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„Minunat este Dumnezeu întru sfi nţii Lui“ (Psalm 67, 36).
 
   Biserica cinstește pe sfi nţi întrucât recunoaște în ei 

prezenţa lui Hristos și lucrarea Sfântului Duh. Cinstirea sfi nţilor 
nu este, așadar, o știrbire a cinstirii lui Dumnezeu ci, dimpotrivă, 
este o preamărire a iubirii Sale pentru oameni și a lucrării Lui 
de înălţare a omului spre frumuseţea și viaţa veșnică a lui 
Dumnezeu. Domnul nu este minunat într-o singurătate și într-o 
izolare veșnică, ci este minunat întru sfi nţii care se împărtășesc 
și se bucură de iubirea lui Dumnezeu și de slava Sa.

   De aceea, Biserica Dreptmăritoare mărturisește și 
cinstește credinţa și vieţuirea sfi nţilor. Întrucât omul a fost creat 
după chipul lui Dumnezeu Cel veșnic Sfânt, sfi nţenia este viaţa 
adevărată a omului sau împlinirea umanului.

   Pentru a preamări pe Sfi nţii care s-au preaslăvit pe 
pământul ţării noastre, și în mod deosebit pe marele ierarh Înalt 
Prea Sfi nţitul Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni, Mitropolit 
al Chișinăului și al Hotinului, Președintele și Membrii Comisie 
Sinodale pentru Canonizarea Sfi nţilor  Bisericii Ortodoxe din 
Moldova, vine cu rugămintea către oamenii de cultură: preoţi, 
academicieni, istorici, profesori și creștinii de rând din ţara 
noastră, dacă deţin anumite materiale istorice, diferite mărturii 
și evenimente legate de viaţa ierarhului Gavriil Bănulescu 
Bodoni, să le scoată la lumina zilei și să fi e prezentate Comisiei 
pentru Canonizare.

    Prin această mărturisire, fi ecare dintre noi participăm la 
canonizarea și cinstirea sfi nţilor.

   Să-i facem cunoscuţi pe Sfi nţi și să-i aducem în mijlocul 
nostru, căci ei sunt cei care mijlocesc în faţa Sfi ntei Treimi 
pentru noi. 

Biserica nu este ceea ce credem noi că este. Ne-au luat ca 
pe niște prunci de la sânul mamei noastre, Biserica Ortodoxă 
și ne-au învăţat alte lucruri; ne-au dat să bem lapte la cutie; 
ne-au tăiat din rădăcină, ne-au înstrăinat de Tradiţie; ne-au 
îndepărtat de casa noastră, ne-au făcut străini în ţara noastră; 
au fost puși să ne dezveţe limba noastră maternă, limba 
Ortodoxiei. 

Cine? Toţi cei care au vrut să ne salveze cu forţa: iluminaţii, 
propagandiștii, bavarezii, masonii… până în zilele noastre. 
Împreună cu ei, și cei care au considerat că luminile lor sunt 
lumini, iar cultura lor înseamnă progres. Și astfel, orbecăind 
în întuneric, fără să avem discernământ duhovnicesc, am luat 
orice de la ei: în domeniul artei, dreptului, arhitecturii, muzicii, 
în ceea ce privește organizarea vieţii, considerând produsele 
lor superioare, mai bune, mai civilizate. Iar acum ne chinuim. 
Organismul nostru elimină unul câte unul organele străine 
transplantate. Dar neîncetat, ni se transplantează cu forţa alte 
organe, pe care, la fel, organismul nostru le elimină, fapt care 
arată caracterul profund al poporului nostru.

Biserica nu este ceea ce credem noi că este; nu este cea în 
care lovim, cea pe care am fost puși s-o distrugem. Ortodoxia 
nu are nici o legătură cu «Medievalismul», cu «Misticismul», 
cu «Clericalismul», cu «Scolasticismul», despre care auzim. 
Mulţi oameni de știinţă, școliţi în Vest, cred că atât în Apus, 
cât și în Răsărit, toţi termenii au același conţinut și încearcă 
să ne vindece de boli pe care de fapt nu le avem. Dar în loc 

să ne vindece, mai mult ne îmbolnăvesc cu terapiile lor și ne 
complică viaţa cu soluţiile lor.

Totul constă în a încerca să cunoaștem Biserica Ortodoxă, 
pe care din păcate o ignorăm. Să-i cunoaștem inima unică, 
nepătată, nestricată și preacurată, care constituie însăși esenţa 
noastră profundă și adevărată; cu ea avem o relaţie mai 
strânsă decât credem și o cunoaștem în profunzime, fără să 
ne dăm seama, dar o negăm în mod inconștient pentru că nu-i 
cunoaștem adevărul, caracterul divino-uman, slava smereniei 
sale.

Cel mai de preţ lucru pe care îl caută cei care năzuiesc 
spre adevăr se afl ă aici. Nu doar o parte, un segment, sau ceva 
imaginar, ci întregul adevăr se afl ă aici. Aceasta (Biserica) 
este potrivită pentru copiii mici, pentru bătrânele simple, dar 
și pentru cei mai sofi sticaţi și îndrăzneţi, care vor să-L vadă pe 
Dumnezeu nu cât pot ei, ci așa cum este El într-adevăr.

Există o Teologie care ajunge până la apofază, la negare, 
care nu merge mai departe, adică acolo unde omul nu poate 
răzbate. Există un har necreat, nevăzut, de nepătruns, care 
vine înspre om, coboară în creaţie, înnoind și îndumnezeind 
neamul omenesc.

Teologia nu este scolasticism, iar viaţa duhovnicească nu 
este puritanism. Cunoscând Ortodoxia în esenţa ei, dobândim 
echilibrul; îi vedem pe toţi în spiritul dragostei; vrem – cu 
harul lui Dumnezeu – să-i ajutăm pe toţi și să fi m ajutaţi de 
toţi. A fi  ortodox, nu înseamnă să te închizi undeva, ci să 

te înalţi spre ceva. Înseamnă să ajungi la înălţimea crucii 
dragostei.

Dacă Teologia Bisericii noastre ar fi  ceea ce crede lumea 
că este, ceea ce au fost învăţaţi în Universităţi, sau dacă 
evlavia ei ar consta în pietismul steril împrumutat din afară, 
vă mărturisesc că nu aș fi  avut să vă spun nimic (nu am fi  
avut nici o nădejde și probabil, nici o responsabilitate). Însă 
am ce să vă spun; pot să vă spun un cuvânt mângâietor și 
totodată dur: poziţia noastră este privilegiată și în același timp 
periculoasă. Ea a fost stabilită de către cei care ne-au născut și 
nu putem să facem orice ne trece prin cap. 

Nu putem noi, ortodocșii, să ne purtăm precum niște 
copii sau, mai grav, să fi m lipsiţi de cuviinţă, bazându-ne pe 
tot soiul de justifi cări. Dacă cei care au trăit înaintea noastră 
și au fost îngropaţi în acest pământ și-ar fi  făcut de cap și ar 
fi  improvizat, atunci și noi am fi  putut continua modul lor de 
viaţă. Însă dacă aceștia au trăit altfel, dacă au hotărât să moară 
ca să poată trăi, dacă modul lor de viaţă s-a rezumat în a muri 
ca să se nască altceva, dacă întreaga lor creaţie, viaţă morală, 
raţiune, comportare, lucrare, formă, atât cea văzută cât și cea 
nevăzută, a fost consfi nţită cu moartea lor, cu jertfa tuturor, 
ca să dea naștere la ceva mai bun, ceva de o altă natură, de 
altă consistenţă, ceva pentru ceilalţi, pentru noi – generaţia 
următoare, atunci nu ne este permis să improvizăm, să facem 
experimente, să ne jucăm cu cele care nu sunt de joacă.

(continuare în pag. 5)

În cursul anului bisericesc, Duminica a 
XXXIII-a după Rusalii reprezintă începutul perioadei 
Triodului. Această duminică numită a Vameșului și 
a Fariseului, iniţiază un răgaz spiritual, pregătitor, 
de trei săptămâni care precede Postului Mare. 
        Patriarhul Calist, explicând de ce anume începe 
Triodul cu evocarea vameșului și a fariseului, 
afi rmă că „smerenia trebuie să fi e cea dintâi dintre 
virtuţi, fi indcă ea este remediul celei dintâi patimi: 
mândria. Căci prin mândrie a căzut Lucifer din 
slava sa și Adam a călcat porunca lui Dumnezeu”. 
        Pericopa evanghelică din această duminică 
aduce în atenţia credincioșilor două categorii de 
oameni: a dreptului mândru reprezentat de fariseu 
și a păcătosului smerit reprezentat de vameș. 
        Fariseul aduce o rugăciune care nu mai este 
rugăciune. El nu-i cere nimic lui Dumnezeu, fi ind 
satisfăcut de situaţia sa, iar atunci când mulţumește, 
de fapt, se contemplă cu admiraţie pe sine însuși, 
rugăciunea devenind în fi nal o osândire a aproapelui: 
„Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, 
nedrepţi, adulteri, sau ca acest vameș”. Fariseul 
îndeplinea cu scrupulozitate preceptele legii însă 
mândria a făcut să piardă plata pentru ostenelile sale 
și aceasta pentru că „toate faptele devin fără folos și 
deșarte dacă sunt săvârșite sub impulsul slavei deșarte, 
al trufi ei” așa cum bine observa Sfântul Ioan Gură de 
Aur. Diavolul mai ales pe cei virtuoși îi asaltează cu 
ispita slavei deșarte. Cei stăpâniţi de această patimă 
pierd simţul realităţii și se aruncă în iluzie și în delir. 
   Patima mândriei a făcut din îngeri strălucitori demoni 
(Lucifer), l-a făcut pe Adam să cadă din ascultarea de 
Dumnezeu, a produs dezastre în istoria omenirii. Mai 
mult, mândria afectează foarte mult viaţa sufl etească a 
oamenilor. Cuviosul Siluan afi rma pe bună dreptate că 
sufl etul celui mândru totdeauna pătimește. Cei care 
suferă de această patimă ajung de cele mai multe ori în 
stări de mânie sau de întristare. Astfel Părinţii Bisericii 
învaţă că mânia este o mândrie frântă, iar cel mânios 
nu mai este ispitit pentru că însăși mânia îl ispitește. 

        Pe de altă parte mândria neputincioasă se 
transformă în întristare, acedie. Întristarea ca 
expresie a deznădejdii și a necredinţei ajunge 
să fi e în zilele noastre aproape o maladie. 
        Spiritualitatea ortodoxă învaţă că lupta împotriva 
unei patimi se face prin cultivarea virtuţii opuse. Astfel 
mândria și toate patimile legate de ea pot fi  tămăduite 
prin smerenie care este totodată temelia și susţinătoarea 
celorlalte virtuţi. Această virtute este reprezentată 
de pilda vameșului care, deși păcătos și prin natura 
meseriei și a statutului social, la Templu, în rugăciune, 
dă dovadă de smerenie și implicit de adevărată 
pocăinţă. El nu se îndreptăţește ci se căiește sincer de 
păcatele sale cerând doar milostivirea lui Dumnezeu. 
Smerit în spatele Templului cu ochii plecaţi își bate 
pieptul strigând din adâncul sufl etului: ”Dumnezeule, 
fi i milostiv mie păcătosului”.     

  (continuare în pag. 4)

Duminica vameșului și fariseului

Biserica nu este ceea ce credem noi că este
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2-5 februarie.
ÎPS Vladimir a participat la lucrările Sinodului 

Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse.
28 ianuarie
În dimineaţa zilei ÎPS Mitropolit Vladimir a primit 

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

27 ianuarie
Mitropolitul Vladimir a săvârșit Sf. Liturghie la 

catedrala „Nașterea Domnului” din Chișinău.
26 ianuarie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a s-a întâlnit 

la Palatul Mitropolitan cu un grup de colaboratori ai 
Serviciului de Protecţie și Pază de Stat.

25 ianuarie
Mitropolitul Vladimir l-a primit în audienţă pe Domnul 

Petru  Lucinschi. În aceeași zi ÎPS Vladimir  a avut o 
întrevedere cu Domnul Marius Lazurcă, Ambasadorul 
României în Republica Moldova.

24 ianuarie
ÎPS Vladimir a săvârșit Sfânta Liturghie la biserica din 

s. Rubleniţa, Soroca.
22 ianuarie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a liturghisit la 

biserica “Minunea Arhanghelului Mihail” din Sărătenii-
Vechi

20 ianuarie
În ziua celebrării Soborului Sfântului Proroc și 

Înaintemergător  Ioan Botezătorul, Arhierii Bisericii 
Ortodoxe din Moldova, în frunte cu Înalt Prea Sfi nţitul 
Mitropolit Vladimir, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca 
Liturghie în incinta bisericii “Sf. Ioan Botezătorul” din 
Comrat.

19 ianuarie
ÎPS Vladimir  săvârșit Sf. Liturghie la catedrala  

“Nașterea Domnului” din Chișinău. 
18 ianuarie
În ajun de Bobotează, Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit 

Vladimir, înconjurat de slujitorii Catedralei “Nașterea 
Domnului” a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

17 ianuarie
În dimineaţa zilei Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit 

Vladimir a avut o întrevedere cu Excelenţa Sa, domnul 
Enrico Nunziata, Ambasadorul Italiei în Republica 
Moldova, cu care a discutat despre situaţia comunităţilor de 
moldoveni din această ţară. În aceeași zi Înalt Prea Sfi nţia 
Sa a primit în audienţă pe Excelenţa Sa, domnul Artur 
Michalski, Ambasadorul Poloniei în ţara noastră.

14 ianuarie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a săvârșit la 

Catedrala “Nașterea Domnului” o Liturghie praznicală, 
după care a fost ofi ciat un Te-Deum de mulţumire.

AU FOST HIROTONIŢI

                    AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 

                            MTROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

18 ianuarie
În timpul serviciului divin la catedrala «Nașterea Domnului» din Chișinău , diaconul Eugen 

Bâtcă a fost hirotonit în treapta de preot.

AU FOST DECORAŢI
28 ianuarie 
Pentru activitate sârguincioasă spre binele Bisericii Ortodoxe din 

Moldova, a fost decorat Prot. Mitr. Vasile Pistrui, parohul bisericii cu hramul 
“Minunea Arh. Mihail” din or. Criuleni, către jubileul de 50 de ani, cu medalia 
”Sf. Ștefan cel Mare”. 

27 ianuarie
Maestrul Nicolae Botgros a fost decorat cu Ordinul “Ștefan cel Mare și 

Sfânt” gr. I, cu ocazia aniversării a 60-a din ziua nașterii marelui artist, dar 
și în semn de preţuire a muncii Domniei Sale, de păstrare și promovare a 
frumoaselor și vechilor noastre tradiţii populare.

26 ianuarie
Domnii colonei de la Serviciului de Protecţie și Pază de Stat Veaceslav 

Cazachevici și Ion Guţu, precum și domnul locotenent-colonel, Marius Caţ, 
s-au învrednicit de Medalia “Ștefan cel Mare”,

24 ianuarie
Prot. Mitr. Nicolae Craveţ, Protopop de Soroca,  a fost decorat cu 

dreptul de a săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie cu Ușile Împărătești 
deschise până la “Tatăl nostru”. Prot. Vitalie Andriuţă, parohul bisericii din 
s. Rubleniţa, Soroca a fost binecuvântat pentru a purta Mitră, în semn de 
recunoștinţă pentru eforturile depuse spre luminarea turmei încredinţate.

22 ianuarie
Prot. Mitr. Marian Boldescu, protopop de Telenești a fost decorat cu 

Ordinul “Cuv. Paisie Velicikovski”, gr. II, în semn de preţuire a muncii 
depuse spre întărirea și propășirea credinţei în circumscripţia încredinţată. 
Arhim. Ambrozie (Adam) s-a învrednicit cu dreptul de a sluji cu Ușile 
Împărătești deschise până la Tatăl Nostru, Arhim. Serafi m (Prinos) și Prot. 
Mitr. Alexandru Nicorici au primit dreptul de a sluji cu Ușile Împărătești 
deschise până la Heruvic, Prot. Gheorghe Stegărescu a fost decorat cu dreptul 
de a purta Cruce cu Pietre Scumpe, Pr. Valeriu Petrari a fost ridicat în treapta 
de Protoiereu, iar Pr. Vladimir Cemârtan s-a învrednici de a purta Camilafcă.

Ctitorii biserici « Tuturor Sfi nţilor «  de al cimitirul centrel din Chișinău: 
Domnul Șabon Nicolae s-a învrednicit de Ordinul “Cuv. Paisie Velicikovski”, 
iar domnul Mihai Buruiană a fost distins cu Ordinul “Ștefan cel Mare și 
Sfânt”.

PS Sava de Tiraspol și Dubăsari 
avansat în treapta de arhiepiscop

În cea de-a 35-a duminică după 
Cincizecime membrii Soborului Arhieresc s-
au întrunit la o rugăciune comună în Catedrala 
Patriarhală „Hristos Mântuitorul”.

Patriarhului Kiril i-au coliturghisit ÎPS 
Mitropolit Vladimir, precum și PS Episcop 
Sava, din partea Mitropoliei Moldovei.

După vohodul mic episcopul de Tiraspol 
și Dubăsari a fost avansat în treapta de 
arhiepiscop.

Cu acest prilej Mitropolitul Vladimir i-a adresat arhiereului sincere 
felicitări din partea clerului și credincioșilor din Republica Moldova, dorindu-
i slujire destoinică și cu alese roade duhovnicești.

Născut la 27 septembrie 1958 în Mordovia. Absolvent al școlilor teologice 
din Moscova. Din anul 1986 intră în monahism și urmează toate treptele în 
slujirea sacerdotală. În anul 1995 este hirotonit în treapta de episcop, fi ind 
vicar patriarhal. Din martie 2010 este numit episcop eparhiot al eparhiei de 
Tiraspol și Dubăsari.

În prezent eparhia din stânga Nistrului numără 85 de parohii, 2 mănăstiri, 
14 capele și o școală duhovnicească. 

LUCRĂRILE SINODULUI ARHIERESC
La 2 februarie 2013, în catedrala „Hristos Mântuitorul” și-a început lucrările Sfi nţitul Sobor Arhieresc 

al Bisericii Ortodoxe Ruse, la care s-au adunat arhipăstorii Patriarhiei Moscovei din Rusia, Ucraina, Belarus, 
Moldova, Azerbaidjan, Kazahstan, Kîrgîzstan, Letonia, Lituania, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, 
Estonia, precum și din alte ţări, în care există eparhii ale Bisericii Ortodoxe Ruse. La Sobor participă în jur de 
290 de arhierei din cele 247 de eparhii ale Bisericii Ortodoxe Ruse.

Lucrările Soborului au fost precedate de ofi cierea Sfi ntei Liturghii în Catedrala „Hristos Mântuitorul”, în 
cadrul căreia s-au rugat toţi participanţii la întrunire.

Președinte al Soborului Arhieresc, conform Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse, este Patriarhul Moscovei 
și al Întregii Rusii. Din prezidiu fac parte membrii permanenţi ai Sfântului Sinod: Preafericitul Mitropolit 
al Kievului și al Întregii Ucraine Vladimir, Mitropolitul de Sankt-Petersburg și Ladoga Vladimir, Exarhul 
patriarhal al întregii Belorusii, Mitropolitul de Minsk și Sluţk Filaret, Mitropolitul de Krutiţî și Colomna 
Iuvenalie, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove Vladimir, Șeful Direcţiei executive a Patriarhiei 
Moscovei, Mitropolitul de Saransk și Mordovia Varsonufi e, Președintele Departamentului pentru Relaţii 
Externe Bisericești, Mitropolitul de Volocolamsk Ilarion, precum și Mitropolitul de Astana și Kazahstan 
Alexandru și Mitropolitul Asiei Mijlocii Vichentie, incluși în lista membrilor permanenţi ai Sfântului Sinod 
prin Hotărârea din 5 octombrie 2011,  confi rmată ulterior de Soborul Arhieresc.

De asemenea, pentru participare la sesiunea de iarnă a Sinodului, în prezidiu au mai fost invitaţi 
Mitropolitul de Omsk și Tavrici Vladimir, Mitropolitul de Penza și Nijnelomovsk Veniamin, Arhiepiscopul 
de Hust și Vinogradov Marc, Arhiepiscopul de Murmansk și Moncegorsk Simon, Episcopul de Tiraspol și 
Dubăsari Sava.

Conform hotărârii Sfântului Sinod din 30 ianuarie 2013 (Hotărârea nr.8), având în vedere importanţa 
participării la conducerea lucrărilor Soborului Arhieresc a întâistătătorilor Bisericilor autonome și autocefale 
din cadrul Patriarhiei Moscovei, în prezidiu au fost incluși Mitropolitul de Tokio și al Întregii Japonii Daniil, 
Mitropolitul de America de Est și de New-York Ilarion, Mitropolitul de Riga și al Întregii Letonii Alexandru, 
Mitropolitul de Talin și al Întregii Estonii Corneliu.

La Sinod participă arhierei eparhioţi, precum și arhierei vicari, care sunt șefi  ai diferitor structuri Sinodale, 
conducători ai academiilor teologice, fi e au jurisdicţie canonică asupra anumitor parohii încredinţate. Conform 
Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse, ceilalţi arhierei vicari pot participa la ședinţele Soborului fără drept de 
vot. 

Înainte de începutul primei ședinţe plenare, a fost săvârșită de către Preafericitul Patriarh Kiril slujba unui 
Te Deum.

Cei prezenţi au adoptat regulamentul, ordinea de zi și programul Soborului, au aprobat componenţa 
comisiei de validare, de redactare și de numărare a voturilor, au ales secretarul Soborului.

În debutul întrunirii, preafericitul Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii Kiril a prezentat un raport de 
activitate al Patriarhiei în anul 2012.

În cadrul ședinţelor, sinodalii vor dezbate următoarele proiecte de documente, elaborate în cadrul Adunării 
Intersobornicești:

1.  “Dispoziţia referitoare la alegerea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse” (în patru variante);
2. Propunerile privind modifi carea Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse în legătură cu precizarea 

prerogativelor Sinodului Local și Arhieresc și a „Dispoziţiei privind componenţa Sinodului Local al Bisericii 
Ortodoxe Ruse”; 

3. “Despre poziţia Bisericii cu privire la dezvoltarea tehnologiilor de evidenţă și prelucrare a datelor cu 
caracter personal”;

4. “Poziţia Bisericii Ortodoxe Ruse referitoare la reforma dreptului familiei și a problemelor justiţiei 
juvenile”;

5.  “Poziţia Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la problemele actuale ale ecologiei”.
Suplimentar, prin decizia forului, vor mai fi  supuse examinării proiectul referitor la susţinerea materială 

și socială a slujitorilor și a angajaţilor organizaţiilor religioase din cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, precum 
și a membrilor familiilor acestora; proiectul modifi cărilor și a completărilor în Statutul Bisericii Ortodoxe 
Ruse în legătură cu hotărârile adoptate de Sfântul Sinod în anii 2011-2012, precum și a sarcinilor trasate 
în conformitate cu totalizările Soborului Arhieresc din 2011. De asemenea, membrii Soborului vor discuta 
proiectul Regulamentului privind decoraţiile Bisericii Ortodoxe Ruse. (continuare ăn pag. 5)



Biserica și școala 3Nr. 2(259)  13 februarie 2013 CURIERUL ORTODOX

27 ianuarie. Părintele Mihail în vizită 
la copii surzi

Când  te întâlnești cu un om 
bun, simţi o bucurie. Și,despărţindu-
te de el, aștepţi o altă întâlnire... 
Dorinţa de a se întâlni cu preotul nu-
i lăsa pe copiii defi cienţi auditiv. Mai 
ales după practica primei spovedanii, 
când mulţi din elevi au  mărturisit o 
ușurinţă lăuntrică, deschizându-și 
inima sa Lui Dumnezeu. Părintele 
Mihail Mungiu de la Catedrală a 
venit la școala - internat pentru 
copii cu defi cienţe de auz, cum și 
a promis, după vacanţă. A venit 
cu Agheasmă, cu o convorbire 
interesantă și niște daruri. Elevii, 

înconjurându-l pe părintele, de la intrare, așa și mergeau după Dumnealui din clasă 
în clasă și dormitoare, stropind părintele cu Agheasmă peste tot. Apoi toţi s-au strâns 
într-o clasă și au ascultat despre Botezul Domnului și Arătarea Sfi ntei Treimi, despre 
Sfi nţirea apelor și puterea Agheasmei. Copiii și pedagogii erau numai  atenţie, mai 
ales că preotul argumenta cuvintele sale cu ultimele dovezi știinţifi ce în domeniu.  
La întrebările adresate părintele Mihail se străduia să răspundă astfel, ca să fi e pe 
înţelesul copiilor, dar cu strictă argumentare Biblică și știinţifi că. În loc de o oră 
programată, întâlnirea cu elevii a durat 3 ore. Înconjurat de copii surzi, părintele a 
fost petrecut până la ușă și le-a promis, că la prima ocazie va veni din nou la ei.

Preotul militar la internatul din Cahul
În cadrul sărbătorilor de 

iarnă Preotul militar Prot. Mitr. 
Veaceslav Hortolomei împreună cu 
Comandantul Brigăzii “DACIA” 
colonel Oleg Guzun a vizitat școala-
internat pentru copii cu defi cienţe de 
auz din or. Cahul. De menţionat că 
instituţia dată este tutelată de către 
Ministerul Apărării al RM.  

 Părintele le-a vorbit elevilor 
și profesorilor despre specifi cul 
sărbătorilor de iarnă cât și despre 
tradiţiile și datinile strămoșești legate 
de aceste sărbători. În discuţie preotul 
a răspuns și la unele întrebări ale 
copiilor,apoi a avut o discuţie privată cu unii elevi. Emoţiile au fost mari de o parte și 
de alta fi indcă toate discuţiile sau petrecut prin limbajul mimico-gestual,fi ind ajutaţi de 
către profesori. În fi nal părintele Veaceslav și Comandantul unităţii le-au urat elevilor 
ascultare și atenţie în toate iar profesorilor răbdare și putere pentru a-și duce Crucea cu 
cinste și demnitate. În amintirea vizitei oaspeţilor la internat, copiilor le-au fost înmânate 
dulciuri. Tot în acea zi Preotul Militar s-a deplasat la Unitatea Militară “DACIA”.Aici  
s-a petrecut o ședinţă tactică cu tinerii militari recent încorporaţi în Forţele Armate,unde 
li s-a vorbit despre rolul serviciului militar din punct de vedere duhovnicesc. S-a vorbit 
despre ascultare,supunere și îndeplinire a sarcinilor primite de la comandanţi. În cadrul 
discuţiilor  duhovnicești părintele a răspuns la toate întrebările date de militari. S-a 
petrecut o discuţie privată cu un militar din așa zisa “grupă de risc”.

O oră de sufl et la grădiniţa nr.6, din 
or. Rezina

La începutul acestei 
săptămâni, la Grădiniţa 
nr.6 “Cocoșelul de aur”, 
or. Rezina, s-a desfășurat 
o oră deschisă condusă de 
către Protoiereul Stanislav 
Atatmanenco și d-na Maria 
Gondrea, educatoare la această 
grădiniţă, consacrată  datinilor 
și obiceiurilor de iarnă.

Printre obiectivele acestei 
manifestări artistice se numără: 
promovarea creaţiilor folclorice 
autentice specifi c zonei; 
educarea copiilor în spiritul 

cunoașterii, respectării și transmiterii tradiţiilor și obiceiurilor de iarnă locale.
La ora deschisă organizată de Grădiniţa nr.6 din Rezina in parteneriat cu biserica 

ortodoxă “ Înălţarea Domnului “, din oraș, au participat copiii din grupa mare nr. 12 , care 
au prezentat  obiceiurile specifi ce sărbătorilor de iarnă, iar în calitate de invitaţi au fost 
educatorii și părinţii.

Copiii, dar și cântăreţii de la  biserica sus-numită  au interpretat cântece și colinde 
deosebite delectând astfel pe toţi prezenţi.

După tradiţia strămoșească, colindătorii au fost răsplătiţi cu crăciunei, pregătiţi  de 
către micuţi.

Tradiţiile constituie una din valorile inegalabile ale poporului nostru și avem datoria 
de a le păstra și de a le transmite generaţiilor viitoare. Făcându-le cunoscute copiilor, 
ei afl ă tradiţiile și obiceiurile specifi ce neamului căruia îi aparţin, trăiesc sentimente de 
dragoste, respect, admiraţie și mândrie faţă de frumos.

Copiilor grădiniţei 56 din capitală 
li se binevestește Cuvântul lui 
Dumnezeu

În ziua prăznuirii Sfi ntei 
Muceniţe Tatiana, la paraclisul 
din incinta Spitalului Clinic 
municipal “Sf. Arh. Mihail” s-a 
organizat o sărbătoare de sufl et 
pentru copilașii grădiniţei 56 din 
capitală. 

Copiii, fi ind pregătiţi din 
timp, au participat la Sf. Liturghie 
și au primit Sf. Împărtășanie.

În cuvântul de învăţătură 
preotul Marin Cij le-a povestit 
copiilor din viaţa Sf. Mc. 
Tatiana,  îndemnându-i să fi e 

cuminţi, ascultători faţă de părinţi  și educatori, și cu dragoste faţă de  Dumnezeu.
După Sfânta Liturghie copilașii au primit în dar iconiţe și cruciuliţe.
De menţionat este faptul că în ultimii trei ani bisericuţa din incinta Spitalului 

Clinic municipal “Sf. Arh. Mihail” are o fructuoasă colaborare cu mai multe instituţii 
preșcolare, organizând diverse întruniri și manifestări  spre formarea morală a 
copiilor.

Troiţa de la Valea Mare 
Recent s-a vorbit mult despre descoperirea unei bărci vechi în râul Prut, la 

Măcărești. Spre satisfacţia cercetătorilor, este un caz fericit, căci oamenii care 
au găsit-o și-au dat seama despre posibila sa valoare istorică, anunţând rapid 
instituţiile corespunzătoare.  Astfel de întâmplări sunt rare de tot, dar ele există. 
Despre relaţia dintre lucruri, oameni și istorie ne propunem să vorbim 
într-o serie de materiale, în speranţa că prin aceasta vom convinge 
cititorul că istoria nu este o noţiune abstractă: ea conveţuiește în mijlocul 
nostru, prin fapte, evenimente, dar și prin numeroase obiecte fi rești, pe 
care le neglijăm, uităm, dispreţuim sau  distrugem cu multă ușurinţă.  
Astăzi, voi relata povestea unei troiţe din satul Valea Mare, pe care oamenii 
de acolo au vrut s-o dea apelor, dar care, până la urmă, prin înţelegerea și 
bunăvoinţa lor, au oferit-o spre păstrare Muzeului de Istorie și Etnografi e din 
Ungheni. Destinul acesteia are cea mai directă tangenţă cu istoria comunităţii 
de acolo, dar și cu a Basarabiei în genere din ultimele șapte decenii. 
Potrivit Sofi ei Moraru (o bătrână localnică, trecută în lumea celor drepţi 
de mai bine de un deceniu): “Oamenii au înălţat troiţa în mijlocul satului 
în anul 1941, pentru cinstirea amintirii ostașilor români căzuţi în războiul 
cu rușii. Peste câţiva ani, după ce au revenit, comuniștii ne-au impus s-
o distrugem. Pentru a o salva însă am găsit de cuviinţă s-o strămutăm în 
cimitir, știind că antihriștii sunt certaţi cu Dumnezeu și nu se vor băga acolo”. 
După o jumătate de veac, în anul 1990, odată cu revenirea la normalitate, oamenii 
din Valea Mare au readus crucifi xul în centrul localităţii. Am fost martorul 
acelor clipe memorabile în aspectul redeșteptării credinţei ortodoxe. Cealaltă 
destinaţie a troiţei - cinstirea ostașilor români - nu a contat pentru săteni, căci, 
de fapt, celor mai mulţi dintre ei aceasta nu le era cunoscută. Tot  ce au dorit ei 
să facă atunci a fost reinstalarea în centrul satului a unui obiect de cult și atât. 
De-a lungul anilor oamenii au îngrijit troiţa cum se cuvine. Mai ales au vopsit-o de 
nenumărate ori. Apoi, cum stă în fi rea moldovenilor, din aceleași porniri bune, au 
înzorzonat-o cu multe alte elemente. Și anul trecut, în preajma Paștelui, au dorit 
s-o revopsească, s-a constatat însă că lemnul a ajuns deja într-o stare avansată 
de degradare. Deaceea, la iniţiativa doamnei Liuba Coman, o femee energică și 
ingenioasă din sat, consătenii mei au hotărât ca troiţa să fi e înlocuită cu o răstignire 
nouă. Vestea am afl at-o întâmplător, datorită colectei de bani pentru viitoarea 
răstignire (instalată deja în luna septembrie trecut), care a ajuns la mine datorită 
faptului că dna Coman a afl at că și buneii soţiei au fost copărtași la troiţa din 1941. 
Ca istoric și muzeograf, imediat m-am interesat ce au de gând să facă cu 
vechiul crucifi x. Mi s-a răspuns că nu știu, dar, deoarece lucrurile sfi nte nu se 
aruncă, probabil, conform obiceiului, îl vor da pe apa Prutului. Mi s-a părut 
nedrept un asemenea destin și le-am propus să fi e donată muzeului, lucru 
acceptat cu bucurie și satisfacţie că piesa nu va dispărea, dar se va păstra 
într-un loc unde va putea fi  admirată de oameni mult timp de acum încolo.
La muzeu, fi ind  supusă procedurilor de restaurare și conservare, troiţa a fost 
curăţată de stratul gros de vopsea și elementele de prisos. În rezultat, a ieșit la 
iveală aspectul său original. O factură deosebită, de care sătenii nici nu au bănuit. 
Este vorba, întâi, de elementele de sculptură foarte expresive. Între acestea, armele 
și coiful militar, care denotă calitatea de monument istoric a troiţei. Apoi, aștrii, 
razele soarelui și alte două cruci montate pe braţele sale orizontale, fac din troiţa de 
la Valea Mare, alături de cea descoperită cu ani în urmă la Dănuţeni, un fascinant 
obiect de cult, dar și veritabil monument de artă populară, pe care oamenii, 
inclusiv cei de la Valea Mare, au posibilitatea să-l admire oricând de acum încolo.
În virtutea fi rii umane, deseori neglijăm lucruri care ne-au fost alături ani lungi de 
viaţă, fi e ușurându-ne existenţa materială,  fi e alinându-ne  sufl etul sau privirea. 
După ce și-au trăit veacul, acestea ne par de prisos, netrebuitoare, ridicole. În 
consecinţă, sfârșitul lor este jalnic: sunt aruncate, distruse, date focului etc. Astfel, 
mulţi dintre noi nu conștientizăm că, deși învechite, prin trecerea anilor, unele 
obiecte capătă altă semnifi caţie - de memorie istorică,  culturală și spirituală. 
La muzeul din Ungheni vin oameni care povestesc,  aduc și oferă, dezinteresaţi, 
obiecte de certă valoare culturală, salvându-le astfel de la pierzanie sigură. 
Uneori, acestea sunt lucruri coborâte din podul casei părinţilor sau a buneilor, 
alteori, obiecte descoperite întâmplător. Multe din ele însă, prin încărcătura lor 
temporală, vin să constituie mărturii menite să conecteze contemporaneitatea cu 
trecutul și viitorul, aidoma excepţionalei troiţe din Valea Mare.

Vasile Iucal, director al Muzeului de Istorie și Etnografi e Ungheni
Surs: Unghiul
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CALENDAR 
ORTODOX

Februarie -
Făurar

1 J 14 Înainteprăznuirea
Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. P Trifon;

p

Sf. Muceniţe Perpetua și Felicita.
2 V 15 (+) Întâmpinarea

ţ p ș

Domnului. Sf. Mc. Iordan și Gavriil.
3 S 16 După prăznuirea Întâmpinării

Domnului. Sfântul și Dreptul Simeon;
Sf. Proorocita Ana.

4 D 17 Duminica a XXXVII după
Cincizecime. Cuviosul Isidor Peluziotul
și Sfântul Mucenic Avramie.

5 L 18 Sfi ntele Muceniţe: Agata și
Teodula.

6 M 19 Cuv. Vucol, episcopul
Smirnei; Sf. Mc. Iulian, Fausta și Maxim;
Cuviosul Varsanufi e cel Mare.

7 Mc 20 Sf. Partenie, episcopul
Damascului și Luca; Cuv. Luca; Sfi nţii
1003 Mucenici din Nicomidia.

8 J 21 Sfântul Mare Mucenic
Teodor Stratilat și Sfântul Prooroc
Zaharia; Sfi ntele surori Marta și Maria.

9 V 22 Sf. Mc. Nichifor; Sf. Mc.
episcopi Marcel și Pangratie.

10 S 23 + Sf. Sfi nţit Mc. Haralambie;
Sf. Muceniţe Enata și Valentina.

11 D 24 Duminica Vameșului și
Fariseului. Sf. Mare Mc. Teodor Torion.
Sf. Sfi nţit Mc. Vlasie, episcopul Sevastei;
Sf. Teodora împărăteasa.

12 L 25 Sf. Meletie, arhiepiscopul
Antiohiei celei Mari și Antonie patriarhul
Constantinopolului; Sf. Mc. Hristea.

13 M 26 Cuv. Martinian; Sf.
Apostoli: Acvila și Priscila.

14 Mc 27 Cuvioșii: Auxentiu,
Maron și Avraam.

15 J 28 Sfântul Apostol Onisim;
Sfântul Mucenic Maior; Cuviosul
Eusebiu.

16 V 1 Sfi nţii Mucenici Pamfi l și
Valentin; Cuv. Flavian.

17 S 2 Sf. Mare Mucenic Teodor 
Tiron și Sfânta Mariamna.

18 D 3 Duminica  Fiului Risipitor.
Sfântul Leon, episcopul Romei; Cuvioșii
Agapit, Mariam și Pulheria.

19 L 4 Sf. Ap. Arhip, Filimon și
Apfi a; Cuv. Evghenie și Macarie.

20 M 5 Sfântul Leon, episcopul
Cataniei și Agaton, episcopul Romei;
Cuv. Visarion.

21 Mc 8 Cuv. Timotei; Sf. Eustatiu,
episcopul Antiohiei.

22 J 7 Afl area Moaștelor Sfi nţilor 
Mucenici din Evghenia; Cuv. Atanasie,
Talasie și Limneu.

23 V 8 Sfântul Sfi nţit Mucenic
Policarp, episcopul Smirnei; Sf.
Gorgonia.

24 S 9 +) Întâia și a doua afl are
a capului Înaintemergătorului și

) fl

Botezătorului Ioan.
25 D 10 Duminica Înfricoșătoarei

judecăţi. Lăsatul sec de carne. Sf. Tarasie,
arhiepiscopul Constantinopolului,
Alexandru și Ipatie.

26 L 11 Sfântul Porfi rie,
arhiepiscopul Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf.
Teodor.

27 M 12  Sf. Ir. Grogorie Palama.
Cuviosul Procopie Decapolitul.

28 Mc 13   Vasile Mărturisitorul;
Sf. Mc. Nestor. Zi aliturgică (Nu se
săvârșește Sf. Liturghie).

Duminica vameșului și 
fariseului  

          
(începutul în pag. 1)

 Perioada de pregătire a Postului Mare 
se deschide cu îndemnul de a urma smereniei 
vameșului pentru ca întemeiat pe această 
virtute, credinciosul să facă din ostenelile sale 
o jertfă bineplăcută lui Dumnezeu. Această 
virtute reprezintă și condiţia fără de care nu 
putem dobândi căinţa (metanoia) și câștiga 
prin urmare iertarea păcatelor. Ca și vameșul, 
prin smerenie, cu ajutorul milostivirii lui 
Dumnezeu, putem să zburăm din adâncul 
păcatelor până la cer așa cum arată Sfântul 
Ioan Sinaitul în Scara 25

Prin smerenie vameșul s-a întors mai 
îndreptat la casa sa decât dreptul mândru 
și aceasta pentru că Dumnezeu celor 
mândri le stă împotrivă și celor smeriţi 
le dă har. Mântuitorul concluzionează 
la sfârșitul acestei pilde arătând că 
“oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar 
cel ce se smerește pe sine se va înălţa” 
        Biserica sintetizează toată această 
învăţătură în cântările și rugăciunile din 
această duminică: “Cunoscând, sufl ete al 
meu, osebirea vameșului și a fariseului, 
urăște glasul cel trufaș al aceluia și dorește 
rugăciunea cea cu bună umilinţă a acestuia 
și strigă: Dumnezeule, milostivește-Te spre 
mine păcătosul și mă miluiește“ (un tropar 
din slujba Litiei din Duminica Vameșului și 
Fariseului).       

Duminica  Fiului Risipitor

In a treia Duminica din perioada pregătirii 
pentru Post, auzim parabola Fiului Risipitor 
(Luca XV, 11-32). Împreună cu imnurile 
cântate în această zi, parabola ne dezvăluie 
timpul pocăinţei ca fi ind întoarcerea omului 
din exil. Fiul risipitor, ni se spune, a plecat 
într-o ţară îndepărtată, cheltuind toţi banii pe 
care îi avea.

“La râul Babilonului, acolo am șezut și 
am plana când ne-am adus aminte de Sion”

In aceste cuvinte ale Psalmului specifi c 
Postului Mare, noi, creștinii ortodocși, Noul 
Israel, ne amintim că suntem în exil. Toţi 
creștinii ortodocși,  trăiesc în exil în lumea 
aceasta, tânjind să se întoarcă în patria lor 
adevărată, Împărăţia Cerurilor. Pentru noi 
postul mare este o perioadă de exil rânduită 
pentru noi de maica noastră, Biserica, pentru 
a păstra neștirbită amintirea Sionului de care 
ne-am îndepărtat atât de mult. Ne-am meritat 
exilul și avem și mare nevoie de el din cauza 
păcătoșeniei noastre atât de mari. Numai 
prin durerea exilului, pe care ne-o amintim 
postind, rugându-ne și pocăindu-ne în această 
perioadă, rămânem cu mintea aţintită spre 
Sionul nostru.

“De te voi uita Ierusalime…”
Slabi și cuprinși de uitare, chiar în cadrul 

Postului Mare trăim ca și cum Ierusalimul 
nu ar exista pentru noi. Ne îndrăgostim de 
lume, Babilonul nostru; suntem seduși de 
preocupările frivole ale acestui “pământ 
străin“ și neglijam slujbele și rânduiala 
Bisericii care ne aduc aminte de adevărata 
noastră patrie. Și mai rău încă, îi iubim pe 

cei care ne înrobesc – pentru că păcatele 
noastre ne înrobesc, cu siguranţa mai mult 
decât oricare alt stăpân omenesc – și în slujba 
lor petrecem în trândăvie zilele preţioase 
ale postului când ar trebui să ne pregătim 
să întâmpinam Răsăritul Noului Ierusalim: 
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos.

Mai e timp; trebuie să ne amintim 
de adevărata noastră patrie și să plângem 
păcatele care ne-au îndepărtat de ea. Să 
punem la inimă cuvintele Sfântului Ioan 
Scărarul: “Exilul înseamnă înstrăinarea de 
toate pentru a ţine mintea nedespărţită de 
Dumnezeu. Exilul iubește și produce plânsul 
neîncetat”. Exilaţi din rai, trebuie acum să 
ajungem să fi m exilaţi faţă de lume, dacă 
nădăjduim să ne întoarcem în rai.

Aceasta putem face petrecând aceste 
zile în post, rugăciune, înstrăinare de lume, 
frecventare a slujbelor Bisericii, vărsând 
lacrimi de pocăinţă, pregătindu-ne astfel 
pentru sărbătoarea bucuriei care va încheia 
această perioadă a exilului; și dând mărturie 
tuturor celor care aparţin acestui “pământ 
străin” de amintirea acelei și mai mari 
sărbători a bucuriei care va fi  când Domnul 
nostru Se va întoarce să-Și ia poporul în Noul 
Ierusalim, de unde nu va mai fi  exilat, pentru 
că acesta va fi  veșnic”.

Duminica înfricoșătoarei 
judecăţi

În duminica a treia din perioada Triodului, 
Biserica a rânduit, cu multă înţelepciune, să se 
citească Evanghelia Înfricoșătoarei Judecăţi. 

Ev. Matei 25, 31-46 
Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, 

și toţi sfi nţii îngeri cu El, atunci va ședea pe 
tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea 
Lui toate neamurile și-i va despărţi pe unii de 
alţii, precum desparte păstorul oile de capre. 
Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele 
de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor 
de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii tatălui 
Meu, moșteniţi împărăţia cea pregătită vouă 
de la întemeierea lumii. Căci fl ămând am fost 
și Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost și Mi-
aţi dat să beau; străin am fost și M-aţi primit; 
gol am fost și M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost 
și M-aţi cercetat; în temniţă am fost și aţi 
venit la Mine. Atunci drepţii Îi vor răspunde, 
zicând: Doamne, când Te-am văzut fl ămând 
și Te-am hrănit? Sau însetat și Ţi-am dat să 
bei? Sau când Te-am văzut străin și Te-am 
primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Sau când 
Te-am văzut bolnav sau în temniţă și am venit 
la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice 
către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut 
unuia dintre-acești fraţi ai Mei, prea mici, 
Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice și celor de-a 
stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, 
în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și 
îngerilor lui. Căci fl ămând am fost și nu Mi-
aţi dat să mănânc; însetat am fost și nu Mi-aţi 
dat să beau; străin am fost și nu M-aţi primit; 
gol și nu M-aţi îmbrăcat; bolnav și în temniţă, 
și nu M-aţi cercetat. Atunci vor răspunde și ei, 
zicând: Doamne, când Te-am văzut fl ămând, 
sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, 

sau în temniţă și nu Ţi-am slujit? El însă le va 
răspunde zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât 
nu aţi făcut unuia dintre acești prea mici, nici 
Mie nu Mi-aţi făcut. Și vor merge aceștia la 
osândă veșnică, iar drepţii la viaţă veșnică. 

Mesajul Duminicii ne spune foarte clar 
ce avem de făcut. Iată-l cuprins într-o stihiră 
din Triod:

„Cunoscând poruncile Domnului așa să 
vieţuim: pe cei fl ămânzi să-i hrănim, pe cei 
însetaţi să-i adăpăm, pe cei goi să-i îmbrăcăm, 
pe străini să-i aducem în casă, pe bolnavi și 
pe cei din temniţă să-i căutăm; ca să zică și 
către noi Cel ce va să judece tot pământul: 
Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de 
moșteniţi împărăţia ce s-a gătit vouă(Vecernia 
Duminicii Înfricoșătoarei Judecăţi).

Sf. Nicolae Velimirovici ne spune însă 
că Evanghelia aceasta mai are un înţeles, de 
adâncime. Fraţii mai mici sunt gândurile, 
simţirile și năzuinţele noastre: „Dacă mintea 
noastră fl ămânzește după Dumnezeu și noi 
o hrănim, noi L-am hrănit pe Hristos din 
lăuntrul nostru; dacă inima noastră este lipsită 
de orice lucru bun și de orice lucru ales, adică 
este lipsită de Dumnezeu, și noi o îmbrăcăm, 
pe Hristos L-am îmbrăcat, Cel care se afl ă 
în noi; dacă sufl etul nostru este bolnav și 
încătușat de fi inţa noastră cea rea, de faptele 
noastre cele rele, și suntem conștienţi de 
aceasta, și îl cercetăm, noi L-am cercetat pe 
Hristos care se afl ă în noi.“

Să luăm deci aminte la ce ne spune 
Mântuitorul în această Duminică și să-i 
hrănim și să-i adăpăm pe cei din jurul nostru, 
fi e cu mâncare și apă, fi e cu o vorbă bună și 
un zâmbet, pentru că acestea sunt de multe ori 
mai necesare decât hrana trupului. Și să nu ne 
uităm nici sufl etul și mintea, cărora să le dăm 
hrana cea duhovnicească în fi ecare zi, pentru 
că astfel Îl hrănim pe Hristos.

Duminica Lăsatului de 
brânză sau a Izgonirii 
din Rai

În această ultimă duminică dinaintea 
postului se citește Evanghelia de la Matei 
6, 16-30, în care Iisus Hristos ne învaţă 
care este regula iertării și cum trebuie să 
postim cu adevărat. Înainte de a cere iertare 
de la Dumnezeu, trebuie să iertăm greșelile 
aproapelui nostru, iar postul adevărat este 
cel ascuns, al inimii, însoţit de fapte bune. 
Nu întâmplător aceste cuvinte dumnezeiești 
ne sunt amintite în pragul postului. În 
nevoinţele trupești nu trebuie să uităm că 
postul este doar o cale, care ne duce în 
cămara ascunsă a inimii, care fi ind curăţită 
prin pocăinţă și fapte bune, înfl orește precum 
grădina raiului. Adam și Eva au pierdut raiul 
prin neascultare și nerespectarea postului și, 
pentru a-l recâștiga, trebuie să revenim la 
ascultare și post. În primele veacuri creștine, 
în această duminică, penitenţii (creștinii 
căzuţi în păcate grele) erau alungaţi în afara 
bisericii, precum Adam și Eva din rai, pentru 
a se pocăi, fi ind reintroduși în ea împreună 
cu catehumenii la sfârșitul Postului Mare. De 
la această practică veche a rămas denumirea 
acestei duminici. Tema raiului, plasată la 
intrarea în Postul Mare, așadar, ne arată 
sensul și scopul postului - Împărăţia lui 
Dumnezeu.

Această duminică e cunoscută printre 
credincioși drept duminica iertăciunii. Ziua 
în care trebuie să ceri iertare celor cu care 
ești certat sau pe care ești supărat, ca să poţi 
intra curat sufl etește în Postul mare.

După această duminică, urmează șapte 
săptămâni de post și rugăciune, în așteptarea 
Învierii Domnului. O călătorie spirituală pe 
care fi ecare creștin o consideră binevenită.
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(începutul în pag. 2)
Mesaje de salut au expediat în adresa 

sinodalilor Președintele Federaţiei Ruse Vladimir 
Putin, Președintele Ucrainei Victor Ianukovici, 
Președintele Republicii Belarusi Alexandr 
Lucașenco și Prim-ministrul Republicii Moldova 
Vlad Filat.

La 03 februarie 2013, în Duminica a XXXV-
a după Cincizecime, înainte de începutul celei de-
a doua zile de lucru a Sfi nţitului Sobor Arhieresc 
al Bisericii Ortodoxe Ruse, Preafericitul Patriarh 
Kiril a ofi ciat împreună cu un sobor de ierarhi, 
preoţi și diaconi Dumnezeiasca Liturghie în 
Catedrala „Hristos Mântuitorul” din orașul 
Moscova. În cadrul serviciului divin s-au rugat 
Prea Sfi nţiţii membri ai Soborului Arhieresc. 

În cadrul serviciului divin, Prea Sfi nţitul 
Sava, Episcop de Tiraspol și Dubăsari, a fost 
avansat în rangul de Arhiepiscop.

Ședinţa de lucru a celei de-a doua zile a 
Soborului Arhieresc a fost deschisă prin cuvântul 
de salut al Prea Fericitului Patriarh al Moscovei și 
al Întregii Rusii Kiril.

În această zi, sinodalii au audiat raportul 
privind activitatea grupului de lucru pentru 
pregătirea Catehismului Bisericii Ortodoxe 
Ruse, prezentat de Mitropolitul de Volocolamsk  
Ilarion, Președinte al Departamentului pentru 
Relaţii Externe Bisericești și al Comisiei Sinodale 
biblico-teologice. De asemenea, la propunerea 
Preafericirii Sale, prin vot unanim a fost prelungit 
până la următorul Sobor Arhieresc mandatul 
actualei componenţe a Judecăţii Bisericești, 
din care fac parte Mitropolitul de Ecaterinodar 
și Kubani Isidor (președinte), Mitropolitul de 
Cernăuţi și Bucovina Onufrie, Arhiepiscopul de 
Vladimir și Suzdal Evloghie, Arhiepiscopul de 
Poloţk și Glubokoe Feodosie și Episcopul de 
Breansk și Sevsc Alexandru (secretar). 

În continuare au fost dezbătute procedura 
de alegere a Patriarhului Moscovei și al Întregii 
Rusii în cele patru variante. Cu majoritatea 
voturilor a fost aprobată varianta actuală, după 
care Patriarhul este ales de Sinodul Local dintre 
candidaţii propuși de Soborul Arhieresc, conform 
procedurii Soboarelor din anii 1990 și 2009. 
Secretarul Soborului, Mitropolitul de Saransk și 
Mordovia Varsanufi e, Șeful Direcţiei executive 
a Patriarhiei Moscovei, a prezentat sinodalilor 
propunerile Adunării Intersobornicești privind 
introducerea anumitor modifi cări în Statutul 
Bisericii Ortodoxe Ruse la acest capitol, după 
care a avut loc discutarea lor. 

Arhipăstorii au discutat și proiectul 
Dispoziţiei privind componenţa Sinodului Local 
al Bisericii Ortodoxe Ruse.

În rezultatul dezbaterilor, propunerile 
privind operarea modifi cărilor la Statutul Bisericii 
Ortodoxe Ruse și Dispoziţia privind componenţa 
Sinodului Local al Bisericii Ortodoxe Ruse au 
fost aprobate unanim.

La 4 februarie 2013, Sfi nţitul Sobor Arhieresc 

al Bisericii Ortodoxe Ruse și-a continuat lucrările. 
În dimineaţa zilei, Preafericitul Patriarh Kiril și 
soborul de arhierei, printre care s-a afl at și Prea 
Sfi nţitul Nicodim, Episcop de Edineţ și Briceni, 
s-au rugat în cadrul Sfi ntei Liturghii ce a avut loc 
în Catedrala „Hristos Mântuitorul”.

Participanţii la Sobor au adoptat o serie 
de documente ce refl ectă poziţia Bisericii în 
chestiuni cu privire la dezvoltarea tehnologiilor 
de evidenţă și prelucrare a datelor cu caracter 
personal, reforma dreptului familiei și 
problemele justiţiei juvenile, problemele actuale 
ale ecologiei, precum și „Regulamentul privind 
acordarea de asistenţă materială și socială 
clericilor, slujitorilor bisericii și colaboratorilor 
organizaţiilor religioase ale Bisericii Ortodoxe 
Ruse, precum și membrilor familiilor acestora”. 
De asemenea, Soborul a aprobat decizia privind 
rânduirea cuviosului Dalmat de Iseti în ceata 
sfi nţilor cu prăznuire general-bisericească.

Marţi, 5 februarie 2013, a fost ultima zi 
a lucrărilor Soborului Arhieresc al Bisericii 
Ortodoxe Ruse. Întrunirea a fost precedată de 
rugăciunea comună a participanţilor la Sfânta 
Liturghie, ce a avut loc în Catedrala „Hristos 
Mântuitorul”.

În deschiderea ședinţei, Înalt Preasfi nţitul 
Mitropolit Daniel de Tokio și al Întregii Japonii 
s-a adresat Preafericirii Sale cu un mesaj de 
mulţumire pentru susţinerea acordată de Biserica 
Ortodoxă Rusă creștinilor ortodocși din Japonia 
în urma calamităţilor naturale care au afectat 
această ţară doi ani în urmă. Întâistătătorul 
Bisericii Ortodoxe din Japonia a mai mulţumit 
Patriarhului și pentru vizita pastorală pe care a 
întreprins-o în Ţara Soarelui Răsare cu prilejul 
aniversării a 100 de ani de la mutarea la Domnul 
a Sfântului Întocmai cu Apostolii Ierarh Nicolae 
al Japoniei.

În cuvântul de răspuns, Preafericitul 
Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii Kiril a 
mulţumit Mitropolitului Daniil pentru strădaniile 
care le depune în conducerea Bisericii Ortodoxe 
Autonome a Japoniei în aceste vremuri difi cile 
și a remarcat că, credincioșii Bisericii Ortodoxe 
Ruse au primit cu multă durere vestea despre 
dezastrul ce a lovit Japonia. 

Ulterior a luat cuvântul președintele 
Secretariatului administrativ al Patriarhiei Ruse, 
Prea Sfi nţitul Episcop Serghie de Solnicinogorsk, 
care a prezentat Arhiereilor proiectul Dispoziţiei 
privind decoraţiile Bisericii Ortodoxe Ruse, 
aprobat după examinare.

Apoi, membrii Soborului au aprobat noua 
redacţie a Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse, 
ţinând cont de modifi cările făcute anterior în 
cadrul ședinţelor.

În urma dezbaterilor, au fost aprobate 
Hotărârile Soborului și Pastorala Sfi nţitului 
Sobor Arhieresc adresată clerului, monahilor, 
binecredinciosului popor și tuturor fi ilor 
credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ruse.

Întrunirea a luat sfârșit cu un mesaj de 
mulţumire al Preafericitului Patriarh Kiril 
adresat participanţilor la Soborul Arhieresc și o 
rugăciune de mulţumire Domnului pentru ajutor 
și luminare.

La lucrările Soborului Arhieresc din acest 
an au participat 280 din cei 290 de Ierarhi. O 
treime din numărul lor – 88 – au fost hirotoniţi în 
treapta episcopală în ultimii patru ani. Ședinţele 
Soborului s-au desfășurat în Sala de întruniri 
bisericești a Catedralei „Hristos Mântuitorul” din 
orașul Moscova.

Serviciul de Informaţii al Soborului 
Arhieresc

(începutul în pag. 1)
Dacă n-ar fi  construit Sfânta Sofi a așa cum au construit-

o, încât să încapă în ea tot omul și toată lumea; dacă n-ar fi  
creat Sfântul Munte așa cum l-au creat, astfel încât în el să 
se mântuiască tot omul și să se înfrăţească popoarele; dacă 
Sfântul Grigorie Palama nu ar fi  theologhisit așa cum a 
teologhisit, însumând întreaga viaţă și experienţă a Ortodoxiei 
și potolind setea omului chinuit de astăzi; dacă nu s-ar fi  
nevoit, dacă nu ar fi  plâns, dacă nu s-ar fi  rugat, dacă nu ar fi  
răbdat, dacă nu s-ar fi  jertfi t atâţia necunoscuţi prin munţi, prin 
insule sau prin orașe; dacă n-ar fi  transpus în cântece, în viaţă 
și în ethosul lor această omenie sfâșietoare; dacă n-am fi  avut 
strămoși un Sfânt Kosmás sau un Makriánnis; dacă nu aveam 
toate acestea în sângele nostru, atunci am fi  putut face orice 
ne-ar fi  trecut prin cap.

Însă lucrurile nu stau așa, și trăim într-un loc și într-un 
timp sacru. Așadar, nu putem fi  superfi ciali, fi indcă nu ne 
aparţinem nouă înșine, ci aparţinem celor care ne-au născut 
și întregii lumi. Am fost înzestraţi cu o moștenire spirituală. 
Nu ne salvează nici o scuză. Dacă vom scoate din școli toate 
valorile noastre: greaca veche, greaca nouă, cele sfi nte și cele 
cuvioase, nu vom putea să ne justifi căm sau să ne disculpăm 
în faţa nimănui și nici să uităm de datoria noastră. Nu putem 
să ne disculpăm prin nici un motiv și va trebui să dăm seama 
pentru toate celor dinaintea noastră și celor care vor urma după 
noi. Falsele noastre fi ţe ne vor fi  zvârlite înapoi, drept în faţă, 
pentru că la un moment dat se vor trezi cei mici și vor spune 
«nu» minciunii, superfi cialităţii, falsifi cării, plastografi ei, 
trădării, care sunt promovate cu atâta impertinenţă și deli
cvenţă în diverse programe educative, cărţi și emisiuni de 
televiziune.

Iar cei care vor spune «nu», vor avea puteri nebănuite, 
puteri care vor fi  peste măsura propriilor lor puteri. Prin ei 
vor grăi cei trecuţi din această viaţă și toţi copiii însetaţi ai 
acestei lumi. Ceea ce există aici, pe pământ, aparţine tuturor, 
reprezintă o moștenire comună.

Adevărul S-a întrupat din Preacurata și pururea Fecioara 
Maria, a murit și a înviat, înviind împreună cu El întreaga lume 
și înfi inţând Biserica ca trup al Său. Harul sfi nţește întreaga 
existenţă a omului, iar Biserica botează tot omul în adâncurile 
nepătrunse ale tainei vieţii Tatălui, Fiului și Sfântului Duh și 
sfi nţește toate simţurile. Acest Har a intrat până în măduva 
oaselor poporului nostru credincios, ne pătrunde viaţa, 
întreţesându-se cu elementele materiei…

Întregul trup spiritual al vieţii noastre emite mesaje către 
toţi, până la capătul lumii. Suntem datori faţă de toţi, mai ales 
faţă de cei care ne-au născut după trup și după duh și ne-au 
lăsat o bogată moștenire. Și nu putem să coborâm drapelul, să 
micșorăm datoria sau să ne odihnim în alt loc, într-un alt mod, 
decât numai pe crucea jertfei.

Sursa: Το Άγιον Όρος και η Παιδεία του Γένους µας 
(Sfântul Munte și Educaţia Neamului nostru)

LUCRĂRILE SINODULUI ARHIERESC Biserica nu este ceea ce 
credem noi că este
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Anul acesta se împlinesc 200 de ani de la înfi inţarea mitropoliei Chișinăului și Hotinului. 
Cu acest prileg redacţia va publica o serie de materiale dedicate acestui eveniment.

ÎNFIINŢAREA MITROPOLIEI CHIȘINĂULUI ȘI HOTINULUI
(începutul ăn nr. 1 (258), 2013)
 La 9 decembrie 1812  A. N.  

Goliţîn într-o scrisoare cu nr. 1085 
către mitropolitul Gavriil îi propune 
să ia  legătura cu Scarlat Sturza, 
Guvernatorul civil al Basarabiei,  în 
vederea înfi inţării noii eparhii, potrivit 
poruncii împărătești. 

După primirea acestei scrisori,  
mitropolitul Gavriil, la 31 decembrie 
1812, se adresează dlui S. Sturza cu 
o scrisoare sub nr. 1253, cerându-i 
opinia referitor la  înfi inţarea noii 
eparhii, cerându-l totodată sprijinul în 
chestiunea dată, totodată rugându-l „de 
a nu mă lipsi de sprijin în chestiunea 
de mai sus, ca și eu, în baza comunei 
înţelegeri cu Excelenţa Voastră să pot 
din timp îndeplini cererea Alteţei Sale, 
potrivit ordinuluisău”.  La rândul său și  
oberprocurorul Sinodal, A. N. Goliţîn a 
intrat în corespondenţă cu Guvernatorul 
civil al Basarabiei, Scarlat Sturza, în 
privinţa celor relatate de mitropolitul 
Gavriil în referatul său. Ca urmare, 
Scarlat Sturza, întocmește un referat 
special pe care îl trimite pe adresa   
oberprocurorului Sinodal. În acest 
referat, în privinţa construcţiei casei 
Arhierești, se menţiona că deoarece 
în orașul Chișinău nu există domeniu 
regal, și că stăpânitoare a acestui loc 
sunt două mănăstiri, care depind de 
Poarta Otomană, rămâne ca Exarhul să  
se înţeleagă cu reprezentanţii acestor 
mănăstiri, despre locul ce va trebui 
pentru construcţie, cu oarecare plată 
mică anuală așa cum o fac  toţi cei ce 
au nevoie să se stabilească în acest 
oraș; «dacă se va găsi de bine se va 
da altă dispoziţie pentru acest oraș și 
împrejurime necesară pentru el din 
partea Coroanei.

Referitor la  întreţinerea clericilor 
și slujitorilor bisericești Scarlat Sturza 
propunea ca în satele, care cuprind până 
la 70 de gospodării de creștini ortodocși 
și au biserică, să fi e un singur preot, 1 
sau 2 diaci și 1 palamar, iar unde sunt 
de la 70 până la 100 de gospodării, să 
fi e 2 preoţi, dela 100 de gospodării și 
mai mult se adaugă la cei doi preoţi și 1 
diacon. Scarlat Sturza mai propunea ca 
toţi protopopii, afl aţi în slujbă, precum 
și preoţii de parohie să se bucure de 
privilegiu cu privire la dajdia din vii, oi 
și zeciuială, și anume: dela protopop, 
de va avea vin din via sa, să nu se ia 
dare pe 50 de vedre, iar dela preot 
numai 30 de vedre. De asemenea  să nu 
se ia  dajdie, cunoscută sub  numele de 
hoștină, de la protopop pe 25 de oi iar 
de la preot pe 15. În ce privește darea de 
zeciuială, de la protopop nu se va lua pe 
25 de stupi de albine, iar de la preot pe 
15. Cât privește întreţinerea clerului de 
pe comunele boierești se recomanda ca 
moșierii să dea preoţilor și diaconilor 
slujitori la bisericile din satele lor, 
pământ în conformitate cu următoarea 
normă: arabil în atâta întindere cât 
poate să se semene 5 kilograme de 
semănătură; fânaţ în fi ecare an preotului 
8 fălci, iar diaconului 6. Pentru această 
cantitate  de pământ și fânaţ, precum 
și pentru pășunat, dela preot 16 iar de 
la diacon 12 capete de vite cornute nu 
trebuie să ia boierul nici zeciuiala nici 
nimic, pentru o mai mare cantitate de 
semănături, preoţii și diaconii vor da 
proprietarului zeciuiala. Dacă însă ei 
vor  avea mai multă fânaţ sau mai multe 
vite de pășunat, în acest caz vor intra 
în înţelegere cu proprietarul în privinţa 
plăţii pentru fânaţ și pentru păscut. 
Pentru fructele din grădinile caselor 
și zarzavaturi din grădinării preoţii și 
diaconii nu plătesc nimic  obligaţii de 
boier. Din vinul produs din viile pe 

care le va avea preotul sau diaconul pe 
același loc unde trăiește, sau în alt loc, 
ei sunt datori să dea dajdie boierului, 
potrivit obiceiului pământului; 
deasemenea dacă în gospodăria lor se 
va cultiva tutun, sunt obligaţi a plăti 
obișnuita dajdie, căci acestea se fac 
pentru comerţ. Preoţii și diaconii, nu 
pot păstra pentru vânzare nici vin nici 
alte băuturi, căci acest drept este al 
boierului; dar vin din viile lor proprii 
precum și alte băuturi pentru trebuinţa 
casei lor, fără stânjenire din partea 
boierului pot ţine și cumpăra pentru 
casa de unde le place. Aceste raporturi 
faţă de preoţi și diaconi urmau să le 
respecte și arendașii moșiilor.

După ce a primit raportul lui Scarlat 
Sturza, oberprocurorul a prezentat spre  
cercetare Sfântului Sinod raportul 
mitropolitului Gavriil cu următoarele 
propuneri:

1.Pentru eliberarea de dajdii a 
preoţilor și slujitorilor bisericești nu 
numai către stat, dar și de toate dările și 
de zeciuelele către stat de pe propriile 
lor ocupaţii, precum: vierit, văcărit, 
plugărie, grădinărit și stupărit. Această 
propunere era bazată pe motivul că 
preoţii și slujitorii bisericești se întreţin 
numai din mijloacele gospodăriilor 
amintite

2. Răscumpărătorii moșiilor și 
arendașii  să nu ceară de la clerici nici 
un fel de dajdii, venituri sau îndatoriri.

3.Autoritatea civilă să nu  se 
amestece în treburile duhovnicești, să se 
hotărască ca și în Basarabia: cercetarea 
și hotărârea treburilor  duhovnicești să 
se facă la fel ca și în Rusia.

La sfârșitul raportului  
oberprocurorul Sinodal a mai prezentat 
Sinodului după voinţa împăratului 
Alexandru I, comunicată lui de 
generalul de artilerie Graf. Arakceev, 
ca în Seminarul duhovnicesc, ce se 
va înfi inţa în Basarabia, să înveţe 
tinerii mirenilor până la înfi inţarea 
de școli civile, dacă din punct de 
vedere duhovnicesc nu vor fi  careva 
inconvenienţe. Pentru îndeplinirea 
acestei voinţe împărătești, Sinodul, 
negăsind nici un  fel  de obstacol 
pentru învăţătura tinerilor mireni în 
numitul Seminar duhovnicesc a și dat 
dispoziţiile cuvenite.

După o cercetare amănunţită 
Sinodul a căzut de acord ca propunerile 
expuse în  referatul mitropolitului 
Gavriil despre înfi inţarea unei eparhii 
în Basarabia și despre mijloacele 
pentru întreţinerea casei Arhierești, 
a Dicasteriei, a Seminarului și a 
episcopului vicar; cât și  cele referitoare 
la felul de conducere a eparhiei și 
clasifi carea ei, care erau lăsate personal 
Exarhului Mitropolit Gavriil, să rămână 
în toată puterea lor mai  adăugând la 
aceste și unele propuneri care au fost 
sugerate de Guvernatorul Scarlat Sturza 
și oberprocurorul Sinodal A. Goliţîn, 
acestea fi ind înaintate  Împăratului 
Alexandru I, spre cercetare, pentru a 
lua decizia  defi nitivă.

Luând în consideraţie ca fusese 
titularul uneia dintre cele mai mari 
eparhii rusești - a Kievului și Haliciului 
- și apoi exarh a Moldovei, Valahiei și 
Basarabiei; cineva poate presupune că îi 
venea  greu să se considere retrogradat 
la o eparhie de «categoria a doua». 
Astfel că prezenţa acestei «clauze»(ca 
eparhia să poarte titlul de mitropolie – 
n.a.) în proiectul Mitropolitului Gavriil 
s-ar părea că este o chestiune de orgoliu 
personal. Dar aceasta nu este chiar așa. 
Încă în proiectul de constituire a noii 
eparhii, propus principelui A.N. Goliţîn 
la 4 noiembrie 1812, mitropolitul 

Gavriil spunea: „Deși după părerea 
unora, eparhia aceasta, după mitropolia 
Kievului și Haliciului și rangul de exarh, 
nu este potrivită pentru mine, fi ind însă 
obișnuit să consider potrivit mie să 
slujesc ori unde interesele Bisericii și 
ale patriei...”. Deci, în realitate, această 
condiţie, ca noua eparhie să fi e la rang 
de Mitropolie, fusese pusă nu pentru 
existenţa efemeră a unei persoane, ci 
pentru dăinuirea unei instituţii! Spre 
regret  ea n-a fost  respectată. După 
moartea mitropolitului Gavriil, pe toată 
durata ocupaţiei rusești, 1812-1918, 
Biserica din Basarabia n-a mai fost 
condusă de mitropoliţi.

După cum s-a văzut, Pacea de la 
București din mai  1812 a fost încheiată 
de ruși în grabă, deoarece guvernul 
rus știa că Napoleon se pregătește să 
meargă cu      batalioanele sale, încercate 
în  numeroasele bătălii în diferite ţări, 
împotriva aliatului său, Rusia.

Un război foarte greu pentru 
ruși, cu multe retrageri și dezamăgiri 
cumplite, a îndreptat atenţia rușilor în 
întregime spre ţelurile și problemele 
militare. Evident când ardea Moscova, 
rușilor nu le «ardea» de organizarea 
bisericească în Basarabia.

Astfel că timp de peste un an, statutul  
mitropolitului Gavriil Bănulescu-
Bodoni era incert. Deși continua să 
se considere, în continuare, ca întâi-
stătător al Bisericii din teritoriul anexat 
de Rusia, practic, încetase să mai fi e 
ierarh eparhiot semnând documentele 
ca «Mitropolit și Exarh» fără «proin», 
dar și fără precizarea locului unde 
își exercita funcţia de exarh. Abia la 
21 august (stil vechi)  1813 la Tepliţ 
Alexandru I a pus următoare rezoluţie 
pe prima pagină a referatului Sfântului 
Sinod în privinţa formării unei noi 
eparhii în Basarabia: «Așa va fi ».  
Referatul original a fost subsemnat de 
membrii Sgfântului Sinod  și prezentat 
împăratului, care și-a pus rezoluţia  la 
început, pe rpima pagină. Apoi potrivit 
obiceiului, referatul a fost tipărit și 
trimis câte un exemplar membrilor 
Sfântului Sinod, la fel și  arhiereilor 
eparhial, biroului sinodal din Moscova, 
lavrelor stavropighiale, biroului 
tipografi ei, biroului sinodal și 100 de 
exeplare la Chișinău, pentru difuzarea 
în noua eparhie.  Astfel apăru ucazul  
ţarului Alexandru I prin care  se înfi inţa 
noua  «Arhiepiscopie a Chișinăului și 
Hotinului» care cuprindea Basarabia 
precum  și întreaga gubernie a 
Hersonului cu orașele Odesa, Tiraspol,  
Ananiev și Elisabetgrad, vechia Ucraina 
a Hanului, peste care se extindea 
mai înainte jurisdicţia bisericească a 
mitropolitului Proilavei.

Ţinuturile de dincolo de Nistru 
fusese încorporate noii arhiepiscopii 
a Basarabiei, fi indcă după mărturiile 
contemporanilor regiunea dintre 
Nistru și Bug cu orașele Odesa, 
Tiraspol, Ananiev și Elisabetgrad 
erau locuite în mare parte de români. 
În ordinul Sfântului Sinod către 
Mitropolitul Gavriil, sub Nr. 3220 
din 25 septembrie 1813, pentru prima 
oară Sinodul se adresează lui Gavriil 
astfel: «Mitropolitul Chișinăului și 
Hotinului și cavaler». Tot aici se 
aduce la cunoștinţă că Sfântul Sinod a 
ordonat Episcopului din Ecaterinoslav 
ca să trimită, potrivit paragrafului VII 
din referat, Dicasteriei Exarhicești din 
Chișinău, «vedomostile» și celelalte 
informaţii privitoare pe clerici și 
bisericile, din stânga Nistrului, care se 
alipesc la noua eparhie.

(va urma)
Dr. Nicolae Fuștei

În cadrul interviurilor 
ce le-am luat în august 2012 în 
regiunea Cernăuţi (în cadrul 
programului Geschichtswerkstatt 
Europa) intervievaţii s-au referit 
și la aspect ce ţin de obiceiuri. 
Propunem cititorilor un fragment 
din interviul cu Eleonora Bizovi 
din satul Boian. 

***

“Au început oamenii să 
bee. Iată asta o parte din caracter 
– băutura, o adus sovieticii. Au 
început să fure. Furau de unde? Au 
organizat colhozul și spune că asta 
nu e a lor. Mergeu și furau de pe deal 
de la colhoz. 

Biserica lui Neculce din satul Boian

Și aeste lucruri au interzis 
toate obiceiurile credinţei. Cu toate 
acestea, unele s-au pierdut, dar cu 
toate acestea obiceiul de a colinda a 
rămas. Și la noi foarte frumos se face 
– dacă aţi ave’ ocazia să veniţi de anul 
nou – aţi vede obiceiurile. Se face în 
mijlocul satului. A rămas obiceiul de 
la Paște – a sfi nţi pasca, că biserica 
noastră n-a fost închisă. Veneu la 
sfi nţit pasca și poloni și ucraineni. 
Toţi veneu aici că era singura biserică 
din sat cît îi de mare, singura biserică 
ce lucra în timpul... sovietic. Îmi pare 
rău că s-a pierdut așa o frumoasă 
tradiţie a horelor din sat la hram. La 
hram, la Paște, duminica – asta era o 
tradiţie frumoasă – horele din sat.  Ei 
spuneu așa, care au venit – „asta nu-i 
frumos, mai frumos e la discotecă”.

Horele din sat – rămâneu 
tineretul 2-3 dansuri și pe urmă 
fi ecare fecior petrecea fata care îi 
era dragă. Chiar îmi pare rău de când 
nu sunt horele din sat. Era o tradiţie 
tare frumoasă la Boian. Mai ales 
de hram veneau din toate satele din 
împrejurimi”.

Nichita Tărîţă

OBICEIURILE 
CREDINŢEI
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Conferinţă internaţională 
“Apărarea valorilor familiei”

La 26 ianuarie la Moscova, în cadrul celei dea XXI conferinţe 
internaţionale “Tehnologia socială în slujirea socială”, preotul Nicolae 
Ciobanu, consilier Cultural al Mitropoliei Moldove a participat cu o 
prezentare la secţia “Apărarea valorilor familiare”.

Mica conferinţa a prezidată de către PS Panteleimon, episcopul 
de Smolensk și Viazma, Președintele Departamentului sinodal pentru 
caritate bisericească și slujire socială, care a vorbit despre importanţa 
implementării diferitor proiecte pentru apărarea valorilor familiare 
și în primul rând despre apărarea copiilor nenăscuţi. La eveniment 
a fost invitată și șeful comitetului Dumei de Stat pe problemele 
familiei, femeilor și copiilor, dna Mizulina Elena Borisovna , care 
a vorbit despre conlucrarea statului cu biserica în vederea depășirii 
problemelor de omorul nenăscuţilor (avort) și abandonul copiilor.
La întrunire, prot. Nicolae Ciobanu a participat cu prezentarea 
“Lucrul pentru apărarea vieţii în Moldova”, prin care s-a refl ectat 
activităţile organizate până în prezent în domeniul protejării 
copilului nenăscut, dar și copiilor din familii social vulnerabile.
Au mai participat la această conferinţă și reprezentanţi ai bisericilor 
din Ucraina, Belorusia și diferitor regiuni ale Rusiei, care au venit 
cu diferite propuneri și proiecte pentru apărarea valorilor familiei.
Considerăm că evenimentul poate fi  numit și un fel de schimb de 
experienţă în depășirea problemelor ce ţin de valorile familiei.

Cu binecuvântarea IPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și a întregii Moldove, intre 
25-27 ianuarie a.c., doi clerici ai mitropoliei – prot. Nicolae Ciobanu și prot. Maxim Melinti 
au participat la a XXI-a conferinţă internaţională “Tehnologia socială în slujirea socială”, 
care a avut loc în or.  Moscova.

25.01. – Masa rotunda “Biserica si problema violentei in familie”. Participanţii 
întrunirii au abordat problematica violenţei din punct de vedere social și spiritual. A fost 
prezentată activitatea centrelor care acorda ajutor victimelor violenţei domestice. Necesitatea 
colaborării între Biserica și ONG-uri. A avut loc un schimb de experienţă a specialiștilor în 
domeniul.

26.01. – Masa rotunda “Participarea Bisericii Ortodoxe Ruse în vederea profi laxiei 
și luptei cu HIV/SIDA”. Întrunirea a adunat reprezentanţi din Rusia, Belarus, Moldova și 
Armenia. Experţii din partea organelor abilitate au prezentat date statistice privind epidemia 
virusului HIV în Federaţia Rusă. Au fost expuse multiple modele colaborării fructuoase 
ale organelor guvernamentale, ONG-uri și centre medicale cu Biserica în planul profi laxiei 
HIV/SIDA, acordarea ajutorului medical, psihologic, juridic și spiritual persoanelor bolnave 
de HIV, implementarea noilor tehnologii pentru desfășurarea activităţilor propuse. Predarea 
cursului privind prevenirea HIV/SIDA in cadrul școlilor teologice, cât Și pentru instruirea 
preoţilor și asistenţilor sociali.

În cadrul ședinţei, prot. Maxim Melinti, a raportat despre activităţile desfășurate de 
către Mitropolia Moldovei în vederea profi laxiei HIV/SIDA, sensibilizarea populaţiei și 
informarea clericilor, enoriașilor și tinerilor în domeniul respectiv. Au fost demonstrate 
lucrările publicate de Mitropolia noastră, care au fost apreciate de participanţii forului. 
La fel părintele și-a expus părerea  despre lipsurile și neajunsurile în slujirea respectivă. 
În special s-a axat asupra necesitaţii creării unui centru de reabilitare pentru narcomani și 
persoane HIV-infectate. Tot aici s-au expus pe marginea introducerii predării discipline 
“Bazele slujirii sociale” pentru studenţii școlilor teologice, care ar include așa teme actuale 
ca, migraţie, violenţa în familie, profi laxia HIV/SIDA, narcomania etc. Ţinând cont că 
asemenea disciplină se predă deja în mai multe centre de studii teologice ai BO Ruse s-a 
propus să fi e introdus un asemenea obiect și in planul de studii al ATOM-lui.

În a doua jumătate a zilei a avut loc lucrările Mesei rotunde “Activitatea ecologică 
în cadrul slujirii sociale parohiale: experienţă și potenţial”. Întrunirea a fost condusă 
de către IPS Artemie, Arhiepiscop de Grodno și Volkovysk, care, parafrazând pe Cuv. 
Maxim Mărturisitorul, a menţionat: “Deși nu putem crea raiul pe pământ, cel puţin, să 
nu prefacem pământul în iad. În cadrul seminarului s-au discutat următoarele subiecte: 
Actualitatea problemelor ecologice din punct de vedere a comunităţii experţilor știinţifi ci; 
Proiectul documentului “Concepţia Bisericii Ortodoxe Ruse privind probleme ecologice”; 
Desfășurarea proiectelor ecologice în cadrul Bisericilor din Rusia, Belarus și Armenia.

În fi nal s-au propus un șir de recomandări pentru organizarea activităţilor ecologice în 
parohiile ortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Ruse.

Sănătatea este dată tuturor, dar nu 
toţi știu s-o preţuiască

În întreaga lume zeci de milioane de oameni suferă de osteoporoză, 
iar cele mai afectate sunt femeile ajunse la menopauză. Pe glob, la fi ecare 
zece secunde survine o fractură din cauza densităţii osoase. Chiar dacă nu 
constituie cauza principală a decesului, în fazele ei avansate osteoporoza 
grăbește sfârșitul.

Osul este un ţesut viu, care se înnoiește mereu. Masa și densitatea 
osoasă cresc până la vârsta de 35 ani. După această vârstă organismul 
începe să piardă din ţesutul osos. În acest fel apare osteoporoza și, în 
consecinţă, oasele devin mult mai fragile și se pot fi sura cu ușurinţă, 
în special la șold, antebraţe și vertebre. Există mai mulţi factori care 
favorizează apariţia acestei maladii, cum ar fi  vârsta, factorul genetic, 
tipul constituţional, modul de viaţă. Un factor de risc este și defi citul 
de estrogeni (hormoni feminini). De altfel, activitatea fi zică previne 
osteoporoza. Pe de altă parte, toate băuturile acidulate, bogate în 
fosfor favorizează sărăcirea în calciu, iar alimentaţia fără calciu, cu 
sare și proteine animale în exces reprezintă unul din factorii care aduc 
la osteoporoză, care accelerează fenomenele nedorite. De asemenea, 
bolile endocrine (diabet, afecţiuni ale glandei tiroide), hematologice 
(limfoame, leucemii), imobilizarea prelungită, anumite medicamente, 
absenţa expunerii totale la soare cresc riscul de osteoporoză. Se cunoaște 
că după menopauză pierderea de masă osoasă este mai mare și la femeile 
fumătoare decât la nefumătoare, iar riscul de a face o fractură de șold este 
cu 50 la sută mai mare. La femeile fumătoare nivelul sangvin de estrogeni 
este scăzut la jumătate. Nicotina și celelalte componente slăbesc scheletul 
osos. Și abuzul de alcool inhibă formarea osoasă printr-un efect toxic 
direct asupra osteo-blastelor (celule osoase tinere) și, indirect, prin 
reducerea absorbţiei de calciu. Cafeaua și ceaiul negru scad absorbţia 
intestinală a calciului și cresc eliminarea lui prin urină.

Sănătatea este dată tuturor, dar nu toţi știu și nu toţi vor s-o 
preţuiască. Abia când necazul te doboară îţi dai seama că nu ai făcut 
nimic pentru a-l îndepărta. Sănătatea este ceea care nu poate fi  cumpărată. 
Cu bani poţi să cumperi medicamente, dar nicidecum sănătate.

Alexei PROCOPI,medic-ortoped
Dorina PROCOPI,medic-reumatolog

Sursa : Observatorul de Nord

Se nasc mai puţini, mor mai mulţi 
Se nasc tot mai puţini copii. Despre acest fapt spun datele statistice cu privire la 

situaţia demografi că pe raionul Ungheni în perioada anilor 1990-2012, oferite de Svetlana 
Andrieș, șefa Ofi ciului Stare Civilă. Totodată și mortalitatea populaţiei este în creștere.
Astfel, în anul 1990 s-au născut 2420 copii, pe când în 2012 – doar 1334 de proaspeţi 
cetăţeni ai acestei ţări. Cert e că și numărul micuţilor născuţi morţi este mai mic – 7, pe 
când în 1990 au fost 14. Cei mai mulţi copii s-au născut morţi în anul 1994 – 19, cei mai 
puţini –5, în anii 2003 și 2004.

Anul trecut, în raion au murit 1272 de oameni, dintre care 12 au fost copii până la 1 
an. Cei mai mulţi au decedat în anul 2005 – 1540, pe când copii cu vârsta de până la un an 
cei mai mulţi au decedat în 1990 – 37, câte 19 copii cu vârsta de până la un an au murit în 
anii 2004 și 2005.

Dacă în 2001, când cei mai puţini tineri și-au spus „Da!” în faţa ofi ţerului de stare 
civilă – 580 de cupluri, atunci către anul 2012 numărul căsătoriilor a crescut până la 810. 
Din anul 1990, când s-au căsătorit 1208 cupluri, numărul acestora a fost în descreștere 
până în 2001, apoi an de an, tot mai mulţi tineri și-au jurat credinţă veșnică.

Divorţurile, cele mai multe au fost în anul 2006 – 416 cupluri au renunţat la viaţa de 
familie. În rest, în perioada 1990-2012, numărul divorţurilor variază între 213 și 387. În 
anul 2012, 333 de cupluri au divorţat.

Sursa: Unghiul

Slujirea socială în vizorul Bisericii
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09.02.2013, Ierusalim (Catholica) - Ghassan Rafi di, de 53 de ani, își amintește cu bucurie celebrarea de două 
ori a Paștelui în localitatea sa, Jifna. “Aveam două timpuri de celebrare și două vacanţe. Familia tatălui meu ne 
dădea daruri în sărbătoarea ortodocșilor greci, iar familia mamei în sărbătoarea catolicilor”, a povestit Rafi di 
pentru serviciul de știri al Conferinţei Episcopale Americane. Dar astăzi cele două comunităţi creștine s-au redus 
numeric, și este important ca celebrările să îi unească, a mai spus el. Angajatorii dau o singură vacanţă pentru 
celebrările pascale, punând presiuni asupra familiilor să decidă pe care să o ţină.

“Musulmanii ne întreabă adesea câţi de Iisus avem”, a mărturisit Rafi di. Asemenea familiei lui sunt multe în 
Israel, dar și în teritoriile palestiniene, cu membri aparţinând Bisericilor Catolică, Ortodoxă Greacă și Protestante. 
În ultimii 15 ani, parohiile catolice din Palestina și multe din Israel au celebrat Paștele după data ortodocșilor 
greci. Acum, urmare a unei directive date de Adunarea Ordinarilor Catolici din Ţara Sfântă, în doi ani toţi 
catolicii răsăriteni, precum și Patriarhia latină (romano-catolică) din Ţara Sfântă, vor adopta pentru Paști data din 
calendarul iulian, menţinut de Biserica Ortodoxă Greacă. Patriarhia latină consideră decizia “un pas ecumenic 
important”. Directiva ofi cială așteaptă însă acum aprobarea Vaticanului.

“Principalul motiv pentru unifi carea celebrărilor pascale îl reprezintă membrii aceleiași familii, localităţi sau 
parohii, ca să poată să aibă o singură celebrare și un singur calendar, să arate unitate și să se bucure de unitate. 
Dorim să dăm un bun exemplu de unitate semenilor noștri ne-creștini”, a afi rmat cancelarul Patriarhiei latine, 
Episcopul auxiliar William Shomali. Dieceza de rit latin din Ţara Sfântă include Israelul, teritoriile palestiniene și 
Cipru. Parohiile din Ierusalim și Betleem, din Fâșia Gaza, respectiv parohia din Tel Aviv, vor rămâne cu Paștele 
deodată cu Vaticanul, anul acesta, în mod excepţional, din diverse motive. Cum la anul Paștele cade la aceeași dată 
după ambele calendare, practic noua decizie va fi  resimţită fără excepţie – pe teritoriile vizate – doar din 2015.

Biserica Ortodoxă Greacă merge după calendarul iulian, neadoptând calendarul gregorian, implementat de 
Papa Grigore al XIII-lea în 1582, pentru a corecta greșeli de calcul. Spiritul sărbătorilor se pierde dacă celebrarea 
este la date diferite, a declarat pr. Raed Abusahlia, de la parohia romano-catolică Preasfânta Familie din Ramallah, 
Fâșia Gaza. “Liturgia este foarte frumoasă dacă o facem împreună, ca o familie. Nu poate fi  spirituală doar cu 
o parte din familie.” Pr. Ilario Antoniazzi, de la parohia romano-catolică Sf. Anton din Rameh, Israel, a celebrat 
Paștele cu ortodocșii greci în fi ecare din ultimii 15 ani; după el nu data este importantă. “Cel mai important este să 
fi m împreună la sărbătoare, să dăm un bun exemplu de iubire, să ne arătăm uniţi în iubire”, a spus el.

În Haifa, în nordul Israelului, schimbarea nu a venit cu ușurinţă pentru unii credincioși, a spus pr. Agapios 
Abu Saada, de la Catedrala catolică melchită Sf. Ilie, care a militat intens pentru unifi carea datei. “Experienţa 
mea în căutarea solidarităţii nu a fost mereu lină”, a declarat el. “Decizia nu a fost văzută la fel nici măcar în 
cadrul aceleiași comunităţi de credincioși. [...] Unifi carea sărbătorii este o mărturie creștină vie într-o societate 
multiculturală și multireligioasă. Creștinii din Ţara Sfântă sunt o minoritate care se tot divide în minorităţi mai 
mici, în subcomunităţi, ce deteriorează scopul creștinilor de a fi  o singură comunitate.”

Pr. Abusahlia a spus că unii dintre credincioși au fost “puţin deranjaţi” deoarece Paștele ortodox grec vine 
atât de târziu anul acesta: la 5 mai. “În anii trecuţi, celebram fi e împreună, fi e la o săptămână diferenţă. Acum 
este foarte târziu, la 35 de zile diferenţă. Dar îl vom celebra împreună: este bine și important în același timp”, a 
spus el. Schimbarea implică și celebrarea Postului și a perioadei dintre Paști și Rusalii, a spus Episcopul Shomali. 
“Crăciunul e doar de la Crăciun la Epifanie, dar când unim calendarul (după data Paștelui) unifi căm 90 de zile din 
an. Este foarte important”, a susţinut el. A mai spus că ar fi  fericit să vadă Paștele celebrat la fel de toţi creștinii. 

catholica.ro

În Georgia, la Tbilissi, a avut loc aniversarea a 35 de ani de la întronizarea Preafericitului Ilie al II-lea, 
Catolicos al Bisericii Ortodoxe Georgiene în funcţia de Patriarh al georgienilor.

Sărbătoarea a coincis cu aniversarea a 80 de ani de la nașterea ierarhului.
Mii de credincioși au venit din toate colţurile ţării pentru a-l felicitat pe patriarh. De asemenea, aniversarea 

a culminat cu o Sfântă Liturghie pan-ortodoxă, la care au participat Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul 
Ecumenic al Constantinopolului, Patriarhul Irineu al Serbiei, Mitropolitul Chiril, locum tenens al Patriarhiei 
Bulgariei, Mitropolitul Christofor, Primat al Cehiei și Slovaciei, Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk din partea 
Patriarhiei Rusiei, împreună cu mai mult de 100 de episcopi, preoţi și diaconi.

www.doxologia.ro

A trecut la cele veșnice Protoiereul Vladimir Bîrcă
Cu  profundă tristeţe am afl at de trecerea 

la cele veșnice a părintelui Vladimir Bîrcă, 
cleric al bisericii “Acoperământul Maicii 
Domnului” din mun. Chișinău.

În aceste momente grele, suntem alături 
de familia și rudele îndurerate, rugându-ne 
pentru odihna nou-adormitului rob și vrednic 
slujitor al lui Dumnezeu, Vladimir.

Nădăjduim că Bunul și Milostivul 
Dumnezeu va primi sufl etul nou-adormitului 
Său slujitor în corturile drepţilor și îi va 
răsplăti strădaniile sale omenești pentru cele 
sfi nte și dumnezeiești!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Părintele schiarhimandrit VAVILA (Ciobanu) 
a fost petrecut pe ultimul drum

În dimineaţa de 25 ianuarie 
2013 dangătul nostalgic și profund al 
clopotului mare al sfi ntei mănăstiri 
„Nașterea Maicii Domnului” din 
Curchi a vestit trecerea la cele cerești 
a venerabilului părinte schiarhimandrit 
VAVILA (Ciobanu).

Deseori, vorbindu-le părinţilor de 
la mănăstirea Curchi despre nevoinţele 
monahale și calvarul totalitarismului 
ateist care a cuprins cu înverșunare 
sfi ntele mănăstiri ale ţării în secolul 
trecut, părintele VAVILA amintea 
crâmpeie și din viaţa sa zbuciumată, dar 
închinată cu dăruire lui Hristos și Sfi ntei 
sale Biserici Drept-măritoare.

S-a născut la data de 1 ianuarie 1920 
într-o familie de creștini blagocestivi și 
iubitori de Dumnezeu din s. Mereni, r. 

Vadul lui Vodă.
În primăvara anului 1934 absolvește șapte clase, iar mai tîrziu în 1943, 

neînfricându-se de vitregiile și orgiile războiului, învăluit fi ind de dragostea 
slujirii călugărești este primit ca ascultător în mănăstirea „Înălţarea Domnului” 
din Hîrjauca.

Doi ani mai târziu, în 1945 este tuns în monahism, iar în anul 1946 este 
hirotonit ierodiacon.

La data de 25 decembrie 1948, de ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Spiridon 
al Trimitundei este hirotonit ieromonah în biserica de iarnă cu același hram al 
mănăstirii Hîrjauca.

La 20 iunie 1951 este desemnat în calitate de stareţ al mănăstirii „Înălţarea 
Domnului” din Hîrjauca, fi ind ultimul stareţ al mănăstirii până la închiderea 
acesteia.

În 1956 pentru faptul că s-a împotrivit cu dârzenie semnării actului de 
închiderea mănăstirii, este eliberat din funcţia de stareţ, oprit de a săvârși cele 
sfi nte pentru o perioadă de 5 ani și transferat pentru ascultare la mănăstirea 
Dobrușa, apoi la Saharna.

A simţit bietul părinte în acea perioadă și izul, dar și mila închisorilor.
A mărturisit adevărul dumnezeiesc și după gratii, printre alţi camarazi 

de închisoare, numărându-se și Înalt Prea Sfi nţitul CORNELIU, Mitropolit 
al Talinului și al întregii Estonii, iar mai târziu ierarhul amintește de numele 
părintelui VAVILA în cartea sa „Memorii”.

În perioada când așezămintele noastre monahale au fost uzurpate și trecute cu 
„multă grijă” în bezna nepăsării de către bolșevicii militanţi părintele VAVILA a 
lucrat în colhoz, ajutând oamenii cu povaţa și sfaturile sale duhovnicești.

Apoi a fost rânduit să slujească în mai multe parohii de la noi din Republică.
Ultimii ani ai vieţii i-a petrecut în nevoinţă, rugăciune și ascultare jertfelnică 

în liniștea neasemuită a străvechii noastre lavre moldovenești „Nașterea Maicii 
Domnului” din Curchi.

Privirea-i clară, vocea-i blajină și sfătoasă, îndemnurile creștinești izvorâte 
din neobosita sa inimă de monah necăjit vor domina multă vreme sufl etele 
trăitorilor monastici, a preoţilor și creștinilor care l-au cunoscut și i-au urmat 
neîntârziat sfatul.

Dumnezeu l-a iubit și l-a ajutat pe acesta ce s-a nevoit cu totală dedicaţie în 
via Bisericii lui Hristos, binecuvântându-i și vârstă patriarhală de 93 ani.

Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfi nţitului Mitropolit Vladmir, slujba de 
înmormântare va fi  ofi ciată de către Prea Sfi nţitul Episcop Ambrozie  de 
Neftekamesk și Birsk, duminică, 27 ianuarie la mănăstirea Curchi.

Dumnezeu să-l rânduiască în ceata drepţilor!

O asociaţie formată din organizaţii care militează împotriva avortului, din 20 de ţări, au lansat o petiţie prin care 
urmărește să ceară Parlamentului European să recunoască momentul concepţiei ca fi ind momentul în care începe viaţa.
Iniţiativa „One of Us” (Unul dintre noi) este prima de acest fel din Europa și reprezintă cel 
mai mare efort pentru o mișcare coezivă, transnaţională anti-avort, pe Bătrânul Continent.
Autorii proiectului plănuiesc să strângă 1 milion de semnături, din cel puţin 7 din statele membre ale 
Uniunii Europene, până în noiembrie, forţând astfel Parlamentul de la Strasbourg să demareze o dezbatere.
Grupurile militante recunosc totuși că Uniunea Europeană nu are puterea de a modifi ca direct abordarea statelor 
membre privind chestiunea avortului, fi indcă fi ecare stat membru este liber să gestioneze această problemă, din 
punct de vedere legal, la nivel intern.

www.semneletimpului.ro

Sărbătoare pan-ortodoxă la Tbilissi

Europenii lansează cea mai mare campanie 
anti-avort de pe Bătrânul Continent

În Ţara Sfântă catolicii adoptă data ortodocșilor 
pentru Paște


