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La jumătatea postului Sfi ntei Marii, pe data de 
6 august, creștinii sărbătoresc Schimbarea la faţă a 
Domnului, ce amintește de minunea petrecută pe muntele 
Tabor, când Mântuitorul Și-a arătat faţa dumnezeiască în 
prezenţa ucenicilor săi, Petru, Ioan și Iacob. În această zi, 
cei care postesc au dezlegare la pește, pentru „bucuria 
praznicului”.

Sărbătoarea Schimbării la faţă a Domnului datează 
din secolul al IV-lea, când împărăteasa Elena a zidit o 
biserică pe muntele Tabor și a început să fi e menţionată în 
documente în secolul al V-lea. În occident, câteva secole 
mai târziu, sărbătoarea s-a generalizat prin ordinul Papei 
Calist al III-lea, ca mulţumire pentru victoria creștinilor 
asupra turcilor în bătălia de la Belgrad, din 1456.

Cum s-a petrecut Schimbarea la faţă a Domnului?

„Iisus i-a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacob și 
S-a urcat pe munte să Se roage. Pe când Se ruga, I s-a 
schimbat înfăţișarea feţei și îmbrăcămintea I s-a făcut albă 
strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu El doi bărbaţi: 
erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau 
despre plecarea Lui, pe care urma s-o împlinească în 
Ierusalim. Petru și însoţitorii lui erau îngreuiaţi de somn, 
iar când s-au trezit bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei 
doi bărbaţi care stăteau împreună cu el.

În clipa când se despărţeau bărbaţii aceștia de Iisus, 
Petru I-a zis lui Iisus: „Învăţătorule, este bine să fi m aici; 
să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise și 
una pentru Ilie”. Nu știa ce spune. Pe când vorbea el astfel, 
a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui; ucenicii s-au 
înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a 
auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, 
de El să ascultaţi”. Când s-a auzit glasul acela, Iisus a 
rămas singur. Ucenicii au tăcut și nu au spus în zilele 
acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră”, povestește evanghelistul Luca, în capitolul 9, versetele 28-36.

POSTUL ADORMIRII 
MAICII DOMNULUI

Postul Adormirii Maicii Domnului începe în 
fi ecare an pe 1/14 august și are o durată de două 
săptămâni (1-15/14-28 august). In popor este 
cunoscut și sub denumirea de Postul Sfi ntei Marii sau 
Sântămariei. Este un post care îi pregătește pe creștini 
pentru cele două mari praznice din luna august: 
Schimbarea la Fata (6/19 august) și Adormirea Maicii 
Domnului (15/28 august).

Originea acestui post a fost fi xata în secolul al 
V-lea când s-a dezvoltat cultul Maicii Domnului. La 
început durata postului Adormirii Maicii Domnului 
era diferită pentru creștini, cei din Antiohia posteau 
o zi, pe 6/19 august, în vreme ce la Ierusalim acest 
post ţinea opt zile. Existau și creștini care posteau 
toata luna august, în vreme ce alţii posteau în luna 
septembrie. Uniformizarea datei și a duratei postului 
a avut loc în sec. al XII-lea, la sinodul local din 
Constantinopol (1166), condus de patriarhul ecumenic 
Luca Crysoverghis. Aici s-a stabilit ca acest post să fi e 
ţinut începând cu 1/14 august și să se termine pe 15/28 
august, ziua prăznuirii Adormirii Maicii Domnului.

Există rânduiala ca împreună cu slujba Vecerniei 
să se săvârșească în această perioada a postului 
Adormirii Maicii Domnului și cele doua Paraclise ale 
Fecioarei Maria, iar in ajunul praznicului, Prohodul 
Maicii Domnului.

Postul Adormirii Maicii Domnului înseamnă 
înfrânare nu doar de la anumite alimente, ci de la tot ce 
ne desparte de Dumnezeu. Dacă ne ţinem departe de 
anumite mâncăruri, să ne ţinem departe și de păcate. 
Să nu ne întristam că pierdem satisfacţia pe care ne-o 
aduce hrana de “dulce”, căci prin reţinerea de la ea 
vom fi  părtași unor daruri care ne fac moștenitori ai 
Împăraţii lui Dumnezeu.

Faceţi din rugăciune mâncare pentru vremea 
postului și veţi vedea cât de hrănitoare și de ieftina 
este adevărata mâncare de post. Nu va indemn la o 
postire peste puterile dumneavoastră ci doresc să vă 
atrag atenţia că postul are nevoie și de rugăciune. Fără 
ea, cele două săptămâni de post vor fi  chinuitoare și 
vor părea că nu mai au sfârșit.

Post cu bucurie!

SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI

A început înregistrarea 
candidaţilor pentru 

postul de profesor de 
religie

În perioada 20 iulie – 20 august a.c.,  se 
va desfășura înregistrarea candidaţilor pentru 
postul de profesor de religie în instituţiile 
preuniversitare de învăţământ din ţară.
Cererile vor fi  depuse la Departamentul Studii al 
Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove.

Pentru detalii: 069608115,  doamna Angela 
Levinţa, șefa cabinetului metodic.

Șefa Misiunii OSCE în Moldova, Ambasadoarea 
Jennifer Brush, a avut o întrevedere, astăzi, la Chișinău, 
cu Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir, Șeful 
Bisericii Ortodoxe din Moldova. Este pentru prima dată 
când reprezentanţii Misiunii OSCE în Moldova au avut 
o întrevedere ofi cială cu Șeful Mitropoliei Chișinăului 

și a Întregii Moldove.
„Apreciez oportunitatea de a mă întâlni cu ÎPS, 

deoarece pentru mine este important să mă întâlnesc 
cu actorii relevanţi și părţile interesate de pe ambele 
maluri ale râului Nistru. Biserica deţine o poziţie unică 
în Moldova. Ea susţine tradiţiile și valorile, preţuite pe 
ambele maluri ale râului, și este un partener important 
în procesul de reconciliere după confl ict”, a spus 
Ambasadoarea Brush după întâlnire.

Interlocutorii au discutat despre reconstrucţia 
bisericilor pe ambele maluri ale râului Nistru, 
restabilirea pământurilor după independenţa Republicii 
Moldova, relaţia cu Mitropolitul Basarabiei și despre o 
posibilă cooperare în viitor cu organizaţiile ortodoxe de 
caritate.

În cadrul întrevederii s-a discutat și despre 
reglementarea transnistreană. Ambasadoarea Brush a 
salutat iniţiativa Bisericii Ortodoxe din Moldova în 
procesul de reglementare, inclusiv prin organizarea 
recentei vizite comune a Prim-ministrului Moldovei 
Vlad Filat și liderului transnistrean Evghenii Șevciuc la 
Muntele Athos, în Grecia.

Șefa Misiunii OSCE în Moldova a avut o întrevedere 
cu Mitropolitul Vladimir
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13 august
n după-amiaza zilei, ÎPS Mitropolit Vladimir a 

efectuat o vizită de lucru la mănăstirea „Sf. Irh. Nicolae” 
din s. Condriţa, mun. Chișinău, unde s-a familiarizat cu 
activitatea obștii și lucrările de reconstrucţie a bisericilor 
de pe teritoriul așezământului monahal.

12 august
În Duminica a 10 după 50-me ÎPS Vladimir a 

ofi ciat Sf. Liturghie la catedrala „Nașterea Domnului „ 
din Chișinău.

8 august
În ziua cinstirii „Sf. M. Mc. Pantelimon” 

mitropolitul Vladimir a liturghisit la Catedrala 
Mitropolitană din Chișinău.

5 august
ÎPS Vladimir a ofi ciat Sfânta Liturghie la 

Catedrala „Nașterea Domnului” din Chișinău.
4 august
Mitropolitul Vladimir a liturghisit la biserica 

„Sf. Maria Magdalena întocmai cu Apostolii” din s. 
Hirișeni, raionul Telenești.

2 august
ÎPS Vladimir a slujita la nou-construita biserică 

„Sf. Proroc Ilie” din Telenești.

28 iulie
ÎPS Mitropolit Vladimir, împreună cu un grup 

de clerici din cuprinsul Mitropoliei Chișinăului și  
Întregii Moldove a participat la festivităţile de la Kiev, 
prilejuite de praznicul Sf. Cneaz Vladimir Întocmai cu 
Apostolii.

26 iulie
ÎPS Mitropolit Vladimir a participat la ședinţa 

ordinară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse 
desfășurată la Lavra Pecerska din Kiev, sub conducerea 
Preafericitului Patriarh Kiril, al Moscovei și al Întregii 
Rusii.

24 iulie
În dimineaţa zilei, Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit 

Vladimir a primit în audienţă pe domnul academician 
Andrei Galben, rectorul ULIM și domnul profesor 
universitar, Alexandru Gribincea.

ÎPS Mitropolit Vladimir s-a întâlnit la Reședinţa 
Mitropolitană cu doamna Ambasadoare Jennifer Brush, 
șefa Misiunii OSCE în Moldova, însoţită de către 
domnul Jan Plesinger, șeful adjunct al Misiunii.

22 iulie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a săvârșit 

Sfânta Liturghie la Catedrala “Nașterea Domnului”

2 august
În cadrul Liturghiei de la biserica „Sf. Proroc Ilie” din 

Telenești, diaconul Mihail Lungu, a fost hirotonit în treapta de preot 
pe seama mănăstirii „Înălţarea Domnului” din Chiţcani.

22 iulie
În cadrul Sfi ntei Liturghii la Catedrala “Nașterea Domnului” 

din Chișinău, diaconul Eugen Croitor a fost hirotonit în treapta 
preoţească.

DECORAŢII BISERICEȘTI

AU FOST HIROTONIŢI

13 august
Pentru activitatea sârguincioasă spre slava lui Dumnezeu și 

binele Bisericii ortodoxe, domnul Ion Dogotari, ctitorul bisericii „Sf. 
Nicolae” din orașul Briceni, a fost decorat cu cea mai înaltă distincţie 
a Bisericii Ortodoxe din Moldova – Ordinul „Binecredinciosul 
Voievod Ștefan cel mare și Sfânt”.

4 august
Preotu-paroh de la parohia „Sf. Maria Magdalena întocmai 

cu Apostolii” din s. Hirișeni, raionul Telenești Vitalie Ceban a fost 
ridicat în treapta de Protoiereu.

2 august
Pentru slujba vrednică și îndelungată la altarul Domnului, 

parohul bisericii „Sf. Proroc Ilie” din Telenești, părintele Vasile 
Ţurcanu s-a învrednicit de dreptul de a purta Mitră.

                      AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 

                       MTROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

Marţi, 31 iulie 2012, zi de prăznuire a 
Sfântului Mucenic Emilian , în Biserica “Sf. Ierarh 
Nicolae” din satul Caracui, a avut loc adunarea 
ordinară a protopopiatul Hîncesti. Înainte de 
adunare, s-a săvârșit acatistul  “Sfântului Prooroc 
Ioan Botezatorul” de către un sobor de preoți 
în frunte cu protopopul de Hîncesti, protoiereul 
mitrofor Ioan PÎRĂU . 

După încheierea Acatistului s-au săvîrșit 
rugaciuni de mulțumire către Atotputernicul 
Dumnezeu pentru ploaie. Protopopul Ioan 
PÎRĂU a felicitat călduros preoții cu  ziua de 
naștere și ziua  hirotoniei. 

 În cadrul adunării, preotul Vasile 
PREPELIȚĂ  a prezentat un referat la 
tema “Liturghia Credincioșilor”, după 
care au urmat discuții și dezbateri la tema 
respectivă, apoi gazda adunării, părintele paroh, 
protoiereul Veceslav SIBOTAREANU a invitat 
toți preoții prezenți la o agapă frățească. 

 Următoarea  adunare ordinară a 
protopopiatului, cu tema “Sfânta Euharistie” va 
avea loc pe data de 30 august, în biserica “Înălțar
ea  Dumnului” din satul Cărpineni.

Ziua de sâmbătă, 14 iulie 2012, a fost una de 
deosebită sărbătoare pentru personalul și deţinuţii 
Penitenciarului nr.2 – Lipcani. În ajunul hramului 
capelei „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” din 
incinta acestei instituţii, cu binecuvântarea Prea 
Sfi nţitului Nicodim, Episcop de Edineţ și Briceni, 
părintele capelan Adrian Nimerencu, președinte 

al Departamentului eparhial Activitate Pastorală 
în Instituţiile Penitenciare, însoţit de protoiereul 
Dimitri Chirilov și protoiereul Andrei Gîrșcan, 
au săvârșit aici Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. 
La fi nal, slujitorii au rostit în faţa celor prezenţi 
la slujbă câte un cuvânt de învăţătură. Bucuria 
sărbătorii a fost întregită de o agapă frăţească 
pregătită pentru deţinui cu mult drag de enoriașii 
parohiei „Sf. Trei Ierarhi” din satul Balasinești, 
raionul Briceni.

După Sfânta Liturghie a avut loc tradiţionalul 
Festival Internaţional „Cervona Kalina”, ediţia 
a XXI-a, și concomitent Festivalul naţional 
interpenitenciar „Evantai Cultural”, ediţia I, 
in memoriam regretaţilor Doina și Ion Aldea-
Teodorovici. Un program artistic în cadrul acestui 
festival au prezentat și un grup de 10 condamnaţi 
minori și 4 condamnaţi maturi de la Penitenciarul 
nr.2 – Lipcani. La manifestări a luat parte și 
colectivul de dans al Gimnaziului Balasinești, 
conducător artistic Veaceslav Buga.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și 
Briceni

Mesaj de felicitare Arhimandritului 
Ermoghen (Adam)

Prea Cuvioșiei Sale Arhimandritul Ermoghen (Adam)
la cea de-a 83-a aniversare din ziua nașterii
Prea Cuvioase Părinte, daţi-ne voie să Vă adresăm cele mai sincere 

felicitări cu prilejul zilei de naștere. Cu voia lui Dumnezeu, ajută aţi 
poposit la o vârstă respectabilă, având lăsate în spate roduri bune 
și binecuvântate. Ca dovadă a remarcabilei activităţi pedagogice și 
duhovnicești a Prea Cuvioșiei Voastre, stau respectul și dragostea pe care 
vi le poartă absolvenţii Academiei de Teologie Ortodoxă din Chișinău, 
confraţii slujitori, precum și numeroșii fi i și fi ice duhovnicești.

Vă cunoaștem ca un slujitor cu o trăire creștinească exemplară, 
viaţa Cuvioșiei Voastre fi ind o pildă de dragoste și smerenie pentru 
credincioșii de toate vârstele. Poate că fără aportul Dumneavoastră 
învăţământul teologic din republică nu ar fi  avut aceeași calitate și 
același prestigiu.

Permiteţi-ne deci să ne exprimăm recunoștinţa pentru dăruirea 
și munca neostenită a Prea Cuvioșiei Voastre, pe care a-ţi depus-o pe 
parcursul a atâţia și atâţia ani în domeniul învăţământului teologic din 
ţară, spre propășirea și luminarea poporului dreptmăritor.

Fie ca Bunul Dumnezeu să vă aibă în paza Sa, dăruindu-vă cu 
cerești Binecuvântări.

Cu deosebită preţuire,
Colaboratorii Direcţiei Mitropolitane

Adunarea ordinară a preoţilor din 
protopopiatului Hîncești

Zi de sărbătoare la Penitenciarul 
nr.2 – Lipcani



Biserica și școala 3Nr. 08(253)  16 august 2012 CURIERUL ORTODOX

MITROPOLIA CHIȘINĂULUI
 ȘI A ÎNTREGII MOLDOVE

DEPARTAMENTUL MITROPOLITAN „STUDII”

Cu privire la seminarul metodologic republican
„Școala și Biserica: parteneriat în numele 

viitorului”

din 29 august 2012
Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfi nţitului Vladimir, 

Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, de comun 
acord cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, în 
temeiul ordinului nr. 761 din 08 septembrie 2011 al 
ministrului educaţiei privind aprobarea și implementarea 
curriculumului la disciplina Religie, emit următoarea

DISPOZIŢIE
Inspectorii pentru învăţământ din episcopii vor 

prezenta până la 12 august 2012 un raport privind 
implementarea curriculumului la Religie în școlile-pilot 
și propuneri de modifi care a programei curriculare (în 
baza dărilor de seamă ale metodiștilor din protopopiate) 
în versiune electronică la adresa: 
dep.studii.mm@gmail.com

Volumul raportului până la 7 pagini A4, caractere 
Times New Roman, 1,5 intervale, mărimea 12. Raportul 
va fi  publicat în materialele conferinţei „Școala și 
Biserica: parteneriat în numele viitorului”.

2. În baza raportului prezentat, fi ecare inspector pentru 
învăţământ din episcopie va ţine, în cadrul seminarul 
republican, un discurs de 5-7 minute în care se va referi, 
în special, la date statistice privind predarea religiei, 
la propuneri concrete privind modifi cările programei 
curriculare și la cadrul legislativ al disciplinei.

3. Inspectorii pentru învăţământ vor asigura prezenţa 
metodiștilor din protopopiate la seminarul republican 
Școala și Biserica: parteneriat în numele viitorului din 
29 august 2012.

4. Lucrările seminarului se vor desfășura în sala de 
ședinţe a DGÎTS,

str. Dosoftei nr. 99, mun. Chișinău.
Înregistrarea participanţilor: 9.00 – 9.30.
Valeriu Ciubotaru, șef al Departamentului Studii

După încetarea prigoanei Bisericii în anul 
1988, mulţi creștini de bună credinţă au solicitat 
redeschiderea bisericilor atât în sate cât și în orașe, 
iar frecventatori a bisericilor redeschise, au fost acei 
creștini, care și în timpul persecuţiilor comuniste, 
chiar dacă nu aveau biserica deschisă în sat, mergeau 
la biserică peste două sau trei sate. În momentul 
redeschiderii bisericilor, s-au mai alăturat la acești 
creștini și alţii, dar după ei unele biserici au început 
și continuă de fapt să se golească. Care este motivul 
acestui proces? Este important să menţionăm faptul 
că până la închiderea bisericilor 1944-45, în școlile 
medii atât la sate cât și la oraș, studiul religiei creștine 
ortodoxe a fost obligatoriu și anume aceste cunoștinţe 
întipărite în mintea și sufl etul copiilor de atunci au 
contribuit la faptul ca acei copii din 44-45 deja bunici 
în 88, în temeiul cunoștinţelor acumulate la ora de 
religie din copilările și prin experienţa unei trăiri 
creștine în casa părintească, s-au simţit obligaţi de 
conștiinţa creștină neadormită, care le-a aparţinut pe 
parcursul întregii vieţi și prin aceasta au depus toate 
eforturile de a redeschide bisericile și de a lăsa un 
exemplu viu al urmării credinţei și păstrării datinilor 
strămoșești, pentru generaţiile posterioare. Cu regret 
odată cu redeschiderea bisericilor, nu a avut loc și 
reîncadrarea în programul de învăţământ școlar a 
religiei și nici preoţii, decât cu anumite excepţii nu 
au mai fost prezenţi în școli. Și chiar în unele școli 
în care au fost solicitaţi pentru început, nu au putut 
rămâne, pentru faptul că s-au dovedit a fi  mai bolnavi 
sufl etește mebrii cadrului didactic și administrativ al 
școlilor respective decât elevii, care ședeau în bănci.

Până și astăzi majoritatea profesorilor din școală 
și chiar lectori de la universităţi consideră religia o 
tradiţie și sunt lipsiţi de cunoașterea unui adevăr și 
anume că religia este o parte din noi înșiși, căci de atât 
spunem la Sf. Liturghie :

„Pe noi înșine și unii pe alţii și toată viaţa noastră 
lui Hristos Dumnezeu să o dăm.”

Este nespus de îmbucurător faptul că în prezent 
sunt unele școli atât în orașe cât și la ţară, unde 
preotul nu este absent și conlucrarea dintre preot și 
școală aduce roade frumoase.

Dar ce ne facem acolo unde nu este preotul în 
școală, sau ce putem oferi acelora care nu mai pot fi  
școlari, dar doresc să-și cunoască credinţa creștină 
ortodoxă de care ţin?

În problema soluţionării acestei întrebări, unele 
Biserici au deja o experienţă bogată și cu roade 
frumoase. Prin cuvântul „roade frumoase”, avem în 
vedere nu doar biserici pline de enoriași, ci familii, 
care și după ieșirea de la Sfânta Biserică continuă 
să trăiască conform învăţăturii Sfi ntei Scripturi 
și a Sfi ntei Biserici. În orașul Chișinău asemenea 
parohii bine organizate pot fi  numite parohia „Sfântul 
Dumitru” și parohia „Sfântul Gheorghe.” Aceste 
parohii au reușit să-și organizeze viaţa frumoasă 

și competentă în cele sfi nte a enoriașilor săi, prin 
organizarea de la bun început a școlilor duminicale 
pentru adulţi și copii.

Noi la rândul nostru urmând exemplul 
comunităţilor sus numite, am decis să deschidem o 
școală duminicală pentru maturi, deoarece deja al 
treilea an se predau lecţii în școala din cartier de către 
părintele paroh și de colaboratorii parohiei noastre. 
Până în prezent am reușit să ţinem discursuri cu 
următoarea tematică:

1. Școala duminicală și importanţa ei;
2. Regulile comportamentului în Sfânta 

Biserică;
3. Ce este Vecernia, Utrenia, Ceasurile importanţa 

și simbolistica lor;
4. Biblia cuvântul lui Dumnezeu adresat 

oamenilor.
În afara Sfi ntelor Slujbe și a discursurilor ţinute 

la lecţiile școlii duminicale, întotdeauna mă stărui 
atât eu cât și colaboratorii parohiei ca orice creștin 
care pășește pragul bisericii noastre să afl e răspuns 
la întrebările pe care le are. De obicei duminica în 
biserica noastră ca și în alte biserici după încheierea 
Sfi ntei Liturghii preotul este solicitat pentru săvârșirea 
anumitor rânduieli în biserică sau la domiciliu și 
din acest considerent nu pot să-mi permit să ascult 
întrebările enoriașilor și să le ofer un răspuns. Din 
acest motiv am spus de pe amvon și mă adresez și 
în acest articol către creștinii de bună credinţă, cât și 
pentru cei care vizitează pagina noastră din internet, 
ca atunci când doresc să aibă un dialog să se străduie 
să vină la slujbele de vecernie și la Acatistele, care se 
slujesc pe parcursul săptămânii. Până în prezent nu a 
plecat nimeni nici din cort și nici din biserică fără să 
i se dea răspuns la întrebarea sa, fără să fi e ascultat, 
sau să i se citească vre-o rugăciune în dependenţă de 
necesitate... 

Severian Gheras, preotul-paroh la biserica de 
lemn cu hramul „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”, 

mun. Chișinău

TRAINING PENTRU PREVENIREA VIOLENŢEI 
ÎN FAMILIE DESFĂȘURAT LA REZINA

La 16 iulie a.c., Centru de Informare și Instruire 
din incinta Casei de Cultură din or.  Rezina, a găzduit 
un training desfășurat în cadrul proiectului „Reţeaua 
de Avocaţi în domeniul Violenţei în Familie”, 
fi nanţat de către Ambasada SUA și implementat de 
către Asociaţia Împotriva Violenţei „Casa Mărioarei” 
din Chișinău, în parteneriat cu Asociaţia Obștească 
„Nufărul” din Rezina,.

Scopul proiectului vizează fortifi carea 
capacităţilor regionale de prestare a serviciilor 

victimelor violenţei în familie (VF). Iar în rezultat, 
în calitate de avocat (consultant) regional, a fost 
selectată și aprobată prin concurs, preoteasa Ana 
Atamanenco.

Misiunea avocatului VF, este de a oferi suport 
și informaţii utile victimelor violenţei în familie 
pentru a le încuraja și a le motiva să conștientizeze 
faptul , că decizia privind propria stare de siguranţă 
le aparţine. Avocatul (consultantul)VF, este o 
persoană de încredere pentru victimele violenţei în 
familie, sprijină victimele în accesarea resurselor 
informaţionale în cazul, în care aleg și/sau solicită 
asistenţă. Avocatul VF, este o resursă suplimentară 
de informare despre serviciile oferite victimelor 
violenţei în familie și despre drepturile fundamentale 
ale victimelor. Avocatul VF, înregistrează informaţii 
de bază despre cazurile de violenţă în care intervine 
și continuă lucrul în calitate de avocat în comunitatea 
sa.

La training a participat conducerea de vârf a 
or. Rezina, psihologi, pedagogi, asistenţi sociali, 
reprezentanţi ai poliţiei, precum și slujitori din cadrul 
Protopopiatului, care au împărtășit celor prezenţi 
experienţa pastorală în domeniul prevenirii violenţei 
în familie și a asistenţei oferite victimelor acestui 
fl agel social.

Importanţa unei Școli Duminicale la parohie

În atenţia inspectorilor pentru 
învăţământ din cadrul Eparhiilor

Recent, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfi nțitului 
Mitropolit Vladimir, s-a desfășurat un pelerinaj pe biciclete 
din localitatea Ghidighici, până la mănăstirea Căpriana. La 
eveniment au participat peste 20 de tineri în frunte cu Prot. 
Maxim Melinti, parohul bisericii “Acoperemântul Maicii 
Domnului” din Ghidighici și inițiatorul acestui proiect.

Întrebat despre faptul cum i-a venit această idee, 
părintele Maxim a declarat că s-a gândit că ar fi  bine 
să se organizeze un eveniment prin care să se combine 
grija de sănătatea sufl etească și cea trupească; a primit 
binecuvântarea Întâistătătorului și a lansat anunțul, iar 
doritorii de a participa la pelerinaj nu au întârziat să 
apară.

După parcurgerea unui traseu de aproximativ 70 
km, pelerinii au ajuns la mănăstirea “Adormirea Maicii 
Domnului” din s. Căpriana, unde au fost întâmpinaţi de 
nevoitorii așezământului monahal, au săvârșit o rugăciune 
de mulţumire, după care au participat la o excursie, 
fi ind familiarizaţi cu istoria mănăstirii și modul de viaţă 
monahal.

Participanţii s-au arătat mulţumiţi de idee și au 
menţionat că așteaptă cu nerăbdare o nouă ediţie a 
pelerinajului. În această ordine de idei, Prot. Maxim 
Melinti a menționat că în cel mai scurt timp va fi  stabilit 
un nou traseu, la o altă mănăstire din ţară, pentru care se 
va face o mediatizare mai largă, în speranţa că numărul 
participanților va fi  considerabil mai mare.

Pelerinaj pe biciclete la 
mănăstirea Căpriana
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CALENDAR 
ORTODOX
August - Gustar
1 M 14 Începutul Postului

Adormirii Maicii Domnului.
Scoaterea Sfi ntei Cruci; Sfi nţii 7
Mucenici Macabei.

2 Mc 15 Aducerea Sf.
Întâi Mucenic și Arhid. Ștefan;
Binecredinciosul Împărat Justinian.

ș Șș

3 J 16 Cuvioșii: Isaachie, Dalmat 
și Faust; Sf. Salomeea Mironosiţa.

4 V 17 Sfi nţii 7 tineri din Efes;
Aducerea moaștelor Cuv. Muceniţe
Evdochia.

5 S 18 Înainteprăznuirea
Schimbării la Faţă a Domnului; +) Sf.
Cuviosul Ioan Iacob de la Neamţ.

6 D 19 Duminica a 11 după
Rusalii. (+) Schimbarea la Faţă.
(Dezlegare la pește).

7 L 20 +) Sf. Cuvioasa Teodora
de la Sihla; Sf. Sfi nţit Mc. Narcis,
Patriarhul Constantinopolului; Sf.
Mc. Dometie Persul.

8 M 21 Sf. Emilian Mărturisitorul,
Episcopul Cizicului; Sf. Miron,
Episcopul Cretei.

9 Mc 22 Sf. Apostol Matia; Sfi nţii
10 Mucenici Mărturisitori pentru
icoana lui Hristos.

10 J 23 Sfi nţii Mucenici:
Lavrentie arhidiaconul, Xist și Ipolit.

11 V 24 +) Sf. Ierarh Nifon,
Patriarhul Constantinopolului; Sf.
Mare Mc. Evplu arhidiaconul.

12 S 25 Sf. Mucenici: Fotie,
Anichit, Pamfi l și Capiton.

13 D 26 Duminica a 12 după
Rusalii. Mutarea moaștelor Cuv. 
Maxim Mărturisitorul; Odovania
Praznicului Schimbării la Faţă.

14 L 27 Înainteprăznuirea
ţ

Adormirii Maicii Domnului; Sf.
Prooroc Miheea.

15 M 28 (+) Adormirea Maicii
Domnului.

16 Mc 29 Sfânta Mahramă
a Domnului; +) Sfi nţii Martiri
Brâncoveni Constantin Vodă cu cei
patru fi i ai săi: Constantin, Ștefan,
Radu, Matei și sfetnicul Ianache.

17 J 30 Sf. Sfi nţit Mc. Miron; Sf.
Mucenici: Straton, Ciprian și Tirs.

18 V 31 Sf. Mucenici: Flor, 
Lavru, Polien și Leon.

19 S 1 Sf. Mucenici: Andrei
Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla.

20 D 2 Duminica a 13 după
Rusalii. Sf. Prooroc Samuel; Sf.
Mucenici Sever și Iliodor.

21 L 3 Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc.
Vasa; Sf. Mucenici Donat diaconul,
Romul preotul, Silvan diaconul și
Venust.

22 M 4 Sf. Mucenici: Agatonic,
Antuza, Zotic, Irineu și Or.

23 Mc 5 +) Sf. Mucenic Lup;
Sf. Mc. Irineu episcopul; Odovania
Praznicului Adormirii Maicii
Domnului.

24 J 6 Sf. Sfi nţit Mucenic Eutihie;
Sf. Mc. Tation.

25 V 7 Aducerea moaștelor Sf.
Apostol Vartolomeu; Sf. Apostol Tit.

26 S 8 Sf. Mucenici: Adrian și
Natalia, soţia sa și Atic.

27 D 9 Duminica a 14 după
Rusalii. Cuv. Pimen; Sf. Mucenici:
Eutalia, Fanurie și Osie episcopul.

28 L 10 Cuv. Moise Etiopianul;
Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorocita,
fi ica lui Fanuel.

29 M 11 (+) Tăierea Capului
Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Cuv. 
Teodora. (Zi de Post). 

30 Mc 12 Sf. Ierarhi: Alexandru,
Ioan și Pavel cel Nou, Patriarhii
Constantinopolului.

31 J 13 Punerea în raclă a brâului
Maicii Domnului.

Biserica Ortodoxa prăznuiește în 
fi ecare an, la 15 August, Adormirea 
Maicii Domnului. cea mai de seama 
dintre sărbătorile Sfi ntei Fecioare. 
       Semnifi caţia sărbătorii Adormirii 
Maicii Domnului, deși nu este amintita 
în Sfânta Scriptura, se regăsește în 
Sfânta Tradiţie a Bisericii și este vestită 
prin cântările și imnurile de la Vecernia 
și Utrenia care se săvârșesc, împreună 
cu Sfânta Liturghie, în aceasta zi. 
       În mărturisirile existente despre 
acest eveniment de seama din viaţa 
Bisericii creștine primare, se spune că 
Dumnezeu, prin intermediul unui înger, 
a înștiinţat-o pe Maica Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos, mai înainte cu trei 
zile, despre mutarea ei de pe pământ 
la Cer. După un moment de rugăciune 
și pregătire pentru înmormântare, 
Fecioara Maria și-a încredinţat 
sufl etul în mâinile Fiului Sau Iisus 
Hristos, rostind cuvintele“Fiule, în 
mâinile Tale îmi dau duhul meu”.
       Momentul trecerii ei la cele 
veșnice, ne apare ca o adormire, ca 
un somn profund, lucru care a făcut 

ca denumirea acestei sărbători sa 
fi e “Adormirea Maicii Domnului”.
       Totul s-a întâmplat în valea lui 
Iosaphat, situată în satul Ghetsimani. 
Acolo apostolii, înconjuraţi de o 

mulţime mare de oameni, au purtat patul 
mortuar cu trupul Fecioarei Maria spre 
locul rânduit pentru înmormântarea 
trupului Maicii Domnului.

Tradiţia creștină menţionează 
că Toma n-a fost prezent la aceasta 
înmormântare, dar ca, ar fi  ajuns, totuși, 
a treia zi. Dorind să mai vadă o dată pe 
cea care l-a născut pe Mântuitorul Iisus 
Hristos, i-a rugat pe ceilalţi Apostoli să 
deschidă mormântul, moment în care, 
s-a putut constata ca trupul ei nu se mai 
afl a în mormânt. Astfel ne este relevată 
înălţarea la cer a Fecioarei Maria. 
       Deci conform credinţei Sfi ntei 
Biserici, la Adormirea Maicii 
Domnului, trupul ei n-a cunoscut 
putrezirea, care vine după moarte, nici 
n-a rămas in mormânt. Maica domnului, 
cu trupul schimbat, viu și proslăvit, a 
fost mutată, de îngeri, cu trup cu tot 
la ceruri, ca o pârgă a întregii omeniri. 
       Și acolo se roagă de-a pururi 
pentru noi. Sa avem mare încredere în 
rugăciunea ei, că ea singură poate vorbi 
lui Dumnezeu, ca o mamă unui fi u al ei. 
Dumnezeului nostru slavă! 

ADORMIREA MAICII DOMNULUI

30 August
Sfântul Mitropolit Varlaam a păstorit 

Mitropolia Moldovei intre anii 1632-1653, 
in timpul domnitorilor Alexandru Iliaș, 
Miron Barnovschi, Moise Movila si Vasile 
Lupu. 

Provenind dintr-o familie de răzeși, care 
se numea Moţoc, din Borcești, sat dispărut 
situat lângă Targu-Neamţ, Mitropolitul 
Varlaam s-a născut în jurul anului 1590. 
Numele sau de botez a fost Vasile. 

Din tinereţe și-a îndreptat pașii spre 
Schitul Zosim de pe valea pârăului Secu, 
unde a învăţat carte și limbile slavonă și 
greacă. Pe aceeași vatră, Vornicul Nestor 
Ureche și soţia sa Mitrofana au ctitorit în 
1602 Mănăstirea Secu în care a început să 
funcţioneze și o școală.

Tânărul Vasile Motoc a intrat în obștea 
noii mănăstiri, unde a fost călugărit cu 
numele de Varlaam. Fiind bun povăţuitor, a 
fost numit egumen al mănăstirii. Cu multă 
osârdie, cuviosul Varlaam s-a adâncit în 
tainele cărţilor, traducând Scara (Leastviţa) 
Sfântului Ioan Scărarul (1618). Apoi, pentru 
strădaniile și virtuţile sale el a fost cinstit cu 
rangul de arhimandrit. 

Ajungând sfetnic de încredere al 
domnitorului Miron Barnovschi, în anul 
1628, arhimandritul Varlaam este trimis 
la Kiev și Moscova în vederea cumpărării 
de icoane pentru mănăstirile Dragomirna 
și Bârnova și pentru biserica ctitorită de 
domnitor în Iași. Săvârșind aceasta, Varlaam 
s-a întors în ţară, dar primind vestea morţii 

Mitropolitului Anastasie Crimca (1629) 
și pe cea a înlăturării domnului Miron 
Barnovschi, s-a retras la Mănăstirea Secu. 

În anul 1632, în timpul domniei 
voievodului Alexandru Ilias, prin lucrarea 
lui Dumnezeu, arhimandritul Varlaam 
a fost chemat să păstoreasca Mitropolia 
Moldovei în locul Mitropolitului Atanasie 
(1629-1632), care s-a mutat la cele veșnice 
și a fost înmormântat la Mănăstirea Bistriţa, 
Neamţ. 

Noul Mitropolit unea învăţătura cu 
rugăciunea și cuvântul înţelept cu fapta 
cea bună. În timpul păstoririi învăţatului 
Mitropolit Varlaam, Mitropolia Moldovei 
s-a bucurat de mult ajutor din partea 
binecredinciosului domnitor Vasile Lupu. 

Sprijinit și de Sfântul Mitropolit Petru 
Movila al Kievului, Mitropolitul Varlaam 
a înfi inţat prima tipografi e româneasca din 
Moldova, în anul 1640, pe care a instalat-o 
la Mănăstirea “Sfi nţii Trei Ierarhi” din Iași. 

Înţelept apărător al dreptei credinţe și 
al unităţii Bisericii Ortodoxe în vremuri 
tulburi, Mitropolitul Varlaam s-a ocupat 
îndeaproape de organizarea Sinodului de 
la lași din anul 1642, care a îndreptat și 
aprobat Mărturisirea de credinţă alcătuită 
de Mitropolitul Petru Movila al Kievului în 
1638, pentru a da clerului si credincioșilor 
ortodocși o călăuză în lupta lor împotriva 
rătăcirilor de la Sfânta Tradiţie a Bisericii. 

Vrednicul Mitropolit Varlaam al 
Moldovei era preţuit atât în ţară, cât și în afara 
ei. Astfel, pentru evlavia și înţelepciunea sa, 
Mitropolitul Varlaam s-a numărat, în anul 
1639, între cei trei candidaţi propuși pentru 
ocuparea scaunului de Patriarh ecumenic al 
Constantinopolului. 

Ca un păstor bun și harnic, Mitropolitul 
a tipărit la Iași mai multe cărţi de slujbă și 
de apărare a credinţei ortodoxe, și anume: 
Cazania, Cele șapte taine, Răspunsul 
împotriva catehismului calvinesc, Pravila, 
Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu și 
altele.

Lucrarea sa intitulată Cazania sau Carte 
românească de învăţătură la duminicile de 
peste an, la praznice împărătești și la sfi nţii 
mari (1643) a fost prima carte românească 
tipărită în Moldova, numărându-se până 
astăzi între cele mai de seama scrieri din 
istoria vechii culturi românești. Ea s-a 
răspândit în toate provinciile romanești, dar 
mai ales in Transilvania, unind în cuget și 
credinţă pe romanii locuind de o parte și de 
alta a munţilor Carpaţi. 

În timpul păstoririi Mitropolitului 
Varlaam al Moldovei a fost zidită 

frumoasa biserică a Mănăstirii “Sfi nţii 
Trei Ierarhi” din Iași, ctitoria cea mai 
de seamă a domnitorului Vasile Lupu. 
În această biserică, sfi nţită în anul 1639, 
Mitropolitul Varlaam slujea adeseori și 
binevestea Evanghelia lui Hristos cu râvnă 
și înţelepciune. 

In anul 1641, in aceasta biserica, 
evlaviosul Mitropolit Varlaam a așezat 
moaștele Cuvioasei Parascheva, dăruite 
domnitorului Vasile Lupu de Patriarhia 
Ecumenica de Constantinopol, în semn 
de recunoștinţă pentru ajutorul oferit de el 
acesteia, în vremea Patriarhului ecumenic 
Partenie. Prin evlavia sa, Mitropolitul 
Varlaam a sporit mult in rândurile 
credincioșilor cinstirea Sfi ntei Cuvioase 
Parascheva. 

Pentru a întări credinţa ortodoxă și 
a-i lumina pe tineri, Mitropolitul Varlaam 
l-a îndemnat pe domnitorul Vasile Lupu 
să întemeieze la lași, in anul 1640, prima 
școala de grad înalt din Moldova, după 
modelul Academiei duhovnicești de la 
Kiev, înfi inţată acolo de Sfântul Ierarh 
Petru Movila.

Noul așezământ de cultură din Moldova, 
în care se preda în limbile greacă, slavonă și 
română, se afl a în incinta Mănăstirii “Sfi nţii 
Trei Ierarhi” din Iași, avans la început și 
profesori trimiși de Mitropolitul Petru 
Movilă al Kievului, ca semn că nu și-a uitat 
patria sa, Moldova. 

După ce domnitorul Vasile Lupu a 
pierdut scaunul domnesc în anul 1653, 
Mitropolitul Varlaam, dornic de liniște și 
de rugăciune, s-a retras la mănăstirea sa 
de metanie, Secu, după cum mărturisește 
cronicarul Miron Costin, Vrednicul 
Mitropolit a mai trăit patru ani, în 
smerenie, în rugăciune și în vieţuire sfântă, 
strămutându-se la veșnicele locașuri către 
sfârșitul anului 1657. Toate cele agonisite 
în timpul vieţii sale le-a dăruit Mănăstirii 
Secu. 

Marele Mitropolit Varlaam al Moldovei 
a fost înmormântat în zidul de miaza-zi al 
bisericii Mănăstirii Secu. 

Pentru râvna sa în apărarea dreptei 
credinţe, pentru vieţuirea sa sfântă și 
pentru lumina duhovnicească pe care a 
dăruit-o poporului roman dreptcredincios, 
la propunerea Sinodului mitropolitan al 
Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în 
data de 12 februarie 2007, Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Romane a înscris în 
rândul sfi nţilor din calendar pe învăţatul 
Mitropolit Varlaam al Moldovei, cu zi de 
pomenire la 30 august.

Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei
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Dacă vă amintiţi, la 
începutul lunii mai, afl at într-o 
vizită la București, președintele 
Nicolae Timofti a primit în 
dar de la șeful statului român, 
Traian Băsescu, o biserică 
de lemn maramureșean, care 
va fi  instalată la Soroca. E 
vorba de biserica „Sfi nţii 
Martiri Brâncoveni”. Vineri, 
creștinii care frecventează mica 
Bisericuţă au așteptat toată ziua 

cu mare bucurie primul tir încărcat cu materialul lemnos pentru asamblarea 
Bisericii. Către apusul soarelui, după un drum lung, cu probleme pe la vama 
moldovenească, cum se mai întâmplă pe la noi, tirul a fost întâmpinat de către 
enoriași. Evenimentul a coincis cu botezul micuţei Evelina.

Obosit de drum, dar fericit, părintele paroh Sorin Huluţă a declarat: „Bunul 
Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile și astăzi am reușit să aducem primul transport 
din cele trei cu materialul lemnos care se va folosi la construcţia Bisericii 
parohiale. E o zi foarte mare pentru parohia noastră, pentru mine ca preot, pentru 
creștinii care mă înconjoară cu atâta dragoste și care astăzi au demonstrat încă o 
dată cât de mult și-au dorit să vadă echipa de meșteri din Maramureș, așteptându-
i toată ziua aici, în curtea Bisericuţei noastre. Deci, aceasta este prima parte de 
materiale din care se va face temelia din lemn a Bisericii noastre, cea din piatră, 
cu ajutorul lui Dumnezeu și al creștinilor, am pus-o deja. Este o binecuvântare 
dumnezeiască pentru că se face pornirea Bisericii noastre în partea a doua de 
execuţie. Am așteptat mult acest moment, și iată, astăzi, 20 iulie, a sosit clipa cea 
mare, slavă lui Dumnezeu! Așteptăm să vedem cum meșterii lucrează, cum se 
va înălţa Biserica către cer. Este frumos momentul, căci este un moment istoric 
ceea ce se întâmplă astăzi, a coincis cu un nou început pentru micuţa Evelina, 
pe care astăzi am botezat-o. Evelina vine dintr-o familie creștină deosebită, care 
frecventează Biserica noastră, iată o coincidenţă fericită. Părinţii vor ţine minte 
că micuţa a primit Taina Botezului în ziua unui nou început pentru Biserica 
„Sfi nţii Martiri Brâncoveni”. Nimic întâmplător pe lumea asta, așa a rânduit 
Dumnezeu să împletească lucrurile bune”.

Cu lumina bucuriei pe faţă și-au împărtășit emoţiile și creștinii.
Mihai Zeamă: „Trăiesc sentimente de mare și sfântă bucurie. Am așteptat cu 

nerăbdare această clipă, iar astăzi de draga dimineaţa stau în așteptare. Pe la ora 
12.00 am venit aici, în curtea Bisericii. Sperăm că celelalte două Tiruri vor face 
drumul mai ușor din Maramureș la Soroca și, în scurt timp, vom avea Biserica 
multașteptată”.

Olga Gherghelegiu: „Sunt copleșită doar de emoţii pozitive, pentru că, 
în sfârșit, materialul pentru Biserica multașteptată a sosit. Este un semn bun. 
Dumnezeu ne-a auzit rugăciunea. Așteptăm cu nerăbdare construcţia ei, care va 
deveni pentru sufl etele noastre un mir adevărat”.

Sofi a Rusnac: „Cu binecuvântarea Tatălui Ceresc asistăm la această 
frumoasă clipă. Vorbesc și în faţa ochilor îmi apar chipurile Sfi nţilor 
Martiri Brâncoveni, care vor fi  cinstiţi în noua noastră Biserică. Mărire 
Domnului pentru minunatul dar ce ni l-a făcut Traian Băsescu!”
Am stat de vorbă și cu meșterii.

Iura Ion: „Sunt din Maramureș. Mă pricep la construcţia bisericilor din lemn. 
Am construit în România 14 biserici în stil maramureșean și câteva în Cehia. 
Construcţia nu durează așa de mult. În jur la două luni, două luni jumătate. Am 
venit cu mare drag aici, la Soroca, ca să facem un locaș sfânt pentru fraţii noștri. 
Va fi  o Biserică faină”.

Petru Ivanciuc: „Am venit cu cele mai frumoase sentimente și cea mai mare 
bucurie pentru a cunoaște românii de aici, din Basarabia. N-am avut această 
ocazie până acum. Și iată, ne recunoaștem neamul, tradiţia, credinţa noastră 
strămoșească. Suntem despărţiţi de graniţă, dar, vedeţi, unirea sufl etească se face. 
O facem prin biserici și prin această Biserică, la care vom munci cu tot dragul. 
Am experienţă în construcţia bisericilor și mănăstirilor. Anul trecut am dat gata o 
biserică și o mănăstire. Să dea Dumnezeu numai bine și să ne bucurăm cu toţii”.

Nina Neculce (Observatorul de Nord)

La fi ecare sărbătoare praznicală avem 
bucurii foarte mari, oriunde le-am sărbători. 
Dar în Ţara Sfântă ele se înmiesc, așa încât 
plutești ca purtat de un nor. Uneori nici nu 
știi ce este cu tine, dacă ești sau nu mai ești 
pe pământ! Și aceasta nu e valabil numai 
la mine, ci la toţi care au trecut prin Ţara 
Sfântă și au avut bucuria să participe la 
sărbătorile acestea.

Pe lângă Sf. Lumină, una dintre 
marile revelaţii și bucurii duhovnicești ale 
sărbătorilor este Schimbarea la Faţă, care 
se petrece pe Muntele Taborului, în data 
de 6/19 august, după cum bine știm, și 
care descoperă o faţetă nevăzută a acestei 
sărbători pe care, desigur, într-un cerc de 
credincioși, într-o biserică oarecare din lume, 
poate nu ai ocazia să o vezi, decât în cazul în 
care Dumnezeu ar vrea să ţi-o descopere în 
mod particular. Dar acolo, în văzul tuturor, 
al miilor de credincioși sau necredincioși 
care participă pe Muntele Sfânt al Taborului, 
în noaptea din 5 spre 6 august, în timpul Sf. 
Liturghii, coboară asupra Sfântului Munte 
un nor. Cei necredincioși - cum i-am și 
auzit pe mulţi din ei -, ar spune că este o 
manifestare meteorologică. Norul acesta 
este însă cu totul altceva decât norii aceia 
obișnuiţi, lăptoși, pe care îi vedem coborând 
uneori dimineaţa peste munţii noștri. În 
primul rând, pentru că el are o formă de 
manifestare cu totul aparte. 

Începând de la ora la care se petrece 
în biserică privegherea, vezi, din vârful 
muntelui, dinspre Nazaret, pe cerul întunecat 
de noapte, la distanţă foarte mare, dintr-o 
dată, o bucată portocalie! Și aceasta se tot 
mută și vine exact perpendicular pe biserică 
și stă până pe la douăsprezece-unu noaptea 
sub forma unei limbi portocalii, întunecate, 
la o distanţă destul de mare, de câţiva 

kilometri buni de Muntele Taborului. Și cam 
pe când începe Liturghia, dar în mod special 
spre momentul Heruvicului, din orizont 
începe să se deplaseze acest nor, vine spre 
munte și, când se apropie de noi, comportă 
diverse forme, diverse consistenţe, și începe 
să se rupă din el câte o bucată, câte o fâșie, 
sau mai multe fâșii, mai multe mingi rotunde, 
lunguieţe, sub formă de îngeri, sub formă de 
păsări, și să vină, pe deasupra turlei bisericii 
- biserica are în vârf, unde este turla, și o 
terasă, fi ind construită ca mai toate casele în 
zona orientală, cu terase în capătul clădirii 
-, unde lumea se urcă și invocă Duhul lui 
Dumnezeu! Cuvintele sunt extraordinar de 
mici să exprimi ce simţi când bucăţile acelea 
ca de vată vin și le atingi cu mâinile, le simţi 
pe chip… Ai vrea să te urci pe acea bucată și 
să pleci, să nu te mai intereseze nimic!

Concomitent cu minunea aceasta, se 
răspândește în aer un miros extraordinar 
parcă de tămâie, dar nu este tămâie; parcă 
de rășinoase, dar nu este de rășinoase; e o 
combinaţie de conifere orientale, cu tămâie 
naturală, din rășina pomului. Bineînţeles, 
se găsesc și aici cei care să pună la îndoială 
minunea, spunând că au făcut grecii vreo 
nouă șmecherie sau că e doar un proces 
meteorologic. Aici este însă o manifestare 
generală a bucuriei! Totul tresare de bucurie 
acolo, ceea ce nu se întâmplă nicicum în alte 
locuri, în alţi munţi, în cazul fenomenelor 
meteorologice.

Bineînţeles că după ce vii de pe Tabor, 
cu priveghere de toată noaptea, cu Liturghie, 
cu cântări făcute de greci, de arabi, de 
bulgari, de ruși și de români, care toţi 
cântă Scimbatu-Te-ai la Faţă, Hristoase, în 
munte, arătându-Le ucenicilor Tăi Faţa Ta, 
pe cât li se putea!…, nu mai poţi pune preţ 
de nimic lumesc, ci ai dori să trăiești așa 
veșnic! Și în cazul acesta, ca și în cazul Sf. 
Lumini, arătările acestea, formele acestea de 
mângâiere sunt tot pentru cei care cred, pentru 
că așa cum spune în Scripturi, „am venit să 
dau celor ce au și am venit să iau celor ce 
nu au”! Cum asta, că nu am înţeles niciodată 
acest cuvânt când eram în afara Bisericii! 
Păi bineînţeles că Domnul ia de la cei cărora 
li se pare că au puţină credinţă și încep să 
comenteze și să pună sub lupă existenţa lui 
Dumnezeu, prezenţa Sa și manifestările Lui. 
Iar cei ce cu adevărat cred și mărturisesc cu 
sinceritate Cred, Doamne, ajută necredinţei 
mele!, acelora li Se relevă bucuria cea mai 
mare! Într-adevăr, acolo, pe Tabor, îl înţelegi 
pe Sf. Ap. Petru când Îi spune Mântuitorului 
că nu-i mai trebuie să plece de acolo! Într-
adevăr, nu mai vrei să pleci de acolo, de pe 
Tabor! Toate manifestările lumești, cât ar fi  
ele de mari, de intense, pălesc în faţa acestei 
manifestări, infi m de mici în raport cu harul 
lui Dumnezeu! Vă daţi seama cum va fi  
atunci, în faţa Tronului Ceresc, când vom 
ajunge acolo…

Fragment din cartea: “Metanii de dor” 
Maica Ecaterina ( Monica Fermo)

Maica Ecaterina (Monica Fermo) 
despre minunea Taborică

Darul lui Traian Băsescu a ajuns la 
Soroca

La 14 august  2012 se împlinesc zece 
ani de când preotul Alexandru Stratan 
a venit  la parohia din satul nostru. 
În această perioadă a dat dovadă de 
credinţă adevărată și profunde cunoștinţe 
în învăţătura de credinţă a Bisericii 
Ortodoxe. Prin acestea a contribuit la 
împăcarea și liniștea creștinilor din sat 
care în trecut erau puţin dezorientaţi, 
împărţiţi în mai multe grupe.

Ţinem bine minte,că la 14 august 
2002, chiar în prima zi de slujbă a 
creștinat o familie întreagă: mama 
Ludmila cu trei copii ai ei: Vladislav, 
Serghei și Alexandru în prezenţa soţului 
Grigore și a nașilor Pavel și Eugenia.

În activitatea sa pastorală părintele 
protoiereu Alexandru  depune mari 

eforturi pentru întărirea păcii și a iubirii 
faţă de Dumnezeu și aproapele nostru, 
acordând o deosebită atenţie copiilor și 
persoanelor în vârstă.

Pentru a ne iniţia în credinţa ortodoxă 
părintele Alexandru organizează lecţii 
duminicale  care sunt interesante și  
atrăgătoare pentru creștinii noștri.

Părintele a iniţiat și repararea 
edifi ciului  bisericii, pentru aceasta 
s-a organizat colectarea mijloacelor 
fi nanciare și materialelor de construcţie

Noi creștinii din sat îl felicităm pe 
părintele Alexandru  dorindu-i multă 
sănătate și succese mai departe.

Consemnare Vasile Rotaru, în 
numele creștinilor din sat

Sărbătoare pentru creștini  de la 
biserica „Acoperământul Macii 
Domnului” din Izvoare
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Ca în fi ecare an, ziua de 10 august ne-a 
readus în memorie chipul luminos și viaţa 
pilduitoare a mitropolitului Visarion Puiu, 
care a iubit adevărul și cuvântul mai presus 
decât orice. Apreciat de unii, dispreţuit de 
alţii, mitropolitul Visarion Puiu reprezintă 
pentru istoria Bisericii Ortodoxe Române 
interbelice și postbelice un exemplu de 
dăruire totală lui Hristos și Bisericii Sale. Cu 
riscul de a fi  catalogat un ierarh incomod, 
Visarion nu făcea concesii. Nu păstorea de 
dragul de a păstori, nu predica de dragul de 
a vorbi.

Destoinic, a știut să păstreze cu sfi nţenie 
odorul de mare preţ ce i-a fost încredinţat 
de Hristos, Marele și Veșnicul Arhiereu, și 
anume poporul cel drept-credincios, pe care 
l-a păstorit cu demnitate și responsabilitate. 
Întotdeauna a spus adevărul, chiar dacă a 
deranjat, chiar dacă pentru acest principiu 
a trebuit să ia drumul pribegiei și să guste 
amarul exilului ultimii 20 de ani ai existenţei 
sale, stingându-se din  viaţa pământească 
cu dorul de ţară, de Biserica neamului, de 
locurile natale dragi.

„Sunt liniștit; are și cine să mă 
îngroape“

Așadar, pe 10 august anul acesta, la ora 
13, s-au împlinit 48 de ani de când Domnul a 
chemat la Sine pe unul dintre marii apărători 
ai Ortodoxiei din perioada interbelică și chiar 
postbelică, Visarion Puiu. În aceste clipe de 
pioasă amintire se cade să ne reamintim 
de clipele cele din urmă ale ierarhului 

bucovinean, prin intermediul informaţiilor 
ce mi-au fost istorisite de preotul Dumitru 
Emilian Popa din Freiburg – Germania.  
Părintele Dumitru, mutat și el la Domnul 
în anul 2004, a fost unul dintre ucenicii de 
sufl et și unul dintre puţinii români care l-au 
preţuit pe mitropolit necondiţionat, până la 
capăt. El a avut fericirea să primească Sfânta 
Taină a Preoţiei chiar prin mâinile iubitului 
său duhovnic și mentor, vlădica Visarion. 
După hirotonie, mitropolitul i-a spus: „iată 
că acum ești în regulă. Și acum, în sfârșit, 
sunt liniștit; are și cine să mă îngroape.“

Într-una dintre multele vizite pe care i le 
făcuse în  vara lui 1963, ucenicul a observat 
că vlădica parcă nu mai avea răbdare; ca și 
cum ar fi  așteptat de mult acea zi în care 
să-i explice cum trebuie să decurgă slujba 
înmormântării sale. Deja semnele bolii 
erau din ce în ce mai evidente. Luă un 
aghiazmatar, continuă părintele Dumitru, 
și-mi arătă ce trebuie și cum trebuie să 
fac. Eu tot încercam să mă abat de la acest 
subiect, dar nu am reușit. După ce-i explică 
cum trebuie să decurgă pregătirile și slujba 
înmormântării, îi spune: „mi-am făcut o casă 
nouă și te invit să o vezi!“ Mirat, își amintește 
părintele, pornesc însoţit de vlădica, ieșim 
afară din sat și facem spre dreapta, intrând în 
cimitirul satului. La capătul cimitirului, spre 
stânga, era un mormânt nou, frumos betonat, 
cu o piatră funerară pe care scria numele 
mitropolitului, cu data nașterii și ţara sa de 
origine – România.

În luna iulie a anului 1964, după 
ce primise vizita din ţară a fratelui său, 
dr. Constantin Puiu, bucuros, vlădica se 
pregătea de repatriere. Simţindu-și sfârșitul 
aproape, voia probabil să aștepte învierea de 
obște în pământul pe care l-a iubit, pentru 
care a luptat și pentru care a suferit foarte 
mult. În mod subit, bătrânul mitropolit 
răcise foarte tare și făcuse un al doilea 
infarct. După trei săptămâni de la dramatica 
și eșuata încercare de repatriere, într-o zi de 
luni, pe 10 august 1964, părintele Dumitru 
a primit telefon de la persoana ce-l îngrijea 
pe mitropolit, care, cu o voce tremurândă, îi 
dădea ineluctabila veste: la ora 13, după ce a 
prânzit, Înalt Preasfi nţitul Visarion a adormit 
liniștit. Părintele a plecat de îndată către Viels 
Maisons, nu înainte de a strânge o colectă de 
la membrii comunităţii românești din Paris. 
Suma nu a fost prea mare, deoarece, fi ind în 
miezul verii, foarte mulţi români nu au fost 
de găsit, fi ind plecaţi în concediu. De aceea, 
împreună cu Nicolae Guguianu, reprezentat 
de marcă al comunităţii românești din Paris, 

au apelat și la câţiva locuitori din Viels 
Maison, mai ales dintre vecinii locuinţei 
defunctului ierarh de pe „Rue du qartier 
neuf“. După aceasta, s-au rânduit  cele de 
cuviinţă înmormântării.

Vineri, 14 august 1964, în biserica 
parohială din sat, de rit romano-catolic, 
a avut loc slujba pogribaniei, ofi ciată de 
un sobor de preoţi și diaconi, în frunte cu 
protoiereul Mitrofor Emilian Vasiloski, 
superiorul Bisericii Ortodoxe Române din 
Germania, apoi preoţii Kowalawski, Nicolae 
Staski și arhidiaconul Nicolae din partea 
Bisericii Ortodoxe Ruse din Paris. Alături de 
aceștia amintim și pe cel ce s-a îngrijit de cele 
necesare înmormântării, preotul Dumitru 
Popa. După slujba ofi ciată în biserică, 
cortegiul funebru a pornit spre mormântul 
dinainte pregătit de însuși mitropolitul. 
Cuvânt de despărţire și omagiere a 
personalităţii mitropolitului Visarion 
Puiu au ţinut: părintele Emilian Vasiloski, 
părintele Nicolae Staski și domnii Virgil 
Mihăilescu, directorul Bibliotecii românești 
din Freiburg – Germania, Demostene Nacu, 
delegat din partea Bisericii românești din 
Paris. Din ţară nu a ajuns nimeni, nici chiar 
fratele mitropolitului Visarion.

În anul 1992, după moartea părintelui 
Vasile Boldeanu, noul superior al Bisericii 
Ortodoxe Române din Paris, părintele Mihai 
Constandache, a reînhumat rămășiţele 
pământești ale Înalt Preasfi nţitului Visarion 
în cavoul bisericii românești din Paris, afl at 
în cimitirul Montparnasse. În aceeași criptă 
mai odihnesc: arhim. Ioasafat Snagoveanu, 
fondatorul bisericii românești din cartierul 
latin al Parisului, în anul 1853, ieromonahul 
Pahomie Boldeanu, tatăl părintelui Vasile 
Boldeanu, însuși părintele Vasile Boldeanu 
și episcopul Teofi l Ionescu, trecut și el la 
cele veșnice în anul 1975. Tot în cimitirul 
Montparnasse mai sunt înmormântaţi alte 
distinse personalităţi ale poporului român: 
Constantin Brâncuși, Emil Cioran, Eugen 
Ionesco.

Vlădica și-a exprimat dorinţa ca măcar 
rămășiţele pământești să-i fi e repatriate

Părintele Dumitru, în multele discuţii 
telefonice pe care le-am avut, mi-a mărturisit 
că suferindul vlădică, după plecarea fratelui 
său și conștient că sfârșitul se apropie, fără 
ca el să mai poată călca pe sfântul pământul 
românesc, și-a exprimat în repetate rânduri 
dorinţa ca măcar rămășiţele pământești 
să-i fi e repatriate. Chiar în ultime zile își 
testamentase și locul, anume Iașul, Cimitirul 
Eternitatea, lângă părinţii săi, Ion și Elena 

Puiu.
Este știut însă că locul ales de însuși 

ierarhul Visarion pentru așteptarea venirii 
Marelui Arhiereu și Judecător a fost Schitul 
Vovidenia, devenit punct de reculegere 
și retragere  încă din timpul vieţii sale 
pământești. Unul dintre documentele expuse 
în casa muzeu arată că patriarhul de atunci 
al României, Nicodim Munteanu, îi aprobă 
mitropolitului Visarion construirea cavoului 
la Schitul Vovidenia. Așadar, ierarhul 
dorea în mod explicit să fi e înmormântat în 
„poiana liniștii“, la Vovidenie. Probabil că a 
și început cele de trebuinţă pentru a-și pune 
în aplicare năzuinţa de sufl et. Este păcat 
că nu s-a mai păstrat proiectul cavoului. 
Putem deduce că ar fi  fost unul deosebit, 
dacă privim doar la placa funerară pregătită 
în acest scop. Este din marmură albă de 
Carara, frumos împodobită. Lespedea de 
mormânt a stat în Reședinţa episcopală de 
la Vovidenie, până când aceasta i-a fost pusă 
la dispoziţie scriitorului Sadoveanu, în anul 
1948. Constantin Mitru, secretarul personal 
al romancierului, îmi spunea că piatra de 
mormânt a fost dusă atunci la Mănăstirea 
Neamţ, unde astăzi poate fi  admirată în 
gropniţa marii lavre, deși cred că locul ei cel 
mai potrivit ar fi  la Schitul Vovidenia. Prin 
aceasta s-ar împlini măcar în parte dorinţa 
de sufl et a mitropolitului Visarion. Am spus 
în parte, pentru că sufl etul paradigmaticului 
ierarh și patriot își va găsi adevărata odihnă 
numai atunci când trupul său va fi  adus 
în pământul pe care l-a iubit neţărmurit 
și pentru care a suferit atâtea umilinţe. 
Testamentarea pe care a făcut-o nu cu mult 
timp înainte de moarte o putem considera ca 
o a doua variantă pe care mitropolitul a ales-
o, având în vedere că deja în 1964, casa de 
la Vovidenie trecuse în proprietatea statului, 
în ea organizându-se un muzeu memorial 
dedicat cunoscutului prozator.

Acum, când imobilul a reintrat în 
proprietatea Bisericii și când numele 
mitropolitului Visarion este pomenit aici cu 
pietate și cuvenită recunoștinţă, ar fi  timpul 
ca rămășiţele sale pământești să fi e aduse 
acasă, pentru a se odihni în pământul ţării, și 
depuse aici, la capătul aleii de brazi, plantată 
din iniţiativa sa în 1937, după terminarea 
Reședinţei episcopale. Voia, probabil, ca 
timpul petrecut la Vovidenie să-i fi e vegheat 
de perenul verde al bradului, care să-l 
înconjure și să-i amintească de frumuseţile 
veșnic vii ale sufl etului, care caută neîncetat 
pe Dumnezeu.
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IMPRESIILE UNUI PELERIN
Cu ajutorul lui Dumnezeu, câţiva creștini și slujitori din îmrejurimile Bălţiului, 

s-au reunit într-un Drum al Crucii, organizat cu binecuvântarea Episcopului de Bălţi 
și Fălești –  Marchel.

Recent s-a încheiat cel de-al cincilea și minunat Drumul Crucii, care s-a 
efectuat între 1-5 august 2012 începând de la biserica “Sf. Arh. Mihail și Gavriil” 
și fi nalizându-se la mănăstirea “Sf. Treime” din s. Saharna. Acest pelerinaj are 
loc anual. Este organizat de parohul bisericii din s. Obreja Nouă, raionul Fălești, 
părintele Gheorghe Lungu și matușca Larisa.

Pentru prima dată, am mers eu în Drumul Crucii cu familia (soţia și băiatul de 
6 ani). De la început, acest drum mi-a părut o șagă, dar nici nu–mi imaginam cum 
Dumnezeu ne va ajuta și mai ales ce frumuseţe și minuni ne așteaptă. Pe lângă 
minunile pe care le-am văzut pe parcursul drumului, am avut și răni la picioare, care 
mi s-au vindecat. Bătrânii, tinerii și copiii care nu mai puteau merge mai urcau în 
microbuz, unde le vindecau picioarele sau se odihneau.

Mie mi-a părut o șagă, cum să mergi 120 km pe jos. Părea imposibil. Dar cu 
purtarea de grijă a lui Dumnezeu am ajuns. Tot îmi făceam griji, dar ce am să mănânc 
și unde am să dorm?  Dar Dumnezeu a fost Cel Care prin oamenii Lui a dat la toată 
lumea, celor care mergeau în Drumul Crucii, putere, alimente și loc de odihnă.

Pe tot parcursul drumului, credincioșii cântau slavă și mulţumire Domnului și 
Sfi ntei Născătoarei de Dumnezeu pentru putere, răbdare, sănătate și ploaie. Pe lîngă 
satele pe unde trecea icoana (copia) Macii Domnului de la Poceaev, enoriașii treceau 
și sărutau sfânta icoană. M-a mirat faptul, că și șoferii se opreau, ieșeau din meșinele 
lor și se apropiau pentru a săruta icoana.

Pe parcursul drumului, au fost ispite, dar și minuni. De exemplu pe la Florești 
un șofer conducea cu viteză mare mașina era cât pe ce să accidenteze pe pelerina 
Raisa, care mergea la capătul grupului,  dar Dumnezeu nu a lăsat-o în primejdie, ci a 
ocrotit-o. Un alt caz. Mergeam pe drum, dar fântâni întâlneam rar. La toată mulţimea 
le era sete, iar provizia pe care au avut-o se sfârșise. Tocmai în acest moment s-a oprit 
o mașină care ne-a dat fără nici un ban 10 cutii de apă mineral. Încă un caz minunat 
a fost lângă  Olișcani. Era arșiţă, un soare mare, iar cerul nu prevestea ploaie. La un 

moment dat, ne-au înconjurat un nor că ne-a plouat atât de tare, că am rămas uimiţi, 
dar nimeni s-au oprit din drum, ci mergeau înainte cu icoana. După câţiva kilometri 
soarele ne-a uscat hainele. Oare nu este o minune? Cine are ochi de văzut, să vadă!

Drumul nostru  a fost împărţit  în patru  zile: prima seară am fost cazaţi la 
enoriașii din s. Gura Camencii, a doua zi am fost găzduiţi de creștinii din or. 
Șoldănești, iar ultimele două – la mănăstirea Saharna.

Pe parcursul întregului Drum am făcut și o mulţime de popasuri, unde am 
mâncat și ne-am odihnit. La aceste popasuri enoriașii de la bisericile din apropierea 
ne-au ospătat și le mulţumim mult pentru această pomană, parohilor și enoriașilor 
din satele: Mărășești, Gura Camencii, Pohoarna, Oleșcani, or. Șoldănești, Ţareuca și 
respective mănăstirea Saharna.

Mi-a plăcut mult despre ceea cum enoriașii împreună cu preoţii, în mod organizat 
întâmpinau icoana.

Aici în Drumul Crucii am întâlnit oameni noi, locuri noi, cunoștinţe noi, dar mai 
ales L-am întâlnit pe Dumnezeu, L-am găsit și am văzut cum poartă de grijă. De 
exemplu mi-a plăcut foarte mult să văd frumoasa biserica de la Pohoarna, cea de la 
Ţareuca și am rămas profund  mulţumit și uimit.

După ce am ajuns a treia zi la destinaţie, am fost întâmpinaţi de un sobor de 
preoţi de la mănăstire. Stareţul ne-a primit cu atâta căldură și evlavie. Enoriașii de la 
Drumul Crucii au ajutat pentru sărbătoarea de cinstirea a icoanei Maicii Domnului 
de la Poceaev. La această sărbătoare a fost invitat Episcopul de Edineţ și Briceni, 
Prea Sfi nţitul Nicodim. Pentru această mare sărbătoare a fost organizată o masă 
mare.

La întoarcere, am venit cu o putere  fi zică și duhovnicească mare. După  acest 
Drum, cu siguranţă  voi  pleca și la anul viitor.

Publicând acest articol mulţumesc tuturor preoţilor care au organizat împreună 
cu oamenii din sat, loc pentru popas și ne-au adăpostit: pr. Vitalie din Pohoarna, 
mulţumim; pr. Ștefan din Olișcani, mulţumim; pr. Vladimir din or. Șoldănești, 
mulţumim; pr. Serghei din Ţareuca, mulţumim; și nu în ultimul rând tuturor 
nevoitorilor mănăstirii Saharna, plecăciune. Ne exprimăm tot respectul pentru pr. 
Gheorghe (Lungu) din Obreja Nouă, Fălești, dar mai ales enoriașilor care au fost 
alături de noi și nu și-au pierdut credinţa, dar dimpotrivă și-a întărit-o. Amin.

Noie Rotaru, Bălţi.

APUSUL PĂMÂNTESC AL UNUI MARE MITROPOLIT
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Benefi ciile consumului de 
ciuperci

Nu doar vegetarienii știu că, spre deosebire de carne, 
care este un aliment greu digerabil, în digestia ciupercilor 
organismul investește un consum minim de energie. 

De aceea se recomandă ca acestea să fi e consumate în 
stare proaspătă, crude, înăbușite sau fripte, ori în combinaţie 
cu carbohidraţi. Ciupercile sunt excelente în dietele de slăbire, 
căci nu conţin amidon. Puteţi consuma ciuperci de trei ori 
pe săptămână fără ca organismul să resimtă lipsa cărnii și a 
energiei furnizate de consumul acesteia.

Ciupercile conţin apă, substanţe organice și săruri 
minerale. În plus, „carnea vegetală” are un gust delicios și 
poate fi  gătită în multe feluri. Recent, oamenii de știinţă 
japonezi au descoperit că ciupercile au un rol important în 
întărirea sistemului imunitar, prevenind apariţia tumorilor 
canceroase.

Câteva ciupercuţe albe conţin o cantitate de potasiu mai 
mare decât cea conţinută de o portocală, potasiul contribuind la 
reglarea tensiunii arteriale. În plus, graţie conţinutului de zinc, 
ciupercile reprezintă un remediu excelent în lupta împotriva 
depresiei, a stresului și a stărilor de anxietate. Consumarea a 
trei ciupercuţe pe zi îi asigură organismului cantitatea optimă 
de vitamina B12.

Bogate în fi bre și vitamine din complexul B: B1, B2, 
B3, B6 și acid folic, ciupercile combat oboseala, medicii 
indicând consumul acestora îndeosebi în astenii și în stările de 
epuizare fi zică. Atenţie însă la ciupercile pe care le consumaţi. 
Cumpăraţi-le doar din locuri autorizate, căci riscaţi să 
cumpăraţi ciuperci necomestibile care conţin alcaloizi, 
substanţe organice toxice ce produc intoxicaţii ale sistemului 
nervos sau intoxicaţii gastrointestinale.

De asemenea, păstrate în condiţii incorecte, chiar și 
ciupercile comestibile pot cauza anumite intoxicaţii. Recent, 
o serie de cercetări au demonstrat că ciupercile reprezintă un 
puternic afrodiziac, anumite proteine conţinute de acestea 
acţionând asupra centrilor nervoși ai sexualităţii, stimulând-o.

E bine de știut că 100 de grame de ciuperci au 20 de 
calorii și conţin:
- 2 g proteine;
- 300 mg potasiu;
- 40 mg acid folic;
- 15 mg vitamina B8;
- 2 mg vitamina B5;
- 1 mg fi er;
- 1 mg zinc; 
- 0,5 grame grăsimi;
- 2,3 grame glucide.

La Otaci va fi  deschis un 
centru ecologic

CHIȘINĂU, 13 aug – Novosti-Moldova. La Otaci este 
preconizată crearea unui centru ecologic, care va permite 
nu numai de a îmbunătăţi calitatea muncii laboratorului 
existent pentru controlul stării mediului în raioanele de 
nord ale republicii, dar și va fi  o verigă de legătură între 
ecologii din Moldova, Ucraina și România, a comunicat 
luni pentru AȘ Novosti-Moldova Valentina Ţapiș, șefă 
adjunctă a Inspectoratului Ecologic de Stat.

 Specialista a explicat că încă în anii 80 ai secolului 
trecut la Otaci a fost construită clădirea cu trei etaje a 
Inspectoratului ecologic. La primul etaj a fost dotat și 
funcţionează efi cient și acum laboratorul de supraveghere 
a stării ecologice a raioanelor de nord ale Moldovei. 
Necesitatea lui a fost dictată atunci de inundarea acestor 
sectoare în perioada topirii zăpezii. Laboratorul este 
considerat unul dintre cele mai bune din ţară, dar efi cienţa 
muncii lui va spori după ce în cele două etaje de sus, care 
deocamdată sânt goale, va fi  creat centrul.

 „Colaborarea susţinută între colegii din Moldova, 
Ucraina și România va permite de a preveni mai multe 
riscuri de poluare a mediului. Doar pentru nimeni nu este 
un secret că este mai ușor de a preveni sau de a reduce la 
minimum unele catastrofe, decât a înlătura consecinţele 
lor”, - este convinsă Ţapiș.

CE TREBUIE SĂ ȘTIM DESPRE TUBERCULOZĂ?

Tratamentul de lungă durată 
este obositor pentru unii bolnavi 
de tuberculoză și, simţindu-
se mai bine peste puţin timp 
după începerea administrării 
preparatelor antituberculoase, 
aceștia întrerup tratamentul 
sau nu administrează toate 
preparatele prescrise de medic. 
în aceste cazuri crește rezistenţa 

micobacteriei tuberculozei la 
medicamentele administrate, 
iar pacientul devine o sursă 
de răspândire a tuberculozei 
rezistente la medicamente. 
Tratarea unei astfel de forme 
de tuberculoză este mult mai 
complicată, de durată mai 
lungă și nu întotdeauna duce la 
vindecare.

DE CE ESTE NECESAR 
CONTROLUL ADMINISTRĂRII 

PREPARATELOR?

• Mai mult de 8 milioane de oameni se îmbolnăvesc anual de tuberculoză.
• O treime din populaţia lumii este la moment infectată cu bacilul de tuberculoză.
• Tuberculoza omoară mai mulţi tineri și adulţi decât oricare altă maladie infecţioasă.
• În fi ecare 10 secunde cineva se îmbolnăvește de tuberculoză.
• Tuberculoza este o maladie infecţioasă, dar numai persoanele ce suferă de tuberculoza pulmonară 

sunt contagioase.
• Tuberculoza, ca și răceala simplă, este răspândită pe cale aeriană, atunci când persoanele infectate 

tușesc, scuipă, vorbesc sau strănută. 
• Un bolnav ne tratat de tuberculoză poate infecta anual 10-15 persoane.
• OMS și-a pus scopul ca până în 2010 să depisteze 70 la sută și să trateze 85 la sută din cazurile de 

tuberculoză.
• DOTS (Directly Observed Treatment, Short-course - Supravegherea Terapeutică Directă, tratament 

-scurt) este tactica de tratament recomandată de OMS de depistare și tratare a TB.
• Banca Mondială a descris DOTS drept una dintre cele mai efi ciente din punctul de vedere a 

costului strategii terapeutice.
• DOTS îmbină cinci elemente: sarcinile politice, serviciile de microscopie, asigurarea cu 

medicamente, sistemele de monitorizare și supravegherea terapeutică directă.
• DOTS poate trata cu succes mai mult de 9 din 10 pacienţi bolnavi de tuberculoză ce încheie 

tratamentul sau poate avea o rată de tratament în valoare de 95 la sută.
• DOTS restabilește sănătatea tinerilor în anii cei mai productivi ai lor din punct de vedere 

economic.
• DOTS previne contaminarea și apariţia formelor rezistente polimedicamentoase de tuberculoză 

(MDR-TB).
• DOTS poate salva ani din viaţa unei persoane HIV-pozitive: tratamentul medicamentos al 

bolnavilor de TB poate fi  tot atât de efectiv atât a pacienţilor HIV-pozitivi cât și a celor HIV-
negativi.

• Tratamentul unui pacient de tuberculoză pe o perioadă de 6 luni prin DOTS constituie 11 dolari 
SUA.

• DOTS nu necesită internarea îndelungată a pacienţilor în spital și ei pot să se întoarcă la serviciu 
într-o perioadă scurtă de timp. 

• Tratamentul efectiv al tuberculozei a fost estimat la numai 3-7 dolari SUA pentru fi ecare an de 
viaţă supravieţuit.

• DOTS poate adăuga doi ani de viaţă bolnavilor de tuberculoză HIV-pozitivi și 20-25 ani persoanelor 
HIV-negative.    

DE CE OMS OPTEAZĂ PENTRU UN 
TRATAMENT SUB DIRECTĂ OBSERVARE?

Frecvent pacienţii abandonează tratamentul, 
deoarece simţindu-se mai bine, după ce a luat un 
timp scurt medicamentele, întrerupe tratamentul 
sau folosește selectiv medicamentele (la propria 
iniţiativă). Aceste momente favorizează apariţia 
rezistenţei Mycobacterium tuberculosis la 

medicamentele antituberculoase existente, iar 
pacienţii devin o sursă de infecţie tuberculoasă 
rezistentă. Tratamentul bolnavilor de tuberculoză 
cu formă rezistentă la medicamente durează un 
timp mai îndelungat, este foarte costisitor și nu 
asigură în toate cazurile vindecarea.

TUBERCULOZA ȘI SUPRAVEGHEREA 
TERAPEUTICĂ DIRECTĂ - DATE ȘI CIFRE 
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Departamentul de Stat american 
întocmește în fi ecare an un raport despre 
situaţia respectării libertăţilor religioase la 
nivel mondial. În urma raportului, secretatul 
de stat Hillary Clinton, a ţinut o conferinţă de 
presă în care a declarat că „atunci când vine 
vorba de drepturile omului - cheia unor societăţi 
stabile, sigure și pașnice - lumea o ia înapoi”.
Acest raport pe 2011 este primul raport 
întocmit de la începutul primăverii arabe și 
este un „semn către cei mai răi ofensatori” 
că lumea e cu ochii pe ei, a explicat Clinton, 
conform AFP.

Raportul trage un semnal de alarmă 
privind înmulţirea sentimentului anti-semit în 
lume, cât și folosirea din ce în ce mai uzuală 
a legilor anti-blasfemie pentru a restrânge 
drepturile minorităţilor religioase și dreptul 
la liberă exprimare. „Noile tehnologii au dat 
guvernelor represive unelte adiţionale pentru 
reprimarea exprimării religioase. Mai mult 
de 1 miliard de oameni trăiesc sub guverne 
care în mod sistematic suprimă libertăţile 
religioase,” a mai declarat Clinton.

Egipt
Secretarul de stat american s-a declarat 

îngrijorată în mod special de faptul că 
libertăţile religioase sunt destul de „fragile” 
în Egipt, unde violenţa sectariană a crescut 
de la căderea lui Hosni Mubarak de la putere, 
și unde autorităţile eșuează în pedepsirea 
vinovaţilor.

Raportul documentează eșecul guvernului 
egiptean de a înăbuși violenţele împotriva 
creștinilor copţi, citând un incident din 9 
octombrie 2011, în care forţele de securitate 
au atacat protestatarii adunaţi în Cairo. În 
raport se spune că 25 de oameni au murit 
și încă 350 au fost răniţi, majoritatea fi ind 
creștini copţi. „Nici până acum guvernul nu 
a reușit să îi tragă la răspundere pe vinovaţi,” 
este scris în raport, conform Reuters.
Raportul acoperă evenimentele din 2011 și 
deci nu are în vedere activităţile autorităţilor 
de când alegerea președintelui Mursi a adus 
islamul la putere în Egipt.

Iran
Raportul menţionează și Iranul, unde 

condiţiile s-au înrăutăţit, citând „hărţuială, 
intimidare, discriminare și condamnare la 
închisoare pe baza credinţelor religioase”.
În Iran, cu care Statele Unite este în relaţii 
tensionate de la Revoluţia Islamică din 1979, 
libertăţile religioase „s-au deteriorat și mai 
mult, dintr-o poziţie care oricum ieșită din 
comun.” Raportul menţionează condamnarea 
la 20 de ani de închisoare a 7 bărbaţi 
acuzaţi de spionaj și colaborare cu Israel, 
și condamnarea la închisoare a pastorului 
creștin Yousof Nadarkhani, care ar putea fi  
supus pedepsei cu moartea pentru apostazie.

China
Respectul Chinei pentru libertăţile 

religioase s-a deteriorat în ultimul an, după 
ce guvernul a intervenit în administrarea 
mănăstirilor tibetane budiste în feluri care 
au contribuit la auto-incendierea a zeci de 
călugări tibetani.

„Intervenţiile ofi cialilor în practicile 
tradiţionale religioase a exacerbat confl ictul 
și a contribuit la cel puţin 12 cazuri de auto-
incendieri printre tibetani, în 2011,” este scris 
în raport.

China nu a făcut nici un comentariu 
ofi cial, dar un ofi cial ar fi  declarat că „nu 
există nici o justifi care pentru criticile și 
acuzaţiile aduse de Statele Unite, care intervin 
ostentativ în treburile interne ale altor ţări,” 
citează Reuters.

SUA a mai criticat Pakistanul și 
Afganistanul pentru că nu apără libertăţile 
religioase și pentru că interpretează legea 
islamică astfel încât să poată pedepsi non-
musulmanii pentru exersarea credinţei lor și 
pentru că folosesc legi anti-blasfemie pentru 
a cenzura libertăţile religioase și libertatea de 
exprimare.

Și Coreea de Nord, Birma, Eritrea, Arabia 
Saudită, Sudanul și Uzbekistanul au fost 
menţionate pe lista celor mai mari ofensatori 
ai libertăţii religioase.

www.semneletimpului.ro

A trecut la cele veșnice părintele Mihail COADĂ
 

Vestea morţii părintelui Mihail Coadă ne-a luat prin surprindere și 
ne-a mâhnit nespus, deoarece Sfi nţia Sa făcea parte din categoria acelor 
slujitori tineri și energici care reușesc să molipsească pe cei din jur de 
vitalitate și dăruire.

A muncit mult, cu uitare de sine, pentru răspândirea, dar mai ales 
pentru trăirea adevărului Evanghelic și cu toate acestea găsea mereu timp 
să vină cu un sfat și cu o vorbă bună către toţi cei care aveau nevoie de 
întărirea unui duhovnic.

Astăzi, în aceste momente de grea pierdere, părintele are nevoie de 
rugăciunile noastre, pe care le înălţăm cu umilinţă către Bunul Dumnezeu 
pentru iertarea păcatelor robului Său și moștenirea Împărăţiei Veșnice.

 Cu durere în sufl et,
Protoiereu Mitrofor Nicolae Craveţ,
Protopop de Soroca,
Împreună cu clerul Protopopiatului
***
Părintele Mihail Coadă s-a născut la 19 mai 1976. A absolvit 

Seminarul Teologic de la Iași. Hirotonit în treapta de diacon la 20 august 
1997, iar în cea de preot la 22 octombrie al aceluiași an. A slujit  pe rând 
în parohiile din s. Pereni, r. Rezina, s. Pociumbeni, r. Râșcani, s. Popeștii 
de Jos, jud. Soroca și s. Hristici, jud. Soroca. A fost decorat de către Înalt 
Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir cu Bederniţă, Camilafcă și Cruce cu de 
Aur. Tată a trei copii.

***
 Părintele Mihail a fost înmormântat în Popeștii de Jos, satul său 

natal, alături de rudele trecute la Domnul.

Atleta etiopiană Meseret 
Defar a oferit unul dintre cele mai 
emoţionante momente în cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Londra din 
acest an atunci când a trecut linia 
de fi nal în cursa de 5.000 de metri, 
câștigând aurul. Ea a scos atunci 
o imagine cu Fecioara Maria, a 
arătat-o camerelor de fi lmare și a 

început să se roage.
Defar, credincioasă creștină 

ortodoxă, a încredinţat cursa ei 
lui Dumnezeu prin semnul crucii, 
terminând-o în 15 minute, 4 secunde 
și 24 de sutimi, învingându-și astfel 
conaţionala Tirunesh Dibaba, 
favorita cursei. Cu ochii în lacrimi, 
Defar a arătat mândră imaginea cu 
Fecioara cu Pruncul Iisus, pe care 
a purtat-o pe durata întregii curse. 
Defar a stat aproape de celelalte 
trei alergătoare etiopiene, respectiv 
trei kenyene, accelerând doar la 
fi nal. Media de argint a fost luată 
de Vivian Cheruiyot, din Kenya, iar 
bronzul de Dibaba.

Defar a fost de două ori 
campioană mondială al 3.000 de 
metri. La Atena, în 2004, a câștigat 
aurul la cursa de 5.000 de metri, iar 
la Beijing, în 2008, bronzul. La 3 
iunie 2006 a stabilit un nou record 
pentru 5.000 de metri, doborându-l 
pe cel stabilit de alergătoarea turcă 
Elvan Abeylegesse, cu timpul de 
14 minute, 14 secunde și 53 de 
sutimi.

O icoană cu Fecioara și Pruncul la 
Jocurile Olimpice

Raport global privind libertăţile religioase: 
Lumea o ia înapoi

Un sondaj realizat recent de RedC Opinion Poll pe 51.000 de persoane din 57 de ţări de 
pe tot globul, arată că ateismul este în creștere cu 10% la nivel global, cele mai mari creșteri 
înregistrându-se în unele state din Europa și Asia. Întrebaţi dacă se consideră o persoană 
religioasă, non-religioasă, sau un ateu convins, 13% dintre respondenţi au declarat că se 
consideră atei convinși. Deși cifra este mult mai mică comparativ cu cei 59% care au răspuns 
că sunt persoane religioase, tot este mai mare decât cei 9% de atei înregistraţi într-un sondaj 
similar din 2005.

“Există un declin notabil la nivel global în rândul celor care se descriu ca religioși,” 
s-a precizat la conferinţa de presă unde a fost prezentat studiul, conform Christian Post. Mai 
puţini bărbaţi au declarat că se consideră atei decât femei, cu 12% faţă de 14%. Mulţi dintre 
cei cu studii superioare au intrat în această categorie, iar dintre cei care se consideră persoane 
religioase, 66% o reprezintă oameni peste 65 de ani. Printre ţările cu cel mai mare procent 
de atei au fost patru ţări din Asia și șase din Europa, în ordine descrescătoare : China (47%), 
Japonia (31%), Cehia (30%), Franţa (29%), Coreea de Sud (15%), Germania (15%), Olanda 
(14%), Austria (10%), Islanda (10%) Australia (10%) și Irlanda (10%).

Pe de altă parte, topul ţărilor cele mai religioase este foarte divers, cu reprezentanţi 
de pe fi ecare continent, în afară de America de Nord: Ghana (96%), Nigeria (93%), Armenia 
(92%), Fiji (92%), Macedonia (90%), România (89%), Irak (88%), Kenya (88%), Peru (86%) 
și Brazilia (85%). În Statele Unite, 60% dintre respondenţi s-au declarat religioși, 30% non-
religioși și 5% atei. Ţara care a înregistrat cea mai mare pierdere de oameni religioși este 
Irlanda, care a scăzut de la 69% în 2005, la 47% în 2012.
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Ateismul, în creștere în Europa și Asia

Începând cu 3 august a.c., cotidianul „Adevărul” va distribui 
în Republica Moldova o ediţie necanonică a Bibliei, realizată în 
1921 de către Dumitru Cornilescu și difuzată în prezent în rândurile 
confesiunilor neo-protestante.

Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove îndeamnă 
credincioșii să nu se lase induși în eroare și să evite achiziţionarea acestei 
cărţi, necorespunzătoare adevărului scripturistic.

În atenţia creștinilor ortodocși!


