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Învăţătura despre Învierea Domnului nostru Iisus 
Hristos se afl ă în centrul credinţei creștine: “Dacă 
Hristos n-a înviat, zadarnică este credinţa voastră”, 
spune apostolul Pavel (I Corinteni 15, 17).

Nici un evanghelist nu descrie Învierea 
Domnului, deoarece nu au fost martori la aceasta 
minune. Evangheliștii consemnează numai ceea ce 
s-a petrecut după ce Hristos a ieșit din mormânt. Din 
Evanghelii afl ăm că în prima zi a săptămânii, duminică, 
femeile mironosiţe au venit cu miresme la mormântul 
lui Hristos, cu care aveau de gând să ungă, după obicei, 
trupul lui Iisus. Se pare că Maria Magdalena, venită cu 
celelalte femei, ajunge prima la mormânt și uimită de 
vederea pietrei ridicate și a mormântului gol, nu le mai 
așteaptă pe celelalte femei și aleargă să le vestească 
apostolilor cele petrecute. Ea nu mai vede îngerul, 
care le întâmpină pe celelalte femei și nici nu-i ascultă 
mesajul - că Hristos a Înviat.

Pe când femeile mironosiţe mergeau către 
apostoli să vestească cele întâmplate, sunt întâmpinate 
de Hristos cu următoarele cuvinte: “Bucuraţi-vă” și “Nu 
vă temeţi”. El le repetă îndemnul dat de înger: “Duceţi-
vă și vestiţi fraţilor Mei, să meargă în Galileea și acolo 
mă vor vedea”.

La mormânt ajung și Ioan și Petru. Deși Ioan 
sosește primul, el intră în mormânt după Petru. Se 
pare că în afară de prezenţa giulgiului și a mahramei, 
care indicau că Hristos a Înviat, apostolii au văzut în 
mormânt ceva minunat. A fost o experienţă învăluită în 
taină, care a constituit o adevărată iluminare. Din această 
clipă, Ioan a crezut fără șovăială în Învierea lui Hristos. 
Cei doi apostoli vor merge să vestească și celorlalţi 
Învierea lui Hristos. Maria Magdalena, care îi urmase 
pe cei doi ucenici, nu pleacă de la mormânt, rămâne 
aici să plângă. Gândul ei era că trupul lui Iisus fusese 

furat. Pe când plângea, potrivit Scripturii, i se arată doi 
îngeri. După puţin timp, i se arată și Hristos, pe care Îl 
aseamănă pentru început cu un grădinar, căruia îi cere 
să-i vestească unde a fost pus Hristos. După ce are loc 
recunoașterea lui Hristos, primește misiunea să meargă 

și să vestească ucenicilor: “Mergi la fraţii Mei și le 
spune: Mă voi sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru”.

Deși trupul lui Hristos fusese preamărit, Hristos 
acceptă, în răstimpul celor 40 de zile, să se adapteze 
dimensiunilor actuale ale universului uman. Acest “trup 
al slavei”, după expresia paulină, nu mai este dependent 
nici de spaţiu, nici de timp, căci nu mai face parte 
din lumea căzută. Arătările sunt un pogorământ faţă 
de slăbiciunea omenească. Domnul se face accesibil 
simţurilor: poate fi  văzut, auzit și chiar pipăit. Hristos cel 
Înviat este tot atât de real ca și Cel dinainte de Patimi, dar 
se afl ă la alt nivel existenţial, deoarece trupul Său nu mai 
este supus morţii, în El strălucește Duhul. Deși trupul a 
fost îndumnezeit, ca și natura Sa omenească, fi rile vor 
continua să rămână neschimbate și de sine stătătoare 
pentru veșnicie.

Învierea lui Hristos nu este o simpla revenire la 
viaţa pământească, ci începutul altei vieţi: viaţa veșnică, 
în care trupul omenesc nu mai este supus stricăciunii. 
De aceea, Biserica Ortodoxă cântă în ziua de Paști: 
“Prăznuim astăzi omorârea morţii și începutul unei alte 
vieţi, veșnice”.

Sfantul Maxim Mărturisitorul spune că 
Mântuitorul a refăcut chipul divin din om, lepădând în 
mormânt, în dimineaţa Învierii, trăsătura pătimitoare. 
Din momentul morţii și a Învierii Domnului, istoria 
intră în perioada eshatologică, iar Împărăţia, afl ată 
deocamdată în transcendent, tinde să înglobeze treptat 
toata creaţia. În Hristos cel Înviat începe transfi gurarea 
lumii, dar această transfi gurare nu se descoperă decât 
prin mijlocirea acelora care au atins culmile sfi nţeniei.

Trebuie să reţinem că Învierea nu-L îndepărtează 
pe Hristos de oameni. El va continua, chiar șezând de-a 
dreapta Tatălui, lucrarea de prefacere a lumii.
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ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTU IISUS HRISTOS

Prea Sfi nţiţi Episcopi, Prea Cuvioși și 
Prea Cucernici părinţi, Cinstiţi monahi și 
monahii, Drept-măritori creștini,

De la fi ecare altar al dreptei noastre 
credinţe străbune, iubiţi fi i și fi ice 
duhovnicești, în această noapte se 
reaprinde Lumina cea neînserată cu 

aceeași strălucire ca în marea biserică 
a Sfântului Mormânt din Ierusalim. În 
fi ecare inimă creștină sălășluiește în aceste 
clipe bucuria Învierii Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos. În auzul tuturor pătrund 
temeinic, ca și în auzul râvnitoarelor 
femei purtătoare de mir, sosite „dis-de-
dimineaţă” la mormântul gol, precum și 
al Sfi nţilor Apostoli, cuvintele îngerului: 
„Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel 
răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul 
unde a fost pus. “ (Marcu 16,6). Toţi cei 
ce L-au văzut pe Domnul Iisus înviat și 
I-au ascultat graiul plin de învăţătură, 
au fost îmbrăcaţi cu putere de sus spre 
a fi  martorii și vestitorii învierii Sale. 
Împreună cu toţi cei ce s-au învrednicit a 
fi  numiţi cu numele lui Hristos, adeverim 
acum și în vecii vecilor minunea învierii: 
„Cu adevărat a Înviat Hristos Domnul”.

Mărturisindu-L din veac în veac, 
Sfi nţii Apostoli și Părinţii Bisericii au 
răspândit adevărul Învierii lui Hristos 
„până la marginea pământului” (Faptele 
Apostolilor 1,8).

Învierea Sa este temeiul înveșnicirii 
noastre a tuturor. E ceea ce cunoaștem 
tot din cuvântul Sfântului Apostol Pavel: 
„ Cel care a înviat pe Domnul Iisus ne va 
învia și pe noi cu Iisus și ne va înfăţișa 
împreună cu voi” (II Corinteni 4,14).

Biserica noastră Ortodoxă este, 
înainte de toate, o Biserică a Învierii, iar 
învierea Mântuitorului Iisus Hristos, cea 
mai mare din câte minuni a săvârșit, se 

afl ă în miezul teologiei, al cultului creștin 
și în inimile noastre. Pentru ortodoxie, 
nici un cuvânt nu este mai adevărat decât 
cel scris cu inima strânsă de Sfântul 
Apostol Pavel către Corinteni, faţă de 
îndoielile ce umbreau unele cugete: 
„Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este 
atunci propovăduirea noastră, zadarnică 
și credinţa voastră” (I Corinteni 15,14).

Învierea Domnului este temelia 
învierii noastre. Este însuși tâlcul întregii 
Scripturi, este lumina ce dezvăluie 
toate prefi gurările Vechiului Testament, 
deschizându-ne mintea ca să pricepem 
Scripturile (Luca 24,25). Prin înviere, 
Iisus Hristos se proslăvește cu slava pe 
care a avut-o mai înainte ca să fi e lumea 
(Ioan 17,5). 

Învierea lui Hristos restabilește 
pentru noi toţi și pentru totdeauna cele 
vătămate prin păcat. Faptul se lămurește 
prin aceea că, fi ind Domnul Iisus Hristos 
„Cel întâi născut din morţi” (Apocalipsa 
1,5), El este astfel și pârga învierii 
noastre      (I Corinteni 15,20). De aceea 
prăznuim Paștele învierii ca pe cea mai 
înaltă bucurie, de aceea cinstim și Sfânta 
Duminică - Ziua Domnului - ca pe ziua 
Învierii. Retrăim învierea cu fi orii înnoirii 
în fi ecare an și la fi ecare Sfântă Liturghie, 
care ne repune prin toată slujba rânduită 
și prin taina ei în directă legătură cu 
istoria mântuirii noastre și în comuniune 
cu momentele de seamă ale întrupării și 
lucrării Fiului lui Dumnezeu în lume. 
Între toate acestea, Învierea este pisc al 
semnelor dumnezeiești și izvor al vieţii.

Cu credinţă și dragoste, prăznuiţi și 

vă bucuraţi în această sfântă zi a Învierii 
Domnului nostru Iisus Hristos! Iubirea 
Lui faţă de noi o arată Sfântul Ioan Gură 
de Aur în cuvântul său de Paști: „Masa 
este plină, ospătaţi-vă toţi. Nimeni să 
nu iasă fl ămând. Toţi să vă îndulciţi 
din ospăţul credinţei, toţi luaţi bogăţia 
bunătăţii”.

În aceste luminate zile ale măreţului 
praznic Învierea Domnului, din sufl et vă 
doresc să aveţi parte de pace și bucurie, 
iubire faţă de semeni și bună înţelegere.

Familiile să vă fi e ocrotite de 
Hristos Domnul Cel înviat a treia zi din 
morţi, iar noi, toţi deopotrivă, ierarhi, 
preoţi și credincioși, să iubim Biserica 
Sa cea dreptmăritoare, făcând dovada 
adevăraţilor fi i și fi ice ale Sfi ntei 
Ortodoxii.

Dorindu-vă tuturor să vă îndestulaţi 
din darurile Sfi ntei Învieri, vă adresez 
cuvântul mântuitor de sfi ntele Paști:

Din milostivirea Domnului Iisus 
Hristos Cel înviat din morţi,

+VLADIMIR,
MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI 

AL ÎNTREGII MOLDOVE

Învierea Domnului, 
anul 2012, Chișinău

„A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus” (Mărcii 16,6)

HRISTOS A ÎNVIAT! Iubiţi credincioși,

Dragii mei,

HRISTOS A ÎNVIAT!
ADEVĂRAT A ÎNVIAT!
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                AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 
              MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

8 aprilie 
ÎPS Mitropolit Vladimir a săvârșit slujba praznicală la 

Catedrala „Nașterea Domnului”.
7 aprilie
În sâmbăta lui Lazăr, care a coincis cu frumosul 

praznic al Bunei Vestiri, Mitropolitul Vladimir a ofi ciat 
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la biserica din incinta 
cimitirului “Sf. Lazăr” din or. Chișinău.  În aceeași zi, ÎPS 
Vladimir a ofi ciat Privegherea la Catedrala Mitropolitană

6 aprilie
La Combinatul de Vinuri “Cricova” SA, ÎPS Mitropolit 

Vladimir, împreună cu un sobor de preoţi,  a ofi ciat slujba 
de sfi nţire a vinului pastoral “Patriarh” pentru praznicul 
Învierii Domnului. 

3 aprilie
ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii 

Moldove a participant la întrevederea Patriarhului Kiril 
cu  liderul de la Tiraspol E.V. Șevciuk

2 aprilie
ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit la Catedrala 

“Nașterea Domnului” din Chișinău.
29 martie
Mitropolitul Vladimir a avut o întrevedere cu 

reprezentanţii Asociaţiei Obștești “Ajutorul Creștin din 
Moldova” în persoanele doamnei Lilia Bulat, președintele 
Asociaţiei și Egum. Epistemia (Goncearenco), membru 
al Consiliului de coordonare din cadrul organizaţiei, care 

au prezentat ierarhului câţiva reprezentanţi ai instituţiilor 
donatoare pentru proiectele sociale bisericești. În aceeași 
zi  Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a avut o 
întrevedere cu Excelenţa Sa, domnul Mehmet Selim 
Kartal, Ambasador al Republicii Turcia în Republica 
Moldova.

25 martie
În cea de a IV-a duminică a Postului Mare, a Sf. 

Ioan Scărarul, Mitropolitul Vladimir a săvârșit Sfânta 
și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Nașterea 
Domnului” din Chișinău. În aceeași zi ÎPS Mitropolit 
Vladimir, înconjurat de slujitorii Catedralei Mitropolitane 
a săvârșit în seara zilei slujba Pasiei (Acatistul Sfi ntelor 
Patimi).

23 martie
ÎPS Vladimir  a participat la  Ceremonia de învestire a 

d-lui Nicolae Timofti în funcţia de președinte al Republicii 
Moldova.

22 martie
În ziua prăznurii celor 40 de mucenici din Sevastia, 

ÎPS Mitropolit Vladimir, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca 
Liturghie a Darurilor mai înainte sfi nţite, la Catedrala 
“Nașterea Domnului” din Chișinău.

15 martie
ÎPS Vladimir a participat la sesiunea de primăvară-

vară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, care  a 
avut loc la reședinţa Patriarhală de la mănăstirea Sfântul 
Cneaz Daniil din Mscova.

8 aprilie 
În timpul slujbei la catedrala mitropolitană din Chișinău a fost hirotonit în treapta de 

preot  diaconul Leonid Ţugulea, absolvent al Academiei Teologice din Chișinău.
7 aprilie
În timpul Liturghiei la biserica de la cimitirul “Sf. Lazăr” din or. Chișinău au fost  

hirotoniţi doi slujitori: diaconul Ciprian Covalciuc în treapta de preot, iar  Pavel Drăgan în cea 
de diacon. 

2 aprilie
În timpul serviciului divin la catedrala mitropolitană din Chișinău diaconul Veaceslav 

Asaula a fost hirotonit în treapta de preot pe seama Bisericii “Sf. M. Mc. Gheorghe” din s. 
Ţepilova, r. Soroca, iar Nicolae Zgardan, a fost hirotonit în treapta diaconească.

25 martie
Diaconul Andrei Micu, a fost hirotonit în treapta de preot pe seama parohiei 

„Acoperământul Maicii Domnului” din s. Mășcăuţi, r. Criuleni.
22 martie
În cadrul slujbei praznicale, la catedrala mitropolitană din Chișinău, Serghei Jelihovschi, 

masterand al Academiei Teologice din Chișinău, a fost hirotonit în treapta de diacon.

 AU FOST DECORAŢI 

AU FOST HIROTONIŢI

15 martie
Prea Sfi nţia Sa Petru, episcop de Ungheni și Nisporeni, a fost decorat de către președintele 

interimar al Republicii Moldova, domnul Marian Lupu, cu „Ordinul de Onoare”, iar Prot. Mitr. 
Ilie Munteanu, protopop de Florești și Prot. Mitr. Nicolae Craveţ, protopop de Soroca, s-au 
învrednicit de Ordinul „Gloria Muncii”. Părintelui Vasile Garbuz din s. Peresecina, r. Orhei i s-a 
conferit titlul onorifi c “Om Emerit”. Apoi au fost menţionaţi și câţiva ctitori ai Bisericii.

În dimineaţa zilei de 9 aprilie, la Palatul 
Mitropolitan a avut loc ședinţa Sinodului 
Bisericii Ortodoxe din Moldova, participând 
arhierii din cuprinsul Mitropoliei, cu excepţia 
PS Episcop Petru din cauza decesului mamei 
sale. Astfel, arhierii prezenţi au adresat un 
mesaj de condoleanţe episcopului de Ungheni 
și Nisporeni.

Discuţia s-a axat pe conţinutul proiectului 
Legii antidiscriminare, ce urmează a fi  înaintat 
spre aprobarea Parlamentului Republicii 
Moldova. Sinodalii au rămas pe poziţia că 
sintagma „orientare sexuală” este un prim pas 
spre recunoașterea și legiferarea minorităţilor 
sexuale. S-a făcut referire și la experienţa altor 
state, precum și la expunerea acestui păcat 
strigător la cer conform moralei creștine.

Arhiereii au solicitat întrevederi cu 
conducerea ţării. Astfel, s-au deplasat la sediul 
Parlamentului unde au avut o întrevedere cu dl 
Marian Lupu, speaker, după care s-au întâlnit 
cu dl Vlad Filat, prim-ministru.

Ierarhii și-au exprimat îngrijorarea faţă 
de stipulările în eventuala lege, venind cu 
argumente și explicaţii despre pericolele pe 
care le-ar aduce după sine recunoașterea prin 
lege a drepturilor minorităţilor sexuale.

Ofi cialii au promis că dacă acest proiect 
va fi  înaintat spre aprobare, vor fi  convocate 
ședinţe de lucru cu participarea tuturor 
instituţiilor abilitate, inclusiv a reprezentanţilor 
cultelor, recunoscând că în varianta actuală o 
astfel de lege va duce la tulburări și provocări 
în societate.

Reorganizări în 
administraţia bisericească

În dimineaţa zilei de 28 martie la Palatul Mitropolitan au 
fost convocaţi membrii Judecăţii Mitropolitane și slujitorii din 
Protopopiatul Chișinău. Ședinţa a fost prezidată de către ÎPS 
Mitropolit Vladimir, care a adresat un mesaj către slujitorii convocaţi:
„Venim cu alese cuvinte de recunoștinţă pentru cei care au muncit 
ultimii trei ani în cadrul Judecăţii Mitropolitane, precum și părintelui 
protopop de Chișinău. Membrii judecăţii încheie mandatul de trei 
ani, astfel pe unii i-am reales, pe alţii i-am numit. În același timp 
protopopiatul de Chișinău s-a extins în ultimii ani. Astfel, intenţionăm 
să fi e divizat în patru sectoare, ceea ce va intensifi ca activitatea 
parohiilor din capitală. Numărul bisericilor este practic proporţional, 
fi ecărui sector revenindu-i în jur de 20 de parohii și capele.
Sunt multe probleme care necesită implicarea slujitorilor, în special a 
celor din Chișinău. 

Nădăjduim că prin crearea unor sectoare mai compacte vom 
intensifi ca activitatea misionar-pastorală.” - a menţionat ierarhul.
Totodată, mitropolitul s-a referit și la noile provocări 
venite din partea unor organisme internaţionale, precum 
și aspectul predării religiei în instituţiile preuniversitare.
În semn de recunoștinţă pentru activitatea Judecăţii Mitropolitane 
membrii acesteia au fost menţionaţi cu diplome arhierești. De aceeași 
distincţie s-a învrednicit și Prot. Mitr. Zosima Toia, protopop de Chișinău.
A urmat desemnarea noilor membri ai judecăţii în următoarea 
componenţă:

Prot. Mitr. Valeriu Potoroacă, președinte
Prot. Mitr. Zosima Toia
Prot. Mitr. Ioan Plămădeală
Prot. Mitr. Mihail Gondiu
Prot. Mitr. Vasile Panas
Prot. Mitr. Anatolie Stefanov
Prot. Ioan Uglea

După aceasta a urmat împărţirea parohiilor pe sectoare și 
desmnarea noilor protopopi. Astfel, au fost numiţi următorii preoţi 
protopopi:

Sectorul I (Centru)- 
Prot. Mitr. Dr. Vadim Cheibaș
Sectorul II 
(Botanica, Aeroport, s. Codru, or. Sângera, s. Băcioi, s. Revaca, s. 

Dobrogea, s. Brăila)- 
Prot. Mitr. Pavel Borșevschi
Sectorul III
(Buiucani, Sculeni, Poșta Veche, or. Durlești, s. Ghidighici, 

or. Vatra, s. Dumbrava, s. Trușeni, s. Goianii Vechi, s. Grătiești, s. 
Stăuceni, s. Goianul Nou, or. Cricova, s. Ciorescu, s. Hulboaca)-

Prot. Mitr. Zosima Toia
Sectorul IV
(Râșcani, Petricani, Ciocana, s. Bâc, s. Coloniţa, s. Tohatin, s. 

Budești, or. Vadul-lui-Vodă, s. Cruzești)
Prot. Mitr. Iurie Zagnat

sursa: www.mitropolia.md

Membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe din 
Moldova s-au întâlnit cu conducerea ţării
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La Liceul Teoretic din satul Cruglic, r. Criuleni, în contextul campaniei 
“Postul Mare – primăvara sufl etului” a avut loc o întâlnire a liceenilor cu 
preotul Vasile Ciobanu, care a vorbit tinerilor despre felul cum să trăiască o 
viaţă sănătoasă din punct de vedere spiritual și a răspuns la întrebările tinerilor.

Evenimentul a fost organizat de către preotul-paroh Nicolae Ciobanu, 
consilier cultural a Mitropoliei Moldove, care s-a adresat tinerilor cu un 
cuvânt de învăţătură despre importanţa întemeierii unei familii bazate pe 
stimă și dragoste reciprocă.

S-au mai discutat probleme ce ţin de violenţa în familie, despre sfârșitul 
lumii, despre păcate capitale, despre viaţa de după moarte etc.

Astfel de întâlniri sunt binevenite în rândul tinerilor care de curând vor 
merge în lumea mare și vor trebui să facă faţă tuturor încercărilor și ispitelor 
acestei vieţi pământești.

 O altă întâlnire de sufl et a fost realizată cu elevii din Cinișeuţi, r. Rezina.
La 5 aprilie a.c., în incinta Gimnaziului din s. Cinișeuţi, r. Rezina, a avut 

loc o întâlnire de sufl et cu elevii claselor V-IX. Această întrunire a fost posibilă 
datorită bunăvoinţei directoarei instituţiei dna Mariana Corcevoi.

Tema propusă a fost „Adolescenţii și provocările lumii moderne”. Astfel, 
în cuvântul de deschidere, Prot. Mitr. Igor Cojocari, protopop de Rezina, a 
vorbit despre pericolele și riscurile la care sunt supuși tinerii în ziua de astăzi 
și soluţiile spirituale pe care le oferă Biserica.

Un subiect aparte l-a constituit și tragicul eveniment din s. Echimăuţi, r. 
Rezina, unde o adolescentă de 15 ani s-a sinucis, iar alte câteva prietene au 
vrut să-i urmeze exemplul, dar din fericire au fost oprite la timp.

Printre vorbitori s-au numărat: Prot. Mitr. Nicolae Ciobanu, consilier 
cultural, dna Violeta Lungu, psiholog în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, Prot. Stanislav Atamanenco, paroh al Bisericii „Înălţarea Domnului” 
din or. Rezina și Prot. Ghenadie Boldișor, secretar al Protopopiatului Rezina.

 La fi nal, cei prezenţi au primit cărţi de rugăciune, iconiţe cu chipul 
Mântuitorului și câte un exemplar al ziarului „Felinarul Ortodox”, publicaţie 
ofi cială a protopopiatului.

Biserica și școala - parteneriat pentru 
educaţie” - sub acest generic și-a desfășurat 
lucrările cea de a II-a ediţie a seminarului 
profesorilor de religie din raionul Orhei cu 
tema „EDUCAŢIE CREȘTIN-ORTODOXĂ. 
METODE ȘI PROCEDEE”.

Cu binecuvântarea Prea Cuviosului Părinte 
Arhimandrit SILUAN (Șalaru), Blagocinul 
parhiilor Ortodoxe din Orhei, în colaborare cu 
Direcţia Generală de Învăţământ a raionului 
Orhei și cu suportul metodic al Departamentul 
Studii din cadrul Mitropoliei Chișinăului și 
a Întregii Moldove, profesorii de Religie din 
raionul Orhei s-au întrunit la cea de a II-a 
ediţie a seminarului raional. 

Gazda Seminarului a fost Liceul Teoretic 
“Ion Luca Caragiale”, care s-a dovedit a fi  atât 
o adevărată școală prietenoasă copilului, cât 
și o gazdă extraordinară, una dintre primele 
instituţii de învăţământ din raion care a 
acceptat predarea religiei în clasele primare și 
gimnaziale, iar în prezent și în clasele de liceu.. 
Nu vom greși afi rmând că toţi participanţii au 
rămas impresionaţi de ce și cum se face în 
acest colectiv în vederea formării spirituale a 
tinerilor. Administraţia liceului, de comun acord 
cu Asociaţia de părinţi „Viitorul”, a hotărât că 
religia va fi  predată în clasele I-XII. Ajutorul le-a 
venit din partea Mănăstirii Curchi, care a delegat 
profesori pentru predarea religiei, inclusiv 
pr. arhimandrit Iov (Cristea). Actualmente, 
Părintele Iov este un mare prieten al liceenilor, 
fi indu-le alături și în bucurii și în necazuri. 
Lecţia publică „Posturile creștine”, ţinută de 
părintele Iov în clasa a XI-a, a demonstrat ca 
liceenii sunt interesaţi de subiectele propuse și 
că nu le este indiferent viitorul, pe care urmează 
să-l îmbrăţișeze, stăruind în fapte bune.

La „Ion Luca Caragiale” am întâlnit 
profesioniști de excepţie, care au demonstrat 
participanţilor rezultatele muncii depuse. 
În doar câţiva ani au reușit să-și extindă 
activitatea la nivel de raion, prin activităţile 
desfășurate cu ocazia sărbătorilor consacrate 
Nașterii și Învierii Domnului nostru Iisus 
Hristos, Hramului Liceului „Caragiliana” , 
care îi antrenează pe elevi în activităţi diverse. 
Important este să faci totul cu multă dragoste, 
afi rmă directorul Liceului, doamna Maria 
Chișlaru. Această dragoste, noi, participanţii 
la seminar, am sesizat-o de cum am trecut 
pragul școlii: curăţenie ideală, o amenajare în 
colorit naţional, cu mult gust estetic.

La straja formării spirituale a elevilor stă 
ferm și DGÎTS a raionului Orhei, care este alături 
de Protopopia de Orhei (metodist pr. Iulian Raţă) 
în toate începuturile. Doamna Agafean Rodica, 
responsabil de predarea religiei în cadrul DGÎTS, 
a remarcat că anume Liceul „I. L. Caragiale” a 
pus începutul predării religiei și la ora actuală 
religia se predă în 33 de școli în comparaţie cu 
32 de școli în anul școlar 2010-2011.

Organizatorii și-au propus să realizeze în 
cadrul seminarului următoarele obiective: 

1. Consolidarea parteneriatului Biserică 
- Școală pentru o mai bună educare a tinerei 
generaţii. 

2. Dezvoltarea competenţelor profesionale 

prin aplicarea metodelor moderne de predare-
învăţare în procesul educaţional. 

3. Asigurarea profesorilor de Religie cu 
materiale didactice și alte informaţii utile. 
4. Schimb de experienţă.

Atât agenda seminarului, cât și obiectivele 
propuse au fost realizate cu succes.

Actele didactice au inclus:
- „Credinţa lucrătoare prin iubirea faţă 

de semeni”, lecţie în clasa a V-a, Guja Maria, 
profesoară de Religie, invitată de la liceul din 
Susleni. Am menţionat că această practică este 
benefi că, deoarece elevii fi ind chiar la prima 
oră cu profesorul au demonstrat continuitate, 
neavând necesitatea adaptării în timp.

- „Posturile creștine”, lecţie în clasa a XI-a, 
profesor titular de Religie, Arhim. Iov(Cristea).

- „Constantin Brâncoveanu, domn și martir 
creștin”, proiect didactic pentru lecţie mixtă 
în clasa a VII-a. Metode didactice moderne, 
cunoștinţe interdisciplinare care pot fi  utilizate 
la orele de religie, au fost demonstrate de 
Liliana Cozloveţ, profesoară de istorie la liceul 
din Cupcini.

- Schimb de experienţă: Problematizarea - 
metodă de comunicare orală folosită în studiul 
Religiei. Moderator Vitalie Dogot, profesor de 
Religie, directorul școlii nr. 59, Chișinău.

- Activităţi extradidactice: Cîntări 
duhovnicești, Corul liceului, dirijor Racu 
Raisa, profesor titular de muzică.

- Recital de poezie sacră, participanţi elevii 
claselor a X-a C, a XII-a A, profesor titular de 
Religie, Arhim. Iov (Cristea).

Departamentul Studii al Mitropoliei 
Moldovei a venit în cadrul seminarului 
cu materiale didactice care au fost parte a 
portofoliului înmânat profesorilor de Religie, 
și anume: „Constantin Brâncoveanu, domn 
și martir creștin”, proiect-model de lecţie 
pentru clasa a VII-a; „Virtuţile - calităţi ale 
creștinului”, proiect-model de lecţie la Religie, 
clasa a VI-a; „Problematizarea - metodă de 
comunicare orală folosită în studiul Religiei”, 
schimb de experienţă, această temă fi ind 
selectată avînd în vedere specifi cul disciplinei, 
deoarece problematizarea ca metodă didactică 
poate fi  aplicată doar parţial la orele de Religie.

Ne bucură rezultatele privind implementarea 
religiei în școlile raionului Orhei, a remarcat 
Valeriu Ciubotaru, șeful Departamentului 
Studii al Mitropoliei Moldovei, subliniind 
că se întreprind măsuri, de comun acord cu 

Ministerul Educaţiei și Institutul de Știinţe 
ale Educaţiei, în vederea formării și reciclării 
cadrelor didactice pentru Religie. 

Deci să ne obișnuim cu gândul că venind 
la serviciu trebuie să ne facem bine datoria 
pentru a schimba lucrurile. Să nu te relaxezi 
niciodată, dacă este vorba să studiezi, să 
cunoști, că numai astfel vei vedea deschidere 
frumoasă în inimile copiilor. Acest îndemn 
a sunat ca o binecuvântare a lui Dumnezeu 
pentru toţi participanţii seminarului.

Angela Levinţa, șeful cabinetului metodic 
DSMM

Pr. Iulian Raţă, metodist responsabil de 
predarea religiei, Prtopopia de Orhei

Seminarul profesorilor de religie 
din r. Orhei, la cea de a II-a ediţie

Сombaterea  violenţei în familie
Recent, la iniţiativa Protopopului de Telenești, Prot. Mitr. Marian 

Boldescu și cu susţinerea domnului comisar de poliţie Ion Furtună a avut loc 
o întrunire a preoţilor și colaboratorilor forţelor de ordine din acest raion. În 
cadrul acesteia s-a pus accentul pe colaborarea la nivel raional dintre Biserică 
și Poliţie în scopul combaterii și prevenirii violenţei în familie.

În cadrul discuţiilor domnul comisar a venit cu o statistică a crimelor 
familiale înregistrate în Telenești și cauzele majore ale săvârșirii acestora 
- alcoolismul și lipsa unei educaţii care să permită crearea și menţinerea unei 
familii integre și prospere.

Părintele Marian Boldescu a declarat că pe lângă aceste fl ageluri, un alt 
factor dezintegrant deosebit de periculos este cel al vidului spiritual, care își 
face tot mai mult simţită prezenţa și care duc la erodarea societăţii începând 
cu una dintre cele mai importante instituţii ale acesteia - familia.

Sfi nţia sa a mai declarat că pentru a eradica acest fl agel și pentru a preveni 
un colaps social este nevoie ca preoţii, poliţiștii și asistenţii sociali să-și dea 
mâna și să depună eforturi comune pentru a depăși violenţa în familie.

La fi nele discuţiilor s-a hotărât crearea unui plan de acţiuni și de 
colaborare între Biserică și Poliţie în scopul promovării adevăratelor valori 
ale familiei creștine, izvorâte din dragoste, răbdare și fi delitate.

Întâlniri de sufl et
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CALENDAR 
ORTODOX

APRILIE - PRIER
1 S 14  Sâmbăta Patimilor.  Cuv. 

Macarie Mărturisitorul.
2 D 15 ÎNVIEREA 

DOMNULUI. Cuv. Tit, făcătorul 
de minuni; Sf. Mucenici Amfi an 
și Edesie.

3 L 16 Săptămâna Luminată.
Cuv. Nichita Mărturisitorul; Sf. 
Mucenic Elpidifor.

4 M 17 Cuvioșii: Iosif, scriitorul 
de cântări, Gheorghe de la Maleon

5 Mc 18 Sfi nţii Mucenici: 
Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion,
Teodul și Agatopod.

6 J 19 Sf. Mucenic Irineu,
Episcop de Sirmium; Sf. Eutihie,
Patriarhul Constantinopolului.

7 V 20 Icoana Maicii Domnului
„Izvorul Tămăduirii”. Cuv. 
Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul 
Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie și
Achilina.

8 S 21  Sfi nţii Apostoli: Irodion,
Agav și Ruf . 

9 D 22 Duminica Sf. Toma. Sf. 
Mucenic Eupsihie; Cuv.Vadim.

10 L 23 Paștele Blajinilor. Sfi nţii
Mucenici: Terentie, Pompie, Maxim,
Macarie; Sf. Mc. Dima.

11 M 24  Sf. Mc. Antipa, Sf.
Ierarh Calinic de la Cernica.

12 Mc 25 Sf. Mucenic Sava de la
Buzău, Cuv. Vasile Mărturisitorul.

13 J 26 Sfi nţii Sfi nţiţi Mucenici:
Artemon, Cvintilian și Dada.

14 V 27 Sf. Martin Mărturisitorul,
Episcopul Romei; Sf. Mc. Tomaida.

15 S 28 Sfi nţii Apostoli: Aristarh, 
Pud și Trofi  m; Sf. Mc. Crescent; +) 
Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana
Mărului.

16 D 29 Duminica a III 
după Paști (a Sfi ntelor Femei
Mironosiţe). Sfi ntele Muceniţe
fecioare: Agapia, Irina și Hionia.

17 L 30 Sf. Sfi nţit Mucenic
Simeon, Episcopul Persidei; Cuv. 
Acachie, Episcopul Melitinei.

18 M 1  Cuv. Ioan, ucenicul Sf.
Grigorie Decapolitul; Sf. Cosma
episcopul.

19 Mc 2  Cuv. Ioan de la Lavra
Veche; Sf. Sfi nţit Mucenic Pafnutie.

20 J 3 +) Sf. Teotim, Episcopul 
Tomisului; Cuv. Teodor Trihina; Sf.
Ap. Zaheu.

21 V 4 Sf. Sfi nţit Mucenic
Ianuarie episcopul; Sf. Muceniţe
Alexandra împărăteasa și Filipia.

22 S 5 Cuv. Teodor Sicheotul
episcopul; Sf. Apostol Natanail.

23 D 6 +) Duminica a IV după 
Paști (a Slăbănogului). Sf. Mare
Mucenic Gheorghe, Purtătorul de 
biruinţă.

24 L 7 +) Sf. Ierarhi Ilie Iorest 
și Sava, Mitropoliţii Transilvaniei; 
Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul din
Maramureș; Sf. Pasicrat și Valentin; 
Cuv. Elisabeta.

25 Mc 8  Sf. Apostol și 
Evanghelist Marcu; Sf. Macedonie,
Patriarhul Constantinopolului.

26 Mc 9 Sf. Sfi nţit Mucenic
Vasile, Episcopul Amasiei; Sf.
Glafi ra și Cuv. Iusta.

27 J 10 Sf. Sfi nţit Mucenic
Simeon, ruda Domnului.

28 V 11 Sfi nţii Apostoli Iason și 
Sosipatru.

29 S 12 Sfi nţii 9 Mucenici din
Cizic; Cuv. Memnon Mărturisitorul.

30 D 13 Duminica a V după 
Paști (a Samarinencii). Sf. Apostol 
Iacob, fratele Sf. Apostol Ioan, fi  ii
lui Zevedeu.

11/24 aprilie
Acest fericit 

părinte Calinic s-
a născut în orașul  
București, în ziua de 
7 octombrie 1787, din 
părinţi români temători 
de Dumnezeu și a 
primit la Sfântul Botez 
numele de Constantin. 

Când avea 
vârsta de 20 de ani, 
tânărul Constantin din 
îndemn lăuntric și-a 
îndreptat pașii către 
Mănăstirea Cernica, 
din apropiere, unde 
a fost primit cu 
dragoste părintească de 
stareţul Timotei. După 
un an de ascultare 
duhovnicească și de 
curate osteneli, a fost 
tuns în călugărie, 
schimbându-și numele 
în Calinic. Peste o lună 
apoi s-a învrednicit a fi  
hirotonit ierodiacon. 

În Mănăstirea 
Cernica a vieţuit 
sfântul Calinic 43 de 
ani, nevoindu-se zi 
și noapte, în post și 
rugăciune, în muncă și 
smerenie, în răbdare și 
dragoste. Drept aceea, 
după cinci ani de slujire 
în treapta diaconiei, 

a primit și sfi nţitorul 
dar al preoţiei, iar 
după alţi cinci ani, cu 
glas de obște a fost 
ales de sobor stareţ al 
chinoviei de la Cernica, 
pe care a cârmuit-o cu 
multă iscusinţă timp 
de 31 de ani, săvârșind 
multe fapte încununate 
de laudă. 

În anul 1850, 
preacuviosul Calinic 
a fost ales și sfi nţit 
episcop al Râmnicului, 
unde a săvârșit mari 
fapte și a împlinit multe 
din lipsurile acestei 
eparhii. Cu nespusă 
râvnă și osteneală 
a zidit din temelie 
biserica Episcopiei, 
împodobind-o cu 
zugrăveală și odoare 
scumpe și a dat 
viaţă nouă tiparniţei 
bisericești, scoţând 
la lumină multe cărţi 
de slujbă și de zidire 
sufl etească. Dorul de 
viaţă schimnicească 
l-a îndemnat atunci 
să zidească o biserică 
la Schitul Frăsinei, 
cu toate chiliile 
dimprejur, pentru 
adăpostirea părinţilor 
dornici să petreacă 

viaţa sihăstrească după 
pravila călugărilor 
din Muntele Atonului, 
statornicită aici de 
acest fericit ctitor. 

Sfântul Calinic 
a păstorit în scaunul 
de la Râmnic vreme 
de peste 16 ani, după 
care, simţindu-se slăbit 
de bătrâneţe și bolnav 
fi ind, a venit iarăși la 

Mănăstirea Cernica, 
unde a mai trăit aproape 
un an, mutându-se 
către Domnul în ziua 
de 11 aprilie 1868. 
A fost îngropat, 
după a sa dorinţă, în 
tinda bisericii sfântul 
Gheorghe. 

Cât timp a 
vieţuit pe pământ, 
sfântul Calinic a dus o 

viaţă aleasă și plăcută 
lui Dumnezeu. Călugăr 
fi ind, s-a supus întru 
totul rânduielilor vieţii 
mănăstirești, trăind 
în sărăcie și în aspră 
înfrânare. Cei ce l-au 
cunoscut spun că avea 
trup fi rav și era senin 
la faţă. Umbla cu capul 
mereu plecat, vorbea 
domol și liniștit, iar la 
fi re era nespus de bun, 
milos și darnic faţă de 
toţi. 

Acest fel de 
viaţă a făcut din el un 
vas ales al Domnului, 
împodobit fi ind și cu 
darul facerii de minuni, 
precum se arată în 
viaţa sa, tămăduind 
bolnavi, cunoscând 
gândurile ascunse ale 
oamenilor, sfârșitul lor 
și chiar pe al său. Apoi 
a fost mângâiere pentru 
săraci și văduve, căci 
tot ceea ce a agonisit a 
împărţit cu milostivire 
întru faceri de bine. 

Încă și azi mult 
ajutor și mare folos 
sufl etesc dobândesc 
toţi cei ce cu credinţă 
năzuiesc către 
acest smerit ales al 
Domnului.

23 aprilie / 6 mai
Măritul acesta și minunatul și 

vestitul mare mucenic Gheorghe, a 
trăit în vremea împăratului Diocleţian, 
trăgându-se din Capadochia, de neam 
strălucit și luminat, din ceata ostașilor 
ce se chemau tribuni; iar când a fost să 
pătimească era la cinstea dregătoriei de 
comis.

Având împăratul gând să 
pornească război asupra creștinilor, a 
dat poruncă să se învrednicească de 
cinstiri împărătești și de daruri cei ce 
se vor lepăda și vor părăsi pe Hristos. 
Iar cei cer nu se vor supune poruncii, 
să aibă pedeapsă moartea. Atunci 
sfântul acesta fi ind de faţă, a declarat 
că este creștin, mustrând deșertăciunea 
și neputinţa idolilor, luând în râs pe 
cei ce credeau în ei. Neplecându-se 
nici cu amăgiri, nici cu făgăduinţele 
tiranului, care făcea multe ca acestea, 
nici de îngroziri, ci se vedea nebăgător 
de seamă de toate, pentru aceea întâi l-
au lovit în pântece cu o suliţă. Și când 
i s-a înfi pt suliţa în trup, a curs sânge 
mult; iar vârful suliţei s-a întors înapoi 
și a rămas sfântul nevătămat. Apoi 
legându-l de o roată ţintuită cu fi are 
ascuţite, care a fost pornită din sus spre 
o vale, și rupându-se trupul în mai multe 
bucăţi, cu ajutorul dumnezeiescului 
înger a rămas el sănătos. Și înfăţișându-
se sfântul înaintea împăratului și a lui 
Magnenţiu, care ședeau alături de el și 
aduceau jertfă la idoli pentru sănătatea 
lor, sfântul a atras pe mulţi spre 

credinţa în Hristos, cărora din porunca 
împăratului li s-au tăiat capetele afară 
din cetate. Și venind la Hristos și 
Alexandra împărăteasa, a mărturisit pe 
Hristos Dumnezeu înaintea tiranului. Au 
crezut și alţii mulţi în Hristos, văzând că 
sfântul a ieșit sănătos dintr-o varniţă în 
care fusese aruncat. După aceasta i-au 
încălţat picioarele cu încălţăminte de 
fi er ce avea cuie și l-au silit să alerge. 
Ci iarăși au pus de l-au bătut, fără de 
nici o milă, cu vine de bou uscate. Iar 
Magnenţiu cerând semn ca să învieze 
pe un mort din cei ce erau îngropaţi, 
din mormintele ce erau acolo, care erau 

de multă vreme morţi, și făcând sfântul 
rugăciune deasupra mormântului, a 
înviat mortul și s-a închinat sfântului, 
și a slăvit Dumnezeirea lui Hristos. Și 
întrebând împăratul pe mort cine este, 
și când a murit, a răspuns acesta că este 
din cei ce au trăit mai înainte de venirea 
lui Hristos, adică mai înainte de trei sute 
de ani și mai mult și cum că a ars în foc 
atâţia ani din pricina rătăcirii idolești. 
Pentru care minune crezând mulţi, și 
înmulţindu-se spre credinţă, slăveau 
cu un glas pe Dumnezeu, între care 
era și Glicherie, căruia îi murise boul, 
și l-a sculat sfântul. Din care minune 
adeverind și el credinţa în Hristos, a luat 
cununa muceniciei, făcându-l păgânii 
multe bucăţi cu săbiile. Deci venind 
mulţi la Hristos, pentru ceea ce vedeau, 
și încă pentru că sfântul mucenic 
Gheorghe intrând în capiștea idolilor, 
a poruncit unui chip idolesc cioplit, ca 
să spună dacă este el Dumnezeu, și de i 
se cuvine să i se închine lui oamenii. Iar 
demonul cel ce era într-însul plângând 
a răspuns că unul este Dumnezeu 
adevărat: Hristos și dintr-aceasta s-au 
tulburat idolii toţi și au căzut și s-au 
sfărâmat. Ceea ce neputând răbda cei 
ce credeau în idoli au prins pe sfântul 
și l-au dus la împăratul, și-au cerut 
degrab răspuns de moarte asupra lui; iar 
împăratul a poruncit ca să taie pe sfântul 
și pe Alexandra împărăteasa cu sabia. 
Sfântului Gheorghe i s-a tăiat capul, iar 
sfânta Alexandra făcând rugăciune în 
temniţă, și-a dat sufl etul lui Dumnezeu.

Pomenirea sfântului ierarh Calinic de la Cernica

Pomenirea Sfântului mare mucenic Gheorghe

Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir se va deplasa 
la Ierusalim pentru a aduce Focul Haric credincioșilor din 
Republica Moldova.

Executivul și Ambasada Republicii Moldova în Statul 
Israel va asigura transportarea acestei sfi nţenii.

Delegaţia va decola spre Israel în dimineaţa zilei de 
vineri, 13 aprilie, va participa la serviciile divine legate de 
Prohodul Mântuitorului, iar după aprinderea Sfi ntei Lumini 
va reveni în republică în seara zilei de sâmbătă, 14 aprilie.

În componenţa delegaţiei au mai fost incluși PS Episcop 
Sava, Prot. Mitr. Vadim Cheibaș și Prot. Mitr. Veaceslav 
Șpac.

Lumina Sfântă va fi  adusă la Catedrala Mitropolitană, de 
unde va fi  răspândită în toate sfi ntele lăcașe și așezăminte 
din republică. 

Lumina Sfântă va fi  adusă pentru 
a zecea oară consecutiv
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Cuvântul ebraic Pesah (trecere) este moștenit 
de evrei de la egipteni, fi ind preluat din forma 
bizantino-latină 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 nefi ind altă legătură decât una de nume și 
de coincidenţă cronologică. 

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 Sfi ntei 
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 Sfi ntei 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.

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 
Sfi nţii 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), fi indcă 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 Sfi nţii 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 fi xă: 25 sau 27 martie.

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 fi ecare an va fi  calculată în prealabil de către 
Patriarhia din Alexandria (unde știinţa astronomiei 
era în fl oare), iar aceasta o va comunica, la timp, și 
celorlalte Biserici creștine.

După cum am constat data Paștilor creștine 
depinde de două fenomene naturale (astronomice), 
dintre care unul cu dată fi xă, 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 fi ecare 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 fi xat 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.

Dr. Nicolae Fuștei

HRISTOS A ÎNVIAT!  -  ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Intr-o lume în care majoritatea 
celebrităţilor alege să-și trăiască altfel 
viaţa, câștigătorul a patru Premii Emmy 
Jonathan Jackson, actorul, cântăreţul, 
compozitorul și scriitorul, cunoscut 
mai ales gratie interpretării lui Lucky 
Spencer din serialul “General Hospital”, 
a ales o altă cale: cea a ortodoxismului, 
tranziţia lui de la adventism spre vechea 
credinţă trecând prin România. Jonathan 
și familia sa se pregătesc acum spre a fi  
botezaţi  de Paști.

Jonathan s-a căsătorit cu Lisa 
Vultaggio, o colegă de platou din 
serialul “General Hospital”, la vârsta 
de 20 de ani, iar acum, la 29, este deja 
tatăl a trei copii. Nu prea există vedete 
americane adepte ale ortodoxismului,  
excepţii fi ind Jennifer Aniston, Tom 
Hanks, Chris Cornell, James Belushi 
sau  jucătorul de fotbal de la Pittsburg 
Steelers, Troy Polamalu.

Într-un interviu acordat Părintelui 
Andrew Spephen Damick pentru postul 
de radio Ancient Faith Radio, Jonathan 
Jackson povestește despre devenirea 
lui ca ortodox practicant și cum se 
împacă smerenia cu statul de star la 
Hollywood.

Născut la 11 mai 1982 în Orlando, 
Florida, și-a început cariera în 1991, 
după ce i-a călcat pe urmele fratelui său, 
Richard Lee Jackson, care se mutase 
deja la Los Angeles. Tatăl său, Rick 

Lee, a fost medic, iar mama, manager. 
În afară de Richard, mai are o soră, 
Candace, care studiază Dreptul.

Pe Jonathan l-aţi văzut și în seria 
Terminator, a apărut alături de Al Pacino 
în Insomnia, dar a împărţit ecranul și cu 
Ben Kingsley sau David Arquette.

Ambii lui părinţi au fost adventiști 
de ziua a 7-a de patru generaţii.

“Am crescut așa până la vârsta de 
9 sau 10 ani, când ne-am mutat la Los 
Angeles și am primit un rol în serialul 
“Genera Hospital”, povestește Jackson. 
Când ne-am mutat în LA nu am avut 
acolo o biserică. Iar eu și fratele meu, 
care e și el actor și membru al formaţiei 
noastre Enation, ascultam înregistrări 
ale predicilor în fi ecare seara.

Așa ca, de la 11 la 15 ani, nu am 
prea fost la biserică ci doar ascultam 
aceste înregistrări noaptea. De la 12 sau 
13 ani, am început și să citesc cărţi de 
religie. Iar slujbele mi-au captat foarte 
mult atenţia când aveam vreo 13 ani, 
iar asta m-a condus spre un drum. Însă 
încă nu vedeam ce sens are să mă duc 
la biserica. Îl iubeam pe Dumnezeu, pe 
Iisus, însă biserica era un concept care 
mă confuza. Mă gândeam că pot citi 
cărţi, pot asculta înregistrări, ce sens are 
să mă duc la slujbe?

Pe de alta parte, îmi doream să fac 
parte din marea familie creștină, însă 
nu știam ce înseamnă asta cu adevărat. 

Apoi, când am împlinit 17 ani, am găsit 
o biserică. Până acum câţiva ani, nici 
măcar nu știam ce înseamnă catehismul. 
După ce m-am însurat, m-am mutat la 
Washington. Cred că mulţi protestanţi 
ar putea fi  atrași de ortodoxism datorita 
raţiunii dar și posibilităţii de a-L întâlni 
pe Dumnezeu, de a înţelege cine e. Eu 
mi-am găsit răspunsurile și o casa în 
ortodoxism.

Cum s-a întâmplat tranziţia mea 
spre ortodoxism? Ei, bine, în 2007 am 
fost trimis să fac un fi lm în România: 
The Dark is Rising. Am stat acolo cam 
trei luni și jumătate. Am avut un rol 
important, interesant este însă că la 
montaj personajul interpretat de mine 
a fost tăiat. Dar cred că am fost trimis 
acolo pentru un alt motiv.

Am fost însoţit de șotia mea și de 
cei doi copii pe care îi aveam atunci. 
Am stat la București, dar nu acolo am 
afl at despre ortodoxism. Am fost insa în 
câteva biserici ortodoxe. Mici, cu mult 
aur… erau lucruri complet străine pentru 
mine. Șotia mea este italiancă, botezată 
în religia catolică, și amândoi gândeam 
atunci la fel despre ortodoxism; era un 
soi de var mai ciudat. Nici măcar nu 
m-am gândit să aprofundez. Era doar o 
chestie ușor bizara.

Primul lucru pe care l-am făcut când 
am ajuns în România a fost să vizităm o 
biserica ortodoxa iar când am ieșit am 

fost jefuiţi de niște ţigani. A fost un fel 
ciudat de “Bun venit”, însă România e o 
ţară superbă.

La un moment dat, am avut o pauză 
de fi lmări de o săptămână și, dat fi ind 
faptul că șotia mea este italiancă, ne-am 
gândit să mergem la Roma pentru că nu 
era prea departe. Eram deja la București 
de vreo două luni. Am fost la Roma și 
acolo mi-am dat seama că este mult mai 
mult de descoperit despre creștinism 
decât crezusem până atunci. Locuiam 
la careva străzi distanţa de Catedrala 
Sfanţul Petru și a fost magic, dar nu știam 
de ce. În Colosseum e o cruce imensă, 
care ne-a impresionat puternic. Eram în 
prezenţa unor martiri creștini. Călătoria 
aceea a fost un moment în care mi-am 
spus că trebuie să afl u mai mult despre 
religia mea. M-am întors în România 
și am comandat o carte despre istoria 
creștinismului. Mai toate cărţile pe 
care le citisem erau despre catolicism și 
protestantism. Nimic despre ortodoxie. 
Am petrecut trei ani căutând cărţi 
despre istoria creștinismului și nu am 
dat peste aproape nimic despre Biserica 
Estului, pentru că toate sunt scrise de 
istorici vestici. Am citit Chesterton, 
Papa Paul al II-lea, Henry Newman… 
Dar erau lucruri despre catolicism cu 
care nu puteam sa fi u de acord, pentru 
că eu căutam continuitatea credinţei.

(continuare în pag. 6)

Actorul Jonathan Jackson și-a găsit calea spre Ortodoxie trecand prin România

Istoria datei Pascale

Paștile evreiesc

Paștile Crucii, Paștile Învierii

Primele controverse

O soluţie bazată pe calculul 
astronomic

De ce variază anual 
data Paștilor
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M-am dus să fac o vizită confratelui și amicului meu 
Tomiţa de ziua lui. L-am găsit într-o stare foarte proastă, 
plimbându-se de colo până colo ca o hienă în cușca ei, și 
văitându-se de durere; toată noaptea nu putuse închide ochii 
din pricina unei măsele.

L-am povăţuit să meargă la dentist.
- Nu pot, mon cher.
- De ce nu poţi? ţi-e frică?... Cu metodele de astăzi, nu 

simţi nici cât o pișcătură de purece.
- Nu de frică; nu pot, că am de lucru; trebuie să dau 

până-n două ceasuri cronica mea la gazetă. La trei, vine 
băiatul de la tipografi e să mă execute... și cu durerea asta 
sunt incapabil să scriu un rând măcar. De o sută de ori de 
aseară m-am așezat pe scaun, am pus mâna pe condei; dar nu 
e chip să m-astâmpăr... o clipă nu- mi dă pace...

Și iar începe bietul om să se vaite și să se plimbe ca o 
hienă. La un moment, se oprește răcnind:

- E de nesuferit!... mă-mpușc!
- Omule - zic eu - du-te la dentist!
- Ei! dar cronica mea cine o scrie?
- Știi ce? zic; tu du-te fără frică, să-ţi scoţi măseaua; eu 

rămân aci; până te-ntorci, îţi scriu eu o cronică... Ai vreun 
subiect anume, or pot scrie despre ce mi-o da pân gând?

- Ba, chip, aveam un subiect...
- Despre ce?
- Despre Credinţă și știinţă... cum adică știinţa distruge 

Credinţa și nu o poate înlocui. Știi, á propos de sărbători...
- Ceva nou de tot... Am înţeles, zic; du-te și n-ai grije; 

aibi curaj!... cu metodele moderne...
Și pe când Tomiţa pleacă aiurit de durere, mă și așez 

liniștit la masă și, pe nerăsufl ate, torn următoarele:

CRONICĂ

Sună clopotele... E primăvară... Sună clopotele.
Duminica Tomii... Cu această duminică se-ncheie 

săptămâna luminată și prima serie a celor mai mari sărbători 
creștine. Ce sublimă, ce providenţială ordonare în mersul 
divinei tragedii a Fiului!

Umilirea, suferinţa, patimile Tatălui întrupat în Fiul; pe 
urmă, supliciul infamant între doi tâlhari și moartea; apoi, 
triumful asupra morţii, învierea... în fi ne spulberarea ultimei 
umbre de îndoială a nenorocitului, care nu poate crede 
minunea până nu pipăie.

“Iară Toma, unul din cei doisprezece, carele se chemă 
geamăn, nu era cu dânșii când a venit Isus.

Deci, zicea lui ceilalţi ucenici: «Am văzut pe Domnul»; 
iar el a zis lor: «De nu voi vedea în mâinile lui semnul 
cuielor, și de nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi 
crede».

Și după opt zile, iar erau înlăuntru ucenicii lui, și Toma 
cu ei. Venit-a Isus, fi ind ușile încuiate, și a stat în mijloc și a 
zis: «Pace vouă!».

După aceea a zis Tomii: «Adu-ţi degetul tău încoace și 
vezi mânile mele; și adu mâna ta și o pune în coasta mea, și 
nu fi  necredincios, ci crede».

Răspuns-a Toma și a zis: «Domnul meu și Dumnezeul 
meu!»

Zis-a Isus lui: «Dacă mă văzuși, Tomo, crezuși; fericiţi 
cari nu au văzut și au crezut...»”

Da, fericiţi; și așa fericit eram eu în copilărie! și așa era 
toată lumea împrejurul meu!

Cu adâncă pietate mi-aduc aminte de bisericuţa albă 
din mahalaua noastră! Ce limpede suna toaca de fi er subt 
atingerea ciocanelor măiestre ale dascălului Haralambie! ce 
vuiet armonic făceau cele două clopote, pe care le trăgeam 
de frânghii, noi, copiii, pe când, de jos, de la toaca de fi er, 
fără să se-ntrerupă, el ne striga: “Mai încet, mă! că mi le 
dogiţi!” și ne-njura de feștila moașe-ni, după ce ne luase la 
fi ecare câte doi gologani de trei parale și ouă roșii, ca să ne 
lase sus în clopotniţă...

Dar venerabilul nostru preot, cuvioșia-sa părintele 
Marinache! Îl am aci încă, dinaintea ochilor. Ce înfăţișare 
frumoasă! Barba lui strălucește mândră ca un fuior de 
borangic alb pe patrahirul roșu. Și ce glas! îl auz încă: 
“Veniţi de luaţi lumină!” și când năvăleau mahalagioaicele 
credincioase să ia, care mai de care, lumina, cu ce ton demn 
de autoritate le striga: “Ho! că nu sunteţi la cocină!”

Pe urmă evlavia aceea adâncă și caldă, de care erau 
pătrunse sufl etele tutulor enoriașilor noștri, de la cel mai 
bătrân fără un dinte-n gură, până la cel mai tânăr încă fără 
dinţi!...

Ce frumos erau împodobite sfeșnicele, de la cele de 
aur până la cele de pacfon1, cu zambile în feluri de feţe... 
și un miros!... Ţiu minte cum un nepoţel al mamei Zamfi rei, 
văduva lui Papaiani, arnăut domnesc la pensie, a greșit 
odată, și, în locul sfeșnicelor umile ale bunică-si, a luat 
sâmbătă, de la epitaf, niște sfeșnice mari de argint masiv 
ale lui jupân Sfetcu lumânărarul, ctitorul bisericii. Când a 
băgat de seamă această confuziune, dascălul Haralambie i-a 
tras băieţelului o feștilă și două palme; după care, băieţelul a 
explicat dascălului cauza confuziunii: la amândouă perechile 
de sfeșnice, zambilele erau pembé... Chiar un om în vârstă 
putea greși; darmite un copil nevinovat!

Dar apoi, cozonacii și plăcinta de drob, și căpăţânile de 
miel la tavă pe orez, cu iaurt cu caimac, după opt săptămâni 
de fasole sleită și de varză acră!

Și părintele Marinache cu dascălul Haralambie cărând 
în curtea bisericii toată ziua, în niște basmale mari cadrilate, 
recolta de ouă roșii și de pască!

Sărmanul nostru bun protector, dascălul Haralambie! I 
s-a stins și lui feștila chiar într-o săptămână luminată din 
cauza unei excesiv de bogate recolte de ouă răscoapte! El 
trebuie să fi e acuma, acolo, sus, alături cu drepţii, și, desigur, 
când micii cheruvimi fac prea multe nebunii... “feștila!”

Și, pe deasupra tuturor acestor duioase amintiri, 
primăverile acelea dulci, pline de speranţe-n viitor, când, 
precum zice așa de frumos poetul, “natura, ca o mireasă 
răpită, care a dormit, vrăjită în lanţurile de gheaţă ale unui 
crud uriaș răpitor, se deșteaptă fericită, graţioasă, mândră, 
la mângâierile dulci, duioase, molcome ale tânărului și 
fi erbintelui său mire, care o caută de mult, și care vine de 
departe să dezlege vraja de gheaţă cu farmecul unei sărutări 
de foc... el, tânărul și zburdalnicul copil al lui Paște-împărat; 
el, minunatul Făt-Frumos April, cu părul auriu, care o ia în 
braţe pe adormita fecioară, o alintă, o leagăna, o mângâie 
și, cu mii și mii de sărutări, una mai înfl ăcărată decât alta, o 
recheamă la o nouă și strălucitoare viaţă!”

Și-ntr-un rând, când am ieșit de la-nviere dimineaţa, 

un vânt și o ploaie!... n-a fost chip să ne-ntoarcem cu 
lumânărelele aprinse acasă; ne-a făcut leoarcă pe toţi; 
încă dascălul Haralambie — asta era înainte de recolta 
prodigioasă — zice: “Maica ta Cristache! ce vreme!... 
feștila!” ba, pare mi-se c-am auzit și “anafura!”. Da nu pot să 
jur, că e foarte mult de atunci.

Unde sunteţi, voi, sfi nte vremuri ale copilăriei, când 
credeam? când totul mă făcea să cred?

“Cred tocmai că e absurd!” așa a zis ilustrul fi u al sfi ntei 
Monica, el însuși sfânt, stâlp neclintit al bisericii, sfântul 
Augustin... Asta va să zică a crede; ... nu ca Toma geamănul, 
numai după ce pipăi și pui degetul.

Da, credeam... și eram fericit.
Astăzi! O! astăzi...
Aţi venit voi, oameni noi, cu știinţa, să smulgeţi din 

rădăcini acea plantă divină, ce-și trăgea seva din fundul 
inimii noastre! Și nu v-aţi mulţumit cu atâta! peste rană, 
în adâncul inimilor, de teamă să nu mai fi  rămas acolo 
un germene cât de infi m, din care să poată reîncolţi, aţi 
turnat leșia caustică, otrăvitoare, distrugătoare, otrava 
scepticismului, pesimismului, ateismului!...

Onoare vouă, distrugători a fericirii umane!
Dors-tu content, Voltaire2...? întreb și eu, împreună cu 

gingașul, duiosul poet de zahăr a Namunei3, el care a dat 
cel dintâi strigătul de durere când a simţit că se smulge cu 
atâta cruzime rădăcinile credinţei din sufl etele oamenilor. 
Și cu multă dreptate zice nemuritorul academician fancez 
Ernest Legouvé, în nepieritoarele sale “Soixante ans de 
souvenirs”:

“Victor Hugo4 și Lamartine5 sunt, în câmpul poeziei, 
glasul epocii lor; Alfred de Musset i-a fost ţipătul!”

Da! da! în noianul de necredinţă în care ne afundăm, când 
mi-aţi luat credinţa mângâietoare fără să-mi daţi nimic alt în 
schimb decât scepticismul deprimant, îndoiala distrugătoare, 
ţipă și sufl etul meu ca al lumii întregi, împreună cu poetul... 
împreună cu poetul... ţipă...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aci, sunt întrerupt; iată confratele Tomiţa; se-ntoarce 

radios de la dentist... cu o măsea în mână.
- Triumf! trăiască știinţa modernă!
Încordat asupra lucrului meu, ţip:
- Nu mă-ntrerupe, Tomiţo!
Și urmez a scrie mai departe încheierea:
“...Mi-aţi luat cu știinţa voastră măseaua!... ce mi-aţi dat 

în schimb?... redaţi-mi măseaua!... îmi trebuie!...”
Pun puncturile și linie de sfârșit și, după ce Tomiţa, 

vesel, m-asigură că n-a simţit nici ca o picătură de purice, 
îi citesc cronica. Confratele meu îmi mulţumește încântat; 
decât — pretinde să facem numai o foarte mică modifi care 
la încheiere: în locul măselei, să punem credinţa.

Conviu bucuros, și cronica noastră e trimisă la 
tipografi e.

Note
1. Aliaj de aramă și nichel imitând argintul.
2. Dormi mulţumit, Voltaire?
3. Alfred de Musset, poet romantic francez (1810-1857).
4. Poet și dramaturg francez (1802-1885), reprezentant 

de frunte al romantismului francez.
5. Poet romantic francez (1790-1861).

(începutul în pag.5)
Am fost apoi cu soţia mea la câteva slujbe 

catolice, dar abia când am fost la una ortodoxă 
m-am simţit ca intr-una a vechii credinţe. 
Eram pe punctul de a trece la romano-
catolicism, însă rămăseseră câteva lucruri 
importante cu care sufl etul meu nu se împăca. 

Așa că mă rugam lui Dumnezeu să-mi arate 
o a treia ușă. Și mi-a venit în gând: înainte de 
a renunţa să mai caut vechea credinţă și să 
devin un protestant “demisionar”, trebuie să 
studiez Marea Schisma. Apoi, toate lucrurile 
au început să se așeze. A urmat o călătorie 
de patru ani de învăţături. Am continuat sa 
citesc despre ortodoxism apoi am dat căutare 
pe Google după biserici ortodoxe și am găsit 
doua grecești. Prima oara când am intrat în 
una, nu era nimeni acolo. Doar o doamnă mai 
în vârstă. Ușile erau închise, am bătut și ea 
m-a lăsat să intru. Întâia data când am privit 
icoanele care erau ceva bizar pentru mine, mi-
a venit în gând o expresie ce nu se potrivea cu 
locul în care eram.  Insă, dacă în bisericile 
catolice simţeam că mă întorc în Evul Mediu, 
aici era că sunt în biserica originară.

Un alt lucru interesant este că visasem 
odată, deși nu fusesem niciodată în una, 
că intru într-o biserică ortodoxă. Iar cea în 
care merg acum este exact ca cea apărută 
în vis. Ciudat este însă că primul gând când 
am pășit în ea a fost Fugi, pleacă de aici! și 
m-am gândit că e straniu pentru că știam în 
inima mea că ăla e locul în care ma trimisese 
Dumnezeu. Am început să transpir. Dar dopa 

aceea, am simţit că Duhul Sfânt îmi zice: 
Ramai până la sfârșit!

Primele 45 de minute au fost foarte 
difi cile. Apoi, întregul loc s-a transformat. 
Parcă s-au deschis porţile Raiului. M-a 
impresionat că oamenii se rugau cu atâta 
smerenie, o smerenie fericită, a Învierii.

Drumul nu a fost ușor, însă am adus-o 
apoi și pe soţia mea. Acum și ea este cu tot 
sufl etul în Biserica Ortodoxă.

Cum i-a infl uenţat credinţa cariera 
artistica?

Am început să fac actorie de la 11 ani 
și, împreună cu fratele meu, mi-am pus 
problema cum vor interfera cele doua. M-am 
gândit că Iisus a vorbit în parabole și atunci 
când abordez un rol încerc să portretizez 
caracterele în așa fel încât oamenii să se 
privească în ele ca într-o oglindă. Actoria 
înseamnă un fel de întâlniri. Majoritatea 
rolurilor mele sunt întunecate, dar încerc să 
le portretizez  neintrând în zona întunecată, 
ci în lumină.

Cum se împacă smerenia, care e calea 
ortodoxiei, cu statutul de star, căruia fanii îi 
spun cât de minunat este?  De când sunt mic 
îl rog pe Dumnezeu să-mi dea înţelepciune. 

Dar nu vreau înţelepciune fără smerenie. 
Sigur că de multe ori greșesc, judec oamenii, 
dar nu-mi pierd nădejdea. Nu am răspunsul la 
întrebarea asta, dar știu că în fi ecare zi a mea 
de păcătos Iisus este cu mine.

Faima e o cruce, pe unii îi înghite. Faima 
e ridicola și e total opusa Împărăţiei, în care 
trebuie să intrăm asemeni unui copil. Mă rog 
mereu să rămân în prezenţa Lui. Iar asta nu se 
poate fără smerenie. Iar ortodoxia m-a ajutat 
pe drumul smereniei.

Ortodoxia e cel mai frumos lucru 
pe care al poţi trăi. Este casa perfectă, 
o binecuvântare și o transcendenţă. O 
comunitate cu Dumnezeu și cu sfi nţii săi, o 
experienţă mistică pe care nu o poţi spune în 
cuvinte. Este biserica istorică”.

Afl at în turneu cu formaţia sa Enation, 
Jonathan Jackson lucrează și la cartea “Acting 
în The Spirit” în care explorează o altă cale de 
a te apropia de actorie.  “Actoria ca o rugă, ca 
o întâlnire. Povestesc experienţa mea, însă nu 
este ca și cum eu ași avea răspunsurile”, mai 
mărturisește actorul.

Surse Ancient Faith Radio, IMDb via http:
//ww.ziuaonline.ro

Ion Luca Caragiale. Duminica Tomii

Actorul Jonathan Jackson și-a găsit calea spre Ortodoxie trecand prin România
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Cel mai frecvent tuberculoza afectează 
plămânii. Principalele simptome ale tuberculozei 
pulmonare sunt:

Tuse cu spută mai mult de 3 săptămâni;
Febră timp de o săptămână fără o cauză 

evidentă, frisoane;
Dureri în regiunea cutiei toracice;
Hemoptizie (sputa cu sânge eliminată prin 

tuse);
Scădere bruscă în greutate; 
Pierderea poftei de mâncare;
Astenie permanentă, oboseală;
Dispnee la efort fi zic;
Transpiraţii excesive, mai ales noaptea.
Dacă observaţi prezenţa simptoamelor similare 

la dumneavoastră sau persoanele apropiate solicitaţi 
de urgenţă asistenţa medicului de familie! Acesta 
va dispune trimiterea Dvs. la ftizio-pneumolog 
pentru examinare și consultaţie.

Cum se manifestă tuberculoza 
la copii?

Dat fi ind specifi cul organismului, tuberculoza 
la copii se manifestă   diferit   comparativ   cu 
adulţii. Deseori, copiii nu prezintă manifestări 
locale ale tuberculozei, ci doar simptome   generale  
ale bolii: oboseală,   lipsa poftei de mâncare, 
scăderea creșterii ponderale, febră periodică până 
la 37,1 -37,5°, mărirea ganglionilor limfatici în 

zonele gâtului, bărbiei, subsuorilor, cubitală, 
inghinală. Deseori, copiii nu au plângeri cu privire 
la starea lor generală. Părinţii ar trebui să se alerteze 
atunci când:

copiii mici nu mai cresc ponderal sau slăbesc, 
devin indolenţi, capricioși;

copiii de vârstă școlară obosesc frecvent, devin 
somnoroși în rezultatul efortului fi zic, se plâng de 
dureri de cap și nu reușesc să se concentreze la 
lecţii, devin irascibili;

copiii de diferite vârste sunt deseori afectaţi de 
maladii acute ale căilor respiratorii, după acestea se 
restabilesc greu continuând să aibă febră.

La manifestarea   simptomelor   menţionate, 
trebuie solicitată   de urgenţă  asistenţa   medicului   
de familie. În caz contrar, infecţia se va răspândi 
iar tuberculoza va afecta alte organe. Medicul 
de familie va examina copilul și, în caz de 
necesitate, va dispune trimiterea copilului la ftizio-
pneumolog.

Cum poate  fi  diagnosticată 
tuberculoza la copii?

Diagnosticarea poate fi  efectuată prin reacţia 
Mantoux, care se aplică intradermal în treimea 
medie a antebraţului. După 72 ore este verifi cată 
reacţia organismului.

Este important ca până la verifi care, locul 
de efectuare a probei să nu fi e umezit cu apă sau 
alte lichide și să evitaţi scărpinarea papulei de 
către copil. Nu ungeţi locul probei cu substanţe 
dezinfectante (verde de briliant, apă oxigenată ș.a.), 
nu lipiţi cu plasture sau aplicaţi pansament. După  
examinare,   dacă în locul   probei   s-a format o 
rană, ea poate fi  prelucrată ca orice altă rană, prin 
utilizarea mijloacelor tradiţionale. Proba va fi  
considerată negativă   dacă  umfl ătura   din jurul   
locului aplicării tuberculinei nu depășește:

• 5 mm în diametru - la copiii vaccinaţi au 
vaccinul BCG pentru prima dată.

• 10 mm - la copiii vaccinaţi repetat.
Proba este considerată  pozitivă dacă 

dimensiunile umfl ăturii depășesc 5 mm - la copiii 
vaccinaţi cu vaccinul BCG pentru prima dată și 
10 mm - la copiii vaccinaţi repetat. Acest rezultat 
se explică prin faptul că copilul a fost infectat cu 
micobacteria tuberculozei, dar nu este bolnav. 
Intradermoreacţia Mantoux este inofensivă chiar și 
pentru copiii cu manifestări alergice. În Moldova 
această probă este efectuată anual doar la copiii cu 
risc înalt de îmbolnăvire.

CE TREBUIE SĂ ȘTIM DESPRE TUBERCULOZĂ?

Care sunt principalele 
simptome ale 
tuberculozei?

INFORMAŢII SCURTE DESPRE TB

� O treime din populaţia lumii este infectată cu tuberculoză – aceasta constituie aproape două 
miliarde de oameni.

� Dacă controlul actual al acestei maladii nu va fi  extins, tuberculoza va ucide mai mult de 40 
de milioane de oameni în următorii 25 de ani. 

� Zilnic TB omoară 5000 de oameni – aceasta este echivalentul a 15 prăbușiri de avioane de 
pasageri sau a trei sau patru Titanicuri scufundate, sau a 15 izbucniri epidemice a virusului EBOLA, 
în fi ecare zi.

� Un bolnav de tuberculoză pulmonară contagioasă nesupus tratamentului poate infecta de la 
10 la 15 persoane sănătoase pe parcursul unui an.

Flash mob anti-
tuberculoză în Scuarul 

Catedralei Mitropolitane

De Ziua Mondială de Combatere a Turbeculozei, în 
Scuarul Catedralei Mitropolitane s-a desfășurat un fl ash 
mob cu genericul “Fără tuberculoză în viaţă - pentru o 
tinereţe sănătoasă”. Evenimentul a fost organizat de 
parohia ortodoxă “Acoperământul Maicii Domnului” 
din s. Ghidighici, în cadrul proiectului „Procesul 
de control și asigurare psihologică și materială a 
persoanelor cu tuberculoză și a persoanelor din grupul 
de risc, consilierea familiilor lor”.

Un grup de copii de la școala de catehizare de pe 
lângă biserica din Ghidighici au format în Scuarul 
Catedralei o romaniţă - simbol al aerului curat și al 
plămânilor sănătoși.

Asistentul social din cadrul Proiectului de 
Reintegrare în Societate și Asistenţă Socială a 
Bolnavilor de TBC, Lilia Andrusiv a menţionat că 
tuberculoza nu este o boală a sărăciei sau a mizeriei, 
dar a neglijenţei faţă de propriul organism.” Dacă copiii 
vor fi  informaţi despre pericolul acestei maladii, atunci 
vom avea o generaţie sănătoasă. Un copil sănătos - o 
societate.”

Directorul proiectului și parohul bisericii 
“Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici, 
Prot. Maxim Melinti a declarat următoarele: “Hristos 
este Cel care vrea să fi m sănătoși. El ne îndeamnă să 
ducem o viaţă după învăţătura Sfi ntei Scripturi.”

Proiectul “Procesul de control și asigurare 
psihologică și materială a persoanelor cu tuberculoză 
și a persoanelor din grupul de risc, consilierea 
familiilor lor”, este fi nanţat de Fundaţia Soros, și este 
implementat pe o perioadă de 5 luni. În acest timp vor 
avea loc diverse activităţi de informare și sensibilizare a 
populaţiei despre TBC și asistenţa socială și psihologică 
a persoanelor diagnosticate cu această maladie. 

În cadrul seminarelor desfășurate, numeroși copii 
au vizionat fi lmuleţe educative și au discutat despre 
importanţa unui mod sănătos de viaţă. Tot aici au 
fost organizate și ateliere artistice, în care micuţii au 
confecţionat romaniţe, broderii și tablouri. 

După desfășurarea fl ash mob-ului, toate lucrările 
confecţionate au fost expuse în Scuarul Catedralei. La 
fi nalul Caravanei de Paști, banii adunaţi vor fi  donaţi 
copiilor care suferă de TBC. 

Organizatorii au împărţit pliante informative 
trecătorilor iar persoanelor prezente la eveniment le-
a fost propuse un chestionar cu scopul de a evalua 
cunoștinţele populaţiei despre tuberculoză. 

Anual, în Republica Moldova, circa 700 de cetăţeni 
mor din cauza acestei maladii și aproximativ 5 mii de 
oameni se infectează cu bacilul Koch.
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și cărţile liturgice necesare slujbelor 
religioase și mai ales Sfi ntei și 
Dumnezeieștii Liturghii, au fost 
dăruite de o organizaţie misionară 
rusă singurului preot ortodox din 
Pakistan, Pr. Jean Tanveer.

Ajutorul material a venit din 
partea Fondului Caritativ „Misiunea 
Kiril și Metodie” și a Facultăţii 
misionare din cadrul Universităţii 
Ortodoxe „Sfântul Tihon”, cu 
susţinerea ierarhilor ortodocși ruși.

În luna noiembrie a anului 
trecut, Părintele Jean a venit la 
Moscova, unde s-a întâlnit și 
a vorbit studenţilor Facultăţii 
misionare de la Institutul Sf. Tihon. 

Din cauza musonilor puternici și 
inundaţiilor pe care aceștia le-au 
provocat, s-a produs în regiunea 
sa o epidemie de holeră. Conform 
informaţiilor oferite de ONU, 2 
milioane de oameni au fost afectaţi 
de epidemie, dintre care jumătate 
de milion de copii. Acest lucru a 
făcut ca studenţii misionari ruși să 
ia iniţiativa pentru a ajuta pe fraţii 
pakistanezi creștini ortodocși în 
nevoie.

„Părintele Jean are nevoie de 
rugăciunile noastre. Parohienii 
săi, în număr de 300, dintr-un 
total de 500 de creștini ortodocși 
în Pakistan, au nevoie de ajutor. 
Comunitatea se afl ă sub jurisdicţia 
Patriarhiei de Constantinopol 
și se adună pentru rugăciuni în 
casa preotului, neavând biserică” 
a declarat un purtător de cuvânt 
al asociaţiei misionare mai sus 
amintite.

Traducerea și adaptarea: Pr. 
Ioan Valentin Istrati

Sursa: www.pravoslavie.ru

În Europa occidentală a “corectitudinii 
politice”, este tot mai greu să fi i creștin. În 
comunism, dacă purtai la gât cruciuliţă, în cel 
mai rău caz erai mustrat. În Marea Britanie a 
anului 2012, ești concediat. Ministerul britanic 
al Egalităţilor a cerut avocaţilor guvernului să 
se opună dreptului angajaţilor creștini de a purta 
cruciuliţă.

Avocaţii guvernului de la Londra vor cere 
judecătorilor Curţii Europene a Drepturilor 
Omului (CEDO) să respingă acţiunile celor 
care au fost concediaţi pentru că au refuzat să 
renunţe la simbolurile lor religioase în timpul 
programului.

Acest fapt plasează pentru a doua oară 
coaliţia pretins de dreapta a lui David Cameron 
pe poziţii contrare celor ale Bisericilor Anglicană 
și Romano-Catolică, după confl ictul pe marginea 
căsătoriile între persoane de același sex, constată 
Daily Mail.   

CEDO va lua în discuţie în această primăvară 
cazurile Nadia Eweida și Shirley Chaplin. 
Prima, fost funcţionar al British Airways la 
check-in, a fost concediată în 2006, după ce a 
refuzat să renunţe la cruciuliţa de la gât în timpul 
programului.

British Airways a lăsat-o mai moale, după 
ce cazul a provocat un imens scandal, dar Nadia 

Eweida,de 58 de ani, a continuat lupta pentru a 
restaura dreptul creștinilor de a purta simboluri 
religioase. Un drept care, spune ea, este acordat 
fără discuţii celor de alte credinţe.

Un caz asemănător este cel al lui Shirley 
Chaplin , o asistentă medicală de 56 de ani, 
căreia i s-a interzis să mai profeseze în clinica 
din Exeter, după ce a refuzat să-și scoată sau să 
ascundă cruciuliţa de la gât.

Cele două femei au invocat Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului, care permite 
libera manifestare a credinţei, dar justiţia 
britanică le-a respins acţiunile. Eweida și 
Chaplin au primit sprijin, surprinzător, de la 
stânga politică. Laburistul Trevor Phillips, care 
conduce Comisia de Egalitate va pleda la CEDO 
pentru dreptul de a-ţi exprima credinţa.

Avocaţii guvernamentali, ascultând de 
indicaţiile ministrei liberal-democrate a 
Egalităţii, Lynne Featherstone, vor invoca faptul 
că “în nici un caz nu există vreun indiciu că a 
purta la vedere o cruciuliţă sau un crucifi x ar fi  
o formă recunoscută de creștinism; cu atât mai 
puţin că ar fi  o cerinţă obligatorie a credinţei 
lor”. Diavolul se ascunde în detalii.

Un purtător de cuvânt al Home Offi ce, 
care supraveghează funcţionarea Ministerului 
Egalităţii a declarat: “Legea Egalităţii statuează 
foarte clar că oamenii au dreptul să-și exprime 
credinţa în mod legitim, atâta timp cât asta 
nu duce la discriminarea unui grup sau a unui 
individ. De aceea Marea Britanie nu încalcă 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, așa 
cum invocă reclamantele.”

Fostul Arhiepiscop de Canterbury, Lord 
Carey punctează: “Ironia sorţii face ca ori de câte 
ori guvernele și tribunalele apreciază că Crucea 
este ceva lipsit de importanţă, ea, Crucea, devine 
astfel un simbol încă și mai important, o expresie 
încă și mai puternică a credinţei noastre!”

Redactat (și corectat) după EVZ.ro de către 
ieromonahul Petru Pruteanu

Într-un act de protest extrem și riscant, deoarece credincioșii ar putea fi  în curând arestaţi, 
în ziua de duminică, 1 aprilie 2012, Duminica Floriilor în ritul latin, un grup de creștini din 
Laos, din satul Kengweng, provincia Savannakhet, au îndepărtat sigiliile și au ocupat biserica 
din sat, care a fost confi scată și închisă de poliţie cu aproximativ o lună în urmă. Ei au făcut 
acest lucru doar pentru a avea un loc în care să se roage și să celebreze Paștele. După cum a 
raportat pentru Agenţia Fides organizaţia non-guvernamentală “Human Rights Watch for Lao 
Religious Freedom” (HRWLRF), în acest ultim an, în provincia Savannakhet, trei biserici au fost 
confi scate și închise de autorităţile locale: cea din Kengweng, construită în urmă cu peste 40 de 
ani, confi scată în februarie 2012; biserica din Nadaeng, închisă în decembrie 2011; cea din satul 
Dongpaiwan, confi scată în septembrie 2011.

La apropierea sărbătorii Paștilor, credincioșii din Kengweng au simţit nevoia puternică de 
a avea un lăcaș de cult pentru comunitate: de aceea au spart lacătele de la ușile bisericii, au 
intrat și au ţinut o întâlnire de rugăciune, amintind “intrarea lui Cristos în Ierusalim și începutul 
pătimirii Sale”. În același timp, creștinii din satul Dongpaiwan s-au adunat pentru cult în afara 
clădirii bisericii sigilate de autorităţi. “Chiar dacă riscă să fi e arestaţi și reţinuţi în masă, creștinii 
din Laos speră să recupereze proprietăţile bisericești care le aparţin”, a declarat pentru Fides 
Sirikoon Prasertsee, din partea HRWLRF. Credincioșii din Laos cer să celebreze Paștele și să li 
se permită libertatea de cult, care este garantată în Constituţie.

Mesajul de condoleanţe al ÎPS Mitropolit 
Vladimir adresat Prea Sfi nţitului Episcop 
Petru de Ungheni și Nisporeni

În aceste momente de profundă tristeţe aducem sincere 
condoleanţe Prea Sfi nţitului Petru în legătură cu mutarea la cele 
veșnice a mamei Prea Sfi nţiei Sale, Feodosia Musteaţă.

Orice pierdere a unei persoane dragi, dar mai ales a mamei, este 
o durere greu de închipuit, însă nădejdea Învierii este cea care trebuie 
să Vă potolească tristeţea și să Vă stăpânească lacrimile.

Fie ca chipul mamei să vă rămână în memorie așa cum l-aţi 
știut dintotdeauna, blând, luminos și smerit, iar rugăciunea să nu 
contenească de pe buzele noastre ale tuturor pentru cea care v-a dat 
viaţă, v-a vegheat nopţile și v-a altoit încă din copilărie dragostea de 
cele sfi nte - nou-adormita roabă a lui Dumnezeu Feodosia.

Veșnica ei pomenire și Dumnezeu să o odihnească cu drepţii!
+Vladimir,

Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove

Ajutor frăţesc pentru singurul 
preot ortodox din Pakistan

Din noiembrie 2011, Biserica 
Ortodoxă din Tunis, de pe Bulevardul 
Mohamed V, a fost încercată de mai 
multe atacuri din partea integriștilor 
islamici, prin scrisori de ameninţare 
cu moartea.

Acești indivizi au acoperit Crucea 
de pe zidul Bisericii cu saci de pubelă, 
scriind că doresc să elimine semnele 
prezenţei ortodoxe în oraș, pentru că 
Tunisia este o ţară islamistă.

Aceste realităţi tragice pentru 
creștinii ortodocși din Tunisia au fost 
făcute publice de către Yamina Thabet, 
președinte ale Asociaţiei Tunisiene 
pentru Susţinerea Minorităţilor 
(ATSM) într-o declaraţie susţinută 

3 aprilie 2012, la postul de radio 
Mosaïque Fm, explicând că Biserica 
a făcut plângere împotriva unor 
asemenea ameninţări. Consulul Rusiei 
din Tunisia a contactat Ministrul 
Afacerilor Interne din această ţară 
pentru a-i cere să protejeze locul sfânt 
de asemenea atacuri radical islamiste.

Ortodocșii din Tunisia 
ameninţaţi cu moartea

Pentru a celebra Paștile, creștinii au ocupat 
o biserică confi scată

Marea Britanie vrea să interzică purtarea 
cruciuliţei la gât! Europa devine tot mai 
anti-creștină


