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Stimaţi cititori! Nu uitaţi să 
vă abonaţi la    

Curierul Ortodox pe   anul 2013x

ORARUL DĂRILOR DE SEAMĂ PE TR. III a. 2012
Pentru protopopiatele care sunt în jurisdicţia directă-canonică 

și administrativă a ÎPS Vladimir Mitropolitul Chișinăului și al întregii 
Moldove (Eparhia de centru)

24.09.2012            r. Drochia, r. Ștefan-Vodă,  r. Orhei
                              r. Căușeni, r. Rîșcani, r. Soroca
25.09.2012            r. Rezina, r. Șoldănești, r. Florești
                              r. Telenești,  r. Ialoveni
26.09.2012            r. Anenii Noi,  r. Criuleni,
                              r. Dubăsari; m. Chișinău, r. Strășeni
DĂRILE DE SEAMĂ SE PRIMESC DE LA  09:30  PÎNĂ 

LA  15:00
COMISIA DE PRIMIRE  A DĂRILOR DE SEAMĂ

La invitaţia AO “Filocalia”, câţiva 
reprezentanţi ai Mitropoliei Moldovei, în 
persoanele Prot. Mitr. Nicolae Ciobanu, Prot. 
Mitr. Vasile Ciobanu și Prot. Mitr. Valerie Bazatin, 
au participat la inaugurarea evenimentului 
de colectare a rechizitelor pentru școlarii din 
familiile vulnerabile, cu genericul “Ajută 
clopoţelul să sune pentru fi ecare copil”, care 
a avut loc în scuarul “Feciorii Patriei – Sfântă 
Amintire” din sectorul Rîșcani al capitalei.

Astfel, slujitorii Bisericii au venit către 
cei mici cu mai multe daruri care să-i ajute să 
pășească în noul an de învăţământ, precum și 
cu cuvinte de încurajare și de binecuvântare. În 
context, slujitorii au îndemnat copiii să depună 
toată sârguinţa spre a acumula cunoștinţe pe care 
mai târziu să le folosească cu înţelepciune pentru 
a participa la construirea unei societăţi prospere, 
dar mai ales iubitoare de Dumnezeu. Pentru 
aceasta, după cum s-a menţionat, este nevoie ca 
întreg procesul de învăţământ să fi e marcat de 
dragoste pentru cele sfi nte și de dorinţa de a trăi 

Adevărul Evanghelic.

Menţionăm că prin asemenea evenimente, 
Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove își 
dorește să se implice tot mai mult în activităţile 
de susţinere a creștinilor din păturile vulnerabile 
ale societăţii, militând pentru integrarea deplină 
a acestor persoane în activităţile benefi ce pentru 
comunitate.

Ca să facă o distincţie tranșantă între kronos 
(timp liniar) și kairos (timp favorabil), Biserica, 
deși se folosește de calendarul astronomic civil, 
a ales ca anul liturgic eclesial să nu înceapă la 1 
ianuarie, ci la 1 septembrie, pentru că, după tradiţia 
moștenită din Legea Veche, în aceasta zi (care era 
și începutul anului civil la evrei) s-a început creaţia 
lumii și tot în aceasta zi și-a început Mântuitorul 
Hristos activitatea Sa publică, atunci când a citit 
în sinagogă cuvintele prorocului Isaia (cap. LXI, 
1-2):

„Duhul Domnului peste Mine, pentru că M-a 
uns ca să binevestesc săracilor…, să vestesc anul 
milei Domnului” (Luca IV, 18-19).

Începutul Anului Nou bisericesc a fost instituit 
de către Sfi nţii Părinţi la Sinodul I de la Niceea, când 
s-a rânduit să se sărbătorească data de 1 septembrie 
ca un început al mântuirii creștinilor, în amintirea 
intrării lui Hristos în mijlocul adunării evreilor 
vestind tuturor ”anul bineplăcut Domnului”.

Dacă anul bisericesc se deschide în 1 
septembrie, cel liturgic începe în ziua Sfi ntelor 
Paști și  se împarte în trei mari perioade: a 
Penticostarului (pascală, de la Paști până în prima 
duminică după Rusalii) a Triodului (prepascală, 
de la Duminica vameșului și fariseului până la 
Înviere),  și a Octoihului (postpascală, care durează 
la următorul Triod).

Biserica Ortodoxa Română sărbătorește pe 1 
septembrie și pe Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul 

- părintele erei creștine. Canonizarea Sfântului 
Dionisie Exiguul s-a făcut în ședinţa de lucru a 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 
8-9 iulie 2008.

În încheiere, iată ce găsim scris in Vieţile 
Sfi nţilor, referitor la data de 1 Septembrie, începutul 
anului bisericesc: „Dumnezeu, Împăratul veacurilor, 
ce a pus vremurile și anii întru a sa putere, a așezat 
spre slava sa și spre folosul omenirii felurite 
praznice. Porunca a dat în vechiul așezământ ca 
să se prăznuiască într-adins luna lui septembrie 
la-nceputul anului, ca popoarele, îndulcindu-se 
de rodurile câmpului, cu mai multa dragoste să 
slujească bunului Dumnezeu”. Spre deosebire de 
Indictionul roman, în care oamenii trebuiau să-și 
plătească în fel și chip corvezile către Stat, cel 
bisericesc nu caută nici fi er și aramă, nici argint 
și aur. Se cere doar bunătatea credinţei, a nădejdii, 
fără a baga în seamă primejdiile și necazurile ce se 
abat asupra omului.

Rugăciune la început de an

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Izvorul 
vieţii și al nemuririi, Făcătorul a toată făptura 
văzută și nevăzută, Care ai pus vremile și anii întru 
a Ta stăpânire și îndreptezi toate cu iconomia Ta 
cea cerească și întru tot bună, mulţumim Ţie pentru 
îndurările minunate pe care le-ai făcut asupra 
noastră în toată vremea trecută a vieţii noastre și Te 
rugăm, întru tot Îndurate Doamne: binecuvântează 
cununa anului ce a sosit cu bunătatea Ta și păzește 
pe binecredincioșii creștini de pretutindeni, pe 
păstorii și învăţătorii noștri; înmulţește zilele 
vieţii noastre întru sănătate deplină sufl etească și 
trupească și ne dăruiește sporire în toate faptele 
cele bune. Dăruiește de sus bunătăţile Tale 
întregului Tău popor: sănătate și mântuire și întru 
toate bună sporire. Sfântă Biserica Ta, ţara noastră 
cu toate orașele și satele, izbăvește-le de toată 
reaua întâmplare, dăruindu-ne tuturor pace fără de 
tulburare. Răzvrătirile eresurilor strică-le cu puterea 
Ta, iar pe noi întărește-ne, Doamne, întru iubirea 
Cea către Tine și întreolaltă, ca să ne învrednicim 
cu inimă curată totdeauna a aduce mulţumire Ţie, 
Părintelui Celui fără de început și Unuia Născut 
Fiului Tău și Preasfântului și bunului și de viaţă 
făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit 
întru o fi inţă, și a cânta preasfântului Tău nume: 
Slavă Ţie, Dumnezeului și Binefăcătorului nostru, 
în vecii vecilor! Amin.

Nașterea Maicii Domnului - 
Sfânta Maria Mică

1Septembrie - Începutul Anului Nou bisericesc

Biserica ajută copiii nevoiași să înceapă școala

Nașterea Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din cursul 
anului bisericesc care  începte la 1 septembrie. Ea  este prăznuită 
pe data de 8 / 21 septembrie. Sfânta Scriptură nu ne relatează acest 
eveniment. Însă, scrierile apocrife oferă foarte multe amânunte 
despre originea și copilăria Fecioarei Maria. Cea mai importantă 
sursă în acest sens, o reprezintă Protoevanghelia lui Iacov, o lucrare 
iudeo-creștină din sec. al II-lea. Fragmentul referitor la Fecioara 
Maria a fost scris în jurul anului 140. Deși nu este considerata o 
scriere canonica, informaţiile oferite pot fi  considerate veridice, cu 
rezervele de rigoare.

Părinţii Fecioarei Maria - Ioachim și Ana
Tatăl Fecioarei Maria se numea Ioachim și era din seminţia lui 

Iuda. Soţia lui Ioachim se numea Ana și era fi ica preotului Matthan. 
Astfel, tatăl Fecioarei Maria era un urmaș al regelui David, iar mama, 
o descendenta din familia preoţească a lui Aaron, împlinindu-se prin 
aceasta prorocia că Mesia va avea o dublă descendenţă: împărătească 
și preoţească.

(Continuare în pag. 4)
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10 septembrie
ÎPS Vladimir a participat la solemnităţile 

consacrate aniversării a 20 de ani de la redeschiderea 
mănăstirii Ţigănești. 

9 septembrie
În Duminica a XIV-a după Rusalii ÎPS Vladimir 

a săvârșit Sf. Liturghie la Catedrala Mitropolitană.
3 septembrie
În cea de a XIII-a Duminică după Rusalii, Înalt 

Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a săvârșit Sfânta 
și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala “Nașterea 
Domnului” din Chișinău

28 august
Cu ocazia marelui praznic al Adormirii Maicii 

Domnului, Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir 
înconjurat de numeroși slujitori, a ofi ciat Sfânta și 
Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană din 
inima capitalei.

27 august
Mitropolitul Vladimir a participat la festivităţile 

dedicate Zilei Independenţei.
22 august
În dimineaţa zilei, ÎPS Mitropolit Vladimir a 

primit la Sediul Mitropolitan un grup de slujitori și 
mireni din raioanele Căușeni și Dubăsari. 

18 august
Slujbă praznicală prilejuită de cea de a 60-a 

aniversare a Înalt Prea Sfi nţitului Mitropolit Vladimir. 
În aceeași zi Mitropolitul Vladimir a primit oaspeţi la 
Palatul Mitropolitan

9 septembrie
Diaconul Dionisie Rotari a fost hirotonit în treapta preoţească 

pe seama parohiei din s. Jăvreni raionul Criuleni.
3 septembrie
În cadrul Liturghiei dela Catedrala Mitropolitană din Chișimău 

diaconul Victor Craveţ a fost hirotonit în treapta preoţească.
28 august
Absolventul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, 

Roman Malinovschii, a fost hirotonit în treapta de deacon de către 
PS Nicodim, în cadrul Liturghiei de la biserica “Adormirea Maicii 
Domnului” din s.  Mihăileni, Briceni.

DECORAŢII BISERICEȘTI

AU FOST HIROTONIŢI

3 septembrie
Preotul Victor Craveţ  s-a învrednicit de două decoraţii 

– dreptul de a purta Bederniţă și Camilfacă.
28 august
Domnul Gheorghe Bîrlădeanu, ctitor principal al bisericii 

„Adormirea Maicii Domnului” din satul Mihăileni, Briceni a fost 
distins cu ordinul „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și 
Sfînt”.

22 august
Pentru activitate sârguincioasă spre binele Bisericii, au fost 

decoraţ: Dl Victor Nicu, agent economic – ordinul ”Sf. Ștefan cel 
Mare”, gr. II, dlui Afanasie Cuţari, primar al s. Copanca, r. Căușeni 
– medalia ”Sf. Ștefan cel Mare”, Prot. Mitr. Grigore Jelihovschi, 
paroh al bisericii din s. Sălcuţa, r. Căușeni – ordinul ”Cuv. Paisie 
Velicikovski”, gr. II.

Către jubileul de 50 de ani de viaţă protoiereul Marin 
Potoroacă, parohul bisericii din s. Doroţcaia, r. Dubăsari, fost decorat 
cu medalia ”Sf. Ștefan cel Mare”.

                 AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 

                  MTROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE
DISPOZIŢIE
01-07/016

Din 30 august 2012
prot. Ghenadie Ţurcanu,
Președintele Departamentului Pentru 

Relaţii Externe al Bisericii Ortodoxe din 
Moldova

Ca urmare a solicitării Sfi nţiei Voastre 
nr. OVTS BOM 07/211 DIN 27.08.2012 
privind elucidarea tuturor evenimentelor 
și faptelor publicate în reportajul din 
cotidianul “Timpul” de la 24 august a.c., 
sunteţi suspendat din funcţia de președinte 
al Departamentului pentru Relaţii Externe al 
Mitropoliei Chișinăului și Întregii Moldove 
pe parcursul efectuării investigaţiilor 
necesare.

În legătură cu acest caz, Judecata 
Eparhială, în termenii presupuși de 
regulament, se va expune pe marginea 
materialului apărut în presă referitor la 
activitatea Sfi nţiei Voastre.

VLADIMIR
MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI 

AL ÎNTREGII MOLDOVE

Marţi, 22 august 2012, în incinta sediului eparhial 
a avut loc adunarea clerului din municipiul Bălţi. Pe 
ordinea de zi a fost pusă în discuţie predarea Religiei 
în școlile din municipiu. Adunarea a fost prezidată 
de Prea Sfi nţitul Marchel, iar ca invitat de onoare a 
fost doamna Bujor Viorica, formator și metodistă în 
cadrul DGITS din  Bălţi. Cu un raport statistic a venit 
inspectorul circumscripţiei – protodiaconul Gheorghe 
Saracuţa. Finalitatea acestei întruniri a fost hotărârea 
de a include preoţii în procesul de învăţământ, de a 
organiza întruniri de acest gen în viitorul apropiat, de 
a conlucra mai intens în vederea atingerii obiectivelor 
propuse, dar și de a crește interesul pentru ora de 
Religie în rândul elevilor, de a-i motiva, de a promova 
această disciplină spre un spor pozitiv.

Pe data de 6 septembrie, la biserica “Sf. Arh. 
Mihail și Gavriil” din s. Suruceni, a avut loc o nouă 
ședinţă a Blagociniei de Ialoveni, prezidată de către 
părintele protopop, Prot. Mitr. Anatolie Stefanov.

În cadrul adunării au fost puse în discuţie mai 
multe subiecte, printre care – începerea noului an 
de învăţământ, asigurarea școlilor cu manuale de 
Religie, situaţia parohiilor în construcţie, colaborarea 
cu instituţiile raionale la nivel cultural, trasarea 
obiectivelor pentru pregătirea sărbătorilor de iarnă, 
ș.a.

Analizând raporturile slujitorilor responsabili 
pentru aceste chestiuni, Prot. Mitr. Anatolie Stefanov 

a dat indicaţiile necesare pentru efi cientizarea muncii 
și atingerea scopurilor propuse în cel mai scurt timp 
posibil.

De asemenea, părintele blagocin a ascultat darea 
de seamă a părintelui Vasile Cecan, parohul bisericii 
din Suruceni, cu privire la stadiul lucrărilor de 
construcţie a noului locaș de cult din localitate.

La fi nalul întrunirii, părintele Anatolie Stefanov 
și-a exprimat speranţa că și mai departe slujitorii 
din protopopiat vor depune toate eforturile pentru 
a întări prezenţa Bisericii Ortodoxe în r. Ialoveni, 
spre a contribui încă o dată la promovarea valorilor 
ziditoare.

Ședinţa ordinară a Protopopiatului de Ialoveni

Adunarea blagociniei municipiului Bălţi

PELERINAJ SUB OMOFORUL 
MAICII DOMNULUI

Cu binecuvântarea și la iniţiativa Înalt Prea Sfi nţitului 
Mitropolit Vladimir, în dimineaţa zilei de 8 septembrie, un grup 
de credincioși și slujitori în frunte cu Prot. Mitr. Teodor Roșca, 
duhovnicul-administrator al Mănăstirii Ciufl ea și Arhim. Ioan 
(Moșneguţu), stareţul mănăstirii Hârbovăţ și secretar al Episcopiei 
de Ungheni și Nisporeni, au pornit de la așezământul monahal din 
Chișinău spre Ungheni, într-o procesiune cu icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului de la Hârbovăţ. Procesiunea va ajunge la 
Ungeni, miercuri. Sfi nţenia cu chipul Maicii Domnului va fi  dăruită 
Catedralei Episcopale din acest oraș.
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Drumul Crucii spre 
Mănăstirea Călărășeuca
Sărbătoarea Schimbării Mântuitorului la Faţă a trezit în inimile 

noastre, a creștinilor de la biserica „Sf. Nicolae” din orașul Dondușeni, 
sentimente de nedescris, care în zi de rând nu e posibil să le scoţi din 
hambarele sufl etului, și un nou imbold sfânt de a porni pe jos, într-un 
Drum al Crucii, spre Mănăstirea Călărășeuca la hramul de vară al 
bisericii „Sf. Mitrofan”. După Sfânta Liturghie, mulţumind Domnului 
printr-un Tedeum că am ajuns în așa zi binecuvântată, am pornit, cu 
ajutorul Preasfi ntei Treimi și cu binecuvântarea Ierarhului nostru, Prea 
Sfi nţitul Nicodim, la drum.

Părea că ne afl am la mijlocul verii – soarele îmbrăţișa orice colţ al 
lumii, iar un vântișor lin adia prin văile ţărișoarei noastre și îi răcorea 
pe toţi. La puţin timp după ce am pornit s-au mai alăturat la drumul 
nostru creștini din încă două sate vecine – Scăieni, în frunte cu părintele 
paroh, protoiereul Rodion Pleșca, și Corbu, împreună cu părintele 
paroh, protoiereul Mihail Lisnic. Mulţimea se prefăcea într-un rând 
bine ordonat datorită persoanelor ce răspundeau de trafi c. Ajungând în 
satul Moșana, am fost întâmpinaţi de creștinii din alte trei sate – Plop, 
Brăicău și Moșana, împreună cu parohii lor – protoiereul Oleg Străinu, 
protoiereul Stanislav Rotaru și protoiereul Ghenadie Ţibulica, care s-au 
alăturat la pelerinajul nostru.

Am ajuns în sânul Mănăstirii seara, pe la orele 21.00. Se făcuse 
deja întuneric, dar se observa că .ănăstirea, împreună cu slujitorii și 
măicuţele, erau în veșmântul sărbătorii ce avea să urmeze. Maica 
stareţă, egumena Eufrosinia, preoţii și călugăriţele ne-au întâmpinat cu 
cântări duhovnicești, după care a urmat o predică, apoi am fost invitaţi 
la trapeză. Era o minune să privești cum aproape o sută cincizeci de 
persoane, ce stăteau afară, încetul cu încetul se retrăgeau prin chilii.

A doua zi, am asistat la un superb serviciu divin, ofi ciat de către 
Prea Sfi nţitul Nicodim, Episcop de Edineţ și Briceni, și de Prea Sfi nţitul 
Irineu, Episcop de Orsk și Gai, după care am plecat, cu binecuvântare 
și pace în sufl ete, pe la casele noastre. Oboseala nu se arăta pe faţa 
nimănui, dimpotrivă, toţi erau gata să mai meargă un drum. Și noi cu 
toţii vom aștepta cu nerăbdare anul viitor pentru a urma aceeași tradiţie 
frumoasă, ce a luat naștere acum un an în urmă.

Matiescu Vlad,
participant la Drumul Crucii,

or. Dondușeni

Pe data de 6 septembrie, Institutul de Știinţe ale 
Educaţiei a găzduit Seminarul „Școala și Biserica: 
parteneriat pentru educaţie”, desfășurat la iniţiativa 
Mitropoliei Moldovei și a Ministerului Educaţiei. 
Responsabil de organizare a fost Departamentul 
Mitropolitan Studii, care a invitat șefi i Direcţiilor de 
învăţământ din toate eparhiile, precum și inspectorii 
școlari responsabili de predarea disciplinei opţionale 
Religie.

Seminarul a fost binecuvântat de către Mitropolitul 
Vladimir care a menţionat următoarele:

A urmat discursul doamnei Tatiana Potâng, 
viceministru al educaţiei, care s-a referit la efi cacitatea 
implementării acestei discipline,. rin această întrunire 
încercăm să stabilim un dialog între reprezentanţii 
școlii și Bisericii. Urmează să învăţăm, să discutăm și să 
colaborăm în același duh”.

Doamna Lilia Pogolșa, directorul Institutului 
de Știinţe ale Educaţiei, și-a arătat disponibilitatea 
spre oferirea și suportul didactic în vederea realizării 
obiectivelor propuse, menţionând că: „Parteneriat 
înseamnă nu doar religia în școli, dar copii sănătoși, 
cetăţeni activi și o generaţie cu frică de Dumnezeu. 
Trebuie să venim cu același mesaj”.

Domnul Valeriu Cibotaru, șeful Departamentului 
Mitropolitan Studii, a pus în evidenţă realizările și 
eșecurile în anul de studii 2011-2012, spunând că e 
necesar a asigura dreptul copiilor și părinţilor la o 
educaţie religioasă. 

Preoteasa Liliana Creţu, autor al manualelor de 
Religie (clasele I-VI) a venit cu un discurs la tema, 
credinţa – izvorul tuturor bunătăţilor, prezentând fi ecare 
manual în parte.

Academicianul Nicolae Dabija a menţionat că 
sfi ntele lăcașe și așezăminte au fost mereu centre de 
cultură, iar preoţii din acest spaţiu au fost înfl ăcăraţi 
luptători. Gândul său mereu a fost ca imnul de stat 
să fi e rugăciunea Tatăl Nostru, căci credinţa pentru 
neamul nostru este asemenea cheagului. N. Dabija a mai 
menţionat că  Politica bisericii trebuie să fi e politica lui 
Dumnezeu..

Au urmat discursurile inspectorilor școlari din 
Eparhii: pr. Alexei Boinciuc, pr. Ioan Pelin, pr. Andrei 
Ursoi, pr. Sergiu Bolderescu și pr. Nicolae Goreanu. 

Despre experienţa școlilor parohiale a împărtășit dl. 
Nicolae Fuștei, doctor în Teologie, iar despre activitatea 
clubului/cercului de spiritualitate creștină dna. Tatiana 
Doibani, președintele asociaţiei pentru Educaţie Creștin 
Ortodox. 

La sfârșitul seminarului au fost făcute următoarele 
constatări și propuneri:

În ultimul timp, un subiect mult discutat este 
predarea religiei în școală. Multiplele discuţii în cadrul 
seminarelor consacrate pilotării Curriculumului la 
Religie, publicaţiile mass-media, opiniile personalităţilor 
marcante care sau pronunţat pentru revenirea la predarea 
religiei în învăţământul preuniversitar și, nu în ultimul 
rând, conţinutul discursurilor prezentate în cadrul 
seminarului de astăzi, ne determină să constatăm că:

1.Ortodoxia a fost izgonită din biserici, din școli, 
din societate... însă din sufl etul oamenilor nu a putut fi  
izgonită. Religia în școală nu este o disciplină nouă, un 

program-pilot, ea a fost doar readusă în instituţiile de 
învăţământ, unde a fost prezentă întotdeauna. Societatea 
pledează pentru o educaţie religioasă instituţionalizată, 
așa cum se realizează deja și care se afl ă în proces de 
implementare. Valorile pe care educaţia religioasă le 
promovează au în centrul lor Adevărul, Credinţa, Patria, 
Neamul. Numai prin întărirea credinţei se pot atinge 
cele mai înalte idealuri, precum afi rmă și Comenius, în 
Didactica Magna, „idealul educaţiei este viaţa eternă 
și religia e mijlocul cel mai perfect prin care obţinem 
îmbunătăţirea”.

2.De-a lungul istoriei, relaţia dintre educaţie și religie 
a fost una de interdependenţa, de stimulare reciprocă.

3.Ne naștem creștini prin integrarea noastră într-
o tradiţie și prin Sf. Botez, dar devenim creștini prin 
conduite învăţate zi de zi, prin educaţie.

4.Acordul de colaborare dintre Biserica Ortodoxă 
din Moldova și Ministerul Educaţiei vizează activităţi 
comune în domeniul educaţiei și în domeniul formării 
specialiștilor pentru predarea disciplinei Religie în 
instituţiile preuniversitare.

5.Statutul juridic al profesorului de religie este 
determinat de Clasifi catorul ocupaţiilor din Republica 
Moldova în grupele de bază ale acestuia: 2460 “Membri 
ai clerului”, 2320 “Profesor în învăţământul secundar 
general și profesional” și 2331 “Profesori în învăţământul 
primar și preșcolar”. Totodată, prin hotărârea Guvernului 
nr. 596 din 02 iulie 2010 “Cu privire la predarea religiei în 
instituţiile de învăţământ” este asigurat cadrul juridic de 
punere în aplicare a acesteia. Astfel nu există obstacole în 
formarea profesională și în acordarea de grade didactice 
profesorilor de religie.

6.Statutul disciplinei opţionale Religie trebuie să 
devină unul special, prin includerea disciplinei în schema 
orară, precum este stipulat în hotărârea de Guvern nr. 
596 din 02 iulie 2010, având în vedere că este vorba de 
formarea spirituală a copiilor - viitorul patriei noastre.

7.Inaugurarea proiectului ”O carte pentru biblioteca 
parohială” presupune că literatura de specialitate va fi  pe 
rafturile bibliotecii parohiale și, în special, manualele 
de religie vor fi  oferite școlii gratis pentru instruirea 
elevilor. În acest caz, Biserica Ortodoxă din Moldova, 
împreună cu comunitatea credincioșilor, urmează să-și 
spună cuvântul și să demonstreze că grija de generaţia 
în creștere este primordială tuturor celorlalte probleme 
de rezolvat.

8.În localităţile în care nu se predă Religia în școală, 
Biserica parohială urmează să organizeze educaţia 
spirituală a elevilor în cadrul școlilor duminicale în 
baza  Curriculumului pentru cursul introductiv sau pe 
ani de studii, utilizând în acest scop manualele de Religie 
pentru clasele 1-6.

9.Manualele de religie românești pot fi  utilizate ca 
material complementar și pentru lecturi adăugătoare.

10.Hotărârea Guvernului nr. 596 din 2 iulie 2010 
referitoare la predarea disciplinei „Religia” urmează să 
fi e revizuită, în vederea modifi cării modului de înscriere 
a elevilor la orele de „Religie”. Cererile trebuie să fi e 
depuse de părinţi o singură dată, în clasa I, și să fi e 
valabile până la absolvirea gimnaziului.

11.Obstacolele care apar în procesul de readucere a 
Religiei în școală sunt multiple, cele mai frecvente fi ind 
următoarele:

- rezistenţa managerilor instituţiilor de învăţământ, 
care, sub pretextul că nu sunt sufi ciente ore pentru alte 
discipline, conștient lasă pe ultimul plan sau fără nici 
o atenţie religia. Astfel, cu certitudine putem afi rma că 
predarea religiei depinde de directorul de școală și dacă 
acesta mai plătește tribut educaţiei ateiste, atunci religia 
nu va fi  acceptată în instituţia respectivă de învăţământ;

- eliminarea orelor de Religie din școli prin 
redirecţionarea elevilor spre alte discipline, repartizarea 
orelor opţionale după principiul că profesorul nu are 
încărcătura didactică necesară, adică împărţirea orelor la 
mai mulţi profesori (există câte 5-6 profesori de religie 
într-o instituţie);

- optimizarea școlilor face practic imposibilă 
frecventarea de către toţi doritorii a orelor de Religie, 
deoarece, de regulă, pentru religie sunt prevăzute lecţia 
a șaptea.

12.Pentru predarea Religiei vor fi  admiși profesori 
de religie cu pregătire profesională în domeniu.

13.Totodată constatăm că există foarte multe școli 
în care, graţie faptului că directorii sunt buni creștini, 
religia este inclusă în schema orară. Conducătorii acestor 
instituţii nu au așteptat hotărâri de guvern, de minister, 
ei au înţeles rolul religiei în educaţia tinerei generaţii 
și au acţionat așa cum le-a dictat conștiinţa, vocea lui 
Dumnezeu în om. În aceste instituţii de mai bine de zece 
ani se predă religia.

Seminar metodologic republican 
„Școala și Biserica: parteneriat pentru educaţie”

De ce părinţii nu vin la ședinţele 
cu părinţii din școală?

Începutul noului an școlar i-a surprins pe 44 de diriginţi și directori 
adjuncţi pe educaţie din raioanele Leova și Orhei participând la stagiul 
de instruire privind organizarea ședinţelor cu părinţii, care a avut loc la 
Chișinău în perioada 20-25 august 2012.

Părinţii sunt responsabilii primari pentru asigurarea condiţiilor de 
bază pentru creșterea și dezvoltarea unui copil. Tot ei au funcţia de a 
pregăti copilul pentru o viaţă independentă, dezvoltându-i capacităţile. 
Fiecare părinte trebuie să asculte copilul și să ia decizii în interesul 
acestuia. Acestea sunt principalele funcţii ale părinţilor pe care le-au 
identifi cat diriginţii participanţi la stagiul de formare.  

Cei 44 de diriginţi au încercat să identifi ce care sunt motivele 
principale pentru care părinţii și profesorii nu comunică îndeajuns 
și de ce, deseori, adunările cu părinţii nu aduc rezultatul scontat. 
Drept urmare, diriginţii au elaborat câteva recomandări metodologice 
privind organizarea ședinţelor astfel încât acestea să fi e cât mai utile, 
iar comunicarea dintre părinţi și profesor să fi e cât mai efi cientă. 
Obiectivele activităţii dirigintelui trebuie să corespundă cu nevoile, 
vârsta, experienţa și pregătirea părinţilor; diriginţii ar trebui să-i înveţe 
pe părinţi cum să recunoască emoţiile, cum să empatizeze cu copilul și 
să-i determine să-și vadă copilul nu doar prin prisma reușitelor școlare.

De asemenea, diriginţii trebuie să încurajeze părinţi să-și 
împărtășească experienţa lor de a fi  părinte.  Anume acest lucru i-
ar face pe părinţi să simtă că „ședinţa e a lor, că ei sunt principalii 
subiecţi” spune Ludmila Savca din satul Borogani, raionul Leova.

Stagiul de formare a fost organizat de Centrul de Informare și 
Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova, în cadrul 
proiectului „Liber, Puternic și Protejat – spre un sistem mai bun 
de protecţie a copiilor în Moldova”, implementat în parteneriat cu 
Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, Direcţiile 
Raionale Învăţământ, Tineret și Sport Orhei și Leova, cu sprijinul 
Reprezentanţei UNICEF în Moldova și Fundaţiei OAK.
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Ziua de 12 ore Noaptea de 12 ore

1 V (14.09)  Cuv. Simeon
Stâlpnicul (Începerea anului

)
((

bisericesc).
2 S (15.09)  Sf. Mc. Mamant;

Pr. Ioan Postitorul.
3 D (16.09)  Duminica a

15 după 50-me. Sf. Mc. Antim, 
episcopul Nicomidiei; Cuv. 
Teoctist.

4 L (17.09)  Sf. Mc. Vavila; Sf.
Prooroc Moise.

5 M (18.09)  + Sf. Proroc 
Zaharia, tatăl Sf. Ioan Botezătorul; 
Sf. Mc. Urban și Avdeu.

6 Mc (19.09)  + Minunea din
Colose a Sf. Arhanghel Mihail.

7 J (20.09)  Sf. Mc. Sozont; Sf. 
Ap. Evod și Onisifor.

8 V (21.09)  (+)Nașterea Prea 
Sfi ntei Fecioarei Maria.

9 S (22.09)  Sfi nţii și Drepţii
Ioachim și Ana; Sf. Mc. Severian.

10 D (23.09)  Duminica a 16-
a după 50-me. Duminica înaintea 
înălţării. Sf. Mc. Minodora, 
Mitrodora și Nimfodora.

11 L (24.09)  Cuv. Teodora din
Alexandria și Eufrosian.

12 M (25.09)   Sf. Cruci Sf. Mc. 
Avtonom, Macedonie și Teodul.

13 Mc (26.09)  Sf. Cornelie
Sutașul; Cuv. Ioan de la Prislop.

14 J (27.09)  (+) Înălţarea Sf. 
; p

Cruci.
15 V (28.09)  Sf. Nichita

Romanul; Sf. Ierarh Iosif de la
Partos.

16 S (29.09)  Sf. Mc. Eufi mia și
Meletina.

17 D (30.09)  Duminica a
17-a după 50-me. Duminica după 
Înălţarea Sf. Cruci Sf. Mc. Sofi a cu 

p p

fi icele ei: Pistis, Agapi și Elpis.
18 L (1.10)  Cuv. Eumenie

episcopul Gortinei; Sf. Mc. Ariadna.
19 M (2.10)   Sf. Mc. Trofi m, 

Savatie și Dorimedont.
20 Mc ( 3.10)  Sf. Mc. Eustatie

Plachida și soţia lui Teopista, cu cei
doi fi i ai lor.

21 J (4.10)  Sf. Ap. Codrat; Sf.
Prooroc Iona.

22 V (5.10)  Sf. Mc. Foca, Isac 
și Martin.

23 S (6.10)  + Zămislirea Sf. 
Prooroc Ioan Botezătorul.

24 D (7.10)  Duminica a 18-a 
după 50-me. Sf. Mc. Tecla; Cuv. 
Coprie; Sf. Petru și Iuvenalie.

25 L (8.10)  Cuv. Eufrosina și
Pafnutie Egipteanul.

26 M (9.10)   + Adormirea Sf. 
Apostol și Evanghelist Ioan.

27 Mc (10.10)  Sf. Mc. Calistrat 
și Epiharia; Sf. Antim Ivireanu.

28 J (11.10)  Cuv. Hariton
mărturisitorul; Sf. Proroc Varuh.

29 V (12.10) Cuv. Chiriac
Sihastrul; Sf. Mc. Gudelia.

30 S (13.10)  Sf. Mc. Grigorie 
Luminătorul; Cuv. Ripsimia.

(Începutul în pag. 1)

Arhanghelul Gavriil aduce vestea cea bună
Pentru că nu aveau copii, Ioachim și Ana au început să fi e 

ironizaţi și batjocoriţi de oameni. Lipsa copiilor era considerată 
un blestem din partea lui Dumnezeu. Și totuși, Ioachim și Ana nu 
s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, nici nu au renunţat la viaţa 
lor virtuoasă, rugându-se în continuare cu lacrimi și nădăjduind în 
bunătatea lui Dumnezeu. Tradiţia spune că în al cincizecilea an al 
căsătoriei lor Marele Preot de la Templu a refuzat în public jertfa lor, 
numindu-i blestemaţi.

Întristaţi, cei doi părinţi s-au îndreptat spre casa lor din Seforis și 
au hotărât să se retragă fi ecare pentru post și rugăciune. Ioachim a zis 
câtre soţia sa Ana: “Pe mine nu mă indeamnă inima să mai intru în casa 
mea, căci noi suntem urgisiţi de Dumnezeu. Iată eu mă duc la munte 
și acolo voi posti și mă voi ruga lui Dumnezeu, doar se va milostivi și 
ne va da nouă un copil”. Iar Ana a început să se roage lui Dumnezeu 
cu durere și cu multe lacrimi, zicând: “Doamne, Atotţiitorule, Cela 
ce numai cu cuvântul ai făcut cerul și pământul și toate câte se vad; 
Cela ce ai zis făpturilor Tale să trăiască și să se înmulţească; Cela ce 

ai binecuvântat pe Sarra, femeia lui Avraam și a născut pe Isaac la 
bătrâneţe și ai dăruit Anei fi u, de a născut pe Samuel prorocul, dă-mi 
și mie roadă pântecelui meu și nu lăsa să fi u de ocară între oameni, că 
de voi naște fi u, sau fi ică, îl voi închina Ţie cu toată inima și-l voi da 
să slujească în biserica slavei Tale” (I Regi 1, 11).

Îngerul Gavriil se va arăta fi ecăruia, spunându-le ca rugăciunea 
lor nu a fost trecută cu vederea și că Dumnezeu le va trimite 
binecuvântarea Sa. Tot el le-a vestit că acest prunc se va umple de Duh 
Sfânt din pântecele mamei sale și că va fi  un vas ales lui Dumnezeu 
(Luca 1, 4-23).

Praznicul liturgic al Nașterii Maicii Domnului
Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului există și la copţii egipteni 

și la iacobiţii sirieni separaţi de Biserica Ortodoxa după Sinodul al 
patrulea ecumenic. Având în vedere că aceștia n-au împrumutat mai 
nimic de la ortodocși după despărţirea lor de Biserica Ecumenică, 
înseamnă că sărbătoarea respectivă era deja în uz și la ei înainte de 
această despărţire. Deci,  începutul ei trebuie pus între Sinodul III 
ecumenic (431) si Sinodul IV ecumenic (451).

În Apus, sărbătoarea este adoptată în timpul papei Serghie 
I (687-701). În sec. al VI-lea, Sf. Roman Melodul a compus 
Condacul și Icosul acestui praznic, iar în sec al VIII-lea, Sf. Ioan 
Damaschin a alcătuit Canonul ce se cântă la slujba Utreniei. Data de 
8/21 septembrie aleasă pentru prăznuire reprezintă ziua sfi nţirii unei 
biserici dedicate Fecioarei Maria, construita la Ierusalim de către 
împărăteasa Eudoxia la începutul sec. al V-lea.

Înălţarea Sfi ntei Cruci este cea mai 
veche sărbătoare ortodoxă închinată Sfi ntei 
Cruci, fi ind trecută în rândul praznicelor 
împărătești. Ea se prăznuiește în fi ecare an 
la 14/27 septembrie.

După Edictul de la Milan (313) când 
s-a acordat libertatea religioasa tuturor 
crestinilor, Sfântul Împarat Constantin a 
trimis-o la Ierusalim pe mama sa – Sfânta 
Elena – să afl e Mormantul Domnului și 
lemnul Sfi ntei Cruci.

Conform celor relatate de istoricii 
bisericești, pe locul unde a fost îngropată 
Crucea Domnlului și crucile celor doi 
tâlhari între care a fost răstignit Iisus, 
împăratul Adrian a zidit un templu păgân, 
pe care împărăteasa Elena l-a dărâmat și în 
urma săpăturilor arheologice, s-au găsit trei 
cruci: una a Domnului și două a celor doi 
tâlhari. Au găsit și piroanele cu care Iisus a 
fost pironit pe Cruce. Mare bucurie a avut 
Sfânta Elena când a găsit Sfânta Cruce, 
unde pe loc s-a și produs o minune. Murise 
de curând în Ierusalim o fată de neam mare 
și episcopul Macarie a atins Sfânta Cruce 
de ea, iar fata a înviat de îndată și umbla 
sănătoasă, mulţumind lui Dumnezeu cu glas 
mare și propovăduind puterea Sfi ntei Cruci. 
Dacă s-a răspândit vestea că s-a afl at Sfânta 
Cruce, s-au strâns pelerini din toate părţile 
ca s-o vadă.

După o cronică anonimă, sărbătoarea 
s-ar fi  înfi inţat în anul 335 când, la 
13 septembrie, s-a sfi nţit Biserica 
Sfântului Mormânt, construită deasupra 
mormântului Mântuitorului, iar a doua zi 
în 14 septembrie, fi ind adunaţi acolo mulţi 
episcopi și credincioși, patriarhul Macarie 
al Ierusalimului a arătat-o pentru prima oară 
spre a fi  văzută și venerată. Un obiect care 
era privit ca instrument de tortură pentru 
cei mai josnici criminali (rezervat doar 
celor care nu erau cetăţeni romani) intra 
astfel în istorie drept relicva cea mai de 
preţ a unei religii devenită în scurt timp din 
„tolerată”, „ofi cială”. În timpul împăratului 
Justinian se reface biserica “Sfi ntei Cruci” 
din Ierusalim. Sfânta Crucea este readusă 
de la perși în anul 629, de către împăratul 
bizantin Heraclios, care a depus-o cu mare 
cinste în Biserica Martyrion din Ierusalim, 
după ce patriarhul Zaharia a înălţat-o în 
văzul credincioșilor la 14 septembrie 630. 
Aceasta s-a petrecut după ce Lemnul Sfânt 
a fost furat în anul 614 de către Cosroe 
Parviz, care a condus o expediţie persană 
care a devastat Ierusalimul. El a dus 
Lemnul Crucii la Ctesifon, unde acesta a 
stat 14 ani.

Biserica „Anastasis”, ridicată de Sfânta 
Elena peste mormânt, și cea ridicată tot de ea 
peste locul răstignirii, numită „Martirion”, 

vor fi  unite de cruciaţi într-o singură cupolă 
– „Biserica Sfântului Mormânt”, care 
cuprinde actualmente zeci de altare ale unor 
biserici mai mici și paraclise ale mai multor 
confesiuni creștine.

Marii cugetători, învăţători și trăitori 
ai creștinismului au adus cinstire lemnului 
Sfi ntei Cruci la Ierusalim, la locul unde a 
fost înfi ptă, în stâncă, Crucea Domnului. 
O bucată din lemnul crucii și o lespede din 
stanca Golgotei au fost daruite Bisericii 
Ortodoxe Române de Patriarhul Benedict 
al Ierusalimului. Evlavia creștină cinstește 
neîncetat acest semn al izbăvirii noastre.  
“Crucea lui Hristos” a devenit de la început 
și până la sfârșit – iubirea lui Dumnezeu fără 
margini -, prin care se înfăptuiește începutul 
unei noi legături de viaţă între Dumnezeu 
și om. Fapt care face pe Sf. Apostol Pavel 
să spună: În adevăr “cuvântul cruce pentru 
cei ce pier e nebunie, iar pentru noi cei ce 
ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (I 
Cor. 1, 18).

Cuvântul cruce are trei înţelesuri: 
Înţeles duhovnicesc, spiritual; înţelegem 
prin Cruce patimile și moartea Mântuitorului 
Hristos. În acest sens Crucea este deci, 
puterea biruitoare, pentru că Hristos a 
biruit moartea desfi inţând-o prin moarte, 
eliberând astfel viaţa de moarte.

Pentru înţelegerea acestei însușiri 
a Crucii, Biserica ne oferă comparaţia 
dintre lemnul Crucii și lemnul (pomul) din 
paradis, prin care omenirea a căzut. Pomul 
din paradis, prin fructele sale, l-a ademenit 
pe Adam, devenind pierzătorul lui. Lemnul 
Crucii devine izbăvitor, pentru că Hristos 
primește jertfa Sa pe el. Aici se restabilește 
puterea pierdută a spiritului în faţa naturii 
ademenitoare. Biruinţa aceasta nu se face 
fără efort, suferinţă și jertfă. Dar și fructul 
Crucii este contrar celui al pomului din 
paradis, el fi ind puterea de înfrânare și de 
răbdare. Cine gustă din fructul crucii va 
învinge orice ispită, amăgire pe care i-o 
poate oferi natura, lumea prin fructele ei. 
Înfrânarea și răbdarea ne vor feri de robia 
pornirilor trupești.  

Al doilea înţeles al cuvântului cruce 
este cel material, adică acela de cruce făcută 
din lemn sau alte materiale. Creștinii sunt 
departe de a vedea în Sfânta Cruce numai 
materialul din care este făcută; cu toate că 

și acest semn al crucii primește putere și 
se sfi nţește prin puterea crucii (jertfa lui 
Hristos).

Al treilea înţeles al cuvântului cruce 
este acela, că fi ecare din noi avem o cruce 
care reprezintă viaţa noastră cu bucuriile și 
suferinţele ei. Trebuie să simţim și să trăim 
cum ea reîmprospătează sufl etul nostru 
cu Stăpânul vieţii noastre și cu el deodată 
datoria noastră de a purta și noi fi ecare 
crucea sa, crucea suferinţelor sale.

Și câţi dintre noi nu purtăm crucea 
lipsurilor, a suferinţelor, a calomniei 
și a neputinţelor de tot felul, crucea 
nemulţumirii de noi înșine. Ce grea este 
crucea când o porţi fără nădejde, fără 
Hristos! Alături de Iisus, crucea, oricât 
de grea ţi s-ar părea, e suportată mai ușor. 
Semnul Sfi ntei Cruci a intrat profund, zi 
de zi, în viaţa credincioșilor, marcându-le 
existenţa spirituală. Ea este pecetea sub a 
cărui pavăză creștinul intră de la “nașterea 
sa în Hristos”, prin Botez și se menţine până 
la trecerea în lumea cealaltă, pecetluindu-i-
se mormântul.

Când pruncul este adus la botez, 
preotul îl întâmpină la intrare în biserică, 
însemnându-l cu semnul Crucii, la frunte, 
gură și piept, pentru ca puterea acestui 
semn sfânt să pecetluiască aceste mădulare, 
alungând puterea celui rău. Împărtășirea 
pruncului, în cadrul botezului cu harurile 
dumnezeiești, înnoitoare prin ungerea lui 
cu Sf. Mir, se face tot sub semnul Crucii, 
arătându-se prin aceasta apartenenţa celui 
botezat și miruit la trupul mistic al lui 
Hristos, Sfânta Biserică.

Dezlegarea păcatelor la mărturisire 
se face prin punerea mâinilor pe capul 
penitentului și însemnarea lui cu semnul 
Crucii. Împărtășirea oricărei binefaceri 
în cadrul Sf. Liturghii, sau a altor slujbe 
divine, se face în chipul Crucii. Punerea 
inelelor de logodnă și a cununiilor în cadrul 
Tainei Cununiei, se face după ce preotul 
a făcut semnul Crucii de trei ori, pe faţa 
mirilor. Ungerea cu untdelemn la Sf. Maslu, 
sfi nţirea apei la agheasmă și stropirea cu ea, 
se face tot în Chipul Crucii.

Prin acest semn se comunică harurile Sf. 
Duh, se alungă orice putere demonică sau 
ispită a celui rău, din viaţa credincioșilor. 
Crucea îl străjuiește pe creștin la capul 
mormântului și tot ea este cea care 
pecetluiește groapa. Iată, puterea ocrotitoare 
a Sfâintei Cruci. Semnul Sfi ntei Cruci este 
cea mai simplă rugăciune, care însoţește 
alte rugăciuni. Atunci când creștinul se 
închină cere ajutor de la Dumnezeu, fi ind 
încredinţat că acest semn al biruinţei, sfi nţit 
prin jertfa lui Hristos, își va revărsa puterea 
ocrotitoare și asupra lui. De la această mare 
minune a răstignirii Domnului pe cruce, ea a 
devenit “păzitoare a toată lumea, frumuseţea 
Bisericii, întărirea credincioșilor, lauda 
îngerilor și rana diavolilor”.

Amin.
Diacon Bogdan GOREŢCHI

Nașterea Maicii Domnului 
- Sfânta Maria Mică

Înălţarea 
Sfi ntei Cruci
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În fi ecare an, în luna 
august, sute de pelerini din 
toate colţurile lumii vin să 
vadă minunea pe care Maica 
Domnului o săvârșește 
într-o biserică din sătucul 
Markopoulo, situat în sudul 
frumoasei insule grecești 
Kefalonia, scăldată de Marea 
Ionică. În timpul slujbei 
ofi ciate în ziua praznicului 
Adormirea Maicii Domnului, o 
specie de șerpi mici, însemnaţi 
cu o cruce pe cap, intră în 
biserică, se urcă pe icoane, 
sfeșnice și iconostas, stau în 
Sfântul Altar și pe credincioși, 
fără să se teamă sau să facă 
vreun rău, informează Ziarul 
Lumina. După terminarea 
slujbei șerpii dispar fără urmă. 

 Șerpii își fac apariţia în 
jurul bisericii închinate Maicii 
Domnului “Langouvarda” 
și a turnului clopotniţei încă 
de la praznicul Schimbării la 
Faţă (6 august), dar nu intră în 
sfântul lăcaș decât în ziua de 
15 august, fenomen imposibil 
de explicat de specialiști. 

 Cunoscută știinţifi c sub 
denumirea de ‘telescopus 
fallax’ (sau ‘șarpele-pisică 
european’), această specie 
de șerpi este în general 
nocturnă, veninul lor putând 
ucide cu rapiditate o șopârlă. 
De asemenea, poate produce 
neplăceri și omului. 

 Inofensive, blânde, calde 
la atingere, aceste reptile se 
lasă purtate din mână în mână 
de credincioșii care speră că se 
vor vindeca de bolile trupești 
și sufl etești. După terminarea 
slujbei închinate Adormirii 
Maicii Domnului, șerpii se 
retrag din biserică, revin la 
comportamentul normal și 
dispar în pustiul din apropiere, 
fără a mai fi  văzuţi decât în 
anul următor, în luna august. 

 Aceste vietăţi au intrat 
ferm în conștiinţa localnicilor 
ca “șerpi sacri”, iar dispariţia 
lor în perioada 6-15 august 
preconizează întâmplări 
nefaste în regiune. Așa se 
face că în anii 1940 și 1953, 
când șerpii Maicii Domnului 
nu au mai intrat în biserica 
din Markopoulo, insula a fost 
zguduită de cel de-al Doilea 
Război Mondial și de un 
cutremur puternic. 

 Prima minune
 Tradiţia locală, alimentată 

de legendele bătrânilor din 
insulă, arată că prima minune 
a avut loc când ţinutul a 
fost atacat de piraţi, în anul 
1705. Maicile Mănăstirii 
“Langouvarda” (pe locul 
căreia, astăzi, se înalţă biserica 
cunoscută în toată lumea) s-
au rugat Fecioarei Maria să 
le transforme în șerpi, spre a 
nu fi  luate ostatice și pentru 
a apăra mănăstirea de invazia 
prădătorilor. 

Dorinţa le-a fost împlinită. 
Piraţii au renunţat la planul 
lor, înfricoșaţi la vederea 
șerpilor care erau peste tot: pe 
podea, pe pereţi, pe iconostas, 
sfeșnice și icoane. Nici o urmă 
din ceea ce a fost odată vechea 
mănăstire nu mai poate fi  
identifi cată astăzi, ca urmare a 
invaziei nimicitoare a turcilor, 
precum și a cutremurului din 
anul 1953. 

Bogăţiile celei 
mai mari insule 

ionice
 Anual, sute de turiști 

vin să vadă minunea Maicii 
Domnului din bisericuţa 
grecească. Oamenii rămân 
impresionaţi atât de puterea 
divină, cât și de priveliștea 
exotică a locului. Kefalonia 
este cea mai mare dintre 
insulele ionice, cunoscută 
sub denumirea de “insula 
contrastelor”, deoarece sub 
același cer senin și-au găsit 
loc sate modeste, ruine antice, 
lăcașuri de cult (Mănăstirea 
și Peștera Sfântului Cuvios 
Gherasim, Mănăstirea 
“Sfântul Andrei”, Mănăstirea 
Maicii Domnului “Themata”, 
Biserica și Peștera Sfi ntei 
Paraskevi etc.).

  (Tulburătoarea confesiune a unei actriţe 
americane convertite la Ortodoxie) 

***
Dacă cineva mi-ar fi  spus acum cinci ani că 

viaţa mea va fi  în mod profund schimbată de fi inţele 
unui loc și ale unei culturi atât de îndepărtate de 
sofi sticatul, tehnologizatul și progresivistul mod de 
viaţă american, fi inţe dintr-un loc total nefamiliar 
mie, dar îmbrăţișând secole de istorie, aș fi  respins 
această posibilitate, ca pe un non-sens. De altfel, 
eram foarte conștientă de diferitele infl uenţe 
exercitate asupra vieţii mele; ele erau, așa credeam 
eu, în special cele de aici și de acum, cu urmări 
imediate și vizibile. Atunci, prin harul Domnului, 
un glas s-a auzit din înalt și, în marea tapiserie 
lucrată de Creator, fi rul meu s-a întreţesut cu fi rul 
incandescent numit România. 

La vremea când miracolul a avut loc, nu am 
realizat imediat chemarea: la început, urechile 
mele n-au putut să audă... Misterioase sunt căile 
Domnului! Până în acel moment din viaţa mea, 
după lungi ani de frustrare spirituală, fusesem 
sigură că eram, în cele din urmă, pe adevăratul meu 
drum. În pragul vârstei de 40 de ani, începusem să 
cred că, în aceste zile și în acest secol, nu mai 
este posibilă existenţa unei tradiţii religioase 
pure. Am fost crescută în tradiţia protestantă, 
ca prezbiteriană. Încercasem sincer în prima 
tinereţe, dar și mai târziu, după 30 de ani, să afl u 
înţelesul real al învăţăturilor acestei biserici, dar nu 
reușisem să-1 găsesc. Așa că am început să-mi caut 
hrana spirituală în altă parte. Totuși, credeam că ar 
fi  posibil, chiar și-ntr-o vreme “fără Dumnezeu” 
ca a noastră, să se facă o artă sacră, iar sufl etul 
umanităţii să strălucească, în ciuda întunecării 
orizontului, pentru sărmanii descendenţi ai lui 
Adam. M-am străduit din răsputeri să-mi aduc 
modesta mea contribuţie la înălţarea sufl etului 
omenesc. 

Ca artistă de teatru, am hotărât să ofer producţii 
spi rituale oamenilor frământaţi de întrebări reale și 
însetaţi de adevăr. Am pus în scenă o piesă într-un 
act, mai puţin cunos cută, a poetului irlandez Yeats, 
intitulată Învierea, în turneul cu acest spectacol, 
la festivalul de teatru din Edinburgh, Scoţia, am 
văzut, în interpretarea unei companii de teatru 
românești, ceea ce eu căutasem dintotdeauna: 
o sacralizare a artei tea trale. Talentatul regizor 
român Andrei Șerban a conceput și a realizat, 
cu trupa Teatrului Naţional din București, acea 
Tri logie antică, după Medeea, Troienele și Electra. 
Experienţa excepţională la care am putut lua 
parte, ca spectator la această piesă, a însemnat o 
cotitură în viaţa mea. Mi s-a deschis atunci o poartă 
necunoscută mie; mă simţeam de-acum pregătită, 
parcă, să întâlnesc ceva și mai mare, ceva și mai 
înalt decât teatrul sacru: Biserica. 

La întâlnirea pe care am avut-o, după spectacol, 
cu artiștii români, am încercat cu insistenţă să afl u 
cum de a fost posibil ca ei să realizeze o creaţie 
teatrală atât de neobișnuită; ce au ei - sau ce știu 
ei - pe care noi, aici în Vest, nu-l avem și nu-l 
știm? Nimeni n-a dat un răspuns întrebărilor mele 
repetate. Unul dintre acești străluciţi actori de 
teatru, Claudiu Bleont, a auzit întrebarea mea mai 
adâncă, întrebare pe care nici nu știam măcar că mi-
o puneam. M-a auzit întrebând: “Unde să găsesc 
oare Biserica cea adevărată?”. Acea Biserică pe 
care o căutasem cu disperare dintotdeauna, de 
copil încă, aceea pe care inima mea o presimţea 
că trebuie să existe pe undeva, în vreun fel! Poate 
numai înlăuntrul nostru! Claudiu Bleont mi-a 
spus emfatic: “Oricât de mulţi oameni ai întreba, 
de oricât de multe ori ai întreba, nu vei primi un 
răspuns în cuvinte”. Apoi a continuat, pe un ton 
categoric: “Trebuie să vii în România! Atunci ai să 
înţelegi!”, îmi amintesc exact ce am gândit atunci: 
“Păi sigur, ce să zic, iată-mă pe mine, o femeie 
fără bărbat și cu doi copii mici, străduindu-mă din 
răsputeri să supravieţuiesc la New York, iar tu-mi 
spui mie să vin în România!”... 

Incredibil, dar m-am urcat în avion! În 
primele două zile petrecute la București, am văzut 
repetiţiile la o minunată punere în scenă a piesei 
Romeo și Julieta, la Teatrul Naţional, în regia 
talentatei Beatrice Bleont, șotia lui Claudiu. Încă o 
dată, munca lor avea un nivel înalt, mai înalt decât 
tot ceea ce văzusem în alte părţi. Mi-am muscat 
limba din nou, dorind să  întreb și să afl u cum de 
era posibilă o artă de acest calibru. 

A treia zi, m-am dus cu mașina de la București 
până la trecătorile muntoase din Nord, străbătând 
orașe cenușii, cu blocuri de locuit din beton, 

aproape ruinate, pe drumuri nepa vate, alături 
de căruţe trase de cai, cu ţărani și cu familiile 
lor. În cele din urmă, am ajuns la locurile unde 
întrebările mele aveau să primească răspunsurile 
fără cuvinte... Eram în lumea mănăstirilor creștine 
ortodoxe ale Moldovei și Bucovinei. 

Stând tăcută în umbra adâncă a Mănăstirii 
Văratec, genunchii mei s-au îndoit instinctiv 
și m-am trezit îngenuncheată pe acel pământ 
binecuvântat. Pe obraji îmi curgeau lacrimile. 
După încă cinci zile, totul în mine a început să se 
schimbe. Stând în faţa icoanelor Maicii Domnului, 
vechi de secole, am vărsat lacrimi care erau în mine 
de zeci de ani. Niciodată nu mai plânsesem. Nici 
nu știam că pot plânge... Simţeam cum mi se frânge 
coșul pieptului ori de câte ori căutam să pătrund 
înţelesul acelor mănăstiri pictate; inima mea își 
depășea limitele, revărsându-se în afară. Pricina 
era puterea învăţăturilor lui Hristos revelate în 
frescele care acopereau fi ecare centimetru pătrat 
din pereţii bisericilor, atât în interior, cât și în 
exterior. Și mi-a fost dat să înţeleg! Nu teatrul era 
ceea ce căutam, ci acel ceva din care arta sacră nu-
i decât o răsfrângere: învăţăturile originare ale lui 
Hristos, ale Dumnezeului Cel Viu, intacte, chiar în 
epoca noastră coruptă; acestea erau cele către care 
fusesem adusă, în liniște și scăldată de rugăciunile 
reverberate ale miilor și miilor de fi inţe care își 
închinaseră - și continuau să-și închine - vieţile lor 
acestei înalte chemări care este trăirea monastică, 
am fost primită înapoi, în turmă, cu prisos de 
bucu rie. Călătoria mea era totuși departe de a fi  
împlinită. Fusesem doar pusă pe cale. A trebuit s-o 
iau ca pe un dar binecuvântat. 

M-am întors, de atunci, de două ori în 
România: prima oară, ca să-mi botez ortodox 
fi ica, avându-i ca nași pe Beatrice și Claudiu; a 
doua oară, mai recent, cu fi ul meu, care și el a ales 
să se convertească și să se boteze ortodox. Acum 
eu sunt ortodoxă și am fost binecuvântată să-mi 
găsesc o biserică ade vărată în New York - casă 
pentru familia mea - având un călugăr român de 
la Putna, preotul fi ind el însuși de sânge românesc 
și cu mulţi enoriași români, în recenta călătorie a 
preoţilor bisericii noastre în România, s-au legat 
frumoase pri etenii cu numeroși monahi români. De 
asemenea, în vizita pe care eu și fi ul meu am făcut-
o, am fost primiţi cu multă căldu ră, generozitate și 
dragoste de către călugării și călugăriţele cu care 
am avut prilejul să ne întâlnim. 

Sunt multe căi prin care noi, americanii, 
am putea răspunde dragostei lui Dumnezeu, căi 
ce ne-au fost constant arătate, prin intermediul 
celor care și-au dedicat lucrarea lor de o viaţă 
auto-purifi cării și ajutorării altor fi inţe umane. 
Desigur, le-ar fi  și lor de ajutor dacă noi am deveni 
conștienţi și recunoscători faţă de neprecupeţita lor 
strădanie în slujba lui Dumnezeu și a semenilor, 
fi ind noi înșine incluși în această strădanie. 
Monahii români au fost profund impresionaţi 
auzind cum credinţa ortodoxă devine cunoscută 
multor neortodocși din America. Ei au fost și 
mai surprinși să afl e că unii dintre noi doresc din 
toată inima să-i ajute în lucrarea duhovnicească 
desfășurată în mănăstirile din România. Desigur, 
rugăciunile noastre pentru ei le sunt folositoare. 
Avem și noi multe daruri spirituale, pe care le-am 
putea împărtăși cu această “lume ve che”, care are 
atâtea să ne înveţe.

Dumnezeul meu, dă-mi urechi ca să-Ţi 
ascult che marea, de oriunde mă afl u și oriunde mă 
îndrept!

(în românește de Pr. Gheorghe Calciu) 

Minunile Maicii 
Domnului din Kefalonia

Povestea unei convertiri - Mary Magdalene McCann
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Mănăstirea Ţigănești a fost întemeiată, pe la 1725, 
de boierul Lupu Dencu și de răzeși din comuna Cobalca 
(acum Codreanca), care au construit o biserică de lemn, 
pentru a-i ascunde pe creștinii din apropiere de invaziile 
tătarilor.

În 1846, pe locul bisericii de lemn cu hramul 
“Adormirea Maicii Domnului” a fost construită una 
de piatră, sub cârmuirea egumenului ieromonah Victor, 
cu bani adunaţi de la creștini. A doua biserică, cu 
hramul Sfântul Nicolae, a fost construită în 1840, în stil 
moldovenesc, cu ajutorul unor creștini și în mare parte 
din banii donaţi de un negustor din Chișinău.

Întâiul stareţ al mănăstirii Ţigănești a 
fost ieromonahul Samuil. El a lăsat călugărilor o diată 
cu iscălitura lui, în care menţionează unde e hotarul 
moșiei, cum l-au prins tătarii și i-au luat documentele și 
lucrurile mănăstirești. Nu se cunoaște perioada în care a 
stăreţit el. De asemenea, nu se știe cine a stăreţit în anul 
1800.

Ieromonahul Tarasie a stăreţit în anii 1800-1804. Pe 
la 1803 a apărut un confl ict între proprietarul Roset și 
călugări în privinţa moșiei mănăstirii.

Ieromonahul Teodosie a stăreţit în perioada 1804-
1806 .

Ieromonanul Macarie a stăreţit între anii 1806-
1816. El a pornit un proces de judecată cu medelnicerul 
Lupu Roset, pentru moșia mănăstirii.

Ieromonahul Arsenie, 1816-1829.
Ieromonahul Daniil, 1829-1835.
Ieromonahul Martirie a stăreţit între anii 1835-

1840. În vremea lui s-a încheiat procesul de judecată 
pentru pământ. Moșia a fost câștigată de Lupu Roset, 
iar mănăstirea a rămas numai cu 48 desetine și 1.220 
stânjeni de pământ.

Egumen Irinei, 1840-1844.
Egumen Victor a stăreţit în anii 1844-1853. În 

această perioadă a început înălţarea bisericii de piatră cu 
hramul ,,Adormirii Maicii Domnului” în anul 1846.

Ieromunahul Agatanghel, 1853-1859. În vremea lui 
s-a încheiat construcţia bisericii.

Ieromonahul Vladimir, 1859.
Egumenul Ghedeon a stăreţit între anii 1860-1872. 

În vremea lui, Hristofor Carandje Iscrov și cu alţi ctitori 
au construit biserica de iarnă cu hramul ,,Sf. Ierarh 
Nicolae” și stăreţia la anul 1868. Tot atunci Catrina 
Petceva din Chișinău a dăruit  mănăstirii o casă în orașul 
Chișinău, pe str. Armenească nr.13.

Ieromonahul Sinisie, a fost stareţ între anii 1873-
1875, precum și în perioada 1879-1880. În anul 1879, 
mănăstirii i-a fost dăruit un loc de 35 desetine de pământ 
de răzeșul Ion Brâncă din satul Hârtopul Mare.

Egumenul Augustin,1875-1879.
Egumenul Ioanichie, a stăreţit în perioada 1880-

1884. În timpul stăreţiei sale, a fost zidit corpul de chili 
de piatră, cu trapeză și bucătarie.

Egumenul Isaia, 1884-1886.
Ieromonahul Teodorit, a stăreţit în perioada 1886-

1896. Mănăstirea dispunea de o bibliotecă cu cărţi 

românești și rusești. În timpul cârmuirii lui a fost zidit 
corpul de chilii de piatră în apropierea porţii. Averea 
mănăstirii era constituită din 50 desetine de pământ, 3 
mori de apa, livezi și vii.

Ieromonahul Sevastian fi u de dascăl, a cârmuit 
mănăstirea între anii 1892-1894. În această perioadă 
Grigore Viţu din satul Ţigănești a dăruit mănăstirii în 
anul 1893 un loc de pământ arabil.

Egumenul Ioan, 1894-1897.
Ieromonahul Macarie, 1897-1898.
Arhimandritul Antim, 1898-1900.
Egumenul Sinesie, a stăreţit între anii 1900-1909. 

În timpul lui a fost zidit corpul cel mare de case de 
piatră. Afost cumpărată o vie de 3 desetine pe moșia 
Ţigănești. În 1903 Sava Bărbuţă și Simeon Garnati 
din s. Ţigănești au dăruit mănăstirii un lot de pământ 
arabil. De asemenea, în 1908, Teodor Ţaca la fel a dăruit 
sfântului locaș un lot de pământ.

Egumenul Teodosie, a stăreţit în perioada 1909-
1912. Prin stăruinţa lui au fost cumpărate 12 desetine 
de pădure și s-a construit un corp de case pentru pelerini 
(arhondaric).

Ieromonahul Agatanghel, 1912-1916. În această 
perioadă mănăstirea a primit 12desetine de pădure de le 
Vasile Bodi, avocat din Chișinău.

Ieromonahul Augustin, a fost stareţ al mănăstirii 
1916-1918.

Ieromonahul Achepsim, a fost rânduit stareţ în anul 
1918-1920.

Următorul stareţ al acestei mănăstirii a fost 
protesinghelul Dosiftei Vârlanu, care a fost numit în 
această funcţie, probabil în anii 1920-1921.

Despre situaţia mănăstirii în anii 1924-1936 nu 
avem deocamdată înformaţii sufi ciente.

Arhimandritul Ioachim Burlea din localitatea 
Bravicea a fost numit stareţ al mănăstirii după 1940.

În timpul celui de-al II-lea război mondial, aici au 
fost înmormântaţi sute de ostași căzuţi pe câmpul de 
luptă – români, nemţi și ruși.

După război, autorităţile au încercat de câteva ori 
să închidă mănăstirea. Prima încercare de a pune capăt 
vieţii monahale a avut loc în anul 1945, pe când era 
staret Ioachim Burlea, au sosit la mănăstire un căpitan 
și câţiva militari. Stareţul i-a primit cum se cuvine. Se 
zice că văzând viaţa de obște a călugărilor și munca lor, 
militarii au lăsat mănăstirea în pace.

Dar, în 1959, autorităţile locale, i-au trimis pe 
fraţii de ascultare pe la casele lor, iar peste un an au 
fost prigoniţi și călugării. Stareţul Ioachim a fost trimis 
cu sila, și ieșind ultimul în genunchi până la poarta 
mănăstirii blestemând regimul comunist și ducându-
se în satul natal Bravicea. Toate icoanele și cărţile 
bisericești, sub pretextul că sunt duse la Hârbovăţ, au 
fost arse. Cimitirul mănăstirii a fost nivelat. A dispărut 
și Cărarea Maicilor, drumul ce unea sfântul locaș cu 

mănăstirea de maici din Tabăra. Aceste două mănăstiri 
făceau schimb de mărfuri, își acordau ajutor la nevoie.

Unica icoană care sa păstrat este icoana făcătoare 
de minuni a Sf. Mare Mucenic Pantelimon cu părticică 
din ale lui sfi nte moaște.Această icoană a fost dăruită de 
Episcopul Serafi m (Ciciagov) de Chișinău și Hotin în 
anul1909.

După ce complexul monastic a fost închis, în anii 
1960-1961 în clădirile mănăstirești a funcţionat un spital 
penrtu cei cu handicap fi zic. Biserica de vară cu hramul 
“Adormirea Maicii Domnului” a fost transformată în 
depozit pentru spital, unde se păstrau medicamentele, 
inventarul, iar în altar, – lengeria. În biserica de iarnă cu 
hramul ,,Sf. Nicolae” a fost instalat salonul pentru bolnavi.
După 1961 în incinta mănăstirii a funcţionat un 
spital pentru cei cu handicap mintal. Conducerea 
spitalului a dispus nivelarea cimitirului mănăstirii. În 
pronausul bisericii de vară a funcţionat un magazin.
Pentru a șterge din memoria oamenilor orice credinţă 
în Dumnezeu, în acești ani comuniștii au adus între 
pereţii mănăstirii spitalul de psihiatrie.  Acest spital a 
funcţionat până în iulie 1992.

La 8 septembrie 1992 mănăstirea de călugări 
Ţigănești a fost reînfi inţată. Complexul monastic se afl a 
în stare foarte devastată, deoarece nu a mai fost reparat 
de la închidere. Dar lucrătorii spitalului, rămânând 
fără serviciu, au furat din mănăstire tot ce au putut, 
distrugand complexul. În biserica de vară ploua din 
cauza acoperișului vechi, pereţii bisericii aveau multe 
crăpături. Chiliile și alte clădiri din mănăstire necesitau 
reparaţie capitală.

Primul stareţ al mănăstirii Ţigănești, a 
fost arhimandritul Artemie Bocșa, venit de la mănăstirea 
Căpriana în 1992, care s-a afl at aici până în anul 1994.
Din 1994 până în 1997 a fost stareţ Arhimandritul 
Donat (în lume Gheorghe Boubătrân).
De pe 09/12/1997 a fost numit cu decret Mitropolitan în 
funcţie de stareţIeromonahul Irinarh (Costru), care din 
Mila și cu Ajutorul lui Dumnezeu mai bine de 15 ani 
este stareţ al acestei mănăstirii.

În anul 1998 au fost fi nisate lucrările de reparaţie 
a bisericii de vara cu hramul ,,Adormirea Maicii 
Donmului”. Biserica este realizată în stil rusesc, 
având planul dreptunghiular, de dimensiuni mici. 
Are doua turle în stil gotic, una de-asupra tindei 
și alta de-asupra naosului. Absidele laterale sunt 
puţin evidenţiate. Interiorul bisericii are delimitări 
tradiţionale. Plafonul bisericii are o forma boltită. 
În partea superioară a pronaosului se afl ă cafastrul.
La moment pe teritoriul mănăstirii funcţonează 3 
biserici. A treia biserică a fost înălţată în anul 2009 în 
cinstea icoanei făcatoare de minuni a Maicii Monmului 
,,Izvorul Tămăduirilor” în clădirea de de-asupra 
izvorului.

Mănăstirea are o bibliotecă de cărţi, între care sunt 
și cărţi vechi de peste o sută de ani.

20 de ani de la redeschiderea mănăstirii Tigănești
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Cu prilejul împlinirii a 110 ani de la sfi nţirea catedralei “Schimbarea la 
Faţă a Mântuitorului” din Chișinău, a săvârșirii primei Liturghii (19 mai 1902) 
și cu ocazia aniversării a 60 de ani de viaţă pământească ai Înalt Prea Sfi nţitului 
Mitropolit Vladimir, această parohie istorică a capitalei a lansat o carte de o 
documentare excelentă și o ţinută grafi că deosebită, care cuprinde între paginile 
sale istoria sfântului lăcaș, de la înfi inţare, până în zilele noastre.

Conform autorului, Protodiaconul Ioan Munteanu, lucrarea își propune 
să reconstituie după documentele și mărturiile de epocă, precum și cele 
contemporane, viaţa uneia dintre cele mai însemnate și mai unicale, prin 
trecutul și prezentul ei, catedrale ortodoxe din Chișinău – “Schimbarea la Faţă a 
Mântuitorului” – de la începuturi (1899 – 1902) și până în zilele noastre.

Cartea este rezultatul unui început în ceea ce privește prezentarea trecutului 
istoric și duhovnicesc al unei vetre de rugăciune și nevoinţă duhovnicească. 
Astfel, slujitorii de astăzi ai catedralei și-au dorit să aducă un prinos smerit și 
sincer de recunoștinţă și închinare evlavioasă ctitorilor, sfi nţiţilor slujitori și 
tuturor enoriașilor, care au zidit  – și în piatră și în duh – această sfântă biserică; 
care s-au rugat și au slujit în ea de la începutul existenţei ei (1899 – 1902) și până 
în zilele noastre – mai bine de 110 ani.

A FI PEDAGOG ESTE O VOCAŢIE 
SPECIALĂ

Dacă ai înţeles că vocaţia omului este 
slujirea lui Dumnezeu și a semenului, 
vei alege neapărat să fi i pedagog, o 
meserie care reprezintă o totală slujire 
a aproapelui, a celor mici, din care 
trebuie să crești cu trudă și cu sacrifi cii 
oameni buni pentru societate. Profesia de 
pedagog este una nobilă, care reclamă trei 
virtuţi de bază: jertfa, răbdare și dragoste. 
Dacă lipsește una dintre aceste virtuţi, 
atunci slăbesc și celelalte și, până la urmă, 
are de suferit calitatea muncii pe care o 
depune pedagogul.

Astfel, mari pedagogi ajung doar cei 
care își cultivă aceste virtuţi. Dumnezeu 
să vă fi e sprijinitor în această activitate 
nobilă.

Vă urăm succes!
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Biserica Ortodoxă din 
Moldova se implică activ 
în lupta anti-HIV/SIDA

La data de 5 septembrie a.c., Liceul Teoretic din Grătiești, 
mun. Chișinău, a găzduit seminarul cu genericul ”Viaţa cu HIV, 
viaţă printre oameni”, susţinut de colaboratorii Mitropoliei 
Moldovei, care face parte din cea de a doua etapă a proiectului 
”Procesul de control și asigurare psihologică și materială a 
persoanelor din grupul de risc, consilierea familiilor lor”, a 
cărui scop este de a informa corect și prompt persoanele din 
grupul de risc al infectării cu această maladie, precum și despre 
metodele de prevenire a îmbolnăvirii cu HIV/SIDA.

Pentru tinerii din Grătiești au vorbit părintele Maxim 
Melinti, coordonator de proiect, părintele Victor Pleșca, paroh 
al bisericii din localitate și doamna Lilia Andrusiv, asistentă 
socială.

Prot. Maxim Melinti a relatat celor 50 de elevi despre 
necesitatea luării unor decizii cumpătate, izvorâte din învăţătura 
creștină, atunci când anumite acţiuni ar putea duce la infectarea 
cu HIV, referindu-se în special la cea mai sigură metodă de 
prevenire a acestei boli – abstinenţa.

La rândul ei, doamna Andrusiv a vorbit publicului despre 
atitudinea pe care trebuie să o aibă atât slujitorii Bisericii, 
precum și întreaga comunitate faţă de semenii care suferă de 
această maladie, subliniind faptul că Biserica trebuie să fi e 
locul unde aceste persoane năpăstuite să-și găsească echilibrul 
sufl etesc și liniștea.

La sfârșitul seminarului, părintele Victor Pleșca a îndemnat 
pe toţi cei afl aţi în sală să meargă în sfi ntele locașe atât în 
momentele de bucurie, cât și cele de tristeţe și să fi e siguri că 
aici vor găsi întotdeauna înţelegere și întărire.

Menţionăm că întregul proiect are loc datorită implicării 
active a Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a 
susţinerii fi nanciare din partea  AIDS Foundation East West și 
a The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria, 
precum și a deschiderii societăţii civile.

1 miliard de decese în secolul 
21 din cauza fumatului

În prezent fumatul – activ sau pasiv – omoară 6 milioane 
de oameni anual, incluzând 600.000 de nefumători, pentru 
că guvernele nu fac mai nimic să-i determine pe oameni să 
renunţe la fumat, sau să-i protejeze pe ceilalţi, precizeaza OMS.
Reuters: Epidemia bolilor legate de fumat și moartea cauzată 
de acestea abia a început, a precizat Organizaţia Mondiala 
a Sănătăţii. Însă statisticile sunt sumbre: până în 2030, 8 
milioane de oameni vor muri în fi ecare an din cauza fumatului.
ONU a cerut mai multor guverne să semneze și să implementeze 
tratatul său de control al fumatului, avertizând că, dacă se 
menţin tendinţele din prezent, acest viciu ar putea provoca 
până la un miliard de decese în secolul 21, o creștere dramatică 
de la 100 de milioane de morţi, câţi au fost în secolul trecut.
Până acum 172 de ţări și Uniunea Europeana au semnat 
Convenţa privind Controlul Fumatului, înfi inţată în 
2005, și care obligă aceste state să ia măsuri pentru 
a reduce procentajul fumătorilor și expunerea într-o 
mai mică măsura a nefumătorilor la fumul de ţigară.
O singură ţigară fumată îţi scurtează viaţa cu 7 minute.
Jumătate din decesele legate de fumat se produc între 
35-69 ani. Fumatul cauzează aproape 30% din decesele 
prin cancer. 90% din decesele prin cancer pulmonar 
la bărbaţi și 70% la femei se datorează fumatului.
Milioane de oameni s-au lăsat pradă acestui viciu și au fost 
învinși de fi ecare dată când au încercat să se lase. Fumătorii 
resimt această pierdere pe pielea și în plămânii lor: orice 
efort fi zic cât de mic îi face să-și piardă respiraţia, pielea se 
îngălbenește, ridurile încep să apară, mirosul natural li se 
schimbă… acestea sunt doar urmările de la „suprafaţă”.

www.protv.ro

CE TREBUIE SĂ ȘTIM DESPRE TUBERCULOZĂ?

În unele cazuri tuberculoza 
evoluează atât de repede încât 
decesul bolnavului poate 
surveni peste câteva luni. 
În celelalte cazuri boala 
evoluează cronic. Acutizarea 
acesteia decurge foarte greu 
- cu febră, tuse persistentă 
și dureroasă, hemoptizie. 

Bolnavul pierde în greutate, 
pierde nu doar capacitatea 
de muncă, ci și capacitatea 
de a efectua lucrări simple 
în gospodărie, de a se mișca. 
Extenuat și neajutorat el 
poate supravieţui câţiva ani, 
continuând să infecteze pe cei 
din jurul său.

CARE SUNT 
CONSECINŢELE BOLII 

NETRATATE?

Prin metoda ingineriei genetice aliatoare poate fi  ușor obţinută forma rezistentă la medicamente 
antituberculoase. În primul rând te îmbolnăvești de TB. Apoi încetezi să-ţi primești medicamentele 

înainte de termen. Sau te duci la un medic care îţi stabilește greșit diagnosticul și îţi prescrie medicamentul 
greșit. Sau primești medicamentul ce nu este sufi cient de efectiv. Sau scapi câteva doze. Este atât de simplu. 
Și înainte de a-ţi da seama poţi purta o formă de tuberculoză, tratamentul căreia va dura de trei ori mai mult 
și va costa de 100 de ori mai scump. Micobacterium  tuberculosis  este  o  bacterie rezistentă  la  factorii  
mediului ambiant. Și  poate căpăta rezistenţă la medicamente. Este nevoie de doar 50 de zile ca bacilii să devină 
rezistenţi, și de aceea maladia este tratată cu patru preparate medicamentoase simultan. (Dacă un medicament 
nu distruge bacteria, atunci alt medicament o va face.) Cu toate acestea, odată ce bacteriile sunt rezistente la 
două preparate principale – izoniazida  și  rifampicina – ele sunt considerate  polimedicamentos-rezistente. 
Primirea medicamentelor totuși nu este atât de simplă precum pare a fi . Gândește-te  -  dacă ar trebui să 
primești medicamente de două ori pe zi, ai înceta să consumi alcool, ai înceta să lucrezi, ai cheltui toţi banii pe 
medicamentele ce ţi-ar provoca ameţeli și ţi-ar colora urina în oranj, dar cu toate acestea te vei simţi mult mai 
bine, nu o vei face?

Totuși când încetezi să primești medicamentele pui în pericol atât pe tine cât și pe toţi cei intră în 
contact cu tine. Dacă infectezi pe cineva cu  forma mutagenă de TB, atunci ei vor fi  imediat infectaţi  

cu MDR-TB și nu cu forma “ușoară’’ de care te-ai molipsit iniţial. 

De rând cu HIV/SIDA, MDR-TB este cea mai îngrijorătoare evoluţie în TB pandemică (pandemia 
este o răspîndire a infecţiei pe o zonă largă geografi că ce acoperă o parte excepţional de mare a 

populaţiei.) Problema  nu  constă  in  faptul  că  MDR-TB este  mai  periculoasă  decât  forma  obișnuită  a  TB, 
dar  tratamentul  este  mult  mai  difi cil. Tratamentul  durează aproximativ doi ani, iar efectele secundare  ale 
medicamentelor folosite în  tratamentul  MDR-TB sunt  mult  mai neplăcute.  Dacă  pacientului i se ve dezvolta 
o formă de TB care nu poate fi  tratată de nici un medicament – aceasta  cu  siguranţă  v-a  duce  la  decesul 
lui. Strategia  DOTS + sau DOTS Plus  este  o  nouă  iniţiativă  a OMS  care  are  ca scop  tratarea  MDR-TB 
și  constă în combinarea  schemei  standarde DOTS cu medicamentele  de  linia  a  doua. În ţările dezvoltate 
60-80% de  cazuri  de  MDR-TB sunt  tratate, însă cura de tratament este  foarte costisitoare - între 10 000 și 16 
000$ SUA; în ţările în curs de dezvoltare mulţi pacienţi suferinzi de MDR-TB au puţine șanse de recuperare.

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CAZUL EVITĂRII 
TRATAMENTULUI?

În unele cazuri boala poate avansa și duce la 
deces. în celelalte cazuri se formează un proces 
cronic. Bolnavul devine incurabil. 

Perioadele de progresare a bolii, care sunt 
însoţite de febră, tuse chinuitoare, hemoptizie (când 
bolnavul are tuse cu sânge), pot cauza slăbirea 
organismului pierderea capacităţii de muncă și 
invaliditate; stare, care duce la infectarea persoanelor 
din jurul bolnavului și, în cele din urmă, la decesul 

acestuia.
Abandonarea tratamentului antituberculos după 

faza intensivă va duce la agravarea bolii, în afară 
de aceasta, va apărea rezistenţa Mycobacterium 
tuberculosis la preparatele antituberculoase 
administrate. 

Respectiv, va fi  necesar un tratament mai 
complex și îndelungat, rezultatul căruia nu va fi  
întotdeauna vindecarea completă.

CE ÎNSEAMNĂ MDR-TB?

Bineînţeles. În primul rând, 
trebuie redus numărul bolnavilor-
sursa de mico-bacterii de 
tuberculoză. 

Pentru aceasta este necesar ca 
toţi bolnavii de tuberculoză să 
solicite la timp asistenţa medicală 
și să obţină un tratament complex. 
Cel mai bun mod de profi laxie 
a tuberculozei este depistarea la 
timp și tratamentul adecvat.

Totodată, fi ecare om poate și 
trebuie să contribuie la creșterea 
imunităţii organismului său. 
Renunţarea la anumite deprinderi 
vicioase, respectarea regi-mului 
alimentar, călirea organismului, 
exerciţiile fi zice pot diminua 
riscul de contaminare cu 
tuberculoză.

Dacă în casă sunt bolnavi 
de tuberculoză, pentru a evita 

contaminarea celor din jurul lui 
este necesară aerisirea frecventă 
a încăperii și curăţarea umedă a 
acesteia de 2-3 ori pe zi. 

Bolnavul, în timpul tusei și 
strănutului, trebuie să-și acopere 
nasul și gura cu o batistă sau cu un 
șerveţel, să utilizeze scuipătoare, 
care urmează a fi  dezinfectate. 
Batistele și șerveţelele cu spută 
trebuie distruse.

EXISTA VACCIN CONTRA TUBERCULOZEI?
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A trecut la cele 
veșnice părintele 
Antonie Lisnic

Protoiereul Antonie 
Lisnic a fost parohul bisericii 
“Adormirea Maicii Domnului” 
din satul Răuţel, raionul Fălești 
între anii 1992-2009, după care 
s-a pensionat. S-a născut la 27 
aprilie 1948 și a răposat luni 
27 august 2012. Prea Sfi nţitul 
Marchel a slujit litia mică pentru 
noul adormitul protoiereul 
Antonie.

Dumnezeu să-l ierte și să-l 
odihnească cu drepţii în împărăţia 
Sa!

Comitetul Central al 
Conferinţei Bisericilor Europene 
(CEC) se va întâlni între 13 și 
15 septembrie 2012 la Academia 

Ortodoxă din Kolympari, 
din insula grecească Creta, 
informează Ziarul Lumina.

Comitetul central se va 
reuni în spaţiul ortodox la 
invitaţia Patriarhului Ecumenic 
al Constantinopolului, Sanctitatea 
Sa Bartolomeu. Comitetul 
Central este un organism 
executiv al Conferinţei Bisericilor 
Europene și va pregăti Reuniunea 
extraordinară a conferinţei care va 
avea loc în Budapesta, Ungaria, 
între 3 și 8 iulie 2013.

Școala Ortodoxă „Sfântul Antim Ivireanul” 
din Timișoara, prima instituţie de acest gen 
din municipiu, a fost pe 6 septembrie 2012, 
inaugurată. Noua instituţie va funcţiona într-o 
clădire complet renovată pe strada Aluniș nr. 
36. Școala a fost înfi inţată la iniţiativa Asociaţiei 
timișorene „Pro Logos” și se afl ă sub patronajul 
Arhiepiscopiei ortodoxe a locului.

 ”Această iniţiativă se datorează în mare 
parte solicitărilor venite din partea părinţilor. 
Prin urmare acest început va obliga Biserica, 
parohiile, comunitatea, să nu rămânem la 

momentul acesta și cu siguranţă vom avea și o 
școală gimnazială’, a declarat pentru TRINITAS 
TV, Părintele Cristian Pavel, Consilier în cadrul 
Sectorului social al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Instituţia oferă posibilitatea înscrierii 
copiilor și la programul „ Școală după școală”, 
adresat elevilor clasei pregătitoare și claselor 
I-IV, atât pe parcursul anului școlar, cât și în 
perioada vacanţelor.

Pentru a marca evenimentul inaugural, 
conducerea a organizat și Ziua porţilor deschise.

Patriarhia.ro

Patriarhia Moscovei a anunţat printr-un 
comunicat de presă că Federaţia Rusă a alocat 
două milioane de dolari antreprenorilor, unul 
sârb și doi italieni, care se ocupă de lucrările 
de restaurare a unor altare ortodoxe sârbe din 
Kosovo și Metohia, lucrări al căror termen de 

fi nalizare este fi nele anului 2013, informează 
orthodoxie.com, care citează mospat.ru, site-ul 
ofi cial al Departamentului de relaţii bisericești 
externe al Patriarhiei Moscovei. În 29 noiembrie 
2010, potrivit Ziarului Lumina, la sediul 
UNESCO din Paris, s-a încheiat un acord între 
Federaţia Rusă și UNESCO, acord care preciza 
contribuţia specială voluntară a statului rus de 
două milioane de dolari către UNESCO, pentru 
renovarea faţadelor și restaurarea frescelor 
vechi ale mănăstirilor Patriarhiei de la Peci, 
a mănăstirilor Gratchanitsa și Visoki Decani, 
de asemenea, și interiorul Bisericii “Sfânta 
Fecioară de Ljeviš” din Prizren. Aceste lăcașuri 
de cult fac parte din cele peste o sută de biserici, 
monumente istorice și culturale sârbești din 
Kosovo, care au fost bombardate de avioanele 
NATO în timpul confl ictelor armate din anii 
1998-1999, au fost distruse de către trupele 
KFOR sau au fost profanate de către extremiștii 
albanezi în timpul revoltelor antisârbești din 
luna martie a anului 2004. Regiunea Kosovo 
reprezintă pentru sârbi “leagănul civilizaţiei” sau 
“Ierusalimul sârbilor”, datorită densităţii celei 
mai mari de biserici din lume, aproape 1.400 pe 
o suprafaţă de 10.800 kmp.

 Biserica Ortodoxă Rusă a strâns din 
donaţii peste o jumătate de milion de euro 
pentru statul grec afl at în difi cultate, informează 
orthodoxie.com, care citează Interfax, donaţii 
care au fost transmise Bisericii Ortodoxe 
Grecești.

Sanctitatea Sa, Abune 
Pavlos, Patriarhul Bisericii 
Etiopiene, a trecut la Domnul la 
vârsta de 76 de ani. El a murit în 
noaptea de 15 august, la Spitalul 

Municipal Balcha din capitala 
Etiopiei Addis Abeba. 

 Patriarhul etiopian a fost o 
mare personalitate a creștinătăţii 
mondiale. El a condus Biserica 
Etiopiană Tewahedo, care este o 
biserică necalcedoniană, însă cu 
legături strânse cu ortodoxia. Ea 
numără peste 40 de milioane de 
membri.

 Printre altele, Patriarhul 
Abune Pavlos a fost un teolog 
prodigios și un mare lider 
creștin. El a fost și președinte al 
Consiliului Mondial al Bisericilor 
(WCC) și un promotor al luptei 
împotriva SIDA în Africa, 
pentru care a înfi inţat instituţii 
și programe de tratament și 
prevenire a temutei boli.

El a fost medaliat de Naţiunile 
Unite cu Medalia Nansen pentru 
Africa, pentru contribuţia sa la 
pacea mondială. 

doxologia.ro.

A trecut la Domnul Patriarhul 
Etiopiei

Întâlnire a Conferinţei 
Bisericilor Europene în Creta

Prima școală ortodoxă din Timișoara

Sprijin fi nanciar rusesc pentru sârbi și greci

La întâlnirea găzduită de Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus au participat peste 
120 de capelani de închisoare de diferite confesiuni, implicaţi în pastoraţia persoanelor private de 
libertate. Viitoarea conferinţă europeană va avea loc în 2016, în Suedia, un preot român fi ind ales în 
comitetul de organizare, informează Ziarul Lumina, Ediţia de Transilvania. 

Un grup numeros de preoţi capelani ortodocși români a întregit numărul invitaţilor la conferinţă, 
fi ind o bună ocazie pentru slujitorii sfi ntelor altare din România să afl e mai multe despre legislaţia 
europeană privitoare la asistenţa religioasă în penitenciare, situaţia sistemelor de închisori din alte 
ţări și lucruri legate de pastoraţie. Finalul întâlnirii de la Sâmbăta de Sus a fost dedicat problemelor 
organizatorice. S-a hotărât, astfel, ca următoarea Conferinţă Europeană a Asociaţiei Capelanilor de 
Închisoare din Europa (IPCA-Europe) să aibă loc în 2016, în Suedia. De asemenea, un nou comitet 
de organizare a fost ales, iar membrii actualului comitet de organizare au fost felicitaţi și distinși cu 
diplome de apreciere. 

Pentru prima dată în istoria IPCA-Europe, din comitetul de organizare a viitoarei conferinţe 
din Suedia face parte și un capelan ortodox român, și anume pr. Ionuţ Vaseliu, de la Penitenciarul 
Poarta Albă. 

Au fost șase candidaţi din tot atâtea ţări, iar părintele Ionuţ Vaseliu a primit cele mai multe voturi, 
50 din 103, devansând candidaţii din Germania, Austria, Suedia, Franţa și Olanda. Noul comitet de 
organizare, din care face parte și părintele Vaseliu, și-a intrat deja în rol și au existat discuţii cu 
privire la următoarea conferinţă europeană, ne-a spus coordonatorul preoţilor de închisoare din 
cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din România, pr. Florin Smarandi.

Conferinţa europeană a capelanilor de închisoare


