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Prim-ministrul moldovean Vlad Filat 
s-a afl at duminică, 15 iulie, împreună cu 
liderul separatist Evgheni Șevciuk pe 
Muntele Athos din Grecia, unde s-au 
rugat împreună cu Mitropolitul Moldovei 
Vladimir. Informaţia a fost confi rmată de 
purtătorul de cuvânt al premierului, Igor 
Volniţchi.

Potrivit lui Igor Volniţchi, premierul 
și liderul de la Titraspol au plecat 
în Grecia la iniţiativa ÎPS Vladimir. 
Purtătorul de cuvânt al prim-ministrului 
nu a precizat pentru ce anume s-au rugat 
cei doi pe Muntele Athos și nu a dat alte 
detalii.

Informaţia despre vizita celor trei 
în Grecia a apărut iniţial pe site-ul 
unui blogger, care scria că aceștia ar fi  
zburat spre Salonic, cu o navă privată a 
companiei Klassika Air ce aparţie omului 

de afaceri Ilan Shor. Anterior, aeronava a 
fost proprietatea companiei Nobil Air ce 
ar fi  controlată de prim-vicepreședintele 
Parlamentului Vlad Plahotniuc.

Pelerinajul-fulger în Grecia a 
avut loc cu o zi înainte de sosirea la 
Chișinău a secretarului genaral al OSCE 
Lamberto Zannier. Înaltul ofi cial vine 
în Republica Moldova pentru a discuta 
despre activitatea OSCE și procesul de 
reglementare a diferendului transnistrean. 
El se va intalni cu șeful statului Nicolae 
Timofti, cu prim-ministrul Vlad Filat și 
președintele Parlamentului Marian Lupu. 
De asemenea, va avea întrevederi cu 
cu „președintel rmn“ Evgheni Șevciuk 
și cu negociatorul principal din partea 
Tiraspolului, așa-numitul ministru de 
Externe Nina Ștanski.

Sursa: Adevărul

Având în vedere situaţia creată în 
jurul noilor implementări cu privire la 
evidenţa electronică a populaţiei și refuzul 
categoric al unui semnifi cant număr de 
creștini de a primi noile coduri personale, 
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir 
a avut în seara zilei de 11 iulie 2012, o 
întrevedere cu speakerul Parlamentului, 
domnul Marian Lupu, în cadrul căreia i-a 
prezentat ofi cialului doleanţele concrete 
ale grupului de protestatari, solicitând 
elucidarea unei soluţii pentru ca și aceste 
persoane să se poată bucura de toate 
drepturile cetăţenești, fără a fi  impuși să 
accepte anumite standarde și proceduri 
care contravin voinţei și convingerilor lor.

În urma unei analize minuţioase a 
situaţiei și a dialogului constructiv cu 
domnul Marian Lupu, Întâistătătorul 
a reușit să obţină un compromis prin 
revizuirea Legii cu privire la buletinele 
de identitate de tip nou, astfel încât 
solicitanţii nu vor mai fi  obligaţi să 

fi gureze în registrul electronic 
al populaţiei.

Această veste a fost 
primită cu deosebită bucurie 
de credincioșii care de mai 
bine de 17 zile protestează în 
faţa Palatului Republicii, iar 
astăzi a fost săvârșit un Te-
Deum de mulţumire ofi ciat de 
către ÎPS Mitropolit Vladimir, 
PS Marchel de Bălţi și Fălești 
și un numeros sobor preoţesc, 
la care au participat mai multe 
zeci de credincioși.

După serviciul divin, Mitropolitul 
Vladimir a menţionat că fi ecare credincios 
are dreptul să-și apere drepturile 
cetăţenești, având însă mai înainte de 
toate datoria de a-și conduce viaţa după 
legile Dumnezeiești. În context, Înalt 
Prea Sfi nţia Sa a mai menţionat că toate 
izbânzile cele drepte și trebuincioase pot 
fi  obţinute numai prin unire și solidaritate, 
motiv pentru care, a îndemnat pe toţi cei 
prezenţi să se unească în numele credinţei 
și a bunei înţelegeri între fraţi.

Reamintim că un numeros grup de 
credincioși ai Bisericii Ortodoxe din 
Moldova a protestat mai mult de două 
săptămâni în faţa Palatului Republicii, 
actualul sediu al Parlamentului RM, 
după ce în legislativ au început discuţiile 
referitoare la legea conform căreia fi ecărui 
cetăţean îi va fi  atribuit obligatoriu un 
cod numeric personal, pentru evidenţa 
electronică a populaţiei.

20 iulie/ 2 august
Sfântul și marele Profet Ilie, acest înger 

întrupat în carne ce a primit de la Dumnezeu 
puterea de a deschide și inchide cerurile, era de 
origine din Tesvi în Galaad. Traditia apocrifă, 
care a transmis aceste detalii despre nașterea 
Profetului, precizează că el era din tribul lui 
Aaron și deci era Preot. Dar nu se gaseste nici o 
urma despre acestea în relatarea Scripturii pe care 
o rezumăm în cele ce urmeaza (cf. III Regi 17-20; 
IV Regi 1 și 2).

Se spune că la nașterea sa tatal său a vazut 
oameni îmbrăcaţi în alb invelindu-l în scutece 
de foc și, dându-i numele, i-au dat să manânce o 
fl acără, simbol al râvnei pentru Dumnezeu care 
l-a mistuit de-a lungul intregii sale vieţi. Încă din 
copilarie, ţinea strict toate poruncile Legii și se 
ţinea în permanenţă în faţa lui Dumnezeu printr-o 
feciorie indiferentă, post neîncetat și rugăciune 
arzătoare.

Pe vremea când Ahab a urcat pe tronul 
regatului din Nord, afl at în schismă încă din 
vremea lui Ieroboam, lipsa de pioșenie și 
depravarea  predecesorilor săi ajunse la culme. 
Încurajat de soţia sa, respingatoarea Izabel, el 
îi persecuta pe Profeţi și pe toţi oamenii rămași 
credincioși lui Dumnezeu și se închina idolilor 
Baal și Astarte. Profetul Ilie se duse atunci la 
rege și îi spuse: “Domnul e viu, Dumnezeul 
Armatelor, Dumnezeul lui Israel, în faţa căruia 
stau astăzi! Nu, nu va fi  în acești ani nici rouă 
nici ploaie decât prin cuvânt din gura mea!” La 
cuvintele Profetului o secetă groaznică se abătu 
atunci, ca febra, asupra pământului: totul fu secat, 
devastat, ars; bărbaţii, femeile, copiii, animalele 
domestice și animalele sălbatice, toate mureau din 
lipsa hranei, izvoarele secau, plantele se ofi leau și 
nimic nu scăpa urgiei îngăduite de Dumnezeu, cu 
speranţa că foametea va face pe poporul lui Israel 
să se căiască și să se întoarcă la credinţă.

Din porunca lui Dumnezeu, Profetul, 
acoperit cu o piele de oaie și invesmântat cu 
piele de viţel, părăsi ţinutul lui Israel și se duse 
la râul de Chorrath (Kerrith), afl at dincolo de 

Iordan (după tradiţia bisericească, în acest loc a 
fost ridicată apoi mănăstirea Hozeva, care mai 
există și astăzi, și unde a trăit și sfăntul Ioan 
Iacob Hozevitul). Se adăpa cu apa cascadei iar 
Domnul îi trimise corbi - animale pe care evreii 
le considerau impure și care aveau reputaţia unei 
mari cruzimi faţă de progeniturile lor - pentru 
a-i duce pâine dimineaţa și carne seara, ca să 
trezească în profet mila pentru poporul care 
suferea. Când cascada secă și ea, Dumnezeu 
își trimise slujitorul său la Sarepta din Sidon, 
lăsându-l să vadă de-a lungul drumului efectele 
dezastruoase ale secetei, pentru a trezi încă o dată 
în el mila. Ilie ajunse la o văduvă săracă, care 
aduna lemne pentru a coace pâine pentru ea și 
fi ul sau. În ciuda sărăciei în care se afl a, ea puse 
inainte de toate datoria ospitalităţii și îndată ce 
Profetul i-o ceru, ea i-a pregăti o pâine, cu faina 
și uleiul pe care le mai avea. Primi fără intârziere 
răsplata ospitalităţii sale: la cuvântul Profetului, 
covata sa cu făină și urciorul său cu ulei nu se mai 
golia până la revenirea ploii. Trecusera câteva zile 
de când Ilie era găzduit la această văduvă când 
iată că fi ul ei muri. Cum femeia, în durerea ei, 
il acuza pe omul lui Dumnezeu că ar fi  adus 
nenorocirea asupra casei ei, Ilie îl luă pe copil, îl 
urcă la etaj acolo unde locuia el și după ce a sufl at 
de trei ori asupra trupului neinsufl eţit chemându-l 
cu strigate puternice pe Dumnezeu, el îl inapoie 
pe tânărul băiat viu mamei sale, profeţind astfel 
învierea morţilor.

Seceta își abătuse nenorocirea peste 
tot ţinutul de peste trei ani și mare parte din 
populaţie fusese deja decimată; dar Dumnezeu, 
respectând juramântul Profetului său, nu voia să 
își arate mila mai înainte ca Ilie să fi  inţeles că el 
nu dorește moartea păcătoșilor ci întoarcerea lor 
la credinţă (cf. Iezechiel 33,11). Il trimise deci pe 
Profet la regele Achab, pentru a-i anunţa că urgia 
avea în curând să înceteze. Ilie se arată în faţa 
regelui care rămase surprins să îl vadă venind, 
liber, pe cel pe care îl căutase peste tot cu slugile 
sale și îl invită să adune pe tot poporul lui Israel 
pe muntele Carmel ca martor al confruntării sale 
cu cei 450 de profeţi ai lui Baal și cei 400 de 
profeţi ai pădurilor sacre întreţinuţi de infama 
Izabel. 

Când toată lumea fu adunată, Ilie zise 
falșilor profeţi: “ Până când veţi schiopăta în 
genunchi? Dacă Domnul  este Dumnezeu, mergeţi 
după el! Dacă este Baal, atunci duceţi-vă la el!”. 
El ceru ca doi tauri să fi e pregătiţi pentru sacrifi ciu 
și să fi e așezaţi pe rug, dar fără să aprindă focul și 
îi lasă pe falșii profeţi să aducă primii sacrifi ciul. 
Aceștia îl invocară cu strigăte pe Baal, tăindu-și 
carnea, din zori până în seară, dar în zadar. Ilie 
râdea de ei, încurajându-i să strige mai tare, de 
teamă ca zeul lor să nu fi  adormit sau să nu fi e 
ocupat cu alte treburi. La venirea serii, Profetul 
înălţă un Altar cu 12 pietre, reprezentând cele 12 
seminţii ale lui Israel, sapă un sanţ larg în jurul 
Altarului, pe care pusese taurul jupuit de piele, 
și porunci să fi e vârsată, în trei rânduri, apă din 
belșug peste victimă, astfel încât să se umple 
șanţul. Apoi adresă spre cer un strigăt puternic, 
invocându-l pe Dumnezeul lui Abraham, lui Isaac 
și al lui Iacov.

(continuare în pag. 4)

Pomenirea suirii la cer cea de foc purtatoare a 
Sfântului, Maritului Proroc Ilie Tesviteanul

La iniţiativa ÎPS Vladimir, 
Premierul Filat s-a dus în Grecia cu   
„președintele rmn“ Șevciuk

Mitropolitul Vladimir a obţinut un 
compromis pentru protestatarii din 
preajma Parlamentului
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14-15 iulie
ÎPS Vladimir  a  săvârșit un pelerinaj la 

muntele Athos.
12 iulie
De ziua Sf. Apostoli Petru și Pavel ÎPS Vladimir 

a slujit la catedrala Mitropolitană din Chișinău.
10 iulie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir s-a 

întâlnit cu creștinii care de mai mult timp protestează 
în faţa Palatului Republicii împotriva modifi cărilor 
de lege menite să introducă evidenţa electronică 
obligatorie a populaţiei.

25 iunie
ÎPS Mitropolit Vladimir l-a primit în audienţă 

pe PS Marchel, Episcop de Bălţi și Fălești.
24 iunie
În Duminica a 3-a după Cincizecime, ÎPS 

Mitropolit Vladimir a săvârșit Sfânta Liturghie la 
catedrala “Mașterea Domnului” din or. Chișinău.

21 iunie
ÎPS Vladimir a condus ședinţa Sinodului 

Bisericii Ordodoxe din Moldova.
20 iunie
Mitropolitul Vladimir a înmânat diplomele 

de licenţă absolvenţilor Academiei Teologice din 
Moldova.

18 iunie
ÎPS Vladimir a liturgisit la catedrala “Nașterea 

Domnului” din capitală.

12 iulie 
Diaconul Vadim Zlotea  a fost hirotonit în treapta de preot pe 

seama parohiei „Sf. Cuv. Parascheva” din s. Vasilcău, r. Soroca.
24 iunie
În cadrul Liturghiei de la catedrala mitropolitană din Chișinău 

diaconul Ioan Bordea a fost hirotonit în treapta de preot pe seama 
parohiei „Sf. Diomid” din Chișinău, iar tânărul Veaceslav Solonaru, 
absolvent al Academiei Teologice din Chișinău s-a învrednicit a  primi 
Hirotonia în treapta diaconească.

DECORAŢII BISERICEȘTI

AU FOST HIROTONIŢI

12 iulie
Preotul Gheorghe Palade, care deservește credincioșii din 

Bruxelles, Belgia, a primit trei înalte distincţii bisericești: avansarea 
în treapta de Protoiereu, dreptul de a purta Cruce de Aur și Bederniţă.

                      AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 

                       MTROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

Cu deosebit respect și 
preţuire adresăm sincere felicitări 
cu ocazia zilei de naștere unuia 
dintre cei mai prolifi ci și mai 
râvnitori slujitori din Chișinău ai 
Bisericii Ortodoxe din Moldova, 
Protoiereul Mitrofor Pavel 
Borșevschi.

Îl cunoaștem dintotdeauna 
pe părintele Pavel ca pe un 
neobosit propovăduitor al 
Cuvântului Evangheliei care 
susţine vorba cu fapta cea 
bineplăcută și mântuitoare.

Sfi nţia Sa face parte din 
categoria acelor clerici despre 
care vorbele prea multe sunt de 
prisos, deoarece lucrările sale 
vorbesc de la sine.

Afl at acum la o vârstă a 
bilanţurilor, îi urăm părintelui 
Pavel să-și continue lucrările 
sale spre lauda lui Dumnezeu 
și spre ajutorarea aproapelui, 
rămânând astfel un exemplu 
demn de urmat atât pentru 
enoriași, cât și pentru confraţii 
slujitori.

Îndreptându-ne ruga către 
Bunul Dumnezeu și Sfi nţii Săi 
Apostoli, nădăjduim că vrednicul 
părinte își va continua misiunea 
încă mulţi ani în deplină sănătate 
trupească și sufl etească, ferit de 
rele și ispite.

Cu dragoste creștinească,
Direcţia Mitropolitană

Pentru creștini, iubirea faţă de Dumnezeu 
este cea mai mare poruncă din lege (Matei XXII, 
37–38). Acestei porunci este alăturată alta, la fel de 
importantă: porunca iubirii faţă de aproapele (Matei 
XXII, 39). Ele formează o unitate în care se cuprinde 
toată legea și prorocii (Matei XXII, 40). Mai mult 
chiar, Sfântul Apostol Ioan, evanghelistul iubirii, 
ne încredinţează că iubirea faţă de Dumnezeu nici 
nu poate fi  concepută fără iubirea de aproapele 
nostru, ele fi ind inseparabile (Ioan IV, 20–21). Deci, 
criteriul cel mai sigur de verifi care a iubirii faţă de 
Dumnezeu în intensitatea, amplifi carea, sinceritatea 
și garanţia autenticităţii ei îl constituie tocmai 
iubirea faţă de aproapele nostru.

Dragostea, fi ind superioară celorlalte virtuţi 
creștine, ajută credincioșilor să-și aducă contribuţia 
lor de fapte corespunzătoare iubirii de Dumnezeu 
și de aproapele și să-și poarte sarcinile unii altora, 
pentru a împlini legea.

Anume în acest context se înscrie și întemeierea 
pe lângă parohia “Sf. Dumitru” din municipiul 
Chișină a unui  Centru social pentru tineri și copii 
cu dizabilităţi.

De sărbătoarea Sf. Apostoli Petru și Pavel a fost 
un eveniment semnifi cativ în parohia „Sf. M. Mc. 
Dumitru” din sectorul Botanica al capitalei. În preajma 
parohiei au demarat lucrările de ridicare a unui Centru 
social pentru copii cu dizabilităţi și a unui Paraclis 

cu hramul închinat Sfi nţilor Apostoli Petru și Pavel, 
special amenajat pentru accesul invalizilor.

Astfel, de măreţul praznic un sobor de preoţi 
în frunte cu părintele-paroh Pavel Borșevschi și 
numeroși credincioși au participat la slujba de 
sfi nţire a locului și la punerea primei pietre la 
temelia edifi ciilor.

Este un proiect estimat la circa 50 de milioane 
lei.  Consiliul bisericesc intervine către toţi oamenii 
de bună credinţă să contribuie la această nobilă și 
necesară realizare.

La 26 iunie, în orașul Cahul a fost convocată Adunarea Eparhială 
din cadrul Episcopiei de Sud. Adunarea a fost ţinută de Vicarul 
administrativ al Episcopiei de Sud prot. Vitalie Zelinschii. În ordinea 
de zi s-a discutat:

 - Situaţia administrativă a eparhiei de sud,
- Hotărârile Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova,
- Situaţia departamentelor,
- Electronizarea informaţiilor din parohii,
- Mas-media.

A avut loc o nouă ședinţă 
a Comisiei Sinodale pen-
tru probleme morale și 
sociale

Pe 10 iunie a.c., membrii Comisiei Sinodale 
pentru probleme morale și sociale s-a întrunit într-
o nouă ședinţă pentru a discuta cele mai stringente 
probleme cu care se confruntă credincioșii Bisericii 
Ortodoxe din Moldova.

Conform Prot. Mitr. Victor Pleșca, președintele 
Comisiei, în urma discuţiilor purtate, s-a hotărât 
înaintarea către Sinod a propunerii de întocmire a 
unei declaraţii prin care să se solicite Parlamentului 
Republicii Moldova respectarea drepturilor 
creștinilor care refuză evidenţa electronică, 
precum și reiterarea poziţiei ferme împotriva 
propagandei homosexuale și revizuirea punctelor 
din Legea egalităţii de șanse prin care se legiferează 
comportamente și manifestări amorale.

Ulterior Comisia a întocmit regulamentul de 
funcţionare internă, care urmează a fi  înaintat spre 
adoptare Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

După ședinţă, membrii Comisiei s-au deplasat la 
Palatul Republicii, unde au discutat cu protestatarii, 
documentâdnu-se asupra situaţiei la moment 
și discutând despre alternativele documentării 
electronice.

Adunarea Eparhială 
a Episcopiei de Sud

Prot. Mitr. Pavel Borșevschi la popas aniversar

Prima piatră la temelia unui Centru social și 
paraclis în sectorul Botanica
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Studii postuniversitare de masterat - Admiterea 
la ciclul II studii (Masterat) se desfășoară la 
specializările: – Istoria și Filosofi a Religiilor; 
– Biblice; – Teologie și Asistenţă Socială. 

Perioada de studii – 2 ani; în bază de contract.
Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor 

prezenta următoarele: Cerere (model tip); 6 fotografi i 
(3×4); Certifi catul medical (0-86U); Actul de studii 
superioare (original+xerox); Binecuvântarea preotului 
duhovnic; Decretul de hirotonie (original+xerox) – 
pentru clerici; Certifi catul de naștere (original+xerox); 
Adeverinţa de botez (orginal+xerox); Buletinul de 
identitate (original+xerox); Bonul de plată pentru 
admitere; Taxa de școlarizare (contractul de studii).

Informaţii cu privire la ADMITERE:
Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Ismail 46
tel. (+373 22) 54 28 70

Vârsta copilăriei și a tinereţii sunt prezentate în 
Sfânta Scriptură ca etape importante în efortul către 
desăvârșire a fi ecărui om. Caracteristicile specifi ce 
acestor vârste – puritatea sufl etească, smerenia, 
capacitatea de învăţare și perfecţionare – sunt transpuse 
în modele pentru viaţa omului, care dau posibilitatea 
cunoașterii învăţăturii de credinţă și ușurează drumul 
către mântuire. Prin faptele și învăţăturile Sale, 
Domnul Iisus Hristos a binecuvântat  copiii, dându-i 
ca exemplu de virtute pentru adulţi: ,,De nu vă veţi 
întoarce și nu veţi fi  precum pruncii, nu veţi intra în 
împărăţia cerurilor” (Mt. 18,3).

În perioada 18-22 iunie, cu binecuvîntarea Prea 
Sfi nţitului Nicodim și susţinerea maicii Eufrosinia 
s-a organizat pentru prima dată școala de vară 
la mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” s. 
Călărășeuca. Au participat 50 de copii și tineri din 
următoarele sate: Ţaul, Rotunda, Hincăuţi, Scăieni și 
Alexandreni. Copiii au avut un program cu genericul: 
,,Abilitarea tinerilor în participarea și promovarea 
serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru bărâni”. 
Pe lângă frecventarea slujbelor divine dimineaţa și 
seara  și orele de educatie religioasă susţinute de 
slujitorii altarului, copiii au participat la diferite 
treninguri: Voluntariat în îngrijiri la domiciliu, 
Orientarea în program, Competenţe cheie în 
Tehnologiile Informaţionale de comunicare. Tot aici 
au fost organizate și activităţi interactive: Teatru social, 

Jocuri de exprimare a identităţii, Art-terapie etc.

La 21 iunie au săvârșit  în pelerinaj la mănăstirea 
,,Sfânta Treime” din s. Rudi. La 22 iunie copiii și 
tinerii de la școala de vară au primit certifi catele de 
participare, luându-și rămas bun de la domnișoara 
Uliana cât și unii de la alţii, plecând cu dragoste și 
bucurie spre casa și familia lor.

 Prot. Lucian Serdeșniuc,
Președintele Departamentului Eparhial

Învăţămînt Religios și Activitate Pastorală

Misiunea Socială „Diaconia” dă startul proiectului „Taberele Solidarităţii 2012.
Taberele sunt realizate pentru al 7-lea an consecutiv și își propun să promoveze voluntariatul, să motiveze 

implicarea tinerilor în viaţa comunităţii, să favorizeze schimbul de experienţă între voluntarii moldoveni și cei 
italieni pentru organizarea jocurilor și activităţilor sociale.

Prima tabără a început chiar astăzi în orașul Orhei. Voluntarii Diaconiei și cei de la Organizaţia „Bambini 
în Romania” (Italia) urmează să organizeze de dimineaţă activităţi pentru copii, iar în a doua parte a zilei vor 
ajuta bătrânii în treburile gospodărești.

Mihaela Handuca (voluntar ce a participat la organizarea a 8 tabere de vară): „Pentru mine, tot ceea ce 
facem în cele 6 zile de tabără pornește din plăcerea de a ajuta, dorinţa de a-i face fericiţi pe copii și pe bătrâni, 
dar și șansa noastră, a tinerilor de a face ceva util și distractiv. De la grupul din Italia învăţăm de fi ecare dată 
jocuri noi pe care  le utilizăm pe tot parcursul anului în activităţile pe care le facem”.

Tatiana Colesnic (voluntar la Diaconia): „În acest an mă voi implica pentru prima dată în proiectul 
„Taberele Solidarităţii”. Mă aștept să învăţ lucruri noi, să-mi fac mulţi prieteni și să fi u de ajutor pentru echipă 
și comunitate. Voi dărui timpul pentru un proiect caritabil și asta mă face să trăiesc niște emoţii deosebite. Cred 
că ceea ce am învăţat la formările pentru voluntari, dar și propriile abilităţi mă vor ajuta să-mi îndeplinesc rolul 
de animator”.

Nadejda Florea, coordonator proiecte educative și de voluntariat, Diaconia: „Anul precedent adunam pe 
terenul de joacă peste 100 de copii în fi ecare zi. Aceasta ne face să credem că „Taberele Solidarităţii” au un 
rol important pentru benefi ciari. Mobilizăm principalii actori comunitari (biserica, instituţiile de învăţământ și 
primăria) și împreună aducem „tabăra acasă” și le deschidem poarta bătrânilor care trăiesc în singurătate.” 

În acest an Diaconia va organiza 4 tabere de vară în localităţile: Manta (r-nul Cahul), Răzălăi (r-
nul Sângerei), Fetești (r-nul Edineţ) și or. Orhei. Partenerii proiectului sunt organizaţiile italiene Caritas 
Ambrosiana și Bambini în Romania. 

www.diaconia.md

Chișinău, 6 Iulie 2012 — În această vară 
activează 80 de tabere staţionare, cu un contingent 
de circa 89638 mii copii și 49 de tabere cu sejur de 
zi, cu un contingent de 16535 mii copii. Datele au 
fost prezentate de către directorul direcţiei Învăţămînt 
preșcolar, primar și secundar general, Valentin Crudu. 
Dumnealui a mai informat că din cele 80 de tabere 
funcţionează cu statut: bugetar-52, sindicale-6, 
particulare-14 și 8 tabere ce aparţin unor confesiuni 
religioase.

4200 cadre didactice asigură, în acest an, buna 
desfășurare a odihnei de vară a copiilor. Din aceștia: 
circa 1000 sînt studenţi ai facultăţilor pedagogice 
din cadrul universităţilor și colegiilor pedagogice, 
50 - studenţi ai colegiului de muzică „Ștefan 
Neaga”, Chișinău, 48 - studenţi ai universităţii de 
educaţie fi zică și sport, 60- studenţi de la colegiile și 
universitatea de medicină.

Costul maxim al unui bilet în taberele de odihnă 
și întremare a sănătăţii copiilor și adolescenţilor s-a 
calculat în funcţie de durata schimbului, reieșind din 
costul orientativ al unei zile în taberele de odihnă. 
Astfel, în taberele cu sejur de zi costul maxim al 
unui bilet este de 89,17 lei, iar în taberele staţionare 
de odihnă și întremare a sănătăţii - 133,33 lei.
Pentru organizarea odihnei de vară APL a alocat circa 
82,3 mln. lei cu 2,3 mln. lei mai mult decît în 2011.

În acest sezon estival, 80 de copii au mers în 
tabere de odihnă din Elveţia și alţi 30 de copii au 
mers în tabere de odihnă din Italia, pentru tratament 
medical și reabilitare. 

De asemenea, în baza Protocolului de colaborare 
între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
și Sportului din România și Ministerul Educaţiei 
al Republicii Moldova, 360 copii din școlile de pe 
malul drept al Nistrului și 90 de copii din raioanele de 
est și or. Bender se vor odihni la Sulina, jud. Tulcea, 
România.

În același timp, Ministerul Educaţiei asigură 
100 de bilete de odihnă pentru elevii din România, 
în tabere de odihnă din Republica Moldova. În baza 
propunerii grupurilor de lucru privind negocierile 
cu partea transnistreană, câte 100 copii, de ambele 
maluri ale Nistrului, s-au odihnit, pe principii de 
paritate, în taberele de odihnă din ţară. Totodată, 10 
elevi din Moldova participă în școala știinţifi că de 
Vară în Georgia.

http://www.comunicate.md 

REGULAMENT 
CU PRIVIRE LA 
ADMITEREA PENTRU 
STUDII LA ACADEMIA 
DE TEOLOGIE 
ORTODOXĂ DIN 
MOLDOVA

Odihna de vară a copi-
ilor, discutată în cadrul 
Colegiului Ministerului 
Educaţiei

Școală de vară pentru tineri la Mănăstirea 
Călărășeuca

Start Taberele Solidarităţii 2012: voluntariat, 
jocuri, activităţi sociale și multă bucurie!
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CALENDAR 
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Iulie – Cuptor
1 S 14 +) Sf. Ierarh Leontie de la
Rădăuţi; Sf. Mucenici Cosma și 
Damian.
2 D 15 + Duminica a 6-a după Rusalii. 
Așezarea vesmântului Născătoarei
de Dumnezeu în Vlaherne; +) Sf. 
Voievod Ștefan cel Mare.
3 L 16 Sf. Mucenic Iachint;
Sf. Anatolie, Patriarhul Con-
stantinopolului.
4 M 17 Sf. Andrei, Arhiepiscopul
Cretei; Cuv. Marta.
5 Mc 18 + Cuv. Atanasie de la
Athos; Cuv. Lampadie; Cuv. Mucenic
Ciprian.
6 J 19 Cuv. Sisoie cel Mare; Sf.
Muceniţă Lucia; Sf. Arhip și Filimon.
7 V 20 Sf. Mare Muceniţă Chiriachi;
Cuvioșii Toma din Maleon și
Acachie.
8 S 21 Sf. Mare Mucenic Procopie;
Sf. Mucenici Epictet și Astion.
9 D 22 Sf. Duminica a 7-a după 
Rusalii. Sfi nţiţi Mucenici Pangratie și
Chiril; Sf. Mucenici Andrei și Prov.
10 L 23 Sf. 45 Mucenici din Nicopolea
Armeniei; Sf. Mucenici: Apolonie,
Vianor și Siluan.
11 M 24 Sf. Mare Muceniţă Eufi mia;
Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Cuv. 
Leon din Mandra.
12 Mc 25 Sf. Mucenici Proclu și
Ilarie; Sf. Veronica.
13 J 26 Soborul Sf. Arhanghel Gavriil;
Cuv. Ștefan Savaitul; Cuv. Sara.
14 V 27 Sf. Apostol Achila; Sf. 
Mc. Just și Iraclie; Cuv. Nicodim
Aghioritul.
15 S 28 Sf. Mucenici Chiric și Iulita,
mama lui; Cuv. Iosif, Arhiepiscopul
Tesalonicului; Sf. Vladimir, lumi-
nătorul Rusiei.
16 D 29 Duminica a 8-a după Rusalii. 
Sf. Sfi nţit Mucenic Atinoghen și cei
10 ucenici ai săi.
17 L 30 Sf. Mare Muceniţă Marina;
Sf. Ierarh Eufrasie.
18 M 31 +) Sf. Mucenic Emilian de la
Durostor; Sf. Mc. Iachint.
19 Mc 1 Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile
cel Mare; Cuv. Die; Cuv. Serafi m de
Sarov.
20 J 2 +) Sfântul Măritul Proroc Ilie
Tesviteanul.
21 V 3 Cuvioșii Simeon și Ioan
Pustnicul; Sf. Proroc Iezechiel.
22 S 4 Sf. Muceniţă întocmai cu
Apostolii Maria Magdalena; Cuv. 
Muceniţă Marcelia.
23 D 5 Duminica a 9-a după Rusalii. 
Aducerea moaștelor Sf. Sfi nţit
Mucenic Foca; Sf. Mucenici Trofi m 
și Teofi l.
24 L 6 Sf. Mare Muceniţă Hristina;
Sf. Mc. Ermoghen.
25 M 7 Adormirea Sfi ntei Ana; Cuv. 
Olimpiada și Eupraxia.
26 Mc 8 Sf. Sfi nţit Mc. Ermolae; Sf.
Muceniţa Parascheva din Roma.
27 J 9 + Sf. Apostoli și Diaconi:
Prohor, Nicanor, Timon și Parmena.
Sf. Mare Mucenic și Tămăduitor 
Pantelimon; Cuv. Antuza.
28 V 10  Sf. Apostoli dintre 70:
Prohor, Nicanor,  Timon și  Parmen,
diaconii. Sf. Irh. Pitirim, Cuv. Moise,  
Sf. Mc. Iulian, Eustatie și Acachie.
29 S 11 Sf. Mucenici: Calinic,
Mamant și Veniamin; Sf. Mc. Teodota
cu fi ii săi.
30 D 12 Duminica a 10-a după 
Rusalii. Sf. Apostoli: Sila și Silvan, 
Crescent și Andronic; Sf. Muceniţă
Iulita.
31 L 13 Lăsatul secului pentru Postul 
Adormirii Maicii Domnului. Sfântul
și Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din
Arimateea.

În fi ecare an, la data de 14/27 iulie, 
îl prăznuim pe marele părinte al Bisericii, 
Cuviosul Nicodim Aghioritul (1749-1809), 
prilej de a exprima câteva referinţe asupra 
operei canonice și disciplinare a acestui 
spirit enciclopedic al Răsăritului.

Desigur că numele și faima sa sunt 
legate de cartea intitulată „Pidalion”, adică 
„Îndreptar”, apărută la Leipzig, în anul 
1800. Cartea este o colecţie de canoane 
care se referă la probleme disciplinare, 
liturgice și pastorale din viaţa Bisericii. 
Unele confi rmă, sancţionează sau aprobă 
uzuri sau rituri, care la vremea promulgării 
canoanelor erau în discuţie; altele, 
dimpotrivă, interzic practici care nu erau în 
conformitate cu rânduielile cunoscute din 
cultul bisericesc; altele reglementează unele 
aspecte disciplinare din viaţa credincioșilor.

Un număr mare de canoane cuprind, de 
asemenea, hotărâri ale Sinoadelor Ecumenice, 
a unor sinoade locale sau ale unora dintre 
marii Părinţi ai Bisericii din epoca patristică. 
Așadar, Pidalionul constituie un îndreptar 
sau un instrument de lucru indispensabil în 
activitatea pastorală a preoţilor.

În acest spirit trebuie evaluat 
„Pidalionul” pe care conștiinţa Bisericii l-a 
primit ca pe un ajutor foarte folositor pentru 
exercitarea păstoririi ortodoxe.

Cei care au exercitat și exercită 
lucrarea pastorală a Bisericii, și mai 
cu seamă episcopii și duhovnicii ei, au 
„Pidalionul” drept călăuză și sfătuitor al 
lor pentru exercitarea păstoririi lor în acord 
cu spiritul teocentric al Bisericii, așa cum 
îl exprimă Sfi ntele Canoane. Fără Sfi ntele 
Canoane și „Pidalion”, care le tâlcuiește 
corect, păstorirea Bisericii riscă să devină 
antropocentrică și să cadă într-una din cele 
două extreme: fi e în eticism și juridism, 
fi e în anomism și respingerea moralei lui 
Hristos. „Pidalionul” îi ajută și călăuzește pe 
păstorii Bisericii ca să-i aducă pe credincioși 
la autenticul etos eclesial și euharistic.

De mare interes știinţifi c sunt 
numeroasele note explicative adăugate de 
Sfântul Nicodim la comentariile canoanelor 
de interes liturgic și pastoral care privesc 
diverse probleme de istoria sau interpretarea 
cultului bisericesc. De pildă, în nota 1 la 
interpretarea canonului 42 al Sinodului local 
din Cartagina ni se oferă îndrumări practice 
privind săvârșirea Liturghiei, împărtășirea 
credincioșilor și a bolnavilor. În nota 1 la 
interpretarea canonului 58 al Sinodului 
VI Ecumenic, se oferă detalii asupra 
împărtășirii monahilor. Din nou, în nota 1 la 
interpretarea canonului 83 al Sinodului VI 
Ecumenic, se aduce în discuţie o problemă 
actuală din vremea sa, cu care el nu era 
de acord, și anume, îngroparea morţilor 
în biserică. În comentariile canonului 7 
apostolic vorbește despre importanţa zilei 
de duminică și sărbătorirea Paștilor.

Una dintre preocupările sale principale 

o reprezintă problema postului. În 
comentariul la canonul 51 apostolic aduce în 
discuţie îndrumări privitoare la modalitatea 
postirii și la dezlegările din timpul postului. 
Este important de notat că Sfântul Nicodim 
nu este de acord cu dezlegarea la pește din 
Duminica Floriilor, pe care o socotește o 
practică mai nouă (vezi nota 1 la interpretarea 
canonului 69 apostolic). De asemenea, el 
consideră nejustifi cată și practica zilelor cu 
harţi din cele două săptămâni de dinainte 
de Lăsatul secului pentru Postul Sfi ntelor 
Paști (vezi nota 2 la interpretarea canonului 
69 apostolic). În aceeași notă aprobă postul 
din zilele de luni, recomandat călugărilor 
în tipicurile mănăstirești, pe care îl 
socotește bun și pentru laici. Notele 2 și 3 
la interpretarea canonului 56 al Sinodului 
VI Ecumenic și nota 2 la interpretarea 
canonului 89 al Sinodului VI Ecumenic oferă 
informaţii preţioase despre cele patru posturi 
mari din cursul anului, precum și despre 
regimul alimentar prescris de tipicurile și 
tradiţia Bisericii.

Cât privește rezonanţa acestei opere 
în spaţiul românesc, amintim că opera sa a 
fost publicată la noi în 1842 de către însuși 
mitropolitul Moldovei de atunci, Veniamin 
Costachi, cu care Nicodim corespondase pe 
la începutul secolului. Și la noi, ca și în alte 
părţi, era prima oară când se edita o astfel de 
colecţie completă a canoanelor, după ce mai 
înainte fusese revizuită de Neofi t Scriban și 
de Neonil, stareţul de la Neamţ.

Concluzionând, putem spune că opera 
cu caracter canonic și disciplinar a Cuviosului 
Nicodim Aghioritul a avut o importanţă și în 
același timp o rezonanţă deosebită în viaţa 
Bisericii din Răsărit. (articol publicat în 
Ziarul Lumina din data de 14 iulie 2012)

(începutul în pag. 1)
Pe dată coborî foc din cer, devorând jertfa, lemnul și apa. 

Tot poporul cazu atunci cu fata la pamânt strigând:“Cu adevarat 
Domnul este singurul Dumnezeu”. Din porunca lui Ilie, falșii profeţi 
fură prinși și omul lui Dumnezeu le taie beregata cu propriile sale 
mâini la râul Cison. El  îl anunţă apoi pe Achab că seceta avea în 
curând să înceteze, apoi urcă în vârful Carmelului și, plecându-se 
asupra pământului, cu capul între genunchi și mintea adunată în 
inimă, începu să se roage. De șapte ori trimise pe slujitorul său să 
privească orizontul, în direcţia mării, iar a șaptea oară un norișor își 
făcu apariţia, cerul se întunecă și ploaie căzu din belșug, răspândind 
pe pământ binecuvântarea cerească.

Când regina Isabel afl ă de masacrul profeţilor săi, se enerva 
cumplit și se jura să se răzbune. Ilie, care nu se temuse de mulţimea 
falșilor profeţi, fu părăsit de harul lui Dumnezeu și cuprins de 
lașitate se ascunse în Bersabeea în pământul lui Iuda.  Epuizat de 
cât mersese în pustiu, se aseză la umbra unui copac și îi ceru lui 
Dumnezeu să-i ia viaţa înapoi. Un Înger al Domnului i se arată 
atunci cu o pâine și un urcior de apă. Acest ajutor dumnezeiesc 
îl făcu să își reîmprospăteze forţele și putu să meargă 40 de zile 
în pustiu, până la muntele lui Dumnezeu, Horeb (vârful muntelui 
Sinai, pe același loc unde Dumnezeu i se arătase lui Moise, cf. Exod 
33). Intră în adâncul stâncii în care se ascunsese în trecut Moise și 
Dumnezeu îi vorbi noaptea. Ilie raspunse: “Sânt plin de sârguinţă 
pentru Domnul atot-puternic caci fi ii lui Israel au parasit legamântul 
Tău, au doborât Altarele tale și Ţi-au ucis Profeţii, am ramas singur 
iar ei încearcă să-mi ia viaţa”. Dumnezeu îi porunci să iasă și să stea 
pe munte pentru a-l vedea. Se facu atunci o furtună puternică, munţii 
fură despicaţi iar stâncile sparte, dar Domnul nu era în furtună; iar 
după furtună, un cutremur, dar Domnul nu era în cutremur; un foc, 
dar Domnul nu era în foc. După foc se auzi o adiere ușoara. Cum 
o auzi, Ilie își ascunse faţa cu haina sa și se ţinu sub peșteră, căci 
Dumnezeu era în adierea ușoară. Domnul îi spuse că, departe de a 
fi  singurul dintre drepţi, alţi șapte mii de Israeliţi nu își plecaseră 
genunchii în faţa lui Baal și îi porunci să se întoarcă pe același drum 
pentru a unge pe Hazael ca rege al Siriei și pe Iehu  ca rege al lui 
Israel, apoi pe Elisei ca urmaș. Gasindu-l pe Elisei ocupat cu aratul 
pământului cu 12 perechi de boi, Ilie își aruncă peste el haina lui 
făcându-l discipolul său (cf. 14 iunie).

Regele Achab continua însă cu faptele sale lipsite de pioșenie și 
pusese stăpânire pe viţa-de-vie a lui Nabot din Yizreel,  cerând - la 
sfatul lui Isabel - ca acesta sa fi e omorât. Profetul Ilie, care nu se 
mai manifestase pentru o vreme, fu trimis de Domnul în Samaria și 
spuse regelui: “Chiar pe locul în care câinii au lins sângele lui Nabot 
câinii vor linge și sângele tau iar prostituatele se vor lafai în sângele 
tau”. El mai spuse că nefericirea avea să se abată peste toată casa 

lui Achab, câinii aveau să sfâșie trupul lui Isabel pe zidul de faţă de 
la Yizreel. La aceste cuvinte, regele fu cuprins de cainţă: își sfâșie 
hainele, se imbracă cu un sac și ţinu post. Domnul aprobă pocăinţa 
lui și anunţă prin Profetul său că nu va da frâu liber mâniei Sale 
decât sub domnia fi ului său.

Achab muri la puţină vreme iar fi ul său, Ohozias, om superstiţios, 
lua prelua puterea. Căzând bolnav trimise soli în căutarea unui 
oracol pe lânga Baal Zebud la Egron (Akkaron). Profetul Ilie se 
prezenta în faţa solilor, anuntând că regele nu se va mai scula. Când 
transmiseră acest mesaj, descriindu-l pe Profet, regele înţelese că 
era vorba de Ilie și trimise o armată de 50 de oameni pentru a-l 
aresta. Dar în două rânduri, din porunca Profetului, un foc coborî din 
cer și îi mistui pe soldaţi. Al treilea ofi ţer îl ruga să îl cruţe iar Ilie 
îl asculta și se duse la rege, anuntându-i chiar el că avea să moară 
pentru că ceruse ajutor de la falșii zei. Ohozias muri într-adevăr la 
câteva zile iar fratele său Ioram deveni rege al lui Israel. În timpul 
celor 12 ani ai domniei sale el suprimă cultul lui Baal, dar nu făcu să 
înceteze păcatul lui Ieroboam care dăduse naștere schismei în rândul 
poporului lui Dumnezeu și încurajase idolatria. De aceea Dumnezeu 
abătu necazul asupra casei sale și îndeplini profeţia făcută de Ilie în 
timpul lui Achab: Iehu luă puterea în urma unei conspiraţii împotriva 
lui Ioram și, intrând el în orașul Yizreel, Isabel fu omorâtă aruncată 
din înaltul unei ferestre. Sângele său se scurse pe zid iar câinii îi 
mâncară trupul mai înainte ca ea să fi  putut fi  îngropată.

Dupa 15 ani de profeţii, îndeplinind misiunea pe care i-o 
încredinţase Dumnezeu, Ilie se duse de la Galgalla Bethel, însoţit 
de Elisei care nu voia să-și părăsească învăţătorul. Ajuns pe malul 
Iordanului, Ilie își lua haina din piele de oaie, o înfășură și lovi 
apele, care se despărţiră pentru a-i lăsa să treacă pe uscat. Când 
Elisei îi ceru să primească îndoita parte din harul său profetic, Ilie 
îi răspunse: “Dacă mă vei vedea pe când voi fi  înălţat la cer, așa ţi 
se va da”. Și pe când mergeau ei astfel prin pustiu tăifăsuind, un 
car de foc tras de cai scăpărători aparu între ei. Ilie urcă în car și 
fu “ca” luat în cer (Părinţii au subliniat că acest “ca”, adăugat în 
versiunea Septuaghinta arată că Ilie nu a fost dus cu trupul la Cer, 
fapt imposibil înainte de învierea și înălţarea lui Hristos, dar că a 
scăpat morţii, precum Enoh și a fost reţinut de Dumnezeu într-un 
loc necunoscut, până în ultima zi), într-un rotocol, în timp ce Elisei 
striga: “Părinte, Părinte, carul lui Israel și caii săi!”. El luă haina 
Profetului care căzuse peste el și lovind apele de două ori putu să 
traverseze Iordanul, salutat de Fiii Profetului care strigau: “Duhul 
lui Ilie s-a lăsat asupra lui Elisei!”.

Astfel înălţat în înălţimi cu trupul, Profetul Ilie prefi gura Înălţarea 
Domnului Nostru Iisus Hristos iar prin trimiterea hainei sale peste 
discipolul său, el vestea coborârea Sfântului Duh în ziua Rusaliilor 
(cf. Sfântul Roman Melodul, Condacul Profetului Ilie, 33).

Pomenirea suirii la cer cea de foc purtatoare a Sfântului, 
Maritului Proroc Ilie Tesviteanul

Sfântul Nicodim Aghioritul cinstit în Biserica Ortodoxă
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Odată cu revoluţia franceză 
Biserica și statul laic se afl ă într-o 
compeţie (ca să nu zic confruntare) 
aproape permanentă. Biserica și statul 
laic sunt două puteri juridice care se 
limitează și se condiţionează succesiv. 
Contradicţia dintre aceste două 
instituţii rezultă din însăși scopurile 
lor, scrie Jurnalistul Ion Terguţă într-un 
comentariu pe Facebook. 

Biserica  fi ind o instituţie divino-
umană are ca scop mântuirea omului.

Statul apare ca rezultat al 
contractului social rezultat din nevoia 
de securitate al individului. Scopul lui 
este asigurarea, apărarea și promovarea 
prin mijloacele prevăzute în Constituţie 
și alte legi a interesului public general, 
inclusiv a interesului individual. 
Thomas Jefferson spunea că „drepturile 
noastre civile nu depind de convingerile 
noastre religioase”, astfel că orice 
individ ateist sau profund religios are 
dreptul, confrom statutului de drept, la 
securitate individuală necondiţionată.

Acolo unde există religii și confesii 
diferite cetăţeanul și credinciosul nu se 
mai pot identifi ca, decât cu riscul unei 
confruntări toţi contra tuturor. Statul 
a fost obligat să se impună străin de 
chestiunile religioase, și a atras Biserica 
într-un sistem în care i-a oferit o serie 
de privilegii dar și obligaţia respectării 
principiilor libertăţii și respectului 
reciproc. Este un compromis pe care 
civilizaţia europeană l-a facut după 
veacuri de persecuţii, execuţii sumare 
și arderi pe rug pe motive religioase. 
Europa a lăsat în urmă epoca vânătorilor 
de vrăjitoare. Libertatea gândirii a 
fost poate cel mai mare privilegiu pe 
care l-a obţinut ca rezultat al acestui 
compromis.

În societatea comunistă Biserica ca 
instituţie, și religia ca ideologie, erau 
tratate cu dușmănie. Omul l-a pierdut 
pe Dumnezeu, iar statul comunist a 
creat un model de cetăţean docil și lipsit 
de toleranţă. Dispariţia comunismului 
și revenirea la valorile democraţiei au 
permis și reanimarea Bisericii. Relaţia 
dintre noul nostru stat și Biserică s-a 
construit treptat, în mare parte fără a 
se înţelege unii pe alţii, dar și fără a 
păstra delimitarea clasică între ele. Atât 
Biserica cât și statul nu au avut grijă 
să construiască liniile de demarcaţie, 

dar nici să-și clarifi ce principiile de 
coexistenţă. Vorbind de aceeași oameni 
statul moldovenesc și Biserica au crezut 
că pot să coexiste. […]

Legea antidiscrimării a scos în 
evidenţă o problemă pe care politicul 
a speculat-o mai mult de un deceniu 
fară nici o remușcare - populismul 
religios. Apropierea de Biserică a 
fost tratată ca o modalitate sigură a 
transferului de imagine în perspectiva 
unui scor electoral mai bun. În 
consecinţă s-a ajuns și la percepţia 
deformată a inidividului că cetăţeanul 
și credinciosul din el interacţionează 
cu o singura instituţie - Biserica Stat. 
În felul acesta statul moldovenesc, prin 
partidul comunist, a cultivat fără să fi e 
conștient un fenomen absolut străin - 
fundamentalismul ortodox, reprezentat 
de individul neiniţiat atât în materie 
de teologie cât și de drept. Legea 
antidiscriminare este un motiv cât se 
poate de bun pentru ca statul și Biserica 
să deseneze liniile de demarcaţie între 
ele. 

Nu pentru confruntare, 
pentru o conveţuire pașnică

Integrarea europeană presupune și 
rezolvarea acestei probleme, deși, ca 
să fi m sinceri, nici ei nu au reusit sa o 
rezolve defi ntiv.

Nenumăratele șocuri sociale la care 
a fost supusă societatea europeană nu a 
reușit, totuși, să rupă relaţia profundă a 
individului cu Dumnezeu, chiar dacă 
relaţia Tron (stat) Biserica s-a modifi cat 
substanţial. Laicizarea statului a provcat 
un confl ict care, în mare parte nu e 
rezolvat nici până azi, și care, tratat în 
termeni juridici se numește relaţia stat 
Bisercă, în cei sociali – societatea laică 
și societatea religioasă, iar în termeni 
individuali cetăţean – credincios. În 
Europa, totuși, laicitatea este un scop și 
nu o condiţie obișnuită, care a permis 
Bisericii să revină ori de câte ori a 
avut ocazia. Din această perspectivă 
nici reacţia societăţii moldovenești nu 
e lipsită de logică, dar mai important 
nu este străină tendinţelor generale 
europene. În Moldova există sufi cientă 
toleranţă și bun simţ ca acest șoc să nu 
se transforme într-o problemă. Acest 
lucru depinde însă de comportamentul 
și modul de ași înţelege libertăţile 
persoanele cu orientări sexuale 
netradiţionale.

P:S: Recunosc că nu am nici o 
admiraţie pentru persoanele, care prin 
voia întâmplării au devenit subiectul 
discordiei din societatea noastră. Nu 
pot să nu recunosc că o să mă simt 
stingherit și jenat de prezenţa lor 
sfi dătoare. Dar în mod sigur o să pot 
să trec pe lângă ei așa cum am facut de 
multe ori până acum fără să-i cunosc 
și fără să bănuiesc cine sunt, dacă vor 
înţelege să fi e discreţi. Sper ca acești 
oameni să înţeleagă că egalitatea de 
șanse nu înseamnă și sfi darea bunului 
simţ…. Mai sper că acești oameni au 
înţeles că dreptul lor nu e mai presus 
de al altora, iar plăcerea lor nu trebuie 
să se transforme pentru noi într-un 
supliciu.

Când nu-l ierţi pe altul, tu 
nu-l amărăști atâta pe el, pe cât 

te jignești pe tine însuţi. (Sfântul 
Ioan Gură de Aur)

 

Nimic nu este atât de puternic 
în faţa Domnului, ca iertarea 
aproapelui, deoarece este o 
încercare proprie a fi ecăruia de a 
urma una din cele mai importante 
fapte ale lui Dumnezeu – mila 
sa către noi. Și cu nimic nu ne 
ispitim mai ușor, decât cu mânia, 
furia și dorinţa de a ne răzbuna 
prin cuvânt, iar de multe ori și 
prin fapte.

Oare de ce adesea nu 
suntem în stare să iertăm, 
primind în inimile noastre ura, 
resentementele și dorinţa de a ne 
face propria dreptate? Probabil 
de la faptul că nu ne dăm seama 
care este preţul iertării. Trecem 
cu vederea ce ar putea să ne 
aducă iertarea adevărată și nici nu 
observăm dauna resentimentelor 
cu care trăim și care ne distrug 
sufl etul. Din inima iubitoare de 
sine se trezește întrebarea: “De 
ce să iert?” –și noi nici nu iertăm. 
Dar ar trebui în momentele de 
supărare sau chiar ură faţă de 
aproapele nostru să ne aducem 
aminte care este preţul pentru 
promisiunea iertării, care este 
incomparabil mai valoros 
decât cele mai mari pierderi, și 
atunci ce supărare nu ar exista 
în inima noastră, vom avea 
un răspuns total diferit: “Am 
pentru ce să iert “- și vom ierta.
Să iertăm - și ni se va ierta, să 
iertăm din nou - și mai multe ne 
vor fi  iertate, și așa la nesfârșit. 
Cel ce iartă însăși va fi  sub iertarea 
lui Dumnezeu, în braţele milei și 
iubirii divine. Avem pentru ce să 
fi m iertaţi? Desigur și încă pentru 
cât de multe! ..Să ne grăbim să 
iertăm pentru a fi  iertaţi, și cu atât 
este mai important, că ceea ce 
iertăm noi, este nesemnifi cativ, 
faţă de ce ni se va iartă nouă. În 
parabola evanghelică păcatele 
noastre împotriva lui Dumnezeu, 
sunt comparate cu zece mii de 
talanţi, pe când păcatele altora 
faţă de noi, cu o sută de dinari 
(Matei18,23-35). Ar fi  de parcă 
situaţia în care ai putea procura 
cu un ban o mie de lei. Să fi  fost 
posibilă o asemenea situaţie 
în viaţa obișnuită, presupun 
că nici nu ţi-ai putea face loc 
prin mulţime ca să ajungi la 
îndeplinirea tranzacţiei. Dar nici 
un bun obţinut pe pământ nu 
poate fi  comparat cu „achiziţiile” 
făcute pentru sufl et. Și nici 
o atitudine a noastră faţă de 
supărarea adusă de fratele nostru, 

nu poate să fi e una cu adevărat 
justă, căci judecata adevărată 
a faptelor altor persoane și 
păcatelor noastre o poate face 
doar Dumnezeu, care știe nu doar 
vorbele și faptele noastre, dar 
citește și în inimile noastre. Să 
ţinem minte deci păcatele noastre 
pentru care suntem iertaţi sau am 
vrea să primim iertare, și dacă 
nu din recunoștinţă pentru mila 
primită, atunci în speranţa de a o 
primi – să iertăm, să iertăm și să 
iertăm - cu o inimă curată și fără 
resentimente.

Desigur că nu poţi brusc 
să dobândești o pace interioară 
care ar face posibilă răbdarea 
la fi ecare lovitură primită. Dar 
începe de la cele nesemnifi cative 
și vei ajunge la cele mari. 
Primul grad al lipsei supărării și 
resentimentelor este tăcerea. Cu 
aceasta ar fi  bine să o începem și 
de ce nu să îl urmăm pe prorocul 
David care zice: “tulburatu-m-
am și n-am grăit” (Ps.76, 4). Fă 
acest lucru o dată, următoarea 
dată va fi  mai ușor să rămâi tăcut, 
și cu cât mai des îţi vei pune frâu 
limbii, cu atât cu mai puţine 
resentimente vei avea

Nesmintirea de la supărări 
îţi va aduce liniște în sufl et, iar 
liniștea va aduce după ea pacea 
interioară. Și atunci vei fi  în faţa 
supărărilor ca un perete în faţa 
fi relor de nisip mânate de vânt. 
Iar de nu vei începe lupta cu 
supărările și nemulţumirile, cu 
timpul tot mai mult și mai mult 
te vei irita și deja orice nimic te 
va face să-ţi pierzi cumpătul și 
liniștea.

Iertarea frecventă nu doar ne 
va face să iertăm ușor, dar ne va 
ajuta să înţelegem ce înseamnă 
să întorci obrazul celălalt, celui 
ce te lovește peste obrazul drept. 
Acest lucru – pare o înălţime de 
neatins, dar celui care-și va dori 
această virtute îi va ajuta însăși 
Dumnezeu, care se va sălășlui în 
sufl etul nostru prin Duhul Sfânt. 
Iertarea este o virtute, care nu 
doar va aduce o plată veșnică, dar 
și una imediată în inima noastră.
“Întru aceasta vor cunoaște toţi 
că sunteţi ucenicii Mei, dacă 
veţi avea dragoste unii faţă de 
alţii”(In. 13, 36).

Natalia Lozan

LEGEA ANTIDISCRIMĂRII A SCOS 
ÎN EVIDENŢĂ O PROBLEMĂ PE 
CARE POLITICUL A SPECULAT-O 
MAI MULT DE UN DECENIU

IERTAŢI 
ȘI VI SE VA IERTA
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Recent la Moscova s-a desfășurat cea 
de a III-a ediţie a festivalului internaţional 
al tehnologiilor pentru apărarea valorilor 
familiale „Pentru Viaţă – 2012” la care 
pentru prima dată a participat în calitate 
de coordonator și un reprezentant al 
Mitropoliei Moldovei, în persoana Prot. 
Mitr. Nicolae Ciobanu.

În cadrul celor trei zile de desfășurare 
a festivalului, mai multe organizaţii 
ortodoxe din diferite ţări ale lumii și-au unit 
eforturile și potenţialul pentru a contribui la 
crearea și păstrarea sistemelor de protejare și 
promovare a valorilor tradiţionale spaţiului 
ortodox, în special ale celor familiale.

Printre activităţile desfășurate 
se numără prezentarea celor mai bune 
proiecte pentru ajutorarea familiei, 
discuţii cu slujitori implicaţi în activitatea 

socială precum și specialiști laici din acest 
domeniu. Au avut loc ședinţe de elaborare 
a strategiilor pentru menţinerea integrităţii 
instituţiei familiei și promovarea activă a 
acestui concept.

Părintele Nicolae Ciobanu, 
a prezentat participanţilor la festival 
metodele și rezultatele implicării sociale 
ale Mitropoliei Chișinăului și a Întregii 
Moldove din ultimii ani, precum și 
perspectivele ulterioare.

Sfi nţia Sa a mai transmis 
organizatorilor mesajul de mulţumire al 
Înalt Prea Sfi nţitului Mitropolit Vladimir 
pentru includerea Bisericii Ortodoxe din 
Moldova în circuitul internaţional de 
păstrare și promovare a valorilor familiale 
și susţinerea ierarhului pentru aceste lucrări 
bineplăcute.

Festivalul s-a încheiat la 11 iulie 
cu ceremonia de premiere a laureaţilor 
festivalului.

Pe data de 2 iulie se împlinesc 508 ani 
de la trecerea în eternitate a Domnitorului 
Ștefan cel Mare și Sfânt. 

În această zi, slujitorii catedralei 
“Nașterea Domnului”, din capitală, în frunte 
cu Prot. Mitr. Vadim Cheibaș, au săvârșit un 
Te-Deum la monumentul voievodului din 
Piaţa Marii Adumări Naţionale. Cu prilejul 
sărătorii preoţii împreună cu credincioii au 
intonat  imnuri și cântări bisericești dedicate 
acestui mare înaintaș.

Evenimentul istoric a fost comemorat 
în Moldova prin depuneri de fl ori și  prin 
alte forme de cinstire a marelui domnitor. 
De dimineaţă, liderii politici au depus fl ori 
la monumentul lui Ștefan cel Mare Și Sfânt 
din Chișinău. 

Primii au depus fl ori membrii PCRM. 
Președintele  formaţiunii Vladimir Voronin 
a declarat că astăzi Moldova ca niciodată 
are nevoie de un domnitor ca Ștefan cel 
Mare pentru a consolida statalitatea, a 
integra ţara, dar și societatea. 

La rândul său, premierul Vlad Filat a 
declarat că,  Ștefan cel Mare este un simbol 
pe care trebuie să - l onorăm. 

În opinia speakerului Marian Lupu, 
Moldova are nevoie de o guvernare care să 
corespundă rigorilor timpului, iar Ștefan cel 
Mare a făcut ca această ţară să existe. 

BASA – press amintește că, Ștefan cel 
Mare și Sfânt a domnit Moldova între anii 
1457 și 1504, fi ind apreciat pentru acţiunile 
sale excepţionale întru apărarea integrităţii 
ţării, dezvoltarea multilaterală a ţării,  
apărarea credinţei, prin zidirea unui număr 
mare de mănăstiri și biserici.

Arhiepiscopia Bisericii Apostolice Armene din România 
organizează în perioada 10-12 august ample manifestări dedicate 
împlinirii a 500 de ani de la ctitorirea Mănăstirii armene Hagigadar 
din judeţul Suceava. Printre invitaţii evenimentului se numără în acest 
an Sanctitatea Sa Karekin II, Catolicos și Patriarh Suprem al tuturor 
armenilor, însoţit de un sobor de clerici, în frunte cu Înalt Preasfi nţitul 
Episcop Datev Hagopian, primat al Diocezei armenilor din România, 
precum și diverse ofi cialităţi din România și din Republica Armenia, 
potrivit Ziarul Lumina. Important loc de pelerinaj pentru armenii de 
pretutindeni, Mănăstirea Hagigadar, singura mănăstire armeană din 
Europa cu activitate neîntreruptă 500 de ani, a fost vizitată timp de 
cinci secole de oameni din întreaga lume. Numele acestui lăcaș de 
cult vine din limba armeană și înseamnă împlinirea unei dorinţe, 
a unei rugăciuni, drept pentru care mulţi vizitează mănăstirea cu 
nădejdea că aici rugăciunile lor își vor găsi împlinirea. Între secolele 
al XV-lea și al XVI-lea, în Suceava au fost construite șase biserici și 
două mănăstiri armene, fapt inedit pentru întreaga Europă.

Mănăstirea Putna din judeţul Suceava a găzduit în perioada 11-14 
iulie 2012 ediţia a XII-a a Simpozionului de istorie “Colocviile Putnei”. 
Manifestarea aniversează în acest an 20 de ani de la canonizarea Sfântului 
Voievod Ștefan cel Mare. Deschiderea ofi cială a avut loc miercuri, 11 iulie, 
în prezenţa Înalt Preasfi nţitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuţilor, 
fi ind precedată de un Te Deum, ofi ciat în Paraclisul “Sfi nţii Apostoli Petru 
și Pavel” al Mănăstirii Putna. 

În deschidere a vorbit prof. univ. dr. Ștefan Sorin Gorovei, de la 
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, care a prezentat ultimele numere ale 
revistei „Analele Putnei”, după care a urmat lansarea volumului “Mănăstirea 
Dobrovăţului. Monografi e arheologică și istorică”, în prezenţa autoarei 
Voica Maria Pușcașu. Apoi, Elka Bakalova a prezentat o comunicare legată 
de sfi ntele moaște și icoanele făcătoare de minuni din Ortodoxie, iar prof. 
univ. dr. Ștefan Sorin Gorovei a evocat trei cercetărori ai istoriei lui Ștefan 
cel Mare: Emil Turdeanu, Nicoară Beldiceanu și Petre Ș. Năsturel. 

După cum ne-a relatat arhim. Melchisedec Velnic, stareţul Mănăstirii 
Putna și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuţilor, în  
dimineaţa zile de 12 iulie, lucrările colocviului au continuat prin susţinerea 
altor comunicări ale invitaţilor. “Centrul de Cercetare și Documentare 
„Ștefan cel Mare” al Mănăstirii Putna organizează din anul 2005 
„Colocviile Putnei”. Aceste colocvii au ca scop cercetarea epocii ștefaniene 
și a istoriei Mănăstirii Putna de la înfi inţare până în prezent. Începând cu 
ediţia a IX-a a simpozionului, centrul de cercetare al mănăstirii noastre s-a 
orientat și spre celelalte mănăstiri din Bucovina și din perioada Sfântului 
Voievod Ștefan cel Mare”, a spus arhim. Melchisedec Velnic.

Mitropolia Moldovei a participat la cea 
de a III-a ediţie a festivalului internaţional 
al tehnologiilor pentru apărarea valorilor 
familiale „Pentru Viaţă – 2012”

508 ANI DE LA TRECEREA ÎN ETERNI-
TATE A DOMNITORULUI ȘTEFAN CEL 

MARE ȘI SFÂNT

Manifestări festive la 500 de ani 
de la ctitorirea Mănăstirii armene 
Hagigadar, Suceava

Simpozion la Putna, dedicat 
Sfântului Voievod Ștefan cel Mare
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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. 6, 2012)

În Biblie se spune că „vinul veselește inima 
omului” (Ps 104, 15) și că e „folositor întocmai 
ca apa de-1 vei bea cu măsură” (Sir 31, 31). Dar 
atât în Sfânta Scriptură, cât și în scrierile Sfi nţilor 
Părinţi întâlnim adeseori o condam nare violentă a 
viciului beţiei care, începând pe neștiute, duce la o 
mulţime de alte păcate ruinătoare. Foarte adeseori 
băutura duce la destrămarea familiilor, producând 
nenumărate suferinţe atât victimelor acestei 
neputinţe păcătoase, cât și oamenilor din apropierea 
lor, îndeosebi copiilor.

„Beţia este o dușmănie împotriva lui Dumnezeu... 
Beţia e un demon atras de bună voie... Beţia 
îndepărtează Duhul Sfânt”, scrie Sfântul Vasile cel 
Mare. „Beţia este ră dăcina tuturor relelor... Beţivul 
este un cadavru viu... Beţia poate sluji în sine drept 
înlocuitorul oricărei pedepse, ea umple sufl etul 
de tulburare și mintea de întuneric, făcându-l pe 
beţiv rob, supunând-l la nenumărate boli, interne și 
externe... Beţia este o fi ară cu multe chipuri și cu 
multe capete... Aici dă naștere la desfrânare, dincolo 
la mânie, aici la tâmpirea minţii și a inimii, dincolo 
la dragoste necurată... Nimeni nu-și înrobește voia 
rea diavolului cât face beţivul”, afi rmă Sfântul Ioan 
Hrisostom. „Beţivul este în stare de orice rău și e 
expus oricărei ispite... Beţia îi face pe cei înrobiţi 
ei neînstare de nimic”, mărturisește și Sfântul Tihon 
Zadonski.

Și mai ruinătoare este dependenţa de droguri, 
în continuă creștere — patimă care face omul 
înrobit ei extrem de vulnerabil la acţiunea puterilor 
întunericu lui. Această cumplită neputinţă înghite an 
de an tot mai mulţi oameni, secerând o mulţime de 
vieţi. Faptul că cei mai predispuși la droguri sunt 
tinerii face din acest fl agel o ameninţare deosebită 
la adresa societăţii. Interesele egoiste ale afacerilor 
cu droguri susţin promovarea îndeosebi printre tineri 
a unei pseudoculturi a „drogurilor”. Aceasta impune 
unor oameni imaturi stereotipuri com portamentale 
care prezintă folosirea drogurilor drept o calitate 
„normală”, ba chiar indispensabilă a relaţiilor 
umane.

Principalul motiv al evadării multor contemporani 
într-un tărâm al iluziilor alcoolice sau narcotice 
este vidul spiritual, pierderea sensului vieţii și 
întune carea orientărilor morale. Dependenţa de 
droguri și alcoolismul sunt manifes tări ale unei 
maladii spirituale nu numai a individului izolat, ci 
și a întregii societăţi. Aceasta este răsplata pentru 
ideologia consumismului, pentru cultul prosperităţii 
materiale, pentru lipsa spiritualităţii și pierderea 
idealurilor auten tice. În compasiunea pastorală 
pentru victimele alcoolismului și dependenţei 
de droguri, Biserica le oferă sprijin duhovnicesc 
pentru a învinge viciul. Fără a nega necesitatea 
indispensabilă a asistenţei medicale în stadiile critice 
ale de pendenţei de droguri, Biserica dă o atenţie 
deosebită prevenirii și reabilitării, care devin încă 
și mai efi ciente atunci când acești suferinzi participă 
conștient la viaţa euharistică și comunitară. 

Fundmentele  concepţiei sociale a Bisericii 
Ortodoxe Ruse, adoptat de Sinodul Episcopal 
Jubiliar al Bisericii Ortodoxe Ruse, Moscova, 13-16 
august 2000

CE TREBUIE SĂ ȘTIM DESPRE TUBERCULOZĂ?

Karel Styblo, un medic 
olandez, a contractat 
tuberculoza în 1945 și și-a 
dedicat restul vieţii cercetând 
această boală. La sfârșitul 
anilor ’70 el a pornit un 

proiect-pilot în Republica 
Unită Tanzania - folosind o 
nouă tactică de tratament a 
tuberculozei bazată pe “cura 
scurtă de chimioterapie” pentru  
pacienţii ce erau supravegheaţi 
pe durata perioadei de 
tratament .  

***
Munca lui Styblo a mărit 

rata pacienţilor trataţi de la 43% 
la 80%, costul  tratamentului 
fi ind  puţin  mai  mare decât 
a celui convenţional. El a 
demonstrat că noua tactică 
de tratament funcţionează. 
Această metodă a devenit 
mai târziu strategia DOTS 
(Directly Observed Treatment, 
Short-course - Supravegherea 
Terapeutică Directă, tratament-

scurt).

***
DOTS este recomandat 

în prezent de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii (OMS) 
pentru tratarea tuberculozei. 
Odată cu introducerea acestei 
metode în 1994, aproape 12 
milioane de oameni au fost 
trataţi cu succes. Această 
metodă funcţionează nu numai 
datorită faptului că îi face 
pe pacienţi să-și primească 
medicamentele, dar și prin 
crearea unui mediu (diferit în 
fi ecare ţară) unde fi ecare - de 
la guvern până la lucrătorii 
medicali și pacienţi luptă 
împreună împotriva acestei 
maladii.

CE  ESTE  TRATAMENTUL 
DOTS?

• Sarcinile  politice 
Strategia  DOTS  necesită suportul  guvernului – nu  numai  fi nanciar  cât și prin informarea

 populaţiei că această campanie este susţinută de guvern.

• Depistarea bolnavilor prin examinarea 
microscopică a sputei (SSM) 

Examinarea microscopică a sputei este cea mai efectivă metodă de diagnosticare a TB.
Radiografi a  pulmonară este utilă, însă opacităţile lăsate de tuberculoză pot fi  confundate cu

semnele de pneumonie și cancer. SSM confi rmă prezenţa bacililor în spută și astfel cei mai infecţioși 
pacienţi sunt depistaţi pentru a fi  trataţi, prevenind răspândirea tuberculozei în societate.

• Curele standardizate de tratament 
pe o perioadă de 6 – 8 luni cu SSM și 
supravegherea terapeutică directă cel puţin 
în decursul primelor două luni 
Cele patru medicamente cel mai frecvent folosite la tratamentul tuberculozei în lume sunt:

ISONIAZIDA, RIFAMPICINA, ETHAMBUTOLUL și PYRAZINAMIDA. Pacienţii trebuie să fie 
direct supravegheaţi pe întreaga durată a tratamentului. Aceasta este vital nu doar din cauza efectelor 
secundare ale medicamentelor, ce pot provoca pacientul să întrerupă tratamentul, dar și pentru că este 
atât de simplu să contramandezi tratamentul când începi să te simţi mai bine. Cu DOTS, administrarea  
medicamentelor este monitorizată – evitând administrarea neregulată sau întreruperea tratamentului. 
Tratamentul poate fi  asigurat unui pacient pe o perioadă de șase luni cu numai 10 dolari SUA.

• Administrarea regulată și neîntreruptă a 
tuturor medicamentelor
 Micobacterium  tuberculosis foarte repede devine rezistent la medicamente și dacă  tratamentul

este ne adecvat sau întrerupt din orice motiv – spre exemplu din cauza că medicamentele s-au 
terminat în stoc - este mai mult ca sigur că pacienţii vor dezvolta o formă de tuberculoză rezistentă la 
medicamente (multidrug-resistant TB - MDR-TB). Tratamentul acestei forme de tuberculoză este de 
100 de ori mai costisitor decât cel iniţial, iar medicamentele trebuie administrate pe o perioadă de două 
sau trei ori mai lungă. 

• Un  sistem  standardizat de înregistrare și 
raportare 
Pentru lucrătorii medicali sau persoanele ce monitorizează administrarea medicamentelor, un

sistem standardizat înseamnă că mai puţini pacienţi vor trece neobservaţi. Aceasta de asemenea 
înseamnă cunoașterea istoricului bolii pacienţilor și posibilitatea de a stabili relaţii cu ei.

CINCI ELEMENTE ALE DOTS:
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Părintele Victor Curiș a trecut la cele veșnice
Protoiereul Mitrofor Victor Curiș 

s-a născut la 14 martie 1930 în s. 
Mihăileni, r. Râșcani. În anul 1963 
absolvește școala medie și își continuă 
studiile la Seminarul Teologic din 
Moscova. La 14 aprilie 1972 este 
hirotonit în treapta de diacon, iar în 
cea de preot la 1 martie 1976. Până 
la hirotonie este ascultător și dascăl 
la Mănăstirea Dobrușa, apoi dascăl 
în parohiile Temeleuţi, r. Camenca, 
Zguriţa, r. Drochia, și în or. Soroca.

În calitate de slujitor a dus 
ascultarea în mai multe biserici 
din cuprinsul eparhiei, iar din anul 
1996 activează în calitate de cleric 
la Biserica „Tuturor Sfi nţilor” din 
capitală.

Joi, 12 iulie, Slujba înmormântării 
a fost săvârșită de ÎPS Vladimir la 
biserica “Tuturor Sfi nţilor” de la 
cimitirul central din Chișinău

Pe 29 iunie 2012, printr-o decizie 
istorică, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru 
Educaţie, Știinţă și Cultură a inclus Bazilica 
Nașterii Domnului din Betleem, și parcursul 
de pelerinaj ce conduce la aceasta, pe lista 
siturilor considerate patrimoniu al umanităţii. 
Locul sfânt din Betleem se adaugă celor 936 
de nume de situri de salvgardat, din 153 ţări 
diferite, conţinute în lista monumentelor 
considerate parte a patrimoniului umanităţii. 
Bazilica Nașterii Domnului este primul sit 
palestinian din această listă, graţie la 13 
voturi favorabile, faţă de 6 împotrivă și 
două abţineri. Admiterea bazilicii pe lista 
monumentelor aparţinând patrimoniului 
umanităţii s-a făcut în cadrul celei de-a 
36-a sesiuni a Comitetului Patrimoniului 
UNESCO, în curs de desfășurare la Sankt 
Petersburg, în Rusia, între 24 iunie și 6 iulie.

Decizia Comitetului a fost primită cu 
aplauze de către delegaţia palestiniană, citim 
în relatarea de pe situl web al Radio Vatican. 
“Aceste situri riscă distrugerea totală din 
cauza ocupaţiei israeliene, a construirii 
zidului de separare și a tuturor acelor măsuri 
care au sufocat identitatea palestiniană”, 
a subliniat delegatul Autorităţii Naţionale 
Palestiniene, după votare. O cu totul altă 
reacţie au avut-o reprezentanţii israelieni 
și americani, care au vorbit despre decizii 
“total politice”. În special ambasadorul 
Statelor Unite pe lângă UNESCO, David 
Killion, s-a declarat “profund dezamăgit” de 
această decizie, spunând că “acest loc este 
sacru pentru toţi creștinii și nu ar trebui să fi e 
politizat”.

Candidatura bazilicii din Betleem 
la lista patrimoniului umanităţii a generat 
perplexitate în cadrul Custodiei din Ţara 
Sfântă, a Patriarhiei Grecești și a celei 

Armene, care gestionează bazilica. Într-
o precedentă declaraţia făcută agenţiei 
catolice SIR, custodele din Ţara Sfântă, pr. 
Pierbattista Pizzaballa, a spus: “Nu aveam 
nici o problemă în privinţa recunoașterii 
orașului Betleem ca patrimoniu UNESCO, în 
schimb nu suntem foarte entuziasmaţi în ceea 
ce privește bazilica”. În opinia custodelui 
Ţării Sfi nte, “este vorba de o iniţiativă care 
complică gestionarea pentru că, potrivit 
normelor UNESCO, responsabilul gestionării 
locurilor – din perspectiva agenţiei ONU 
– este guvernul și nu proprietarul locului. 
Teama pr. Pizzaballa este că locurile sfi nte ar 
putea fi  folosite în scopuri politice. Nu vrem 
să fi m folosiţi în vederea unor chestiuni care 
nu privesc locurile sfi nte, acestea nu trebuie 
să fi e amestecate în chestiuni politice”.

În legătură cu acest subiect s-a 
exprimat și Mons. Antonio Franco, Nunţiu 
apostolic în Israel și delegat apostolic la 
Ierusalim. “Locurile sfi nte ale creștinătăţii 
sunt prin defi niţie patrimoniu al umanităţii”, 
a explicat el. “Din punct de vedere strict 
religios, fără alte motivaţii politice și 
culturale, locurile sfi nte, adică acele locuri 
care ne vorbesc despre viaţa și activitatea 
Domnului sau despre evenimente mântuirii, 
sunt în sine un patrimoniu al umanităţii și 
nu este necesară o defi niţie în plus în acest 
sens”. Acesta este aspectul care motivează 
nedumerirea celor trei comunităţi creștine 
care declară că vor susţine întotdeauna faptul 
că un loc sfânt este în sine un patrimoniu 
al umanităţii, indiferent dacă este sau nu 
recunoscut de Organizaţia Naţiunilor Unite 
pentru Educaţie, Știinţă și Cultură. Pr. 
Pizzaballa a amintit că președintele palestinian 
Mahmoud Abbas a exprimat garanţii că nu 
vor fi  atinse drepturile Bisericilor, drepturile 
de proprietate și de gestiune. “Sperăm”, a 
spus custodele Ţării Sfi nte, “ca locurile sfi nte 
să rămână înafara tuturor activităţilor care nu 
au nici o legătură cu locurile de cult”. A atras 
însă atenţia asupra riscului instrumentalizării 
politice a deciziei UNESCO.

Mons. William Shomali, Episcop 
auxiliar de Ierusalim și Vicar patriarhal 
pentru Palestina, a declarat la rândul său 
pentru Agenţia SIR că recunoașterea bazilicii 
ca sit aparţinând patrimoniului umanităţii 
este o victorie a diplomaţiei palestiniene și 
a dreptului unei naţiuni. Însă nu trebuie să 
se facă în nici un fel abstracţie de respectul 
datorat locului de cult, ceea ce înseamnă 
că sanctuarul trebuie să rămână în mâinile 
celor trei comunităţi religioase care se 
ocupă de bazilică. “Autoritatea palestiniană 
va avea datoria să se ocupe de acest sit atât 
cât este necesar și cu delicateţe, pentru a 
nu tulbura echilibrul dintre comunităţi”. 
Recunoașterea va putea da garanţii majore 
privind întreţinerea și îngrijirea bazilicii, însă 
fără nici un fel de ingerinţe. Proiectul pentru 
restaurarea bazilicii este cu mult anterior 
deciziei luate la Sankt Petersburg pe 29 iunie, 
dar includerea acesteia pe lista monumentelor 
patrimoniu al umanităţii va accelera cu 
siguranţă lucrările.

Sursa: Radio Vatican

Joi, 12 iulie, peste 20 de reprezentanţi ai Bisericilor și comunităţilor 
religioase din întreaga Europă au fost prezenţi la Bruxelles pentru a lua 
parte la întâlnirea anuală cu liderii Uniunii Europene, după cum informează 
orthodoxero.eu. În acest an, discuţiile s-au concentrat asupra necesităţii de 
a întări solidaritatea între generaţii, precum și de a găsi soluţii provocărilor 
demografi ce cu care se confruntă în prezent Bătrânul Continent. Aceasta a 
fost a opta întâlnire de acest fel, cea dintâi având loc în 2005, la iniţiativa 
Președintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso. 

În deschiderea discuţiilor, dl. Jose Manuel Barroso, a atras atenţia 
asupra câtorva dintre cele mai presante probleme cu care se confruntă 
Europa: rata extrem de ridicată a șomajului în rândul tinerilor, scăderea 
populaţiei active și creșterea numărului de pensionari. Amplifi cate de 
actuala criza economică, aceste fenomene se transformă ușor într-un 
veritabil confl ict între generaţii, a continuat Barroso, iar în aceste condiţii 
devine evidentă necesitatea unui “contract între generaţii”. În acest sens, 
rolul pe care comunităţile religioase îl pot juca este extrem de important, 
dat fi ind că acestea se afl ă în situaţia ideală pentru a funcţiona ca punţi de 
legătură în cadrul societăţilor noastre. 

La rândul său, Președintele Consiliului European, dl. Herman Van 
Rompuy, a subliniat faptul că religiile sunt, în general, preocupate de 
cultivarea relaţiilor de comuniune între oameni, ceea ce poate fi  extrem de 
valoros în sporirea solidarităţii între oameni, atât la nivel instituţional, prin 
organizarea unui sistem efi cient de protecţie socială, cât și la nivel inter-
personal, prin întărirea, de exemplu, a relaţiilor familiale. 

Un subiect care a revenit adesea în cadrul discuţiei a fost necesitatea 
sprijinirii și consolidării valorilor familiei, considerată a fi  o soluţie cheie 
pentru depășirea crizei demografi ce cu care se confruntă în prezent ţările 
europene. Arhiepiscopul de Bruxelles-Mallines, Monseniorul Andre-Joseph 
Leonard, a arătat că acest lucru se poate face numai prin implementarea unor 
măsuri concrete, de la politici fi scale favorabile la structuri sociale adecvate, 
ori chiar încurajarea imigranţilor de a veni în Europa împreună cu familiile 
lor. 

De asemenea prezent la întâlnire, PF Macarie II, Arhiepiscopul Ciprului, 
a exprimat disponibilitatea Bisericii sale de a se implica în orice proiect ce 
vine în sprijinirea familiilor tinere. 

Prea Fericitul Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei și al întregii Albanii, a 
subliniat faptul că „nici o generaţie nu apare din senin, iar de aici rezultă 
responsabilitatea noastră în formarea noilor generaţii. Mai mult decât atât, e 
necesar să reţinem că solidaritatea este, înainte de toate, un act liber, un gest 
de dragoste, adăpat de credinţa în Dumnezeu, și care nu poate fi  impus printr-
un sistem de legi”. Prea Fericitul Anastasios a vorbit de asemenea despre 
comunitatea euharistică, care adună la fi ecare liturghie, în jurul aceleași sfi nte 
mese oameni aparţinând tuturor generaţiilor, reuniţi într-o familie extinsă. 

Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată la această întâlnire de 
către ÎPS Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh 
Patriarhal pentru relaţia cu organizaţiile creștine internaţionale și instituţiile 
Uniunii Europene.

Liderii politici și religioși europeni 
s-au întâlnit la Bruxelles

BAZILICA NAȘTERII DOMNULUI DIN 
BETLEEM DECLARATĂ PATRIMONIU 
AL UMANITĂŢII


