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Paul Stan,

De ceva timp incoace, media internationala, dar si cea interna aduc tot mai multe stiri negative la adresa 
oamenilor bisericii, indiferent de care religie apartin acestia. Intr-un top, la prima vedere, pe primele doua locuri 
la acuze grave s-ar situa preoti din cadrul Bisericii Catolice, dar si unii prelati din Biserica Ortodoxa.

Cateva au fost stirile cele mai recente din presa ce mi-au atras atentia si care au scos in evidenta unele dintre 
marile probleme cu care se confrunta slujitorii Domnului.

Una se refera la o declaratie a IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, care a afirmat ca ,,era rau in 
timpul regimului comunist ateu, dar mai rau este in timpul acestui regim impus de Uniunea Europeana!"

Pe plan international, nu mai este o noutate acuzele din ce in ce mai dese la adresa multor preoti catolici pentru 
abuz sexual asupra minorilor. Vaticanul si actualul papa au printre altele o mare problema de care Biserica 
Catolica este responsabila.

O stire prospata referitoare la acest subiect este cea prin care Organizatia Natiunilor Unite a cerut Vaticanului 
sa ofere detalii in legatura cu miile de cazuri de abuz infantil comise de membri ai clerului romano-catolic.

Solicitarea, venita din partea Comisiei de guvernare a Conventiei ONU pentru drepturile copilului, survine cu 
sase luni inainte de momentul in care reprezentanti ai Vaticanului vor trebui sa se prezinte in fata acestui 
organism. Totodata, ONU a solicitat ca victimele abuzurilor sa primeasca informatii si sprijin.

Pe langa astfel de probleme care nu lipsesc nici la adresa ei, Biserica Ortodoxa se confrunta si cu altfel de 
necazuri.

Saptamana aceasta, in Bulgaria, pe o plaja in apropiere de Varna, a fost gasit mort episcopul Kiril, fost patriarh 
interimar al Biserici Ortodoxe din aceasta tara. Era unul dintre cei mai puternici prelati ai clerului bulgar, 
autoritatile din tara vecina deschizand o ancheta privind elucidarea mortii lui.

Episcopul Kiril era o persoana controversata, afisand o bunastare suspicioasa in ochii opiniei publice, dupa cum 
relateaza presa bulgara. Acest incident a reinoit o dezbatere privind sursele de imbogatire in randul clerului de 
rang inalt din Bulgaria.

Pe de alta parte, in 2012, episcopul a fost expus ca un fost agent al Securitatii de Stat (DS), serviciul secret 
bulgar in perioada dictaturii comuniste (1944-1989). Kiril a lucrat ca agent secret, sub pseudonime ,,Kovachev" 
si ,,Vladislav".

In multe tari excomuniste din Europa, iar Romania nu face exceptie, sunt prelati de la varful ierarhiei Bisericii, 
acuzati ca au colaborat cu serviciile secrete ale tarilor lor.

Alta stire ce mi-a atras atentia si a provocat discutii si controverse in tara noastra a venit de la Curtea 
Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), care considera intemeiata decizia autoritatilor romane de a 
nu inregistra un sindicat al preotilor. In ziua de 9 iulie 2013, Marea Camera a Curtii Europene a Drepturilor 
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Omului (CEDO) de la Strasbourg a comunicat hotararea definitiva nr. 2330/09 in cauza Sindicatul <<Pastorul 
cel Bun>> contra Romaniei si a decis ca Statul roman nu a incalcat dreptul la libertatea de asociere atunci cand 
a respins inregistrarea unui sindicat al preotilor in anul 2008.

In acelasi timp, decizia CEDO confirma specificul vocational al preotiei care este incompatibil cu actiunea 
sindicala, deoarece preotia este o misiune liber asumata pe care Biserica o incredinteaza celor care au raspuns la 
chemarea ei.

Patriarhia Romana si-a exprimat satisfactia fata de aceasta hotarare, iar ministerul Afacerilor Externe a salutat, 
intr-un comunicat remis marti, faptul ca Marea Camera a CEDO a decis ca statul roman nu a incalcat dreptul la 
libertatea de asociere atunci cand a respins, in 2008, inregistrarea unui sindicat al preotilor - "Pastorul cel Bun".

La polul opus, judecata institutiei europene a starnit nemultumire in randurile initiatorilor sindicatului preotilor.

Preotul Nicolae State, vicepresedinte al Sindicatului "Pastorul cel Bun" (Catedrala Episcopala Ramnicu Valcea), 
declara la sfarsitul lunii mai 2008, ca este primul sindicat al preotilor si mirenilor din Romania, care a fost 
inregistrat oficial prin hotarare judecatoreasca si care isi propune sa ofere publicului informatii transparente din 
sanul Bisericii Ortodoxe Romane.

,,Din acest sindicat nu vor face parte numai preotii, ci si cantaretii si slujitorii de la biserici. Prin acest sindicat 
nu vrem altceva decat sa ne aparam drepturile si sa inlaturam abuzurile care se fac la nivelul Mitropoliei 
Olteniei", spunea parintele Nicolae State. N-a fost sa fie insa.

Dupa cum constatam, nu doar in Romania, dar si aiurea, in lume, taramul religiei in general sufera si se 
confrunta cu dificultati neasteptate.

De exemplu, o biserica in care religia nu implica existenta lui Dumnezeu a fost fondata la Londra. Ea 
castiga tot mai multi adepti si se raspandeste in lumea intreaga! Aceasta biserica are doar cateva luni 
vechime, dar aduna in ea oameni care vor sa aiba o viata mai buna. Ea se numeste ,,Adunarea de duminca" si a 
primit deja cereri de la sute de ,,credinciosi" din intreaga lume, care sunt interesati sa infiinteze o asemenea 
biserica in tara lor.

Spre ce vor duce astfel de miscari, noi religii, noi biserici, precum si faptele oribile de care sunt acuzati 
multi prelati, in special cei cu rang inalt, din toata lumea, Dumnezeu stieg

Aproape ca nu exista zi, luna an in care sa nu apara tot felul de prezicatori, clarvazatori, astrologi si asa mai 
departe, care propavaduiesc cele mai sumbre lucruri pentru locuitorii planetei pe care locuim. Nu exista an in 
care sa nu traim ,,Apocalipsa" dupa acesti indivizi.

In ceea ce ne priveste, ca romani, o sa il citez pe Mitropolitul Ardealului, IPS Laurentiu Streza, care in mesajul 
sau de Paste a spus: ,, toate necazurile, suferintele si toate lipsurile ce vin peste noi sunt semne de alarma ale 
judecatii lui Dumnezeu, ca nu suntem pe calea cea buna". Acesta le-a cerut romanilor sa se intoarca la 
Dumnezeu si sa devina crestini adevarati ,,inainte de a fi prea tarziu". 

Cum inteleg oamenii sa se intoarca la Dumnezeu, in frunte cu pastorii lor, prelati, politici sau de alt fel, vedem 
in fiecare zi, fiecare dintre noi dupa faptele noastre.

 


