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     ADEVĂRUL-ÎN  SUFLETUL  TĂU                   №4-2011  tipărit de parohul Serghei Popescu 
Micul ziar informatv parohial de Imola de spiritualitate şi atitudine ortodoxă „Graiul Ortodoxiei" este un sfetnic bun al trezirii 
duhovniceşti şi al desăvârşirii, ajută la regăsirea obârşiilor şi la statornicirea valorilor creştine strămoşeşti, îndeamnă, prin 
rândurile de aur ale sfinţilor mari dascăli şi în văţători ai Bisericii, la întărirea credinţei şi urmarea neabătută a căii mîntuirii. 

                                   

Inaltarea  este  unul  dintre  cele 12 mari  Prazince  Imparatesti ale Bisericii noastre. In aceasta zi praznuim 

momentul in care, in prezenta apostolilor Sai, Domnul nostru, lisus Hristos s-a inaltat la cer de pe Muntele 

Maslinilor. Aceasta  a  avut  loc  la  40  de  zile de la Inviere. Intalnindu-se Iisus cu ucenicii dupa inviere, si 

deschizandu-le mintea ca sa priceapa Scripturile, le-a spus: "asa este scris si asa trebuie sa patimeasca 

Hristos si sa invieze din morti a treia zi . Voi sunteti martorii acestora. Si iata. Eu trimit peste voi fagaduinta 

Tatalui Meu; voi insa sedeti in cetate, pana ce va veti imbraca cu putere de sus. Si i-a dus afara pana spre 

Betania si, ridicandu-Si mainile, i-a binecuvantat. Si pe cand ii binecuvanta, S-a despartit de ei si S-a inaltat 

la cer. Iar ei,inchinandu-se Lui,  s-au  intors  in  Ierusalim  cu  bucurie  mare"   (Luca 24:45-52). 

Iar in Faptele Apostolilor se spune: Iisus s-a aratat ucenicilor timp de patruzeci de zile "vorbind cele despre 

imparatia lui Dumnezeu. Si cu ei petrecand le-a poruncit sa nu se departeze de Ierusalim, ci sa astepte 

fagaduinta Tatalui, pe care (a zis El) ati auzit-o de la Mine: Ca Ioan a botezat cu  apa, iar voi veti fi botezati 

cu Duhul Sfant, nu mult dupa aceste zile . Ci veti lua putere, venind Duhul Sfant peste voi, si imi veti fi Mie martori in Ierusalim si in toata 

Iudeea si in Samaria si pana la marginea pamantului. Si acestea zicand, pe cand ei priveau, S-a inaltat si un nor L-a luat de la ochii 

lor.Inaltarea Domnului este totodata o garantie si a inaltarii noastre: "Iar Eu cand Ma voi inalta de pe pamant, ii voi trage pe toti la Mine", 

(Ioan 12:32).  Nu  este  vorba  numai  de  o  inaltare  spirituala,  ci  va  participa  si  trupul  nostru.  Dupa  cuvintele  Sf.Pavel  aceasta  va 

aveea  loc  dupa  invierea  celor  adormiti  si  a  transformarii  trupurilor  celor  aflati  in  viata  in  trupuri  nestricacioase  si  nemuritoare: 

"Nu  toti  vom  muri, dar  toti  ne vom  schimba . Caci trambita  va  suna  si  mortii  vor  invia  nestricaciosi,  iar  noi  ne  vom schimba. 

Caci trebuie ca acest trup stricacios sa se imbrace in nestricaciune si acest (trup) muritor sa se imbrace in nemurire" (I Corinteni, 15:51-53). 
 

o                                                                         Traditii  si  obiceiuri  la  Inaltarea  Domnului -Ispas 
o se poarta foi de nuc la brau, pentru ca si Hristos si-a pus cand s-a inaltat; 
o se crede ca cine moare de Ispas ajunge in cer; 
o la Ispas se bat cu leustean vitele, ca sa se ingrase; 
o se taie par din varful cozilor de la vite si se ingroapa intr-un furnicar "Sa dea Dumnezeu sa fie atatia miei si vitei cate furnici sunt in acest furnicar! " 
o in ziua de Ispas sa nu se dea foc si sare din casa; foc, pentru ca tot anul vei avea huit, vor avea oamenii inima rea in casa ca focul; si sare nu se da, pentru ca vacile 

nu vor avea smantana; 
o ce se seamana dupa Ispas nu rodeste; 
o in ziua de Inaltarea Domnului, femeile care au in familie morti impart azime calde, ceapa verde si vin rosu pentru sufletele mortilor, crezandu-se ca in acea zi se 

inalta sufletele lor la cer si sa aiba merinde de drum; 
o femeile impart laptele dulce fiert cu pasat si la cine dau trebuie sa dea si un buchet de maturi de pe camp; 

     Pomenirea sfinţilor, măriţilor, de Dumnezeu încoronaţilor şi întocmai cu apostolii, marilor împăraţi        
                                                         Constantin şi mama sa Elena. 
Acest mare între împäraţi, fericitul şi pururea pomenitul Constantin, a fost fiu al lui Constanţiu, care se numea 
Clor, şi al cinstitei Elena. Constanţiu a fost nepot de fiică lui Claudiu cel ce a împărăţit în Roma mai înainte de 
împărăţia lui Diocleţian şi a lui Carin. Acest Constanţiu, după ce a fost primit de Diocleţian şi de Maxenţiu Erculiu 

ca să fie părtaş al împărăţiei lor, când Maximian Galeriu dimpreună cu alţi prigonitori, cu tărie ridicaseră 
prigonire asupra tuturor creştinilor, el singur întrebuinţând blândeţea şi mila, mai vârtos pe cei ce se luptau 
pentru credinţa lui Hristos îi întrebuinţa sfetnici şi părtaşi ai slujbelor împărăteşti. Învăţând el buna cinstire pe 

Constantin fiul său cel iubit, care după acestea s-a numit întâiul împărat al creştinilor, l-a lăsat moştenitor al 
împărăţiei sale, în insulele Britaniei. După ce Constantin a fost înştiinţat de lucrurile necinstite, desfrânate, 
pierzătoare şi proaste, pe care le făcea în Roma, Maxenţiu, fiul lui Erculiu, şi îndemnat de dumnezeiasca râvnă şi 

chemând pe Hristos împreună oştilor, a pogorât împotriva lui Maxenţiu. Deci, văzând Dumnezeu curăţenia 
sufletului lui i s-a arătat mai întâi în somn, după aceea în amiaza zilei, închipuind semnul Crucii scris cu stele: , 

l-a arătat lui şi celor ce erau vrednici. Deci, îndrăznind în chipul cinstitei Cruci şi făcând cu aur semnul Crucii pe 
arme, a mers la Roma, şi pe însuşi pierzătorul Maxenţiu l-a aruncat în râul Tibon, înecându-l lângă podul Milvia, 
şi aşa a izbăvit pe cetăţenii Romei de tirania acestuia. Atunci marele Constantin, pornindu-se de la cetatea 

romanilor şi mergând pe cale voia să zidească o cetate pe numele său în Ilion, unde se zice că a avut loc 
războiul Troienilor cu elinii; însă a fost oprit prin dumnezeiasca înştiinţare şi i s-a poruncit de la Dumnezeu ca 
mai de grabă în Bizanţ să-şi zidească cetatea. Deci, urmând voii celei dumnezeieşti, a zidit această de 

Dumnezeu păzită cetate pe numele său, pe care a şi adus-o lui Dumnezeu ca pe o pârgă a credinţei sale. Şi deoarece căuta scumpătatea 
credinţei celei din vremea noastră, a adunat în Niceea arhierei din toate părţile, prin care s-a propovăduit credinţa ortodoxă, şi Fiul a fost 
recunoscut deofiinţă cu Tatăl, iar Arie şi cei împreună cu el au fost daţi anatemei, dimpreună cu hula lor. A trimis încă şi pe maica sa Elena la 

Ierusalim pentru căutarea cinstitului lemn pe care a fost pironit cu trupul Hristos, Dumnezeul nostru; apoi, aceste părţi de lemn sfânt au fost 
mutate, adică o parte a fost aşezată chiar în Ierusalim, iar cealaltă parte a adus-o în împărăteasca cetate.Împărăteasa Elena, după ce a ajuns 
la Constantinopol, şi-a săvârşit viaţa; iar marele Constantin, împodobind cetatea cu înnoiri şi cu prăznuiri, şi puţin ceva trecând peste 

patruzeci şi doi de ani ai împărăţiei sale, şi începând războiul cu perşii, şi în oarecare sat lângă Nicomidia fiind, s-a mutat către Domnul, şi a 
fost adus în cetatea sa, unde a fost primit cu evlavie şi cu prea încuviinţate întâmpinări, a fost aşezat în biserica sfinţilor apostoli. Şi a 
împărăţit în Roma cea Nouă în anul de la zidirea lumii, cinci mii opt sute optsprezece; iar de la venirea cea în trup a Mântuitorului nostru 

Dumnezeu trei sute treizeci şi şapte, fiind al treizeci şi doilea împărat de la August.Şi se săvârşeşte pomenirea lui în preasfânta biserică cea 
mare, în biserica sfinţii apostoli, şi în dumnezeiasca biserica sa, în Mânăstirea Chinsterna lui Vis, unde mergând patriarhul împreună cu 
împăratul şi cu suita sa cu litanfe, săvârşesc aducerea dumnezeieştilor Taine.  
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DIFERENTELE DINTRE BISERICA ORTODOXA SI CEA CATOLICA 
 

- Exista purgatoriu, precum zic catolicii ? 

- Purgatoriu nu este. catolicii zic ca intre Rai si iad ar fi un foc mare, unde merge sufletul cateva 

sute de ani si se curata acolo, apoi trece in Rai. Nu exista asa ceva. Noi avem Evanghelia Judecatii, 

pe care o au si ei, dar nu arata trei locuri, ci numai doua - raiul si iadul. Mantuitorul, cand va sta pe 

scaunul slavei Sale si va aduna toate popoarele de la zidirea lumii sa le judece, ii va desparti pe 

dansii, precum desparte pastorul oile de capre. Si va pune pe drepti de-a dreapta Sa si pe pacatosi 

de-a stanga Sa ... Si vor merge pacatosii in munca vesnica, iar dreptii in viata vesnica. 

Deci nu putem zice ca sunt trei locuri, ci numai doua : munca vesnica sau viata vesnica. 

Cei mai mari dusmani ai catolicilor sunt protestantii si calvinii. Ei s-au rupt de Biserica Catolica la 

anul 1517, prin Martin Luther, fiind urmat de Zwingli, Calvin si Hus.                                            

Care sunt punctele principale care ne despart de catolici ? 
Invataturile principale care ne despart dogmatic si canonic de catolici sunt : 

1 - Intai este filioque. Ei zic ca Duhul Sfant purcede si de la Tatal si de la Fiul. Aceasta greseala 

dogmatica este cea mai grea. Sfantul Evanghelist Ioan spune ca Duhul Sfant purcede de la Tatal si este trimis in lume prin Fiul. ( Ioan ) 

2 - Al doilea este suprematia papala. Papa este considerat de ei capul suprem al Bisericii crestine, adica loctiitorul lui Hristos pe pamant ! Mai mare decat 

toti patriarhii ! Ceea ce n-a facut Biserica Universala. Mandrie draceasca. Papa se numeste urmasul Sfantului Petru ! 

3 - Infaibilitatea papala. Ei zic ca Papa nu poate gresi ca om, in materie de credinta, cand predica el, ceea ce este iarasi o dogma noua respinsa de Biserica 

Ortodoxa.  4 - Al patrulea este purgatoriul. Ei zic ca intre Rai si iad ar fi un foc mare unde sta sufletul cateva sute de ani si se curata, apoi se duce in rai. Nu 

scrie in Sfanta Scriptura asa ceva; nu-i prevazuta nicaieri aceasta invatatura.5 - Azimile. Ei nu slujesc cu paine dospita, ci cu azime, ca evreii.                        

6 - Catolicii mai au o dogma noua : imaculata conceptie. Ei zic ca Maica Domnului ar nascuta de la Duhul Sfant. Nu-i adevarat. Este nascuta in chip firesc 

din dumnezeiestii Parinti, Ioachim si Ana, ca rod al rugaciunii.   7 - Au substantialitatea. La sfintirea Sfintelor Daruri, catolicii nu fac rugaciunea de 

invocare a Sfantului Duh, cum facem noi la Sfanta Epicleza. Ei zic ca Darurile se sfintesc singure, cand se zice : Luati, mancati ... si celelalte. Nu au 

rugaciunea de pogorare a Duhului Sfant, peste Daruri.   8 - Celibatul preotilor; preotii catolici nu se casatoresc. Sunt celibatari, impotriva Sinoadelor 

Ecumenice, care au hotarat ca preotii de mir sa aiba familie.   9 - Ei au si indulgentele papale. Alta ratacire. Papei, daca ii dai parale multe, poti sa faci 

oricate pacate, te iarta, te dezleaga. Sfintii lor au prea multe fapte bune, n-au ce face cu ele, le da papei, iar el vinde aceste merite prisositoare spre iertarea 

pacatelor oamenilor care nu au destule fapte bune.  10 - Si mai este un punct important : mirungerea. Catolicii nu miruiesc copiii imediat dupa Botez, ci la 

sapte-opt ani si numai arhiereii ii miruiesc. Noi avem liturghiile constantinopolitane ale Sfantului Vasile cel Mare, Grigore Dialogul si Sfantul Ioan Gura de 

Aur, iar catolicii au liturghia romana si cea ambroziana.   Iata acestea sunt punctele dogmatice si canopnice principale care despart Biserica Ortodoxa de cea 

Romano-catolica. Iar cu protestantii nu avem nimic in comun. Ei au reformat total dogmele stabilite de Sfintii Parinti si au renuntat la cele sapte Sfinte Taine. 

Ei nu au ierarhie si taine si nu se pot mantui. Din cele sapte Taine mai au doar doua : Botezul si Euharistia, pe care o fac cu paine nedospita ca si catolicii. 

Din protestanti s-au nascut toate sectele neoprotestante care ataca tarile ortodoxe astazi. 

                                GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA  

«Să staţi strajă la hotare, să păziţi acest pământ» 

Acesta este testamentul Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, care 

rămâne a fi valabil şi pentru zilele noastre. 

Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove se solidarizează cu desfăşurarea unor 

mitinguri de protest organizate de Alianţa Asociaţiilor Ortodoxe contra actualei Legi 

privind cultele religioase şi părţile lor componente. 

Punerea în aplicare a acestei legi în anul 2007 a permis înregistrarea a zeci de culte şi 

organizaţii religioase străine tradiţiilor creştine şi culturii naţionale. 

Totodată, societatea ortodoxă a sesizat în repetate rânduri opinia publică, autorităţile 

statale şi instanţele superioare bisericeşti despre intenţiile reale ale diverselor curente 

religioase care primesc cadru legal de activititate, fiind deghizate sub forma unor 

organizaţii de tineret, cluburi sportive sau ONG-uri. 

Cel mai trist este faptul că după desfiinţarea Serviciului de Stat pentru problemele 

Cultelor de pe lângă Guvernul RM, practic nu mai avem specialişti în domeniu care ar 

urmări activitatea acestor culte. Unele din ele sunt chiar cu o doctrină antistatală şi 

antisocială. Înregistrarea unor culte clandestine sau schismatice creează tensiuni şi 

nelinişte în comunităţile existente. 

Urmărind statistica din anul 2009, au apărut trei eparhii ortodoxe necanonice. La 

atenţionările şi demersurile Mitropoliei Moldovei nu s-a luat nici o măsură, din contra 

acestea au fost înregistrate de către Ministerul Justiţiei. Or, atunci când apar probleme 

şi plângeri în teritoriu, toţi îşi îndreaptă privirea către Mitropolia Moldovei, iar 

făuritorii acestor dezordini şi fărădelegi sunt tocmai membrii grupărilor 

pseudoortodoxe, schismatice sau ai altor grupări religioase tolerate de statul Republica 

Moldova. 

Doar în ultimele luni ale anului curent au fost înregistrate trei asociaţii obşteşti 

evreieşti, o Asociaţie gnostică, iar recent au fost legalizaţi şi musulmanii drept cult 

aparte. Astăzi orice dogmă, oricât de eronată şi bizară, îmbrăţişată de câţiva cetăţeni, 

poate ajunge a fi recunoscută drept cult religios. 

Astfel, s-a decis organizarea unui şir de mitinguri de protest, care se desfăşoară 

concomitent în centrele eparhiale: Chişinău, Bălţi, Cahul, Ungheni şi Edineţ. Slujitorii, 

credincioşii, membrii diverselor organizaţii obşteşti îşi exprimă indignarea şi 

nemulţumirea faţă de acţiunile Ministerului Justiţiei. 

Totodată, sute de comunităţi ortodoxe încă nu au primit înregistrarea în ultimii patru 

ani din cauza lacunelor şi contradicţiilor canonico-administrative ale actualei legi a 

cultelor. Creştinii ortodocşi pun astfel de întrebări: stoparea înregistrării comunităţilor 

ortodoxe, alocarea terenurilor pentru construcţia sfintelor lăcaşe doar prin scoaterea la 

licitaţie, înregistrarea a zeci de curente habotnice drept culte religioase şi alte acţiuni 

ale ministerului de resort sunt o politică declanşată contra tradiţiei şi culturii noastre 

ortodoxe? Astfel, cerem revizuirea Legii cultelor şi includerea unor amendamente 

conform solicitărilor anterioare ale Mitropoliei, punerea în valoare de prioritate a 

cultului majoritar – Biserica Ortodoxă, precum şi revizuirea înregistrării Ligii 

musulmanilor în RM.  
 
 

      Biserica Ortodoxa din Moldova ingrijorata de 

             lacunele  din  actuala  Lege  a  cultelor   
La iniţiativa mai multor Asociaţii Ortodoxe, 

astăzi au fost organizate mitinguri de protest 

pentru exprimarea nemulţumirii faţă de 

funcţionarea actualei Legi a cultelor şi părţile 

componente ale acesteia. 

Astfel, la Chişinău, Bălţi, Cahul şi Ungheni 

s-au adunat mii de creştini în frunte cu 

slujitorii Bisericii spre a se pronunţa pentru modificarea sus-

numitei legi, aşa încât să nu fie permisă înregistrarea cultelor 

religioase cu caracter distructiv, iar religia ortodoxă să-şi păstreze 

prioritatea în virtutea tradiţiei istorice şi a majorităţii covârşitoare 

a populaţiei care o împărtăşeşte. 

 

La Chişinău mitingul a început cu un Te-Deum oficiat la 

Catedrala Mitropolitană la care au participat Protopopii, Stareţii, 

Stareţele şi Preoţii din Eparhia din Centru, cărora li s-au alăturat 

creştinii din întreaga republică. 

Vorbind de pe amvon binecredincioasei adunări, Secretarul 

mitropolitan Prot. Mitr. Vadim Cheibaş a declarat că mitingul de 

astăzi a fost binecuvântat de Înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul 

Vladimir, subliniind că această acţiune nu este îndreptată 

împotriva reprezentanţilor vreunui cult religios, iar participanţii la 

miting nu îşi propun să semene vrajbă şi dezbinare între cetăţenii 

Republicii Moldova, ci doar se încearcă apărarea unor valori 

spirituale cu care poporul nostru s-a identificat şi se identifică 

dintotdeauna. Sfinţia Sa a ţinut să menţioneze faptul că 

evenimentul de astăzi nu se desfăşoară la iniţiativa sau cu 

implicarea vreunei forţe politice, astfel că orice zvon în acest sens 

este absolut nefondat şi are menirea de a dezinforma opinia 

publică. La finalul alocuţiunii sale, Părintele Vadim a îndemnat 

clerul şi credincioşii să dea dovadă de un comportament cu 

adevărat creştinesc. 

Secretarului mitropolitan i-au succedat la amvon Protopopii din 

Eparhia de Centru şi reprezentanţi ai Academiei Teologice, care 

au susţinut întru totul organizarea şi desfăşurarea mitingului. 

 

După serviciul divin credincioşii în frunte cu clerul s-au îndreptat 

către Piaţa Marii Adunării Naţionale, unde a fost dată citirii 

Declaraţia semnată de către peste cei 2000 de participanţi la 

miting: 
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