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POMENIREA ZĂMISLIRII PREASFINTEI
NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU DE CĂTRE
SFÂNTA ANA
9/22 decembrie
Domnul și Dumnezeul nostru, vrând să-Și gătească
Luiși biserică însuﬂeţită și casă sfântă pentru sălășluirea
Lui, a trimis pe îngerul Său la drepţii Ioachim și Ana căci din aceștia avea să se nască Maica Sa după trup - și
a arătat mai dinainte că va zămisli cea stearpă și cea care
nu avea copii, pentru ca să adeverească zămislirea Lui din
Sfânta Fecioară.
Astfel, Sfânta Fecioară Maria a fost zămislită din
făgăduinţă, dar din unire și din sămânţă bărbătească.
Numai Domnul nostru Iisus Hristos a fost zămislit fără
unire și fără sămânţă bărbătească și S-a născut din Sfânta
Fecioară Maria mai presus de înţelegere, așa cum numai
El știe; ﬁind Dumnezeu desăvârșit a luat trup desăvârșit,
așa precum și la început a făcut și a plăsmuit ﬁrea
omenească.
Prăznuim dar această zi cu aducere aminte de
cuvintele spuse drepţilor Ioachim și Ana de îngerul care
le-a binevestit sfânta zămislire a Preacuratei Născătoare de
Dumnezeu. Dumnezeu, Cel ce a făcut lumea din nimic, a
prefăcut în fapte aceste cuvinte; a trezit pântecele cel sterp
spre rodire și a făcut în chip minunat maică născătoare de
copii pe aceea ce îmbătrânise fără să nască. Dumnezeu a
dat acest rod vrednic de ruga drepţilor Ioachim și Ana, din
care avea să vină însuși Dumnezeu în trup spre nașterea
din nou a lumii. Dumnezeu a binevoit ca acești înţelepţi
părinţi să nască pe Fecioara, pe cea hotărâtă mai înainte de
veac, pe cea aleasă din toate neamurile să ﬁe Născătoare
de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor.

Reacţiile autorităţilor Repiblicii Moldova la incidentul religios
care a avut loc la Chișinău pe data de 13 decembrie 2009
Amintim că duminică, 13 decembrie, în parcul central din Chișinău, un grup de enoriași ortodocși îsoţiţi de pr. Anatolie
Cibric, au doborât menora evreească(un sfeșnic cu 9 candele), instalată pentru opt zile în legătură cu sărbătoarea evreiască
Hanuca (sărbătoarea luminilor). În locul menorei a fost instalată o cruce din lemn. Reprezentanţii comunităţii evreiești au
caliﬁcat această acţiune drept un act de antisemitism.

DECLARAŢIE
Guvernul Republicii Moldova își exprimă regretul vizavi de
incidentul care s-a produs duminică în scuarul Europei din centrul
Chișinăului.
Republica Moldova este un stat democratic, în care drepturile
și libertăţile fundamentale sânt garantate, iar ura, intoleranţa,
xenofobia, alte manifestări cu caracter negativ sânt inadmisibile.
Guvernul face apel către reprezentanţii tuturor confesiunilor,

grupurilor etnice, către toţi cetăţenii, să se abţină de la acţiuni ce
ar putea prejudicia armonia în societate, prietenia și convieţuirea
diferitor etnii și confesiuni, pacea și buna înţelegere. Numai astfel
vom ajunge un stat european prosper cu o democraţie funcţională.
În vederea evitării unor situaţii similare în viitor, Guvernul
cere organelor responsabile să trateze cu maximă seriozitate și
responsabilitate evenimentele ce vizează activitatea cultelor și
sentimentele religioase ale cetăţenilor, evaluând inclusiv și posibilul
lor impact asupra societăţii.
www.gov.md

Ministrul Justiţiei: Dacă se va dovedi că se ocupă de acţiuni
antisemite, organizaţia “Sfânta Maică Matrona” va ﬁ desﬁinţată!
“Acţiunile de ieri ale ortodocșilor de la Monumentul Ștefan cel
Mare sunt acte xenofobe și de vandalism. Sunt manifestări medievale,
organizate de o grupare obscură.” Declaraţia aparţine ministrului
Justiţiei Alexandru Tănase, oferită pentru presă.
Ministrul cere Procuraturii Generale să investigheze cazul și
susţine că vinovaţii trebuie pedepsiţi. Ministrul spune că astfel de
acte au fost tolerate până acum și că trebuie luate măsuri, ca să nu se
mai repete. Totodată, Tănase susţine că va cere Mitropoliei Moldovei
să condamne și să se desolidarizeze public de incident.
Tănase a anunţat că Ministerul Justiţiei va investiga activitatea

organizaţiei neguvernamentale “Sfânta Maică Matrona”, din care
face parte preotul Anatolie Cibric. Dacă se va dovedi că se ocupă de
acţiuni antisemite, organizaţia va ﬁ desﬁinţată. Ministrul a conﬁrmat
că aceiași protestatari sunt cei care au aruncat cu ouă în sediul ziarului
Timpul, în 2007. Tănase spune că atunci nu au fost sancţionaţi.
Alexandru Tănase crede că s-a ajuns la astfel de situaţii pentru că
“în ultimii ani, Biserica a fost manipulată politic de către comuniști”.
Ministrul s-a întâlnit luni cu reprezentanţii comunităţii evreiești,
care au cerut autorităţilor să le asigure dreptul la libertatea religiei.
Unimedia.md

PESTE 3000 DE
PERSOANE CER
PREDAREA
DISCIPLINEI
RELIGIA ÎN
ȘCOLI
Membri ai 27 de asociaţii și în jur de
3000 de părinţi au semnat un demers pe
care l-au înaintat, conducerii R. Moldova
și Ministerului Educaţiei, prin care solicită
introducerea în programul de învăţământ
preuniversitar a disciplinei Religia.
„În prezent în școli se predă opţional
Educaţia moral spirituală. Sărbătoarea
Crăciunului, conform acestei discipline
este tratată ca un obicei vechi de la sat
unde copiii merg cu colinde pe la case,
ceea ce nicidecum nu corespunde esenţei
acestei sărbători”, a remarcat Constantin
Lazăr, președintele Asociaţiei spiritual
culturale „Antonie Plămădeală”, unul din
semnatarii demersului.
Potrivit aceleiași surse, Istoria
Bisericii, religiei, artei este o parte
importantă a experienţei noastre sociale.
„De ce n-am face-o parte componentă a
educaţiei? Ignorăm o experienţă culturală,
de credinţă și acceptăm niște experienţe
care abuzează de credibilitatea noastră.
Nu există manuale, materiale didactice la
această disciplină”, a mai spus el.
Iulian Rusanovschi, președintele
Asociaţiei Studenţilor Creștin Ortodocși
Români (ASCOR) din R. Moldova a
remarcat că există deja manuale publicate
pentru clasele I – IV. Acestea pot ﬁ găsite
în librării. „Optăm ca Religia să ﬁe
introdusă ca disciplină, însă, frecventarea
lecţiilor va ﬁ opţională. Astfel va ﬁ
respectat principiul libertăţii conștiinţei”,
a spus președintele ASCOR.
Potrivit semnatarilor scrisorilor, cursul
ar putea ﬁ predat de aceeași profesori care
predau astăzi Educaţia moral spirituală sau
de absolvenţii de la teologie. Azi profesorii
care predau disciplina respectivă nu sunt
salarizaţi, respectiv - teoretic această
disciplină există, în realitate - rolul ei este
minimalizat.
Rusanovschi a mai spus că a solicitat
de trei ori să se întâlnească cu ministrul
Educaţiei, Leonid Bujor, dar de ﬁecare
dată întâlnirea a fost amânată. „Sperăm să
primim răspuns după ce vom înainta acest
demers”, a mai spus el.
Din rândul semnatarilor fac parte
părinţi, profesori, Asociaţia „Două inimi
gemene”, Asociaţia Cetăţenilor Români
și altele.
Disciplina „Religia” se predă
începând din faza preșcolară în ţări ca
Marea Britanie, Franţa, Polonia și este
obligatorie și garantată prin constituţie
în ţări precum România, Belgia, Malta și
altele.
Sursa: Jurnal.md
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AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE
12 decembrie
Mitropolitul Vladimir a resﬁnţit schitul “Adormirea
Maicii Domnului” din cadrul Complexului Orheiul Vechi.
11 decembrie
ÎPS Vladimir a participat la Conferinţă consacrată
Sfântului Andrei la Gura Bâcului, Anenii Noi.
6 decembrie
Mitropolitul Vladimir a săvârșit Sfânta Liturghie la
Catedrala Mitropolitană.
29 noiembrie
Înalt Prea Sﬁnţitul Vladimir a săvârșit Sfânta
Liturghie la Catedrala Mitropolitană.
28 noiembrie
Mitropolitul Vladimir a liturghisit la mănăstirea
Noul Neamţ.
26 noiembrie
ÎPS Vladimir a Sﬁnţit biserica “Nașterea Sf. Ioan
Botezătorul” din Capitală.
25 noiembrie
Mitropolitul Vladimir a liturghisit în satul Budăi, Telenești.
24 noiembrie
ÎPS Vladimir a resﬁnţit Bisericii “Sf. Cuv.
Parascheva” din s. Slobozia, r. Ștefan-Vodă.
23 noiembrie

DECORAŢII BISERICEȘTI
28 noiembrie
Pentru activitate sârguincioasă spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova au
fost decoraţi următorii clerici ai mănăstirii Noul Neamţ: Arhim. Andronic (Melega)
i s-a acordat dreptul de a sluji cu Ușile Împărătești deschise până la Tatăl Nostru,
Egum. Gherasim (Cireș), Egum. Bonifatie (Ţăranu), Egum. Cozma (Ciaglei) au fost
decoraţ cu dreptul de a purta Paliţă, Ieromonahul Lazăr (Savciuc) și Ieromonahul
Feofan (Grosu) au fost ridicaţi în treapta de Egumeni, Ieromonahul Serghei (Achiruș)
a fost decorat cu dreptul de a purta cruce de aur, Ieordiac. Serghei (Hamîi), Nicostrat
(Novoselski) și Alexei (Lungu) au primit orare duble.
26 noiembrie
Pentru activitatea sârguincioasă spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova, Prot.
Mitr. Ioan Plămădeală a fost decorat cu Ordinul Patriarhal în cinstea Sf. Cneaz Daniil,
Prot. Marcel Plămădeală a fost decorat cu două distincţii bisericești – dreptul de a
purta paliţă și cruce cu pietre scumpe, Pr. Arcadie Porcescu a fost avansat în gradul
de Protoiereu și decorat cu paliţă, Iereul Antonie Miron a fost avansat în gradul de
Protoiereu, Pr. Ioan Doroș a fost decorat cu dreptul de a purta cruce de aur, Parohul
Bisericii cu hramul în cinstea „Sf. Apostol Andrei cel Întâi Chemat” din municipiul
Chișinău, Iereul Eugen Răileanu, se decorează cu dreptul de a purta Camilaucă iar
Diaconul Valeiu Balan a fost avansat în sanul de Protodiacon.
Un număr de ctitori și binefăcători s-au învrednicit cu distincţii bisericești:
Domnii Ghenadie Boleacu și Ion Bazi au fost decoraţi cu Ordinul „Ștefan cel Mare și
Sfânt”, Domnul Nicolae Păvălescu a fost decorat cu Ordinul „Sf. Paisie Velicikovski”,
Doamna Olga Plămădeală a fost decorată cu Ordinul „Sf. Cuv. Parascheva”, Domnii
Vasile Cozma, Nicolae Malcuș și Iurie Spineu s-au învrednicit de Medaliile „Ștefan
cel Mare și Sfânt”, Domnii Petru Budu, Alexandru Gălăţanu și Feodor Negru au
primit medalia „Cuv. Paisie Velicikovski”, Doamnele Larisa Botnaru și Iulia Ivanova
au primit Medalia „Sf. Cuv. Parascheva”.
De diplome arhierești s-au învrednicit: Domnii Andrei Negru, Alexandru
Crăciun, Igor Ursachii, Gheorghe Garabajiu, Dumitru Martin, Valentin Cozma și
Doamnele Ala Salter, Alena Iudina și Zinaida Danalachi.
25 noiembrie
Parohul bisericii satul Budăi, Telenești Părintele Valeriu Petraru a fost decorat
cu Medalia “Cuv. Paisie Velicikovski”. S-au învrednicit de înalte distincţii și ctitorii
bisericii: Dl Vasile Drăgan și Dl Valentin Scutari – Ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski”,
gr. II, Dl Gheorghe Drăgan și Dl Mihail Dorofei – Medalia „Sf. Ștefan cel Mare”.
24 noiembrie
Pentru eforturile depuse la reconstrucţia Bisericii „Sf. Cuv. Parascheva” din
s. Slobozia, Părintele Paroh Nicolae Boianeţchi a fost decorat cu cruce cu pietre
scumpe, doamna Maria Boianeţchi s-a învrednicit de medalia „Sf. Cuv. Parascheva”,
domnul Anatolie Zavalișco a fost decorat cu medalia „Sf. Ștefan cel Mare”, domnul
Igor Bebziuc a primit medalia „Sf. Paisie Velicikovski” iar domnul Alexandru Surco
a fost decorat cu diplomă de ctitor.
23 noiembrie
Preotul paroh de la biserica din satul Gălășeni, r. Râșcani Vadim Marandiuc a fost
decorat cu dreptul de a purta Cruce cu Pietre Scumpe.
22 noiembrie
Preotul paroh Ioan Valuţa de la biserica “Sf. M. Mc. Dumitru” din or. Anenii Noi
a fost decorat cu dreptul de a liturghisi cu Ușile împărătești deschise până la Heruvic,
iar Pr. Oleg Melnic, clericul aceleiași bisericii, decorat cu Bederniţă și Camilafcă.
Domnul Mihail Cheibaș, primar al orașului Anenii Noi, a fost decorat cu medalia „Sf.
Ștefan cel Mare”.
21 noiembrie
Preotul paroh Rodion Vrâncean de la biserica ”Cuv. Parascheva” din s. Tohatin,
mun. Chișinău a fost decorat cu Mitră. Ctitorii aceleiași biserici s-au învrednicit de
înalte distincţii: Dl Sergiu Cebotari și Dl Grigore Braghiș - ordinul “Sf. Ștefan cel
Mare”, gr. II, Dna Rodica Vrâncean - ordinul “Cuv. Parascheva”, gr. II, Protodiac.
Ioan Brașoveanu - ordinul “Cuv. Paisie Velicikovski”, gr. II, Dl Mihail Pozdneacov
și Dl Vasile Puzdrea - medalia “Sf. Ștefan cel Mare”, Dl Vasile Cărbune, Dl Simion
Ţurcan, Dl Ion Postolachi, Dl Ion Cernov, Dl Oleg Șendrea, Dl Serghei Tcacenco medalia “Cuv. Paisie Velicikovski”.
19 noiembrie
Au fost decoraţi ctitorii principali la biserica Gradiște, r. Cimișliala Dl Iurie
Kalev cu ordinul “Sf. Ștefan cel Mare”, gr. II, iar Dl Anatol Kalev cu medalia “Sf.
Ștefan cel Mare”.

Mitropolitul Vladimir a resﬁnţit Biserica din satul Gălășeni,
r. Râșcani.
22 noiembrie
ÎPS Vladimir a oﬁciat Sf. Liturghie în parohia “Sf.
M. Mc. Dumitru” din or. Anenii Noi.
21 noiembrie
Mitropolitul Vladimir a liturghisit în parohia “Cuv.
Parascheva” din s. Tohatin, mun. Chișinău.
20 noiembrie
Au fost primiţi în audienţă: PS Anatolie, Episcop de Cahul
și Comrat; Prot. Marian Boldescu, protopop de Telenești;
Arhim. Paisie (Cecan), stareţul Mănăstirii Chiţcani; Prot.
Gheorghe Zagnat, parohul Bisericii „Sf. Pr. Ilie” din sectorul
Ciocana al capitalei; Prot. Vasile Sâli, preot pensionat din
parohia Micleușeni, r. Strășeni; Prot. Maxim Melinti, revenit
recent de la studii aprofundate din Grecia; Arhim. Nicodim
(Vulpe), blagocin de Orhei, dimpreună cu Colonelul Eugeniu
Chiriac; Dl Gabriel Stati, om de afaceri; Prot. Andrei Oistric,
director-adjunct la Seminarul Teologic de Fete din Suruceni;
Prot. Ilie Munteanu, protopop de Florești.
19 noiembrie
ÎPS Mitropolit Vladimir a primit în audienţă la Palatul
Mitropolitan pe Prot. Vasile Bazatin din parohia Gradiște,
r. Cimișlia; Dl Valeriu Pleșca, ctitor al Mănăstirii Ciuﬂea.

AU FOST HIROTONIŢI
29 noiembrie
În cadrul Liturghie la catedrala ”Nașterea Domnului” din Chișinău a fost hirotonit în
treapta de preot diaconul George Palade pe seama bisericii cu hramul „Buna Vestire” din
Bruxelles, Belgia.
25 noiembrie
În cadrul Liturghiei la biserca din satul Budăi, Telenești a fost hirotonit în treapta de
ierodiacon Monahul Arsenie (Iutiș) pe seama Mânăstirii Saharna.

Sﬁnţirea Bisericii “Nașterea Sf.
Ioan Botezătorul” din Capitală
Astăzi pentru creștinii dreptmăritori din Nord-Vestul Capitalei a fost zi de mare
sărbătoare, un sobor de preoţi, în frunte cu Înalt Prea Sﬁnţitul Vladimir a sﬁnţit Biserica
„Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Cu mic cu mare, enoriașii au venit să împartă
această bucurie cu Prot. Mitr. Ioan Plămădeală care împreună cu familia și cu ctitorii a
reușit să înalţe Sfântul locaș spre bucuria ochiului și a suﬂetului.

După sﬁnţirea bisericii ÎPS Vladimir a ţinut să vină cu un cuvânt de felicitare către
cei adunaţi: „Preacucernice Părinte Ioan, paroh al acestei Sﬁnte Biserici, Preacucernici
Părinţi, iubiţi întru Hristos fraţi și surori. E o zi de mare sărbătoare pentru partea de NordVest a municipiului Chișinău, pentru că aici, în preajma acestui traseu de importanţă
internaţională s-a înălţat un Sfânt locaș care astăzi a fost sﬁnţit și de astăzi înainte se vor
înălţa rugăciuni în această Biserică pentru ţara noastră, pentru enoriașii noștri, pentru
toţi cei care vor păși pragul Casei Domnului. Noi toţi, cei care suntem clerici ai Bisericii
Ortodoxe din Moldova, ne bucurăm pentru că a apărut un nou locaș Sfânt într-o parte a
orașului unde acestea sunt mai puţine.
Îi aducem deosebite mulţumiri părintelui Ioan, pentru îndrăzneala sa, dimpreună cu
familia și cu enoriașii, în aceste vremuri grele, de a înălţa această Sfântă Biserică.
Părintele a făcut un lucru mare, un lucru frumos și în acest Sfânt locaș numele său și
a celor care au muncit aici vor ﬁ pomenite pe vecie.
Fie ca Biserica „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” sﬁnţită astăzi să ﬁe locul unde mulţime
de creștini își vor găsi liniștea și calea spre mântuire. Așa să ne ajute Dumnezeu.”
Pentru eforturile depuse la înălţarea Sﬁntei Biserici, un număr de ctitori și binefăcători
s-au învrednicit cu distincţii bisericești.
sursa: www.mitropolia.md
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SOLDAŢII DIN BRIGADA BISERICA ”SFÂNTUL MARELE MUCENIC
„ȘTEFAN CEL MARE”
MINA” DIN MUNICIPIUL BĂLŢI
Sfântul Marele Mucenic Min făcător de să rămână în umbră: ”Nu vreau laudă, fală.
VOR AVEA BISERICĂ CU minuni,
izvor de tămăduiri, grabnic folositor Principalul că Domnul știe”. E o lecţie și pentru
și ajutător, pe mulţi i-a izbăvit și de pagube. Pe noi, creștinii.
ce veneau spre închinare la biserica lui nu-i
Mi-am amintit că Sf. Scriptură ne spune:
PROGRAM AJUSTAT DUPĂ cei
lăsa fără de ajutor.
dacă dăm sau facem un bine, milostenie ”să nu
O mare bucurie a adus Sf. Mare Mucenic știe dreapta ce face stânga”. Principalul, e că
ORARUL LOR ZILNIC
Mina în ziua sărbătorii sale locuitorilor biserica de acum funcţionează.
cartierului Dacia, str. Decebal, drumul spre
Nu-ţi face comori aici pe pământ, unde le
Biserica cu hramul „Sfântul Mucenic Victor” a fost sﬁnţită de un
sobor de preoţi militari în frunte cu PS Anatolie.
“În ﬁecare unitate există câte un paraclis și literatură religioasă, dar
cea mai mare bucurie pentru noi, slujitorii bisericii, este deschiderea
acestui sfânt lăcaș în care astăzi s-a efectuat prima sfântă liturghie - a
relatat protoiereul Corneliu Dobrogeanu, capelanul Armatei Naţionale,
șeful Departamentului Mitropolitan Relaţii cu Forţele Armate. În
acest lăcaș, care poartă numele în cinstea Sfântului mucenic Victor,
militarii vor beneﬁcia de asistenţă religioasă, inclusiv de spovedanie
și împărtășanie. Noi ne străduim, pe lângă alinarea suﬂetească, să îi
deprindem cu alfabetul bisericesc. Cred că după îndeplinirea serviciului
militar, dânșii vor ieși cu cunoștinţe vaste vis-a-vis de valorile Bisericii
și pentru noi va ﬁ un lucru foarte important”, adaugă protoiereul
Dobrogeanu.

Râșcani. Anume aici pe harta municipiului
Bălţi a apărut o nouă biserică ortodoxă cu
hramul Sfântul Marele Mucenic Mina, care a
fost sﬁnţită la 24 noiembrie 2009 de către PS
Marchel, episcop de Bălţi și Fălești împreună
cu un sobor de preoţi.
Oricine aﬂându-se în acest microraion,
cred eu, își dă seama de necesitatea acestei
biserici aici. Parohul noii biserici este preotul
protoiereul mitrofor Pavel Petrov, pe care
creștinii îl știu de la catedrala ”Sf. Constantin
și Elena” unde a slujit anterior.
Într-adevăr Sf. M. Mc. Mina l-a ajutat și
susţinut pe părinte să construiască acest sfânt
locaș din a. 2005-2009, ași zice eu – timp
scurt în zilele de azi grele și complicate. Acum
enoriașii au biserica în cartierul lor datorită
efortului, contribuţiei depuse de parohul
sﬁntei biserici. Dar sﬁnţia Sa vrea ca tot ce a
făcut personal (chiar și terenul l-a procurat)

mănâncă moliile și rugina neștiind cui le vei
lăsa – ci acolo sus – în Împărăţia Cerului (fă-ţi
comori), citim în Sf. Scriptură.
Poate aceasta i-au îndemnat și pe ctitorii:
D-na Cugul Carmen, Pânzari Viaceslav, care
au contribuit cu sume mari, la fel și comisarul
municipiului Bălţi, comisarul orășenesc din
Sângerei.
Dar și jertfele modeste din suﬂet aduse de
sutele de creștini din municipiu la fel au fost de
mare ajutor, folos ﬁnanciar.
La capitolul ﬁnisarea construcţiei mai
rămâne de realizat: iconostasul, pictura,
policandrul, sistemul de încălzire, fântâna ș.a.
Doritorii binefăcători cu dorinţă și
posibilitate de a contribui ﬁnanciar se pot adresa
parohului bisericii părintele Pavel Petrov.
Dumnezeu o să vă răsplătească milostenia
și binele făcut.
Ţurcanu Emilia Eftenie or. Bălţi

Act de vandalism la Rubleniţa, Soroca

Complexul educativ-ortodox mai include o sală pentru lecţii
televizate de catehizare, o sală pentru clerul bisericesc, o bibliotecă și un
bloc sanitar. Preotul bisericii, Gheorghe Gavriliţă, a declarat că biserica
„Sfântul Mucenic Victor” va avea un program de activitate special,
ajustat după orarul zilnic al soldaţilor. În ﬁecare marţi, soldaţii vor avea
posibilitatea să frecventeze lecţii televizate de catehizare, iar duminica
vor avea parte de servicii religioase conform canoanelor bisericești.
Renovarea clădirii în care a fost inaugurată biserica a costat circa
90 mii lei, dintre care, circa 60 de mii de lei au fost alocaţi de către
Ministerul Apărării din surse extrabugetare. Iar aproximativ 30 mii lei
au fost investiţi de către organizaţiile de veterani ai armatei și Mitropolia
Moldovei. În rezultatul investiţiilor efectuate, Complexul educativortodox a fost conectat la reţeaua de apeduct, termoﬁcare și canalizare.
Prezent la eveniment, ministrul Apărării, Vitalie Marinuţa, a salutat
inaugurarea bisericii și s-a arătat convins că educaţia spiritual-religioasă
a militarilor va contribui inclusiv la dezvoltarea sentimentului patriotic
și civic al militarilor în termen și al cadrelor în serviciul militar pe
contract.
Pentru efectivul Brigăzii „Ștefan cel Mare” evenimentul este de o
mare importanţă și exprimă convingerea că existenţa unei biserici pe
teritoriul unităţii va contribui la menţinerea disciplinei militare și a
părţii care vizează psihologia și starea morală a militarilor, ne relatează
comandantul brigăzii, colonel Mihail Bucliș. Totodată, dumnealui a
menţionat că la efectuarea lucrărilor de renovare a bisericii a participat o
echipă de militari în termen din brigadă. Iar militarii pe contract au făcut
donaţii pentru procurarea de icoane în sfântul lăcaș.
„Inaugurarea acestei biserici reprezintă o mare bucurie pentru
noi, militarii în termen din unitate pentru posibilitatea de reculegere
suﬂetească”, ne spune tânărul ostaș Mihai Mercic. Soldat Mihai Volontir
ne vorbește despre marea importanţă a primirii tainei spovedaniei și a
împărtășaniei pe timpul îndeplinirii serviciului militar. Iar sergent
inferior Roman Cuceiaș exprimă opinia că construirea acestei biserici
reprezintă un stimul spiritual pentru toţi ostașii în sensul dezvoltării
morale. „E bine să te rogi pentru părinţi și pentru prosperarea Armatei
Naţionale. Toţi ostașii vor avea posibilitatea de a merge în ﬁecare
duminică să se roage. Înainte de armată, în ﬁecare lună mergeam la
biserică. Voi ţine postul și voi primi sfânta împărtășanie”, comunică
dânsul. Oﬁţerii sânt convinși că acordarea unei vaste asistenţe religioase
militarilor va conduce la sporirea capacităţii de luptă a unităţii.
Locotenent Alexandru Dotnicenco este de părerea că ﬁecărui militar
trebuie să i se acorde posibilitatea de a merge la biserică pentru a asculta
sau a spune o rugăciune și pentru a aprinde o lumânare pentru pace și
suﬂetele celor decedaţi.
În perspectivă, în colaborare cu Mitropolia Moldovei, se prevede
construirea unor biserici pe teritoriul Brigăzii „Moldova” din orașul
Bălţi și Brigăzii „Dacia” din Cahul.
Conform unui sondaj efectuat pe un eșantion de 1406 de militari,
88.5% dintre respondenţi au declarat că sânt creștin-ortodocși, 1,6% catolici, 0,8% - protestanţi, iar restul s-au declarat atei sau că nu aparţin
la nici o religie.
Locotenent Inga MIHAILOVA

La mijlocul lunii noiembrie, la Comisariatul de Poliţie Soroca a parvenit o informaţie de la
primarul comunei Rubleniţa, conform căreia a fost vandalizat complexul arhitectural „Răstignirea
din centrul satului”, cum obișnuiesc să-i spună localnicii. La puţin timp după intervenţia poliţiei a
fost găsit și vinovatul. Acesta s-a dovedit a ﬁ un tânăr, locuitor din același sat, care, după cum susţine
el, mergea pe alături și s-a… împiedicat de masă. „Eram puţin ameţit prin centrul satului cu niște
băieţi și întâmplător am atins masa, după care aceasta a căzut”, zice infractorul. De altfel, masa, care
pe lângă faptul că era înconjurată cu un gard, mai cântărea și mult peste câteva sute de kg. În astfel
de situaţie ne întrebăm: ce puteri supranaturale trebuie să posede un om care dintr-o simplă atingere
să dărâme o masă mare construită din piatră de sute de kg?!… Dar e o scuză și aceasta, mai suspect
ar ﬁ fost cazul să ﬁ susţinut infractorul că a dorit să-și facă cruce în dreptul răstignirii și atunci masa
să ﬁ căzut… Poliţia a investigat cazul, iar vinovatul va ﬁ pedepsit conform legii.
Cristina Sochircă

Masă rotundă cu genericul
“Înregistrarea entităţilor religioase”
Ministerul Justiţiei a găzduit masa
rotundă
cu
tematica:
„Înregistrarea
entităţilor religioase”. La dezbateri au
participat Alexandru Tănase, Ministrul
Justiţiei al Republicii Moldova, Oleg Efrim,
Viceministrul Justiţiei și reprezentanţi ai
altor culte care activează legal în Republica
Moldova.
În cadrul întâlnirii s-a discutat despre
situaţia actuală a Legii cultelor, adoptată în
mai 2007, în special despre procedura mult
prea simplă de înregistrare a noilor culte
religioase, care poate duce la legalizarea
activităţii
unor
organizaţii
religioase
distructive, periculoase pentru stat și societate,
sau a unor organizaţii care ascunzându-se
după paravanul religiei ar întreprinde acţiuni
incompatibile cu statutul pe care și-l declară.
Pentru redresarea situaţiei Prot. Vadim
Cheibaș, secretarul Mitropoliei Chișinăului

și a Întregii Moldove, a venit cu propuneri
referitoare la modiﬁcări în Legea privind
cultele religioase.
Reprezentanţii Ministerului Justiţiei au
audiat propunerile înaintate, rămânând, totuși,
pe poziţia înregistrării simpliﬁcate a cultelor
religioase. Cu toate acestea Ministerul a
promis crearea unei comisii care va analiza
problemele iscate și va da propuneri pentru o
eventuală schimbare a Legii ce este în vigoare.
Mitropolia Moldovei atenţionează încă o dată
că un cadru legislativ mult prea simpliﬁcat
poate avea consecinţe grave asupra securităţii
statului și a bunei înţelegeri în societate.
Unii din reprezentanţii cultelor religioase
au pledat pentru revenirea la structura veche
ce reglementa relaţiile statului cu confesiunile
- Serviciul de Stat pentru Problemele
Cultelor.
mitropolia.md

„Valorile creștin-ortodoxe și contemporanietatea”
Pe data de 27 noiembrie în incinta Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova a avut
loc conferinţa cu genericul „Valorile creștin-ortodoxe și contemporanietatea”. La conferinţă au
participat reprezentanţi ai Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, ai Institutului Militar al
Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, ai Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova, și ai
Facultăţii de Istorie și Filosoﬁe a Universităţii de Stat din Moldova.
Înaintea începerii lucrărilor conferinţei, a fost săvârșit un Te-Deum în Capela studenţească a
Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova.
Printre temele abordate de participanţi s-au numărat: „Rolul preotului duhovnic în urcușul
spiritual al tinerilor”( Furculiţă Vasile, Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova); „Misiunea
Bisericii în aﬁrmarea valorilor spirituale” (Cojocaru Serghei, Academia de Teologie Ortodoxă din
Moldova), „Respectarea valorilor creștine – baza cetăţeanului onest” (Olari Fiodor, Institutul de
Relaţii Internaţionale din Moldova), „Sărbătorile de Stat din România interbelică și participarea
comunităţilor evreești” (Roitman Alexandru, Facultatea de Istorie și Filosoﬁe a Universităţii de Stat
din Moldova), „Духовная жизнь бессарабских болгар в первой половине 19 века” (Duminică
Ivan, Facultatea de Istorie și Filosoﬁe a Universităţii de Stat din Moldova), etc.
Toţi participanţii l-a conferinţă s-au arătat satisfăcuţi de rezultatele acesteia, declarându-se
hotărâţi să aplice în practică idei și propuneri expuse aici pentru ca societatea contemporană să se
bucure din plin de valorile creștin-ortodoxe.
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Pomenirea Sﬁntei Muceniţe Filofteia fecioara

Decembrie Undrea
1 L 14 Sfântul Prooroc
Naum; Cuv. Filaret.
2 M 15 Sfântul
Prooroc Avacum; Sf. Mc.
Meropi.
3 Mc 16 Sfântul
Prooroc
Sofronie;
Cuviosul Ioan Sinaitul.
4 J 17 + Sfântul
Mucenic
Varvara;
Cuviosul
Ioan
Damaschin.
5 V 18 + Cuviosul
Sava cel Sﬁntit; Sﬁntul
Mucenic Anastasie.
6 S 19 +) Sf. Ierarh
Nicolae.
7 D 20 + Sf. Mc.
Filoteia de la Argeș; Sf.
Ambrosie de Milan.
8 L 21 Cuv. Patapie și
Sofronie; Sf. Ap. Sosten.
9 M 22 Zămislirea
Sﬁntei Fecioare Maria;
Proorociţa Ana.
10 Mc 23 Sﬁnţii
Mucenici
Mina,
Ermoghen și Eugraf.
11 J 24 Cuv. Daniil
Stâlpnicul și Luca; Sf.
Mc. Varsava.
12 V 25 + Sfântul
Spiridon al Trimitundinei;
Sﬁntul Alexandru.
13 S 26 + Sf. Mc.
Eustatie și Auxentiu; Sf.
Herman din Alaska.
14 D 27 Sﬁnţii
Mucenici Tirs, Leuchie,
Calinic,
Filimon
și
Arian.
15 L 28 Sf. Mc.
Elefterie; Cuviosul Pavel.
16 M 29 Sfântul
Prooroc Agheu; Sf. Mc.
Marin; Sf. Teofana.
17 Mc 30 Sf. Prooroc
Daniil și cei trei tineri.
18 J 31 + Cuviosul
Daniil Sihastru de la
Voronet; Sf. Mc. Sebastian
și Zoe.
19 V 1 Sf. Mc.
Bonifatie; Sf. Aglaia.
20 S 2 Sf. Sﬁnţitul
Mc. Ignatie Teoforul.
21 D 3 Sf. Mc. Iuliana
și Temistocle.
22 L 4 Sf. Mc.
Anastasia, Hrisogon și
Teodota.
23 M 5 Sﬁnţii zece
Mucenici din Creta;
Cuvioșii Pavel și Naum.
24 Mc 6 Sf. Mc.
Eugenia
((Ajunul
Crăciunului).
25 J 7 (+) Nașterea
Domnului nostru Iisus
Hristos.
26 V 8 +) Soborul
Maicii Domnului; Sfântul
Nicodim de la Tismana.
27 S 9 +) Sf. Ap. Întâi
Mc. și Arhidiacon Ștefan.
28 D 10 Sﬁnţii 20000
de Mucenici arși în
Nicomidia.
29 L 11 Sﬁnţii 14000
de prunci uciși de Irod.
30 M 12 Sf. Mc. Anisia
și Cuvioasa Teodora.
31 Mc 13 Sf. Ierarh.
Petru Movilă. Cuvioasa
Melania Romana; Cuv.
Zotic preotul, hrănitorul
copiilor orfani.
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7/20 decembrie
Această frumoasă stâlpare, aducătoare
de roade vrednice de împărăţia cerurilor, Sfânta
Filofteia fecioara, s-a născut în marea cetate
Târnova, din părinţi creștini, bulgari cu neamul,
lucrători de pământ cu meșteșugul și simpli cu
cunoștinţa. Maică-sa s-a mutat la Domnul după
ce copila a ajuns în vârsta cea primitoare de
învăţăturile faptei bune și după ce a semănat în
inima și în suﬂetul ei cel bun seminţele faptelor
bune ale fecioriei și ale milosteniei, că din rod
se cunoaște pomul.
Iar copila rămânând orfană de maica
ei cea ﬁrească și având în inima ei întipărite
învăţăturile ei, a început a lucra cu osârdie
faptele bune cele începătoare, înţelepţindo Duhul Sfânt, adică: a merge la biserică,
a asculta dumnezeieștile Scripturi cu luare
aminte, a posti, a păzi neîntinată fecioria cea
trupească și cea suﬂetească, a milui pe cei
săraci, a sătura pe cei ﬂămânzi, a adăpa pe cei
însetaţi și a îmbrăca pe cei goi. Își împodobea
cu acestea candela suﬂetului ei, își agonisea
untdelemn în vasele ei și se gătea către intrarea

în cămara de Mire cea cerească, ca fecioarele
cele înţelepte. Toate faptele bune le săvârșea
copila cu statornicie și cu răbdare, nebăgând în
seamă ispitele și necazurile cele de la urâtorii
binelui, așa precum grăiește Scriptura: “Gătitum-am și nu m-am tulburat a păzi poruncile
Tale”. Dar, ﬁindcă fapta bună totdeauna este
pizmuită de cei răi, n-a fost cu putinţă să nu
pătimească și sfânta mii de ispite, până și
moarte mucenicească.
Și iată cum: după ce a murit mama
sﬁntei, tatăl ei și-a luat altă soţie și ﬁindcă
mai totdeauna se întâmplă că mamele vitrege
nu iubesc pe ﬁicele ce nu sunt ale lor, aceasta
s-a întâmplat și fericitei. Că mama vitregă
văzându-i milostivirea și alte fapte bune ale ei,
îndemnată ﬁind de diavolul, urâtorul binelui, îi
făcea necazuri neîncetate, bătând-o și pârând-o
tatălui ei și pornindu-l spre mânie. De multe ori
văzând fericita pe săraci și pe ﬂămânzi, biruită
de milostivire își da hainele ei și le împărţea din
bucatele pe care mama vitregă i le da să le ducă
la ţarină, tatălui ei.
Pentru fapta aceasta a ei de multe ori el
o bătea fără milă până ce, în cele din urmă și
moarte a pătimit din mâinile tatălui ei.
Mergând ea după obicei în toate zilele să
ducă bucate tatălui, care era cu plugul la ţarină,
și ieșindu-i înainte săracii și ﬂămânzii, că
știindu-i milostivirea și așezarea suﬂetului cea
iubitoare de săraci, de-a pururea îi ieșeau înainte
cerându-i milostenie, și ea neavând altceva să le
dea, le împărţea din bucatele ce le ducea tatălui
său, și îi hrănea. Aceasta făcând-o de multe ori,
și tatăl ei rămânând ﬂămând, a certat pe femeia
sa, care l-a încredinţat că trimite totdeauna
bucate de ajuns, încă și de prisos. Și diavolul a
pus în mintea lui să pândească pe fericita ca să
vadă ce face cu bucatele.
Deci mergând la vremea la care știa
că vine fericita cu bucatele, s-a așezat la loc
potrivit și, pândind-o, a văzut ce făcea ﬁicăsa cu bucatele, ﬁind de mânie biruit și uitând
dragostea părintească, s-a pornit asupra ei, ca
totdeauna, să o apuce de cosiţe și să o bată
până ce își va astâmpăra ﬁerberea mâniei sale
dobitocești; și ﬁind în mare aprindere a azvârlit
în ea cu barda ce o avea la brâu și lovind-o a
rănit-o la un picior, și îndată, o, minune! și-a
dat sfântul și fericitul ei suﬂet în mâinile lui
Dumnezeu.
Iar sfântul și feciorescul ei trup
rămânând pe pământ și încă sânge din piciorul
cel tăiat curgând, cu slavă cerească a strălucit

că se lumina și locul dimprejur. Iar ticălosul tată
văzând întâmplarea, a fost cuprins de spaimă
și de cutremur, întâi pentru că a ajuns ucigașul
ﬁicei sale, apoi din pricina strălucirii celei
dumnezeiești care se revărsase în jurul sﬁntelor
ei moaște. Și vrând să ridice sfântul ei trup, nu
putea să se atingă și nici să se apropie de el.
Deci a alergat în cetate și a spus
arhiepiscopului și mai-marilor cetăţii toate pe
rând cum s-au întâmplat și cum acum trupul
fericitei zace pe pământ, și că este cinstit de
Dumnezeu cu strălucire cerească. Aceasta
auzind arhiepiscopul împreună cu cei mai mari
ai cetăţii și cu popor, au alergat cu făclii și cu
tămâie și cu rugăciuni, și văzând sfântul trup
strălucind cu acea dumnezeiasca lumină, s-au
minunat cu toţii și au lăudat pe Dumnezeul
minunilor, Care și acum, în vremurile noastre
cele mai de pe urmă, preamărește pe robii Săi,
care împlinesc cu fapta sﬁntele Lui porunci.
Apoi vrând să ridice sfântul ei trup, după
porunca arhiepiscopului și să-l ducă în cetate,
nicidecum n-au putut, nici chiar să-l miște din
loc. Deci, mai mult s-au spăimântat. Și cu multă
evlavie au început a se ruga lui Dumnezeu și
Sﬁntei Filofteia, dar nici așa nu au putut s-o
ridice. Că vrând Dumnezeu să preamărească
cu minune pe roaba Sa, a îngreuiat ca o piatră
trupul ei.
Apoi, înţelegând că aiurea voiește să ﬁe
dusă au început a-i pomeni ca unei ﬁinţe vii
ţările, mănăstirile, bisericile de peste Dunăre și
cele de aceasta parte de Dunăre și nicăieri n-a
voit. Dar cum a pomenit de Biserica Domnească
cea din Târgul Argeșului, îndată s-a ușurat mai
mult decât greutatea cea ﬁrească și înţelegând
toţi că acolo este voia lui Dumnezeu și a sﬁntei
a merge, îndată a înștiinţat cu scrisoare pe Radu
Vodă, cel poreclit Negru (de care și biserica
este zidită) de toate cele despre sfânta. Acesta
cum a fost înștiinţat, ﬁind binecredincios și
râvnitor a-și împodobi ţara și poporul său cu
odoare de mult preţ ca acestea, îndată cu mult
alai, cu făclii și cu tămâieri, cu multă evlavie
mergând la Dunăre, a adus sﬁntele ei moaște
în Ţara Românească și le-a așezat în Biserica
Domnească, cea zidită de el în orașul Argeș.
Acolo au stat sﬁntele ei moaște până la zidirea
Mănăstirii Curtea de Argeș, de către Neagoe
Basarab. Aici au fost trecute sﬁntele moaște.
Iar acum se aﬂă așezate în Paraclisul Mănăstirii
Curtea de Argeș. Și acolo ﬁind, dă tămăduiri de
tot felul de boli celor ce aleargă cu credinţă la
sﬁntele ei moaște.

Pomenirea Părintelui nostru Nicolae, făcătorul de minuni
6/19 decembrie
Cel între sﬁnţi Părintele
nostru Nicolae a trăit pe vremea
împăraţilor
Diocleţian
și
Maximian. Mai întâi a strălucit
prin vieţuire călugărească; iar
pentru viaţa lui îmbunătăţită a
fost făcut arhiereu. Dar pentru că
sfântul propovăduia cu îndrăzneală
credinţa în Hristos a fost prins de
mai-marii cetăţii, a fost bătut și
chinuit, apoi aruncat în temniţă,
împreună cu alţi creștini. Când
marele și binecredinciosul împărat
Constantin a ajuns, cu voia lui

Dumnezeu, împărat al romanilor,
au fost eliberaţi din legături toţi
cei închiși și, odată cu aceștia, și
Sfântul Nicolae, care s-a dus în
Mira. Nu după multă vreme a fost
adunat de marele Constantin cel
dintâi sinod de la Niceea, la care a
luat parte și minunatul Nicolae.
Sfântul Nicolae a făcut multe
minuni așa cum arată Istoria vieţii
sale. A izbăvit de la moarte pe trei
bărbaţi năpăstuiţi pe nedrept. Pe
când aceștia erau în închisoare
au aﬂat de timpul când aveau
să ﬁe omorâţi și au chemat pe

sfânt în ajutor; i-au pomenit și de
binefacerile ce le făcuse cu alţii,
cum izbăvise de moarte pe alţi
trei bărbaţi din Lichia. Iar Sfântul
Nicolae, cel grabnic spre ajutor și
gata spre apărare, s-a arătat în vis
împăratului și eparhului; pe eparh
l-a mustrat pentru că a defăimat
împăratului pe cei trei bărbaţi,
iar împăratului i-a arătat și i-a
dovedit ca bărbaţii aceia sunt
nevinovaţi și că din pizmă au fost
pârâţi că au uneltit împotriva lui.
Și așa i-a izbăvit Sfântul Nicolae
de la moarte.

Pe lângă acestea a făcut
încă și alte minuni. A păstorit
dumnezeiește poporul ortodox și
ajungând la adânci bătrâneţi, s-a
mutat către Domnul.
Dar
Sfântul
Nicolae
nici după moarte nu și-a uitat
turma sa. Că în ﬁecare zi face
cu îmbelșugare bine celor ce
au nevoie și-i izbăvește de tot
felul de primejdii și nevoi, Căci
și acum, ca și atunci, Același
Dumnezeu lucrează prin sfântul
Său minunile Sale cele fără de
număr.

Pomenirea Sﬁntei proorociţe Ana, mama Proorocului Samuel
9/22 decembrie
Sfânta și fericita Ana proorociţa era din cetatea Armatem, din
muntele Efraim. Era căsătorita cu un bărbat din seminţia lui Levi,
numit Elcana. Pentru că era stearpă și nu făcea copii, bărbatul ei șia mai luat o femeie, pe Fenana, rivala ei, cu care a făcut copii și s-a
bucurat. Ana, ca și cum nu i-ar ﬁ fost îndeajuns durerea pricinuită de
sterpiciunea ei, mai era și defăimată de bărbat și de rivală, de rude și
prieteni. Și se ruga mult lui Dumnezeu să-i dea copii, dar n-a izbutit
nimic, deși împlinea fără trândăvie poruncile Legii. Că uneori chiar
sﬁnţilor cu anevoie și cu încetul și târziu li se împlinesc cererile.
Suindu-se dar Ana cu bărbatul ei în Silom, în casa atotputernicului
Dumnezeu, ca să aducă Jertfe prin mâna lui Eli preotul, ea, după
săvârșirea jertfelor, a primit numai o parte din jertfe, pentru că nu avea
ﬁu sau ﬁică, pe când celelalte femei cu copii au primit câte două părţi.
Asta a întristat-o mult, dar n-a deznădăjduit-o, nici nu i-a întunecat
faţa.
A lăsat însă pe bărbatul ei să plece acasă, iar ea a rămas singură în
casa Domnului. S-a aruncat cu faţa la pământ și s-a rugat așa: “Doamne
Dumnezeul părinţilor mei, căută spre roaba Ta și spre smerenia mea!
Dă-mi rod pântecelui meu și Ţi-l voi da Ţie să-Ţi slujească toate zilele
vieţii lui!”. Dumnezeu văzând că Ana nu se dezlipește de casa Lui, că

se roagă și că stăruie în rugăciunea ei, nu i-a făgăduit numai că va da
rod pântecelui el, ci i-a spus mai dinainte și ce nume va purta ﬁul ce i
se va naște.
După ce a luat aceasta încredinţare, ea a plecat de acolo săltând
de bucurie. A zămislit și a născut pe Proorocul Samuel. După ce l-a
înţărcat, s-a suit cu el în Silom, a căzut înaintea Domnului Dumnezeu
și I-a mulţumit. Preotul Eli a binecuvântat-o, zicând: “Să-ţi dea ţie
Dumnezeu un alt rod pântecelui în locul lui Samuel, ﬁul tău”. Ana
și-a luat copilul și s-a coborât acasă, pentru că era încă mic de tot
pruncul. Când a ajuns mai măricel, l-a luat de mână, l-a suit în casa
Domnului Dumnezeului cel atotputernic, ca să împlinească făgăduinţa
ce-o făcuse Domnului și l-a dat în mâna lui Eli preotul. Și i-a făcut
maică-sa haine preoţești mici, pe măsura lui, și copilul slujea cu ele
Domnului Dumnezeu înaintea lui Eli preotul. Ana se uita la el și se
bucura. Și a mai născut Ana trei feciori și trei fete; și s-a suit în casa
Domnului, a căzut cu faţa la pământ și-L lăuda pe Domnul. Pentru
aceea și zicea: “Cea stearpă a născut șapte, iar cea cu mulţi ﬁi a slăbit.
Că ea sălta de bucurie pentru cei șapte copii ai ei, iar Fenana, rivala ei,
după ce a născut cinci copii, a ajuns stearpă și n-a mai născut. Ana a
trăit vreme îndelungată, a lăudat pe Domnul și a proorocit, iar mai pe
urmă s-a mutat în locașurile cele veșnice.
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VISUL MAICII DOMNULUI, TALISMANUL ȘI EPISTOLIA

Visul
Maicii
Domnului,
Epistolia Domnului Iisus și
Talismanul, alături de altele
asemenea, sunt tradiţii nesănătoase,
apărute în popor. “Cu nimic nu e
lupta mai grea decât cu tradiţiile
intrate în conștiinţa poporului,
chiar și când acestea ajung să ﬁe
absurde și să-și piardă sensurile
originale. Numai prin jertfe,
vechiul poate ﬁ biruit de nou,
iraţionalul de raţional.” (Înalt
Preasﬁnţitul Antonie Plamadeala)
FRAŢI CREȘTINI,
În ultimii ani ni s-au oferit
diferite surogate ale credinţei
prin răspândirea unor scrieri ce
se numesc apocrife, care sunt
condamnate de Biserică. Cea
mai cunoscută dintre acestea este
cărticica “Visul Maicii Domnului”,
retipărită de nenumărate ori la
diferite edituri, dar și de unele
parohii, acordându-i-se chiar și
“înalte binecuvântări”.
Broșura prezintă la început
câteva rugăciuni obișnuite ale
Bisericii dar adăuga și un “text”
despre care se crede că ar ﬁ fost
trimis de Dumnezeu oamenilor.
Acest “text” nu a fost acceptat de
Biserică, dar unii au considerat că ar
întreţine un sentiment de evlavie. În
realitate, însă, apocrifa ademenește
suﬂetele mai slabe spre o credinţă
greșită, spre superstiţie.
Se vorbește acolo despre un vis
pe care l-a avut Maica Domnului,
în care i s-au vestit dinainte toate
patimile Domnului. Dar noi știm
din Sfânta Scriptură că la numai 40
de zile de la nașterea Fiului ei i s-a
vestit de către Dreptul Simeon: “și
prin suﬂetul tău va trece sabie”.
Cu alte cuvinte: vei asista la
răstignirea Fiului tău.
Deci nu era nevoie de un vis
pentru a o “înștiinţa” sau menaja
pe Maica Domnului deoarece i
se vestise încă de la Întâmpinarea
Domnului. Maica Domnului știa
de calvar și din cuvintele Domnului
când le spunea ucenicilor Săi: “Fiul
Omului trebuie să pătimească
multe... și să ﬁe omorât.” (Luca 9,
22)
Încă și din Vechiul Testament
pe care îl cunoștea, cu siguranţă,
Maica Domnului știa de patimile lui
Mesia. De-a lungul vremii, Biserica
s-a confruntat cu multe descoperiri
și vedenii, dar Părinţii duhovnicești
le-au privit cu circumspecţie și de
multe ori au preferat să le respingă
decât să cadă în vreo greșeală.
Vedem aceasta mai ales în Pateric
și în Vieţile sﬁnţilor.
Astfel, Sfântul Diadoh al
Foticeii ne îndeamnă să nu primim
nici vis, nici arătare, nici lumină,
nici glas, nici strălucire, pentru că
de cele mai multe ori sunt batjocură

a dracilor. Și chiar dacă vedenia
este de la Dumnezeu, El nu se
supără dacă nu o primim pentru
că știe că din pricina dracilor ne
apărăm. (Filocalia vol. 1).
Respectivul răvaș susţine că:
“dormind Preasfânta Fecioară în
muntele Eleonului, când a fost în
cetatea Betleemului, a venit acolo
și Domnul nostru Iisus Hristos care
i-a spus: Maica Mea Preasfântă,
adevărat vis ai visat. Iar de va scrie
cineva visul tău și-l va purta cu sine
și în casă îl va păstra, de acea casă
vrăjmașul nu se va apropia și duhul
cel necurat se va goni. Arhanghelul
Mihail va ﬁ lângă dansul îndreptând
calea lui, iar la dreapta judecată va
aﬂa mila și va ﬁ primit în Împărăţia
Cerurilor.”
Pentru asemenea cazuri de
falsa credinţă, Pravila Bisericeasca
vestește cu luminat adevăr:
“Dumnezeu nu voiește să ﬁe
slujit prin minciună căci ceea ce
astăzi minciuna pare că zidește,
mâine distruge împătrit mai rău”.
În Pravila Bisericească amuleta
este considerată un obiect făcut de
oameni spre a le aduce noroc sau ai apăra de pagube, dar care este, in
realitate, un semn al necredinţei în
Dumnezeu. De aceea se canonisește
ca și vrăjitoria ﬁindcă este neplăcut
lui Dumnezeu.
Siguranţa că te vei mântui este
o ispită grea care își are rădăcina în
mândrie, ispită a celui rău tocmai
pentru a-l îndepărta pe om de
la mântuire. Atitudinea corectă
este cea ortodoxă adică nădejdea
mântuirii, nu certitudinea.
Iată o pildă în acest sens: Un bun
creștin ce era preocupat de mântuirea
sa se străduia să împlinească trei
lucruri. Mai întâi, ţinea să ﬁe bine
spovedit întotdeauna. Apoi, punea
întotdeauna pomelnice la Sfânta
Liturghie și, al treilea, dădea
milostenii. Cel mai important lucru
cu care trebuie să ne prezentam la
Judecata de Apoi este dezlegarea
de păcate obșinută prin spovedanie
la duhovnic, nu talismanul. Că
nu rămân păcatele nespuse, ori
la duhovnic spre iertare, ori la
Judecata spre pedeapsă.
După moarte l-au luat îngerii
și l-au dus în Rai. Primul lucru de
care s-a mirat a fost că n-a întâlnit
acolo pe cei care muriseră înaintea
lui și care fuseseră siguri că se
mântuiesc. Al doilea, s-a mirat că
a aﬂat pe unii la care nu se aștepta,
care după socoteala omenească nu
aveau șanse de mântuire. Și cea mai
mare mirare pentru el a fost că era și
el acolo, din mila lui Dumnezeu.
Asta înseamnă să ai nădejde,
nu să ﬁi sigur. Așa și noi, ﬁind
ortodocși, nu ne vom lăsa “duși
de nas” de garanţiile unui vis sau
talisman care ne promite că “la
Judecata de Apoi vom aﬂa milă”.
Fraţilor, fără spovedanie, fără
dorinţa de a ne curăţi viaţa, nu se
mântuiește nici un creștin, chiar de
ar purta la el toate talismanele din
lume.
Nu este oare această promisiune
“va ﬁ primit în împărăţia cerurilor”
o păcăleală de 1 aprilie sau un fel
de asigurare ADAS? Mai departe
se spune acolo: „iar de va scrie
cineva visul și-l va purta cu sine...
arhanghelul Mihail va ﬁ lângă
dânsul îndreptând calea lui”.
Niciodată nu-i va cere Hristos
vreunui creștin ca, de dragul Lui,
acesta să-și vopsească barba în
albastru sau să-și pună la pălărie
o pană mare de păun. La fel, nici
nu-i va cere vreodată să poarte
la el vreun talisman. În schimb
Mântuitorul ne cere să ne purtăm
crucea vieţii cu răbdare. Apostolul

Iacov spune: “Credinţa fără fapte
este moartă.” Iar faptele înseamnă
să împlinim poruncile lui Hristos
din Evanghelie.
În schimb, omul care poartă
visul sau talismanul împlinește
porunci omenești și crede că acestea
îi vor aduce mântuirea. El caută o
credinţă ieftină, care nu-i cere nici
un efort. Credinţa lui se aﬂă în
buzunar și nu se cere dovedită prin
fapte bune. Se laudă cu talismanul
îi-i găsește diferite întrebuinţări:
vesta antiglonţ, paratrăsnet, le
atribuie putere de exorcizare.
Se mai spune acolo ca “din
acea casa în care va ﬁ păstrat, duhul
rău va ﬁ gonit”. Dar Sﬁnţii Părinţi
spun că diavolul are îndrăzneală
să intre și în biserică și în Altar,
numai în Sfântul Potir nu-i îngăduie
Dumnezeu să intre. Deci de vom
crede că nu va intra în casa ce are
talismanul, se îmbolnăvește dracul
de râs! Iată cât de grosolană este
înșelăciunea vrăjmașului pentru
cei creduli, și cu câtă obrăznicie
se folosește el de numele Maicii
Domnului și al Arhanghelului
Mihail pentru a înșela. Aceasta din
cauza urii nestăvilite pe care o are
faţă de Arhanghelul Mihail care
i s-a împotrivit, și faţă de Maica
Domnului care i-a zdrobit capul.
Mai nou, se face reclama pe
posturile TV la diferite lănţișoare
cu cruciuliţe aducătoare de noroc
și câștig care, zice-se, au girul
Ierusalimului. Iarăși o credinţă
care nu-și cere nici un efort. Dar
un proverb românesc spune:
“Dumnezeu îţi dă dar nu-ţi pune în
traistă.” Altul german: “Dumnezeu
ajută pe marinar la vreme de
furtună dar timonierul trebuie să ﬁe
la cârmă.”
Înșelepciunea popoarelor arată
de mult prăpastia dintre credinţă
și credulitate. Iubesc naivitatea,
spunea cineva, dar nu la bărboși.
Bărboșii se cade să ﬁe înţelepţi.
Cumpărătorii dornici de noroc și-au
achiziţionat bijuteria miraculoasă
doar-doar cocoșul cel bătut din
poveste va aduce punguţa cu doi
bani.
Niciodată nu vom trăi fără
probleme și fără săbii îndreptate
împotriva noastră, dar toate acestea
nu trebuie să ne descurajeze. Nu
trebuie să ne dăm bătuţi. Dumnezeu
știe necazurile noastre dar ne
curăţește prin ele așa cum se curăţă
aurul în cuptor.
Dumnezeu ne-a mântuit prin
Cruce, nu prin dreptate, nu prin
minuni. Pe Cruce Hristos era
biruitor iar Satana era învins. Deci
nici un creștin nu este scutit de
crucea sa, pentru că este un dar de la
Dumnezeu spre mântuire. Suferinţa
nu este numaidecât o pedeapsa dar
chiar dacă ar ﬁ, ea este un canon
care ne ajută să ne îndreptăm, să ne
întoarcem la bine.
De vreţi să vă pregătiţi pentru
viaţă și să nu aveţi surprize, bune
sunt studiile, bună e ingineria și
mai bună este meseria - brăţara
de aur -, buna este tehnica, bune
sunt limbile străine, dar cea mai
temeinica pregătire este studiul
Calvarului și al Golgotei. Asta este
școala practică și tehnica, asta este
adevărata școală profesională a
meseriei de om în lume.
În concluzie, “dorim” vânzare
bună celor care comercializează
acești idoli în miniatură: visul,
epistolia, talismanul și bijuteria de
la Ierusalim. Iar puţin credincioșilor
care le cumpără înșelare ușoară
dacă sunt slabi. Dar să nu ﬁe nimeni
slab!
Părintele Arhimandrit Arsenie
Papacioc
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MINISTERUL
EDUCAŢIEI MERGE
ÎN ÎNTÂMPINAREA
MITROPOLIEI
CHIȘINĂULUI ȘI A
ÎNTREGII MOLDOVE
CU PRIVIRE
LA PREDAREA
RELIGIEI ÎN ȘCOLI
În urma examinării demersului comun al Mitropoliei
Chișinăului și a Întregii Moldove și Asociaţiilor
Ortodoxe din Republica Moldova cu referinţă la
predarea în instituţiile de învăţământ preuniversitar
a disciplinei „Educaţia Creștin-Ortodxă”, Ministerul
Educaţiei aduce la cunoștinţă că ţinând cont de faptul
că Biserica Ortodoxă, prin menirea sa, prin valorile pe
care le promovează, completează armonios activitatea
educaţională promovată de instituţiile de învăţământ,
în planul de învăţământ pentru învăţământul primar,
gimnazial, mediu general și liceal, în lista disciplinelor
opţionale au fost incluse: „Educaţia Creștin-Ortodoxă”,
„Religia” și „Istoria religiilor”.
Actualmente, oﬁcial în sistemul de învăţământ
preuniversitar din republică disciplina opţională
„Educaţia Creștin-Ortodoxă” se predă în 120 de
instituţii din 24 de raioane.
În scopul sporirii calităţii procesului educaţional la
disciplinile opţionale „Religie” sau „Educaţie CreștinOrtodoxă”, este necesară elaborarea Curriculum-ului
pentru clasele I-XII la aceste discipline.
În context, Ministerul Educaţiei consideră
importantă participarea reprezentanţilor Mitropoliei
în elaborarea suportului didactic pentru predarea
disciplinei „Educaţia Creștin-Ortodoxă”.
Mitropolia.md

CIRCULARĂ
Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove
aduce la cunoștinţa tuturor episcopilor, protopopilor,
preoţilor parohi, stareţilor și stareţelor că din data de
15 decembrie 2009 membrii Judecăţii Mitropolitane
vor întreprinde vizite la sﬁntele lăcașuri și așezăminte
din republică.
În acest sens vor ﬁ înștiinţaţi în prealabil episcopii
eparhioţi (când vizitele vor ﬁ efectuate în eparhiile
oblăduite), părinţii protopopi și părintele exarh (în
cadrul vizitelor la mănăstiri și schituri).
Vor ﬁ veriﬁcate altarul, antimisul, vasele și
obiectele de cult, curăţenia și amenajarea din interiorul
și exteriorul ediﬁciilor bisericești etc.
Vor ﬁ analizate și alte aspecte: activitatea școlii
duminicale, predarea religiei în școală, bibioteca
parohială, activitatea socială ș.a.
Această vizită este determinată de numeroasele
plângeri și nemulţumiri care parvin la Direcţia
mitropolitană din partea credincioșilor și autorităţilor
locale.

ORARUL DĂRILOR DE SEAMĂ PE
TR. IV anul 2009
PENTRU
PROTOPOPIATELE
CARE
SUNT
ÎN
JURISDICŢIA
DIRECTĂCANONICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ A ÎPS
VLADIMIR, MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI
ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE (EPARHIA DE
CENTRU)
14.12.2009 - r. Orhei, r. Rezina, r. Șoldănești,
r. Telenești, r. Strășeni, mun. Chișinău;
15.12.2009 - r. Ungheni, r. Ialoveni, , r.
Călărași, r. Nisporeni, r. Soroca, r. Criuleni, r.
Dubăsari;
16.12.2009 - r. Florești, r. Drochia, r. ȘtefanVodă,
r. Căușeni, r. Rîșcani, r. Anenii
Noi;
Dările de seamă se primesc de la 09:30 până
la 15:00.
COMISIA DE PRIMIRE A DĂRILOR DE
SEAMĂ
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BISERICA ȘI REVOLUŢIA ROMÂNĂ DIN 1989 DUMNEZEU PORUNCEȘTE
Miercuri, 9 decembrie, a avut loc dezbaterea fost alături de manifestanţi, ușile bisericilor
„BINECUVÂNTAREA ȘI
cu titlul „Biserica și Revoluţia română din s-au deschis. Nu doar prin suportul moral,
1989 - Rememorare după 20 de ani - 1989- prin rugăciunile înăţate, ci a existat un sprijin
VIAŢA PÂNĂ ÎN VEAC”
2009“, organizată de Colegiul Naţional pentru concret, a fost un apel din partea Sfântului
Studierea Arhivelor Securităţii, Facultatea de Sinod și personal al Preafericitului Teoctist,
Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din astfel încât să se creeze comitete care să
UNDE ESTE UNIRE
București și Centrul de Studii și Documentare sprijine pe cei care aveau decedaţi în familie
„Societate, Drept, Religie“. Dezbaterea a
avut loc începând cu ora 14:00 în Amﬁteatrul
„Dumitru Stăniloae“ al Facultăţii de Teologie.
Între 8 și 10 decembrie, în sala de lectură
„Teodor M. Popescu“ a Bibliotecii Facultăţii
de Teologie a fost organizată o expoziţie
cu documente de arhivă despre activitatea
Securităţii înainte de 1989, informează ediţia
de astăzi a cotidianului Ziarul Lumina.
La dezbatere au participat Cazimir Ionescu,
secretar de stat în cadrul CNSAS, dr. Constantin
Buchet, membru CNSAS și profesor de Istorie
în cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și
Administrative, dr. Laurenţiu Tănase, membru
CNSAS și profesor în cadrul Facultăţii de
Teologie Ortodoxă din București, și dr.
Dumitru Dincă, director de programe în cadrul
Televiziunii Române. Din partea conducerii
Facultăţii de Teologie au participat pr. prof.
dr. Emanoil Băbuș și pr. conf. dr. Daniel
Benga, prodecani. Dezbaterea a început cu o
rugăciune, urmată de ascultarea imnului de stat
al României și un moment de reculegere pentru
eroii căzuţi în timpul Revoluţiei din 1989. În
deschidere, a fost proiectat un ﬁlm documentar
realizat de TVR cu imagini-document din
timpul Revoluţiei din decembrie 1989 de la
Iași, Timișoara și București.
Motivaţia acestei dezbateri a fost prezentată
de dr. Laurenţiu Tănase, organizatorul
evenimentului: „Am dorit să organizăm
această dezbatere, în primul rând plecând de
la convingerea că aceste momente trebuie în
mod deosebit marcate, amintite, memorate și
re-memorate. De aceea, dezbaterea noastră
de astăzi se adresează unei rememorări a
evenimentelor din 1989. Pentru aceea, adresez
rugămintea ca acest subiect să ﬁe bine memorat
de cei care erau prea tineri atunci când sa petrecut, iar pentru cei care l-au trăit ca
martori oculari, acest eveniment vă propun să-l
rememorăm astăzi“.
Cazimir Ionescu, care în anul 1989 era
senator, membru al Consiliului Provizoriu de
U-niune Naţională și participant la Revoluţia
română, a vorbit despre „Baricada de la Inter
- memorialistică“, din perspectiva celui ce a
luptat pentru libertatea noastră în acea baricadă
de la Intercontinental.
Constantin Buchet, profesor de Istorie
la SNSPA, cercetător în cadrul Academiei
Române, a vorbit despre „Cauzele socioeconomice și politice care au favorizat
Revoluţia din 1989“. De asemenea, Titi
Dincă, absolvent al Facultăţii de Teologie din
București, astăzi director de programe în cadrul
TVR, a amintit „Prezenţa și rolul televiziunii în
timpul Revoluţiei din 1989“.

Sprijinul Bisericii pentru
victimele Revoluţiei din
decembrie 1989
Prof. dr. Laurenţiu Tănase a vorbit despre
„Biserica și Revoluţia din 1989“, spunând
că, „indiscutabil, Biserica a avut un suport
moral deosebit de important, un sprijin moral
deosebit de mare și, dacă în momentul explicit
al Revoluţiei, în seara baricadei, evident că nu
știam direcţiile și drumul pe care îl vom urma,
începând cu a doua zi, a treia zi, Biserica a

din cauza manifestaţiilor din București sau
din alte orașe, Biserica și preoţii să contribuie
la îngroparea celor morţi, la sprijinirea celor
care erau în spital, acolo unde era nevoie și
locuinţele fuseseră distruse, să ﬁe sprijiniţi
cetăţenii cu cele necesare traiului în zilele
respective“. Totodată, domnia sa a transmis
un mesaj pentru tinerii prezenţi la această
dezbatere: „La 20 de ani de la Revoluţie, noi, ca
viitori preoţi ai Bisericii - mă refer la studenţii
facultăţii noastre -, avem obligaţia morală să
învăţăm acest moment, ţinând cont de faptul
că mulţi dintre tinerii teologi prezenţi astăzi în
sală au împlinit de curând vârsta de 20 de ani.
Cei care au trăit acele momente, indiferent de
vârstă, să-și amintească, în permanenţă, ca o
datorie morală și ca o responsabilitate pentru
anii care vor veni, iar pentru viitorii slujitori ai
altarelor cred că este, într-o mai mare măsură, o
responsabilitate patriotică“.

Cadoul sfânt al libertăţii
Profesorul Laurenţiu Tănase a prezentat un
text apărut în periodicul „Vestitorul Ortodoxiei“
din 12 ianuarie 1990, semnat de un tânăr călugăr
cu numele Daniel Ciobotea, cel care avea să
devină Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, iar
astăzi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române:
„Revoluţia română, care a fost, în același timp,
și sacriﬁciu și minune, și cruce și renaștere, a
adus poporului nostru captiv și umilit cadoul
sfânt al libertăţii. Înţelegerea și utilizarea
acestui cadou necesită o profundă renaștere
spirituală, a conștiinţelor și a suﬂetelor, proces
care, în opinia noastră, nu poate avea ca
fundament decât credinţa vie în Dumnezeu.
Experienţa libertăţii ne obligă eliberarea și
renașterea conștiinţei și inimilor, care trebuie să
ﬁe puriﬁcate și vindecate de spiritul pervertit al
dictaturii, minciuna, dedublarea personalităţii,
neîncrederea totală, suspiciunea, oportunismul
și răzbunarea prin umilirea celorlalţi. Cadoul
sfânt al libertăţii este numai un mic și minunat
grăunte acum; totuși, el trebuie cultivat și
îngrijit pentru a rodi fructele binefacerii și orice
lipsă de atenţie sau de răbdare poate pune în
pericol acest sfânt cadou“.

Documente din arhiva fostei
Securităţi, expuse în Facultatea
de Teologie
Despre expoziţia din sala „Teodor M.
Popescu“, domnul Laurenţiu Tănase a aﬁrmat:
„Pentru a crea un cadru favorabil înţelegerii
evenimentelor din decembrie ‘89, am organizat
pentru trei zile o expoziţie în sala de lectură a
bibliotecii, cu exponate din arhiva Securităţii,
aparţinând arhivei CNSAS. Am adus o serie
de aparate pe care Securitatea le folosea
pentru ﬁlaj, pentru cenzură, pentru bruiajul
informaţional. Am adus, de asemenea, în
original, dosarul penal de condamnare al
părintelui Dumitru Stăniloae, profesor al
facultăţii noastre, și multe alte informaţii pe
care am considerat că studenţii noștri trebuie să
le cunoască pentru a înţelege ce a fost înainte
de ’89, ce sens a avut Revoluţia din ’89, tocmai
ca să preţuim demnitatea de astăzi și libertatea
noastră“.

Înconjurul lumii cu icoana Maicii Domnului
La 30 septembrie de pe cosmodromul Baikonur a fost lansată nava spaţială „Soiuz TMA-16”,
care a dus icoana Maicii Domnului la bordul staţiei cosmice internaţionale.
Drumul crucii a luat sfârșit la 11 octombrie. Icoana a înconjurat pământul de 176 ori și a fost
adusă înapoi cu nava spaţială „Soiuz TMA-14”.
Proiectul a fost realizat cu binecuvântarea Patriarhului Kiril și cu susţinerea Centrului slavei
naţionale a Rusiei, a fondului Sf. Andrei cel Întâi Chemat și a corporaţiei cosmice „Energhia”.
Cu patru ani în urmă a fost dusă în spaţiu o icoană de la Mănăstirea Valaam. Pe parcursul
celor două luni cât s-a aﬂat pe staţia internaţională, împreună cu cosmonautul Serghei Krikalev,
sﬁnţenia a înconjurat Pământul de aproximativ o mie de ori.
Sursa interfax-religion.ru

Luna aceasta s-au împlinit 91 de ani de la Marea Unire de la 1
decembrie 1918, atunci când românii din toate provinciile istorice s-au
unit pentru a crea statul român naţional unitar și au întemeiat naţiunea
politică română modernă. Acest act istoric a avut puterea să așeze neamul
românesc în deplinătatea drepturilor sale legitime asupra teritoriului
naţional în care se aﬂa de mii de ani și, aș adăuga – pentru contextul
istoric din ultimul secol – în deplinătatea drepturilor sale europene. Pentru
români, de la Nistru până la Tisa, secolele lungi de opresiune a imperiilor
luaseră sfârșit și ne găseam cu toţii Acasă, întregi la trupul Ţării, apăraţi,
stăpâni pe ale noastre și liberi să ne construim fericirea.
Ocupaţia sovietică din 1940 a însemnat pentru Basarabia și Bucovina
o tragedie care nu s-a încheiat nici astăzi. Din acel an și până acum noi
continuăm să trăim, zilnic, o imensă și sfâșietoare dramă a înstrăinării atât faţă de ceea ce înseamnă restul neamului românesc, cât și condiţia de
a ﬁ înstrăinaţi chiar la noi Acasă, în Basarabia noastră cea iubită. Suntem
străini aici pentru că ne conduc străinii, care poartă de grijă de interese
străine, și nu de ale noastre. Dovada – 1 milion de basarabeni plecaţi să
câștige pâinea amară a străinătăţii.
Când se va sfârși această dramă? Bineînţeles, atunci când vom reveni
în sânul naţiunii din care am fost răpiţi. Altminteri nu se poate. Poveștile
cu independenţa sunt pentru a ne amăgi și a acoperi o realitate cumplită
– suntem ocupaţi în continuare de Rusia. Se mai poate face Unirea?
Răspunsul este da. Idealul Unirii este viu, el este, ca să parafrazez un poet
de geniu, interior Basarabiei ca o inimă vie. Pulsează și trăiește în pieptul
Basarabiei românești și atâta vreme cât este viu Unirea este cu putinţă.
Dumnezeu vrea ca noi să ne unim. Pe ce mă bazez? Pe cuvântul
lui Dumnezeu: „Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât numai
a locui fraţii împreună! (...) Că unde este unire acolo a poruncit
Domnul binecuvântarea și viaţa până în veac” (Psalmul 132).
Așadar, să credem cu tărie, neclintit, neabătut, că Unirea Basarabiei cu
România poate și trebuie să ﬁe făcută, și această credinţă va atrage asupra
noastră ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu
poruncește viaţă veșnică acolo unde este unire între fraţi și socoate unirea
ca ﬁind „bună” și „frumoasă”. Ceea ce spun este mai mult decât o unire
de teritorii, este o unire întru credinţă și în jurul valorilor de temelie ale
neamului românesc – „bune” și „frumoase”. Și ne unim într-un neam
în numele unor scopuri superioare – fericirea, mântuirea, pacea și
dragostea.
Iar ca să ﬁu mai bine înţeles voi spune și altceva. Criminalii acestei
lumi, bolșevicii, răpitorii Basarabiei, s-au unit în numele săvârșirii răului
- pentru a nimici popoare, pentru a duce la tăiere în abatoarele siberiilor
oile blânde ale neamurilor cucerite. Noi însă ne unim pentru a dobândi
pacea și a aduce dragostea între noi. Mai mult, cred că România și neamul
românesc nu se pot împlini fără noi, basarabenii și bucovinenii. Avem o
misiune: de a pune la loc bucata care a fost ruptă – și ea este vie și se va
prinde și va înﬂori în trupul cel veșnic al Ţării.
Veșnicia neamului românesc depinde și de Basarabia, și de Bucovina
– că Dumneueu „unde este unire acolo a poruncit... binecuvântarea și
viaţa până în veac”. Iar în veac asta înseamnă – în veșnicie.
Boris Vieru
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“PUTEREA SFINŢITOARE”

CALENDARUL CREȘTIN
ISTORIA DATEI PASCALE
PAȘTILE EVREIESC
Cuvântul ebraic Pesah (trecere) este moștenit de
evrei de la egipteni, ﬁind preluat din forma bizantinolatină Paschae sau sărbătoarea azimilor. Evreii numeau
Pesah (Pascha) sărbătoarea lor anuală în amintirea trecerii
prin Marea Roșie și a eliberării lor din robia Egiptului,
care se prăznuia la 14 Nisan (aprilie) și coincidea cu
prima lună plină de după echinocţiul de primăvară.
Termenul ebraic Pesah - Paște a trecut în vocabularul
creștin pentru că patimile, moartea și Învierea Domnului
au coincis cu Paștile evreilor din anul 33; obiectul sau
motivul Paștilor creștine este însă cu totul altul decât al
Paștilor evreilor, între vechea sărbătoare iudaică și cea
creștină neﬁind altă legătură decât una de nume și de
coincidenţă cronologică.
PAȘTILE CRUCII, PAȘTILE ÎNVIERII
Numirea de Paști a fost aplicată de primii creștini
în cinstea comemorării anuale a Cinei celei de taină, care
avea loc în seara zilei de 13 Nisan sau în Joia dinaintea
Duminicii Învierii. Ea consta dintr-o masă rituală, care
imita Cina la care au participat apostolii și Hristos, și
era însoţită de serviciul Sﬁntei Împărtășanii. La primii
creștini, recrutaţi dintre evrei, această celebrare a Cinei
se substituia vechii mese pascale evreiești din seara
zilei de 14 Nisan, masă care, la început, purta, doar ea,
denumirea de Paște în sensul propriu al cuvântului.
Și precum la evrei această numire s-a aplicat mai
târziu la întreaga sărbătoare a azimelor, care ţinea șapte
zile (14 Nisan seara - 21 Nisan seara), tot așa și la creștini
ea a trecut de la comemorarea Sﬁntei Cine la aceea a
morţii și Învierii Domnului.
Mai târziu, în primele trei-patru veacuri, se
vor prăznui Paștele Crucii (comemorarea Patimilor
lui Hristos) și Paștele Învierii (sărbătorirea Învierii
Domnului). Pentru că agapele creștine întrerupeau
postul ce se ţinea înainte de sărbătorirea Învierii (astăzi
Postul Mare), comemorarea Cinei de taină prin mesele
rituale din seara zilei de 13 Nisan a fost treptat exclusă.
Cina domnească se prăznuiește astăzi în Joia Mare din
Săptămâna Patimilor, dar diferit de modul în care o
serbau primii creștini.
PRIMELE CONTROVERSE
Dacă Paștele a fost prăznuit încă de la început în
toată lumea creștină, au existat în Biserica veche mari
diferenţe regionale în ceea ce privește data sărbătoririi.
Astfel, creștinii din părţile Siriei și ale Asiei Mici,
urmând o tradiţie moștenită - considerau ei - de la Sﬁnţii
Apostoli Ioan și Filip, aveau în vedere ziua anuală sau
lunară și serbau întâi moartea Domnului (Paștile Crucii)
la 14 Nisan, apoi Învierea (Paștile Învierii) la 16 Nisan,
indiferent de ziua săptămânii în care ar ﬁ căzut aceste

date. Partizanii acestei practici iudaice se numeau
Quartodecimani (de la quartodecima - a paisprezecea zi),
ﬁindcă serbau Paștile la 14 Nisan (aprilie), adică odată
cu evreii.
Dar cei mai mulţi creștini, și anume cei din părţile
Apusului, din Egipt, Grecia și Palestina, aveau ca reper
o anumită zi din săptămână, sărbătorind Paștele în ziua
în care a murit și a înviat Domnul. Urmând tradiţia
lăsată de Sﬁnţii Apostoli Petru și Pavel, ei sărbătoreau
moartea Domnului în Vinerea cea mai apropiata de 14
Nisan, numind-o Paștile Crucii, iar Învierea în Duminica
următoare, care cădea după 14 Nisan sau după prima luna
plină care urma echinocţiului de primăvara, Duminică pe
care o numeau Paștile Învierii. Erau creștini (prin Galia)
care serbau Paștele la o dată ﬁxă: 25 sau 27 martie.
O SOLUŢIE BAZATĂ PE CALCULUL
ASTRONOMIC
Aceste diferenţe cu privire la data serbării Paștilor
au dat naștere la serioase discuţii și controverse între
partizanii diferitelor practici, discuţii care erau gata să
ajungă până la adevărate schisme sau rupturi între unele
Biserici, mai ales în sec. al II-lea.
O prima uniformizare a datei serbării Paștelui a
încercat să introducă în toată lumea creștină Sinodul I
ecumenic (desfășurat la Niceea, în 325, din iniţiativa
împăratului Constantin cel Mare). Părinţii acestui
sinod au adoptat practica cea mai generală, bazată pe
calcularea datei Paștilor la Alexandria, care se reducea la
următoarele norme:
1) Paștele se va serba întotdeauna duminica;
2) această duminică va ﬁ cea imediat următoare
lunii pline de după echinocţiul de primăvară (astfel
calculau și iudeii data Paștelui lor, de care era legată data
Paștelui creștin);
3) când 14 Nisan (sau prima luna plina de după
echinocţiul de primăvară) cade duminica, Paștele va ﬁ
serbat în duminica următoare, pentru a nu se serba odată
cu Paștele iudeilor, dar nici înaintea acestuia.
Sinodul de la Niceea a mai stabilit că data Paștelor
din ﬁecare an va ﬁ calculată în prealabil de către
Patriarhia din Alexandria (unde știinţa astronomiei era în
ﬂoare), iar aceasta o va comunica, la timp, și celorlalte
Biserici creștine.
DE CE VARIAZĂ ANUAL DATA PAȘTILOR
După cum am constat data Paștilor creștine depinde
de două fenomene naturale (astronomice), dintre care
unul cu dată ﬁxă, legat de mișcarea aparentă a soarelui
pe bolta cerească (echinocţiul de primăvară, care cade
întotdeauna la 21 martie), iar altul cu dată schimbătoare,
legat de mișcarea de rotaţie a lunii în jurul pământului
(luna plină de după echinocţiul de primăvară, numită
și luna plină pascală). Aceasta din urmă face ca data

Paștilor să varieze în ﬁecare an, căci luna plină pascală
apare pe cer în unii ani mai aproape de echinocţiu, în alţii
mai departe de el.
Data Paștilor poate varia într-un interval de
35 de zile, între 22 martie și 25 aprilie. Din pricina
echinocţiului de primăvară, care nu era ﬁxat pretutindeni
la aceeași dată, și din pricina imperfecţiunilor legate de
calculul astronomic al vechiului calendar iulian, nici
după Sinodul din Niceea n-au încetat deosebirile dintre
diferitele regiuni ale lumii creștine în ceea ce privește
data serbării Paștilor.
EFECTELE MODIFICĂRII CALENDARULUI
Conform calendarului iulian, adoptat de romani,
între anul calendaristic și cel astronomic exista o
diferenţă (ce se acumula de la an la an) de 11 minute și
14 secunde. Papa Grigorie al XIII-lea, la sugestia unor
astronomi ai vremii, la 24 februarie 1582 a îndreptat
calendarul, suprimând cele 10 zile cu care rămăsese în
urmă anul calendaristic (5-14 octombrie) și a restabilit
echinocţiul de primăvară la 21 martie. Treptat, calendarul
gregorian a fost acceptat de toate ţările occidentale,
Biserica Ortodoxa Româna adoptându-l în 1924 (statul
român îl adoptase din 1919).
Începând cu anul 1924, creștinătatea ortodoxă sa împărţit în două în ceea ce privește data sărbătoririi
Paștilor: Bisericile rămase la calendarul iulian (numite și
stiliste sau de stil vechi) au continuat să serbeze Paștile
după Pascalia veche, pe când Bisericile care au adoptat
calendarul gregorian au sărbătorit câţiva ani (intre 19241927) Paștile pe stilul nou (la aceleași date cu apusenii).
Ca să se înlăture dezacordul acesta supărător
dintre diferitele Biserici Ortodoxe și pentru a se
stabili unanimitatea în toată Ortodoxia - cel puţin în
ceea ce privește data celei mai mari sărbători creștine
– Bisericile care au adoptat calendarul gregorian au
stabilit (începând cu anul 1927), prin consens general,
ca Paștele să ﬁe prăznuit în toată creștinătatea ortodoxă
după Pascalia stilului vechi, adică odată cu Bisericile
rămase la calendarul neîndreptat. Această hotărâre a fost
întărită și de Consfătuirea interortodoxă de la Moscova
din iulie 1948.
Dar, deși toţi credincioșii ortodocși sărbătoresc
Învierea în aceeași duminică, ea e marcată diferit în cele
două calendare întrebuinţate azi în creștinătatea ortodoxă,
din pricina celor 13 zile cu care calendarul neîndreptat a
rămas în urmă faţă de cel îndreptat. Dacă, de exemplu,
Paștele cade duminica la 22 martie pe stil vechi, acea zi
corespunde în calendarul îndreptat cu duminica 4 aprilie
(22 martie +13 zile).
De aceea, în actuala situaţie, Bisericile Ortodoxe
care au adoptat reforma calendaristică din 1924 serbează
de fapt Paștele între 4 aprilie (data cea mai timpurie) și 8
mai (data cea mai târzie a Paștilor).
Dr. Nicolae Fuștei

RESFINŢIREA SCHITULUI BUTUCENI
12 Decembrie 2009
Pitoreștile plaiuri ale Orheiului Vechi
au găzduit astăzi o frumoasă sărbătoare de
suﬂet - mulţime de creștini au asistat la
slujba de resﬁnţire a Schitului „Adormirea
Maicii Domnului” din Butuceni, oﬁciată
de către un sobor de preoţi în frunte cu
Înalt Prea Sﬁnţitul Vladimir, Mitropolitul
Chișinăului și al întregii Moldove.
Frigul de afară nu a putut opri
creștinii binecredincioși să vină pentru
a împărtăși bucuria sărbătorii cu obștea
Mănăstirii.
Poate că cel mai emoţionat dintre
toţi a fost Părintele Stareţ Vladmir, care
în sfârșit cu ajutorul Bunului Dumnezeu a
văzut lucrările de reconstrucţie ﬁnisate.
Vlădica
Vladimir
impresionat
de frumuseţea Sfântului Locaș și a
împrejurimilor a ţinut să felicite adunarea
dreptmăritoare cu ocazia acestui important
eveniment din viaţa Bisericii Ortodoxe din
Moldova:
„Preacuvioși
și
Preacucernici
Părinţi, iubiţi întru Hristos fraţi și

surori, ne pare foarte bine că cu voia lui
Dumnezeu, datorită eforturilor Părinteului
Stareţ, Egumenul Vladimir, cu susţinerea
ctitorilor, dar mai ales a soţilor Mihail
și Eugenia Leancă - domnul Mihail din
păcate ne mai ﬁind printre noi, dar sigur
bucurându-se din ceruri dimpreună cu toţi
cei adunaţi aici - lucrările de reconstrucţie
ale acestui Sfânt Locaș, au fost ﬁnisate.
Această mănăstire este cunoscută
de foarte multă lume, atât din ţară cât și de
peste hotare, datorită vechimii și frumuseţii
sale, ﬁind săpată în stâncă, la fel cum sunt
și mănăstirile Ţâpova, Saharna și Biserica
din stâncă de la Japca. Aceste vechi Sﬁnte
Locașuri
stau ca mărturie a credinţei
străbunilor noștri, transmisă nouă cu multă
grijă și cinste de către vredncii înaintași.
Ţinem să vă mulţumim tuturor celor
care aţi jertﬁt pentru reоnoirea acestei
Sﬁnte Biserici și îndoesebi Părintelui
Vladimir, care din partea noastră a
fost menţionat cu trei înalte distincţii
Bisericiești: a fost ridicat la rangul de
Egumen, a primit Paliţă și dreptul de a

purta Cruce cu pietre scumpe. Ca dovadă
a faptului că Părintele Stareţ este vrednic
de aceste decoraţii stă rezultatul muncii
sale depuse la mănăstire, pe dealul acesta
unde bate vântul și arde soarele, dânsul nu
se lasă înfrânt, încălzindu-se și întărinduse cu rugăciunile pe care le înalţă Bunului
Dumnezeu dimpreună cu dumneavoastră.
Vă rugăm pe toţi ca în viitor să-l susţineţi
în toate lucrurile cele bune pe care le face
Părintele Vladimir pentru Biserica noastră
Ortodoxă din Moldova, pentru ţara noastră
Republica Moldova, pentru istoria ei.
Ceea ce se face, se face cu bun
gust, se face bine și cred că nu numai noi,
Biserica ne mândrim cu aceste lucruri
frumoase, ci probabil că se mândrește și
Ministerul Culturii, care presupunem că
nu are posibilităţi să ajute Bisericile, dar
ne ajută cu un sfat bun, cu o îndrumare
și așa mergem înainte înzestrând și
înfrumuseţând, dar în primul rând rugândune în sﬁntele biserici și mănăstiri care sunt
ocrotite de stat.
Vă mulţumesc la toţi din suﬂetul

pentru bunăvoinţa și jertfa pe care aţi
făcut-o și pe care sperăm că o veţi mai face
pentru împodobirea Sﬁntelor Lăcașuri,
pentru împodobirea mănăstirilor noastre,
cum sunt bine amenajate mănăstirile
Curchi, Căpriana, alte mănăstiri și biserici,
deoarece tot ce face Preotul nu face pentru
sine, ci face pentru Biserica noastră în
întregime, face pentru ţara noastră, face
pentru dumneavoastră, ca să veniţi să vă
rugaţi, să vă simţiţi bine, să vă spălaţi în
acest Sfânt Locaș de toate greșelele pe care
le facem cu părere de rău cu toţii, în toate
zilele vieţii noastre pământești.
Dumnezeu și Maica Sa să vă
ocrotească și să vă ajute în toată fapta cea
bună!”
Pentru merite deosebite întru
susţinerea reconstrucţiei bisericii mănăstirii
„Adormirea Maicii Domnului” doamna
Eugenia Leancă a fost distinsă cu Ordinul
Cuv. Parascheva gr. II, iar un număr mare
de ctitori și enoriași s-au învrednicit de
Diplome Arhierești.
Mitropolia.md
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Preotul ortodox Daniil Sisoev,
care împlinise vârsta de 35 de ani a
fost asasinat la Moscova în seara de 19
noiembrie 2009. Crima a fost comisă
foarte probabil din motive religioase.
Preotul se pare că a căzut victimă
islamicilor radicali sau sectari, declară
investigatorii cazului.
Asasinul neidentiﬁcat purta o
mască de doctor când l-a atacat pe
preot, relatează Interfax. Criminalul
a intrat în biserica «Sf. Ap. Toma»
din sudul Moscovei pe la 22:40. Era
un bărbat înalt și solid, spun martorii
oculari, care intrând în biserică a
strigat: «Care este Sisoev?» Părintele
Daniil, a ieșit în faţă, atacatorul a scos
o armă silenţioasă și l-a împușcat în
gât și în cap. Atacatorul a părăsit locul
crimei mergând liniștit fără să o ﬁ luat
la fugă.
Părintele Daniil a murit la spital o
oră mai târziu. Preotul avea soţie și trei
copii. Daniil Sisoev s-a născut la 12
ianuarie 1974 în Moscova. A absolvit
Academia Teologică din Moscova. Se
ocupa mai ales cu activităţi misionare.
A înﬁinţat o școală de predicatori în
stradă la Moscova.
Sisoev era un oponent activ al
Islamului. A condus două dezbateri
publice cu fostul preot ortodox
Veaceslav Polosin, care s-a convertit
la islamism. Sisoev a publicat o carte,
«Căsătorie cu un musulman», în
care a scris că Dumnezeu și Biserica
nu admit căsătoriile între creștini și

necreștini.
Grupuri religioase radicale lau ameninţat pe Părintele Daniil
Sisoev încă cu patru ani în urmă. Ii
trimiteau email-uri ameninţându-l săi «taie capul și să-i scoată maţele».
S-a anunţat de asemenea că grupuri
islamice îl condamnaseră pe Părintele
Daniil la moarte. Anul trecut, un
musulman a sunat la biserica unde
slujea părintele aﬁrmând că preotul va
ﬁ ucis dacă va continua să-și manifeste
public atitudinea negativă faţă de
Islam. Sisoev a fost nevoit să apeleze
la Biroul Federal al Securităţii Rusiei
de două ori, cerând ajutor.
Părintele Daniil Sisoev lupta
și împotriva sectanţilor. Comunica
mult cu cei ce fuseseră afectaţi de
secte. Preotul era un membru activ al
centrului pentru reabilitarea victimelor
sectelor totalitare și ale mișcărilor
pseudo-religioase.
În seara zilei de 19 noiembrie,
în jurul orei 23.00, în Biserica „Sf.
Toma” din Moscova au fost atacaţi
parohul Sfântului Locaș, Părintele
Daniil Sîsoev și regentul Vladimir
Strelibiţkii.
Din cauza rănilor provocate de o
armă de foc, Părintele Daniil a murit
iar Vladimir Strelbiţkii este internat în
spital cu răni grave.
Scurtă biograﬁe
Daniil Alexeevici Sîsoev s-a
născut la 12 ianuarie 1974 la Moscova,
în familia unor pedagogi.
La 3 ani a fost botezat și din
copilărie a făcut ascultare la mai multe
Biserici din Moscova și din regiune.
Odată cu absolvirea Seminarului,
diaconul Daniil Sîsoev a fost numit
clreic la Biserica „Adromirea
Maicii Domnului”. Începând cu
luna septembrie a anului 1995 a
fost profesor la gimnaziul Ortodox
„Iasenevo”.
În 2001 a fost ridicat în treapta de
Iereu, slujind în Biserica „Sf. Apostoli
Petru și Pavel” din Iasenevo.
Preotul Daniil Sîsoev era
binecunoscut pentru activitatea sa
misionară și acţiunile de catehizare,
ﬁind autorul mai multor cărţi și
articole.
Dumnezeu să-l odihnească!
Sursa: www.patriarchia.ru
În seara zilei de 13 decembrie,
după o boală grea și îndelungată,
a decedat roaba lui Dumnezeu
Vera Cantarean, mama Înalt Prea
Sﬁnţitului Mitropolit Vladimir.
În cei 77 ani ai vieţii a știut să
trăiască creștinește, iubindu-L pe
Dumnezeu și pe aproapele, respectând
poruncile dumnezeiești, iar ca dovadă
este educaţia aleasă pe care a primit-o
Mitropolitul Vladimir.
Colaboratorii
Direcţiei
Mitropolitane și slujitorii din
cuprinsul Mitropoliei Moldovei aduc
sincere condoleanţe Mitropolitului
Vladimir.
Slujba
Prohodului
și
înmormântarea va avea loc pe data
de 16 decembrie la Mănăstirea „Sf.
Cneaz Vladimir” din satul Colencăuţi,
reg. Cernăuţi, Ucraina.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace.
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Biserica Ortodoxă Bulgară
ar putea schimba data Crăciunului
Episcopii seniori au arătat clar că în 2009 Bulgaria ar putea celebra Crăciunul pe 25
decembrie pentru ultima oară, dacă Biserica decide să renunţe la calendarul gregorian.
Bulgaria a trecut la calendarul gregorian în 1916, și a celebrat Crăciunul în 25 decembrie
de când acesta a fost restabilit ca sărbătoare oﬁcială după căderea regimului comunist.
Biserica Ortodoxă Bulgară ar putea decide în favoarea restabilirii calendarului iulian, ceea
ce înseamnă că Crăciunul ar urma să ﬁe celebrat în 7 ianuarie în loc de 25 decembrie.
În 20 decembrie 2009, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare va avea o întâlnire
pentru a analiza cererea unui grup de credincioși și a preotului lor din satul Chelopechene
ca Crăciunul să ﬁe celebrat în 7 ianuarie. Cererea a fost înaintată în 20 noiembrie 2009.
Preotul Mariy Dimitrov a slujit în parohia sa, în ultimii 20 de ani, conform calendarului
iulian, cu permisiunea specială din partea Patriarhului bulgar Maxim. Cei care au înaintat
cererea amintesc că un caz similar de restabilire a calendarului iulian din 1997 a atras
sprijinul din partea a cinci Episcopi.
Catolica.ro

Relaţiile Vatican-Rusia trec la un alt nivel

Papa Benedict al XVI-lea și
președintele rus Dmitry Medvedev
au căzut de acord asupra necesităţii
îmbunătăţirii relaţiilor diplomatice dintre
cele două părţi. Un comunicat de astăzi
al Vaticanului conﬁrmă întâlnirea dintre
cei doi lideri, pentru 30 de minute, timp
în care, în contextul “discuţiilor cordiale”,
s-a decis “stabilirea de relaţii diplomatice
depline între Sfântul Scaun și Federaţia
Rusă”. Cele două părţi, începând din 1990,

au avut reprezentanţi aﬂaţi sub nivelul
diplomatic.
Natalia Timakova, purtătoarea de
cuvânt a președintelui rus, a conﬁrmat
că Medvedev “a cerut ministrului de
externe să conducă discuţiile pentru
stabilirea de relaţii depline și pentru ca
Nunţiatura Apostolică să ﬁe recunoscută
ca ambasadă”. Întâlnirea a demonstrat
“nivelul înalt de dialog dintre Rusia și
Sfântul Scaun”, a adăugat ea. Vaticanul
mai informează că Suveranul Pontif și
Medvedev au vorbit și despre “situaţia
economică și politică internaţională,
inclusiv în lumina enciclicii “Caritas
in Veritate”, oferită de Sfântul Părinte
cadou președintelui rus, în limba
rusă”, atenţia îndreptându-se apoi spre
“provocările actuale la adresa securităţii
și păcii”. În ﬁne, s-au abordat și teme
culturale și sociale, precum instituţia
familiei sau contribuţia credinţei în
societatea rusă.
Înainte
de
audienţa
papală,
președintele Medveded s-a întâlnit cu
Cardinalul Tarcisio Bertone, secretarul
de stat al Vaticanului, și cu Arhiepiscopul
Dominique Mamberti, secretar pentru
relaţiile cu statele. A fost prima vizită a
lui Medvedev la Sfântul Părinte. Fostul
președinte rus, Vladimir Putin, l-a vizitat
pe Papa Benedict în 2007, iar pe Papa Ioan
Paul al II-lea în 2000 și în 2003.
Catolica.ro

Americanii nu sunt de acord
cu avorturile ﬁnanţate de stat
27 noiembrie 2009
CNN a publicat rezultatele unui sondaj realizat telefonic între 13 și 15 noiembrie despre
avort, asistenţa sanitară și reforma sănătăţii. Rezultatele arată tendinţe pro-life promiţătoare
și sunt grăitoare relativ la dezbaterea actuală din senatul american privind includerea
avortului în programele de sănătate. Sondajul, la care au răspuns 1.014 americani, a arătat
că majoritatea (61%) nu sunt de acord cu ﬁnanţarea de la stat a avorturilor, iar 51% dintre
ei cred că femeia care face avort trebuie să și-l plătească, ﬁe că are, ﬁe că nu are asigurare
de sănătate.
Directorului sondajului CNN, Keating Holland, a declarat: “Aproximativ unul din
cinci americani se opune propunerii legislative a Camerei Reprezentanţilor, deoarece
nu este suﬁcient de liberală. [...] Avortul constituie unul dintre motive.” Sondajul arată o
creștere moderată a îmbrăţișării viziunii pro-life de către americani, dat ﬁind că majoritatea
nu susţin avortul fără restricţii. Doar 26% dintre cei chestionaţi au spus că avortul trebuie
să ﬁe legal în toate circumstanţele. 50% consideră că avortul trebuie să ﬁe legal doar în
anumite circumstanţe, dar nu în toate, iar 23% spun că avortul nu trebuie să ﬁe sub nici o
formă legal.
Sursa: ortodoxia.md
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