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POMENIREA SUIRII LA CER CEA DE FOC PURTATOARE A
SFÂNTULUI, MĂRITULUI PROOROC ILIE TESVITEANUL
20 iulie/ 2 august
Sfântul și marele Profet Ilie, acest înger
întrupat în carne ce a primit de la Dumnezeu
puterea de a deschide și închide cerurile,
era de origine din Tesvi, Galaad. Tradiţia
apocrifă, care a transmis aceste detalii despre
nașterea Profetului, precizează că el era din
tribul lui Aaron și deci era Preot. Dar nu se
găsește nici o urma despre acestea în relatarea
Scripturii pe care o rezumam în cele ce
urmează (cf. III Regi 17-20; IV Regi 1 si 2).
Se spune că la nașterea sa tatăl său a văzut
oameni îmbrăcaţi în alb învelindu-l în scutece
de foc și, dându-i numele, i-au dat să mănânce
o ﬂacără, simbol al râvnei pentru Dumnezeu
care l-a mistuit de-a lungul întregii sale vieţi.
Încă din copilărie, ţinea strict toate poruncile
Legii și se ţinea în permanenţă în faţa lui
Dumnezeu printr-o feciorie indiferentă, post
neîncetat și rugăciune arzătoare, care îi făcură
suﬂetul ca focul și făcură din el modelul vieţii
mănăstirești.
Pe vremea când Ahab a urcat pe tronul
regatului din Nord, aﬂat în schisma încă
din vremea lui Ieroboam, lipsa de pioșenie
și depravarea predecesorilor săi ajunse la
culme. Încurajat de soţia sa, respingătoarea
Izabel, el îi persecuta pe Profeţi și pe toţi
oamenii rămași credincioși lui Dumnezeu și
se închină idolilor Baal și Astarte. Profetul
Ilie se duse atunci la rege și îi spuse: “Domnul
e viu, Dumnezeul Armatelor, Dumnezeul lui
Israel, în faţa căruia stau astăzi! Nu, nu va
ﬁ în acești ani nici rouă nici ploaie decât
prin cuvânt din gura mea!”. La cuvintele
Profetului o secete groaznică se abătu
atunci, ca febra, asupra pământului: totul fu
secat, devastat, ars; bărbaţii, femeile, copiii,
animalele domestice și animalele sălbatice,
toate mureau din lipsa hranei, izvoarele
secau, plantele se oﬁleau și nimic nu scăpa
urgiei îngăduite de Dumnezeu, cu speranţa că
foametea va face pe poporul lui Israel să se
căiască și să se întoarcă la credinţa.
Din porunca lui Dumnezeu, Profetul,

acoperit cu o piele de oaie și învesmântat cu
piele de viţel, părăsi ţinutul lui Israel și se duse
la râul de Chorrath (Kerrith), aﬂat dincolo de
Iordan (după tradiţia bisericească, în acest
loc a fost ridicată apoi mănăstirea Hozeva,
care mai există și astăzi, și unde a trăit și
sfântul Ioan Iacob Hozevitul). Se adăpa cu
apa cascadei iar Domnul îi trimise corbi animale pe care evreii le considerau impure
și care aveau reputaţia unei mari cruzimi faţă
de progeniturile lor - pentru a-i duce pâine
dimineaţa și carne seara, ca să trezească în
profet mila pentru poporul care suferea. Când
cascada seca și ea, Dumnezeu își trimise
slujitorul său la Sarepta din Sidon, lăsândul să vadă de-a lungul drumului efectele
dezastruoase ale secetei, pentru a trezi încă o
dată în el mila. Ilie ajunse la o văduvă săracă,
păgână, care aduna lemne pentru a coace
pâine pentru ea și ﬁul său. În ciuda sărăciei
în care se aﬂa, ea puse înainte de toate datoria

ospitalităţii și îndată ce Profetul i-o ceru, ea
îi pregăti o pâine, cu făina și uleiul pe care
le mai avea. Primi fără întârziere răsplata
ospitalităţii sale: la cuvântul Profetului,
covata sa cu faină și urciorul său cu ulei nu se
mai goliră până la revenirea ploii. Trecuseră
câteva zile de când Ilie era găzduit la această
văduvă când iată că ﬁul ei muri. Cum femeia,
în durerea ei, îl acuza pe omul lui Dumnezeu
că ar ﬁ adus nenorocirea asupra casei ei, Ilie
îl luă pe copil, îl urcă la etaj acolo unde locuia
el și după ce a suﬂat de trei ori asupra trupului
neînsuﬂeţit chemându-l cu strigate puternice
pe Dumnezeu, el îl înapoie pe tânărul băiat
viu mamei sale, profeţind astfel învierea
morţilor.
Seceta își abătuse nenorocirea peste
tot ţinutul de peste trei ani și mare parte
din populaţie fusese deja decimată;
dar Dumnezeu, respectând jurământul
Profetului său, nu voia să-și arate mila mai
înainte ca Ilie să ﬁ înţeles că el nu dorește
moartea păcătoșilor ci întoarcerea lor la
credinţa (cf. Iezechiel 33,11). Îl trimise deci
pe Profet la regele Achab, pentru a-i anunţa
că urgia avea în curând să înceteze. Ilie se
arata în faţa regelui care rămase surprins să-l
vadă venind, liber, pe cel pe care îl căutase
peste tot cu slugile sale și îl invita să adune
pe tot poporul lui Israel pe muntele Carmel
ca martor al confruntării sale cu cei 450 de
profeţi ai lui Baal și cei 400 de profeţi ai
pădurilor sacre întreţinuţi de infama Izabel.
Când toată lumea fu adunată, Ilie zise
falșilor profeţi: “ Până când veţi șchiopăta
în genunchi? Dacă Domnul este Dumnezeu,
mergeţi după el! Dacă este Baal, atunci
duceţi-va la el!”. El ceru ca doi tauri să ﬁe
pregătiţi pentru sacriﬁciu și să ﬁe așezaţi
pe rug, dar fără să aprindă focul și îi lăsa
pe falșii profeţi să aducă primii sacriﬁciul.
Aceștia îl invocară cu strigate pe Baal,
tăindu-și carnea, din zori până în seară, dar
în zădar.
(Continuare în pag. 4)

Republica Moldova s-a solidarizat în faţa CEDO cu Republica
Italiană în problema expunerii cruciﬁxelor în sălile de clasă
Ministerul Justiţiei anunţă că Republica Moldova s-a
solidarizat în faţa CEDO cu Republica Italiană în problema expunerii
cruciﬁxelor în sălile de clasă.
Reamintim că, prin Hotărârea Lautsi v. Italia din 3 noiembrie
2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că
expunerea obligatorie a cruciﬁxelor în sălile de clasă constituie
încălcare a dreptului la educaţie în conformitate cu convingerile sale
religioase și ﬁlozoﬁce și a libertăţii de religie, garantate de Convenţia
Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăţilor
Fundamentale.
Neﬁind de acord cu raţionamentul Curţii, Guvernul Italian a
solicitat reexaminarea cauzei de către Marea Cameră a CEDO.
În acest context, ţinând cont de rolul deosebit al moralei
creștine în viaţa, istoria și cultura poporului nostru, Republica
Moldova s-a solidarizat cu Republica Italiană în problema expunerii
cruciﬁxelor în sălile de clasă, intervenind cu o declaraţie oﬁcială
în cadrul procedurii de examinare a cauzei în faţa Marii Camere a
CEDO.

În acest sens, în poziţia formulată de Ministerul Justiţiei
în numele Republicii Moldova, prin intermediul Agentului
Guvernamental, se susţine că domeniul religios, inclusiv expunerea
simbolurilor religioase în instituţiile publice de învăţământ, trebuie
să ﬁe lăsat la discreţia autorităţilor naţionale, care urmează să decidă
în acest domeniu ţinând cont de particularităţile situaţiei care există
la nivel local la un moment dat. De asemenea, se subliniază că astfel
de simboluri pot avea sensuri caracteristice și reprezentative ale unei
culturi sau naţiuni.
În această ordine de idei, în declaraţia prezentată Curţii
Europene este expusă opinia Republicii Moldova că s-ar asigura o
mai bună respectare a principiului neutralităţii statului în domeniul
religios dacă decizia de a expune sau nu simboluri religioase în școli
ar ﬁ lăsată la discreţia comunităţii formate din profesori, părinţi și
elevi.
Audierile publice în Marea Cameră a CEDO urmează să aibă
loc miercuri, 30 iunie 2010. În cadrul procedurii, au mai intervenit
state precum Rusia, România, Bulgaria, Ucraina, Malta, etc.

Mitropolia
Moldovei
face apel de
rugăciune și
solidaritate
creștină
în urma
inundaţiilor
8 Iulie 2010
Iubiţi fraţi întru Hristos!
În legătură cu pagubele
provocate de revărsarea apelor
râului Prut și inundarea de
acestea a satelor din raioanele
Hâncești, Ungheni și Cahul,
precum și pericolul asupra
localităţilor amplasate de-a
lungul râului Nistru, Mitropolia
Moldovei îndeamnă creștinii
dreptmăritori să se implice în
ajutorarea celor greu încercaţi.
Astfel, clerul și mirenii din
cuprinsul Mitropoliei sunt
rugaţi să înalţe rugăciuni la
Sfânta Liturghie, precum și
în cadrul altor slujbe, pentru
potolirea
ploilor,
alinarea
suferinţelor
și
împlinirea
lipsurilor fraţilor și surorilor
noștri întru Hristos care au de
suferit în urma acestor ravagii.
Totodată, în vederea ajutorării
materiale a sinistraţilor cărora
inundaţiile le-au distrus casele
și agoniseala muncii de o viaţă,
slujitorii și credincioșii ortodocși
sunt încurajaţi să organizeze
colecte în bani, alimente și
alte bunuri, inclusiv materiale
de construcţii, prin intermediul
protopopiatelor din republică.
În această vreme de încercare
“să ne lăudăm și în suferinţe,
bine știind că suferinţa aduce
răbdare, și răbdarea încercare,
și încercarea nădejde”, precum
spune Sf. Apostol Pavel în
Epistola către Romani (5, 3-5).
Să demonstrăm că suntem uniţi
și la momente de grea încercare,
iar acum să permitem faptelor
noastre creștinești să vorbească.
Din puţinul ﬁecăruia putem
înfăptui o lucrare măreaţă faţă
de aproapele în lipsă și suferinţă.
Cu arhierești binecuvântări,
+ ÎPS Vladimir,
Mitropolitul Chișinăului și al
Întregii Moldove
Informaţii
suplimentare
privind
localităţile
și
persoanele afectate puteţi primi
la numărul de telefon: 022-7385-06, dna Svetlana Drobot,
Serviciul Protecţiei Civile și
Situaţiilor Excepţionale.
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AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE
14 iulie
ÎPS Vladimir l-a primit în audienţă pe espisopul
Sava de Tiraspol și Dubăsari. cu care a discutat programl
manifestărilor prilejuite de cea de a 15-a aniversare a
Eparhiei de Tiraspol și Dubăsari, preconizate pentru
luna septembrie.
În aceeași zi, Mitropolitul Vladimir discuta cu
peoţi din protopopiatul Ialoveni.
13 iulie
Mitropolitul Vladimir a purtat discuţii cu preoţii
din cadrul municipiului Chișinău, și cu cei din raioanele
Orhei, Strășeni, Șoldănești și Rezina.
În amiaza zilei de 13 iulie, un grup de slujitori din
România au fost primiţi în audienţă de către Mitropolitul
Vladimir la Palatul Mitropolitan.
12 iulie
În ziua prăznuirii Sﬁnților Apostoli Petru și Pavel
la Biserica “Sf. M. Mc. Dumitru” din sectorul Botanica
al capitalei a avut loc o slujbă deosebită, ﬁind săvârșită
de Înalt Prea Sﬁnțitul Mitropolit Vladimir însoţit de un
impunător sobor de preoţi.
11 iulie
În această duminică Înalt Prea Sﬁnţitul Mitropolit
Vladimir alături de un sobor de preoţi a săvârșit Sfânta
și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Nașterea

Mitropolitul Vladimir sﬁnţește clopotul de 1, 7 tone la biserica Sf. Dumitru
din mun. Chișinău în ziua pomeniri Sf. Apostoli Petru și Pavel

Domnului” din capitală.
În aceeași zi, Înalt Prea Sﬁnţitul Mitropolit
Vladimir a participat la telemaratonul „Ești cât
dăruiești” organizat de Moldova 1 pentru colectarea
fondurilor destinate victimelor inundaţiilor recente. În
luarea sa de cuvânt Vlădica Vladimir a îndemnat clerul
Bisericii Ortodoxe din Moldova și toţi oamenii de bună
credinţă să nu rămână indiferenţi faţă de nenorocirea
semenilor noștri și să îi ajute pe cei năpăstuiţi conform
posibilităţilor.
7 iulie
Înalt Prea Sﬁnţitul Mitropolit Vladimir a
oﬁciat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie prilejuită de
celebrarea Nașterii Sf. Ioan Botezătorul la catedrala din
Chișinău.
5 iulie
La Palatul Mitropolitan au fost convocaţi preoţii
protopopi din raioanele care sunt în jurisdicţia directă
canonică a ÎPS Mitropolit Vladimir. Tema abordată a fost
axată pe iniţiativa de a promova „Bazele Ortodoxiei” în
instituţiile preuniversitare ale republicii.
4 iulie
Înalt Prea Sﬁnţitul Mitropolit Vladimir a
săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala
Mitropolitană “Nașterea Domnului”.

LA BIBLIOTECA “B.P. HASDEU” DIN
DECORAŢII
CAPITALĂ A AVUT LOC O MASĂ
BISERICEȘTI
ROTUNDĂ DEDICATĂ VALORILOR
14 iulie
În urma raportului Prot. Mitr. Anatolie Stefanov, protopop de
CREȘTINE
Ialoveni, câţiva preoţi din cadrul protopopiatului au fost menţionaţi

cu diverse distincţii bisericești. Distincţiile au fost înmânate în
paraclisul din incinta Palatului Mitropolitan. ÎPS Vladimir a înmânat
următoarele distincţii: Prot. Teodor Cebotari din parohia Ţipala, Prot.
Ioan Lunic din parohia Bardar, Prot. Andrei Popa din parohia Molești,
Prot. Teodor Postica din parohia Costești-Gârlea, Prot. Emanuil
Brihuneţ, parohia Mileștii Mici, Prot. Valeriu Gâţu, parohia Dănceni
- de a sluji Sf. Liturghie cu Ușile Împărătești deschise până la Heruvic;
Prot. Grigore Ţurcanu din parhoia Horăști a primit dreptul de a purta
Cruce cu Pietre Scumpe; Prot. Grigore Mereacre din parohia Gangura
a primit dreptul de a purta Paliţă, Pr. Gheorghe Gurschi din parohia
Mileștii Noi și Pr. Gheorghe Dicusară din parohia Găureni au primit
Bederniţa; Diaconul Gheorghe Lunic din parohia Bardar a primit Orar
Dublu.
Iar la raportul Protopopului de Soroca, Prot. Nicolae Craveţ,
Părintele Vitalie Andriuţă, cleric al parohiei Rubleniţa a fost decorat
cu Paliţă.
13 iulie
Au fost decoraţi: Arhimandritului Benedict (Sauciu), stareţul
Mănăstirii Neamţ, cu Ordinul “Cuviosul Paisie Velicikovski”,
preotului profesor Radu Mureșean de la Facultatea de Teologie din
București și părintelui consilier patriarhal Veniamin Goreanu cu
Medalia “Sfântului Ștefan cel Mare”.
12 iulie
Părintele Pavel Borșevschi, Parohul bisericii Sf. Dumitru
din municipiul Chișinău a fost decorat cu cea mai înaltă distincţie
a Bisericii Ortodoxe din Moldova - Ordinul “Sf. Ștefan cel Mare”,
în semn de înaltă preţuire pentru munca depusă de-a lungul anilor
pe tărâm preoţesc. Protoiereul Roman Surugiu s-a învrednicit de
Cruce cu Pietre Scumpe, iar Protodiaconul Serghei Onescu de
Medalia “Sf. Ștefan cel Mare”. Pentru susţinerea pe care au acordat-o
bisericii “Sf. M. Mc. Dumitru” mai mulţi ctitori au primit importante
distincţii bisericești: domnii Tudor Leahu și Alexandru Grițunic sau învrednicit de Ordinul “Cuv. Paisie Velicikovski”, gr. II, domnii
Vladimir Dubilari, Tudor Lungu și Vasile Stratulat au fost decoraţi cu
Medalia “Ștefan cel Mare și Sfânt”, iar domnii Victor Bartolomeu și
Igor Borș au primit Medalia “Cuv. Paisie Velicikovski”. Alţi ctitori și
enoriași au primit diplome arhierești.
11 iulie
Preotul Mihail Dârloi, de la parohia „Sf. Arhangheli Mihail și
Gavriil”, s. Braniște, r. Râșcani a fost decorat cu bederniţă.

AU FOST HIROTONIŢI
11 iulie
A fost hirotonit în treapta de preot diaconul Mihail Dârloi,
pe seama parohiei cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, s.
Braniște, r. Râșcani
7 iulie
În timpul slujbei la catedrala din Chișinău, Mihail Dârloi,
student al Academiei Teologice din Chișinău, a fost hirotonit în treapta
de diacon.

29 iunie
La
masa
rotundă
cu
genericul
“Valorile creștine ca factor al unităţii civice
și al înţelegerii în Republica Moldova,
în condiţiile evoluţiilor politice și socialmorale contemporane” organizată de către
AO “Societatea Civilă Împotriva Corupţiei”,
Asociaţia “Steaua Tineretului”, Fundaţia pentru
Democraţie Creștină și Organizaţia de Tineret

“Noua Generaţie” a fost invitat și Prot. Nicolae
Ciobanu, consilier cultural al Mitropoliei
Chișinăului și a Întregii Moldove. Sﬁnţia sa a
vorbit publicului despre importanţa pe care o
au valorile creștine pentru crearea și menţinerea
unităţii civice în Republica Moldova, în situaţia
în care societatea noastră este puternic divizată
pe diferite principii dintre care cel mai evident
este cel politic. Părintele Nicolae a subliniat
rolul valorilor creștine pentru crearea unităţii
prin faptul că Biserica primește la ea pe toţi
oamenii indiferent de convingerile lor politice
sau de oricare alt gen, atâta timp cât aceste
convingeri nu vin în contradicţie cu Învăţătura
Evanghelică.
În această ordine de idei au avut loc
discuţii complementare axate pe elucidarea
rolului valorilor sus-menţionate, aspectul
cultural al comunicării interetnice, importanţa
tradiţiilor patriotice pentru generaţiile tinere
în vederea fortiﬁcării bazei moral-creștine a
societăţii civile în procesul de ediﬁcare a statului
Republica Moldova.

PELERINAJ PENTRU VETERANI
Veterani originari din
teritoriul actual al Republicii
Moldova care au luptat în
Armata Română în timpul
celui de-al Doilea Război
Mondial, au avut parte in
perioada 1-5 iunie de un
pelerinaj la locurile istorice
din Moldova din dreapta
Prutului.
Veteranii au vizitat peste
20 de mănăstiri din Moldova
si Bucovina, cetatea de scaun
de la Suceava, casa-memorial
Mihai Eminescu, Ion Creangă
etc. Această acţiune a fost
posibilă datorită colaborării
dintre Primăria municipiului
Chișinău, Ministerul Apărării
din
Republica
Moldova
si
Mitropolia
Moldovei
si Bucovinei, la care s-a
alăturat și Ministerul Apărării

Naţionale al României.
La
Casa
Armatei
din Iași, la 4 iunie, a avut
loc întâlnirea acestor foști
ostași cu persoane oﬁciale
din armată și mitropolie, la
care au participat miniștrii
Apărării din cele două state
și Înalt Preasﬁnţitul Teofan,
Arhiepiscopul
Iașilor
si
Mitropolitul Moldovei si
Bucovinei.
Veteranii au avut parte
de clipe și întâlniri frumoase
care au culminat cu înmânarea
de decoraţii și albume
omagiale din partea conducerii
României. Pentru mulţi din
acești veterani care au vârste
cuprinse între 82 și 92 de ani
aceasta a fost prima ieșire a lor
peste Prut după 65 de ani de la
sfârșitul războiului.

Pelerinajul
organizat
este practic o datorie morală,
o recompensă a noastră pentru
acești bătrâni și pentru cei care
deja nu sunt în viaţă, dar care
au luptat în Armata Română
ulterior ﬁind ignoraţi, deportaţi
și prigoniţi în timpurile
regimurilor totalitare din a
doua jumătate a secolului XX.
Nu trebuie să uităm nicicând că
ostașul rămâne ostaș, indiferent
de sistemul politic prezent la o
etapă istorică, el îndeplininduși mereu datoria sfântă, cea
de apărător al Patriei, noi
urmând să-i recunoaștem și să
le cinstim memoria indiferent
de apartenenţă socială sau
naţională.
Locotenent-colonel,
doctor Vitalie CIOBANU
(Oastea Moldovei)
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Guvernul a decis ca religia să ﬁe MOLDOVENII DIN CANADA
predată în scoli de la 1 septembrie VOR AVEA ACCES LA
2010, dar opţional
SERVICIILE DIVINE ÎN
Republica Moldova
LIMBA MATERNĂ
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 596
din 02.07.2010
cu privire la predarea
religiei în instituţiile de
învăţământ
În temeiul art. 35 alin.(8)
și (9) din Constituţia Republicii
Moldova, art. 38 alin. (2) din
Legea învăţământului nr. 547XIII din 21 iulie 1995 și al art.
32 alin. (7) și (8) din Legea
nr. 125-XVI din 11 mai 2007
privind cultele religioase și
părţile lor componente, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
1. Se stabilește că, începând cu anul de studii 2010-2011, în schema orară
școlară a instituţiilor de învăţământ primar și gimnazial se include disciplina
„Religia”, care va ﬁ predată opţional, în baza cererii părinţilor sau a tutorilor legali
ai elevilor.
2. Ministerul Educaţiei:
a) va opera modiﬁcările de rigoare în planurile de învăţământ pentru clasele
primare și gimnaziale;
b) va elabora Curriculum-ul și îndrumările metodice pentru disciplina
școlară „Religia” și, până la 20 august 2010, le va pune la dispoziţia instituţiilor de
învăţământ;
c) va asigura organizarea formării personalului didactic pentru predarea
disciplinei respective în instituţiile de învăţământ primar și gimnazial;
d) va monitoriza realizarea prevederilor planurilor de învăţământ pentru
clasele I-IX cu referire la educaţia religioasă a elevilor.
Prim-ministru
Vladimir FILAT
Contrasemnează:
Ministrul educaţiei
Leonid Bujor
Nr. 596. Chișinău, 2 iulie 2010.
Publicat : 06.07.2010 în Monitorul Oﬁcial Nr. 114-116 art Nr : 650

V. Pasat solicită CSJ să deblocheze
referendumul „Pro-Ortodoxia”
Fostul director al Serviciului de Informaţii și Securitate (SIS), Valeriu Pasat,
a depus la Curtea Supremă de Justiţie un recurs prin care solicită anularea deciziei
Curţii de Apel Chișinău de a stopa colectarea semnăturilor pentru desfășurarea
referendumului în privinţa introducerii în școli a disciplinei „Bazele Ortodoxiei”.
„Noi din start am declarat că aceasta decizie este ilegală și va ﬁ atacată în
modul stabilit. Pentru noi este cert că acesta decizia a fost luată sub presiunea
anumitor forţe politice, care se împotrivesc introducerii disciplinei „Bazele
Ortodoxiei” în școli”, a declarat Valeriu Pasat.
„Vom continua să facem tot posibilul pentru a nu dezamăgi așteptările
majorităţii creștinilor ortodocși. În toate cazurile noi vom merge până la capăt,
adică până la implementarea predării acestei discipline în școli”, a mai spus Pasat.
Pe data de 14 iunie 2010, Curtea de Apel Chișinău a anulat decizia Comisiei
Electorale Centrale de înregistrare a Grupului de iniţiativă pentru colectarea
semnăturilor în scopul desfășurării unui referendum republican legislativ privind
introducerea în școli a disciplinei „Bazele Ortodoxiei”.
Jurnaltv

CSJ a spus „Nu”, dar Pasat nu renunţă
la predarea ortodoxiei în școală
8 iulie
Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) a respins astăzi recursul Grupului de iniţiativă
pentru predarea Ortodoxiei în școala, dar chiar și în aceste condiţii, ex-directorul
Serviciului de Informaţii și Securitate (SIS), Valeriu Pasat, va începe colectarea
semnăturilor pentru predarea ortodoxiei în școala.
„Decizia de astăzi a CSJ conﬁrmă faptul că în Moldova condusă de așa-numita
putere a „democraţilor” nu s-a schimbat nimic comparativ cu perioada guvernării
comuniste. Această decizie a fost adoptată sub presiunea oponenţilor noștri politici,
ea demonstrează că opunerea faţă de referendumul „Bazele Ortodoxiei” crește”, a
declarat Valeriu Pasat.
Potrivit acestuia, indiferent de evoluţia acestui litigiu, grupul de iniţiativă
va colecta semnături în susţinerea iniţiativei, care a primit deja, pe data de 8
mai, sprijinul a peste 40 000 de creștini adunaţi în faţa Catedralei „Nașterea
Domnului”.
„Nu ne satisface atitudinea de profanare de care dă dovadă guvernul faţă de
această problemă. Guvernul nu dorește ca elevii să cunoască „Bazele Ortodoxiei”,
cum nu dorește el ca părinţii lor să adopte decizia respectivă în cel mai democratic
și european mod – prin referendum. Eu privesc această problemă ca un lucru serios.
Eu, în genere, tot ce am făcut în viaţa mea am făcut-o serios. Am dus la bun sfârșit
orice lucru de care m-am ocupat”, a menţionat Valeriu Pasat.
De menţionat că Guvernul a decis ca religia să ﬁe predată în scoli de la 1
septembrie 2010, dar opţional.

Moldovenii care locuiesc sau muncesc în regiunea Quebec, Canada,
vor avea acces la servicii divine în limba maternă. Despre aceasta a anunţat
luni, 5 iulie, în cadrul unei conferinţe de presă la agenţia INFOTAG,
preotul Alexei Mironaș, cleric în cadrul Mitropoliei Moldovei.
Preotul a precizat că în orașul Montreal va ﬁ deschisă o biserică
ortodoxă unde el va ﬁ preot paroh și va oﬁcia slujbele și serviciile divine în
limba maternă pentru cetăţenii moldoveni care locuiesc în Canada.

„Ideea de a deschide în Canada o biserică creștin-ortodoxă cu
oﬁcierea slujbelor în limba română aparţine președintei comunităţii
moldovenilor din Canada, Ala Mîndîcanu. Ajutorul ﬁnanciar pentru
deplasare și perfectarea actelor ne-a fost oferit personal de către primministrul Vladimir Filat”, a speciﬁcat preotul.
Potrivit lui, moldovenii care muncesc sau locuiesc peste hotare
trebuie să beneﬁcieze de servicii divine ortodoxe în limba maternă.
„Statul trebuie să asigure cetăţenilor săi dreptul de a avea biserici
peste hotare, pentru a putea transmite cultura, tradiţia și credinţa urmașilor
care cresc și sunt educaţi peste hotarele ţării”, consideră preotul Alexei
Mironaș.
El a precizat că a fost înaintat să plece ca preot în Canada de către ÎPS
Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove.
„Biserici ortodoxe, în care se oﬁcializează liturghiile în limba
română se găsesc în mai multe ţări, precum Portugalia, Italia, Germania,
Franţa, dar și SUA. În Canada, unde locuiesc peste 3,4 mii de familii de
moldoveni, nu există nici o biserică unde să se oﬁcieze servicii divine în
limba maternă”, a încheiat Mironaș.
Preotul împreună cu familia va pleca în Canada pe data de 6 iulie,
marţi dimineaţă.
Infotag

ÎNTÂLNIRE CU MITROPOLITUL
ILARION
Pe data de 25 iunie 2010 la Departamentul pentru Relaţii Externe
a Bisericii Ortodoxe Ruse a avut loc o întâlnire a Mitropolitului Ilarion,
președintele Departamentului pentru Relaţii Externe ale Bisericii cu
domnul Andrei Neguţă, Ambasador Extraordinar al Republicii Moldova în
Federaţia Rusă și egumenul Irineu (Tafunea), reprezentant al Mitropoliei
Moldovei în Federaţia Rusă.
În timpul întâlnirii au fost discutate probleme sensibile, cum ar ﬁ:
predarea elementelor de bază ale credinţei ortodoxe în școlile din Republica
Moldova, starea spirituală a societăţii moldovenești, oﬁcierea slujbelor în
limba română la Moscova, precum și alte teme religioase și politice.
De asemenea, Mitropolitul Ilarion a fost anunţat cum se desfășoară
slujbele în slavonă și română la Mănăstirea Novo Spasskii. Mitropolitul
s-a bucurat, de mersul acestor slujbe. Și de faptul că după slujbă noi toţi
ne adunăm în clădirea școlii duminicale a Mănăstirii Novospasskii pentru
discuţii și ceai. “Așa se unesc oamenii, așa se consolidează parohia. Astfel
de discuţii ar trebui să ﬁe întotdeauna, deoarece este un beneﬁciu imens
pentru toţi “, - a spus Mitropolitul Ilarion. În plus, el a împărtășit amintirile
sale și sfaturi din slujirea sa în străinătate, când avea grijă de hrana
spirituală a enoriașilor ruși.
De asemenea, i-am povestit mitropolitului cum au avut loc festivităţile
pentru comemorarea zilei de 9 mai. Și că la Ambasada Republicii Moldova
la Moscova a avut loc prezentarea cărţii cunoscutului istoric moldovean
N.F. Guţu “Ei au luptat împotriva fascismului”.
Noi i-am solicitat Mitropolitului Ilarion să se roage Atotputernicului
pentru poporul din ţara noastră.
Egumenul Irineu (Tafunea),
Reprezentant al Mitropoliei Moldovei
în Federaţia Rusă

4

calendar

CALENDAR ORTODOX

Iulie – Cuptor
1 Mc 14 +) Sf. Ierarh Leontie de
la Rădăuti; Sf. Mucenici Cosma și
Damian.
2 J 15 + Așezarea vesmântului
Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne;
+) Sf. Voievod Ștefan cel Mare.
3 V 16 Sf. Mucenic Iachint;
Sf.
Anatolie,
Patriarhul
Constantinopolului.
4 S17 Sf. Andrei, Arhiepiscopul
Cretei; Cuv. Marta.
5 D 18 Duminica a 8-a după
Rusalii. + Cuv. Atanasie de la Aton;
Cuv. Lampadie; Cuv. Mucenic
Ciprian.
6 L 19 Cuv. Sisoie cel Mare; Sf.
Muceniţă Lucia; Sf. Arhip și Filimon.
7 M 20 Sf. Mare Muceniţă Chiriachi;
Cuvioșii Toma din Maleon și Acachie.
8 Mc 21 Sf. Mare Mucenic Procopie;
Sf. Mucenici Epictet și Astion.
9 J 22 Sf. Sinţiţi Mucenici Pangratie
și Chiril; Sf. Mucenici Andrei și Prov.
10 V 23 Sf. 45 Mucenici din
Nicopolea Armeniei; Sf. Mucenici:
Apolonie, Vianor și Siluan.
11 S 24 Sf. Mare Muceniţă Euﬁmia;
Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Cuv.
Leon din Mandra.
12 D 25 Duminica a 9-a după
Rusalii. Sf. Mucenici Proclu și
Ilarie; Sf. Veronica.
13 L 26 Soborul Sf. Arhanghel
Gavriil; Cuv. Ștefan Savaitul; Cuv.
Sara.
14 M 27 Sf. Apostol Achila; Sf.
Mc. Just și Iraclie; Cuv. Nicodim
Aghioritul.
15 Mc 28 Sf. Mucenici Chiric
și Iulita, mama lui; Cuv. Iosif,
Arhiepiscopul Tesalonicului;
Sf.
Vladimir, luminatorul Rusiei.
16 J 29 Sf. Sﬁnţit Mucenic
Atinoghen și cei 10 ucenici ai săi.
17 V 30 Sf. Mare Muceniţă Marina;
Sf. Ierarh Eufrasie.
18 S 31 +) Sf. Mucenic Emilian de
la Durostor; Sf. Mc. Iachint.
19 D 1 Duminica a 10-a după
Rusalii. Cuv. Macrina, sora Sf.
Vasile cel Mare; Cuv. Die; Cuv.
Seraﬁm de Sarov.
20 L 2 +) Sfântul Măritul Prooroc
Ilie Tesviteanul.
21 M 3 Cuvioșii Simeon și Ioan
Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel.
22 Mc 4 Sf. Muceniţă întocmai
cu Apostolii Maria Magdalena; Cuv.
Muceniţă Marcelia.
23 J 5 Aducerea moaștelor Sf. Sﬁnţit
Mucenic Foca; Sf. Mucenici Troﬁm și
Teoﬁl.
24 V 6 Sf. Mare Muceniţă Hristina;
Sf. Mc. Ermoghen.
25 S 7 Adormirea Sﬁntei Ana; Cuv.
Olimpiada și Eupraxia.
26 D 8 Duminica a 11-a după
Rusalii. Sf. Sﬁnţit Mc. Ermolae; Sf.
Muceniţa Parascheva din Roma.
27 L 9 + Sf. Apostoli și Diaconi:
Prohor, Nicanor, Timon și Parmena.
Sf. Mare Mucenic și Tămăduitor
Pantelimon; Cuv. Antuza.
28 M 10 29 M 11 Sf. Mucenici:
Calinic, Mamant și Veniamin; Sf. Mc.
Teodota cu ﬁii săi.
30 Mc 12 Sf. Apostoli: Sila și
Silvan, Crescent și Andronic; Sf.
Muceniţă Iulita.
31 J 13 Lăsatul secului pentru
Postul Adormirii Maicii Domnului.
Sfântul și Dreptul Evdochim; Sf. Iosif
din Arimateea.
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Pomenirea sfântului Ilie Chavchavadze (cel Drept), în Georgia
20 iulie/ 2 august
Sfântul Ilie, numit și “Regele
neîncoronat al Georgiei,” sau “Părintele
poporului” și “cel Drept,” aparţine
nobilei familii Chavchavadze. Născut la
27 octombrie 1837 în satul Qvareli din
Kakheti, a învăţat la început acasă, cu
mama sa să scrie și să citească, pe lângă
rugăciunea și legea lui Dumnezeu. La
vârsta de opt ani a fost trimis să studieze
cu Arhidiaconul Nikoloz Sepashvili
din Qvareli, iar anii petrecuţi cu acesta
aveau să lase urme de neșters în viaţa
acestui sfânt.
Ilie și-a continuat educaţia la un
internat din Tbilisi, iar mai târziu la
gimnaziul curţii, care a fost, de fapt,
liceul. Părinţii săi au murit devreme,
așa încât fraţii rămași orfani au trecut în
grija mătușii lor, Macrina.
În 1857 Ilie s-a înscris la Facultatea
de drept din cadrul Universităţii St.
Petersburg, unde și-a dat toată silinţa să
se desăvârșească ca individ, studiind și
citind foarte mult. Era fascinat de istoria
georgiană și își petrecea majoritatea
timpului în bibliotecă, studiind arhivele
și căutând texte georgiene vechi. Chiar
dacă rezultatele sale ca student erau
remarcabile, Ilie nu era interesat să
încununeze studiile sale cu o diplomă
în drept, de aceea în anul IV a părăsit
facultatea și s-a întors în Georgia.
Ilie avea convingerea că o naţie
care-și uită istoria este ca un cerșetor
“care nu știe de unde vine și încotro sendreaptă.” De aceea a căutat să inspire
concetăţenilor săi respectul pentru
gloriile trecute ale naţiunii și credinţa
strămoșilor lor faţă de legea creștină și
faţă de poporul georgian.
Obiectivele principale ale vieţii
sale au fost restaurarea independenţei
naţionale și autonomia Bisericii
Georgiene, pentru care Sf. Ilie a luptat
cu toată convingerea de-a lungul întregii

sale vieţi. Astfel, a început o muncă
laborioasă de istoric, cercetând intens
documente vechi și demascând pe cei
care falsiﬁcaseră istoria și denigraseră
poporul georgian.

Acest mare ﬁlozof, scriitor și
istoric repeta adesea ideea că “o naţiune
care și-a pierdut limba nu mai poate
exista ca naţiune,” dovedind astfel
pasiunea sa pentru limba georgiană
și explicând eforturile sale ca această
limbă să rămână limba principală de
studiu în școli.
Zelul său patriotic nu a lăsat
indiferenţi pe cei din jurul său, fondânduse astfel Societatea pentru propagarea
alfabetizării poporului georgian. Ilie
a înﬁinţat un depozit al manuscriselor
și antichităţilor georgiene, iniţiind și
o mișcare de documentare a tradiţiilor
populare orale. De asemenea, a fost
și unul din fondatorii Băncii Agrare
Georgiene.

Ilie cel Drept era deseori auzit
spunând acestea: “Noi, georgienii, am
moștenit trei daruri sﬁnte de la strămoșii
noștri: pământul, limba și credinţa. Dacă
nu le vom proteja, cum ne vom mai
putea numi oameni?”
Însă
faptele
patriotice
și
duhovnicești ale lui Ilie deranjau pe cei
care aderaseră la noua ideologie ateistă,
astfel încât aceștia complotau să-l piardă.
În 30 august 1907, Ilia Chavchavadze și
soţia sa Olga (Guramishvili), erau în
drum spre Saguramo când trăsura în care
erau s-a oprit brusc dincolo de Mtskheta,
aproape de pădurea Tsitsamuri. Acolo
au fost atacaţi de o bandă de militanţi
social-democraţi care l-au împușcat pe
Ilie.
Curtea Militară din Caucaz
i-a condamnat pe ucigașii lui Ilie
Chavchavadze la moarte prin spânzurare
dar Olga, văduva lui, l-a rugat pe
guvernatorul general să-i graţieze pe
criminali, deoarece aceasta ar ﬁ fost și
dorinţa lui Ilie, care ar ﬁ motivat că acei
oameni erau și ei “fraţi sărmani aﬂaţi în
rătăcire”.
Într-adevăr, Ilie și-a iertat
răufăcătorii cu mult timp înainte, după
cum putem citi în poemul profetic
“Rugăciune”: Tatăl nostru Carele ești
în ceruri! Cu blândeţe îngenunchez
acum în faţa Ta și nu cer nici bogăţie și
nici slavă; nici rugăciunea mea nu o voi
face goală cerând cele lumești. Aș vrea
doar ca suﬂetul meu să se odihnească în
rai, inima să mi se umple de strălucirea
iubirii pentru Tine, să pot cere iertare
pentru dușmanii mei, chiar dacă aceștia
îmi străpung inima: Iartă-i, Doamne, că
nu știu ce fac!
În 1987 Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Georgiene a decis că Ilie
Chavchavadze merită să ﬁe în rând cu
sﬁnţii și a fost canonizat ca Sf. Ilie “cel
Drept.”

Pomenirea suirii la cer cea de foc purtatoare a Sfântului,
Maritului Prooroc Ilie Tesviteanul
(începutul în pag. 1)
Ilie râdea de ei, încurajându-i să strige mai tare, de
teama ca zeul lor să nu ﬁ adormit sau să nu ﬁe ocupat cu alte
treburi. La venirea serii, Profetul înălţă un Altar cu 12 pietre,
reprezentând cele 12 seminţii ale lui Israel, sapă un șanţ larg
în jurul Altarului, pe care pusese taurul jupuit de piele, și
porunci să ﬁe vărsată, în trei rânduri, apa din belșug peste
victimă, astfel încât să se umple șanţul. Apoi adresă spre cer
un strigat puternic, invocându-l pe Dumnezeul lui Abraham,
lui Isaac și al lui Iacov. Pe dată coborî foc din cer, devorând
jertfa, lemnul și apa. Tot poporul căzu atunci cu faţa la pământ
strigând:“Cu adevărat Domnul este singurul Dumnezeu”.
Din porunca lui Ilie, falșii profeţi fură prinși și omul lui
Dumnezeu le taie beregata cu propriile sale mâini la râul
Cison. El îl anunţă apoi pe Achab că seceta avea în curând
să înceteze, apoi urcă in vârful Carmelului și, plecându-se
asupra pământului, cu capul între genunchi și mintea adunată
în inimă, începu să se roage. De șapte ori trimise pe slujitorul
său să privească orizontul, in direcţia mării, iar a șaptea oară
un norișor își făcu apariţia, cerul se întuneca și ploaie căzu din
belșug, răspândind pe pământ binecuvântarea cereasca.
Când regina Isabel aﬂă de masacrul profeţilor săi, se
enerva cumplit și se jura să se răzbune. Ilie, care nu se temuse
de mulţimea falșilor profeţi, fu părăsit de harul lui Dumnezeu
și cuprins de lașitate se ascunse în Bersabeea în pământul lui
Iuda. Epuizat de cât mersese în pustiu, se așeză la umbra unui
copac și îi ceru lui Dumnezeu să-i ia viaţa înapoi. Un Înger al
Domnului i se arată atunci cu o pâine și un urcior de apă. Acest
ajutor dumnezeiesc îl făcu să-și reîmprospăteze forţele și putu
să meargă 40 de zile în pustiu, până la muntele lui Dumnezeu,
Horeb (vârful muntelui Sinai, pe același loc unde Dumnezeu
i se arătase lui Moise, cf. Exod 33). Intră în adâncul stâncii
în care se ascunsese în trecut Moise și Dumnezeu îi vorbi
noaptea. Ilie răspunse: “Sânt plin de sârguinţă pentru Domnul
atot-puternic căci ﬁii lui Israel au părăsit legământul Tău, au
doborât Altarele tale și Ţi-au ucis Profeţii, am rămas singur
iar ei încearcă să-mi ia viaţa “. Dumnezeu ii porunci să iasă
și să stea pe munte pentru a-l vedea. Se făcu atunci o furtună
puternică, munţii fură despicaţi iar stâncile sparte, dar Domnul
nu era în furtună; iar după furtună, un cutremur, dar Domnul

nu era în cutremur; un foc, dar Domnul nu era în foc. După
foc se auzi o adiere ușoară. Cum o auzi, Ilie își ascunse faţa cu
haina sa și se ţinu sub peșteră, căci Dumnezeu era în adierea
ușoara. Domnul îi spuse că, departe de a ﬁ singurul dintre
drepţi, alţi șapte mii de Israeliţi nu-și plecaseră genunchii în
faţa lui Baal și îi porunci să se întoarcă pe același drum pentru
a unge pe Hazael ca rege al Siriei și pe Iehu ca rege al lui
Israel, apoi pe Elisei ca urmaș. Găsindu-l pe Elisei ocupat cu
aratul pământului cu 12 perechi de boi, Ilie își aruncă peste el
haina lui făcându-l discipolul sau.
Regele Achab continua însă cu faptele sale lipsite de
pioșenie și pusese stăpânire pe viţa-de-vie a lui Nabot din
Yizreel , cerând - la sfatul lui Isabel - ca acesta să ﬁe omorât.
Profetul Ilie, care nu se mai manifestase pentru o vreme,
fu trimis de Domnul în Samaria și spuse regelui:”Chiar pe
locul în care câinii au lins sângele lui Nabot câinii vor linge
și sângele tău iar prostituatele se vor lăfăi în sângele tău”. El
mai spuse că nefericirea avea să se abată peste toata casa lui
Achab, câinii aveau să sfâșie trupul lui Isabel pe zidul de faţa
de la Yizreel. La aceste cuvinte, regele fu cuprins de căinţă:
își sfâșie hainele, se îmbracă cu un sac și ţinu post. Domnul
aprobă pocăinţa lui și anunţa prin Profetul său că nu va da
frâu liber mâniei Sale decât sub domnia ﬁului său.
Achab muri la puţină vreme iar ﬁul său, Ohozias, om
superstiţios, preluă puterea. Cazând bolnav trimise soli
în căutarea unui oracol pe lângă Baal Zebud la Egron
(Akkaron). Profetul Ilie se prezentă în faţa solilor, anunţând
că regele nu se va mai scula. Când transmiseră acest mesaj,
descriindu-l pe Profet, regele înţelese că era vorba de Ilie și
trimise o armată de 50 de oameni pentru a-l aresta. Dar în
două rânduri, din porunca Profetului, un foc coborî din cer
și îi mistui pe soldaţi. Al treilea oﬁţer îl ruga să-l cruţe iar
Ilie îl asculta și se duse la rege, anunţându-i chiar el că avea
să moară pentru că ceruse ajutor de la falșii zei. Ohozias
muri intr-adevăr la câteva zile iar fratele sau Ioram deveni
rege al lui Israel. În timpul celor 12 ani ai domniei sale el
suprimă cultul lui Baal, dar nu făcu să înceteze păcatul lui
Ieroboam care dăduse naștere schismei în rândul poporului
lui Dumnezeu și încurajase idolatria.
(continuare în pag. 5)
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Religia și știinţa 5

Știinţa și credinţa
Pomenirea suirii la cer cea de foc purtatoare a
Sfântului, Maritului Prooroc Ilie Tesviteanul Dovedit știinţiﬁc:
cai scăpărători apăru între ei. Ilie urcă demn de a vedea faţă în faţă slava
(continuare din pag. 4)
Mai întâi a fost
De aceea Dumnezeu abătu necazul în car și fu “ca” luat în cer (Părinţii Dumnezeului întrupat, alături de Moise
asupra casei sale și îndeplini profeţia au subliniat că acest “ ca “, adăugat în și de cei trei Apostoli în ziua Schimbării
făcută de Ilie în timpul lui Achab: Iehu versiunea Septanta arată că Ilie nu a la faţă (cf. Matei 17), care anunţa a
găina, apoi oul
lua puterea în urma unei conspiraţii fost dus cu trupul la Cer, fapt imposibil doua venire a Domnului Nostru Iisus

împotriva lui Ioram și, intrând el
în orașul Yizreel, Isabel fu omorâtă
aruncată din înaltul unei ferestre.
Sângele său se scurse pe zid iar câinii
îi mâncară trupul mai înainte ca ea să ﬁ
putut ﬁ îngropată.
După 15 ani de profeţii, îndeplinind
misiunea pe care i-o încredinţase
Dumnezeu, Ilie se duse de la Galgalla
Bethel, însoţit de Elisei care nu voia
să-și părăsească învăţătorul. De acolo
se duseră la Ierihon. Ajuns pe malul
Iordanului, Ilie își lua haina din piele
de oaie, o înfășură și lovi apele, care
se despărţiră pentru a-i lăsa să treacă pe
uscat. Când Elisei îi ceru să primească
îndoita parte din harul său profetic, Ilie
îi răspunse: “Dacă mă vei vedea pe
când voi ﬁ înălţat la cer, așa ţi se va
da”. Și pe când mergeau ei astfel prin
pustiu tăifăsuind, un car de foc tras de

înainte de învierea și înălţarea lui
Hristos, dar că a scăpat morţii, precum
Enoh și a fost reţinut de Dumnezeu
într-un loc necunoscut, până în ultima
zi), într-un rotocol, în timp ce Elisei
striga: “ Părinte, Părinte, carul lui Israel
și caii săi!”. El luă haina Profetului care
căzuse peste el și lovind apele de două
ori putu să traverseze Iordanul, salutat
de Fiii Profetului care strigau: “ Duhul
lui Ilie s-a lăsat asupra lui Elisei!”.
Astfel înălţat în înălţimi cu
trupul, Profetul Ilie preﬁgura Înălţarea
Domnului Nostru Iisus Hristos iar prin
trimiterea hainei sale peste discipolul
său, el vestea coborârea Sfântului Duh
în ziua Rusaliilor (cf. Sfântul Roman
Melodul, Condacul Profetului Ilie, 33).
Reprezentant de vază al ordinului
profetic ajuns prin râvna sa pe culmea
cea mai de sus a virtuţii, Ilie fu judecat

Hristos. Coborând de pe muntele
Taborului, discipolii îl întrebară pe
Domnul dacă Ilie trebuia să vină înainte
de învierea morţilor pentru a pune toate
lucrurile înapoi cum au fost, după cum
învaţă Profeţii (Malahia 3,23). Hristos
le răspunse: “Ilie a venit deja și ei nu
l-au cunoscut ci l-au tratat după cum au
vrut ei”, făcând aluzie la Sfântul Ioan
Botezătorul care venise să pregătească
propria Lui venire, cu duhul și cu
puterea lui Ilie (Luca 1,17). Așa cum
Ioan fu Înaintemergătorul primei veniri
în trup a Fiului lui Dumnezeu, astfel
Ilie va ﬁ, se crede, premergătorul celei
de a doua veniri, la sfârșitul veacurilor.
Tradiţia ecleziastă a văzut adesea
în cei doi martori, care vor muri în
ultima luptă împotriva lui Antihrist
(Apocalipsa 11), pe Enoh și Ilie, care
au fost păziţi de moarte în acest scop.

PRO VIAŢA – PENTRU UN VIITOR MAI BUN
Viitorul frumos depinde de prezent
„Viitorul este în mâinile tinerilor”, este o aﬁrmaţie de
secole, care nu-și va pierde niciodată actualitatea. Dar dacă
vorbim din perspectiva sănătăţii, atunci un viitor frumos
depinde, în mod direct, de modul de viaţă pe care îl au tinerii
în prezent. Pentru ca cei care pășesc în viaţa matură să se simtă
mai sigur, să facă mai puţine greșeli, acum trei ani a fost creat
Centrul prietenos tinerilor „Pro viaţa”.
Centrul a fost creat spre ajutorul tinerei generaţii. Patru
medici specialiști: internist, androlog, ginecolog, genetic, dar și
un specialist psiholog sunt la dispoziţia tinerilor între 14 și 24 de
ani, zilnic, între orele 13: 00 și 19: 00, orar care permite și celor
angajaţi în câmpul muncii să meargă la consultaţiile necesare

Psihologul – prietenul de încredere al
tinerilor

traininguri, organizate de specialistul psiholog, care corespund
problemelor tinerilor: violenţă, iresponsabilitate, invidie,
dependenţă de droguri etc.
Mamele tinere și singuratice care se confruntă cu
probleme de violenţă în familie pot beneﬁcia de ajutorul
psihologului.

Fumatul – un dușman al tinerei
generaţii
Creșterea indicilor de cancer alertează medicii din toată
lumea. O bună parte din cazurile înregistrate îl reprezintă
cancerul pulmonar, provocat, în cele mai dese cazuri, de fumat.
Regretabil este faptul că printre cei care suferă sau chiar mor
de această maladie sunt și mulţi copii și tineri cu vârstă până
la 18 ani. Asemenea cazuri pot ﬁ prevenite, doar dacă există
dorinţă.
Medicii centrului „Pro viaţa” vin în întâmpinarea
oamenilor dependenţi de tutun. Graţie colaborării cu
companiile farmaceutice, pe lângă consultaţii despre dauna
fumatului, cei care vor să renunţe la obiceiul vicios sunt ajutaţi
cu medicamente care contribuie la înlăturarea dependenţei de
tutun.
Dar, subliniază specialiștii, trebuie mare voinţă din
partea fumătorului. Important este și faptul că activitatea
instituţia ei este susţinută de autorităţile locale și de Ministerul
Sănătăţii.

Oamenii îmbătrânesc, cancerul
întinerește

Cei care se adresează după ajutor pot ﬁ liniștiţi, or
conﬁdenţialitatea este una dintre condiţiile de activare a
centrului. Pentru a preveni probleme de ordin psihologic, sexual
și de comportament, specialiștii de la „Pro viaţa” lucrează mult
cu copiii străzii, cu copiii din familii monoparentale și cu copiii
de etnie romă.
Sloganul principal, care-și găsește explicaţia și în
denumire, Centrul prietenos tinerilor, este „De la egal la egal”.
Specialiștii își propun să discute problemele tinerilor în limba
lor, de la egal la egal, astfel încât, venind în faţa specialistului,
tinerii să nu-și ascundă problemele și, ajutaţi de aceștia din
urmă, să le rezolve.
Prelegerile în instituţiile de învăţământ sunt o metodă
de promovare a modului sănătos de viaţă, practicat de echipa
centrului „Pro viaţa”.
Lecţiile cu scopul prevenirii și proﬁlaxiei maladiilor
sexual transmisibile, a narcomaniei și traﬁcului de ﬁinţe umane
sunt organizate nu numai în școlile din orașul Soroca, dar și în
sate. Totodată elevilor le sunt distribuite și materiale informative
la acest capitol. Persoanele cointeresate pot participa și la

Femeia este cea care dăruiește viaţă, de aceea de sănătatea
ei depinde și sănătatea unui altui om, al copilului. Întinerirea
cancerului, printre care și cel al glandei mamare, este problema
cu care se confruntă tot mai des specialiștii în domeniu. Spre
exemplu, în Soroca a fost diagnosticată cu cancer mamar o
tânără de doar 18 ani.
Și mai îngrozitor este cazul unei copile de 4 ani,
diagnosticată cu cancer ovarian. La fel de nemilos este și
cancerul colului uterin, patologie care apare în perioada
pubertăţii. În acest sens medicii recomandă vaccinarea fetelor,
începând de la 14 ani.
În acest sens deja există o practică mondială, spre
exemplu, în România a fost adoptat un Program Naţional
care prevede vaccinarea împotriva cancerului la colul uterin.
„Cancerul apare totdeauna pe fonul unor patologii netratate”,
a subliniat Larisa Arseni, ginecolog, șeful Secţiei consultative,
și de aceea toate patologiile trebuie tratate până la capăt, a mai
adăugat doamna Arseni. Până în prezent cancerul este, din
păcate, o boală incurabilă.
Toţi tinerii care ţin la sănătatea lor și își doresc un viitor
frumos și sănătos sunt așteptaţi la Centrul prietenos tinerilor
„Pro viaţa”, care acum are un nou sediu. Centrul este în
subordinea Spitalului raional „Anatolie Prisăcari” și se aﬂă în
incinta Secţiei perinatal-consultative de pe teritoriul spitalului.
Adresa Centrului: orașul Soroca, strada M. Kogălniceanu, 1.
Tatiana Mitrofan(Observatorul de Nord)

E oﬁcial, mai întâi a fost găina și apoi
a apărut oul. Oamenii de știinţă au rezolvat
celebra enigmă după ce au descoperit că
ouăle nu se pot forma decât dacă au o
proteină găsită în ovarele găinilor. Adică
ouăle se formează în interiorul găinii.

Proteina numită ovocledinina 17
(OC-17) este responsabilă pentru grăbirea
procesului de dezvoltare a coajei de ou.
Cercetătorii de la universităţile
britanice din Shefﬁeld și Warwick au folosit
un super computer să vadă cum se formează
un ou și au descoperit că proteina e vitală în
procesul de cristalizare.
Carbonatul de calciu este transformat
în cristale de calciu, care mai apoi formează
coaja oului.
Oamenii de știinţă speră că descoperirea
lor să ducă la crearea unor noi materiale.
stirileprotv.ro.
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Părinte Vasile Tudora, săptămâna
trecută a circulat o știre care spunea că un
grup de oameni de știinţă americani a reușit
să construiască un așa-numit “software
genetic”. Despre ce este vorba?
În fapt, este un lanţ de ADN sintetic
bacterian pe care l-au implantat într-o celulăgazdă. Toate ziarele de specialitate au fost
pline cu titluri de genul “primul organism
viu artiﬁcial” sau “prima formă de viaţă
sintetică” etc.
Faptul în sine nu este ceva complet
nou, pentru că și alţi cercetători au mai
sintetizat fragmente de ADN în trecut, însă
este prima oară când a fost sintetizat întregul
ADN al unei celule.
Cum era de așteptat, bioeticienii
s-au înghesuit să comenteze fără doar și
poate descoperirea secolului și să aﬁrme
posibilităţile nebănuite pe care o astfel
de inginerie genetică le deschide. Julian
Savulescu, profesor de etică practică la
Oxford și avocat al cercetării stem pe
celule embrionare, merge până acolo încât
aﬁrmă că “Venter nu doar copiază viaţa în
mod artiﬁcial sau o modiﬁcă prin inginerie
genetică, el merge către rolul de dumnezeu:
crearea unei vieţi artiﬁciale care nu ar ﬁ
apărut în mod natural.”
Astfel de aﬁrmaţii mi se par prea
grăbite și fără a avea o înţelegere completă
a tehnologiei în sine. Un lucru trebuie
aﬁrmat foarte clar: Venter nu a creat
viaţă, ci a modiﬁcat viaţă deja existentă.
El nu a sintetizat într-o eprubetă întregul
microorganism în discuţie, ci a introdus
un lanţ de ADN creat în laborator într-o
celulă deja vie, o celulă care avea viaţă de la
Dumnezeu.
(continuare în pag. 6)
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CURIERUL ORTODOX

PĂRINTELE PAVEL BOREȘEVSCHI LA VÂRSTA DE 50 DE ANI

„În ﬁecare parohie este un om care este al tuturora, care
este chemat ca martor, ca sfătuitor ori ca reprezentant în toate
actele cele mai solemne ale vieţii, care ia pe om de la sânul
mamei sale și nu-l lasă decât în mormânt, care binecuvântează
ori sﬁnţește leagănul, nunta, patul morţii, sicriul, un om pe care
copilașii se obișnuiesc a-l iubi, a-l venera și a se teme ﬁecare
de el, pe care necunoscuţii îl numesc părinte, căruia creștinii
merg a depune mărturiile lor cele mai intime, un om care prin
starea sa este mângâietorul tuturor nenorocirilor suﬂetului și ale
trupului; care, neﬁind de nici o treaptă socială, ţine deopotrivă
de toate clasele; de clasele de jos, prin viaţa sa săracă și adeseori
prin umilinţa nașterii, de clasele înalte prin educaţie, știinţă
și înălţarea sentimentelor ce inspiră și recomandă o religie
ﬁlantropică; un om – în sfârșit, care știe toate, care are dreptul de
a spune toate și a cărui cuvânt cade de sus asupra inteligenţelor și
asupra inimilor cu autoritatea unei misiuni dumnezeiești”.
Această deﬁniţie a preotului a fost concepută de scriitorul
francez Alphonse de Lamartine și se potrivește păstorului suﬂetesc
al ortodocșilor de la parohia Sf. Dumitru din sectorul Botanica
al capitalei Republicii Moldova – preotul Pavel Borșevschi. De
peste 20 de ani se aﬂă în fruntea parohiei Ortodoxe din fosta
suburbie Mălina Mare a Chișinăului și veghează zi și noapte la
bunul mers al acesteia. În tot acest timp nu a pregetat nici un
efort material și în primul rând spiritual pentru ca parohia care
o păstorește să-și menţină statutul de parohie fruntașă în cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova.
Părintele Pavel Borșevschi, s-a născut la 10 iulie 1960 în
s. Băcioi, Anenii Noi. Studiile le-a făcut la școala din sat, pe care
o absolvă în 1977. După absolvirea școlii activează ca ipodiacon
la ÎPS Ioanatan, arhiepiscop al Chișinăului și al Moldovei
(1977-1978); apoi urmează serviciul militar (1978-1980). În
anul 1980 este înscris în lista elevilor la Seminarul Teologic
de la Moscova cu reședinţa la Sergiev Posad, pe care îl absolvă
în anul 1984. În același an este înscris ca student la secţia fără

frecvenţă a Academiei Teologice din Moscova. În 2002, la
aceeași Academie, susţine teza de candidat în teologie cu tema:
Христианская жизнь по Добротолюбию (Viaţa creștinului
după Filocalie). Este hirotonit diacon în 1983 și preot – în 1984
de către ÎPS Aleksandr, rectorul Seminarului și al Academiei
Teologice din Moscova.
Activează ca preot la catedrala din Chișinău Sf. Teodor
Tiron (1984-1985), la biserica Înălţarea Domnului (Sfânta
Vineri) din Chișinău (1985-1989), la biserica Adormirea Maicii
Domnului, s. Chiselia, Cantemir (1989-1990), la biserica Sf.
Dumitru din Chișinău (din a. 1990 până în prezent).
A fost membru al Comisiei pentru elaborarea propunerilor
privind introducerea religiei ca obiect de studiu în instituţiile de
învăţământ preuniversitar, organizată prin decretul Președintelui
Mircea Snegur, № 451 din 29 decembrie 1995; membru al
Comisiei Mitropolitane pentru examinarea candidaţilor la
preoţie (2001–2004); membru al Judecăţii eparhiale (din 2004
până în prezent); profesor de Pastorală la Academia Teologică
din Chișinău (din 2000 până în 2006) și la Seminarul Teologic
din Chișinău (2005-2006).
Părintele Pavel este primul cleric din Republica Moldova,
care a avut îndrăzneala să condamne în public tortura la care
erau supuși tinerii în comisariatele de poliţie după evenimentele
din 7 aprilie 2009.
Este participant la mai multe conferinţe naţionale și
internaţionale, la emisiuni radio și TV cu tematică religioasă.
Are o serie de publicaţii în revista „Academos” (Identitatea
spirituală și rolul ei în contextul actual al Republicii Moldova,
nr. 1(6), 2007, p. 37-40), „Misionarul” (Scurtă privire asupra
istoriei bisericii „Sf. Dumitru”, nr. 1, 1996), ziarele Luceafărul
(despre sărbătorile și evenimentele religioase din an), Curierul
Ortodox și Moldavskie vedomosti (la sărbătorile Împărătești).
Acestea toate le face fără să neglijeze nici un minut
îndrumarea spirituală a credincioșilor sau buna desfășurare a
Slujbelor divine.
Pentru activităţile sale la reconstrucţia și înfrumuseţării
bisericilor, dar și pentru activitatea pe tărâmul cultural-spiritual
și educativ s-a învrednicit de multiple decoraţii printre care:
bederniţă, camilafcă, cruce de aur, protoiereu, cruce cu
pietre scumpe, mitră; dreptul de a sluji Sf. Liturghie cu Ușile
Împărătești deschise până la „Heruvimic (prin Decretul ÎPS
Vladimir, de la 13 iulie 2000); ordinul Eparhiei de Edineţ și
Briceni Nașterea Domnului (2000); Ordinul Bisericii Ortodoxe
din Moldova Cuviosul Paisie Velicicovschi de gradul 2
(2003) cu ocazia împlinirii a 20 de ani de slujire preoţească,
„pentru activitate sârguincioasă spre binele și întru mărirea
Sﬁntei Biserici Ortodoxe din Moldova”; Diploma Guvernului
Republicii Moldova oferită cu prilejul împlinirii vârstei de 45
de ani (2005, iulie 10). Cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani a
fost decorat ordinul Bisericii Ortodoxe din Moldava – Sf. Ștefan
cel Mare (12 iulie 2010)
Dr. Nicolae Fuștei

Zi de mare sărbătoare la biserica “Sf. M. Mc. Dumitru” din Chișinău

În ziua prăznuirii Sﬁnţilor Apostoli
Petru și Pavel la Biserica “Sf. M. Mc.
Dumitru” din sectorul Botanica al capitalei
a avut loc o slujbă deosebită, ﬁind săvârșită
de un impunător sobor de preoţi în frunte
cu Înalt Prea Sﬁnţitul Mitropolit Vladimir.
Acest lucru nu a fost întâmplător, având în
vedere că părintele-paroh Prot. Mitr. Pavel
Borșevschi a ajuns la frumosul jubileu - 50
ani de viaţă. Totodată, s-au aniversat 120 de
ani de la înﬁinţarea parohiei și 20 de ani de
la redeschiderea acesteia.
În timpul Sﬁntei Liturghii părintele Pavel
Borșevschi a fost decorat cu cea mai înaltă
distincţie a Bisericii Ortodoxe din Moldova
- Ordinul “Sf. Ștefan cel Mare”, în semn de
înaltă preţuire pentru munca depusă de-a
lungul anilor pe tărâm preoţesc.
La serviciul divin a participat un

număr foarte mare de creștini
binecredincioși, sfântul locaș
dovedindu-se
neîncăpător,
o mare parte dintre ei stând
în curtea bisericii. Pe lângă
credincioșii de rând au fost
prezenţi și înalţi demnitari de
stat în frunte cu prim-ministrul
Vlad Filat și alte personalităţi
publice.
După săvârșirea Sﬁntei
Liturghii, Vlădica Vladimir a
sﬁnţit un imens clopot care va
ﬁ instalat în clopotniţa bisericii
pentru a aduna creștinii la
rugăciune.
Mai târziu, Întâistătătorul
s-a adresat către adunarea
dreptmăritoare,
felicitândui pe toţi cu ocazia sﬁntei sărbători de
astăzi, dar și cu faptul că au un asemenea
îndrumător duhovnicesc precum părintele
Pavel Borșevschi, care s-a recomandat dea lungul timpului ca un slujitor al altarului
vrednic de toată stima. Înalt Prea Sﬁnţia
Sa a subliniat, în special, eforturile pe
care le-a depus părintele Pavel pentru a
renova biserica “Sf. M. Mc. Dumitru”, care
se aﬂa atunci într-o stare mai mult decât
deplorabilă
“Munca părintelui a fost binecuvântată
de Dumnezeu pentru că acum creștinii
pot să se bucure de un centru social
ce activează pe lângă parohie, de o
bibliotecă, ateliere de creaţie, etc,. - a
mai menţionat ÎPS Mitropolit Vladimir.
La ﬁnal, Vlădica i-a urat părintelui Pavel

ani mulţi și toţi sănătoși pentru a-și putea
îndeplini și mai departe cu cinste nobila
misiune preoţească.
Prot. Mitr. Pavel Borșevschi i-a mulţumit
arhipăstorului pentru profundele și de
frumoasele urări și l-a asigurat de supușenie
ﬁiască și mai departe, menţionând că tot
ceea ce s-a realizat la parohia “Sf. M. Mc.
Dumitru” s-a realizat cu binecuvântarea și
susţinerea Înalt Prea Sﬁnţiei Sale.
La ﬁnalul cuvântării sale părintele i-a
înmânat Întâistătotrului o frumoasă icoană
sculptată în lemn confecţionată la atelierul
de pe lângă parohie cu chipul Sfântului
Ierarh Nicolae, exprimându-și speranţa că
acest mare sfânt va ﬁ mijlocitor în faţa lui
Hristos atât pentru Înalt Prea Sﬁnţia Sa, cât
și pentru toţi creștinii binecredincioși din
tot cuprinsul ţării.
Pentru susţinerea pe care au acordat-o
bisericii “Sf. M. Mc. Dumitru” mai mulţi
ctitori au primit importante distincţii
bisericești: domnii Tudor Leahu și
Alexandru Griţunic s-au învrednicit de
Ordinul “Cuv. Paisie Velicikovski”, gr. II,
domnii Vladimir Dubilari, Tudor Lungu și
Vasile Stratulat au fost decoraţi cu Medalia
“Ștefan cel Mare și Sfânt”, iar domnii Victor
Bartolomeu și Igor Borș au primit Medalia
“Cuv. Paisie Velicikovski”. Alţi ctitori și
enoriași au primit diplome arhierești.
A fost apreciată și truda clericilor acestei
parohii: Protoiereul Roman Surugiu s-a
învrednicit de Cruce cu Pietre Scumpe, iar
Protodiaconul Serghei Onescu de Medalia
“Sf. Ștefan cel Mare”.
www.mitropolia.md
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(inceputul în pag. 5)
El nu este deci un creator ci,
cel mult, un manipulator al
vieţii create de Dumnezeu.
Fără fermentul de viaţă creat de
Dumnezeu nimic nu ar ﬁ fost
posibil.
Care credeţi că sunt
urmările?
Nu
doresc
să
intru
aici într-o polemică legată de
beneﬁciile sau posibilele urmări
nefaste ale noii tehnologii.
Timpul și experienţa practică le
vor judeca singure. Doresc doar
să comentez asupra unui sindrom
care se manifestă din ce în ce mai
puternic în societate, pe măsură ce
știinţa face progrese: sindromul
de om-dumnezeu.
Acest
sindrom
este
caracterizat de ideea că omul
îl poate înlocui pe Dumnezeu,
că mai târziu sau mai devreme
omul va înţelege toate tainele
lumii înconjurătoare și atunci
Dumnezeu
va
cădea
în
desuetudine, iar omul va ﬁ regele
încoronat al lumii.
Până acum însă, omul sa dovedit incapabil de aceasta.
Neﬁind creator, omul trebuie
să folosească mereu un sistem
de “inginerie inversă” care
presupune că pentru a înţelege
cum funcţionează ceva, acel
ceva trebuie distrus, desfăcut în
bucăţele pentru a vedea din ce
e alcătuit. Omul este la fel de
distructiv ca un băiat de școală
care dezasamblează un radio
cu tranzistori ca să-i înţeleagă
mecanismul. Sălile de disecţii din
facultăţile de medicină, ingineria
genetică experimentată pe celule
stem provenite de la embrioni
umani, testele de medicamente
și cosmetice efectuate pe animale
sunt doar câteva exemple din
această categorie.
De ce credeţi că se
ajunge la asemenea concepţii
greșite ale raportului între om și
Dumnezeu?
Lipsindu-i toate informaţiile necesare pentru a înţelege
întreaga complexitate a vieţii,
omul se joacă de multe ori cu
lucruri pe care nu le înţelege
complet și care pot avea urmări
total neprevăzute. Cu toţii
cunoaștem
istoria
culturilor
transgenice care teoretic trebuiau
să rezolve criza alimentară
mondială, dar care acum creează
nenumărate probleme în fragilul
sistem ecologic mondial, sau
energia atomică care a degenerat
în armament de distrugere în
masă și așa mai departe.
Omul e ca un copil mic,
care n-a văzut niciodată o armă de
foc, și, găsind un pistol, apasă pe
trăgaci să vadă ce se întâmplă.
Bineînţeles că nu toată
știinţa e așa. În fond nu e nimic
rău să desfacem un tranzistor în
bucăţi. Problema e ce facem cu
piesele pe care ne-au rămas după
ce l-am pus la loc?
diac. George
ANICULOAIE
sursa: ziarul lumina.
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NELINIȘTIT ESTE SUFLETUL NOSTRU PÂNĂ NU SE ÎNTOARCE IARĂȘI LA TINE, DOAMNE

“ESHATOLOGIA”

UN CER NOU ȘI UN PĂMÂNT NOU, SAU DESPRE CE VA FI
DUPĂ SFÂRȘITUL LUMII
6.Convertirea
poporului
evreu
la
fărădelegilor dintre oameni.
Despre vremurile de
creștinism.
apariţia proorocilor mincinoși Mântuitorul
Unul dintre semnele cele mai semniﬁcative cu privire
la urmă, sau semnele spune: Despre
„Și mulţi prooroci se vor scula și vor amăgi pe la e doua venire a Domnului va ﬁ convertirea poporului
mulţi și din pricina fărădelegii se va răci dragostea evreu la creștinism. Acest eveniment important a fost profeţit
multora” (Matei 24, 11-12). Sfântul Apostol Pavel și în Vechiul Testament de proorocul Osea astfel: „Fiii
celei de a doua veniri a descrie
astfel timpurile grele ce vor veni în zilele de apoi: lui Israel se vor întoarce la credinţă și vor căuta pe Domnul
„Pentru că oamenii vor ﬁ iubitori de sine, nemulţumitori, Dumnezeul lor și pe David, împăratul lor, iar la sfârșitul zilelor
necuvioși, lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, celor de pe urmă, se vor apropia cu înfricoșare de Domnul și
Mântuitorului
neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine, vânzători,
Cu descrierea vremurilor de pe urmă se ocupă
Eshatologia (de la cuvântul grecesc εσχατον - sfârșit,
cele din urmă). Eshatologia cuprinde învăţătura
Bisericii nu numai despre sfârșitul individual, ci și
despre evenimentele care vor avea loc la sfârșitul
lumii acesteia și anume: sfârșitul chipului lumii
acesteia și noua ei formă desăvârșită care se va instala
după a doua venire a Domnului sau Parusia, învierea
obștească a morţilor, schimbarea trupurilor celor vii și
judecata universală, după care va începe viaţa veșnică a
oamenilor în starea de beatitudine sau nefericire.

necuviincios, îngâmfaţi, iubitori mai mult de desfătări
decât de Dumnezeu, având înfăţișarea credinţei adevărate,
dar tăgăduind puterea ei” (II Tim. 3,2-5). „Înmulţirea
fărădelegii” se va produce, pe de o parte, datorită amăgirii
multor oameni de către prooroci mincinoși, iar pe de alta,
ca urmare a slăbirii și decăderii de la credinţă a unora.

3.Venirea lui Antihrist
Numele de Antihrist înseamnă adversar sau
dușman al lui Hristos. El se referă ﬁe la dușmanii
lui Hristos în general, ﬁe la o persoană anumită,
diavolul, sau o unealtă a sa, un trimis al Satanei,
spre a-l combate pe Hristos, care va duce la rătăcire
pe mulţi. Puterea lui însă va înceta la venirea Domnului,
fapt despre care Sfântul Apostol Ioan zice: „Copii, este
ceasul de pe urmă, și precum aţi auzit că vine antihrist,
iar acum mulţi antihriști s-au arătat - de aici cunoaștem
că este ceasul de pe urmă” (I Ioan 2, 18), iar Sfântul
Apostol Pavel spune: „Să nu vă amăgească nimeni în
nici un chip...; că va veni întâi lepădarea de credinţă și
se va arăta omul păcatului, ﬁul pierzării, potrivnicul...
cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu
Duhul gurii Sale și îl va nimici cu strălucirea venirii
Sale. Iar venirea aceluia va ﬁ prin lucrarea lui Satan
însoţit de tot felul de puteri și de semne și minuni
mincinoase” (II Tes. 2, 3, 8—9).

de bunătatea Lui” (Osea 3, 5). Sfântul Apostol Pavel spune
și mai clar: „Pentru că nu voiesc, să nu știţi voi, fraţilor, taina
aceasta... că împietrirea lui Israel s-a făcut în parte, până
ce va intra tot numărul păgânilor. Și așa tot Israelul se va
mântui, precum este scris: Din Sion veni-va Izbăvitorul și va
îndepărta nelegiuirile de la Iacov, și acesta le este legământul
Meu cu ei, când voi ridica păcatele lor” (Rom. 11, 25—26).

7. Arătarea pe cer a semnului Fiului
Omului

Sfârșitul lumii
Nu se poate ști cu certitudine care va ﬁ ordinea în
care vor decurge aceste evenimente, dar este cel puţin
probabil că primele trei se vor desfășura deodată, după care
vor urma celelalte.
Cu toate că timpul celei de a doua veniri a
Mântuitorului n-a fost precizat, deoarece Domnul Iisus
Hristos a atras atenţia tuturor să ﬁe pregătiţi, căci atunci când
nici nu vor gândi va veni Fiul Omului; uneori și Apostolii au
crezut că venirea Fiului Omului e foarte aproape (I Petru 4,
7; I Ioan 22, 18); Însă, atunci când în această problemă s-au
ivit neînţelegeri între credincioși, deoarece unii socoteau că
ziua Domnului a și venit, iar alţii că ea nu va veni niciodată,
Apostolii au fost nevoiţi să le dea lămuriri, spunându-le că
ea se va produce într-un timp mai îndepărtat, dar certitudinea
ei rămâne. Astfel au procedat Sﬁnţii Apostoli Petru și Pavel
(II Petru 3, 4; I Tes. 5, l ; II Tes. 2, l ș. a.).
Din cele spuse de Mântuitorul Apostolilor Săi în
legătură cu a doua venire a Sa, de asemenea, din cele
cuprinse în unele epistole pauline și din Apocalipsă rezultă
că Parusia Domnului va ﬁ precedată de împlinirea anumitor
semne prevestitoare:

1. Propovăduirea Evangheliei la toate
neamurile
Printre profeţiile făcute de Mântuitor cu privire la
sfârșitul lumii este și aceasta: „Și se va propovădui această
Evanghelie a împărăţiei în toată lumea, spre mântuire la
toate neamurile și atunci va veni sfârșitul” (Matei 24, 14),
dar de aici nu rezultă că Evanghelia va ﬁ adoptată de
toate popoarele, precum nici faptul că sfârșitul va veni
îndată ce Evanghelia va ﬁ propovăduită în toată lumea.
Esenţialul este ca la toate popoarele din lumea întreagă,
independent de locul în care trăiesc, se va ﬁ vestit
Evanghelia prin propovăduitori, indiferent dacă va ﬁ ea
aceptată sau nu.

2. Ivirea proorocilor mincinoși și căderea
multora din credinţă, precum și înmulţirea

4.Venirea pe pământ a lui Enoh și Ilie.
Aceștia sunt cei doi martori ai Domnului, care
au fost ridicaţi cu trupul la cer și care vor ﬁ trimiși
de Domnul pe pământ pentru a predica oamenilor pe
Hristos. În lupta cu Antihrist, ei vor ﬁ răpuși, dar după
trei zile și jumătate vor învia, iar peste cei ce s-au bucurat
de moartea lor, va cădea frică mare (Apoc. 11, 3-11).

5.Multe și mari catastrofe în natură și între
oameni
Atrăgându-le atenţia Apostolilor să nu se lase
amăgiţi de învăţători și prooroci mincinoși care vor veni
în numele Lui, Mântuitorul le-a spus semnele care vor
trebui să precede sfârșitul, cu toate că acesta nu va veni
îndată (Luca 21, 9): foamete, secetă, ciumă, cutremure
de pământ, întunecări de soare și de lună, războaie și
vești de războaie (Matei 24, 6; Marcu 13, 7-13, Luca 21,
9-19). Astfel de fenomene au fost totdeauna, dar acum se
vor intensiﬁca, prin ele Dumnezeu voind să arate că și
acestea trebuie să se întâmple înainte de a veni sfârșitul.

Semnul Fiului Omului este crucea, ﬁindcă prin
ea Mântuitorul a câștigat biruinţa asupra morţii. Despre
arătarea acestui semn, Mântuitorul a spus: „Atunci se
va arăta pe cer semnul Fiului Omului... și vor vedea pe
Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă
multă” (Matei 24, 30).
Fără îndoială, toate aceste semne se vor întâmpla
înainte de a doua venire a Domnului, dar ordinea în care
ele vor apărea, rămâne necunoscută, producerea lor va
ﬁ însă un indiciu că sfârșitul lumii este aproape, deci cei
ce nu s-au pocăit vor avea posibilitatea să se îndrepte
măcar în ceasul al unsprezecelea.
Ţinând seama de cele cuprinse în Noul Testament,
ne putem face o imagine despre modul în care se va
decurge Parusia Domnului.
La apariţia pe cer a semnului Fiului Omului
(Matei 24, 30) și la sunetul arhanghelului din trâmbiţa
lui Dumnezeu (I Tes. 3, 16), precum și la glasul Fiului lui
Dumnezeu (Ioan 5, 28), Domnul va pogorî din cer îmbrăcat
în slavă și cu putere multă, înconjurat de îngerii Săi (Matei
24, 30; 16, 27). El va veni în același trup preamărit cu care
a înviat și s-a înălţat la cer (Fapte l, 11). În aceeași clipă
se va produce prefacerea lumii sau schimbarea chipului
lumii acesteia (II Petru 3, 12-13), învierea morţilor și
schimbarea trupurilor celor vii (I Tes. 4, 16-17; I Cor.
15, 51). Revenit pe noul pământ, Domnul se va așeza pe
scaunul de judecată, ﬁind înconjurat de îngeri, de apostoli
și de sﬁnţi (Matei 19, 2; Luca 22, 30; I Cor. 6, 2).
(va urma)
dr. Nicolae Fuștei
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Prima Evanghelie ilustrată
Biblioteca „Grigore Vieru” și-a deschis ușile
a fost descoperită în Etiopia pentru moldovenii din Italia

Incredibila
Evanghelie
Garima este denumită după
un călugăr care a sosit în ţara
africană în secolul al cincilea și
care ar ﬁ copiat întreaga scriere
în numai o zi. Deosebit ilustrate,
culorile reprezentărilor graﬁce
sunt încă vii și, mulţumită
Fondului Moștenirii Etiopiene,
au fost conservate. Abba Garima
a sosit din Constantinopol în 494
d.Hr., iar legenda spune că a putut

copia Evangheliile în numai o zi,
deoarece Dumnezeu a amânat
apunerea Soarelui special pentru
el.
Incredibila relicvă a fost
păstrată de atunci la Mănăstirea
Garima, în apropiere de Adwa,
din regiunea etnică Tigray, aﬂată
în nordul ţării. Experţii cred că ar
putea ﬁ și cel mai vechi exemplu
de carte ale cărei pagini originale
sunt atașate copertelor originale.
Evangheliile Garima au fost scrise
pe piele de capră în vechiul dialect
etiopian Ge’ez. Există două
volume ce datează din aceeași
perioadă, însă al doilea este
scris diferit de primul. Ambele
conţin însă ilustraţii la cele patru
Evanghelii.
Se speră acum că Cartea
Sfântă va ﬁ amplasată într-o
structură muzeistică a mănăstirii,
acolo unde să poată ﬁ admirată de
vizitatori. În Etiopia există multe
relicve creștine, care pot ﬁ insă
descoperite numai prin excursii
aventuroasă, cu escaladări către
mănăstirile izolate ale ţării spre
care nu există drumuri.
Sursa: Descopera/
Dailymail

Părintele Constantin Stăvilă a trecut la Domnul
La 6 iulie a plecat la Domnul
Părintele Constantin Stăvilă, paroh
al bisericii „Acoperământul Maicii
Domnului” din s. Ghidighici, mun.
Chișinău.
Absolvent al Seminarului
Teologic din Odesa, Părintele
Constantin a fost de-a lungul vieţii
un vrednic și exemplar slujitor al
altarului. Ca dovadă grăitoare a
activităţii sale preoţești bineplăcute
Domnului și oamenilor stau
mulţimea de decoraţii de care s-a
învrednicit de-a lungul timpului,
precum dragostea și recunoștinţa
turmei dreptmăritoare pe care a
călăuzit-o pe calea mântuirii până în
ultima clipă a vieţii.
Părintele Constantin Stăvilă a
lăsat în urmă o familie îndurerată și mulţimea de enoriași care ascultau
în ﬁecare duminică și zi de sărbătoare cu dragoste și luare aminte vorba
blândă și înţeleaptă a sﬁnţiei sale. Pentru posteritate va rămâne ca
amintire a dăruirii sale frumoasa biserică din Ghidighici pe care părintele
paroh a îngrijit-o ca pe o adevărată Casă a Domnului, făcând în așa chip
încât ﬁecare creștin ﬁe că are o durere sau o bucurie să se simtă mai
aproape de Dumnezeu.
Nouă nu ne rămâne decât să-l rugăm pe Domnul să-l odihnească
pe părintele Constantin Stăvilă alături de cei drepţi și să dăruiască
Biserica noastră Ortodoxă cu slujitori la fel de vrednici ca nou-adormitul
părinte Constantin.
Date biograﬁce:
Părintele Constantin Stăvilă se naște la 25 mai 1932 în satul Zgărdești,
r. Telenești. În anul 1963 absolvește școala medie din sat, urmând colegiul
de construcţie. În 1959 absolvește Seminarul Teologic din Odesa, iar la 6
aprilie 1972 este hirotonit diacon și la 14 mai al aceluiași an în cea de preot.
Pe rând este preot paroh în s. Alcedar, r. Rezina, s. Cojușna, r. Strășeni și
s. Ghidighici, mun. Chișinău.Slujba prohodului a avut loc în biserica din
sat în dimineaţa zilei de 8 iulie, după care a fost petrecut în ultimul drum
la cimitirul din strada Armenească a capitalei.

Biblioteca „Grigore Vieru” și-a deschis, recent,
ușile pentru membrii comunităţii moldovenilor din
Orvieto (Italia). Biblioteca este parte a bisericii „Sf.
Nicolae”, unde circa 500 de moldoveni vin să se roage

la slujbele oﬁciate de părintele Pavel Hâncu.
La deschiderea oﬁcială a bibliotecii a asistat și
primarul orașului Orvieto, Antonio Conci, care a
apreciat și a salutat iniţiativa preotului.
Biblioteca s-a deschis graţie susţinerii din partea
Bibliotecii Naţionale din Chișinău.
Bibliotecii, dar și celor prezenţi la acest eveniment
li s-au oferit un șir de materiale informative, printre
care Revista „Pro Diaspora”; Broșura pentru lucrătorii
străini: ABC-ul siguranţei în muncă; “Străin, dar
informat”; Manualul de folosinţă pentru integrare:
„Imigrare, cum, unde, când”; Ghidurile „Copilul meu
e singur acasă” și „Singur acasă”.
Primii cititori ai bibliotecii au luat cu împrumut
pentru a le citi volume de Grigore Vieru, Mihai
Eminescu, Dumitru Crudu, Nicolae Dabija s.a.
Părintele Pavel Hâncu intenţionează, pe viitor, să
deschidă pe lângă bibliotecă o sala de lectură pentru
copii și un cerc de jocuri distractive.
DECA-press

Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
din cele două Americi
Între 1-4 iulie 2010, a avut loc la Centrul Eparhial din Chicago al 77-lea Congres al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române din cele două Americi. Ziua de 1 iulie este dedicată mai multor întâlniri: a avut loc
ședinţa Consiliului Eparhial, apoi Conferinţa Asociaţiei Doamnelor (AROLA) și a Asociaţiei Tinerilor
(ROYA). După amiază, a avut loc Conferinţa preoţească cu toţi clericii Arhiepiscopiei.
Congresul propriu zis a început vineri 2 iulie cu săvârșirea Sf. Liturghii, a parastasului pentru
slujitorii și membrii Arhiepiscopiei trecuţi la Domnul și a slujbei de Te-Deum pentru deschiderea
lucrărilor Congresului, informează Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi.
Pe ordinea de zi a Congresului s-a aﬂat prezentarea rapoartelor obișnuite ale departamentelor
și asociaţiilor Arhiepiscopiei, prezentarea evenimentelor importante din viaţa Ortodoxiei americane
(întâlnirile Episcopilor ortodocși la Sao Paolo, Brazilia și, respectiv, New York, SUA), prezentarea
stadiului dialogului cu Episcopia Ortodoxă Română din America.
Tot pe Agenda Congresului au fost marcate două Conferinţe:
- Pr. Prof. Theodor Damian: Despre aniversarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.
- Dr. Mark J. Cherry, profesor de Etică aplicată și ﬁlozoﬁe la St. Edward’s University, Austin,
Texas: Întrebări pentru Bioetica Creștină într-o lume post-creștină.
Congresul se va încheia duminică 4 iulie prin săvârșirea Sf. Liturghii în Catedrala Sf. Împăraţi
Constantin și Elena și masa festivă.

Noua legislaţie spaniolă privind avortul
este inumană
07.07.2010, Roma (Catholica)
- Reforma privind avortul este “o
lege obiectiv incompatibilă cu
dreapta conștiinţă morală, întrucât
consideră eliminarea vieţii celor
pe cale de a se naște un drept
al mamei în timpul primelor 14
săptămâni de sarcină, abandonând
acele vieţi umane fără nici o
protecţie chiar în perioada în care
se fac cele mai multe avorturi”.
Luni, 5 iulie 2010, în
chiar ziua intrării în vigoare în
Spania a legii care liberalizează
întreruperea voluntară de sarcină –
în așteptarea deciziei Tribunalului
Constituţional, care ar putea
suspenda legea din motive de
precauţie – Conferinţa Episcopilor
Catolici Spanioli a amintit într-un
comunicat aspectele cele mai
alarmante din noul text al legii.
Noua lege cerută de guvernul lui
Jose Luis Rodriguez Zapatero
agravează legislaţia existentă,

uită de drepturile copiilor pe cale
de a se naște și nu vine în ajutorul
mamelor, citim în relatarea de pe
Radio Vatican.
Dar nu numai atât, noua lege
merge și mai departe: Episcopii
spanioli și-au exprimat temerea că
executivul se va folosi de această
legislaţie pentru a impune “o
ideologie aborţionistă în sistemul
de educaţie obligatorie”. Nu este
o reclamaţie lipsită de preocupări:
noua lege, susţin Episcopii,
“stabilește un concept de sănătate
plin de ambiguităţi din moment
ce introduce așa-zisele indicaţii
sociale și eugenetice ca justiﬁcare
legală a avortului”. Aceeași
îngrijorare a fost exprimată zilele
trecute și de organizaţiile de
apărare a vieţii umane. Părinţii
elevilor s-au declarat contrari
așa-numitelor “lecţii” despre
transformarea paradoxală într-un
drept a unui delict, suprimarea

vieţii umane.
Tribunalul Constituţional ar
trebui să hotărască în următoarele
zile suspendarea sau aplicarea
legii, după ce va analiza două
recursuri de neconstituţionalitate,
prezentate de gruparea politică
de centru-dreapta și de regiunea
Navarra. Aceasta din urmă și
regiunea Murcia au anunţat deja
că nu vor proceda la aplicarea
noii legi a avortului. Intrarea în
vigoare a noii legislaţii a fost
stabilită la 5 iulie, pentru a marca
25 de ani de la aprobarea primei
legi a avortului în Spania, care
din 1985 a dus la nu mai puţin
de 1,3 milioane de avorturi. Și
aceste cifre, împreună cu situaţia
demograﬁcă, l-au făcut probabil
pe liderul popularilor spanioli
să aﬁrme că noua legislaţie este
“inumană, neconstituţională și
injustă”.
Sursa: Radio Vatican
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