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Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, vrând 
să-Și pregătească biserică însufl eţită și casă sfântă 
spre sălășluire Lui, trimiţând pe îngerii Lui către 
drepţii Ioachim și Ana - din care a voit să iasă Maica 
Sa cea după trup - mai înainte a vestit zămislirea celei 
neroditoare, ca să adeverească nașterea Fecioarei.

Sfânta Fecioară Maria s-a zămislit și s-a născut, 
nu după cum zic unii, de șapte luni sau fără de bărbat, 
ci de nouă luni și din unire cu bărbat. Căci numai 
Hristos S-a născut din Sfânta Fecioară Maria, în 
chip negrăit și netîlcuit, precum știe singur El, fără 
voie trupească. El fi ind desăvârșit Dumnezeu, toate 
ale iconomiei Lui celei după trup le-a luat asupră-Și 
desăvârșit, precum a zidit și a plăsmuit fi rea oamenilor 
din început. 

Deci ziua aceasta o prăznuim, ca una în care se 
face pomenirea veștii date de înger, Sfi ntei Ana cărei 
i-a vestit sfânta zămislire a Preacuratei Maicii lui 
Hristos. Pe care lucruri săvârșindu-le Dumnezeu, din 
nimic le-a înfi inţat pe toate, făcând pântecele cel sterp 
întru aducere de rod, iar pe cea care a trăit în viaţa 
sa fără copii, a făcut-o maică născătoare de copii, cu 
preaslăvire dăruind-o ca un sfârșit vrednic al cererii 
sale celei drepte. Din Ana Însuși Dumnezeu avea 
să iasă purtător de trup, spre a doua naștere a lumii; 
căci a binevoit ca părinţii cei înţelepţi și mijlocitori 
ai oamenilor, să nască fi ică pe Maria, cea mai înainte 
de veci din toate neamurile, mai înainte hotărâtă și 
aleasă.

Se săvârșește acest sobor întru cinstita casă a 
Născătoarei de Dumnezeu, care este în Svorani, 
aproape de sfânta ei biserică.

ZĂMISLIREA FECIOAREI MARIA 
DIN SFÂNTA ANA

Adu zâmbetul pe faţa 
unui copilaș!

În perioada 28 noiembrie – 28 
decembrie  2012,

Asociaţia Studenţilor Creștini 
Ortodocși

colectează jucării, rechizite școlare, 
dulciuri și altele pentru copii invalizi și 
din familii socialmente vulnerabile din 
republică.

Astfel, fi ecare poate jertfi  din puţinul 
său pentru cei mai triști ca noi.

Bunurile pot fi  aduse zilnic între 
8.00-17.00 la

Biserica „Întâmpinarea Domnului” 
din incinta USM
(str. M. Kogălniceanu, 67, în spatele 
blocului II de studii).

Domnul să Vă răsplătească pentru 
dragostea împărtășită!

Pe 10 decembrie 2012 în incinta Orfelinatului “Prea 
Fericitul Iosif” din municipiul Chișinău, a avut loc ședinţa 
Comisiei Sinodale pentru Canonizarea Sfi nţilor Bisericii 
Ortodoxe din Moldova. Comisia a fost convocată și 
prezidată de către Prea Sfi nţitul PETRU, Episcop de 
Ungheni și Nisporeni, participând toţi membrii reprezentanţi 
ai eparhiilor.

Ordinea de zi:
Studierea și tratarea materialelor privind viaţa, slujirea 

și activitatea Înalt Prea Sfi nţitului Mitropolit Gavriil 
Bănulescu-Bodoni în vederea propunerii spre canonizare a 
Binecredinciosului Ierarh.

S-a discutat:
La ședinţa Comisiei din 08 octombrie 2012, fi ecare 

membru a primit materiale despre viaţa și activitatea 
Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni pentru a fi  studiate 
de sine stătător, ca la următoarea întrunire  (din 10 decembrie 
2012) să fi e discutate în cadrul Comisiei.

Au fost prezentate rapoarte și studii cu referinţă la 
viaţa, slujirea și activitatea pastoral-liturgică, misionară, 
administrativ-bisericească, istorico-culturală, etc a  
Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni al Chișinăului și 
Hotinului.

Urmare celor prezentate, a fost evidenţiat rolul primordial 
și edifi cator al arhipăstorului în înfi inţarea și buna organizare 
a primei structuri eclesiale din Basarabia, grija sa pentru cler 
și drept-măritorul popor, dar și mărturisirea fermă și vie a 
credinţei sale ca monah și Ierarh al Bisericii.

A fost reliefat aportul său considerabil cu privire la 
organizarea Seminarului Teologic din Chișinău, a Tipografi ei 
Eparhiale, la extinderea numărului de parohii al eparhiei.

S-a decis:
În temeiul rapoartelor și studiilor prezentate, dar și 

urmare dezbaterilor și studierii minuţioase a vieţii, slujirii și 
activităţii bisericești a ilustrului ierarh – Înalt Prea Sfi nţitul 
Mitropolit și Exarh Gavriil Bănulescu-Bodoni, al Chișinăului 
și Hotinului, ţinând cont și de cinstirea și pioșenia acordată 
arhipăstorului de către credincioșii noștri, Comisia în 
unanimitate a decis înaintarea unui raport Sinodului Bisericii 
Ortodoxe din Moldova privind canonizarea acestui mare 
Ierarh al Bisericii noastre, care merită să fi e cinstit ca sfânt.

Acest act canonico-bisericesc, dar și cultural-istoric se 
vrea realizat cu prilejul marcării a două sute de ani de la 
înfi inţarea eparhiei Chișinăului și Hotinului.

Președintele Comisiei
Prea Sfi nţitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni
Membrii Comisiei: 
Prot. mitr. Victor MIHALAȘ                                           

      Prot. mitr. Ioan AXENTII
Prot. mitr. Alexei TANASEICIUC
Prot. mitr. Mihail SĂRĂCUŢĂ
Preot Samuil BACARJI
Secretarul Comisiei 

Arhimandrit  IOAN (Moșneguţu)

Ședinţa comisiei Bisericii 
Ortodoxe din Moldova 
pentru canonizarea sfi nţilor 

Alătură-te echipei noastre și transformă-te în Moș Crăciun 
pentru un copil, care-ţi va mulţumi, chiar dacă nu te 
cunoaște.
Colectarea de donaţii, sub orice formă, va fi  pe adresa: str. 
Sfatul Ţării 27, ofi ciul 12, or. Chișinău, www.fi localia.md 



2 partea ofi cială Nr. 12(257)  18 decembrie 2012CURIERUL ORTODOX

16 decembrie
În  Duminică a 28-a după Pogorârea Duhului Sfânt, 

ÎPS Vladimir a săvârșit Sf. Liturghie la catedrala „Nașterea 
Domnului” din capitală.

15 decembrie
ÎPS Vladimir a sfi nţit centrul BMW din Chișinău

9 decembrie
În cea de-a 27 Duminică după Pogorârea Duhului 

Sfânt, Mitropolitul Vladimir a săvârșit Sf. Liturghie la 
catedrala „Nașterea Domnului” din capitală.

4 decembrie
În ziua celebrării intrării Maicii Domnului în 

Biserică, Mitropolitul Vladimir a liturghisit la Catedrala 
Mitropolitană

2 decembrie
ÎPS Vladmir a săvârșit Sfânta Liturghie la catedrala 

„Nașterea Domnului”.
28 noiembrie
Mitropolitul Vladimir a săvârșit Sfânta Liturghie la 

mănăstirea Chiţcani.
26 noiembrie
Întâistătătorul a liturghisit la mănăstirea Japca.
25 noiembrie
ÎPS Vladimir a slujit la catedrala „Nașterea 

Domnului”.
22 noiembrie
ÎPS Mitropolit Vladimir a participat la slujba 

prilejuită de praznicul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil, 
ofi ciată de către Preafericitul Patriarh Kiril.

21 noiembrie
Mitropolitul Vladimir a participat la cea de a cincia 

ședinţă a Adunării Intersobornicești a Bisericii Ortodoxe 
Ruse,  care a avut loc la Reședinţa Patriarhală Sinodală și 
prezidată de către Preafericirea Sa, Patriarhul Kiril.

18 noiembrie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a săvârșit 

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala “Nașterea 
Domnului” din capitală.

9 decembrie
Diaconul  Grigorie Costin a fost hirotonit 

de către ÎPS Vladimir, în treapta preoţească 
în cadrul Liturghiei de la catedrala „Nașterea 
Domnului” din Chișinău.

În aceeași zi Vadim Pânzaru a fost hirotonit 
de către ÎPS Vladimir, în treapta de diacon.

18 noiembrie

În cadrul Liturghiei de la catedrala 
„Nașterea Domnului” din Chișinău, Diaconul 
Ghenadie Vieru a fost hirotonit de către ÎPS 
Vladimir, în treapta de preot pe seama parohiei 
“Sf. Ioan Teologul”, din s. Ișcălău, r. Fălești.

DECORAŢII 

BISERICEȘTI

AU FOST 
HIROTONIŢI

28 noiembrie
Stareţul mănăstirii Noul-Neamţ 

(Chiţcani) arhimandritul Paisie (Cecan) a fost 
decorat cu ordinul „Sf. Ștefan cel Mare” gr. II.

                    AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 

                            MTROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

Astăzi mult se discută la tema violenţei, 
iar Biserica vine să dea o mână de ajutor 
celor care suferă în urma acestui fenomen 
nemilos. Prin intermediul paginii electronice 
www.nuviolentei.com, elaborată de către Centrul 
Social al Bisericii Ortodoxe „Agapis”, se vrea 
implicarea mai activă a Bisericii în identifi carea 
și asistarea cazurilor de violenţă în familie.

În acest sens, pagina oferă informaţie despre 

legislaţia în domeniu, știri și evenimente legate 
de acest subiect, sfaturi și remedii duhovnicești în 
vederea depășirii violenţei.

Biserica vrea să confi rme realitatea că este 
contra violenţei, că duhul evanghelic este al 
dragostei, al compătimirii și al grijii faţă de 
aproapele.

Violenţa este un fenomen care include toate 
vârstele. Violenţa este o problemă a întregii 
societăţi. Prin această pagină electronică se 
vrea identifi carea cazurilor de violenţă și 
încercarea depășirii lor prin credinţă și consiliere 
duhovnicească. Mulţi oameni sunt traumaţi 
în urma violenţei, iar prin implicarea în acest 
proiect a slujitorilor, asistenţilor social, medicilor 
și psihologilor se va încerca și reabilitarea celor 
care au avut de pătimit în urma abuzului fi zic, 
psihologic etc.

Să spunem nu violenţei, iar prin aceasta să 
contribuim la dezrădăcinarea necredinţei, mâniei, 
urii și a altor patimi ale societăţii.

Tradiţional, prima zi a Postului Nașterii 
Domnului, când este prăznuit și Cuv. Paisie de 
la Neamţ, sobor de arhierei și preoţi, dimpreună 
cu numeroși credincioși se adună la mănăstirea 
Noul-Neamţ, Chiţcani.

Anul acesta soborul mănăstiresc a primit 
pe Mitropolitul Vladimir, care dimpreună cu 
patru arhierei, a ofi ciat Sf. Liturghie. Ierarhii 
veniţi au fost Mitropolitul Simeon de Viniţa și 
Moghiliov-Podolsk, Episcopul Sava de Tiraspol 
și Dubăsari, Episcopul Nicodim de Edineţ și 
Briceni, Episcopul Ambrozie de Neftekamsk 
și Birsk, precum și Episcopul Irineu de Orsk și 
Gai, care a liturghisit aparte în biserica de vară.
În timpul slujbei câţiva nevoitori ai mănăstirii 
au fost distinși cu decoraţii bisericești, iar 
părintelui stareţ Arhim. Paisie (Cecan) i s-a 
înmânat ordinul „Sf. Ștefan cel Mare”, gr. II.
La fi nele Liturghiei s-a săvârșit un Te-Deum de 
sănătate, iar la mormântul regretatului Episcop 
Dorimedont s-a săvârșit un Parastas.

Pelerinii veniţi au primit binecuvântarea 

Mitropolitului Vladimir, care la fi nal a rostit un 
cuvânt duhovnicesc, îndemnând pe cei prezenţi la 
un post cu osârdie și cu alese roade duhovnicești.

A urmat o agapă creștină oferită de către fraţii 
mănăstirii.

În anul 1992 Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a 
declarat data de 3 decembrie drept Ziua Internaţională a Persoanelor 
cu dizabilităţi, care este marcată anual în toate ţările lumii, în semn de 
solidaritate faţă de persoanele cu handicap. 

   Biserica a avut întotdeauna o grijă deosebită vizavi de persoanele 
care prin voia lui Dumnezeu și conform proniei Lui, s-au născut sau 
au devenit suferinzi de diverse boli care le marginalizează dreptul la o 
existenţă normală. 

 Centrul de Plasament a Persoanelor Fără Adăpost este un așezământ 
social în care la moment sunt cazaţi 20 de persoane care nu au un acoperiș 
de-asupra capului. Chiar dacă aparent ei nu se încadrează în categoria 
„persoane cu dizabilităţi”, acești oameni sunt la fel de nefericiţi, motiv 
pentru care, părintele Bartolomeu TURTUREANU, parohul bisericii 
din aceeași localitate, i-a vizitat astăzi, aducându-le noi speranţe și 
mângâieri sufl etești, dar și daruri din parte sfi ntei biserici. Astfel cei de 
aici au primit din partea părintelui iconiţe, cărţi duhovnicești, o Biblie, o 
icoană pentru sala de mese, dulciuri și câte două prosoape pentru baie. 

  Părintele i-a îndemnat pe vieţuitorii acestui așezământ social să 
respecte postul Nașterii Domnului, în care tocmai am pășit, să postească 
pentru a putea să se mărturisească și să se unească cu Hristos prin 
sfânta Euharistie. De asemenea părintele i-a îndemnat să stabilească o 
zi împreună cu conducerea centrului, în care să se săvârșească Taina 
sfântului Maslu. 

   Conducerea centrului a mulţumit pentru vizită, exprimându-și 
speranţa unei colaborări strânse și fructuoase și pentru viitor.

Centrul de Plasament a 
Persoanelor Fără Adăpost din s. 
Sculeni, Ungheni

VIOLENŢA ÎN VIZORUL BISERICII

Cuviosul Paisie Velicikovski prăznuit la 
Mănăstirea Noul-Neamţ
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Vineri, 23 noiembrie, în incinta Gimnaziului Nr.31 din 
Chișinău a avut loc seminarul metodic pentru profesorii de 
religie din Municipiul Chișinău. Seminarul a demarat cu o 
prezentare a instituţiei realizată de către d-na Nina Pînzaru, 
directoarea instituţiei gazdă care a vorbit despre frumoasa 
conlucrare ce există între școală și biserică deja de mai 
bine de 10 ani,  și despre construcţia capelei de pe teritoriul 
Gimnaziului, demarată în anul 2011.

A urmat o parte practică a seminarului și anume prezentarea 
unei ore deschise de către profesorul de religie din gimnaziu 
– Iordachescu Veaceslav, care le-a predat elevilor clasei a IV-a 
„A” tema: „Sfânta Liturghie”. Lecţia s-a desfășurat interactiv, 
fi ind utilizate slide-showuri, iconografi e și imagini video. 
Elevii au demonstrat că au însușit tema de acasă, rezolvând 
integrame digitale. Ei au lucrat și în grup, rezolvând jocuri, 
iar la fi nal au scris un eseu de concluzie. Profesorii de religie, 
care au dat curs invitaţiei de a participa la lecţie, precizează 
că ora le-a fost utilă și vor prelua mai multe metode inedite 
pentru a le implementa în școlile unde activează.

După o analiză a lecţie, a urmat prezentarea metodelor 
de predare-învăţare activă ce pot fi  utilizate la ora de religie, 
realizată de către Prot. Lect. Dumitru Tolico, mai apoi d-na 
preoteasă și autoarea manualelor de religie clasa I-VI, Liliana 
Creţu a realizat o prezentare a manualelor realizate conform 
noii curricule modernizate aprobate de Ministerul Educaţiei.

D-na Angela Levinţa, șefa cabinetului metodic al 
Departamentului Studii din cadrul Mitropoliei, a vorbit 
despre necesitatea modernizării continue a curriculumului 
școlar la disciplina „Religie” menţionînd deasemenea și 
anumite greșeli pe care ar trebui să le excludem din practica 
pedagogică.

D-na Lucia Argint, reprezentant al Ministerului Educaţiei 
a apreciat înalta organizare a seminarului, subliniind 
importanţa orei de religie în cadrul educaţiei, îndemnând 
la organizarea mai multor seminare de acest gen în cadrul 
cărora să se realizeze cât mai multe activităţi practice pentru 
instruirea profesorilor de religie.

În cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă 
și a Seminarul Teologic s-a făcut pomenirea 
preotului, profesor universitar, dogmatist, teolog, 
traducător, scriitor și ziarist român – Dumitru 
Stăniloae, un vast și înfl ăcărat promotor al 
frumosului, un scriitor de o rară valoare care a 
transpus în scrierile sale credinţa și simţămintele 
proprii, el fi ind cunoscut ca autor al manualului 
de Dogmatică și traducător al Filocaliei.

Pentru început elevii și studenţii s-au adunat 
în capela studenţească pentru o litie într-u 
pomenirea adormitului preot Dumitru Stăniloae, 
aceasta fi ind săvârșită de preotul spiritual a 
seminariștilor  – Pr.Victor Ceresău.

Manifestarea a fost organizată cu 
binecuvîntarea părintelui prorector Vetcislav 
Cazacu, și a fost posibilă graţie implicării în 
organizarea acesteia a părintelui Ioan Uglea, 
profesor de dogmatică în cadrul ATOM. 
Seminarul dedicat pomenirii preotului Dumitru 
Stăniloae a demarat prin prezentarea vieţii și 
activităţii acestuia de către preotul Eugen Onicov, 
profesor de istorie bisericească în cadrul ATOM.

Cu ocazia organizării acestui eveniment, d-
na Ludmila Pădureţ-Șoitu, a dorit ca anume în 
cadrul mediului teologic să-și facă lansarea cărţii 
– „Un pas către Tatăl nostru”, recenzată de către 
pr. Eugen Onicov și oaspetele de onoare – Virgil 
Mândâcanu. Ambii recenzenţi au îndemnat pe 

tinerii prezenţi să facă câţi mai mulţi pași către 
Dumnezeu prin rugăciune, smerenie, evlavie 
și jertfi re de sine exemplul căruia ni-L dă Iisus 
Hristos prin răstignirea Sa.

D-ul Virgil Mândâcanu și-a exprimat până 
la lacrimi bucuria de a vedea tinerii dornici de 
a-L cunoaște pe Dumnezeu, care au ales calea 
teologiei. Cartea „Un pas către Tatăl nostru” 
prezintă drumul parcurs de autoare de la un 
trecut ateist la o credinţă profundă în Domnul 
nostru Iisus Hristos, concluziţionând că niciodată 
nu este târziu de a te apropia de Dumnezeu, după 
cum ne spune și Evanghelia despre cei veniţi în 
al unsprezecelea ceas.

Sursa: www.teologie.md

Pe data de 18 noiembrie în Catedrala “ Sfi nţilor Arhangheli Mihail și Gavriil” din Cahul a avut loc 
o discuţie la masa rotundă a elevilor defi cienţi auditivi cu preotul Mihail Mungiu. Discuţia s-a petrecut 
conform programei la obiectul “Religia” și a parcurs într-o atmosferă cordială și caldă. Elevii au avut 
posibilitatea  să primească de la părintele explicaţii și răspunsuri la toate problemele,care îi frământă. 
Părintele Mihail  răspundea fi ecărui elev cu multă dragoste și răbdare. Apoi elevii au ascultat 
povestirea preotului despre ocrotitorii și rugătorii orașului Cahul, Sfi nţii Arhangheli Mihail și Gavriil 
cu toate puterile cerești  Ziua cărora avea să fi e serbată curând. Apogeul convorbirii cu părintele 
Mihail a fost Botezul unei eleve, Dana G.,la care au dorit să asiste toţi cei ,care au luat parte la acea 
discuţie. La elevii școlii - internat pentru copii cu defi cienţe de auz ,prezenţi la aceasta masă rotundă, 
s-au alăturat și prietenii lor , creștinii baptiști, Sașa M. și educatoarea Olga. Interesantă este părerea 
Olgăi despre întâlnirea petrecută. O mare mulţumire se aduce traducătorilor, d-nei Tatiana Prihlenco 
și domnișoarei Olga Darii, pentru ajutorul lor  și  părintelui Mihail Mungiu, care de o perioadă mai 
lungă își împarte căldura inimii sale la acești copii. Când am întrat în acea încăpere,văzând pe preot 
într-o haină simplă bisericească, stând la masă, m-a cuprins un sentiment cald de familie. Atmosfera 
de acolo mi-a arătat o altă latură a bisericii,m-am simţit acasă și, sunt sigură, că copii au simţit la 
fel. Discuţia a fost lejeră și faptul, că preotul răspundea la întrebări, dar nu încerca să convingă, m-a 
motivat să-mi doresc încă o asemenea întâlnire. Întrebările care s-au pus în discuţie, m-au motivat 
să mă gândesc și să cercetez din istoria bisericilor - Botezul Danei a fost un eveniment important și 
m-a motivat să mă rog mai mult pentru ea. Dana este o fată minunată și mă bucur, că am fost alături 
de ea în asemenea clipe. Mulţumesc mult pentru o seară minunată cu oameni minunaţi. Dumnezeu să 
binecuvânteze oamenii, care au organizat acea seară și sper, că vor mai fi  asemenea întâlniri. Preotului 
Mihail vreau să-i mulţumesc, că a acceptat să răspundă la întrebări și să le ofere atenţie și dragoste 
acestor copii. 

Cu mult respect și sincere mulţumiri,Olga. (Tatiana Belîi)

Lecţie deschisă la Religie în 
satul Scumpia, raionul Fălești

Liceul din satul Scumpia este printre foarte puţinele 
școli model din raionul Fălești, unde se predă Religia 
la toate clasele. Din acest motiv, vineri 30 noiembrie 
2012, a fost organizată o lecţie deschisă susţinută de 
doamna profesoară Zaiţ Elena. La această măsură școlară 
a participat directorul instituţiei doamna Lucic Larisa, 
parohul satului Alexandru Negură împreună cu preoteasa 
Tatiana. Este un început bun. Doamne ajută.

Moto: „Nu este nimeni atât de bătrân încât să 
nu mai dorească o zi măcar de viaţă” (Seneca)

Se zice că cine n-are bătrân: să-și cumpere, 
fi indcă bătrânii înţelepţi sunt o comoară pe care o 
poţi acumula și folosi, transmiţând-o și altora.

Anul acesta Emilia Covalschi și-a sărbătorit 
ziua de naștere, împlinind 90 de ani. E o creștină 
ortodoxă care ţine candela aprinsă permanent, 
toate duminicile și sărbătorile principale le 
petrece la biserica „Acoperământul Maicii 

Domnului” din satul natal Izvoare, Fălești 
împreună cu sătenii noștri. În anul 1993, când 
s-a pus temelia acestui locaș de cult, dumneaei 
căra cu căldarea pietre pentru această clădire 
sfântă, pregătea bucate pentru constructori, se 
ruga împreună cu alte creștine să ajute Dumnezeu 
la terminarea construcţiei și, într-adevăr, în anul 
1998 a avut loc prima slujbă în biserica nouă. De 
atunci parohia a fost condusă de mai mulţi preoţi 
– părinţii Iurie Ursachi, Dumitru, apoi de fi ul său 
David, iar din 2002 până în prezent de părintele 
Alexandru Stratan. Mătușa Emilia nu lipsește nici 
de la o slujbă, deși bătrâneţile o apasă.

A avut o viaţă grea, soţul ei Ion a decedat 
cu 32 de ani în urmă. Ea a văduvit toţi acești 
32 de ani. Având o familie numeroasă, a crescut 
și educat opt copii. În prezent are 16 nepoţi, 
19 strănepoţi. Pe  toţi i-a educat în spiritul  
creștinesc, iar preoteasa Larisa i-a adus pe lume 
un stră-strănepot cu un nume frumos de Eusebiu.

Creștinii din parohia noastră îi poartă un 
deosebit respect celei mai în vârstă creștine a 
noastră, dorindu-i multă sănătate, fericire și 
respect. Dumnezeu să o aibă sub ocrotirea Lui.

Vasile Rotaru. 

Seminar metodic pentru 
profesorii de religie din 
Municipiul Chișinău

Seminar: Viaţa și activitatea preotului Dumitru 
Stăniloae

 Preotul răspunde la întrebările copiilor

Poșta redacţiei Tanti Emilia la 90 de ani 
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Decembrie -
Undrea

1 V 14 Sfântul Proroc Naum;
Cuv. Filaret.

2 S 15 Sfântul Proroc Avacum;
Sf. Mc. Meropi.

3 D 16  Duminica a 29 după 
Cincizecime. Sfântul Proroc
Sofronie; Cuviosul IoanSinaitul.

4 L 17 + Sfânta Muceniţă 
Varvara; Cuviosul Ioan
Damaschin.

5 M 18 + Cuviosul Sava cel 
Sfi nţit; Sfântul Mucenic Anastasie.

6 Mc 19 +) Sf. Ierarh Nicolae.
7 J 20 + Sf. Mc. Filoteia de la

Argeș; Sf. Ambrosie de Milan.
8 V 21 Cuv. Patapie și Sofronie;

Sf. Ap. Sosten.
9 S 22 Zămislirea Sfi ntei

Fecioare Maria; Proorociţa Ana.
10 D 23 Duminica 30 după 

Cincizecime. Sfi nţii Mucenici
Mina, Ermoghen și Eugraf.

11 L 24 Cuv. Daniil Stâlpnicul
și Luca; Sf. Mc. Varsava.

12 M 25 + Sfântul Spiridon al 
Trimitundinei; Sfântul Alexandru.

13 Mc 26 + Sf. Mc. Eustatie și
Auxentiu; Sf. Herman din Alaska.

14 J 27 Sfi nţii Mucenici Tirs, 
Leuchie, Calinic, Filimon și Arian.

15 V 28 Sf. Mc. Elefterie;
Cuviosul Pavel.

16 S 29 Sfântul Proroc Agheu;
Sf. Mc. Marin; Sf. Teofana.

17 D 30 Duminica 31 după 
Cincizecime. Sf. Proroc Daniil și
cei trei tineri.

18 L 31 + Cuviosul Daniil 
Sihastru de la Voroneţ; Sf. Mc.
Sebastian și Zoe.

19 M 1 Sf. Mc. Bonifatie; Sf.
Aglaia.

20 Mc 2 Sf. Sfi nţitul Mc. Ignatie
Teoforul.

21 J 3 Sf. Mc. Iuliana și
Temistocle.

22 V 4 Sf. Mc. Anastasia,
Hrisogon și Teodota.

23 S 5 Sfi nţii zece Mucenici din
Creta; Cuvioșii Pavel și Naum.

24 D 6   Duminică înainte
de Nașterea Domnului. Sf. Mc.
Eugenia (Ajunul Crăciunului).

25 L 7 (+) Nașterea Domnului 
nostru Iisus Hristos.

26 M 8 +) Soborul Maicii 
Domnului; Sfântul Nicodim de la
Tismana.

27 Mc 9 +) Sf. Ap. Întâi Mc. și 
Arhidiacon Ștefan.

28 J 10 Sfi nţii 20000 de
Mucenici arși în Nicomidia.

29 V 11 Sfi nţii 14000 de prunci
uciși de Irod.

30 S 12 Sf. Mc. Anisia și
Cuvioasa Teodora.

31 D 13 Duminica după 
Nașterea Domnului. Sf. Ierarh.
Petru Movilă. Cuvioasa Melania
Romana; Cuv. Zotic preotul,
hrănitorul copiilor orfani.

Biserica Ortodoxă îl sărbătorește astăzi, 12 decembrie, pe 
Sfântul Spiridon, Episcopul Trimitundei. Sfântul s-a născut în 
jurul anului 270, în Askia, Cipru; a fost căsătorit și a avut o fată 
pe nume Irina. După moartea soţiei, a fost înscăunat ca episcop 
al Trimitundei, oraș pe care l-a păstorit până în anul 348, când s-a 
mutat la cele veșnice.

Numele său provine de la cuvântul „spiris”, care în limba 
greacă înseamnă „coșuleţ”, ca urmare a scufi ei pe care o purta, 
din smerenie, în locul mitrei episcopale.

În timpul persecuţiilor desfășurate sub împăratul Maximian 
(295 d. Hr.), Sfântul Spiridon a fost arestat și supus supliciilor. 
Pentru mărturisirea credinţei și refuzul apostaziei i s-a scos ochiul 
drept și i s-a tăiat pulpa stângă. În anul 325, a participat la Primul 
Sinod Ecumenic de la Niceea, convocat de Sfântul Împărat 
Constantin cel Mare, unde a uimit pe mulţi cu simplitatea cu 
care a explicat credinţa ortodoxă. El a explicat Taina Preasfi ntei 
Treimi ţinând în mână o cărămidă și a făcut prin rugăciune ca 
aceasta să se desfacă în elementele din care era alcătuită. În 
timp ce vorbea, s-a aprins focul în partea de sus a cărămizii și 
a început să curgă apa din partea de jos, iar pământul a rămas 
în mână Sfântului Ierarh. Prin această minune Sfântul Spiridon 
a argumentat unitatea de fi inţă a celor trei persoane ale Sfi ntei 
Treimi și consubstanţialitatea lor.

Cântările îl numesc „Spiridon cel înţelept, cel blând și simplu, 
cel întreg și fără răutate”. Multe irmoase cântă frumuseţea lui 
morală, caracterul liniștit și „lesne iertător” al sfântului: „în 
pământul celor blânzi ajungând, părinte, ca un blând și milostiv 
și curat făcându-te”; „fără de răutate, drept, blând, milostiv și 
răbdător, primitor plin de dragoste de străini, ierarh preasfi nţit și 
cu evlavioasă înţelepciune împodobit”.

După o viaţă smerită, închinată lui Dumnezeu, Sfântul Ierarh 
Spiridon s-a mutat la cele veșnice în anul 348, fi ind îngropat în 
Biserica ‘Sfi nţilor Apostoli’ din Trimitunda. După ce saracinii 
au cotropit insula, ciprioţii au deschis mormântul său pentru a-i 
muta moaștele la Constantinopol. La căderea Constantinopolului 
în mâinile turcilor, în 1453, sfi ntele sale moaște au fost mutate 
în Serbia, iar de aici un părinte din Insula Corfu, Georgios 
Kalohairetis, le-a adus în Grecia, Corfu. Aici se afl ă într-o 
biserică la 100 de metri de mitropolie, unde se găsesc moaștele 
Sfi ntei Împărătese Teodora.

Pentru vieţuirea sa curată Dumnezeu l-a înzestrat cu darul 
facerii de minuni încă din timpul vieţii, astfel, prin rugăciunile 
sale a vindecat pe împăratul Constans (337-350) și a înviat fi ul 
unei femei căreia i-a poruncit apoi să nu spună nimănui de 
această minune. După trecerea Sfântului Ierarh la cele veșnice, 
Dumnezeu, pentru rugăciunile sfântului, a izbăvit insula Cipru 
de foamete (1550), epidemie (1630), de ciumă (1673), salvând-o 
și de asediul turcilor otomani (în 1716).

În capitala României, Sfântul Spiridon ocrotește mai multe 
biserici, printre care și Catedrala mitropolitană ‘Sfântul Spiridon’ 
Nou - Paraclis patriarhal. Lăcașul de cult a fost ridicat pe locul 
altuia mai vechi de domnitorii Scarlat și Alexandru Ghica. Un 
fragment din moaștele Sfântului Spiridon al Trimitundei a fost 
adus în lăcașul de cult de la Biserica „Sfântul Spiridon” - Vechi, 
din Capitală, atunci când aceasta a fost demolată în timpul 
comunismului. După ce s-a reconstruit biserica, Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel a rânduit ca o parte din sfi ntele moaște să 
rămână aici, iar restul să se întoarcă la Biserica ‘Sfântul Spiridon’ 
- Vechi, alt lăcaș de cult care are ca ocrotitor pe marele ierarh.

Una dintre cele mai importante biserici închinate Sfântului 
Spiridon este cea din Iași, în jurul căreia, în istorie, s-a ridicat 
un important complex medical numit „Spiridonia”, care a avut 
în administrare cea mai mare parte a spitalelor din Moldova. 
Biserica se afl a în incinta celui mai mare spital din Moldova 
– „Sfântul Spiridon” -, și deţine o icoană făcătoare de minuni a 
sfântului din secolul al XVIII-lea.

Diana Eţco, doctor în știinţe istorice

Unul din cei mai cunoscuţi sfi nţi 
moldoveni din istoria ţării noastre este 
sfântul Daniil Sihastrul. Amintirea despre 
el s-a transmis din neam in neam, din 
generaţie în generaţie, ajungând până în 
zilele noastre. S-a născut într-o familie de 
ţărani din Rădăuţi. În una din lungile seri 
de vară, rătăcind prin împrejurimi, micul 
Dumitru, căci așa l-au botezat părinţii pe 
viitorul Daniil Sihastru,l avu ocazia să 
întâlnească niște bătrâni călugări, a căror 
convingeri l-au marcat pentru totdeauna. A 
intrat în călugărie la mănăstirea catedrală 
din Rădăuţi, cu numele de David. Fiind 
ferm convins că adevărata sa chemare este a 
sluji în numele Domnului cu un devotament 
dus până la paroxism, el a hotărât să devină 
pustnic.  Evadează din ruina cotidiană a 
omenirii într-un loc îndepărtat și izolat 
pentru a se dedica doar stăpânului său 
suprem Dumnezeu, și a fi  cât mai departe 
de lume și frământările ei mărunte, lipsite 
de sens în comparaţie cu adevăratele valori 
ale eternităţii. Tânărul monah abandonează 
episcopia Rădăuţilor și se retrage la schitul 
Sfântul Laurenţiu din Suceava. Pentru zelul 
și râvna cu care îi slujea lui Dumnezeu, 
egumenul schitului ia acordat schima cea 
mare (ultima treaptă a călugăriei), primind 
noul nume de Daniil. Având binecuvântarea 
stareţului, viitorul îndrumător al Marelui 
voievod Ștefan cel Mare, se retrage intr-
un loc ascuns dinspre munte, pe malul 
râuleţului Viţeu. Azi în acel loc se afl ă satul 
Putna. În una din stâncile din împrejurimi 
noul ieroschimonah Daniil, cu ajutorul 
ciobenilor, și-a cioplit propriul său paraclis. 
Până în prezent călătorii din acele locuri au 
ocazia să vadă naosul și altarul. Dedesubt 
se găsește o încăpere săpată tot în piatră, 
care îi slujea drept chilie. Aici el se odihnea 
și se ruga, ducând cel mai ascetic mod de 

viaţă. Dar nici aici nu-și găsise liniștea pe 
care o căuta. Iute ca săgeata se răspândise 
prin toată Ţara Moldovei vestea despre 
misteriosul sihastru, făcător de minuni. S-
au început vestitele pelerinajele spre acel 
loc tăinuit. Mii de credincioși veneau la el 
după alinare, cerându-i ajutorul in tot felul 
de suferinţe. Aici s-a îndreptat și Ștefan 
cel Mare, unde a găsit întotdeauna ajutor 
și îndrumare. Lui Daniil Sihastrul viteazul 
voievod, pînă în ultima clipă a vieţii sale i-a 
spus păsul și i-a cerut sfatul.  La îndemnul 
devotatului său slujitor, domnitorul a înălţat 
mănăstirea Putna, Voroneţ ș.a.

 Legenda ne spune, precum că Ștefan 
cel Mare a fost grav rănit într-un război pe 
care l-a pierdut. Rătăcind prin ţară întristat 
și abătut, iată că ajunge la o chilie de pe 
valea râuleţului Viţeu. Aici îi iese în cale un 
pustnic bătrîn cu barba alba și lungă până 

la brâu, care nu era altcineva decât vestitul 
Daniil Sihastrul. L-a primit pe voievod, ca pe 
un bun creștin, l-a ospătat cu rădăcini strânse 
din pădure, iar cu ierburi vindecătoare 
numai de el știute, i-a tratat rana căpătată în 
lupta cu inamicul. La miezul nopţii, sihastrul 
l-ar fi  luat de mână pe Ștefan și ar fi  ieșit cu 
el din chilie. Au ajuns la o răscruce a trei 
râuri. E vorba de confl uenţa Viţeului cu 
Putna și Putnișoara. I-a spus să intre în apă 
și arătându-i cu degetul spre asfi nţit către 
trei munţi, i-a spus să se uite într-acolo și să-
i spună ce va vedea. Domnitorul a văzut pe 
un munte o lumânare arzând, apoi s-a uitat 
mai la vale și a văzut trei lumânări arzând 
ca trei torţe. Întorcându-se i-a povestit 
sihastrului ce a văzut. Daniil sihastrul i-a 
destăinuit  atunci că acele lumini nu sunt 
altceva decât îngeri, ei se adună la miezul 
nopţii într-acel loc sfânt. În continuare l-a 
povăţuit că dacă vrea să-i biruie pe dușmani 
să ridice  locul unde a văzut trei lumânări  
o mănăstire, iar unde a văzut o lumânare 
să înalţe o cruce. Neobositul voievod i-a 
promis lui Daniil Sihastrul că va ridica 
mănăstirea și chiar a doua zi și-a strâns 
oastea împrăștiată prin ţară și cu ajutorul 
lui Dumnezeu, care-l veghea necontenit, așa 
cum i-a prezis bătrânul sihastru, a obţinut o 
strălucită victorie. Dar Ștefan nu s-a culcat 
pe lauri ci și-a respectat legământul depus 
la miezul nopţii. El a construit în acel loc 
sfânt mănăstirea promisă. La temelia ei, el 
a poruncit să se zidească “o căldare mare 
cu galbeni”și numeroase bijuterii și lucruri 
preţioase, executate toate numai din aur și 
argint, pe care, după cum e scris în legendă,” 
el însuși, bătrânul voievod le va scoate de 
acolo, când va învia din morţi, călare pe 
calul lui și cu sabia în mână, ţinând-o 
dreaptă în sus. Tot el va fi  cel care va împărţi 
bani și odoarele zidite, urmașilor faptelor 
lui, legii și neamului.”

(continuare în pag. 5) 

Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei

Monahi moldoveni marcanţi - Cuviosul Daniil Sihastrul



societatea 5Nr. 12(257)  18 decembrie 2012 CURIERUL ORTODOX

Cu ajutorul telefoanelor vorbim cu 
oamenii. Dar cu Dumnezeu cum vorbim?

În vremurile noastre doar copiii nu au 
telefoane mobile. În rest, fi ecare persoană 
are un telefon mobil la care vorbește 
continuu și cu care comunică cu ceilalţi. 
Oriunde s-ar afl a iniţiază un apel telefonic. 
Peste tot auzi fel de fel de muzică, care este 
o opţiune pentru posesorii de telefoane 
mobile. Acestea sună chiar și în sfi ntele 
biserici.

Aș îndrăzni chiar să spun că până și 
monahii au telefoane mobile, în ciuda 
faptului că au ales să renunţe la viaţa 
cea lumească și au renunţat la familie și 
prieteni. Sunt puţini cei care au renunţat 
în mod conștient la telefonul mobil și se 
limitează la un telefon fi x în casa lor. Ei 
consideră deranjant faptul că oricând și 
oriunde pot fi  căutaţi și făcuţi părtași la 
problemele altora, întrerupţi din activităţile 
lor spirituale, care implică contemplaţia, 
rugăciunea și lepădarea de grijile cele 
lumești. Mulţi dintre fraţii mei duhovnicești 
vor considera cuvintele mele ca fi ind 
paradoxale. Dar insist, pentru că sunt de 
părere că majoritatea lucrurilor pe care le 
spunem la telefon nu sunt necesare, dacă 
nu chiar dăunătoare. Sunt câteva cazuri în 

care conversaţiile telefonice au o anumită 
valoare și fac viaţa oamenilor mai ușoară, 
dar pentru aceste situaţii avem telefon acasă 
sau la birou, etc.

Comunicarea continuă prin intermediul 
telefonului mobil interferează cu procesele 
minţii noastre într-o mie de feluri, ceea ce 
face ca rugăciunea și viaţa spirituală în 
general să aibă mult de suferit. Cum poţi 
săvârși lucrarea Domnului, când poţi primi 
și efectua apeluri mereu?

Când alţii îţi distrag atenţia cu întrebări 
nefolositoare și îţi cer părerea în legătură cu 
subiecte ridicole, e ca și cum oamenii și-au 
pierdut simţul logicii sau s-au întors înapoi 
la vârsta copilăriei. În legătură cu telefonul 
mobil, nu trebuie să uităm că creștinii 
doresc mai întâi comunicarea cu Dumnezeu 
și mai apoi pe cea cu oamenii.

Cu ajutorul telefoanelor vorbim cu 
oamenii. Dar cu Dumnezeu cum vorbim? 
Un călugăr mi-a spus odată că și el are 
un telefon mobil cu multe caracteristici, și 
mai apoi mi-a arătat șiragul său de mătănii 
care era foarte uzat. „Cu asta”, m-a asigurat 
el, „vorbesc tot timpul cu Dumnezeu!” 
Telefonul mobil are taste, dar eu folosesc 
nodurile pentru a cere milă de la Dumnezeu; 
acest telefon trebuie să fi e folosit continuu, 
mai ales la vârsta noastră când tentaţiile 
sunt multe și mulţi oameni s-au îndepărtat 
de Dumnezeu, întrucât suntem absorbiţi de 
grijile noastre cele lumești.”

Fericiţi sunt cei ce nu au fost captivaţi 
de tehnologia contemporană și pot să 
comunice deschis cu Dumnezeu prin 
rugăciune arzătoare, cu mintea nedistrasă 
de griji lumești, și care nu are nevoie de 
echipamente, antene, căști, cabluri, etc.

Preluat de pe doxologia.ro

Indiferenţa - cel mai mare 
păcat al lumii de azi

Nu-ţi fi e teamă de dușmani, în cel mai rău caz, ei te pot ucide; nu-ţi 
fi e teamă de prieteni, în cel mai rău caz, ei te pot trăda; fi e-ţi teamă de 
cei indiferenţi – ei nici nu ucid, nici nu trădează, dar cu acordul lor tacit 
se comit omoruri și trădări.

“Ia totul de la viaţă”, “Viaţa este pentru tine”, “Bucură-te de 
plăcerile vieţii”, “Scuipă pe toată lumea” - sunt motto-urile vieţii de azi. 
Trist, dar sub aceste lozinci trăiește astăzi și generaţia adulţilor, educată 
pe timpurile socialismului, care cu toate neajunsurile sale, învăţa totuși 
tânăra generaţie că este o onoare de a-ţi ajuta aproapele tău.

În copilărie chiar dacă nu au primit o educaţie, unde să aibă loc 
și Dumnezeu, totuși ideea de bază era triumful binelui asupra răului. 
Era o normă a societăţii să cedezi locul unei bunicuţe în transport, să 
o ajuţi în a traversa o stradă, sau să fi i alături de prietenul care e mai 
slab la învăţătură.

Ce s-a întâmplat cu mulţi dintre noi astăzi? De ce oamenii devin 
indiferenţi nu numai faţă de ei însăși, ci și faţă de familiile lor, prieteni 
și vecini? De ce majoritatea trece indiferentă pe alăturea unei persoane 
în suferinţă ? Fără îndoială, o amprentă puternică a lăsat asupra noastră 
ritmul accelerat al vieţii, în special în orașele mari. În doar o zi, omul 
modern percepe o cantitate colosală de informaţie, pe care strămoșii 
noștri din secolul 18 le primeau într-o lună. Și dacă predecesorii 
noștri aveau fericirea de a alege ceea le este necesar, astăzi peste noi 
este „răsturnată” toată murdăria și vulgaritatea, amestecată cu toate 
slăbiciunile umane, plină de cinism și sânge. 

Am început să percepem crima, violul și alte infracţiuni, ca ceva 
obișnuit , chiar dacă acestea se petrec alături. Noi nu mai suntem 
surprinși de faptul că copiii încep să bea și să fumeze în școala primară. 
Iar la liceu deja consumă droguri. Din contra mulţimea vânzătorilor și 
farmaciștilor, care ar fi  cazul să nu le ofere acestea, fără mustrare de 
conștiinţă le pune nestingherită la dispoziţie.

Pe noi nu ne mai interesează un biet om ce stă culcat pe stradă 
în noroi sau în subterană. “E beat, ce mă privește?” –medităm și calm 
trecem pe alăturea. “Mamă, nu mă lovi!” –se aude nu prima dată din 
apartamentul învecinat cu dvs. Nu ne privește nici asta – fi ecare cu 
familia și educaţia lui. Noi privim în continuare televizorul , pentru 
următoarea emisiune de “scandaluri, intrigi și investigaţii”, pe care ni 
le oferă cu drag televiziunea în fi ecare seară.

Adolescenţii beau bere sub ferestre și fac zgomot? Ei bine, ei au 
părinţii lor. Pe mine nu mă ating, și e bine. Au agresat o fată seara-n 
stradă? Să mă implic și să am de suferit și eu? O bunicuţa își numără 
puţinii bani în magazin, meditând ce să cumpere mai bine - lapte sau 
pâine? Și înainte de aceasta, ea cum și-a crescut copiii, de ce ei nu o 
ajută? Această serie nesfârșită de întrebări și răspunsuri similare, ne 
urmărește în fi ecare zi și aproape pe fi ecare, doar consolidându-ne în 
ideea că ce a fost, a trecut, astăzi fi ecare e pentru sine.

Da, viaţa astăzi e mai agitată și toţi suntem implicaţi într-o 
mulţime de activităţi și avem foarte multe de rezolvat, depășit și trecut. 
Dar să treci alături de cel în durere și să consideri că nu te privește, să 
vezi că se întâmplă lucruri înfricoșătoare și să zici că e problema celor 
implicaţi - nu e bine, nu e corect. Căci de fapt toţi suntem implicaţi. Cei 
din jur sunt apropiaţii noștri, și astăzi noi trecem pe lângă ei indiferenţi, 
mâine vom fi  noi intr-o situaţie similară și situaţia se poate repeta.

Concetăţenii noștri, care au știut mereu că nu există doar durerea 
proprie, dar și cea a fratelui nostru, ar trebui să scape de stereotipul 
impus nouă - nimănui nu-i datorăm nimic.

Ne închidem fi ecare în carapacea de piatră pe care o avem și nu 
ne interesează cei din jur. Desigur că cel mai simplu este de a transfera 
responsabilitatea pe alţii, pe oricine, numai nu a ne implica și personal. 
“Dar ce, eu am cea mai mare nevoie?” – Întrebă omul astăzi, trecând 
pe alături de o altă fărădelege.

O vorbă înţeleaptă spune “Dacă dorești să schimbi lumea - începe cu 
tine”. Și trebuie să o începem. Căci să treci indiferent pe lângă o gheretă 
unde un copil își procură ţigări și alcool sau o tânără mamă cu ţigara –n 
gură își plimbă copilașul, nu este doar normal, dar și împotriva fi ecăruia 
dintre noi. În ţările civilizate, acestea se consideră ceva barbar, la noi - o 
normă. Și cel mai grav că deja și ne-am obișnuit cu situaţia creată.

Să ne amintim cuvintele lui Hristos către ucenicii săi - Nu există 
dragoste mai mare, decât să-ţi pui viaţa pentru aproapele tău! Dar de 
fapt noi astăzi nu suntem gata nu viaţa să ne dăm pentru aproapele 
nostru, ci doar să-i acordăm un ajutor atunci când are nevoie de el, sau 
să nu fi m indiferenţi de ceea ce se întâmplă cu el.

Nu avem dreptul să fi m indiferenţi - nici ca oameni și nici ca 
creștini, și dacă o vom începe de la fi ecare dintre noi – multe se vor 
putea schimba. Așa să ne ajute Dumnezeu.

Natalia Loza (Ortodoxia.md)

METANIERUL CA TELEFON MOBIL

(începutul în pag. 4)
Ţinem să precizăm că această legendă e foarte aproape de adevăr. Practic izvoarele istorice 

stabilesc o legătură uluitoare cu realitatea și evenimentele de atunci. E vorba de prima campanie 
a lui Ștefan cel Mare, întreprinsă în iunie 1462, când a încercat să cucerească cetatea Chilia de 
la unguri. Atunci cu adevărat a fost înfrânt și rănit la picior. În următoarea campanie din 1465 
a repurtat victorie, cucerind  Chilia de la unguri.  După victorie, Ștefan demarează construcţia 
mănăstirii Putna. O altă dovadă, extrem de edifi catoare, care vine să ne confi rme veridicitatea 
legendei, este cea legată de alegerea locului viitoarei ctitorii. Actualmente la Putna se păstrează 
un deget luat din mormântul lui Daniil Sihastrul. Conform legendei, acesta ar fi  degetul arătător 
de la mâna dreaptă “ cu care el i-a arătat voievodului mândra vale a Putnei, unde l-a îndemnat 
să ridice mănăstirea”. Locul unde a văzut Ștefan prima dată doar o lumânare arzând, peste 
râuleţul Putna, se numește în prezent Dealul Crucii. Acolo se afl ă o cruce mare din piatră, care 
domină împrejurimile, dar nu este încrustat pe ea nici o inscripţie. Astfel, la îndemnul lui Daniil 
Sihastrul a fost înălţat altarul Moldovei, cel mai sacru loc al poporului nostru, unde odihnește 
bătrânul voievod Ștefan cel Mare. Domnitorul l-a căutat întotdeauna pe înţeleptul pustnic. De 
avea o durere sau bucurie, de-l frământa vreo întrebare, de avea nevoie de un sfat preţios sau 
pur și simplu de liniște și pace, toate le găsea la Daniil Sihastrul.

 Când a trecut în cele veșnice iubitul mitropolit al Moldovei Teoctist, cel care l-a uns pe 
câmpia Direptăţii domnitor pe Ștefan cel Mare, domnia, clerul și întreaga boierime a ţării a 
hotărât să-l numească în înaltul scaun mitropolitan pe Daniil Sihastrul. Din modestia sa nobilul 
slujitor al Domnului, auzind despre această intenţie, și-a părăsit chilia și s-a retras în locuri 
neumblate. S-a oprit departe  la Stânca Șoimului de pe râul Voroneţ, unde și-a săpat o chilie. 
Dar și aici era căutat de oameni: ucenici în ale călugăriei și pelerini. Daniil Sihastrul a creat în 
Moldova cea mai mare mișcare isihastă de la Stânca Șoimului, fără precedent în istoria ţării 
noastre. Ea a dinamizat și a reanimat, a mobilizat viaţa spirituală din mănăstiri și schituri și a 
dat poporului o nouă veritabilă generaţie de călugări și sihastri, „rugători ai neamului”. Printre 
ei îl vom nominaliza pe viitorul mitropolit al Moldovei, Grigorie Roșca. 

 Se spune că lui Daniil Sihastrul i se datorează în mare parte strălucita domnie a lui Ștefan 
cel Mare, căci el a fost cel care i-a călăuzit mereu pașii cu multă înţelepciune. Se consideră că 
datorită acestui pustnic Marele voievod obţinea victorie în bătălii. Bătrânul sihastru cunoștea 
tainele naturii și avea darul prezicerii. El stabilea cu o exactitate uluitoare când urma să 
fi e o zi cu ceaţă sau să plouă. Lui i se datorează fi xarea zilei bătăliei de la Podul Înalt din  
ianuarie 1475, când lupta fu câștigată în mare parte datorită forţelor naturii, care s-au dovedit 
a fi  favorabile moldovenilor. Îl mai ajută la izbândă pe Ștefan și întreg poporul puternicele 
rugăciuni ale sihastrului, care se ridicau direct la cer. La îndemnul lui Daniil Sihastrul, Ștefan 
cel Mare continuă lupta cu turcii și după o nouă victorie prezisă de Daniil Sihastrul mai înălţă 
o nouă  mănăstire - Voroneţ, unde a și fost îngropat bătrânul pustnic. Azi nu se cunoaște anul 
trecerii în nefi inţă a sfântului. La înmormântarea sa a luat parte și Ștefan cel Mare care a așezat 
pe mormântul lui o piatră funerară pe care scrie:” Aici este mormântul părintelui nostru David, 
schimnicul Daniil.”

  Până în prezent acolo unde el odihnește la mănăstirea Voroneţ se îndreaptă mii de 
credincioși spre a se ruga și a-i cere vindecare de suferinţe. Conform unei decizii sinodale de 
canonizare s-a stabilit ca el să fi e sărbătorit în fi ecare an la 18/31 decembrie.

Monahi moldoveni marcanţi - Cuviosul 
Daniil Sihastrul
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La invitaţia Preasfi nţitului Ambrozie de Gatchina, 
rectorul Academiei Teologice din Sankt Petersburg, și cu 
binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, o delegaţie a Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” din București 
s-a deplasat în orașul de pe Neva pentru a încheia un 
parteneriat cu Academia Teologică din acest oraș.

Premisele încheierii acestui parteneriat au fost 
create prin participarea prorectorului instituţiei rusești la 
Simpozionul internaţional dedicat Tainei Sfântului Maslu 
(mai 2012), precum și prin participarea prodecanului 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din București, pr. conf. 
Constantin Preda, la o conferinţă a Academiei din Sankt 
Petersburg.

Delegaţia din România este condusă de pr. prof. dr. 
Ștefan Buchiu, însoţit de pr. lect. dr. Gheorghe Holbea, lect. 
dr. Marin Coteţiu din cadrul Departamentului de Teologie 
sistematică, practică și Artă sacră și de diac. Eugeniu 
Rogoti de la Sectorul Relaţii bisericești, interreligioase și 
comunităţi externe al Patriarhiei Române.

Acordul a fost semnat în dimineaţa zilei de 20 
noiembrie 2012 de către Preasfi nţitul Ambrozie de 
Gatchina, din partea rusă, și părintele Ștefan Buchiu, din 
partea română, după cum ne informează Ziarul Lumina.

Preasfi nţitul Ambrozie s-a adresat masteranzilor și 
doctoranzilor prezenţi la ceremonie cu un cuvânt, în care 
a subliniat importanţa parteneriatelor cu instituţii teologice 
de învăţământ din alte ţări, pentru faptul că diplomele 
de master sau doctorat primite în academiile teologice 
din Rusia nu sunt recunoscute de stat, iar cu instituţiile 
teologice din România pentru nivelul academic înalt al 
acestora.

Părintele decan Ștefan Buchiu a amintit de 
parteneriatele încheiate și cu alte instituţii similare 
din Ucraina și Rusia, subliniind dorinţa instituţiilor de 

învăţământ teologic din România de a coopera mai ales cu 
instituţiile similare din Bisericile Ortodoxe Surori.

După semnarea ofi cială a acordului, cei prezenţi au asistat 
la o conferinţă despre personalitatea și importanţa părintelui 
Dumitru Stăniloae pentru teologia ortodoxă contemporană, 
susţinută de părintele Gheorghe Holbea, primită cu mare 
interes din partea studenţilor ruși, care au adresat mai multe 
întrebări legate de opera și activitatea marelui teolog român. 
Preasfi nţitul Ambrozie a remarcat, după această conferinţă, 
necesitatea stringentă a traducerii lucrărilor părintelui 
Stăniloae în limba rusă, pentru importanţa lor covârșitoare în 
studiul teologiei dogmatice ortodoxe.

Academia Teologică din Sankt Petersburg a fost 
înfi inţată în 1808 și și-a continuat activitatea de instruire a 
viitorilor preoţi și misionari ruși, cu excepţia unei perioade 
a începutului regimului bolșevic (1918-1946). Astăzi, la 
academie studiază 800 de tineri, dintre care 350 la forma 
cu frecvenţă. Corpul profesoral este format din 100 de 
persoane.

Zi de zi mii de oameni trec prin faţa Catedralei 
“Nașterea Maicii Domnului” din Chișinău fără a acorda 
atenţie unei pagini din istoria Basarabiei interbelice. Zilele 
trecute, istoricul Alexandru Magola a fost cel care mi-a 
arătat o placă de marmură amplasată în parcul Catedralei, 
și trebuie să recunosc că de câte ori am trecut pe alături nu 
am acordat importanţă acestei plăci.

 Cu această ocazie am constatat că placa este amplasată 
de Societatea Culturală “Ginta Latină” imediat după anii 
‘90, împreună cu o troiţă de lemn, din care cu părere de 
rău nu se mai păstrează decât baza (unde se mai observă 
sculptaţi Arhangelii Mihail și Gavriil) în cinstea lui Alexei 
Mateevici, Simion Murafa și Andrei Hodorogea.

„În anul 1922 a fost inaugurat, la Chișinău, un 
semnifi cativ monument dedicat cinstirii „apostolilor 
Basarabeni, martiri ai Sfi ntei cauze naţionale”. Era, 
astfel, fi nalizată iniţiativa unui comitet din Chișinău, 
prezidat de către Pantelimon Halippa. Iniţiatorii s-au 
bucurat de sprijinul Comitetului regional Chișinău al 
Societăţii „Mormintele Eroilor”, avându-i ca susţinători pe 

președintele comitetului, generalul de divizie S. Popovici 
și generalul de divizie S. Macri. Acţiunea a fost preluată 
și fi nalizată de către Comitetul Central al Societăţii 
„Mormintele Eroilor”, coordonat de către mitropolitul 
primat, dr. Miron Cristea. Lucrarea a fost încredinţată 
pentru realizare sculptorului Vasile Ionescu-Varo care 
a fi nalizat o stringentă chemare de cinstire a bravilor 
luptători pentru idealul naţional.

 Amplasat în curtea catedralei, monumentul a fost 
executat din piatră, având reliefuri, vulturul, stema, 
inscripţiile și elementele decorative turnate în bronz. 
Ansamblul avea un piedestal cu cinci trepte pe care era 
amplasat un panou vertical din piatră, unde erau încastrate 
reliefuri cu chipurile martirilor însoţite de inscripţiile: 
Simion Murafa, născut la 24 mai 1887, mort la 20 august 
1917; părintele Alexei Mateevici, născut la 16 martie 
1888, mort la 13 august 1917; Andrei Hodorogea, născut 
octombrie 1878, mort la 20 august 1917. Aceste reliefuri 
erau protejate de un vultur cu aripile larg deschise. Sub 
reliefuri erau cuvintele defi nitorii ale monumentului, 
menţionate mai sus. Cele trei reliefuri erau încadrate de 
elemente vegetale. În partea superioară erau plasate două 
ramuri. Una de stejar și alta de laur, care încadrau stema 
României. Baza monumentului avea dimensiunile 4,35/
1,92 m. Panoul de piatră avea dimensiunile de 2,75/3,00/
0,60 m. Lucrarea a costat 140 000 lei.”

 La dezvelirea monumentului partizanul edifi cării lui 
Pan Halippa a rostit un cuvânt de omagiere pentru martirii 
basarabeni din care desprindem doar începutul: „Înalt 
Preasfi nte, Ilustre oaspe, Domnilor miniștri, Domnule 
general, Onorată asistenţă, ne-am adunat aici, ca prin 
prezenţa noastră la dezvelirea monumentului ridicat 
fi ilor iubiţi ai Basarabiei – părintele Alexie Mateevici, 
Simion Murafa și Andrei Hodorogea, să aducem un 
omagiu de pietate acestor luptători vajnici pentru cauza 
naţională. Mie, ca președinte al Comitetului de iniţiativă 
pentru ridicarea monumentului și ca unul care am trăit 
împreună cu ei zile de trudă și de luptă, îmi revine sarcina 
să lămuresc în câteva cuvinte cine au fost pentru neamul 
nostru fericiţi întru Domnul, ale căror chipuri le-am săpat 
în bronz pe acest monument și a căror amintire datori 
suntem s-o săpăm și în sufl etele noastre, făcând din viaţa 
lor de muncă, luptă și jertfă o pildă pentru noi și pentru 
generaţiile care ne urmează...”

 Acest monument a fost distrus odată cu invazia 
bolșevicilor din 1940, iar plăcile de bronz au fost evacuate 
la București și predate Muzeului de Arte “Carol al II-
lea” în baza unui proces verbal. Prin acest gest, chipurile 
acestor martiri au fost ferite de profanare.

 Credem că în timp jertfa lor va fi  cunoscută în întreaga 
ţară, iar exemplul lor urmat de tinerii din zilele noastre.

Ion Poetaș, pentru ASCOR

Gerul năprasnic al uitării 
– Onega 1944-1945

În luna august 
1944, în satele 
românești din 
Bucovina de Nord 
(deja din nou ca 
regiunea Cernăuţi în 
RSS Ucraineană), 
au început să fi e 
adunaţi tineri 
pentru a participa 
la reconstrucţia 
zonelor distruse 
ale URSS. Nefi ind 
preveniţi unde urmau 

să fi e duși, nu și-au luat haine de iarnă. Au fost 
urcaţi în eșaloane la Cernăuţi și duși la lagărul 
de muncă de lângă lacul Onega. Această temă 
a apărut în contextul restructurării pe paginile 
ziarului „Zorile Bucovinei” (pe atunci scris în 
chirilice) din Cernăuţi, în luna iunie 1989. Din 
păcate, tema ca atare nu a fost recuperată de 
discursul istoriografi c românesc. Articole despre 
lagărele de muncă forţată au apărut în presă și în 
monografi ile satelor scrise de însăși intelectualii 
nord-bucovineni mai ales după 2000. În acest șir 
se înscriu monografi ile Boianului, Oprișenilor, 
Tereblecei ș.a., dar și revista cernăuţeană „Ţara 
Fagilor”. Vasile T. Șlemcu din Tereblecea își 
amintea că mulţi au început să moară în luna 
septembrie, pentru că atunci venise pe pământul 
carelo-fi nic iarna.

În luna august 2012, în cadrul programului 
Geschichtswerkstatt Europa, sub egida Institut  
für angewandte Geschichte, am efectuat împreună 
cu doi colegi o deplasare în regiunea Cernăuţi în 
cadrul căreia am luat mai multe interviuri despre 
deportări, lagărele din nord, recrutările forţate 
pentru munca în Donbas și represiunile pe motive 
politice reale sau inventate. Mai jos propunem 
cititorului un fragment din interviul cu Nicolai 
Scripcariu (n. 1925) din satul Arbureni, care a 
supravieţuit lagărului de la Onega.

- Nici nu știu ci să vă spun. Războiul a fost o 
epocă grea pentru omenire. O fost tare gre. Că pe 
noi amu ne-o luat, încă nu era terminat războiul 
când ne-o mobilizat de aici din părţile astea de 
Bucovina, de Moldova, din toate părţile astea – pe 
moldoveni, pe români.

Am fost duși în Finlanda, în Onega, la lucru, 
pe urma frontului fi nlandez.  Pe urmă ne-o mutat 
de acolo. Pe noi ne-o dus la lucru în Armenia la 
șahtele de molibden și aramă. Și-apoi prin ’48 am 
venit, am fost eliberaţi și-am venit aici, și-o început 
colectivizarea. 

(...)
- Cine v-a luat la Onega?
- KGB-ul ne-o dus la Cernăuţi la spitalul de 

ochi. Ne-o ţinut trei zile, ni-o pus pe eșaloane di 
marfari de-astea de-animale și ne-o dus 13 zile până 
în Medvejagorsk. Acolo am lucrat la lesosplav.

- Și erau mulţi moldoveni?
-  2000 eram  noi într-un lagăr. 2000 de 

persoane, da din 2000 o rămas vreo 500. Restul o 
gunoit pământul.

- Din satul Dvs. O mai fost?
- Da, o mai fost. O fost vreo 15-20 de oameni 

de-aiși. O fost din Boian. Toţi ce-o fost până-n 50 
de ani tăţi o fost râdicaţi, luaţi.... Acolo o fost lagăr 
a nemţilor...

- Ce anume făceaţi?
- Aduce plute dela pădure unde le tăie și noi 

scotem din apă. Tăiam, urcam în vagoane și se dușe 
la fabrica de hârtie.

- De dimineaţa lucraţi?
- Acolo e timpul de iarnă, să fași la 11 ceasuri 

zâua. Ne scote la 8 și stai în pădure până se fășe 
zâua... Așa friguri era că pocneu copacii. Eu le-am 
spus așe – „Nu dă Dumnezeu niși la puiul șel de 
șărpe să mai vie timpurile ș-așa suferinţe, ș-așa 
greutăţi”. 

Mai mulţi ani în urmă în Ucraina fusese 
stabilită o zi în memoria celor care au murit în 
timpul foametei. Oamenii aprindeau în biserici sau 
acasă lângă geam lumânări sau candele. Ar fi  bine 
ca și noi să-i pomenim pe tinerii bucovineni care au 
fost luaţi în august 1944  la munca de reconstrucţie 
a URSS, ofi cial, iar în realitate au ajuns în lagăre 
militarizate, de unde majoritatea nu s-au mai 
întors.

Dr. Marius Tărîţă, IISD al AȘM

Monumentul celor trei martiri din inima Chișinăului

Opera părintelui Stăniloae va fi  tradusă în limba rusă
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FUMATUL
 Pe toate pachetele de ţigări scrie:
“Fumatul dăunează grav sănătăţii”.
 E adevărat. În primul rând, dăunează inimii. Indiferent 

de prezenţa celorlalţi factori de risc, fumătorul are un risc 
de două ori mai mare de a face un infarct decât o persoană 
nefumătoare. Chiar și sub 5 ţigări pe zi sunt periculoase.

În plus, fumatul determină și alte boli teribile: cancer 
cu diverse localizări (limbă, gât, plămân), insufi cienţă 
respiratorie. Scade atenţia și viteza de gândire. La bărbaţi 
poate fi  cauză de impotenţă. Copiii femeilor însărcinate 
fumătoare sau doar expuse la fumul de ţigară pot dezvolta 
boli grave cauzatoare de moarte.

 Ţigările cu conţinut redus de nicotină (“light”= 
ușoare), nu vă “ușurează” de risc, deoarece dăunător este 
monoxidul de carbon din fumul de ţigară. Așa se explică, 
de altfel, creșterea riscului și la fumătorii pasivi.

 Faptul că renunţarea la fumat reduce riscul de a 
muri din cauza unui atac cardiac sau cerebral a fost clar 
dovedită știinţifi c.

 În ţări precum SUA, unde campaniile active antifumat 
au dus la reducerea numărului fumătorilor, s-a constatat și 
o reducere a evenimentelor cardiovasculare. 

În schimb, la noi numărul fumătorilor a crescut, în 
special la tineri. Ca o consecinţă, și numărul de infarcte 
severe apărute la persoane sub 40 ani ce nu au alt factor de 
risc decât fumatul.

În concluzie, dacă nu fumaţi, nu vă apucaţi!

Mai mult, încercaţi să-i faceţi pe cei din jurul 
dumneavoastră să renunţe la fumat!

Dacă fumaţi, lăsaţi-vă! Nu e niciodată prea târziu 
pentru a vă lăsa! Nimic nu va fi  mai benefi c pentru 
sănătatea dumneavoastră!

După 20 minute de la ultima ţigară organismul 
dumneavoastră deja simte efectele benefi ce!

tensiunea arterială crescută în timpul fumatul se 
reduce

după numai 24 ore începe să scadă riscul de infarct, la 
un an se reduce la jumătate iar la 15 ani ajunge la nivelul 
unui nefumător

după 10 ani scade riscul de cancer pulmonar la 
jumătate

Cum vă puteţi lăsa de fumat?

În primul rând trebuie să doriţi să vă lăsaţi!
Oricât de imposibil pare, e mai bine să o faceţi brusc, 

nu reducând din numărul de ţigări.
Nu vă veţi îngrășa dacă nu veţi înlocui ţigările cu 

diverse gustări.
Dacă totuși simţiţi nevoia, alegeţi un fruct sau un 

pahar cu ceai ori suc de fructe neîndulcite; sau, mai bine, 
apa plată!

În anumite cazuri, există și varianta plasturilor cu 
nicotină.

Relaxaţi-vă: respiraţi adânc și expiraţi încet; nu uitaţi: 
dorinţa de a fuma va trece!

Activitatea fi zică, sportul, reduc tensiunea și dorinţa 
de a fuma.

HIV ȘI TUBERCULOZA

CE PREZINTĂ TESTAREA LA 
HIV?

Testul la HIV - este o 
investigaţie de laborator a 
sângelui, preluat din venă. Testul 
se efectuează cu serul sanguin și 
se bazează pe determinarea nu a 
însuși virusului, dar a proteinelor 
specifi ce - anticorpi HIV. Ca 
răspuns la prezenţa virusului, 
organismul uman produce 
anticorpi, care, din păcate, nu pot fi  
determinaţi îndată după infectare.

După nimerirea virusului în 
sânge, este nevoie de o perioadă 
de la 25 zile până la 3 luni (în 
unele cazuri până la 6 luni) pentru 
producerea unei cantităţi sufi ciente 
de anticorpi, pentru ca ei să poată fi  
determinaţi în timpul investigaţiei. 
Această perioadă se numește 
„fereastră imunologică” și testarea 
în această perioadă poate oferi un 
rezultat „fals” negativ. De aceea, 
pentru obţinerea unui rezultat real 
este necesară testarea repetată 
în termenul recomandat de către 
specialistul instituţiei medicale, 
în care a fost efectuată prima 
testare. Totodată, în perioada 

„ferestrei imunologice” în sânge, 
spermă, eliminările vaginale și 
laptele matern ale persoanelor care 
trăiesc cu HIV, virusul se conţine 
într-o concentraţie sufi cientă 
pentru infectarea altor persoane. 
Din această cauză, ne cătând la 
rezultatul negativ, în perioada 
„ferestrei imunologice” este 
necesar de respectat toate măsurile 
de precauţie pentru evitarea 
transmiterii infecţiei.

UNDE SE POATE EFECTUA 
TESTUL LA HIV?

În Moldova, testul la HIV 
poate fi  efectuat GRATIS:

• la Centrul de 
Profi laxie și Control SIDA 
(Centrul SIDA, Chișinău, str-
la Studenţilor, 7/1);

• în cabinetele de 
consiliere și testare voluntară 
(CTV) din cadrul centrelor 
consultative ale Asociaţiilor 
Teritoriale Medicale din or. 
Chișinău (sectoarele Centru, 
Buiucani, Botanica, Ciocana, 
Rîșcani);

• în cabinetele 
CTV din cadrul centrelor 
consultative raionale.
Testarea la Centrul SIDA și 

cabinetele CTV poate fi  efectuată 
fără prezentarea actelor de 
identitate (persoanei care dorește 
testarea la dorinţa ei, nu i se vor 
solicita buletinul de identitate, 
poliţa de asigurare medicală, 

cartela medicală). Indiferent de 
locul testării, cadrul juridic al 
Republicii Moldova presupune 
confi denţialitatea rezultatelor 
testării. Testarea la HIV este însoţită 
de consiliere pre- și posttestare. 
Consilierul din cabinetele CTV 
poate oferi informaţii despre HIV 
și SIDA.

ESTE OBLIGATORIE 
TESTAREA LA HIV 

A PACIENŢILOR CU 
TUBERCULOZĂ?

Da. Testarea sângelui la HIV 
este inclusă în lista investigaţiilor, 
care se efectuează pacientului în 
caz de suspectare a tuberculozei. 
Procedura efectuării testului 
garantează confi denţialitatea 
rezultatelor.

CE PREZINTĂ REZULTATUL 
POZITIV ȘI NEGATIV AL 

TESTĂRII?

Dacă testarea sângelui 
pacientului la HIV oferă un 
rezultat pozitiv, aceasta înseamnă, 
că în organism este prezentă 
infecţia HIV. Pacientul care este 
infectat cu HIV se numește HIV-
pozitiv sau sero-pozitiv. Dacă 
testarea sângelui pacientului la 
HIV oferă un rezultat negativ, 
aceasta înseamnă că infecţia HIV 
lipsește. Acest pacient este numit 
HIV-negativ sau sero-negativ.

CE TREBUIE SĂ ȘTIE 
DESPRE INFECŢIA 
HIV PACIENTUL CU 
TUBERCULOZĂ

Posibilităţile medicinii 
contemporane permit de a menaja 
infecţia HIV ca o boală cronică. 
La ora actuală infecţia HIV nu 
poate fi  complet vindecată. De 
asemenea nu există vaccin, care 
să prevină infectarea cu HIV. 
Totuși există medicamente, care 

încetinesc evoluţia infecţiei HIV 
către stadiul SIDA - preparatele 
antiretrovirale (ARV). Momentul 
când trebuie iniţiat acest tratament 
- tratamentul ARV - se determină 
pe baza indicilor individuali ai 
încărcăturii virale și stării statutului 
imun al pacientului HIV-pozitiv, și 

nu cronologic - peste atâtea sau 
atâtea luni sau ani după depistarea 
infecţiei HIV în organism. De 
aceea, pentru a iniţia tratamentul 
ARV la momentul oportun este 
important de cunoscut statutul 
HIV și de ţinut sub control starea 
statutului imun.

CUM SĂ NE LUPTĂM CU INFECŢIA HIV?

TRATAMENTUL ANTITUBERCULOS POATE 
FI COMBINAT CU TRATAMENTUL ARV?

Da, aceasta este posibil. Deseori la depistarea tuberculozei la pacienţii HIV-pozitivi apare problema: să 
fi e tratată mai întâi tuberculoza și apoi să se înceapă tratamentul ARV, sau să fi e iniţiate concomitent ambele 
tratamente. Mai frecvent apar probleme la administrarea Rifampicinei. Până acum, în așa situaţii se recomanda 
amânarea iniţierii tratamentului ARV până la fi nisarea tratamentului antituberculos, de asemenea întreruperea 
acestui tratament în primul stadiu de tratament antituberculos. Totuși, ultimele cercetări au arătat, că este posibil 
de ales un regim și doze de tratament antiretroviral, care să permită indicarea tratamentului ARV peste 2-3 
săptămâni de la iniţierea tratamentului antituberculos.

REŢINEŢI:
•HIV ca și tuberculoza - nu este o sentinţă, ci doar un diagnostic. Este necesar de cunoscut adevărul 

despre starea sănătăţii, cauzele îmbolnăvirii, pentru a micșora riscul de transmitere a infecţiilor celor din jur, 
pentru a ajuta medicilor în lupta cu boala.

•Testarea la HIV nu este periculoasă și nici dureroasă. Ea se poate efectua gratis, iar în timpul consilierii 
pre- și posttestare, consilierul va răspunde la toate întrebările referitoare la infecţia HIV și SIDA care vă 
interesează, va oferi recomandările necesare pentru prevenirea infectării cu HIV.

Utilizaţi posibilităţile consilierii și testării la HIV, pentru a păstra sănătatea proprie și a celor apropiaţi!
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Părintele Simeon Costin a fost petrecut pe ultimul drum
Moartea subită a părintelui Protoiereu Simeon Costin ne-a cutremurat și 

ne-a întristat profund. Acest neobosit slujitor al Bisericii Ortodoxe a plecat prea 
devreme dintre noi, lăsând un gol imens în inimile membrilor familiei, rudelor, 
apropiaţilor și ale tuturor celor care au avut ocazia să cunoască pe Sfi nţia Sa.

De-a lungul întregii misiuni preoţești, pentru părintele Simeon au vorbit 
faptele sale izvorâte din dragostea creștinească și frica faţă de Dumnezeu. De 
aceea a și fost iubit și preţuit de enoriași și confraţii slujitori, amintirea sa 
rămânând vie și luminoasă în nenumăratele inimi cernite de durere.

În grelele clipe de despărţire de un om drag, suntem alături de familia 
îndurerată, exprimându-ne condoleanţele și rugându-ne Domnului să 
odihnească cu drepţii pe smeritul Său rob.Veșnica lui pomenire.

+ VLADIMIR, MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE 

Veghe în Irlanda împotriva 
legislaţiei avortul

Mii de demonstranţi pro-life 
irlandezi au umplut strada lângă 
Camera Reprezentanţilor din Dublin, 
pentru o veghe pentru viaţă, în 
ziua de 4 decembrie 2012, cerând 
legislatorilor să nu aprobe nici o lege 
care să permită avortul. “Trebuie 
să asigurăm că atât mamele cât și 
copilașii noștri sunt cât mai bine 
protejaţi, prin interzicerea avortului”, 
a declarat Niamh Ui Bhrian, din 
grupul pro-life irlandez Life Institute. 
Între participanţii la veghea cu 
lumânări s-au numărat adulţi, copii, 
studenţi, clerici și grupuri bisericești, 
cerând conducerii ţării să protejeze 
atât mamele cât și bebelușii lor 
nenăscuţi. Unele pancarte îi cereau 
primului ministru al Irlandei, Enda 
Kenny, să își ţină “promisiunile pro-

life” pe care liderul partidului Fine Gael le-a făcut la alegerile din 2011.
Guvernul irlandez dezbate raportul de 58 de pagini al unui grup de experţi 

pe tema avortului, prin care se susţine legislaţia și reglementările privind 
avortul, relatează ziarul irlandez The Independent. Raportul este un răspuns la 
o decizie din 2010 a Curţii Europene pentru Drepturile Omului, care susţine 
că legile irlandeze privind avortul nu protejează dreptul constituţional la viaţă 
al mamei însărcinate, pe care Curtea Supremă din Irlanda l-a stabilit în 1992. 
Caroline Simons, avocat, membră a Campaniei Pro-Life, organizatoare a 
veghii, le-a spus participanţilor la aceasta că nu mai există cale de întoarcere 
odată ce guvernul aprobă legislaţia. “Orice asigurare care vi se va da în 
următoarele două luni că avortul nu va fi  introdus și că vor vorbi despre 
intervenţii medicale pentru cauze limitate este falsă”, a spus ea.

Ui Bhrian a declarat că o astfel de legislaţie va face Irlanda să meargă, în 
ceea ce privește avortul, pe urmele britanicilor, care au un sistem “anatema” 
pentru majoritatea irlandezilor. Mai mulţi Episcopi catolici au participat la 
manifestare, între care și Arhiepiscopul Michael Neary de Tuam. Conferinţa 
Episcopilor Catolici Irlandezi a răspuns la raportul experţilor printr-o 
declaraţie dată în 4 decembrie. Ei au spus că avortul este “distrugerea 
directă și intenţionată a unui copil nenăscut”, și este “grav imoral în orice 
circumstanţă”. Declaraţia a făcut referire la avortul din cauza unor tratamente 
medicale care nu urmăresc uciderea copilului nenăscut, dar pot pune în 
pericol viaţa acestuia. Se arată că în prezent legislaţia irlandeză și prevederile 
medicale permit asistentelor și medicilor să facă această distincţie “vitală”.

În timp ce guvernul irlandez analizează modifi cările la legea avortului 
încă din luna ianuarie, controversa a izbucnit după moartea din 28 octombrie 
a Savitei Halappanavar, într-un spital din orașul Galway. Ea a murit în urma 
unei infecţii cauzate de o pierdere de sarcină, după ce se spune că a cerut un 
avort. Jurnalistul care a dezvăluit știrea despre moartea Savitei Halappanavar 
a recunoscut că prima versiune a relatării ar putea fi  bazată pe amintiri 
eronate ale soţului femeii. Articolul scris de Kitty Holland în 14 noiembrie 
pentru The Irish Times sugera că Savita Halappanavar a murit din cauza 
faptului că avortul la cerere este ilegal în Irlanda. Articolul era intitulat “O 
femeie căreia i s-a refuzat o întrerupere de sarcină moare în spital”.

Autopsia femeii a arătat că a murit din cauza otrăvirii sângelui și a unei 
tulpini de E.coli cu ESBL, rezistentă la antibiotice. Deși investigaţia asupra 
cazului este în desfășurare, susţinătorii dreptului la avort susţin că avortul 
i-ar fi  salvat viaţa. Uí Bhriain a spus că participanţii la veghe “și-au amintit 
de Savita și copilul ei, și au deplâns pierderea vieţilor lor”. Cu toate acestea, 
ea a declarat că participanţii au cerut ca “mass-media și conducerea politică 
să privească acum la exploatarea cinică a acestei morţi tragice a unei tinere 
mame și să caute să descopere adevărul”.

Pentru răspunsul său 
“întotdeauna prezent la cerinţele 
de asistenţă din partea cetăţenilor 
care nu reușesc să facă faţă 
la necesităţile primare”, mai 
ales “în actuala fază socială de 
urgenţă”: cu această motivaţie, 
Parlamentul de la Lisabona 
a conferit luni, 10 decembrie 
2012, Organizaţiei creștine 
Caritas Portugalia, Premiul 
pentru Drepturile Omului 
2012. Premiul a fost acordat 
cu ocazia Zilei Naţionale a 
Drepturilor Omului, înfi inţată 
în 1998 concomitent cu ziua 
internaţională pe aceeași temă, 
citim în relatarea de pe situl 
Radio Vatican.

Potrivit agenţiei 
episcopatului catolic portughez, 
ceremonia de înmânare s-
a desfășurat în prezenţa lui 
Fernando Negrăo președintele 
Comisiei Parlamentare pentru 
afacerile constituţionale, 
drepturi, libertăţi și garanţii. 
Negrăo a amintit multiplele 

iniţiative ale organizaţiei 
caritabile catolice “în apărarea 
demnităţii umane”, lăudând 
în mod special “denunţarea 
curajoasă a sărăciei și 
excluziunii sociale”, și lupta 
neobosită împotriva “stigmatului 
care planează asupra sărăciilor 
emergente”, în contextul cărora 
a pus întotdeauna în centru 
persoana umană fără a căuta 
refl ectoarele și recunoașterea 
mass-media. La primirea 
premiului, președintele Caritas 
Portugalia, Eugénio Fonseca, a 
spus la rândul său că organizaţia 
acceptă acest premiu ca semn 
de apreciere pentru activitatea 
depusă de diferitele organizaţii 
bisericești în promovarea 
drepturilor omului și iniţiativele 
concrete ale acestora în apărarea 
drepturilor sociale.

Referindu-se la actuala 
situaţie critică a ţării pe plan 
social, el a subliniat necesitatea 
depășirii dihotomiei dintre 
“caritate și dreptate, drepturi și 

asistenţă, intervenţii punctuale 
și dezvoltare socio-economică”. 
Această contrapunere, potrivit 
președintelui Caritas Portugalia, 
a adus prejudicii “unei intervenţii 
sociale integrale” împotriva 
sărăciei. Amintind nenumăratele 
“focare de instabilitate” care 
se multiplică la nivel mondial, 
a pus accentul pe climatul de 
“nesiguranţă generalizată asupra 
viitorului”, care înăbușă speranţa 
și aspiraţia la fericire. Fonseca a 
încheiat cu un apel și o solicitare 
către organizaţiile angajate pe 
frontul sărăciei, agravate de 
actuala conjunctură economică, 
pentru a-și uni eforturile în 
vederea unui impact mai mare 
și benefi c. În fi ne, președintele 
Caritas Portugalia a cerut 
Parlamentului de la Lisabona 
să aibă în vedere acte normative 
prin care să se depășească 
“inegalităţile scandaloase 
existente și să împiedice formare 
de noi nedreptăţi sociale”.

Sursa: (rv – AD)

(RV – 13 decembrie 2012) Între 2000 și 2011, 
numărul persoanelor care se defi nesc creștine în 
Anglia și Ţara Galilor a scăzut de la 71,7% la 
59,3%. Datele au fost furnizate de Ofi ciul Naţional 
de Statistică, iar Conferinţa Episcopală din Anglia 
și Ţara Galilor le-a comentat astfel: „o scădere a 
numărului celor care se defi nesc creștini, ce refl ectă 
recentele valori sociale”. 

Episcopii au evidenţiat de asemenea că 
numărul persoanelor care se defi nesc fără nici o 
credinţă în Dumnezeul Bibliei (circa 14,1 milioane 
în 2011) nu ar fi  descurajant deoarece demonstrează 
că „creștinismul nu mai este o religie practicată 
din raţiuni culturale, ci o alegere și o angajare” și 
că „persoanele fac o alegere pozitivă în a se defi ni 
creștine”.

Același studiu statistic revelează că un sfert 
din populaţie se declară fără religie (în 2011, 
procentul era de circa 15%) și creștinismul 
continuă să fi e considerat ca fi ind religia cea mai 
importantă, cu 33,2 milioane de aderenţi, într-un 
procent de 59,3% din populaţie, urmată de islam, 
cu 2,7 milioane de persoane, reprezentând 4,8% 
din populaţie.

În ciuda situaţiei prezentate, episcopii din 
Anglia și Ţara Galilor susţin că populaţia catolică 
a rămas constantă, reprezentând 9% din cetăţeni, 
procent din care o cincime participă la Sfânta 
Liturghie în fi ecare săptămână. 

În schimb, în Irlanda de Nord situaţia se 
prezintă mai favorabilă pentru comunitatea catolică. 
Numărul protestanţilor (tradiţional, comunitatea 
cea mai numeroasă) a scăzut cu două procente, 
ajungând să fi e sub 50%, în vreme ce numărul 
catolicilor se prezintă în creștere cu un procent. 

Una din caracteristicile comunităţii catolice din 
Irlanda de Nord este angajarea activă în tutelarea 
vieţii, în contextul în care, în Marea Britanie și 
Irlanda de Nord, au existat încercări de introducere 
a unei legislaţii mai permisive privind avortul. De 
asemenea, la Belfast, a fost deschisă lunile trecute 
prima clinică privată unde este posibilă efectuarea 
întreruperii voluntare a sarcinii.

Parlamentul portughez acordă 
Organizaţiei Caritas Premiul pentru 

Drepturile Omului 2012

În Anglia și Ţara Galilor, creștini mai 
puţini dar cu o identitate asumată conștient


