și dna Silvia 
Cerbu. Sunt niște oameni și doctori 
extraordinari care, cu dăruire și 
multă căldură, îngrijesc de pa-
cienţi. De obicei, bolnavul vine la 
medic, dar acești medici îl caută 
pe cel bolnav. Auzind că cutare 
s-a îmbolnăvit, îl găsesc și-i oferă 
tratamentul de care are nevoie. 
Ei nu caută în costul banilor, ci 
în salvarea vieţii aproapelui, căci 
nu este nimic mai scump în faţa 

lui Dumnezeu decât omul, în care 
El și-a pus Chipul și Asemănarea 
Sa. Acești medici caută să-și pună 
în practică toate darurile pe care 
le au de la Dumnezeu, vindecând 
trupul, dar cu sfaturile creștine 
și sufl etul. Sunt buni creștini care 
frecventează biserica „Sfânta Teo-
dora” cu regularitate, vin la Izvorul 
și Lumina vindecătoare a lui Dum-
nezeu pentru a putea, la rândul 
lor, să o transmită bolnavilor. Ei 
sunt conștienţi că medicul este un 
instrument în mâna lui Dumnezeu 
pentru a-i vindeca pe semeni și cer 
ajutorul lui Dumnezeu întru vin-
decarea pacienţilor. 

Binecuvântată fi e această sfi nţire 
și acest început. Binecuvântată fi e 
această echipă de medici profe-

sioniști care caută să slujească atât 
oamenilor, cât și lui Dumnezeu. 
Dumnezeu să vă ajute!”

M-au impresionat cuvintele ros-
tite de dl doctor Cerbu și părintele 
Vlad. Ascultându-i m-am dus cu 
gândul la doctorii și tămăduito-
rii Bisericii: Sfi nţii Pantelimon și 
Ermolae, Samson și Diomid, Mo-
chie și Anichit, Talaleu și Trifon, 
la Sfi nţii Doctori fără de Arginţi 
Cozma și Damian, care vindecau 
pe cei bolnavi, dar în loc de răspla-
tă le cereau să creadă în Hristos. 
Chiar dacă timpurile sunt altele, 
pot exista și astăzi doctori fără 
de arginţi care, prin activitatea și 
viaţa lor să slăvească și să mărtu-
risească pe Dumnezeu.

Anatol TELEMBICI

Doctori fără de arginţi
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STIMATE DOMNULE 
PREȘEDINTE,

Mitropolia Basarabiei  vă transmite punctul 
său de vedere general asupra proiectului de 
lege cu privire la libertatea conștiinţei și asoci-
aţiile religioase iniţiat de Guvernul Republicii 
Moldova la 27 octombrie 2004 și înregistrat în 
Parlament la 28 octombrie 2004 cu nr. 3613.  

Ne vom bucura dacă veţi transmite acest 
punct de vedere, conform uzanţelor, pe canale 
diplomatice, spre luare de cunoștinţă, Comite-
tului de Miniștri al Consiliului Europei care 
monitorizează modul de îndeplinire a Hotă-
rârii CEDO din 13 decembrie 2001 în dosarul 
„Mitropolia Basarabiei și alţii c. Moldovei”.

Poziţia critică a Mitropoliei Basarabiei faţă 
de proiectul în cauză și impactul acestuia 
asupra domeniului pe care urmează să-l regle-
menteze poate fi  rezumată astfel:

1. Proiectul contravine fl agrant Constituţiei 
Republicii Moldova (art. 31) întrucât anulează 
noţiunea constituţională de „culte religioase”, 
noţiune tradiţională utilizată până în prezent 
atât în Republica Moldova, cât și în majorita-
tea statelor de limbi neolatine. Viciul termi-
nologic al proiectului este evident. Tipologic 
și terminologic proiectul amintește legislaţia 
comunistă a statului ateu din trecut;

2. Prin acest proiect, statutul actual al culte-
lor religioase, ca totalitate a Bisericilor din ţara 
noastră, este diminuat până la nivelul oricărei 
asociaţii profane cu caracter pios din sânul Bi-
sericilor, lucru care nu este justifi cat și nici nu 
a fost cerut de nimeni;

3. Comitetul de Miniștri al Consiliului Eu-
ropei a insistat doar asupra adoptării unui 
mecanism nou de recunoaștere a cultelor 
religioase și a părţilor lor componente care 
să ofere garanţii de neadmitere a amestecului 
statului în viaţa internă a cultelor religioase și 
nu a cerut anularea unui șir întreg de drepturi 
pe care Legea despre culte din 24 martie 1992 
le rezervă cultelor religioase, iar proiectul de 
lege nr. 3613 le anulează;

4. Multe dispoziţii ale proiectului sunt foarte 
dubioase, obscure și confuze, iar interferenţa 
puterii de stat centrale și locale în viaţa reli-
gioasă rămâne a fi  importantă;

5. Cu toate că în Nota informativă la proiect 
Guvernul susţine că „Proiectul (...) a fost 
elaborat în scopul executării hotărârii Curţii 
Europene a Drepturilor Omului în cauza cu 
privire la Mitropolia Basarabiei”, proiectul de-
raiază de la scopul afi șat și vine să înrăutăţeas-
că situaţia de facto a Mitropoliei Basarabiei și 
suprimă o serie de garanţii oferite de actuala 
lege a cultelor. Astfel, este anulată interdicţia 
prozelitismului abuziv, a încercării de a in-
fl uenţa conștiinţa religioasă a unei persoane 
prin violenţă sau abuz de autoritate. Mitropo-
lia Basarabiei este singura Biserică din Repu-
blica Moldova în raport cu care reprezentanţii 
Bisericii ortodoxe (ruse) din Moldova afl aţi 
în funcţii publice s-au dedat la prozelitism 
abuziv, forţându-i pe cetăţenii moldoveni liber 
asociaţi în cadrul Mitropoliei Basarabiei să se 
dezică de apartenenţa la aceasta pentru a fi  
readuși în comuniunea Bisericii de care acești 
funcţionari aparţin. Asemenea activităţi cu 
caracter integral sau parţial prozelitist au fost 
desfășurate de funcţionari de stat de diferit 
rang (de la simpli primari, până la directorul 
Serviciului de stat pentru problemele cultelor 

și însuși Șeful Statului) și Hotărârea CEDO 
din 13 decembrie 2001 oferă o multitudine de 
exemple în acest sens. De remarcat în context 
că defi niţia prozelitismului abuziv a fost dată 
de experţi ai Consiliului Europei în procesul 
de expertizare a legislaţiei Republicii Moldova 
și de compatibilizare a acesteia cu prevederile 
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. 
Mitropolia Basarabiei este încă o Biserică 
minoritară numeric și este îndreptăţită la 
protecţia împotriva prozelitismului abuziv la 
care se dedă deschis Biserica ortodoxă (rusă) 
în Moldova, favorizată de stat și incitată contra 
Mitropoliei Basarabiei. Favorizarea Bisericii 
ortodoxe (ruse) în Moldova în raport cu Mi-
tropolia Basarabiei și alte culte este evidentă 
în cazul Legii cu privire la sistemul naţional 
de pașapoarte, prin care „mitropolitul Chiși-
năului și al întregii Moldove” benefi ciază de 
pașaport diplomatic, de imunităţi și privilegii 
diplomatice, fi ind asimilat înalţilor funcţiona-
ri de stat (miniștri, deputaţi, președinte al re-
publicii). Guvernul Republicii Moldova a dat 
avize negative atât în cazul iniţiativelor legi-
slative de anulare a prevederii de favorizare a 
capului Bisericii ortodoxe (ruse) din Moldova, 
cât și în cazul iniţiativei legislative de egalare 
a tuturor șefi lor cultelor legal recunoscute din 
Moldova cu „mitropolitul Chișinăului și al 
întregii Moldove”. Mitropolia Basarabiei este 
victima prozelitismului abuziv, promovat cu 
mijloace de stat și insistă asupra menţinerii 
interdicţiei acestui fenomen negativ așa cum a 
fost el defi nit de experţii Consiliului Europei;

6. Discriminarea cetăţenilor în funcţie de 
nivelul pe care statul îl rezervă unei sau altei 
comunităţii (asociaţie, grup etc.), așa cum 
prevede proiectul, nu poate fi  acceptată de 
noi, întrucât aduce atingere drepturilor și li-
bertăţilor fundamentale, inclusiv dreptului de 
proprietate;

7. Limitele numerice pentru constituirea 
de părţi componente ale cultelor plasează 
Bisericile mai prejos de orice organizaţie ne-
guvernamentală, ceea ce este în mod evident 
discriminatoriu;

8. Eliminarea educaţiei moral-religioase, pe 
bază opţională și facultativă, din școlile publi-
ce creează o coliziune serioasă cu Legea învă-
ţământului și poate provoca situaţii mai mult 
decât grave în localităţile și școlile în care acest 
învăţământ se desfășoară în prezent. Avem im-
presia că autorul, adică Guvernul Vasile Tarlev, 
sub pretextul neutralităţii religioase a statului, 
dorește să revină la doctrina leninistă a ateis-
mului de stat. A se observa că majoritatea 
statelor Consiliului Europei, altminteri laice, 
admit studierea religiei în școlile publice, iar 
Consiliul Europei nu are un standard defi nitiv 
și unanim acceptat în această materie;

9. Anularea scutirii de impozitul pe celibat 
în cazul monahilor și monahiilor aduce o jig-
nire sentimentelor religioase ale celor vizaţi 
și ar întoarce Republica Moldova la practica 
sovietică atee în acest subiect;

10. Aplicat cazului concret al Mitropoliei Ba-
sarabiei, proiectul de lege urmărește limitarea 
dreptului său de activitate peste hotarele statu-
lui, lucru cu care nu putem fi  de acord, în con-
diţiile în care Mitropolia are rangul superior 
de Exarhat al Plaiurilor și are în jurisdicţia 
sa canonică extrateritorială mai multe comu-
nităţi în Estonia, Letonia, Lituania, Federaţia 
Rusă, Statele Unite ale Americii și Ucraina. 

Observăm că proiectul anulează prevederea 
din actuala lege că „bunurile bisericești afl ate 
în străinătate și interesele religioase ale cetă-
ţenilor Republicii Moldova în străinătate fac 
obiectul unor convenţii internaţionale”, lucru 
cu care nu putem fi  de acord;

11. Pe ansamblu proiectul reprezintă un re-
gres vizibil faţă de legea în vigoare în materie 
de culte, diminuează, din raţiuni evident ideo-
logice, rolul pozitiv al Bisericilor în societate 
și le plasează mai prejos de statutul rezervat 
oricărui ONG și persoanelor juridice create de 
stat. Rolul statului, pe de altă parte, este abso-
lutizat după modelul comunist, care nu admite 
subsidiaritatea și nu respectă autonomia cul-
telor. Astfel, Statul nu mai apare ca un instru-
ment al societăţii pus în serviciul acesteia, ci ca 
o structură despotică suprasocietală; 

12. Diferite ca natură, scop și mijloace, 
Statul și Biserica trebuie să rămână parteneri 
egali, separaţi administrativ și complementari 
efectiv, fi ecare autonom în domeniul care îi 
este rezervat exclusiv, eliminând orice relaţie 
antagonică iniţiată de stat sub pretextul neu-
tralităţii sale religioase și din considerentul 
aprioric că religiosul ar fi  un rău tolerabil, 
iar areligiosul un bun absolut și strictamente 
necesar într-o societate autentic democratică. 
Proiectul de lege nr. 3613 iniţiat de Guvern 
nu răspunde nici pe departe unui asemenea 
deziderat.

Părerea Mitropoliei Basarabiei este că pen-
tru ca ţara noastră să se conformeze pe deplin 
măsurilor generale impuse de Comitetul de 
Miniștri al Consiliului Europei în vederea în-
deplinirii Hotărârii CEDO din 13 decembrie 
2001 în dosarul „Mitropolia Basarabiei și alţii 
c. Moldovei”, este necesar ca Parlamentul să 
menţină în vigoare Legea despre Culte din 24 
martie 1992, modifi când-o sau completând-o 
de o asemenea manieră încât să instituie un 
mecanism de recunoaștere a Cultelor reli-
gioase și a părţilor lor componente conform 
cu standardele Consiliului Europei în materie 
și cu jurisprudenţa CEDO. Totodată, ne expri-
măm deplina consternare în legătură cu faptul 
că autorul proiectului nr. 3613, Guvernul Re-
publicii Moldova, se opune din 2001 până în 
prezent modifi cării propriilor acte normative 
privind mecanismul de admitere în legalitate 
a părţilor componente ale cultelor religioase, 
fi ind vorba de Regulamentul provizoriu cu 
privire la înregistrarea părţilor componente 
ale cultelor aprobat prin Hotărârea de guvern 
nr. 758 din 13 octombrie 1994 și publicat în 
„Monitorul Ofi cial” al Republicii Moldova 
nr. 13/111 din 17 noiembrie 1994. O simplă 
eliminare a unui alineat din acest Regulament 
i-ar permite ţării noastre să-și amelioreze ima-
ginea în faţa Consiliului Europei, ar face mai 
ușoară și mai demnă viaţa cetăţenilor Repu-
blicii Moldova liber asociaţi în cadrul Mitro-
poliei Basarabiei și ar arăta lipsa de necesitate 
ca proiectul nr. 3613 să fi e adoptat. 

Al Dumneavoastră același de tot binele voi-
tor și pururea rugător,

† P E T R U
Arhiepiscop al Chișinăului,
Mitropolit al Basarabiei și

Exarh al Plaiurilor

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
DOMNIEI SALE,

DOMNULUI PREȘEDINTE MARIAN LUPU

CC:
Președinţia Republicii Moldova

Guvernul Republicii Moldova
Reprezentantul Secretarului General al Consiliului Europei

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei

Sfi nţii Apostoli 
Petru şi Pavel

Continuare din pag.1
A străbătut drumuri lungi și 

grele, propovăduind lumina Evan-
gheliei în Iudeea, în Antiohia și în 
Pont, în Galatia, în Capadocia și 
Britania, ajungând până la Roma. 
Sfântul Apostol Petru a hirotonit 
episcopi și preoţi credincioși în 
bisericile nou întemeiate.

În anul 67 este prins și judecat 
la moarte. Și-a cerut răstignirea 
zicând: „Nu mi se cade mie ca să 
mă răstigniţi ca pe Hristos”. A fost 
răstignit cu capul în jos, sufl etul 
înălţându-se la cer către Învăţă-
torul său.

Al doilea prăznuit al acestei 
sărbători este Sfântul Apostol Pa-
vel, cel mai mare teolog și trăitor 
al creștinismului de acum două 
mii de ani. Sfântul Apostol Pavel 
s-a născut în or. Tars, capitala pro-
vincie Cicilia, pe timpul lui Irod 
Împărat, într-o familie de oameni 
înstăriţi din neam iudeu. Numele 
său iudaic este Saul (cel dorit). 
Saul însușește meseria de con-
fecţionar al corturilor în familia 
tatălui său. Primește o educaţie 
bună de la părinţi și fraţi, o edu-
caţie religioasă la cel mai mare 
învăţător al templului și neamului 
său – Gamalil.

Fiind fariseu și rabin înfl ăcărat, 
duce o luptă înverșunată împo-
triva celor care mărturiseau pe 
Hristos și Învierea Lui. Această 
ură împotriva creștinilor o are 
în el până-n drum spre Damasc. 
Pe acest drum i se arată în chip 
minunat Mântuitorul Iisus, zicân-
du-i: „Saule, Saule, de ce mă pri-
gonești? Eu sunt Iisus pe care tu îl 
prigonești”. După aceasta 3 zile nu 
vedea, nu mânca, nu vorbea, este 
adus la Damasc, își revine și se 
botează, primind numele de Pa-
vel. Din acest moment s-a dovedit 
a fi  un neînfricat propovăduitor al 
credinţei creștine și cel mai mare 
Apostol al lui Hristos.

A făcut trei mari călătorii mi-
sionare la popoarele din jurul 
Mediteranei, binevestind credinţa 
cea adevărată în Răsărit, trecând 
prin Grecia, la Atena, la Corint, în 
Asia și în Macedonia și ajungând 
până la Roma. A îndurat nenumă-
rate primejdii, a suferit bătăi, a 
fost întemniţat, a îndurat foamete 
și sete. Toate aceste primejdii și 
suferinţe nu i-au micșorat râvna 
de propovăduire, ci l-au întărit 
și mai mult în dragostea cea veș-
nică întru Hristos. Peste tot pe 
unde a trecut a înfi inţat biserici, 
a hirotonit episcopi și preoţi, a 
învăţat pe creștini să fi e pătrunși 
de dragostea către Dumnezeu și 
aproapele. A scris mult, dar ni 
s-au păstrat numai cele 14 episto-
le către neamuri.

A fost prins și judecat la moarte 
prin tăierea capului în aceeași zi 
cu Sfântul Apostol Petru, la 29 
iunie (12 iulie s.v.) în anul 67. Îna-
inte de martirizare mărturisea: 
„M-am luptat, cu cinste-am păstrat 
credinţa, mi-am împlinit datoria și, 
în cele din urmă, îmi este asigurată 
cununa dreptăţii...”.

Să cinstim neîncetat pe acești 
mari ctitori ai credinţei noastre. 
Cât vor dura cerul și pământul, 
faptele și măreţia Sfi nţilor Apos-
toli nu se va stinge din istoria 
mântuirii. Dragostea lor pentru 
Dumnezeu revars-o, Doamne, și 
asupra noastră, păcătoșii. Amin.

Preot Vlad MIHĂILĂ
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– Prea Cucernice părinte Nicolae, sunteţi ve-
nit la Hagi-Curda (Camâșovka) relativ nu de-
mult. Ce impresie V-au  lăsat oamenii locului?

– Am cunoscut satul și parohia până a le 
fi  păstor. Este un sat cu o frumoasă așezare, 
oglindit în apele ghiolului Chitai, în preajma 
Dunării de Jos, care este marele dar de la 
Domnul pentru tot bunul creștin din Sudul 
Basarabiei. În împrejurimi este recunoscut ca 
sat cu mari grădinari și când mă gândesc la ei 
totdeauna zic, că cine pot fi  mai frumoși, decât 
oamenii care lucrează cu mult dar grădina 
Domnului. 

Era prin 1997 când mi-a fost dat să  cunosc 
pentru întâia oară lumea de aici. Veneau creș-
tinii de aici la biserica din Anadolul de prin 
părţile Reniului - satul meu de baștină, pe care-
l păstoream la vremea aceea. Făceau hagicurde-
nii cale lungă, în căutare de hrană spirituală și 
de adevăr, după ce autorităţile îi lipsise de bu-
nul lor păstor pe atunci, părintele Anatol Cris-
tea. Cu multă bucurie îi întâlneam. Creștinii de 
la Anadol îi primeau ca pe fraţii noștri, ajunși 
la mare nevoie și încurcătură, căci acolo unde 
necreștinii vin peste creștini, totdeauna există 
suferinţă. Dar au rezistat la toate. Pentru că au 
avut credinţă în Dumnezeul nostru, cel Unic și 
Drept. M-am bucurat totdeauna de curajul lor 
și i-am iubit, ca și pe cei din Anadol, cu aceeași 
dragoste. Și cu aceeași dragoste sunt pentru 
dânșii și acum, după ce mai multe împrejurări 
și întâmplări au făcut să le fi u nemijlocit păstor. 
Asta s-a întâmplat din anul trecut, de la sărbă-
toarea Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel, care este 
și Hramul bisericii Hagi-Curda.  

– Nu pot să nu Vă întreb despre situaţia în 
care azi, la Hagi-Curda, există două parohii 
ortodoxe și creștinii ortodocși sunt împărţiţi 
în două. Nu e o situaţie tocmai bună. 

– În cazul de la Hagi-Curda nu se poate vorbi 
despre două comunităţi ortodoxe. Este vorba 
doar de doi preoţi, pe care nu-i deosebește 
nimic, în afară de faptul că au subordonări ca-
nonice diferite: unul este cu Biserica Ortodoxă 
Română, Biserica Neamului, celălalt preot este 
cu Biserica Pravoslavnică Rusă. Și atât. Chiar 
și hramul bisericii este unul și același: „Sfi nţii 
Apostoli Petru și Pavel”.  

Vreau să știţi că comunitatea creștin-orto-
doxă din Hagi-Curda niciodată nu a fost în 
dezastrul în care este astăzi. Ea totdeauna a fost 
sub o singură oblăduire și cu o singură păstori-
re. Și așa ar fi  fost în continuare, dacă în viaţa ei 
nu s-ar fi  amestecat autorităţile statului. 

Ce s-a întâmplat? După toţi anii de prigoană 
sovietică, perioadă în care a fost distrusă nu 
numai comunitatea, dar și biserica din Hagi-
Curda, creștinii de aici au făcut mai multe 
încercări de a activa viaţa religioasă. Aveau 
nevoie de un păstor și au cerut sprijin auto-
rităţilor bisericești și laice din regiunea Odesa, 
dar au rămas neauziţi. Întâmplarea a făcut ca 
la începutul anului 1996, creștinii să-l cunoască 
pe părintele Cristea, pe atunci preot paroh la 
Cantemir. La cererea ofi cială a comunităţii, 
ÎPS Petru, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al 
Plaiurilor,  a binecuvântat plecarea părintelui 
Cristea la Hagi-Curda. Lumea începea să se 
readune în jurul bisericii. Viaţa creștinească a 
satului a început să renască. Dar la ceva mai 
bine de un an părintele începe să fi e prigonit 
de autorităţi. Sub tot felul de pretexte. Până la 
urmă i se ia în mod abuziv pașaportul și este 
silit să părăsească localitatea. Este, de fapt, ceea 
ce mi s-a  făcut și mie la Anadol. Mie chiar mi-
a fost interzisă, ofi cial, intrarea pe teritoriul 
Ucrainei pe o perioadă de 5 ani, deși a fost o 
decizie arbitrară, pentru că nu încălcasem nici 
o lege. Mai mult chiar, aveam la Anadol doi 
părinţi bătrâni, aveam fraţi și surori și, desigur, 
comunitatea de la păstorirea căreia am fost rupt 
cu de-a sila. Ceea ce s-a întâmplat la Anadol și 

la Hagi-Curda a fost o mare crimă. Iar ceea ce a 
urmat pentru noi, preoţii, a fost un mare chin și 
umilinţă. Mie între timp mi-a murit mama, pe 
care nu o mai văzusem, în 3 ani de la despărţire, 
decât de 2 ori și atunci adusă de rude la Giur-
giulești, în zona de frontieră cu Ucraina. Iar 
părintele Cristea a fost supus prigoanei, fi ind 
nevoit să facă naveta, ani la rând, fără nici un 
sprijin, între Cantemir și Hagi-Curda. Încerca-
rea autorităţilor de a impune comunităţii un alt 
preot și o altă subordonare canonică a scindat 
comunitatea. Cei care sunt astăzi cu Mitropolia 
Basarabiei au făcut act de martiraj. Timp de 6 
ani, persecutaţi, batjocoriţi, intimidaţi, purtaţi 
pe drumuri, agresaţi și amendaţi, lipsiţi de 
dreptul de-a avea păstor și de orice apărare în 
instanţele statului, ei nu au renunţat la crezul 
lor. S-au rugat în tihnă, s-au rugat acasă și au 
mers înainte. Bunul Dumnezeu a avut grijă de 
ei să-i întărească în speranţa și în așteptările 
lor. Repet, acest calvar a durat 6 ani. Și iată-ne 
împreună, așa cum ne-am dorit. Mi-amintesc, 
în acest context, de marile cuvinte ale marelui 
luptător al rezistenţei anticomuniste, poetul 
Radu Gyr, care spunea “Învins nu ești atunci 
când sângerezi, nici dacă ochii-n lacrimi ţi-s; 
adevăratele înfrângeri sunt renunţările la vis…”. 
Să știţi că Domnul nostru Iisus Hristos a avut 
totdeauna grijă, ca cei afl aţi în suferinţă pentru 
dreptate să aibă parte de unul mai deosebit în-
tre ei, care să le menţină candela aprinsă, adică 
speranţa. Și această alegere a fost să fi e, aici, 
la Hagi-Curda, pe seama epitropului Vasile 
Iordăchescu – un bun intelectual, un om cu 
caracter și multă demnitate, un bun luptător 
pentru dreptate, care a dovedit multă stăruinţă 
pentru Biserică și Neam. Și nu e singurul. Avem 
o comunitate într-ales. Și ea se afl ă într-o conti-
nuă refacere, ceea ce este semnul bun al lucrării 
Domnului pentru redevenirea noastră. Vreau 
să spun că activitatea noastră nu se reduce 
doar la orele de slujbă sau celelalte trebuinţe 
strict religioase ale comunităţii. Noi căutăm să 
facem și activităţi extrabisericești cu caracter 
cultural. Avem, în acest sens, un program de  
valorifi care a datinilor și obiceiurilor legate de 
marile sărbători creștinești: cele de Crăciun și 
cele ale Sf. Paști. În general, vrem să ne ocupăm 
îndeaproape de culegerea folclorului bisericesc 
și laic (avem câte ceva adunat de către mem-
brii comunităţii), de acumularea materialelor 
privind istoria bisericii din sat, monumentelor, 
locurilor memorabile, poate edităm o mono-
grafi e. Avem în program deschiderea unei școli 
duminicale pentru copii, a unei școli de vară 
pentru tineret.  

– Dacă privim mai atent la dezbinarea ce 
s-a produs între creștini, ne dăm seama că ea 
este rezultatul  uneltirilor celui rău. În aceste 

timpuri de pe urmă, el, mai mult ca oricând,  
caută să distrugă Biserica lăsată pe pământ  de 
Domnul Iisus Hristos – Biserica nu ca lăcaș, ci 
ca expresie a Duhului Sfânt  și a credinţei ade-
vărate  a omului în Dumnezeu. În ce măsură 
înţeleg hagicurdenii acest lucru? 

– Trăim vremuri complicate. Dar pe cât de 
complicate, pe tot atât și de bune pentru  în-
văţătură și afi rmare. Există atâta libertate în 
a căuta adevărul, că numai cel care nu vrea 
să-l afl e acela nu caută să-l cunoască. Mă în-
trebaţi dacă lumea își dă seama despre ceea ce 
se întâmplă? Sigur că da. Unii au înţeles de la 
bun început. Alţii au înţeles o dată cu trecerea 
timpului. Important e că  lumea le înţelege pe 
toate tot mai mult și mai bine. Cu toate că, așa 
după cum bine ziceaţi, diavolul se face tot mai 
încrâncenat în lupta cu Adevărul și Dreptatea. 
Și comunitatea din Hagi-Curda a trecut prin 
mai multe rele: dezbinarea comunităţii, aten-
tate la integritatea fi zică, morală și materială 
a creștinilor și chiar a preoţilor. S-au dat foc 
la grădinile enoriașilor, i-a fost incendiată 
mașina preotului Cristea, a fost devastat, în 
mod barbar,  paraclisul (anul trecut chiar în 
ajunul Hramului bisericii “Sfi nţii Apostoli Pe-
tru și Pavel”), a fost devastată casa închiriată de 
preot, personal am fost agresat fi zic (culmea) 
în plină stradă și în plină zi. Și aceste lucruri 
s-au făcut repetat. Comunitatea s-a adresat în 
toate instanţele, inclusiv fostului președinte al 
Ucrainei, Leonid Kucima, dar lucrurile au fost 
lăsate la voia întâmplării. Și ăsta este semnul că 
răul vine nu de la cei mici, dar de la cei mari. 
Indiferenţa lor nu numai că nu oprește, ba 
chiar încurajează răul. Ce-i drept, la ultimele 
incidente organele de poliţie au reacţionat. 
Făptașii au fost sancţionaţi, dar nu și cei care 
îi provoacă, care-i pun la cale. Știţi ce este cel 
mai trist în această situaţie? Că, deși timpurile 
antihriste-comuniste parcă s-au dus, metodele 
de lucru ale statului și atitudinea faţă de om și 
libertăţile lui au rămas aceleași. Este foarte du-
reros să vezi cum  omului nu i se dă voie să-și 
limpezească sufl etul. Iată de ce rolul principal 
al păstorului într-o comunitate este de a ajuta 
lumii să nu rătăcească. Și ferice de acel păstor 
care reușește să-și înveţe turma să privească 
viaţa cu ochii deschiși. 

– Sfânta Scriptură, prin proorocul Osea, ne 
spune că poporul lui Dumnezeu piere din lip-
să de cunoaștere. Poate, dacă ar ști întocmai ce 
spune Scriptura, creștinii ortodocși din Hagi-
Curda ar lăsa la o parte  neînţelegerile  și s-ar 
uni în jurul Mântuitorului Iisus Hristos și al 
Sfi ntei Evanghelii. Ce ziceţi?

– În cartea lui Osea  (4,6) Dumnezeu zice: 
„Poporul meu va pieri, pentru că nu mai cu-

noaște pe Domnul”. Adică, pentru că nu mai 
ţine cont de învăţăturile Sale, pentru că s-a 
îndepărtat de la cele sfi nte, pentru că poruncile 
dumnezeiești nu mai sunt percepute ca lege. 
Comunismul, prin faptul că a luptat împotriva 
Bisericii, a făcut multă încurcătură în rânduie-
lile vieţii și lumii pe pământ. Noţiunile de bine 
și rău au fost atât de mult inversate, încât o 
parte din lume a ajuns să creadă că face bine 
chiar și atunci când face rău. Și Hagi-Curda nu 
este o excepţie. Numai că eu nu aș pune prea 
multă vină pe creștini. La Hagi-Curda, lumea a 
fost și ar fi  rămas toată împreună, dacă nu s-ar 
fi  implicat statul, dacă în viaţa bisericească nu 
s-ar fi  amestecat ereticii. Relele și pacostea nu 
vin de la creștini, dimpotrivă, ele sunt mânate 
să vină peste creștini, pentru a-i deruta, pentru 
a-i speria, pentru a-i învrăjbi și a-i înstrăina 
unii de alţii. Asta-i lucrarea necuratului. Indi-
ferent prin cine  lucrează el. Și la Hagi-Curda 
lumea își dă tot mai bine seama de toate câte s-
au întâmplat și se mai întâmplă, atât doar că nu 
toată lumea este liberă să facă după cum crede. 
Dar, cu voia Domnului și credinţa noastră în 
Domnul, toate se vor vindeca de rele. Că numai 
credinţa este în stare să ne salveze de robia din 
noi, care ne întunecă vederea și simţirea. Să 
ne amintim că Moise, care pentru a vindeca 
poporul lui Israel de sentimentul robiei, ca 
deprindere nevrednică, l-a purtat prin pustie 
timp de 40 de ani. Iată de ce trebuie să ţinem 
minte și să preţuim că Dumnezeu ne-a lăsat și 
ne vrea pe noi, oamenii, să fi m liberi, pentru 
ca noi să venim la El din convingere, adică din 
voia și nevoia noastră personală de a fi  cu El. 
Dumnezeu e deschis pentru fi ecare și ne iubeș-
te pe toţi. De-am fi  capabili să-L iubim și noi la 
fel, cu toţii.

– Potrivit unor date istorice, la toamnă, pe 
14 octombrie, se vor împlini 130 de ani de 
la sfi nţirea bisericii “Sfi nţii Apostoli Petru și 
Pavel” (construite pe locul celei vechi) de către 
Episcopul Melchisedec al Dunării de Jos. Veţi 
marca cumva acest eveniment?

– Evenimentul este și unul istoric, dar mai 
ales unul cultural. Ismailul din perioada anilor 
1856-1878 devenise, ca niciodată până atunci, 
cel mai important centru de cultură și spiritua-
litate din Basarabia. Și acest lucru se întâmpla 
graţie așezării la Ismail a Episcopiei Dunării de 
Jos, administrată la acea vreme de vrednicul de 
pomenire Preasfi nţia Sa Episcopul Melchisedec 
Ștefănescu, un mare om de cultură, un mare 
cărturar și un mare ecleziast. Viaţa cultural-
bisericească din ţinut se schimbase foarte mult 
în bine. Numai faptul că devenise centru epis-
copal cât însemna. În Basarabia acelor ani s-au 
construit și reconstruit din piatră mai multe 
biserici, inclusiv în comunităţile alolingve, la 
Ismail fusese înfi inţat un seminar teologic, 
apăruse un cenaclu literar, se edita o revistă... 
Putem vorbi despre „epoca Melchisedec” la 
Dunărea de Jos. Sper să avem un eveniment 
cultural deosebit cu acest prilej. 

– Pentru ce se roagă, mai cu seamă în ulti-
mul timp, părintele Nicolae Asargiu?

– Tot păstorul este chemat să se roage pentru 
Biserică, Ţară și Neam. Și eu fac același lucru. Și 
nu doar în ultimul timp, ci totdeauna, pentru 
că un neam fără biserică și ţară nu e nimic.  Iar 
în mod special, de când sunt la Hagi-Curda, mă 
rog în permanenţă Bunului Dumnezeu să dea 
putere și har tuturor celor care au nevoie de 
limpezirea cugetului și a sufl etului, pentru ca 
la Hagi-Curda toată lumea să fi e unul pentru 
altul frate și soră, și în locul neînţelegerilor să 
se sălășluiască Dragostea lui Hristos. 

Pentru conformitate Ion Croitoru

O cronică a incidentelor petrecute la 
biserica “Sfi nţii Apostoli Petru şi Pavel 

din Hagi-Curda citiţi în pag. 6

Ortodoxia în sudul Basarabiei

„Ferice de păstorul care reuşeşte să-şi deprindă „Ferice de păstorul care reuşeşte să-şi deprindă 
turma să privească viaţa cu ochii deschişi”turma să privească viaţa cu ochii deschişi”

Interviu cu părintele Nicolae Asargiu, preot paroh al bisericii 
„Sfi nţii Apostoli Petru şi Pavel” din comunitatea Hagi-Curda, Ismail

Împreună cu creștinii devotaţiÎmpreună cu creștinii devotaţi
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O nouă apariţie a „AMVON”-ului

La editura „Alfa și Omega” a apărut lucra-
rea „DREPTUL DE PROPRIETATE AL MI-
TROPOLIEI BASARABIEI  ȘI RESTITUIREA 
AVERILOR BISERICEȘTI. Studiu asupra 
practicilor și legislaţiei aplicabile în Repu-
blica Moldova”, semnat de Iulian Chifu, Vlad 
Cubreacov și Mihai Potoroacă. Studiul a fost 
editat de Centrul de Prevenirea Confl ictelor 
și Early Warning și Asociaţia “Răsăritul Ro-
mânesc” în cadrul proiectului Centrul pentru 
asistatarea Mitropoliei Basarabiei. 

Această lucrare conţine:
INTRODUCERE  
A. Cadrul normativ intern  
I.  Legislaţia sovietică privind cultele  
i. Situaţia juridică a cultelor religioase și bu-

nurilor lor în Rusia  comunistă (1917-1921) și 
în URSS (1921-1991)

ii. Reglementările RSS Moldovenești privind 
cultele religioase și bunurile lor

II. Legislaţia Republicii Moldova privind 
cultele  

III. Legislaţia Republicii Moldova privind 
dreptul de proprietate

B. Cadrul juridic internaţional
I. Dreptul de proprietate în legislaţia inter-

naţională și actele Consiliului Europei
II. Art. 1 al Protocolul I al Convenţiei Euro-

pene a Drepturilor Omului 
C. Jurisprudenţa instanţelor naţionale ale 

Republicii Moldova
I. Cazul privind succesiunea juridică a Mi-

tropoliei Basarabiei. Cronologie
II. Alte cazuri ale Mitropoliei Basarabiei 

legate de dreptul de proprietate
D. Jurisprudenţa Curţii Europene a Dreptu-

rilor Omului (CEDO)
I. Conceptul de proprietate sau de „bunuri” 

protejate de Convenţie
II. Cele trei norme ale Articolului 1 al Proto-

colului I al convenţiei
III. Autonomia conceptului de „bunuri”
IV. Justifi carea ingerinţei în dreptul la 

proprietate (Utilitatea publică sau interesul 

general; Proporţionalitatea între mijloacele de 
ingerinţă și scopul urmărit)

V. Legalitatea ingerinţei
VI. Compensaţia 
VII. Încălcări continue ale dreptului de 

proprietate
VIII. Aplicarea art. 1 relaţiilor dintre per-

soane private
IX. Articolul 1 al Protocolului 1 al conven-

ţiei combinat cu alte articole
X. Examinarea cazurilor sub aspectul încăl-

cării articolului 1
E. Aspecte ale dreptului de proprietate în 

Hotărârea CEDO din 13 decembrie 2001 în 
cazul Mitropolia Basarabiei versus Republica 
Moldova

F. Continuitatea Mitropoliei Basarabiei 
(succesiunea de drept)

I. Reactivarea Mitropoliei Basarabiei și a 
instituţiilor ei

II. Uzurparea drepturilor patrimoniale ale 
Mitropoliei Basarabiei

G. Practicile de restituire
I. Practici de restituire în Republica Mol-

dova
i. Legislaţie și practici de reabilitare a per-

soanelor fi zice și de restituire a proprietăţilor 
lor (reabilitarea victimelor regimului comu-
nist)

ii. Dreapta despăgubire pentru averile na-
ţionalizate în practica Curţii Constituţionale 
a Republicii Moldova

iii.  Practici de restituire a proprietăţilor 
bisericești în perioada 1990-2004

II. Legislaţie și practici de restituire în alte 
state ex-comuniste europene

H. Reacţii la problema averilor bisericești 
ale Mitropoliei Basarabiei

I. Reacţiile autorităţilor Republicii Moldova
II. Reacţii internaţionale
I. Repertoriu al bunurilor Mitropoliei Ba-

sarabiei
I. Bunurile imobile (clădiri) ale Mitropoliei 

Basarabiei de până la 1944
II. Bunurile nemateriale și intelectuale ale 

Mitropoliei Basarabiei
III. Mărturii despre patrimoniul Mitropoliei 

Basarabiei și drepturile ei de proprietate în 
anii 1918-1944

IV. Acte doveditoare ale drepturilor de pro-
prietate ale Mitropoliei Basarabiei

J. Procedura de urmat pentru revendicarea 
fi ecărui bun în parte

ANEXE
Anexa 1. Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova pentru determinarea apartenenţei  
edifi ciilor și locașurilor  de cult și înregistră-
rii dreptului de proprietate asupra acestor 
obiecte

Anexa 2. Lista edifi ciilor de cult care au sta-
tut de monumente ocrotite de stat

Anexa 3. Dispoziţia Guvernului Republicii 
Moldova de restaurare a bisericii ortodoxe 
“Sf. Haralambie”, monument de arhitectură 
din sec. XIX

Anexa 4. Ordinul Ministerului Culturii și 

Cultelor al Republicii Moldova de desfi inţare 
a Muzeului Republican de Istorie a Religiei în 
scopul reînfi inţării ulterioare a Muzeului de 
Istorie și Arheologie Bisericească (reînfi inţat 
ca succesor al instituţiei interbelice cu același 
nume) 

Anexa 5. Lista pieselor retrocedate biserici-
lor de către Muzeul Naţional de Etnografi e și 
Istorie Naturală

Anexa 6. Hotărârea Curţii Supreme de Jus-
tiţie a Republicii Moldova ce consemnează 
“succesiunea spirituală, canonică și istorică a 
Episcopiei reactivate a Chișinăului și a Hoti-
nului și a Mitropoliei reactivate a Basarabiei”

Anexa 7. Comunicatul Cancelariei Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 2170 
din 9 aprilie 1992

Anexa 8. Act Patriarhal și Sinodal al Patriar-
hiei Române, privind recunoașterea reactivării 
Mitropoliei Basarabiei, autonomă și de stil ve-
chi, cu reședinţa în Chișinău

Anexa 9. Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh 
Teoctist din 19 mai 1993 către Sanctitatea Sa 
Alexei II

Anexa 10. Notă privind acapararea abuzivă 
a tuturor proprietăţilor bisericești din Repu-
blica Moldova și atribuirea acestora Mitropo-
liei Moldovei, oct. 2001

Anexa 11. Opisul obiectelor ce se păstrează 
în muzeul Societăţii Istorico-arheologice bise-
ricești basarabene, 1923

Anexa 12. Act de proprietate al Arhiepis-
copiei Chișinăului asupra Hotelului „SUISSE” 
(Șveiţaria)

Anexa 13. Act de vânzare a clădirilor semi-
narului Chișinău

Anexa 14. Inventarul Arhiepiscopiei Chiși-
năului

Anexa 15. Recapitulaţia Inventarului Cen-
tral al Sf. Arhiepiscopii a Chișinăului pentru 
anul 1942/1943

Anexa 16. Foaia de Inventar a  Fabricii de lu-
mânări de pe lângă Arhiepiscopia Chișinăului

Anexa 17. Inventarul Tipografi ei Arhiepis-
copiei Chișinăului 

Anexa 18. Inventarul Capelei Sf. Arhiepisco-
pii a Chișinăului încheiat pe data de 1 Aprilie 
1942

Anexa 19. Inventar de proprietăţi ale Arhi-
episcopiei Chișinăului

Anexa 20. Recomandarea Consiliului Euro-
pei 1556 (2002) despre libertatea religioasă în 
Europa Centrală și de răsărit

Anexa 21. Avizul Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei la cererea de aderare a 
Rusiei la Consiliul Europei

Anexa 22. Rezoluţia 1205 (1999) a Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei despre bu-
nurile culturale ale evreilor deposedaţi

Anexa 23. Monitorizarea respectării deciziei 
CEDO în privinţa Mitropoliei Basarabiei de 
către Republica Moldova raport din 28-29 
septembrie 2004

Tot la Editura „Alfa și Omega” a apărut o 
altă lucrare care refl ectă lupta Mitropoliei 
Basarabiei pentru drepturile sale cu puterea 

politică de la Chișinău cu sugestiva denumire 
„CAZUL MITROPOLIEI BASARABIEI: in-
terferenţe politice și religioase”. Studiul este 
semnat de Romeo Cemârtan și cuprinde trei 
capitole: 

I. Problema jurisdicţiei canonice a Bisericii 
Ortodoxe din Republica Moldova: aspecte 
istorice

1. Raportul dintre Biserică și Stat în Rusia 
Ţaristă

2. Biserica și politica promovată de imperiul 
rus în Basarabia între anii 1812-1918

3. Renașterea naţională și crearea Mitropo-
liei Basarabiei

4. Politica bisericească a Patriarhiei Ruse în 
Republica Sovietică Socialistă Moldovenească

II. Cazul Mitropoliei Basarabiei – un con-
fl ict religios sau politic?

1. Renașterea spiritual-naţională în Republi-
ca Moldova și independenţa statală

2. Reînfi inţarea Mitropoliei Basarabiei – ar-
gumente pro și contra

3. Reacţia Patriarhiei Ruse la reactivarea 
Mitropoliei Basarabiei

4. Mitropolia Moldovei versus Mitropolia 
Basarabiei

5. Politica statului faţă de Mitropolia Basa-
rabiei

6. Cazul Mitropoliei Basarabiei în atenţia 
instituţiilor internaţionale

III. Concluzii
1. Cauzele reale ale confl ictului
2. Rolul  părţilor implicate în confl ict
3. Efectele confl ictului:
 a) Consecinţe sociale
 b) Consecinţe religioase
 c) Fenomenul sectar și consolidarea  

      socială în Republica Moldova
4. Posibile scenarii de soluţionare a confl ic-

tului
Lucrarea a apărut cu sprijinul Asociaţiei 

„Răsăritul Românesc”.
Bibliofi l

DREPTUL DE PROPRIETATE AL MITROPOLIEI BASARABIEI  
ŞI RESTITUIREA AVERILOR BISERICEŞTI

 Apariţii editoriale

Preoţii slujitori ai parohiei 
„Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel” 
din Chișinău: Prot. Petru Bubu-
ruz, Prot. Victor Grăjdianu, Preot 
Gheorghe Ioniţă și Preot Eugeniu 
Nazarciuc, au  editat cel de-al 
doilea număr al foii parohiale 
„Amvon”. Acest număr cuprinde: 
Un cuvânt la Pogorârea Duhului 
Sfânt, Sfaturi cum să ne compor-
tăm în biserică, Rugă din Emaus 
de preot Gheorghe Pop, Psalmul 
1 după Psaltirea în versuri de 
Vasile Militaru, Rubricile De la 
Sfi nţii Părinţi citire și Pulsul pa-
rohiei. Pe ultima pagină găsim 
un Apel către credincioși, Orarul 
slujbelor și anunţuri privind via-
ţa parohiei. 

În subsolul paginilor doi și trei 
găsim două sfaturi semnate de Pr. 
Victor Urian-Bucium, extrem de 
utile pentru viaţa creștină: „Nu 

da sfaturi, dacă nu poţi da exem-
ple” și „Cea mai gravă greșeală e 
să cauţi să justifi ci greșelile”. Să 
luăm aminte!

Lectură plăcută.
A.T.

Iubiţi fraţi și surori,
Parohia “Sfântul Apostol An-

drei” din orașul Strășeni solicită 
ajutorul dvs. pentru ridicarea 
bisericii din localitate.

Puteţi susţine această construc-
ţie devenind membri de onoare ai 
Parohiei” Sfântul Apostol Andrei” 
printr-o contribuţie de cel puţin 
10 dolari pe lună sau cât vă lasă 
inima.

Veţi fi  pomeniţi la slujbele zilni-
ce din această parohie.

Domnul să vă răsplătească da-
rul!

Trimiteţi pomelnicul și cecul la 
următoarea adresă: 

Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit 
Petru

Str.31 august 1989 nr.161, 2004 
– Chișinău, Republica Moldova

Telefon +40992.22.60.43

Rechizitele bancare ale paro-
hiei ortodoxe române cu hramul 
“Sfântul Apostol Andrei”:

Cod fi scal 34066860
Cod bancar 280101772
BC MOLDOVA-AGROINBANC  

SA fi liala Strășeni
Lei 2251627012109
USD 2251727022109
EURO 2251827032109
Preot paroh Alexandru Bogoz

Apel către credincioşi

Suma:
Numele:
Adresa:

Telefon:
Email:
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Pe data de 26 martie 2003, o parte 
din locuitorii satului Hagi-Curda 
au anunţat organele de la Odesa că 
nu doresc să se afl e sub jurisdicţia 
Patriarhiei de la Moscova, și că au 
înregistrat biserica „Sfi nţii Apostoli 
Petru și Pavel” la Mitropolia Basa-
rabiei. 

- De la primele slujbe, părtașii 
preotului Alexandru Grecu (Epis-
copia Odesei din carul Patriarhiei 
Ruse) întreprind acţiuni dușmănoase 
împotriva părintelui Anatol Cristea 
(Mitropolia Basarabiei, Patriarhia 
Română) și a celor care-l susţineau. 
Preotul Alexandu Grecu răspândeș-
te prin sat foi volante și intimidează 
oamenii cu „rumânskii expansio-
nism” și-i ameninţă că li se vor lua 
pensiile de către români.

- La începutul lunii iunie, un grup 
de cetăţeni a depus o cerere la pri-
mar ca să le permită să săvârșească 
slujba hramului (12 iulie 2003) pe 
ruinele fostei biserici. Cererea le-a 
fost acceptată.

- La 17 iunie 2003, un grup de 
cetăţeni a încercat să amenajeze 
terenul, dar nu au reușit, căci un 
grup de femei, în frunte cu preoteasa 
Elvira Grecu, a recurs la atacuri fi zic 
ameninţându-l pe cetăţeanul Vasile 
Iordăchescu (epitropul bisericii 
„Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel”) că-i 
va incendia casa, iar preotului Ana-
tol Cristea - îi va ucide familia.

- La 21 iunie 2003, Anatol Cristea 
a fost ameninţat de trei indivizi cu 
moartea. Au urmat demersuri către 
toate autorităţile ucrainene, adresân-
du-se chiar și președintelui Ucrainei, 
Leonid Kucima. Autorităţile n-au 
reacţionat la cele întâmplate. 

- La 26 octombrie 2003, preotul 
Anatol Cristea este ameninţat.

- La 29-30 noiembrie 2003, a fost 
incendiată scârta de paie a epitro-
pului Vasile Iordăchescu, în curtea 
căruia părintele Anatol Cristea își 
parca autoturismul. Răufăcătorii 
n-au fost identifi caţi nici până as-
tăzi. Pe data de 10 decembrie 2003, 

la Hagi-Curda (Camâșovca) a sosit 
un reprezentant de la executivul 
raional Ismail și a anunţat oamenii 
că preotul Anatol Cristea ar fi  având 
în pașaport interdicţie de intrare pe 
teritoriul Ucrainei pe o perioadă de 
5 ani. Preotul Anatol Cristea nu a 
slujit la biserică. 

- La 1 martie 2004, în jurul orei 
2.00 noaptea, câţiva indivizi au 
incendiat autoturismul preotului 
Anatol Cristea. Autoturismul se afl a 
în ograda epitropului Vasile Iordă-
chescu. Deși a fost iniţiată o anchetă 
de procuratura din Odesa cazul nu a 
fost soluţionat.

- După acest incident, preotul 
Anatol Cristea a revenit în Republica 
Moldova. În locul său a venit părin-
tele Nicolae Asargiu, preot misionar 
al Mitropoliei Basarabiei, Patriarhia 
Română.

- Comunitatea creștină în frunte 
cu Nicolae Asargiu a solicitat pri-
marului satului Camâșovca să-i 
convoace pe oameni împreună cu 
Alexandru Grecu și să clarifi ce rela-
ţiile, dar a urmat un refuz din partea 
autorităţilor locale.

- Preotul Alexandru Grecu, folo-
sește toate ocaziile (slujbele divine 
și alte trebuinţe) pentru a-l ataca 

pe preotul Nicolae Asargiu și chiar 
tot clerul Mitropoliei Basarabiei și 
Patriarhia Română cu cuvinte urâte. 
Persoane din anturajul preotului 
Alexandru Grecu îl ameninţa pe 
Nicolae Asargiu că va fi  prins, bătut 
și tuns.

- La 10 iulie 2004, paraclisul bi-
sericii cu hramul „Sfi nţii Apostoli 
Petru și Pavel” a fost devastat: ușa 
spartă prin tăierea inelului de la 
lacătul principal, catapeteasma 
dărâmată la podea, mesele întoarse 
cu picioarele în sus și chingile rupte. 
Pereţii, ferestrele, podeaua și parţial 
unele icoane erau stropite cu dust și 
motorină. Singurele lucruri rămase 
neatinse erau cărţile și obiectele 
de cult. Organele de anchetă nu au 
descoperit nimic și nimeni nu a fost 
găsit vinovat.

- La 31 octombrie 2004, casa 
parohială unde locuia preotul Ni-
colae Asargiu a fost devastată: ușa 
și geamurile au fost sparte, în casă 
totul sfărâmat și călcat în picioare, 
ce a fost mai de preţ a dispărut. A 
fost anunţat primarul și poliţistul 
de sector care au examinat și au 
anchetat cazul, însă vinovaţii nu au 
fost găsiţi.

- La 8 ianuarie 2005, un grup de 

copii, împreună cu preotul Nicolae 
Asargiu, în timp ce anunţau prin 
sat Crăciunul, au fost agresaţi verbal 
de susţinătorii preotului Alexandru 
Grecu. Spre seară, întorcându-se 
spre biserică, preotul Nicolae Asar-
giu a fost bătut și trântit la pământ. 
După săvârșirea slujbei de seară, tot 
acei indivizi, împreună cu preoteasa 
Elvira Grecu, au înjurat creștinii. În 
același timp, preotul Alexandru Gre-
cu l-a agresat fi zic pe preotul Nicolae 
Asargiu și l-a ameninţat cu moartea.

- Creștinii susţin că agenţii statu-
lui ucrainean nu numai că au permis 
producerea de către alţi credincioși 

a acţiunilor de intimidare ale căror 
victime au fost membrii comunităţii 
“Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel”, ba 
chiar mai mult, în unele cazuri, agen-
ţii statului ucrainean au participat la 
asemenea acţiuni. Revoltător este 
faptul că preoţii Anatolie Cristea și 
Nicolae Asargiu și credincioșii păs-
toriţi de ei sunt numiţi „rascolnici”. 
Acest califi cativ, „rascolnic”, se aplică 
azi tuturor credincioșilor ortodocși 
care nu ţin de Patriarhia Moscovei. 
Dacă nu faci cum dictează Moscova, 
ești „rascolnic”. Dacă dorești să fi i cu 
Biserica Neamului ești „rascolnic”. 
Stranie logică pravoslavnică.

Tertulian s-a născut pe la 160, la Cartagina, 
din părinţi păgâni. Tatăl său era centurion în 
armata proconsulară. Și-a făcut o cultură în-
tinsă și variată, studiind fi lozofi a, literatura, 
retorica, medicina și mai ales dreptul. Se pare 
că după  isprăvirea studiilor, Tertulin a profe-
sat câtva timp avocatura și oratoria.

Convertit pe la 195, probabil sub puternica 
impresie a eroismului martirilor creștini, a 
vieţii exemplare a acestora și a puterii Taine-
lor creștine. Tertulian a devenit imediat un 
luptător și un apărător de mâna întâi a religiei 
adoptate. Din această vreme datează cea mai 
mare parte a apologiilor sale. El era căsătorit 
și a fost hirotonit preot după relatarea lui Iero-
nim - presbyter ecclcsiae. 

Odată intrat în creștinism, Tertulian, după 
ce adânci, ca puţini alţii, învăţătura cea mân-
tuitoare, își făcu o datorie de conștiinţă și de 
onoare apărând religia sa cea nouă în faţa 
tuturor adversarilor, păgâni, iudei și eretici și 
luptând cu o vigoare, cu un fanatism și cu o 
consecvenţă puţin comune pentru tot ce cu-
prinde creștinismul, doctrină, viaţă, atitudine, 
Sf. Taine. O dialectică rară, o logică de fi er, o 

pătrundere desăvârșită a problemelor, o ţinută 
verticală și neînfrântă în faţa oamenilor, un 
temperament de luptător focos, un sarcasm 
amar la adresa adversarului, un rigorism din 
ce în ce mai accentuat, iată armele activităţii 
sale teologice și misionare. 

Ieronim ne spune că Tertulian își crease o 
mare faimă la scriitorii africani contemporani 
și posteriori, îndeosebi la Sf. Ciprian, care îl 
citea în fi ecare zi. După același Ieronim, Ter-
tulian a murit la adânci bătrâneţi, probabil pe 
la 240.

Tertulian a scris multe lucrări, după încre-
dinţarea aceluiași Ieronim. Operele lui se îm-
part în: apologetice (5), polemico-dogmatice 
(8) și practico-disciplinare (18).

Toate aceste opere se disting printr-o limbă 
și printr-un stil cu totul deosebite. Tertulian e 
creatorul limbii latine bisericești. El toarnă în 
cuvinte vechi conţinut nou, formează cuvinte 
noi. Stilul său absolut original e concis, colorat 
și plin de viaţă. El nu-l lasă pe cititor să respire, 
are ceva din publicistica modernă. Paradoxul, 
demonstraţia absurdă, logomahia, antitezele, 
totul e pus în linie spre a-1 zdrobi pe adversar.

Tertulian e creatorul teologiei de limbă lati-
nă în Apus. Credinţa sa profundă, vasta sa cul-
tură și geniul său știinţifi c și moral au elaborat 
o teologie de mare adâncime, de o covârșitoare 
originalitate și de un incomparabil orizont 
spiritual. Această originalitate nu-l împiedică 
pe Tertulian să fi e de acord cu liniile mari ale 
teologiei patristice din Răsărit. 

El nu iubește fi lozofi a profană, pe care o 
socotește izvor al ereziilor. Are simţul precis 
al deosebirii profunde dintre fi lozofi a profană 

și credinţa creștină. Știinţa credinţei e de alt 
ordin decât știinţa profană. Faţă de aceasta 
din urmă, știinţa credinţei este independentă. 
Criteriul suprem al credinţei și vieţii creștine 
este regula fi dei, regula credinţei.

Revelaţia nu poate fi  supusă unui examen 
critic. Nu pot fi  căutate adevăruri superioare 
regulii de credinţă, pentru că nu există aseme-
nea adevăruri. Credinţa cuprinde tot adevărul. 
Unele adevăruri naturale creștine ca: existenţa 
lui Dumnezeu și nemurirea sufl etului pot fi  
dovedite pe baza raţiunii. Dar supranaturalul 
explică, confi rmă și încunună naturalul. Omul 
găsește în sine numeroase adevăruri creștine, 
căci sufl etul omenesc e creștin prin fi rea lui. 
Raţiunea precede revelaţia și amândouă sunt 
izvorul adevărului, pentru că amândouă vin 
de la Dumnezeu.

Sfi ntele Taine tratate de Tertulian sunt: 
Botezul. Mirungerea, Euharistia, Pocăinţa, 
Căsătoria, Preoţia. Botezul ereticilor nu e 
valabil (Despre Botez, 15). Sf. Euharistie e 
numită Trupul și Sângele Domnului. Pâinea 
și vinul, prefăcute prin invocarea Sf. Duh și 
rugăciuni, sunt cu adevărat Trupul și Sângele 
Mântuitorului.

Tertulian a fost unul din cei mai mari gân-
ditori latini creștini. Autoritatea lui e mare în 
veacul III. El a fost un deschizător de drumuri 
în gândirea patristică latină, căreia i-a pus pro-
bleme și a dat unele soluţii trainice: problema 
Sf. Treimi, problema hristologică, problema 
antropologică, problema Sf. Taine etc.

A fost un mare misionar, o fi re luptătoare și 
o voinţă de fi er.

Tertulian e un mare scriitor, cel mai original 
autor latin creștin. 

După „Patrologie” de Preot Prof. 
Dr. Ioan G. COMAN 

Fişier patristic

TERTULIAN

Scurt istoric al „Rascolnicilor”
Pe data de 14 octombrie 1875, Episcopul Melchisedec (Melchisedec Ștefă-

nescu, episcopul Dunării de Jos, cu reședinţa la Ismail) sfi nţește biserica „Sfi n-
ţii Apostoli Petru și Pavel” din satul Hagi-Curda (Camâșovca), judeţul Ismail.

 În 1979, biserica satului a fost distrusă de comuniști. În 1995, oamenii din 
s. Camâșovca, r. Ismail, regiunea Odesa, s-au adresat ofi cial Mitropoliei Basa-
rabiei cu rugămintea de ai permite preotului Anatol Cristea să vină ca preot 
paroh la Camâșovca.

În felul acesta, la 16 decembrie 1995, a fost ofi ciată prima slujbă după 30 de 
ani de când fusese demolată biserica.

Mitropolia Odesei cu toate forţele se străduie să găsească o pricină ca să-l 
expulzeze din Ucraina pe preotul Anatol Cristea, așa cum el nu se subordona 
Patriarhiei de la Moscova.

După nenumărate ameninţări, Mitropolia Odesei a găsit pricina: Mitropo-
lia Basarabiei nu e înregistrată în Republica Moldova. La 24 octombrie 1997, 
preotul Anatol Cristea a primit un ultimatum din partea autorităţilor ucraine-
ne ca în 24 de ore să părăsească Ucraina.

În locul său, vin alţi câţiva preoţi.
În 1999, Episcopia Odesei din cadrul Patriarhiei Ruse îl trimite să slujească 

ca preot pe Alexandru Grecu. O parte din credincioși au început să meargă la 
slujbele ofi ciate de preotul Alexandru Grecu, iar altă parte, simpatizându-l pe 
preotul Anatol Cristea, au rămas în așteptarea acestuia.

Mitropolia Basarabiei a fost admisă în legalitate de autorităţile comuniste 
de la Chișinău, în urma deciziei CEDO, la 30 iulie 2002. Din acel moment, 
creștinii care au rămas fi deli preotului Anatol Cristea au întocmit o listă cu 
semnăturile a 300 de persoane pe adresa ÎPS Petru, Arhiepiscop al Chișinău-
lui, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, și o cerere autorităţilor 
ucrainene cu rugămintea de a-i permite preotului Anatol Cristea să slujească 
în parohia „Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel” din s. Camâșovca, r. Ismail, Ucrai-
na.

Astfel, la 17 aprilie 2003, părintele Anatol Cristea revine ca preot la Hagi-
Curda.

Din 2004, la Hagi-Curda preot este părintele Nicolae Asargiu.

Prigoana continuă

Despre Dumnezeu însuşi 
şi raportul Lui cu făpturile 

– mai ales cu omul
Să nu dorești să ţi se întâmple ceea ce 

vrei, ci ceea ce-I place lui Dumnezeu. Tu 
trebuie să dorești ceea ce dorește Dum-
nezeu.

Ceea ce e folositor pentru noi, aceea 
vrea Bunul Dumnezeu. Ceea ce vrea 
Dumnezeu, aceea e folositor pentru noi.

(Sf. Ioan Gură de Aur)
Orice s-ar întâmplă cu tine, primește 

ca pe un bine, știind că fără de Dumne-
zeu nu se întâmplă nimic.

(Sf. Simeon Noul Teolog)
Adu-ţi aminte că fără Dumnezeu nu se 

poate face nimic și liniștea se va sălășlui 
în sufl etul tău.

Cel ce s-a predat cu adevărat voii lui 
Dumnezeu, nu se mai îngrijește de prisos 
de cele viitoare, oricât de posomorât i 
s-ar părea orizontul vieţii sale. „Totul 
vine de la Dumnezeu”, cugetă el în sine 
însuși; „Totul vine spre folosul nostru”. 
Ceea ce se va întâmpla, se va întâmpla, 
dar nu se va întâmpla decât ceea ce Dum-
nezeu va voi. „Ceea ce vrea Dumnezeul 
meu, tot aceea vreau și eu”!

Înţelepciunea lui Dumnezeu găsește 
mijloace și căi spre mântuirea noastră, 
chiar acolo unde noi nu vedem nimic, în 
afară de primejdii și suferinţe.

(Preotul Tolmacev)

Grădina cu fl ori 
duhovniceşti

Urmările vandalismului din10 iulie 2004 Urmările vandalismului din10 iulie 2004 

Cronica tristă a incidentelor petrecute la biserica din Hagi-Curda
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Cei doi au discutat despre 
situaţia confuză a Bisericii 
Ortodoxe din Ucraina, care 
este divizată în funcţie de 
autoritatea tutelară - Mos-
cova și Constantinopol. 
Astfel, ortodocșii din Ucrai-
na sunt fi e dependenţi de 
Patriarhia Rusiei, fi e de 
Patriarhia Ecumenică, fi e 
fac parte din grupul care 
și-a declarat autonomia. 
Patriarhul Bartolomeu I a 
declarat că soluţia la aceas-

tă problemă o reprezintă 
unifi carea celor trei grupări 
ortodoxe sub o conducere 
internă. Așadar, rezolvarea 
va veni doar atunci când or-
todocșii ucraineni vor avea 
o Biserică autocefală sau 
autonomă. SS Bartolomeu I 
a mai precizat ca Patriarhia 
Ecumenică nu dorește să-și 
afi rme forţat autoritatea în 
faţa nimănui, așa că este dis-
pusă la orice fel de rezolvare 
a situaţiei.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I s-a întâlnit 
cu preşedintele Ucrainei, Victor Iuşcenko 

Mesajul ÎPS Daniel, 
Mitropolitul Moldovei 
și Bucovinei, cu ocazia 
Zilei Internaţionale a Co-
pilului, este o rugăciune 
adresată lui Iisus Hristos: 
“Binecuvântează cu harul 
și cu iubirea Ta toţi copiii 
și tinerii din lume; ocrotește 
pretutindeni copiii botezaţi 
în numele Tău însemnân-
du-se cu semnul Crucii 
Tale; călăuzește tinereţile 
lor și luminează cu lumina 
Ta cea sfântă viaţa lor; 
sporește iubirea copiilor faţă de părinţi și 
a părinţilor faţă de copii; înmulţește râvna 
copiilor și a tinerilor pentru carte, respectul 
și recunoștinţa lor pentru educatorii, învă-
ţătorii și profesorii lor.” 

De asemenea, Mitropolitul Daniel se 
mai roagă pentru vindecarea “copiilor și 
tinerilor care se afl ă bolnavi în familii, în 
spitale, în cămine de copii”, și pentru ca 
Domnul să dea “răbdare și dragoste celor 
care îngrijesc de ei: părinţi, medici, asisten-
te medicale și preoţi de caritate”. “Doamne 
Iisuse Hristoase, Păstorule mult milostive, 

mângâie cu Duhul Tău cel 
Sfânt, pentru rugăciunile 
Maicii Tale și ale tuturor 
sfi nţilor, mulţimea copii-
lor orfani sau părăsiţi de 
părinţii lor, a copiilor în-
tristaţi și singuri, săraci 
și neajutoraţi; dăruiește 
tuturor adulţilor dragoste 
părintească și bunătate ca 
ei să le arate copiilor fără 
de părinţi și fără de adă-
post.” 

ÎPS Daniel nu îi uită în 
rugăciunea sa nici pe tine-

rii “deznădăjduiţi și dezorientaţi, descura-
jaţi și fără ideal pentru viitor”, pentru care 
cere “speranţă și tărie sufl etească”. Mesajul 
se încheie cu implorarea: “Binecuvântea-
ză, Doamne, persoanele și instituţiile care 
poartă grijă de copii și tineri, îi ocrotesc și 
îi îndrumă, îi ajută și îi formează să devină 
oameni credincioși și înţelepţi, harnici și 
darnici, drepţi și cinstiţi, milostivi și fă-
cători de bine, spre fericirea și mântuirea 
poporului nostru și spre slava Sfi ntei Trei-
mi, Care a zis: Să facem om după chipul și 
asemănarea noastră! Amin.”

„Binecuvântează, Doamne, 
toţi copiii şi tinerii din lume”

Pentru câteva zile, Roma a fost capitala Internetului creștin, fi ind gazda 
a două congrese cu participare europeană. Primul congres s-a desfășurat 
în 6 și 7 iunie, organizatori fi ind Consiliul Conferinţelor Episcopale Euro-
pene (CCEE) și Conferinţa Episcopilor Italieni (CEI), sub patronajul Con-
siliului Pontifi cal pentru Comunicaţiile Sociale (CPCS). Tema congresului 
a fost “Internetul și Biserica Catolică în Europa”. La congres au fost invitaţi 
responsabilii de site-uri ale Conferinţelor Episcopale din Europa. Al doi-
lea congres a avut loc în ziua următoare, miercuri, 8 iunie. Este vorba de 
Conferinţa Creștină Europeană de Internet (ECIC), ajunsă la a X-a ediţie. 
Această ediţie aniversară a avut ca temă “Biserica în societatea digitală”.

Roma -- capitala Internetului creştin 

Un preot ortodox va sluji 
în limbaj mimico-gestual 
pentru persoanele cu defi -
ciente de auz și vorbire din 
judeţul Alba, România. Petru 

Adrian Hasegan este absol-
vent al Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Alba Iulia, 
Secţia de Teologie Asistenţă 
Socială, promoţia 2002, și a 

fost hirotonit ca preot misio-
nar pentru comunitatea per-
soanelor creștin-ortodoxe cu 
defi cienţă de auz și vorbire 
din judeţul Alba.

Sfi ntele slujbe în limbaj mimico-gestual 

Sursa: trinitas.ro/catholica.ro

Pe 31 mai, în municipiul 
Bistriţa a avut loc al patrulea 
Seminar Ortodox de Medicină 
și Teologie cu tema Familia, 
nașterea, tehnologii medicale 
de reproducere asistată, în 
organizarea Arhiepiscopiei 

Ortodoxe Române a Vadului, 
Feleacului și Clujului împreu-
nă cu Spitalul Judeţean Bistri-
ţa Năsăud. La acest seminar, 
ÎPS Bartolomeu Anania a 
criticat învăţământul teolo-
gic românesc, care formează 
preoţi, dar nu și duhovnici 
pregătiţi pentru vindecarea 
prin spovedanie a sufl etelor 
bolnave. Pentru remedierea 
acestei carenţe, ÎPS Barto-
lomeu propune deschiderea 
unor cursuri de vară pentru 
formarea viitorilor duhovni-
ci. La aceste cursuri, care vor 
dura cinci zile, nu se vor ţine 
lecţii, ci dialoguri ale preoţilor 
cu marii duhovnici recunos-
cuţi ai Bisericii Ortodoxe Ro-

mâne. “Am luat această decizie 
fi indcă majoritatea preoţilor 
sunt niște medici care merg să 
vindece bolnavi, fără să fi  făcut 
vreo facultate sau măcar niște 
cursuri, nici ore de laborator, 
nici ore de disecţie, fără să fi  
făcut vreunul injecţie sau să fi  
pus un diagnostic. Duhovnicia 
în sine este o artă, așa cum me-
dicina este o artă.” În viziunea 
Arhiepiscopului Clujului, “cel 
care vine la spovedanie este ca 
un bolnav care are niște răni pe 
sufl et, mai mari sau mai mici. 
Merge la un doctor și vrea un 
leac, nu simpla rugăciune de 
iertare. Spovedania nu trebuie 
să fi e magică, trebuie să fi e un 
leac.”

Biserica Ortodoxă a Greciei și-a arătat 
totala opoziţie faţă de propunerea Guver-
nului de la Atena de a reduce ca durată și ca 
intensitate folosirea clopotelor bisericești. 
O circulară a guvernului grec a cerut pa-
rohiilor să folosească mai discret clopotele, 
cerând în mod expres ca acestea să nu fi e 
folosite în timpul nopţii, datorită faptului 
că sunetul clopotelor contribuie nefericit 
la poluarea sonoră a ţării. Textul respectiv 
mai propune și ca instalaţiile de sonorizare 
exterioară ale bisericilor, prin care se difu-
zează audio în afara lăcașului slujba ofi cia-
tă în biserică, să fi e folosite mai puţin, de 
preferinţă doar la sărbătorile mari. Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei și-a 

arătat disponibilitatea de a accepta pro-
punerea referitoare la reducerea utilizării 
sonorizării exterioare, însă a fost absolut 
de neînduplecat în ce privește folosirea 
clopotelor. Comunicatul remis de sinoda-
lii de la Atena reamintește guvernanţilor 
că clopotele sunt obiecte sacre, și sunt ca 
atare protejate de Constituţie. Episcopii au 
apreciat că poluarea sonoră a Greciei este 
produsă mai ales de vapoare și automobile, 
și nicidecum de clopote. Comunicatul mai 
aduce aminte și de faptul că în 1453, când 
Constantinopolul a căzut în mâinile oto-
manilor, clopotele Sfi ntei Sofi a au fost cele 
care au anunţat dezastrul, așa cum tot ele 
au anunţat și cucerirea independenţei ţării.

Începând de luni, 30 mai, Patriarhia 
Ortodoxă de Ierusalim este condu-
să de către un locţiitor de patriarh, 
după ce titularul acestui înalt scaun 
ortodox a fost suspendat din funcţie. 
Vă reamintim, Patriarhul Irineos I a 
fost scos din dipticele Bisericii Orto-
doxe, asta echivalând cu o demitere a 
sa, după ce s-a constatat că disputele 
legate de înstrăinarea unor proprietăţi 
ale Patriarhiei deveniseră periculoase 
pentru unitatea Bisericii din Ierusa-
lim. Locţiitorul proaspăt desemnat 
este mitropolitul Petra Cornelios, care 
este în același timp directorul școlii 
ortodoxe grecești din orașul vechi din 
Ierusalim. Surse din cadrul Patriarhiei 
au declarat că alegerile pentru desem-
narea unui nou patriarh vor avea loc 
în curând.

Reprezentantul Vaticanului pentru ecumenism 
a propus un sinod de reconciliere cu Ortodoxia, 
și o alianţă cu fi i Reformei Protestante pentru 
redescoperirea rădăcinilor creștine ale Europei. 
Cardinalul Walter Kasper, președintele Consiliu-
lui Pontifi cal pentru Promovarea Unităţii Crești-
nilor, a făcut aceste propuneri Congresului Euha-
ristic Naţional, desfășurat în Italia. Cardinalul a 
participat la o ceremonie împreună cu Arhiepis-
copul ortodox Kirill de Yaroslavl și Rostov, ţinând 
de Patriarhia Moscovei, și Episcopul luteran Eero 
Huovinen de Helsinki, Finlanda. 

Președintele Consiliului Pontifi cal pentru Pro-
movarea Unităţii Creștinilor a subliniat că orto-
docșii și catolicii sunt “moștenitorii unei culturi 
europene comune, și avem aceleași valori etice, care 
sunt esenţiale pentru binele societăţilor și popoare-
lor noastre. Dar aceste valori sunt serios amenin-
ţate, atât de secularismul din Europa de Vest, când 
și de sfâșierile profunde provocate în Europa de 
Est timp de 40 sau 70 de ani de propaganda și de 
educaţia ateistă. Ce poate fi  mai evident sau mai 
urgent decât, ca următor pas pe lungul drum spre 
comuniunea deplină, să formăm o alianţă pentru 
redescoperirea rădăcinilor creștine ale Europei?” 

El a descris această alianţă ca având ca scop 
“ajutorarea reciprocă în favoarea valorilor co-
mune, a culturii vieţii, a demnităţii persoanei, a 
solidarităţii și dreptăţii sociale, a păcii și protejării 
creaţiei”.

Colin Williams este noul secretar general al Con-
ferinţei Bisericilor Europene, începând din luna de-
cembrie a acestui an. Decizia a fost luată la întrunirea 
Comitetului Central al acestei organizaţii, care a avut 
loc în Creta, Grecia. Actualul secretar general al Con-
ferinţei, Dr. Keith Clements, își va încheia misiunea în 
luna noiembrie, după 8 ani de când este în fruntea celui 
mai important organism ecumenic european. Colin 
Williams are vârsta de 53 de ani și este arhidiacon al 
Bisericii Angliei în Lancaster, iar înainte de a fi  hirotonit 
a practicat avocatura. A studiat teologia la Oxford și a 
slujit în parohii din nord-vestul Angliei. Este în prezent 
președinte al Grupului diocezan pentru educaţie din di-
oceza de Blackburn și este membru al Comisiei Meissen, 
care are misiunea de a lucra pentru realizarea unităţii 
depline dintre Biserica Angliei și Biserica Lutherană 
din Germania. De asemenea, el este membru în Sino-
dul General al Bisericii Angliei și în Consiliul General 
Sinodal pentru Unitate Creștină. Secretarul general 
ales al Conferinţei Bisericilor Europene este cunoscut 
pentru angajamentul său ecumenic. El a jucat un rol 
important în stabilirea de relaţii de dialog și cooperare 
între episcopia anglicană de Blackburn și Biserica lute-
rană din Braunschweig, Germania. După ce alegerea lui 
Colin Williams a fost anunţată public, acesta a declarat 
că simte că Europa se afl ă acum la o încrucișare de dru-
muri, și că Bisericile trebuie să aibă un rol important în 
dezvoltarea continentului nostru. El a mai spus: „trebuie 
să fi m capabili să acţionăm împreună și să vorbim cu o 
singură voce, așa că sunt privilegiat să fi u invitat să mă 
implic în această acţiune de a apropia Bisericile europene 
una de cealaltă”.

Cursuri speciale pentru formarea duhovnicilor 
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Zilele Mondiale ale 
Tineretului la Koln 
Peste 400.000 de tineri din 

întreaga lume sunt așteptaţi în 
luna august la Koln, în Ger-
mania, pentru a participa la 
Zilele Mondiale ale Tineretului. 
Evenimentul se va bucura de 
prezenţa papei Benedict, care 
va face astfel prima sa vizită ofi -
cială în afara Italiei. Întâlnirea 
de tineret, care se va încheia pe 
21 august, va avea ca punct fi nal 
o Liturghie ofi ciată de papa, 
la care organizatorii așteaptă 
chiar un milion de persoane. 
Kolnul se pregătește de multă 
vreme pentru acest eveniment. 
Pentru întâlnirile de discuţie, 
de rugăciune și meditaţie s-au 
pregătit deja 250 de biserici, 
săli de conferinţe sau clădiri ale 
Bisericii din acest oraș.

Patriarhia Ortodoxă de 
Ierusalim este condusă de 

către un locţiitor de patriarh 
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Citiþi ºi rãspândiþi
 “MISIONARUL”

Pe șoseaua europeană Sucea-
va-Siret, la kilometrul 9, un 
indicator arată spre dreapta 

comuna Pătrăuţi, localitate cu o ve-
chime de peste 700 de ani, ale cărei 
origini se păstrează într-o frumoasă 
legendă. Urmând cursul indicatoru-
lui pe o distanţă de 3 km, străjuiţi 
spre răsărit de dealuri și păduri în-
cântătoare, pașii ni se opresc la o 
biserică de dimensiuni reduse, albă 
și acoperită cu șindrilă. Involuntar, 
prima impresie a privitorului este că 
această biserică aparţine locului încă 
de la întemeierea lumii, aici spaţiul și 
arta îngemănându-se perfect.

Inscripţia din piatră cu litere chi-
rilice gravată deasupra ușii vorbește 
despre ctitor și așezarea temeliei: “Io 
Ștefan Voievod, Domn al Ţării Mol-
dovei, fi ul lui Bogdan Voievod, am 
început a zidi acest locaș în numele 
cinstitei cruci în anul 6995 (1487), 
luna iunie 13”.

Biserica a fost ridicată în cinstea 
victoriei repurtate de Ștefan cel 
Mare asupra turcilor la Șcheia, lângă 
Roman, la 6 martie 1486. Mahomed 
al II-lea l-a trimis pe comandantul 
Bali-Beg cu un pretendent la tronul 
Moldovei, ungurul Petre Hronot, ca 
să cucerească Suceava. Ștefan le-a 
ieșit înainte la Șcheia. După o luptă 
aprigă, în care Domnul Moldovei 
era să piardă nu numai victoria, ci și 
viaţa (căzuse de pe cal și fusese salvat 
de boierul Purice, strămoșul Movileș-
tilor), i-a respins, decapitându-l și pe 
Hronot. Locașul avea destinaţie pre-
cisă: “Pentru călugăriţe, cu scop, ca să 
fi e un feliu de spital pentru ostașii cei 
răniţi în multele războaie, ce le purta” 
(Aron Pumnul) voievodul moldovean 

cu dușmanii ţării.
Arhitectura, “admi-

rabil proporţionată, 
(Vasile Drăguţ), pre-
zintă cel mai simplu 
tip de biserică în plan 
triconc, cu turla pe 
naos. Pronaosul, pătrat, 
cu intrare pe latura 
de vest, este despărţit 
de naos printr-un zid 
plin, străpuns de o ușă. 
Coloanele verticale ale 
acestei uși păstrează 
semnele trecerii tătari-
lor sultanului Calga în 
anul 1650. Naosul este 
boltit în stil moldove-
nesc cu două rânduri 
de câte patru arcuri 
dispuse pieziș unul faţă 
de altul și susţinând o 
turlă cu patru ferestre 
dreptunghiulare și 
un rând de ocniţe sub 
streașină.

Absida altarului are 
boltirea în sfert de 
sferă, are șapte laturi 
și este așezată pe șase 
arcuri, pe console. În 
exterior, biserica este 
decorată simplu, cu asize de cărămidă 
și arcade oarbe în dreptul absidelor. 
Ancadramentul ferestrelor și al por-
talului sunt gotice. Zidurile sunt din 
piatră brută, cărată din dealurile ve-
cine, iar acoperișul este din șindrilă, 
cu turla degajată. Lungimea bisericii 
este de 8 m, lăţimea de 4 m, iar înălţi-
mea de 5,12 m.

Pictura este originală, de înaltă 
ţinută artistică, fără reveniri. Pictura 

interioară, executată la scurt timp 
după zidire, este astăzi foarte ștearsă.

În pronaos, pe peretele de apus, 
impresionează “Cavalcada sfi nţilor 
militari”. Sunt zugrăviţi 16 sfi nţi că-
lare, majoritatea pe cai albi, purtând 
lăncii, conduși de Arhanghelul Mihail 
și având drept personaj principal pe 
împăratul Constantin. Scena, unică 
în iconografi a bizantină, “sub forma 
unui episod de legendă creștină al 

cărei erou este 
împăratul Con-
stantin cel Mare, 
transpare însăși 
lupta lui Ștefan 
împotriva turcilor 
... este una din cele 
mai grandioase 
compoziţii din 
nordul Moldovei, 
reprezentând stilul 
picturii cu adevă-
rat monumentale 
a epocii lui Ștefan 
cel Mare” (Petru 
Comarnescu).

În naos, pe pe-
retele sudic, este 

redat tabloul votiv. Ștefan 
ţine în mâini modelul 
bisericii, urmat de fi ul 
său Bogdan, de două fi ice, 
probabil Măria și Ana, și 
de doamna Maria. Chi-
pul domnului e rotund, 
sprâncenele subţiri, nasul 
drept, mustaţa blondă, 
abia mijită, de adolescent, 
gura mică, iar părul lung 
se revarsă de sub coroa-
nă pe umeri. Profesorul 
Dimitrie Onciul, vizitând 
în 1897 biserica, a apre-
ciat portretul lui Ștefan ca 
fi ind mai bine realizat aici 
decât în alte ctitorii ale lui 
Ștefan.

Cu toate că vremea și 
fumul și-au pus din plin 
amprenta, pictura interi-
oară oferă ochiului și alte 
scene frumos zugrăvite: 
Intrarea în Ierusalim, în-
vierea lui Lazăr, Pogorâ-
rea în iad, ciclul Patimilor 
etc. Se crede că autorul 
picturii este meșterul 

Gheorghe din Tricala, mort în 1530 
și înmormântat în biserica “Sfân-
tul Gheorghe” din Hârlău. Pictura 
exterioară a fost realizată în timpul 
lui Petru Rareș. Astăzi, faţadele sunt 
tencuite și văruite, doar pe peretele 
vestic distingându-se fragmente din 
“Judecata de apoi”.

Ștefan a donat bisericii cărţi, vase 
și veșminte necesare cultului. Chiar 
doamna Maria a dăruit un tetrae-
vangheliar scris la Suceava în 1492. 
Viitoarea mănăstire de maici a fost 
înzestrată prin hrisov domnesc cu 
satele Pătrăuţi și Mihoveni.

Expediţia lui Soliman al II-lea din 
anul 1538 a devastat Mănăstirea de la 
Pătrăuţi, întrerupându-i activitatea. 
Timp de 173 de ani locașul a fost 
părăsit, încât buruienile și copacii de 
pe ziduri alcătuiau un decor straniu. 
Cu toate acestea, maicile au ţinut să 
fi e înmormântate tot aici, așa cum 
demonstrau pietrele mortuare din 
pronaos și curte, care însă nu se mai 
păstrează. Erau trei morminte datate 
în decembrie 1594, septembrie 1600 
și unul din 1632, toate din perioada 
de inactivitate a mănăstirii. Pe cel din 

septembrie1600 scria: “Călugăriţa 
Protasia, maica doamnei Marghita”. 
Doamna Marghita era soţia lui Si-
mion Movilă, iar maica Protasia era 
soacra lui.

La 12 mai 1711, episcopul de 
Rădăuţi, Calistru, împreună cu ba-
nul Dimitrie Macarie, staroste de 
Cernăuţi, au reînfi inţat mănăstirea, 
redându-i vechile proprietăţi. În cei 
173 de ani de părăsire, mănăstirea a 
pierdut actele de proprietate, încât 
maicile au avut nenumărate procese 
cu vecinii pentru clarifi carea hota-
relor. Documentele amintesc numele 
stareţelor Natalia, Sofi a și Praxia și 
a maicelor Macaria, Casiana, Gafi a, 
Chisichia și Ștefanida. Prin hotărârea 
autorităţilor austro-ungare din 1783, 
mănăstirea a fost închisă defi nitiv.

Catapeteasma bisericii este din 
anul 1902, iar clopotniţa din 1725 este 
construită de episcopul Calistru. Clo-
potul de la Pătrăuţi este renumit pen-
tru modul în care “știe” să împrăștie 
norii aducători de grindină. Lângă 
zidul sudic al bisericii se păstrează, 
în stare critică, piatra de mormânt 
a mamei mitropolitului Anastasie 
Crimca. Doi copaci bătrâni, obosiţi 
de greutatea anilor și a ramurilor, 
cresc pe locul unde a existat un azil 
de maici, construit pe temeliile vechii 
bolniţe din sec. XV. O masă a tăcerii, 
martoră a vitregiilor vremii, stă în 
curtea bisericii îndemnând la medi-
taţie. Este o masă de litie, cioplită în 
piatră, adusă de robi în timpul lui 
Ștefan.

În anul 1958, cu sprijinul material 
al statului, a fost reparat acoperișul 
deteriorat, degajându-se turla. Azi 
ctitoria lui Ștefan este biserică paro-
hială, intrată într-un amplu proces de 
restaurare. S-a înlocuit total șindrila 
acoperișului și urmează lucrări de 
zidire și restaurare a picturii inte-
rioare.

Biserica a fost prădată de mai mul-
te ori, atât în trecut, cât și în vremea 
noastră. Micul muzeu amenajat de 
curând păstrează icoane din sec. 
XVIII aparţinând mănăstirii de 
maici, cărţi de cult de la începutul 
sec. XIX, precum și mai multe obiecte 
care au înfrumuseţat biserica de-a 
lungul timpului.

Preot Valentin PUŞCAŞU

Ferestre cãtre cer Biserica monument PătrăuţiBiserica monument Pătrăuţi

Separarea Statului de Biserică – o necesitate
Continuare din pag. 1

La Căpriana au fost refăcute zidurile, dar 
cine și în cât timp va reface sub aspect moral 
societatea pe care au distrus-o comuniștii 
timp de aproape cinci decenii? De aceea, 
comuniștii trebuie îndepărtaţi de la sfi ntele 
altare până nu se pocăiesc public, până nu-
și asumă păcatele acestui partid, nu renunţă 
la propaganda comunistă și la reinstaurarea 
monumentelor dictatorului Lenin, inven-
tatorul iadului din GULAG-uri.  Acest gest 
este necesar, cu atât mai mult că Voronin 
s-a declarat ateu, iar lângă chipul cioplit al 
idolului său, anul acesta a spus că se gândește 
în fi ecare zi la Lenin și că astăzi este foarte 
important să-l studiem pe Lenin. Iar acum 
câţiva ani, în aceleași împrejurări, a declarat 
că Lenin este mereu viu în inima lui. 

Apropierea comuniștilor de Biserică are 

ca scop adormirea  vigilenţei creștinilor, de a 
deruta și de a crea confuzii că n-ar fi  comu-
niștii de pe timpuri, dar, pe de altă parte,  își 
promovează doctrina atee. Reprezentanţii Bi-
sericii ar trebui să ia atitudine prompt și ho-
tărât. În 1918, Sovnarcomul (Consiliul Comi-
sarilor Poporului) a emis un decret prin care 
era separată Biserica de stat. Consecinţele le 
cunoaște toată lumea. În prezent s-ar impune 
adoptarea unei decizii eclesiale prin care sta-
tul ar fi  separat de Biserică. Un asemenea act 
este cu atât mai necesar cu cât astăzi statul se 
identifi că cu Partidul Comuniștilor. Decizia 
dată ar fi  bine să fi e semnată de ierarhii am-
belor mitropolii. Astfel s-ar crea condiţii de 
a diminua folosirea elementului religios în 
propaganda comunistă, iar câștigul ar fi  ines-
timabil pentru credinţă, creștini și Biserică.

Anatol TELEMBICI


