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Înălţarea Domnului este prăznuită la 40 de zile după 
Înviere, în Joia din săptămâna a VI-a, după Paști. Este 
cunoscută în popor și sub denumirea de Ispas. În această 
zi creștinii se salută cu “Hristos S-a Înălţat!” și “Adevărat 
S-a Înălţat!”.

Hristos S-a  Înălţat la cer de pe Muntele Măslinilor, 
în văzul Apostolilor și a doi îngeri. Îngerii le-au vorbit 
ucenicilor despre a doua venire a lui Hristos, ca aceștia 
să nu se lase copleșiţi de durerea despărţirii. Din Sfânta 
Scriptură afl am că Mântuitorul Și-a ridicat mâinile, 
binecuvântându-i pe ucenici, iar pe când îi binecuvânta 
S-a  Înălţat la cer (Luca 24, 51), în timp ce un nor L-
a făcut nevăzut pentru ochii lor (F.A. 1,9). Adeseori 
Dumnezeu le-a vorbit oamenilor din nor, fenomen prin 
care se manifestă energiile divine, menite să reveleze 
prezenţa Divinităţii, dar să o și ascundă.

Cea mai veche menţiune despre sărbătoarea Înălţării 
Domnului o găsim la Eusebiu din Cezareea, în lucrarea 
“Despre sărbătoarea Paștilor”, compusa în anul 332. 
Din această lucrare reiese că Înălţarea Domnului era 
sărbătorită în acea vreme odată cu Rusaliile, la 50 de zile 
de la Învierea lui Hristos. Spre sfârșitul secolului al IV-lea, 
începutul secolului V, sărbătoarea Înălţării s-a despărţit de 
cea a Pogorârii Sfântului Duh (Rusaliile), fi ind prăznuită 
în a 40-a zi după Înviere, dată care va rămâne stabilită 
pentru totdeauna în calendarul bisericesc. În sec. IV, Sf. 
Ioan Gura de Aur ne-a lăsat o frumoasă predică la această 
sărbătoare, pe care el o numește “cinstită și mare”. 

Asemenea cuvântări (autentice) ne-au mai rămas, 
din aceeași vreme, de la sfi nţii Atanasie al Alexandriei 
și Grigore de Nissa. Pe la 380-385, pelerină apuseană 
Egeria amintește de festivităţile din ziua a patruzecia 
după Paști; la Ierusalim însă acestea aveau loc în 
biserica Nașterii din Betleem, iar sărbătoarea înălţării 
era prăznuită la Cincizecime, adică în aceeași zi cu 
Pogorarea Sfântului Duh. Spre sfârșitul secolului IV sau 
începutul secolului V, sărbătoarea înălţării s-a despărţit 
de cea a Pogorârii Sfântului Duh, căci pe vremea 
Fericitului Augustin (+ 430), serbarea ei în ziua a 40-a 
după Paști era generalizată peste tot în lumea creștină, 
alături de sărbătoarea Învierii și cea a Pogorârii Sfântului 
Duh, fi ind totodată considerată de origine apostolică. În 
sec. VI, Sf. Roman Melodul compune Condacul și Icosul 
sărbătorii, iar imnografi i din secolele următoare (Sf. Ioan 
Damaschinul și Sf. Iosif Imnograful) compun canoanele 
din slujba Înălţării.

O deosebită solemnitate a căpătat aceasta sărbătoare 
mai ales de când Sfânta împărăteasă Elena, mama 
împăratului Constantin cel Mare a ridicat pe muntele 
Eleonului sau al Măslinilor (de unde Mântuitorul S-a  

Înălţat la cer), o vestită biserică (Eleona), în care înălţarea 
se prăznuia cu mare fast și pompă, începând de la miezul 
nopţii, mai ales prin mulţimea luminilor aprinse; azi 
biserica e în ruină, dar în ziua înălţării se aduna încă acolo 
o mulţime de creștini, iar clerul diferitelor confesiuni 
săvârșește Sfânta Liturghie pe altare portative. În unele 
părţi, în aceeași zi, creștinii se salută cu formula “Hristos 
S-a înălţat”. Slujba zilei se caracterizează prin aceea ca 
are legătura și cu învierea și cu Pogorârea Sfântului Duh. 
Astfel, după Evanghelia de la Utrenie se cânta Învierea lui 
Hristos văzând, iar Catavasiile sunt irmoasele Canonului 
de la Pogorârea Sfântului Duh, deoarece sărbătoarea 
Înălţării nu are Catavasii proprii.

Înălţarea lui Hristos intru slava și șederea Sa de-
a dreapta Tatălui este chipul deplinei îndumnezeiri a 
umanităţii Lui. Prin toate actele Sale, întrupare, moarte, 
înviere El a îndumnezeit treptat fi rea omeneasca pe care a 
asumat-o, dar prin Înălţare a transfi gurat-o pe deplin. 

(continuare în pag 4)

P O G O R Â R E A 
SFÂNTULUI  DUH

Acest praznic se sărbătorește în fi ecare an 
la 50 de zile după Sfânta Înviere și la 10 zile 
după Înălţare. Praznicul se sărbătorește mereu 
duminica. 

Praznicul comemorează coborârea Duhului 
Sfânt asupra Apostolilor în ziua Cincizecimii, 
o sărbătoare de tradiţie iudaică. De asemenea 
celebrează formarea Bisericii prin predica 
Apostolilor și botezarea miilor de credincioși 
care în acea zi au crezut în mesajul Evangheliei 
mântuirii prin Iisus Hristos. Sărbătoarea mai 
este de asemenea văzuta ca o culme a relevării 
Sfi ntei Treimi.

CE SPUNE BIBLIA?

La începutul Faptelor Apostolilor, Sf.Luca 
descrie adunarea de la Ierusalim, la care 
participa apostolii și discipolii lui Iisus, risipiţi 
după Înălţarea Sa la cer. Aceștia așteptau 
pogorârea Duhului Sfânt, Duhul care avea 
să le dea curaj să propovăduiască mulţimilor 
credinţa în Iisus Hristos răstignit și înviat, cea 
mai importanta parte a predicii apostolilor. 

Dacă Dumnezeu a amestecat limbile 
neamurilor, când au construit turnul Babel ca 
să nu se mai înţeleagă (Fac. 11, 1-10), acum 
Duhul Sfânt rupe barierele și dezleagă limbile, 
ca să se înţeleagă din nou. 

“Și când a sosit ziua Cincizecimii, erau 
toţi împreună în același loc. Și din cer, fără de 
veste, s-a făcut un vuiet, ca de sufl are de vânt 
ce vine repede, și a umplut toată casa unde 
ședeau ei. Și li s-au arătat, împărţite, limbi ca 
de foc și au șezut pe fi ecare dintre ei. Și s-au 
umplut toţi de Duhul Sfânt și au început să 
vorbească în alte limbi, precum le dădea lor 
Duhul a grăi. Și erau în Ierusalim locuitori 
iudei, bărbaţi cucernici, din toate neamurile 
care sunt sub cer. Și iscându-se vuietul acela, 
s-a adunat mulţimea și s-a tulburat, căci 
fi ecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Și 
erau uimiţi toţi și se minunau zicând: Iată, 
nu sunt aceștia care vorbesc toţi galileieni? 
Și cum auzim noi fi ecare limba noastră, în 
care ne-am născut? Parţi și mezi și elamiţi și 
cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea și 
în Capadocia, în Pont și în Asia, în Frigia și 
în Pamfi lia, în Egipt și în părţile Libiei cea 
de lângă Cirene, și romani în treacăt, iudei 
și prozeliţi, Cretani și arabi, îi auzim pe ei 
vorbind în limbile noastre despre faptele 
minunate ale lui Dumnezeu!

 Și toţi erau uimiţi și nu se dumireau, 
zicând unul către altul: Ce va să fi e aceasta? 
Iar alţii batjocorindu-i, ziceau că sunt plini 
de must. Și stând Petru cu cei unsprezece, a 
ridicat glasul și le-a vorbit: Bărbaţi iudei, și 
toţi care locuiţi în Ierusalim, aceasta să vă fi e 
cunoscută și luaţi în urechi cuvintele mele; Că 
aceștia nu sunt beţi, cum vi se pare vouă, căci 
este al treilea ceas din zi; Ci aceasta este ce 
s-a spus prin proorocul Ioil: “Iar în zilele din 
urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu 
peste tot trupul și fi ii voștri și fi icele voastre 
vor prooroci și cei mai tineri ai voștri vor 
vedea vedenii și bătrânii voștri vise vor visa.

(continuare în psg. 4)

HRISTOS S-A ÎNĂLTAT!

În atenţia parohiilor!
Având în vedere creșterea alarmantă a consumatorilor de droguri din ţara noastră, atât în rândurile persoanelor 

mature, dar mai ales a  minorilor, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a dat curs solicitării Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova de a îndemna parohiile și instituţiile afi liate de  a participa la prevenirea și 
stoparea acestui fl agel social prin informarea enoriașilor asupra pericolului consumului de droguri, consecinţele acestui 
viciu din punct de vedere spiritual și social, precum și necesitatea educării tinerei generaţii în spiritul unui mod de viaţă 
sănătos și a respectării prevederilor legislaţiei naţionale.

Mitropolia susţine iniţiativa MAI de consolidare a eforturilor în procesul de eradicare a acestui viciu devastator, 
contribuind astfel la edifi carea unei societăţi sănătoase și integre.

Conform datelor furnizate de Dispensarul Narcologic Republican al Ministerului Sănătăţii, la evidenţa instituţiei sunt 
circa 8960 de consumatori de droguri, printre care 131 de minori, iar conform datelor neofi ciale numărul consumatorilor 
de droguri este de aproximativ 15 mii de persoane.
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                AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 

              MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

9 mai
Cu prilejul celei de a 67-a aniversări a 

Zilei Victoriei, Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit 
Vladimir, a participat la ceremonia depunerii 
de fl ori la Complexul memorial “Eternitate”.

8 mai

ÎPS Vladimir a sfi nţit piatră la temelia 
unui nou sfânt lăcaș cu hramul ”Sf. Ierarh 
Vasile cel Mare” din cartierul Moldova al 
orașului Ialoveni.

6 mai

ÎPS Vladimir a liturghisit la biserica 
“Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Chișinău.

27 aprilie

ÎPS Mitropolit Vladimir a participat la 
ceremonia ofi cială de sfi nţire și de arborare 
a drapelului în faţa sediului Guvernului 
Republicii Moldova.

26 aprilie

ÎPS  Vladimir vine cu un îndemn la 

rugăciune pentru credincioșii dreptmăritori 
care au avut de suferit în urma catastrofei de 
la Cernobâl.

25 aprilie

ÎPS Vladimir, în dimineaţa zilei l-a 
primit la reședinţa mitropolitană pe Consulul 
general al Ambasadei Italiei, Excelenţa Sa 
Dott. Andrea Russo, fi ind însoţit de către 
Mons. Cesare Lodeserto, secretar general 
al Conferenţei Episcopale din Moldova și 
de Prot. Veniamin Onu, slujitor în diaspora 
moldovenească din Italia.

În aceeași zi, ÎPS Vladimir l-a  invitat la 
sediul mitropolitan pe prot. Mitr. Emanuil 
Brihuneţ, președintele Departamentului 
mitropolitan Construcţii,  care în această zi a 
ajuns la un frumos popas aniversar – 50 de ani 
din ziua nașterii. 

6 mai
Înalt Prea Sfi nţia Sa Mitropolitul Vladimir, al Chișinăului și al Întregii Moldove, săvârșind 

Sfânta Liturghie la biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Chișinău, a hirotonit întru ierodiacon pe 
monahul Iosif, vieţuitor în obștea mănăstirii “Sf. Mare Mucenic Iacov Persul” (Sireţi).

DECORAŢII BISERICEȘTI

AU FOST HIROTONIŢI

6 mai
Prot. Bartolomeu Nicolăescu și Prot. Serghii Kolmogorov s-au învrednicit de dreptul de 

a purta Cruce cu Pietre Scumpe, Protodiac. Gheorghe Simac a fost decorat cu dreptul de a purta 
Camilafcă, iar Diac. Victor Craveţ a primit dreptul de a purta Orar Dublu.

29 aprilie
Au fost decorate cu  Medalia Eparhiei de Ungheni și Nisporeni „Sf. Cnz. Alexandru 

Nevski” gr.II.: Egumena PARASCHEVA (Cazacu) – stareţa mănăstirii „Sf. Cuv. Parascheva” 
Hâncu;  Egumena GHEORGHIA (Placintă) – stareţa mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” 
Vărzărești;  Egumena BENEDICTA (Mura) – stareţa mănăstirii „Sfînta Treime” Frumoasa;  
Egumena ELIZAVETA (Gliga) – stareţa mănăstirii „Sf. M.Mc. Gheorghe” or. Ungheni;  Egumena 
ERMOGHENA (Ciulafl î) – stareţa mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” Alexandrovca 
(Ucraina);  Egumena EUPRAXIA (Grosu) – stareţa mănăstirii „Schimbarea la Faţă” Borisovca 
(Ucraina);   Dna Tamara Purcel;  Dna Ecaterina Slivca;  Dna Nina Corol; Dna Irina Gajim, dirijor 
al corului de preotese al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni; Dna Liubovi Lozovan.

25 aprilie
Pentru frumoasa colaborare și drept recunoștinţă pentru aportul adus întru susţinerea 

Bisericii Ortodoxe din Moldova, ES Andrea Russo, Consulul general al Ambasadei Italiei,  
a fost decorat cu Ordinul ”Cuv. Paisie Velicikovski”, gr. II. Prot. Mitr. Emanuil Brihuneţ, 
președintele Departamentului mitropolitan Construcţii pentru truda depusă  în promovarea 
și revigorarea arhitecturii și patrimoniului bisericesc, a fost decorat cu Ordinul „Cuv. Paisie 
Velicikovski”, gr. II.

Pe data de  20 aprilie, când sărbătorim Izvorul Tămăduirii, a 
avut loc  prima întrunire a preoţilor din Protopopiatul Sectorului  II, 
municipiul Chișinău. 

În nou înfi inţata structură administrativă bisericească au fost 
incluse comunităţile creștine-ortodoxe din sectorul Botanica, 
Aeroport, s. Codru, or. Sângera, s. Băcioi, s. Revaca, s. Dobrogea și  
s. Brăila, în total 21 de biserici. 

Preacucernicii părinţi, în frunte cu părintele protopop Pavel 
Borșevschi au  săvârșit Sfânta Liturghie, după care a urmat înconjurul 
bisericii și sfi nţirea mică a apei.

După Sfânta Liturghie a avut loc o discuţie cordială  în care s-a 
vorbit de problemele care urmează să fi e rezolvate în cel mai scurt 
timp.

Părintele protopop Pavel Borșevschi a propus ca fi ecare preot 
în parohia sa să facă o evaluare a posibilităţilor de a realiza dreptul 
fi ecărui copil să frecventeze orele de religie în școală. Pentru aceasta 
este necesar  să se lucreze cu părinţii și cu conducerea școlilor din 
protopopiat. De menţionat că în hotarele protopopiatului  funcţionează 
41 de instituţii de învăţământ preuniversitar, însă spre regret în mai 
puţin de  10% dintre acestea se predă religia.

Totodată urmează să fi e perfectate dosarele pentru fi ecare parohie 
în parte, care vor fi  depuse la cancelaria protopopiei.

S-a mai hotărât că astfel de întruniri să fi e organizate regulat, 
pentru a depăși anumite greutăţi și neînţelegeri care pot apărea pe 
parcursul activităţii de fi ecare zi.

În timpul vizitei Sanctităţii Sale Patriarhul 
Kiril în Bulgaria, a fost inaugurată o expoziţie 
de artă religioasă. Ceremonia de deschidere a 
avut loc la Casa Moscovei din or. Sofi a.

La expoziţie au fost prezenţi Ambasadorul 
Extraordinar și Plenipotenţiar al Republicii 
Moldova în Republica Bulgaria A. Prigorschi 
și reprezentanţi ai Mitropoliei Moldovei.

Din partea ţării noastre au fost prezentate 
lucrări ale copiilor din Centrele de plasament 
din municipiul Chișinău. Vizitatorii au remarcat 
lucrările inedite ale copiilor, confecţionate din 
lână uscată, lut, lemn, mărgele. Au fost expuse 
și elemente cu tematică pascală.

Este prima oară când Mitropolia Moldovei 
participă la o expoziţie religioasă în Bulgaria.

Astfel, Direcţia mitropolitană aduce 
sincere mulţumiri ambasadei moldovenești 

în Sofi a, care a facilitat prezenţa și găzduirea 
reprezentanţilor Bisericii la această 
expoziţie.

Secvenţă de la Liturghia ofi ciată de ÎPS 
Vladimir la biserica Sf. M. Mc Gheorghe din 
municipiul Chișinău

Mitropolia Moldovei a participat la expoziţia 
de artă religioasă din Bulgaria

Prima adunare a 
preoţilor Protopopiatului 
din  Sectorul II, 
municipiul Chișinău

 Rugăciunea comună înainte de începerea adunării preoţilor din 
protopopie
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Un grup de slujitori și studenţi de la Seminarul 
Teologic “Sf. Trei Ierarhi” au realizat o vizită la Azilul 
republican de bătrâni. Oaspeţii au fost întâmpinaţi cu mult 
drag de către bătrânii plasaţi în această instituţie, precum 
și de către părintele Boris Canţer, care deservește spiritual 
acest azil.

În paraclisul “Cuv. Serafi m de Sarov”, amplasat în 
incinta instituţiei, s-a săvârșit slujba acatistului în cinstea 
sfântului ocrotitor, precum și un Te Dem de sănătate. 
După slujbă părintele Boris s-a adresat către seminariști 
cu un cuvânt de învăţătură, mulţumindu-le pentru râvnă, 
dragoste și implicare în diverse activităţi în cadrul 
Săptămânii Tineretului Ortodox. Părintele le-a vorbit 
despre provocările tinerilor de astăzi și despre necesitatea 
formării duhovnicești a unui viitor teolog.

A urmat un concert de cântare duhovnicească prezentat 
de către corul seminarului dirijat de dna Lilia Lungu, 
după care Prot. Octavian Moșin, președinte al Asociaţiei 
Studenţilor Creștini Ortodocși, s-a adresat către bătrânii 
prezenţi cu un cuvânt de încurajare și de susţinere întru 
depășirea tuturor neputinţelor și crizelor prin care trec.
Părintele Boris și administraţia instituţiei au mulţumit pentru 
această sărbătoare de sufl et, rugându-i pe tineri să-i mai 
viziteze și să le aducă bucurii prin cântare duhovnicească.
Fiecare bătrân a avut parte de cadouri din partea 
tinerilor, care au constat din dulciuri, cruciuliţe și cărţi de 
rugăciuni.

S-a hotărât ca prin eforturile comune ale tinerilor 
teologi în fi ecare an să fi e reparată câte o odaie din acest 
azil.

ÎPS Mitropolit Vladimir a participat la ceremonia 
ofi cială de arborare a drapelului în faţa Guvernului 
Republicii Moldova. La eveniment au fost prezenţi prim-
ministrul Vlad Filat, membri ai primului Parlament al 
RM și primul președinte al ţării, Mircea Snegur, precum 
și membri ai Cabinetului de Miniștri și deputaţi din 
Legislativul actual.

Tricolorul de 7 metri lungime și 3,5 metri lăţime a fost 
binecuvântat prin stropire cu apă sfi nţită de ÎPS Vladimir,  
Mitropolitul  Chișinăului și al Întregii Moldove, însoţit de 
un sobor de preoţi, după care militarii gărzii de onoare 
au arborat steagul pe catarg la înălţimea de cca 34 metri, 
unde va sta permanent.

Ziua drapelului naţional al Republicii Moldova este 
sărbătorită la 27 aprilie. Această zi a fost instituită de 
Parlament la 23 aprilie 2010.

Tricolorul a fost desemnat ofi cial drapel de stat pe 27 
aprilie 1990 de către deputaţii primului Legislativ.

Sub egida Direcţiei Generale Învăţământ 
din Chișinău a avut loc ședinţa managerilor 
principali ai instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar. La eveniment, pe lângă pedagogi 
a fost prezent și Prot. Mitr. Pavel Borșevschi, 
paroh al Bisericii „Sf. Dumitru” din Chișinău, 
care a vorbit celor prezenţi despre metodica 
predării religiei în instituţiile de învăţământ 
preuniversitar.

În alocuţiunea sa, Părintele Pavel a vorbit 
despre dinamica implementării proiectului 
de predare a religiei în școlile și liceele din 
republică, dar și despre strategiile și pașii 
care urmează a fi  întreprinși ulterior pentru 
consolidarea acestor eforturi și pentru crearea 
tuturor condiţiilor necesare pentru ca obiectul 
Religia să facă parte din curriculumul naţional.

Sfi nţia Sa a apreciat înalt entuziasmul 
profesorilor de religie din școlile unde se predă 
acest obiect, manifestându-și speranţa că aceste 
eforturi nu vor fi  zadarnice iar tânăra generaţie 
va fi  educată în spiritul unor valori edifi catoare.

Conducerea Direcţiei Generale de 
Învăţământ a salutat iniţiativele părintelui 

Pavel Borșevschi și ale tuturor celor implicaţi 
în procesul de predare a religiei în școală și 
s-a arătat disponibilă spre colaborare și în 
continuare.

Cu prilejul acestei întruniri a fost organizată 
și o expoziţie de carte didactică, unde s-au 
regăsit și mai multe titluri de manuale pentru 
predarea religiei.

Cu binecuvântarea Prea Sfi nţitului Nicodim, 
în Episcopia de Edineţ și Briceni în perioada anilor 
2012-2014 va fi  implementat proiectul „Abilitarea 
tinerilor în participarea și promovarea serviciilor 
de îngrijire la domiciliu pentru bătrâni” iniţiat 
de Asociaţia Obștească „Ajutorul Creștin pentru 
Moldova”. În urma cererilor depuse și a unei 
selecţii efectuate de membrii asociaţiei, pentru 
participare la proiect au fost alese zece parohii din  
cuprinsul Blagociniilor de Edineţ și Dondușeni.

În Blagocinia Edineţ, proiectul va fi  aplicat în 
parohiile:

„Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineţ (paroh 
– prot. Serghei Panaite),

„Sf. Arhangheli” din satul Rotunda (paroh 
– preot Adrian Postolachi), 

„Sf. Arhangheli” din satul Ghincăuţi (preot 
paroh – prot. Andrei Jalbă), 

„Sf. Arhangheli” din satul Alexăndreni (paroh 
– preot Igor Ciubotaru), 

„Sf. Arhangheli” din satul Pociumbăuţi (paroh 
– preot Ilie Matasă), 

„Sf. Nicolae” din satul Ruseni (paroh – prot. 
Petru Moșneguţu), 

„Sf. Nicolae” din satul Văratec (paroh – prot. 
Ghenadie Dascăl). 

Din cuprinsul Blagociniei Dondușeni pentru 
participare la proiect au fost selectate parohiile: 

„Sf. Nicolae” din orașul Dondușeni 
(responsabil – prot. Veaceslav Matiescu), 

„Acoperământul Maicii Domnului” din satul 
Scăieni (paroh – prot. Rodion Pleșca),

„Acoperământul Maicii Domnului” din satul 
Ţaul (paroh – prot. Lucian Serdeșniuc).

La data de 4 mai 2012, la Reședinţa 
Episcopală din orașul Edineţ a avut loc un 
seminar de informare cu privire la modul în care 
va fi  aplicat proiectul „Abilitarea tinerilor în 
participarea și promovarea serviciilor de îngrijire 
la domiciliu pentru bătrâni”, organizat de doamna 
președinte a Asociaţiei Obștești „Ajutorul Creștin 
pentru Moldova”, Lilia Bulat și a specialiștilor 
în cadrul proiectului – Veaceslav Luca și Uliana 
Goncearenco. La seminar au luat parte slujitorii 
din parohiile participante la program.

Programul își propune realizarea următoarelor 
activităţi:

Mobilizarea a 100 voluntari tineri și 50 
voluntari adulţi și instruirea lor în acordarea 
serviciilor de îngrijire la domiciliu.

Organizarea seminarelor de instruire pentru 
voluntari, asistenţi sociali și medicali din Eparhia de 
Edineţ și Briceni în oferirea de servicii specializate 
de îngrijire la domiciliu pentru bătrâni.

Acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu 
pentru 100 de bătrâni din Eparhie.

Sensibilizarea opiniei publice cu privire la 
problemele bătrânilor din Republica Moldova prin 
elaborarea materialelor informative, internet, foto 

și video.
Organizarea vizitelor de studii pentru 

participanţii din proiect în comunităţi unde au fost 
desfășurate activităţi similare.

Astfel, din fi ecare parohie, pe lângă preotul 
paroh, în realizarea proiectului vor fi  incluși 5 
voluntari maturi ţi 10 voluntari tineri (cu vârsta 
cuprinsă între 11 și 16 ani), asistentul medical și 
cel social din localitate.

În cadrul întrunirii au fost stabilite și datele 
următoarelor seminare de instruire cu participarea 
membrilor echipelor locale. Ele se vor desfășura 
conform următorului program:

La 12 mai 2012, ora 900, la sediul eparhial din 
orașul Edineţ va avea loc întrunirea cu asistenţii 
sociali și medicali din toate localităţile selectate 
la proiect și cu voluntarii tineri din satele Ţaul, 
Scăieni, Pociumbăuţi, Văratec și or. Dondușeni 
(70 de persoane).

La 13 mai 2012, ora 1200, va avea loc 
întrunirea cu voluntarii tineri din orașul Edineţ și 
satele Ruseni, Ghincăuţi, Rotunda și Alexăndreni 
(50 de persoane).

La 14 mai 2012, ora 900, va avea loc întrunirea 
cu preoţii, asistenţii medicali și cei sociali din toate 
localităţile participante la proiect (30 persoane).

La 15 mai 2012, ora 900, va avea loc întrunirea 
cu preoţii din toate localităţile participante la 
proiect (10 persoane).

La 16 mai 2012, ora 900, va avea loc întrunirea 
cu voluntarii adulţi din localităţile Ţaul, Scăieni, 
Rotunda, Alexăndreni și orașul Dondușeni (25 
persoane).

La 17 mai 2012, ora 900, va avea loc 
întrunirea cu voluntarii adulţi din orașul Edineţ și 
satele Ghincăuţi, Văratec, Pociumbăuţi și Ruseni  
(25 persoane).

Totodată, s-a stabilit ca până la data de 10 mai 
2012 fi ecare slujitor să prezinte lista completă a 
participanţilor la proiect din parohia respectivă 
(asistentul medical, social, 5 voluntari maturi și 
10 tineri).

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ și 
Briceni

Tinerii teologi alături de 
bătrânii singuratici

A fost sfi nţit drapelul 
arborat în  faţa sediului 
Guvernului

Predarea religiei în școală discutată la Direcţia 
Generală Învăţământ Chișinău

Promovarea serviciilor de îngrijire la 
domiciliu pentru bătrâni
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CALENDAR 
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Mai – Florar
1 L 14 Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Mc.
Eftimie, Ignatie și Acachie; Cuvioasa
Isidora.
2 M 15 Aducerea moaștelor Sf.
Ier. Atanasie al Alexandriei; Sf.
Ierarh Atanasie al III-lea, Patriarhul
Constantinopolului.
3 Mc 16 Sf. Mc. Timotei din Egipt și
soţia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor.
4 J 17 Sf. Mc. Pelaghia din Tars; Cuv. 
Ilarion; Cuviosul Valerian.
5 V 18 Sf. Mare Mc. Irina din Tesalonic;
Sf. Mc. Neofi t, Gaie și Gaian.
6 S 19 Sf. și Dreptul Iov; Cuv. Mamant,
Pahomie și Ilarion.
7 D 20 Duminca a VI-a după Paști. 
(a Orbului) Arătarea semnului Sfi ntei
Cruci la Ierusalim (anul 346); Sf. Mc.
Acachie; Sf. Nil de la Sora; Sf. Alexis 
Toth din Minneapolis.
8 L 21 †) Sf. Ap. Ioan Evanghelistul; 
Minunea de la mormântul Sf. Ap. Ioan; 
Cuv. Arsenie cel Mare.
9 M 22  Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. 
Hristofor; Aducerea moaștelor Sf. Ier. 
Nicolae la Bari (anul 1087).
10 Mc 23 Sf. Ap. Simon Zilotul
(Natanail); Cuv. Mărt. Isihie și
Lavrentie.
11 J 24  Înălţarea Domnului. Sf. Sfi nţit 
Mc. Mochie; Sf. Ier. Chiril și Metodie,
apostolii slavilor.
12 V 25 Sf. Ier. Epifanie al Ciprului și
Gherman al Constantinopolului; † Sf.
Mc. Ioan Valahul.
13 S 26 Sf. Mc. Glicheria din Tracia;
Cuv. Mărt. Serghie Mărturisitorul.
14 D 27 Duminica a VII-a după 
Paști (a  Sf. Părinţi de la Sinodul I 
Ecumenic). Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. 
Sf. Mc. Terapont.
15 L 28 Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Ier. 
Ahilie al Larisiei.
16 M 29 Cuv. Teodor cel sfi nţit, ucenicul
Cuv. Pahomie; Sf. Mc. Isaachie, Simeon
și Petru.
17 Mc 30 Sf. Ap. Andronic și Iunia; Cuv. 
Nectarie și Teofan. 
18 J 31 Sf. Mucenici: Teodot cel din
Ancira, Petru și Dionisie; Sf. Hristina și
cele 7 fecioare împreună cu ea.
19 V 1 Sf. Ier. Mc. Patrichie al Prusei și
cei împreună cu dânsul; Sf. Ier. Dunstan 
de Canterbury.
20 S 2 Sf. Mc. Talaleu doctorul din
Liban; Cuv. Talasie; Sf. Marcu Pustnicul.
Pomenirea celor adormiţi întru Domnul.
21 D 3 †) Duminica Mare. Sf. Mari 
Împăraţi Constantin și mama sa Elena,

†)

întocmai-cu-apostolii.
22 L 4 Ziua Sf. Duh. Sf. Mc. Vasilisc din
Amasia și Marcel.
23 M 5  Sf. Ier. Mărt. Mihail al Sinadei;
Sf. Mir. Maria lui Cleopa.
24 Mc 6 Cuv. Simeon de la Muntele
minunat; Sf. Mc. Meletie, Serapion și
Marciana.
25 J 7 † A treia afl are a capului Sf. Ioan 
Botezătorul; Sf. Mucenic Celestin.
26 V 8 Sf. Ap. Carp și Alfeu din cei
70; Sf. Ier. Augustin de Canterbury; Sf.
Mucenici Averchie și Elena.
27 S 9 Sf. Ier. Mc. Eladie și Terapont 
al Sardiei; Sf. Mc. Iuliu veteranul; Cuv. 
Beda venerabilul; Sf. Ioan Rusul.
28 D 10 Duminica I după Cincizecime
(a Tuturor Sfi nţilor) Sf. Mc. Eutihie
din Melitina; Sf. Ier. Mărt. Nichita
al Calcedonului; Sf. Ier. Gherman al
Parisului; Cuv. Nichita; Sf. Eladie și
Eliconida.
29 L 11 Sf. Mc. Teodosia fecioara din
Cezareea; Sf. Mc. Olivian și Alexandru;
Împăratul Constantin XII (1453).

; ș ;

Începutul Postului Sfi nţilor Apostoli.
p (

30 M 12 Cuv. Isaac (Isaachie)
Mărturisitorul de la Mănăstirea Dalmat;
Cuv. Varlaam; Sf. Mucenic Natalie.
31 Mc 13 Sf. Mc. Ermie din Pont; Sf. 
Mc. Eusebie și Haralambie.

(începutul în pag. 1) 
Încă și peste slugile Mele și peste 

slujnicele Mele voi turna în acele zile, din 
Duhul Meu și vor prooroci. Și minuni voi 
face sus în cer și jos pe pământ semne: 
sânge, foc și fumegare de fum. Soarele se 
va schimba în întuneric și luna în sânge, 
înainte de a veni ziua Domnului, cea mare 
și strălucită. Și tot cel ce va chema numele 
Domnului se va mântui” (Fapte 2, 1-13).

ICOANA PRAZNICULUI
Icoana sărbătorii de azi este cunoscută 

ca “Pogorârea Sfântului Duh”. Este o icoană 
în culori îndrăzneţe de roșu și aur semnifi când 
că este un mare eveniment. În partea de sus 
din care ies raze care sunt îndreptate către 
Apostoli. De asemenea, deasupra fi ecărui 
Apostol se poate vedea o limbă de foc care 
semnifi că Pogorârea Sfântului Duh. 

Clădirea din spatele icoanei reprezintă 
camera de sus a clădirii în care ucenicii 
Domnului erau adunaţi după Înălţare. 
Apostolii sunt înfăţișaţi șezând intr-un 
semicerc care arată unitatea Bisericii. De 
asemenea, alături de Apostoli este prezent 
și Sfântul Pavel care deșii nu se afl a în acea 
zi acolo, a devenit Apostolul Bisericii și cel 
mai mare misionar. Dintre apostoli, cei patru 
evangheliști - Matei, Marcu, Luca și Ioan 
- ţin în mână manuscrise care reprezintă 

autoritatea învăţăturii care Mântuitorul le-a 
dat-o. 

În centrul icoanei, sub apostoli, se 
găsește o fi gura de rege pe un fundal 
întunecat. Acesta este o fi gură simbolică 
- Cosmos, și reprezintă oamenii din lume 
care trăiau în întunericul păcatului, idolatriei 

și al necunoașterii. Această fi gură poartă în 
mână o haină albă ce reprezintă învăţăturile 
apostolilor. Tradiţia Bisericii ne arată că 
Apostolii au purtat mesajul Evangheliei în 
toate părţile lumii. 

În icoana Cincizecimii putem vedea 
plinirea promisiunii Sfântului Duh trimis 
prin intermediul Apostolilor care vor învăţa 
popoarele și ii vor boteza în numele Sfi ntei 
Treimi. Aici putem vedea ca: 

Biserica se naște și este ţinută în unitate 
prin prezenţa și lucrarea Sfântului Duh; 

Duhul Sfânt călăuzește Biserica în lume 
pentru propovăduirea Evangheliei ;

Duhul Sfânt hrănește Trupul lui Hristos 
- Biserica -, în adevăr și dragoste.

RUGACIUNE CATRE DUHUL SFANT 
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul 

adevărului, Care pretutindeni ești și toate le 
plinești, Vistierul bunătăţilor și Datatorule 
de viaţă, vino și Te sălășluiește întru noi și 
ne curăţește de toată întinarea și mântuiește, 
Bunule, sufl etele noastre. 

TROPARUL PRAZNICULUI 
Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul 

nostru, Cela ce preaînţelepţi pe pescari ai 
arătat, trimiţându-le lor Duhul Sfânt, și 
printr-înșii lumea ai vânat, Iubitorule de 
oameni, slavă Ţie.

(începutul în pag. 1)
Datorită transfi gurării supreme a trupului Sau, Hristos poate 

deveni interior celor care cred în El. Înălţarea Domnului nu 
înseamnă retragerea Sa din creaţie, pentru că El continuă să fi e 
prezent și lucrător prin Sfântul Duh.

Luca 24, 36-53
Și pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor și 

le-a zis: Pace vouă. Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-
se, credeau că văd duh. Și Iisus le-a zis: De ce sunteţi tulburaţi 
și pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeţi 
mâinile Mele și picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă și 
vedeţi, că duhul nu are carne și oase, precum Mă vedeţi pe Mine 
că am. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele Sale. Iar 
ei încă necrezând de bucurie și minunându-se, El le-a zis: Aveţi 
aici ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de pește fript și 

dintr-un fagure de miere. Și luând, a mâncat înaintea lor. Și le-a 
zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fi ind încă 
împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise 
despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci și în psalmi. Atunci 
le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Și le-a spus că așa 
este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și așa să învieze 
din morţi a treia zi. Și să se propovăduiască în numele Său 
pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de 
la Ierusalim. Voi sunteţi martorii acestora. Și iată, Eu trimit peste 
voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă ședeţi în cetate, până ce vă 
veţi îmbrăca cu putere de sus. Și i-a dus afară până spre Betania și, 
ridicându-Și mâinile, i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, 
S-a despărţit de ei și S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, 
s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Și erau în toată vremea 
în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.

21 mai/ 3 iunie
Acest mare între împăraţi, 

fericitul și pururea pomenitul 
Constantin, a fost fi u al lui 
Constanţiu, care se numea Clor, 
și al cinstitei Elena. Constanţiu a 
fost nepot de fi ică lui Claudiu cel 
ce a împărăţit în Roma mai înainte 
de împărăţia lui Diocleţian și a 
lui Carin. Acest Constanţiu, după 
ce a fost primit de Diocleţian și 
de Maxenţiu Erculiu ca să fi e 
părtaș al împărăţiei lor, când 
Maximian Galeriu dimpreună cu 
alţi prigonitori, cu tărie ridicaseră 
prigonire asupra tuturor 
creștinilor, el singur întrebuinţând 
blândeţea și mila, mai vârtos pe 
cei ce se luptau pentru credinţa 
lui Hristos îi întrebuinţa sfetnici 
și părtași ai slujbelor împărătești. 
Învăţând el buna cinstire pe 
Constantin fi ul său cel iubit, care 
după acestea s-a numit întâiul 
împărat al creștinilor, l-a lăsat 
moștenitor al împărăţiei sale, 
în insulele Britaniei. După ce 
Constantin a fost înștiinţat de 
lucrurile necinstite, desfrânate, 
pierzătoare și proaste, pe care 
le făcea în Roma, Maxenţiu, 
fi ul lui Erculiu, și îndemnat de 
dumnezeiasca râvnă și chemând 

pe Hristos împreună oștilor, a 
pogorât împotriva lui Maxenţiu. 
Deci, văzând Dumnezeu 
curăţenia sufl etului lui i s-a arătat 
mai întâi în somn, după aceea în 
amiaza zilei, închipuind semnul 
Crucii scris cu stele: , l-a arătat 
lui și celor ce erau vrednici. 

Deci, îndrăznind în chipul 
cinstitei Cruci și făcând cu 
aur semnul Crucii pe arme, 
a mers la Roma, și pe însuși 
pierzătorul Maxenţiu l-a aruncat 
în râul Tibon, înecându-l 
lângă podul Milvia, și așa a 
izbăvit pe cetăţenii Romei de 
tirania acestuia. Atunci marele 
Constantin, pornindu-se de la 
cetatea romanilor și mergând pe 
cale voia să zidească o cetate pe 
numele său în Ilion, unde se zice 
că a avut loc războiul Troienilor 
cu elinii; însă a fost oprit prin 
dumnezeiasca înștiinţare și i s-a 
poruncit de la Dumnezeu ca mai 
de grabă în Bizanţ să-și zidească 
cetatea. Deci, urmând voii celei 
dumnezeiești, a zidit această 
de Dumnezeu păzită cetate pe 
numele său, pe care a și adus-o 
lui Dumnezeu ca pe o pârgă a 
credinţei sale. Și deoarece căuta 
scumpătatea credinţei celei 

din vremea noastră, a adunat 
în Niceea arhierei din toate 
părţile, prin care s-a propovăduit 
credinţa ortodoxă, și Fiul a fost 
recunoscut deofi inţă cu Tatăl, 
iar Arie și cei împreună cu el au 
fost daţi anatemei, dimpreună cu 
hula lor. A trimis încă și pe maica 
sa Elena la Ierusalim pentru 
căutarea cinstitului lemn pe care 
a fost pironit cu trupul Hristos, 
Dumnezeul nostru; apoi, aceste 
părţi de lemn sfânt au fost mutate, 
adică o parte a fost așezată chiar 
în Ierusalim, iar cealaltă parte a 
adus-o în împărăteasca cetate.

Împărăteasa Elena, după 
ce a ajuns la Constantinopol, 
și-a săvârșit viaţa; iar marele 
Constantin, împodobind cetatea 
cu înnoiri și cu prăznuiri, și puţin 
ceva trecând peste patruzeci și 
doi de ani ai împărăţiei sale, și 
începând războiul cu perșii, și 
în oarecare sat lângă Nicomidia 
fi ind, s-a mutat către Domnul, 
și a fost adus în cetatea sa, unde 
a fost primit cu evlavie și cu 
prea încuviinţate întâmpinări, a 
fost așezat în biserica sfi nţilor 
apostoli. Și a împărăţit în 
Roma cea Nouă în anul de la 
zidirea lumii, cinci mii opt sute 

optsprezece; iar de la venirea cea 
în trup a Mântuitorului nostru 
Dumnezeu trei sute treizeci și 
șapte, fi ind al treizeci și doilea 
împărat de la August.

Și se săvârșește pomenirea 
lui în preasfânta biserică cea 
mare, în biserica sfi nţii apostoli, 
și în dumnezeiasca biserica sa, 
în Mânăstirea Chinsterna lui 
Vis, unde mergând patriarhul 
împreună cu împăratul și cu suita 
sa cu litanie, săvârșesc aducerea 
dumnezeieștilor Taine.

HRISTOS S-A ÎNĂLTAT!

POGORÂREA SFÂNTULUI  DUH

SFINŢII  ȘI ÎNTOCMAI CU APOSTOLII, MARII 
ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ȘI MAMA SA ELENA
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Recent am citit un articol care 
mișuna pe o reţea de socializare, era 
în engleză, o conversaţie extrem de 
utilă între un profesor și un student. 
Am considerat că conţinutul acestei 
discuţii trebuie făcut public, am 
tradus-o pentru cei care se îndoiesc de 
puterea credinţei!

***
Profesorul: Tu ești un creștin, 

fi ule?
Studentul: Da, domnule, sunt.
Profesorul: Deci, credeţi în 

Dumnezeu?
Studentul: Absolut, domnule.
Profesorul: Dumnezeu e bun?
Studentul: Sigur.
Profesorul: Este Dumnezeu 

atotputernic?
Studentul: Da.
Profesorul: Fratele meu a murit 

de cancer, chiar dacă el s-a rugat la 
Dumnezeu să-l vindece. Cei mai mulţi 
dintre noi ar încerca să ajute pe alţii 
care sunt bolnavi. Dar Dumnezeu nu 
a făcut-o. Cum este acest Dumnezeu 
bun, atunci? a?

(Studentul   tăcea.)
Profesorul: Nu poţi răspunde, 

poate tu? Să începem din nou, 
tinere. Dumnezeu e bun?

Studentul: Da.
Profesorul: Satana e bun?
Studentul: Nu.
Profesorul: De unde vine Satana?
Studentul: de la … Dumnezeu …
Profesorul: Așa este. Spune-mi 

fi ule, există rău în această lume?
Studentul: Da.
Profesorul: Răul este peste 

tot, nu-i așa? Și Dumnezeu a creat 
totul. Corect?

Studentul: Da.
Profesorul: Deci, cine a creat 

răul?
(Studentul nu a răspuns.)
Profesorul: Există boli? Imoralita-

te? Ură? Urâţenie? Toate aceste lucruri 
îngrozitoare există în lume, nu-i așa?

Studentul: Da, domnule.
Profesorul: Deci, cine le-a creat?
(Studentul n-a avut nici un răspuns.)
Profesorul: Știinţa spune că ai 5 

simţuri pe care le utilizezi pentru a 
identifi ca și observa lumea din jurul 
tău. Spune-mi, fi ule, ai văzut pe 
Dumnezeu?

Studentul: Nu, domnule.

Profesorul: Spune-ne dacă ai auzit 
vreodată pe Dumnezeu?

Studentul: Nu, domnule.
Profesorul: L-ai simţit vreodată, 

gustat, mirosit, pe Dumnezeul tău? Ai 
avut vreodată orice percepţie senzorială 
a lui Dumnezeu?

Studentul: Nu, domnule. Mă tem 
că nu.

Profesorul: Dar tu încă mai crezi 
în El?

Studentul: Da.
Profesorul: Conform simţurilor 

empirice, testabile, demonstrabile, 
știinţa spune că Dumnezeul tău nu 
există. Ce spui de asta, fi ule?

Studentul: Nimic. Eu am doar 
credinţa mea.

Profesorul: Da, credinţa.
Studentul: Profesore, există un 

astfel de lucru ca căldura?
Profesorul: Da.
Studentul: Și există un astfel de 

lucru ca “rece”?
Profesorul: Da.
Studentul: Nu, domnule. Nu 

există.
(Sala de clasă a devenit foarte 

liniștită, cu această turnură a 
evenimentelor.)

Studentul: Domnule, puteţi avea 
căldură sau supraîncălzire, mega 
căldură, căldură albă. Dar noi nu 
avem nimic numit frig. Putem ajunge 
158 de grade sub zero, ceea ce nu 
este căldură, dar nu putem merge mai 

departe, după care nu există nici lucru 
la fel de rece. Rece este doar un cuvânt 
pe care îl folosim pentru a descrie 
absenţa căldurii. Nu putem măsura 
frigul. Căldura este energia. “Rece” 
nu este opusul căldurii, domnule, doar 
lipsa ei.

(Sala a rămas înmărmurită)
Studentul: Ce este întunericul, 

profesore? Există un astfel de lucru ca 
întunericul?

Profesorul: Da. Ce este noaptea 
dacă nu există întuneric?

Studentul: Ai dat greș din nou, 
domnule. Întunericul este absenţa 
a ceva. Puteţi avea lumină scăzută, 
lumină normală, lumină strălucitoare, 
lumină intermitentă. Dar, dacă nu 
aveţi lumina în mod constant, nu ai 
nimic, de acea s-a numit întuneric? În 
realitate, întunericul nu este. Dacă ar 
fi , atunci s-ar putea face mai întunecat, 
nu-i așa?

Profesorul: Deci, spre ce duci, 
tinere?

Studentul: Domnule, punctul 
meu este că premisa dumneavoastră 
fi lozofi că este greșită.

Profesorul: Greșit? Explică-mi!
Studentul: Domnule, urmăriţi o 

premisă duală. Susţineţi că există viaţă 
și apoi există moarte, un Dumnezeu 
bun și un Dumnezeu rău. Vizualizaţi 
conceptul de Dumnezeu ca ceva fi nit, 
ceva ce putem măsura. Domnule, 
știinţa nu poate explica nici chiar 

gândul. Acesta utilizează electricitatea 
și magnetismul, dar nu a fost niciodată 
văzut, cu atât mai puţin pe deplin 
înţeles. Pentru a vedea moartea ca 
opusul vieţii înseamnă a fi  ignorant de 
faptul că moartea nu poate exista ca un 
lucru de fond.

Moartea nu este opusul vieţii: doar 
absenţa ei. Acum spune-mi, profesore, 
nu cumva învăţaţi elevii dvs. că ei au 
evoluat de la maimuţă?

Profesorul: Dacă te referi la 
procesul evoluţiei naturale, da, desigur, 
fac.

Studentul: Aţi observat vreodată 
evoluţia cu proprii ochi, domnule?

(Profesorul clătină din cap cu un 
zâmbet, începând să realizeze în ce 
direcţie merge discuţia.)

Studentul: Din moment ce nimeni 
nu a observat vreodată procesul de 
evoluţie cu ochii săi nici nu se poate 
dovedi consecutivitatea exactă a 
acesteia. Deci conform opiniei dvs. ești 
un om de știinţă, dar conform faptelor 
nu ești decât un predicător?

(Clasa a muţit.)
Studentul: Există cineva în 

clasă care a văzut vreodată creierul 
profesorului?

(Clasa a izbucnit în râs.)
Studentul: Este cineva aici 

care a auzit vreodată creierul 
profesorului, simţit, atins sau mirosit 
pe el? Nimeni nu pare să fi  făcut 
acest lucru. Deci, în conformitate cu 
normele stabilite de legile empirice, 
e demonstrabil, că știinţa spune că 
nu aveţi creier, domnule. Cu tot 
respectul, cum să avem încredere în 
cursurile dumneavoastră, domnule?
(Sala de clasă a tăcut profesorul se uită 
la student).

Profesorul: Cred că va trebui să le 
iei pe credinţă, fi ule.

Studentul: Așa este domnule … 
Exact! Legătura dintre om și Dumnezeu 
este la fel bazată pe CREDINŢĂ. Asta 
este tot ce ţine lucrurile în viaţă și în 
mișcare.

P. S.
Eu cred că v-aţi bucurat de 

conversaţie. Și dacă da, veţi dori, 
probabil, prietenii / colegii să se bucure 
de ea la fel,!

Pentru că acest lucru poate să 
le crească cunoștinţele lor … sau 
credinţa.

Elevi de la liceul „Ion Creangă”, însoţiţi de părintele Sorin 
Huluţă de la Biserica „Sfi nţii Martiri Brâncoveni”, au mers și au 
împărţit pachete cu produse alimentare mai multor bătrâni sărmani 
din Soroca și Voloviţa.

Pachetele au fost colectate de către elevi. Doamna Olga 
Gherghelegiu spune că la Liceul „Ion Creangă” Consiliul elevilor 
încearcă să încetăţenească o tradiţie a campaniilor de ajutorare 
a oamenilor afl aţi în difi cultate. Modul de înţelegere a sensului 
acestor campanii este creștin. Elevii s-au inclus cu toată dragostea 
în colectarea produselor: zahăr, orez, hrișcă, paste făinoase, ulei, 
făină. Din cantităţile adunate s-au făcut 30 de pungi, care au ajuns 
la masa bucuriei celor ce aveau nevoie de ele. Iar cei care au 
împărţit aceste daruri au înţeles mai bine cuvintele preotului, care 
ne îndeamnă mereu să dăm celui ce este în nevoi și în necazuri. 
Prin gestul lor fi lantropic elevii au putut vedea mai bine unde este 
inima lor.

Iată ce ne-a relatat Iulian Gasan: „Eu am mers în satul Voloviţa 
și am împărţit pachete. Am trăit o mare bucurie, sufl etul mi s-a 
umplut de lumină atunci când vedeam lumina din ochii bătrânilor. 
E mai mare bucuria atunci când dăruiești decât atunci când 
primești. Prin asemenea acţiuni de caritate simţi nevoia de a nu 
înceta să faci binele, pentru că există atâta lume necăjită. Le spun 
tuturor semenilor mei care vor citi aceste rânduri: „Să ajutăm ori de 
câte ori putem aproapele după puterea noastră. Numai așa ne vom 
însenina sufl etele și ne vom apropia de Dumnezeu”.

Nina Neculce
Sursa: Observatorul de Nord 

7 mai. Sala mare a Casei de cultură a Universităţii de Stat din Moldova a găzduit Conferinţa 
teologică – „Repere pentru viaţa unui tânăr creștin”.

Evenimentul s-a încadrat în prima zi a Săptămânii Tineretului Ortodox, care a presupus 
activităţi cu tinerii în vederea unei revigorări duhovnicești.

La începutul întâlnirii corul mitropolitan de copii a venit cu un program de cântări 
bisericești prezentate în premieră înainte de deplasarea la un festival ortodox din Polonia. 

A urmat conferinţa la care au fost invitaţi Preotul Vasile Ciobanu și Dr. Nicolae Fuștei, 
adresându-se celor peste 300 de tineri veniţi la întâlnire și abordând teme actuale și de folos 
zidirii sufl etești a unui tânăr.

Părintele Vasile Ciobanu s-a referit la astfel de aspecte după cum este fecioria, sinceritatea, 
dragostea și la pericolele tânărului de astăzi.

D-l Nicolae Fuștei a adus mai multe argumente spre întărirea întru credinţă, pentru că 
această virtute lipsește în viaţa mai multor adolescenţi și tineri.  

Invitaţii au răspuns la întrebări cum ar fi : cum să întemeiezi o familie creștină? raportul 
dintre părinţi și copii; despre prietenie și devotament ș..a.

Conferinţa teologică – „Repere pentru viaţa 
unui tânăr creștin”

ȘOCANT: DESPRE CREDINŢĂ…

E frumos când poţi în viaţă să 
fi i darnic și milos…
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Joi, pe 3 mai, sala de ședinţe a Palatului Mitropolitan a găzduit cea de a II-a 
ediţie a Conferinţei naţionale știinţifi co-practice „Patrimoniul bisericesc – recuperarea 
trecutului”.

Evenimentul a demarat cu citirea mesajului de salut al Înalt Prea Sfi nţitului 
Mitropolit Vladimir de către Secretarul mitropolitan Prot. Mitr. Dr. Vadim Cheibaș, în 
care se menţionează următoarele:

„Am onoarea să vă salut cu ocazia deschiderii celei de a doua conferinţe știinţifi co-
practice cu genericul „Patrimoniul bisericesc – recuperarea trecutului”.

Timpul este nemilos, însă de cele mai multe ori, omul este și mai vitreg și iresponsabil 
faţă de valorile cultural-istorice moștenite. Experienţa primului seminar știinţifi co-
practic din 5 aprilie 2011 și impactul lui în mediul laic și bisericesc, au condiţionat 
desfășurarea conferinţei din anul curent. La conferinţa precedentă au fost abordate 
întrebări presante legate de protecţia patrimoniului bisericesc, în primul rând fi ind vorba 
de restaurarea artistică a edifi ciilor de cult și păstrarea arhitecturii lor originale. Nu ne-
am așteptat la rezultate pozitive imediate, dar conlucrarea Departamentelor mitropolitane 
cu cercetătorii și specialiștii din cadrul Ministerului Culturii și-a demonstrat efi cienţa și 
rapiditatea.

Astfel, ne bucurăm că apelul nostru de valorifi care și protejare a patrimoniului 
eclesial a găsit susţinere în mediul academic. Deja nu suntem singuri în eforturile de a 
păstra și de a transmite urmașilor tezaurul spiritual autohton.

Domnul să ne ajute în această nobilă și deloc ușoară misiune. Credem și sperăm că 
vom fi  auziţi, iar munca noastră comună va fi  apreciată la justa ei valoare. Patrimoniul 
de cult aparţine întregii societăţi, căreia îi și revine datoria creării condiţiilor necesare 
pentru conservarea și valorifi carea acestuia.”

Mai târziu au luat cuvânt domnul viceministru al culturii Gheorghe Postică și doamna 
Mairana Șlapac, vicepreședinte a Academiei de Știinţe a Moldovei, care au salutat 
organizarea celei de a II-a ediţii a conferinţei știinţifi ce și au subliniat conlucrarea tot mai 
strânsă și mai fructuoasă dintre Mitropolie, Ministerul Culturii și Academia de Știinţe a 
Moldovei, conlucrare a cărei misiune nobilă este de a pune în evidenţă valorile perene 
ale neamului și de a educa societatea, mai ales tânăra generaţie în spiritul respectului și a 
dragostei pentru moștenirea spirituală, culturală și istorică a neamului nostru.

Conferinţa a continuat cu expunerea comunicărilor tematice după cum urmează:
Dr. hab. Mariana ȘLAPAC (AȘM) – Probleme de restaurare a unor obiective de 

arhitectură monastică în Republica Moldova; Dr. Ion T ENTIUC (Muzeul Naţional de 
Arheologie și Istorie a Moldovei) – Necropolele de lângă bisericile din perioada medievală 
și premodernă în lumina cercetărilor arheologice; Dr. Sergius CIOCANU (Ministerul 
Culturii al RM) – Biserica și protejarea patrimoniului cultural bisericesc al ţării; Elena 
GRIGORAȘENCO (Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, șef  Centrul de Restaurare, 
Uniunea Artiștilor Plastici) – Conservarea și restaurarea icoanelor din patrimoniul Muzeului 
Naţional de Artă al Moldovei; Prot. Mitr. Dr. Octavian MOȘIN (Universitatea de Stat din 
Moldova) – Refl ectarea imaginii Bisericii Ortodoxe din Moldova în mass-media; Prot. 
Mitr. Manole BRIHUNEŢ (Mitropolia Moldovei) – Cărţile sfi nte – tezaurul bisericilor 
și mănăstirilor din Moldova – între istorie și valorifi care; Dr. Liliana CONDRATICOVA 
(Institutul Patrimoniului Cultural) – Covoarele tradiţionale din colecţia mănăstirilor 
moldovenești – parte a patrimoniului naţional; Eugen BÂZGU (Ministerul Culturii al 
Republicii Moldova) – Conservarea și restaurarea bisericilor de lemn (cazul Palanca  și 
Hirișeni, reamplasate la Muzeul Satului); Vasile MALANEŢCHI (Uniunea Artiștilor 
Plastici) – Prof. Vlad Dumbravă, absolvent al Seminarului Teologic din Chișinău, și 
preocupările sale pentru cunoașterea și protejarea patrimoniului cultural-bisericesc.

La fi nalul 
discuţiilor participanţii 
la conferinţă au luat 
următoarea decizie 
referitoare la acţiunile 
comune ulterioare:

D e c i z i a 
conferinţei din 3 
mai 2012, Protejarea 
patrimoniului bise-
ricesc – recuperarea 
trecutului. 

Reieșind din 
necesitatea   salv-
gardării patrimoniului 
cultural material, 
devine iminentă con-
turarea următoarelor 
decizii cu sens de 

recomandare, care implicit fac referinţă la subiectele abordate astăzi la conferinţă.
Susţinem în continuare colaborarea instituţiilor abilitate în vederea desfășurării 

anuale a conferinţelor știinţifi co-practice naţionale și internaţionale cu genericul 
„Protejarea patrimoniului bisericesc”, organizate de Mitropolia Moldovei în parteneriat 
cu Ministerul Culturii și Academia de Știinţe a Moldovei. Este binevenită cooperarea 
tuturor organizaţiilor și asociaţiilor, începând cu administratorii acestor bunuri ale 
patrimoniului bisericesc, adică stareţii mănăstirilor, preoţii parohi ș.a., precum și 
conlucrarea cu mediul academic și specialiștii abilitaţi în domeniile cu tangenţă 
nemijlocită în protejarea și promovarea patrimoniului spiritual.

Publicarea materialelor conferinţei știinţifi co-practice într-o culegere știinţifi că cu 
titlul „Patrimoniul sacru”.

Printre obiectivele fundamentale ale conferinţei se numără sistematizarea și 
catalogarea pieselor de inventar liturgic afl ate în bisericile și mănăstirile din ţară, 
deschiderea unui Muzeu Bisericesc cu suportul Mitropoliei Moldovei și a Ministerului 
Culturii, continuarea lucrărilor de constituire a unei Asociaţii de profi l a pictorilor, 
arhitecţilor, restauratorilor și meșterilor de artă decorativă bisericească și lansarea unei 
pagini web care ar prezenta patrimoniul bisericesc din RM.

Patrimoniul sacru este un bun al întregii societăţi, reprezentând valorile spirituale 
autentice, din care considerente credem că este de datoria noastră să-l protejăm și să-l 
valorifi căm.

În cadrul Bibliotecii “Maramureș” la cenaclul Magia cuvântului 
joi, la 10 mai 2012 au răsunat versuri de glorifi care a credinţei. 
Lansarea cărţii Când toate trec…, scrisă de Vitalie Dogot, a determinat 
o atmosferă unde domnește cuvântul sfânt. Mesajul a răsunat asemenea 
clopotelor prin vocile Anei Bădăreu, Veronica Prunici, Marius Zenoaga, 
Valeria Talchiv, Ecaterina Chipișinova și prin regia unei poezii de eleva 

Argentina Covali.
Poezia religioasă 

are o importanţă în 
educarea moralităţii 
creștine. Ea relevă 
că dragostea pentru 
Dumnezeu are 
forţe de sugestie 
n e m a i p o m e n i t e . 
Menirea cuvântului 
în lirica lui Vitalie 
Dogot este ruga de 
mulţumire, ruga 
pentru oamenii dragi, 
ruga pentru ţară.

Cuvântul are o esenţă mult mai amplă decât cum noi îl utilizăm zi 
de zi. Iată că în versul lui Vitalie Dogot sunt selectate cuvintele dintr-un 
lexic canonic, dar unde se regăsește eul liric: 

Slavă Cerului înalţă,
Sufl ete al meu ingrat,
Pentru toate câte-n viaţă
Pân-acum El ţi le-a dat.

Versurile sale demonstrează o credinţă vie. Elementele de bază 
constituie trei percepte: speranţa, credinţa și dragostea. Melodia 
versurilor sună în armonie. Pacea, înţelegerea este găsită în credinţă: 
„În cer e liniște și pace/ Și cântă îngerii mereu, / Iar armonia se preface 
/ În slavă pentru Dumnezeu” (În cer…). 

Trăim într-un secol grăbit, un secol unde abundă în imoralitate 
și iată că în acest secol unde lumea parcă are mai puţine griji, și mai 
multă desfătare, uitând de sufl et. Sesizăm că în acest context social au 
început să scrie Aurelian Silvestru, director al Liceului „Prometeu” și 
Vitalie Dogot, director al școlii nr. 59. Probabil această necesitate de 
a releva comorile morale în prezent constituie o necesitate stringentă: 
„Apoi ceva se-ntâmplă în calea vieţii lungă / Și razele divine nu pot 
să ne ajungă, / Din ce în ce mai 
slabe în sufl et ne răsar… / Din ce 
în ce din lume valorile dispar” (E 
mult mai trist…). Anume această 
distorsiune valorifi că și contribuie 
la apariţia stresului, angoasei, 
pesimismului. Indiferenţa nu 
pătrunde această poezie. 

În toate poeziile sunt 
prezente importanţa conexiunii 
dintre om și Dumnezeu: „Tu, 
Doamne, însă dă-mi tărie, / Doar 
Tu să nu mă părăsești / și în 
cereasca-mpărăţie / Mă ia acolo, 
unde ești” (Zadarnic steaua mea 
răsare). Suferinţa de a fi  singur 
apasă din ce în ce mai mult 
pentru că în existenţă omul este 
singur în faţa multor alegeri. Dar 
comunicarea pe care oferă ruga 
face ca aceasta singurătate să 
dispară. Sufl etul primește nafura 
prin intermediul poeziei.

Deși textele relevă trăiri proprii eul liric devine un intermediar 
dintre cititorul care dorește să-și regăsească echilibrul, pacea interioară 
și credinţă. Pentru aceasta autorul își prezintă frica de trecerea timpului, 
insomniile generate de griji, durerea de a-și pierde părinţii: „Privesc la 
chipul tău din ramă, / Îngălbenit de-atâţia ani, / De-ao ști cât ne lipsești 
tu, mamă, / De când am devenit orfani!” (Privesc la chipul tău)

Dragostea pentru oameni este expresia acestei poezii. Curăţenia 
sufl etească este menţinută prin sinceritatea rugăciunii care este un 
dialog cu Dumnezeu: 

Ce bucurie mare e-n cer și pe pământ,
Se bucură și Tatăl și Duhul Său cel Sfânt,
Se bucură tot omul, și noaptea-a luminat,
C-a treia zi, din moarte, Hristos a înviat!

Tu ai adus lumină în viaţă și-adevăr,
Destule îmi sunt astea, nimic mai mult nu cer,
Destul că-Ţi sunt și frate, și fi u lui Dumnezeu
Mereu, în faţa Ta, îmi plec genunchiul eu.

Razele credinţei sunt acea forţă creativă care ne dă curaj de a 
supravieţui în faţa greutăţilor vieţii. Mulţumirea în această poezie se 
transformă în beatitudine. Ea oferă aripi eului liric și poate dărui aceste 
aripi tuturor celor ce apreciază la timpul prezent.

Victoria FONARI, doctor conferenţiar

VERSURI ÎMPLINITE CU LUMINĂConferinţa naţională știinţifi co-practică 
„Patrimoniul bisericesc – recuperarea 
trecutului” la cea de a II-a ediţie
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Sănătatea persoanei 
și a poporului

Grija faţă de sănătatea umană, atât spirituală, cât 
și trupească, a fost din totdeauna o preocupare a 

Bisericii 

(continuare din nr. 02, 2012)

Biserica nu poate decât să 
salute dezvoltarea dialogului 
între medic și pacient care are 
loc în medicina contem porană

(continuare din nr.3)
Biserica Ortodoxă Rusă e nevoită să constate cu 

profundă îngrijorare că poporul pe care-1 păstorea 
în mod tradiţional a ajuns astăzi într-o stare de criză 
demografi că. Rata nașterilor și media duratei de viaţă au 
scăzut dramatic, iar numărul populaţiei se diminuează 
încontinuu. Viaţa este ameninţată de epi demii, de 
creșterea bolilor cardiovasculare, psihice, venerice și de 
alt gen, de dependenţa de droguri și de alcoolism. S-au 
înmulţit bolile copiilor, inclusiv oligofrenia. Problemele 
demografi ce duc la deformări ale structurilor sociale și la 
diminuarea potenţialului creator al oamenilor devenind 
una din cauzele slăbirii familiilor. Cauzele principale 
ale depopulării și stării critice a sănătăţii popoarelor 
din secolul XX sunt războaiele, revoluţiile, foametea 
și represiunea în masă, ca urmare a cărora, la sfârșitul 
secolului, criza societăţii s-a agravat.

Problemele demografi ce au fost în atenţia continuă 
a Bisericii. Ea este che mată să urmărească îndeaproape 
procesele legislative și administrative pentru a preveni 
luarea de decizii care să agraveze situaţia. Este neapărat 
necesară duce rea unui dialog continuu cu puterea de stat 
și cu mijloacele de informare în masă pentru explicarea 
poziţiei Bisericii în problemele de politică demografi că 
și de menţinere a sănătăţii. Lupta împotriva depopulării 
trebuie inclusă în sprijinirea efectivă a cercetărilor 
medicale și programelor sociale pentru protecţia mamei 
și a copilului, a embrionului și a nou-născuţilor. Statul 
este chemat să sprijine cu toate mijloacele nașterea și 
educaţia cuvenită a copiilor.

(Va urma)

În nici un caz nu iniţiaţi 
un auto-tratament, nu 
pierdeţi timpul. ÎN CEL MAI 
SCURT TIMP SOLICITAŢI 
ASISTENŢA MEDICULUI 
DE FAMILIE. Medicul 
va dispune trimiterea 
dumneavoastră pentru 

examinări la ftizio-pneumolog. 
Numai specialistul poate 
prescrie un tratament adecvat. 
Nu trebuie să vă înspăimânte 
diagnosticul „tuberculoză”. 
Un tratament precoce este 
șansa dumneavoastră de a Vă 
vindeca.

Cum se va reacţiona în 
cazul rezultatului pozitiv la 
intradermoreacţia Mantoux?

În cazul unui rezultat 
pozitiv la intradermoreacţia 
Mantoux, lucrătorul medical, 
care a efectuat proba respectivă, 
în caz de necesitate, va dispune 
trimiterea copilului spre 
examinare la ftizio-pneumolog. 

Nu refuzaţi examinarea ftizio-
pneumologului.

Doar el poate diagnostica 
copilul dacă este sănătos, 
infectat, sau deja bolnav 
(pentru aceasta este nevoie de 
investigaţii suplimentare).

După efectuarea exa-
menului ftizio-pneumologul, 
va decide dacă copilul în 
continuare va rămâne sub 
supravegherea sa sau a 
medicului de familie. Dacă 
rezultatele examinării sunt 
pozitive și copilul este bolnav, 
se va solicita internarea de 
urgenţă la spital și urmarea 
întregului curs de tratament.

CE TREBUIE SĂ ȘTIM DESPRE TUBERCULOZĂ?

Cum trebuie să procedaţi în 
cazul în care aţi constatat 
simptome ale tuberculozei la 
dumneavoastră sau la apropiaţii 
dumneavoastră?

Principalele investigaţii efectuate în caz de 
suspectare a tuberculozei la maturi sunt: examenul 
medical, analiza microscopică a sputei și 
radiografi a cutiei toracice. Toate aceste investigaţii 
nu provoacă dureri și sunt inofensive. Volumul de 
investigaţii este stabilit de medic.

Ce investigaţii trebuie efectuate în cazul 
prezenţei simptomelor sugestive de tuberculoză 

la copii?
Copiii sunt investigaţi la fel ca și adulţii: 

se efectuează examenul medical, anamneză 
(părinţilor li se pun întrebări referitor la 
schimbările care au parvenit în starea fi zică și 
comportamentul copilului, ș.a.), analiza sputei, 
dacă este eliminată, radiografi a cutiei toracice sau 
a altui organ afectat.

Ce investigaţii se fac în cazul prezentării cu 
simptome sugestive de tuberculoză?

Cum se tratează tuberculoza și cât costă tratamentul?
Care sunt 

condiţiile necesare 
pentru o vindecare 

completă?
•În primul rând respectarea 

prescripţiilor medicului referitor 
la regimul de tratament;

•Pe parcursul tratamentului 
se respectă o alimentaţie corectă: 
nu mai puţin de trei ori pe zi, și 
o cantitate sufi cientă de proteine, 
grăsimi și glucide. Este necesar 
ca raţia alimentară să conţină mai 
multe fructe și legume proaspete, 
lactate și produse din carne și 
pește. Ca supliment se recomandă 
vitamine (preparate).

•Consumul de băuturi 
alcoolice, droguri și tabagismul 
trebuie să devină o restricţie. 
În caz contrar, bolnavul ar 
trebui să reducă semnifi cativ 
cantitatea ţigărilor fumate, până 
va refuza defi nitiv fumatul, care 
reduce efi cienţa tratamentului 
antituberculos și duce la recidiva 
tuberculozei. Consumul de 
droguri și alcool creează o 
piedică în vindecarea completă a 
tuberculozei.

•Respectarea regimului 
muncă-odihnă și evitarea 

suprasolicitării atât fi zice, cât 
și psiho-emoţionale. Totodată, 
tratamentul tuberculozei nu 
exclude activitatea fi zică: plimbări 
în aer liber, exerciţii fi zice simple. 
în perioada caldă a anului sunt 
benefi ce băile de aer și băile 
balneare. Expunerea îndelungată 
razelor solare este contraindicată, 
la fel ca și suprarăcirea.

Cum se tratează 
tuberculoza?

Tuberculoza este o maladie 
contagioasă, tratamentul căreia 
e de lungă durată și necesită 
respectarea recomandărilor 
medicului specialist. Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii (OMS) 
și Uniunea Internaţională de 
Control al Tuberculozei și 
Maladiilor Aparatului Respirator 
(UNION) recomandă una dintre 
cele mai efi ciente strategii de 
control al tuberculozei - DOTS 
(din limba engleză Directly 
Observed Treatment Short-course 
- tratament de scurta durata sub 
directă observare).

Actualmente există preparate 
antituberculoase efi ciente care 
contribuie la tratarea defi nitivă 
a tuberculozei cu condiţia 

respectării stricte a prescripţiilor 
medicului. După examinare 
și efectuarea investigaţiilor 
care facilitează diagnosticul 
tuberculozei, bolnavului 
i se prescrie o combinaţie 
de câteva preparate care se 
completează reciproc. Nu se 
admite întreruperea cursului de 
tratament, chiar dacă bolnavul 
se simte mai bine îndată 
după instituirea administrării 
tratamentului.

Preparatele antituberculoase 
efi ciente contribuie la:

• stoparea dezvoltării 
micobacteriilor tuberculozei;

• d i s t r u g e r e a 
micobacteriilor tuberculozei;

• prevenirea dezvoltării 
rezistenţei micobacteriilor 
tuberculozei la medicamente.

În funcţie de preparatele 
antituberculoase, proprietăţile 
menţionate mai sus se manifestă 
în mod diferit. De aceea 
medicul ftizio-pneumolog, în 
urma examinării bolnavului și 
în baza rezultatelor analizelor 
efectuate, stabilește combinaţia 
optimă ale acestor preparate. 
Administrarea preparatelor 
medicamentoase bolnavului are 
loc sub supravegherea directă a 
lucrătorilor medicali.

(Va urma)

ÎN ATENŢIA 
BINECREDINCIOȘILOR 

CREȘTINI!
Între data de 1-14 iunie se va marca Ziua Mondială a 

Donatorului de Sânge. Cu acest prilej, duminică, 3 iunie 
2012 Parohia Ortodoxă Ghidighici în parteneriat cu Centrul 
Naţional de Transfuzie a Sângelui va organiza evenimentul 
public de celebrare a Zilei Mondiale a Donatorului de 
Sânge cu genericul “Donează sânge! Dăruiește o picătură 
din viaţă”.

Evenimentul va include 
și desfășurarea unei colecte 
de sânge, între orele 12.00 
și 17.00 în incinta Centrului 
de Sănătate Ghidighici, str. 
Decebal 1, la care este chemată 
pentru participare activă toată 
populaţia satului Ghidighici.

Toţi doritorii sunt așteptaţi 
începând cu ora 12.00, îndată 
după săvârșirea slujbei 
praznicale dedicate sărbătorii 
Sfi ntei Treimi, în incinta 
Centrului de Sănătate.

Donează sânge, Dăruiește o picătură de viaţă – Ediţia 
a II-a

 Nu fi ţi indiferenţi faţă de cei ce au nevoie de ajutorul 
nostru!

”Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-acești 
fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut (Matei 25, 40)”.

Informaţii la tel.: 71-01-49, 71-06-06, 0792-56-111
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Tensiunea ce mocnește în relaţiile dintre 
Sfântul Munte Athos și stat a ajuns alaltăieri în 
pragul ruperii deschise pe motivul impozitării 
proprietăţilor imobiliare ale  mănăstirilor din 
afara Peninsulei Athos.

Într-o ședinţă tensionată, Sinaxa Dublă a 
Sfi ntei Chinotite la care participă reprezentanţii, 
dar și egumenii celor 20 de mănăstiri, s-a 
înregistrat luni intenţia corpului de a declara 
Sfântul Munte ca afl at sub persecuţie și să 
îngheţe relaţiile cu statul grec.

Organul conducător suprem al comunităţii 
monahale s-a arătat hotărât să caute ajutor moral 
și material la ţările de aceeași credinţă (slave), 
începând cu cele care au mănăstiri în Athos, 
adică Rusia, Serbia, Bulgaria. Termenul limită 
este 15 mai.

Sinaxa Dublă acuză statul grec de bătaie de 
joc și retractări și adresează un ultimatum potrivit 
căruia dorinţa sa de a îngheţa relaţiile și de a 
declara sub persecuţie Sfântul Munte va intra în 
vigoare automat ca hotărâre a Sfi ntei Chinotite 
imediat după 15 mai, când se estimează că va fi  
format guvernul, dacă nu va fi  primit un răspuns 
la solicitările sale.

Ruptura a fost provocată de impozitarea 
proprietăţilor imobiliare din afara Muntelui 
Athos ale mănăstirilor. Atoniţii cer statului să 
nu plătească impozite pentru apartamentele, 
magazinele etc. pe care le deţin mănăstirile 
din donaţii sau achiziţii în afara Athos-ului, 
motivând că din acestea provin veniturile pentru 
întreţinerea lor și găzduirea miilor de pelerini în 
fi ecare an. 

Guvernul anterior a inclus imobiliarele la 
impozitare, dar concomitent, cum se spune în 
Karies, a cultivat între  monahi așteptările că va 
fi  reglementată tema prin soluţionare legislativă 
fără însă să-și ţină promisiunile. De trei ani își 
bat joc de noi. A ajuns cuţitul la os. Comisiilor 

noastre care s-au afl at într-un du-te – vino la 
Atena și s-au întâlnit cu miniștri și demnitari 
guvernamentali  li s-a spus să nu ne îngrijorăm 
că va exista o soluţie legislativă pentru excepţia 
noastră. Nu s-a întâmplat nimic. Așteptăm și 
până la alegeri, dar hotărârea noastră după aceea 
va fi  dură, a accentuat sursa atonită.

OPRIREA CHIRIILOR

Potrivit informaţiilor, chestiunea nu doar 
că n-a fost rezolvată, dar deja cel puţin unei 
mănăstiri din Sfântul Munte i s-au oprit chiriile 
de la birourile, care găzduiau servicii publice din 
cauza neplăţii ETAK (Ενιαίο Τέλος Ακινήτων: 
single property tax). Reacţia Sfi ntei Chinotite 
era așteptată.

Nori în relaţiile ei cu statul s-au acumulat 
continuu în ultimii ani deasupra Athonului 
din cauza întreruperii acordării sumelor 
necesare pentru inventarierea electronică a 
comorilor duhovnicești, a cazului Vatopedi, 
etc., însă paharul s-a umplut cu impozitarea 
imobiliarelor.

Anul trecut, în ultimul moment, a fost 
evitată luarea unei hotărâri a Sfi ntei Chinotite, 
chiar dacă a fost discutată și înregistrată și atunci 
voinţa ei de a se adresa Moscovei pentru sprijin, 
turnură care ar implica factorul rusesc în relaţiile 
dintre atoniţi și statul grec. Și chiar acesta a fost 
motivul pentru care guvernul Papandreou de 
atunci a intrat în panică, iar unii factori implicaţi 
ai lui au ajuns să vorbească de trădare.

În cele din urmă, după intrigi puternice 
și promisiuni de reglementare, ruptura a fost 
înlăturată, dar mai degrabă temporar după cum 
se manifestă atât de violent acum. Același Prim 
ministru, dl. I. Papandreou, în timpul vizitei 
lui la Karies pentru a se întâlni cu Patriarhul 
Ecumenic, kyr Bartolomeu, a asigurat Chinotita 
că va face tot posibilul pentru a găsi o soluţie.

Același lucru l-a spus anterior în pelerinajul 
său și Ministrul de Externe, dl. D. Droutsas, 
care a convocat și o comisie inter-ministerială 
referitoare la chestiunile atonite la Atena, fără 
rezultat.

DIPLOMAŢIE BIZANTINĂ

Monahii cred acum că timpul și răbdarea 
lor s-au epuizat și în Sinaxa Dublă de luni și-
au exprimat voinţa lor, formulată cu diplomaţie 
bizantină, să nu aibă adică forma unei hotărâri 
până pe 15 mai, dar din moment ce nu le va fi  
satisfăcută solicitarea, să o transforme imediat 
după în hotărâre!

Potrivit informaţiilor, Chinotita l-a 
împuternicit pe guvernatorul civil al Sfântului 
Munte Athos și reprezentant al statului, dl. 
Aristos Kasmiroglou, să se consulte cu cei 
autorizaţi. Domnul Kasmiroglou însă, fi ind 
întrebat de „K”, a evitat să comenteze cele ce 
s-au întâmplat la reuniune. Într-o altă hotărâre 
importantă a ei, Sinaxa Dublă a hotărât să trimită 
în Bulgaria pentru instalare permanentă o copie 
fi delă a icoanei făcătoare de minuni „Axion 
estin”.

RELAŢIILE DINTRE MUNTELE ATHOS 
ȘI ATENA SUNT ÎN PRAGUL RUPTURII. 
SFÂNTA CHINOTITĂ ÎNTENŢIONEAZĂ 
SĂ DECLARE SFÂNTUL MUNTE SUB 
PERSECUŢIE!

A trecut la cele veșnice 
Arhimandritul Evloghie (Nicolenco)

A trecut la cele veșnice 
Arhimandritul EVLOGHIE (Nicolenco) 
fost stareţ a Mănăstirii Hârjauca.

Direcţia mitropolitană adresează 
sincere condoleanţe rudelor și fi ilor 
duhovnicești ai regretatului părinte 
Evloghie.

Bunul Dumnezeu să-l odihnească 
în pace!

Slujba prohodului și înmormântarea 
va avea loc vineri, 11 mai, la Mănăstirea 
Hârjauca.

La ora 8.00 va începe Sfânta 
Liturghie, după care va urma slujba 
înmormântării ofi ciată de către PS 
Marchel, Episcop de Bălţi și Fălești, 
dimpreună cu un sobor de preoţi.

Arhim. Evloghie (Nicolenco) a 
fost stareţ al sfi ntei mănăstiri de la 

redeschidere (1993) până în anul 2011, contribuind la renovarea edifi ciilor 
mănăstirești și consolidarea obștii monahale.

A trecut la Domnul Protoiereul Nicolae 
Gore

Am afl at cu profundă durere de plecarea 
din această lume, după o nemiloasă boală, a 
Protoiereului Mitrofor Nicolae GORE, preot-
paroh al Bisericii ”Acoperământul Maicii 
Domnului” din s. Jora de Mijloc, r. Orhei.

În aceste clipe de durere suntem alături 
de enoriașii și familia regretatului Părinte 
Nicolae, îndemnându-i să nu contenească de 
a-l pomeni în sfi ntele rugăciuni.

Fie ca Domnul să odihnească sufl etul 
vrednicului slujitor în lumina Învierii Sale și 
în pacea Împărăţiei Sale.

Veșnica lui pomenire!
Născut la 16 martie 1955 în localitatea 

unde a păstorit mai bine de două decenii. 
Hirotonit în treapta de diacon la 2 decembrie 

1990, iar în cea de preot la 9 ianuarie 1991.
Absolvind câteva instituţii laice, a făcut studiile la școala duhovnicească 

din Chișinău. Pentru merite deosebite și ascultare Bisericii, a fost distins cu 
cea mai înaltă decoraţie preoţească – Mitra.

Direcţia mitropolitană și slujitorii protopopiatului Orhei

Rudelor regretatei primadone a 
Operei Naţionale, Maria Bieșu

Îndurerate rude,
Am primit cu profundă tristeţe 

vestea trecerii  în eternitate a uneia 
dintre cele mai prolifi ce fi guri ale 
culturii naţionale – primadona Maria 
Bieșu.

 Prin entuziasmul și talentul 
său, a devenit de-a lungul anilor 
un simbol al Operei Naţionale, 
ducând departe cu demnitate numele 
Patriei.

 Muncind cu dăruire, a câștigat 
nenumărate titluri internaţionale, 
fi ind copleșită cu laude și cu 
onoruri pretutindeni. Însă faima nu 
a înstrăinat-o câtuși de puţin de glia 
natală, făcând-o una dintre cele mai 
devotate promotoare ale valorilor 
naţionale.

 Fiind de o simpleţe dezarmantă, 
a reușit să adune în jurul ei numeroși 
admiratori pentru care a fost un 
model și un mentor și care astăzi, 
în clipa grelei despărţiri îi deplâng 
trecerea la cele veșnice.

 Pe lângă o deosebită soprană, 
Maria Bieșu a fost și o bună creștină, 
rămânând în amintirea noastră prin 

cântările bisericești interpretate 
spre alinarea sufl etelor enoriașilor 
Bisericii „Sf. Irh. Nicolae” din 
capitală.

În aceste momente grele, ne 
rugăm Bunului Dumnezeu să așeze 
sufl etul roabei Sale Maria la loc de 
odihnă în Împărăţia Sa și să aducă 
mângâiere rudelor îndurerate.

Veșnica ei pomenire!
† Vladimir, Mitropolitul 

Chișinăului și al Întregii Moldove


