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În dimineaţa zilei de 28 septembrie, la Palatul Mitropolitan s-au întrunit arhiereii 
din cuprinsul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove pentru a participa la ședinţa 
ordinară a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, prezidată de către Înalt Prea 
Sfi nţitul Mitropolit Vladimir.

În cadrul întrunirii au fost abordate mai multe chestiuni ce au marcat activitatea 
bisericească recentă, elucidându-se soluţiile pentru depășirea problemelor existente și 
trasându-se strategiile pentru continuarea activităţilor deja existente, precum și trasarea 
noilor obiective pentru viitorul apropiat.

Președintele Sinodului: Înalt Prea Sfi nţitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al 
Întregii Moldove

Membri ai Sinodului: PS Sava, Episcop de Tiraspol și Dubăsari; PS Anatolie, 
Episcop de Cahul și Comrat;  PS Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni; PS Nicodim, 
Episcop de Edineţ și Briceni; PS Marchel, Episcop de Bălţi și Fălești.

Ordinea de zi a Ședinţei Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova din 28.09.2012:
Prezentarea noilor distincţii ale Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove 

înaintate spre aprobare. Discuţii pe marginea iniţiativei.
Prezentarea spre aprobare a Regulamentului de organizare și funcţionare a Comisiei 

Sinodale pentru Probleme Morale și Sociale. Discuţii pe marginea iniţiativei.
Prezentarea spre aprobare a iniţiativei de canonizare a Mitropolitului Gavriil 

Bănulescu-Bodoni
Prezentarea spre aprobare a Statutului Consiliului editorial al Bisericii Ortodoxe din 

Moldova.

Discuţii referitoare la chestiuni ce ţin de activitatea pastorală și misionară a Bisericii 
Ortodoxe din Moldova în jurisdicţia canonică.

21 de preoţi militari ai Armatei Naţionale și Departamentului Instituţiilor 
Penitenciare au primit, grade militare de „locotenent” și „locotenent-major” în 
rezervă în cadrul unei ceremonii desfășurate în Brigada „Ștefan cel Mare” din 
Chișinău. Epoleţii au fost înmânaţi de ministrul Apărării, Vitalie Marinuţa, și ÎPS 
Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove. 

Potrivit ministrului Apărării, Biserica și Armata au fost întotdeauna promotori 
activi ai ideilor moral-spirituale, în special în rândurile militarilor.

La rândul său, Mitropolitul Vladimir a apreciat colaborarea dintre Mitropolia 
Moldovei și Armata Naţională, specifi când că misiunea preoţilor în structurile 
militare este benefi că pentru educarea patriotică, civică și etică a tinerei generaţii.

La eveniment a fost lansată o carte de rugăciuni pentru ostași tipărită cu 
binecuvântarea Înalt Prea Sfi nţitului Vladimir, cu suportul tehnic al Ministerului 
Apărării al Republicii Moldova. După ofi cierea unui tedeum pentru sănătatea 
corpului de ofi ţeri, subofi ţeri, sergenţi și soldaţi, cartea a fost distribuită militarilor 
din Brigada „Ștefan cel Mare”, ulterior urmând să ajungă și în alte unităţi.  

Colaborarea Ministerului Apărării cu Biserica durează de mai mulţi ani. 
Bazele ei au fost puse la 8 iulie 1997, când a fost semnată o declaraţie comună.

Mai mulţi reprezentanţi ai autorităţilor publice din capitală, în frunte cu primarul 
general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, dar și oameni de rând, au depus, duminică, 
14 octombrie, fl ori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, cu ocazia Hramului orașului. 
Mai târziu, aceștia au participat la liturghia de sărbătoare ofi ciată la Catedrala Mitropolitană. 

În mesajul de felicitare, edilul a declarat că își dorește ca orașul Chișinău, sectoarele 
sale și suburbiile municipiului „să meargă numai înainte”. Toate acestea vor fi  posibile doar 
cu sprijinul și încrederea din partea tuturor locuitorilor Chișinăului. 

Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a fost singurul reprezentant al liderilor 
Alianţei de guvernare care a participat la evenimentele din centrul capitalei. Întrebat ce își 
dorește pentru Chișinău, Ghimpu a spus că în locul pietrei din faţa Guvernului să fi e ridicat un 
monument în memoria celor care au suferit în urma regimului comunist. „Acest monument 
trebuie să fi e ca simbol al libertăţi și al tot ceea ce a suferit neamul românesc”, a spus el. 

În cadrul manifestaţiilor, scriitorul Spiridon Vangheli și criticul literar, academicianul 
Mihai Cimpoi au fost declaraţi cetăţeni de onoare ai orașului Chișinău. În aceeași zi, un grup 
de tineri a organizat un fl ashmob, în cadrul căruia și-au exprimat, prin dans, dragostea faţă 
de Capitală. 

În acest an, Chișinăul a împlinit 576 de ani de la prima atestare documentară. 

S-a sfi nţit o nouă biserică la Zastânca

La sfârșitul lunii septembrie, la Zastânca a avut loc un eveniment important 
– sfi nţirea noii biserici edifi cate în cinstea Sfi nţilor Petru și Pavel. Ctitorul principal al 
locașului, care a fost construit într-un timp record – jumătate de an, este chiar primarul 
de Zastânca, Pavel Nicolae Covalciuc. Altfel, domnul primar a fost nevoit să treacă 
peste mai multe obstacole, dar, până la urmă, visul a devenit realitate. La noi în sat 
mai este o biserică, dar este situată prea departe de enoriașii care trăiesc în regiunea 
străzii Renașterii. Graţie străduinţelor domnului Covalciuc vom avea și noi posibilitate 
să mergem la sfi ntele liturghii, să fi m mai aproape de cuvântul Domnului. Se cere 
menţionat și faptul că mai urmează și alte evenimente – la fi nele lunii octombrie se vor 
sfi nţi gimnaziul și grădiniţa de copii, care au fost reparate în stil european.

Anatolie Covalciuc, pensionar (Observatorul de Nord)

Chișinăul a sărbătorit 576 de ani 
de la prima atestare 

Ședinţa ordinară a Sinodului 
Bisericii Ortodoxe din Moldova

21 de preoţi militari ai Armatei 
Naţionale au primit grade militare
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14 octombrie
De hramul capitalei, Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit 

Vladimir a ofi ciat sfânta și Dumnezeiasca Liturghie 
împreună cu  Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Kiril de 
Varna și Velikopreslavsk – un oaspete drag, venit 
de pe meleagurile bulgare, cărora le-au coliturghisit 
preoţii catedralei mitropolitane.

13 octombrie
În după-amiaza zilei, Înalt Prea Sfi nţitul 

Mitropolit Vladimir alături de Înalt Prea Sfi nţitul Kiril 
de Varna și Velikopreslavsk, Bulgaria și PS Episcop 
Anatolie de Cahul și Comrat, precum și un numeros 
sobor preoţesc, a sfi nţit noul sediu al Fundaţiei 
Internaţionale a Unităţii Popoarelor Ortodoxe, deschis 
recent în sectorul Ciocana al capitalei.

12 octombrie
Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la 

deschiderea biserici “Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din 
cartierul Gârlea al s. Costești, r. Ialoveni, sfântul lăcaș 
a găzduit un serviciu divin praznical ofi ciat de către 
ÎPS Mitropolit Vladimir însoţit de un sobor de preoţi.

10 octombrie
Mitropolitul Vladimir a avut o întrevedere 

cu Ambasadorul Federaţiei Ruse în ţara noastră, 
Excelenţa Sa domnul Farid Muhametșin.

9 octombrie
ÎPS Vladimir a sfi nţit prestolul la biserica 

rupestră cu hramul “Sf. Irh. Nicolae”, de la mănăstirea 
Ţipova.

8 octombrie
Mitropolitul Vladimir a sfi nţit biserica 

„Acoperemântul Maicii Domnului” din Rezina.
7 octombrie
Vlădica Vladimir a liturghisit la Catedrala 

Mitropolitană.
4-5 octombrie
ÎPS Vladimir a participat la lucrările Sfântului 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, care a avut loc la 
reședinţa Patriarhală și Sinodală de la mănăstirea 
„Sfântul Daniil” din Moscova, sub președinţia 
Preafericitului Patriarh al Moscovei și al întregii 
Rusii, Kiril. 

La 4 octombrie a.c., în cadrul lucrărilor Sfântului 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, Înalt Prea Sfi nţitul 
Mitropolit Vladimir a fost decorat de către Patriarhul 
Kiril cu una dintre cele mai înalte distincţii ale 
Patriarhiei Moscovei – Ordinul “Cuv. Serghie de 

Radonej” gr. I.
3 octombrie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a  avut 

în dimineaţa zilei o întrevedere cu câţiva membri ai 
Asociaţiei Veteranilor Războaielor și Confl ictelor 
Armate Locale din Republica Moldova, cu care a 
discutat despre recenta activitate a instituţiei, precum 
și despre perspectivele de viitor.

2 octombrie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a avut o 

întrevedere cu doamna Claudia Melnic, ex-ministru 
de fi nanţe al RM și o deosebită binefăcătoare a 
Bisericii Ortodoxe din ţara noastră.

30 septembrie
Mitropolitul Vladimir a săvârșit Sfânta și 

Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala “Nașterea 
Domnului”.

29 septembrie
Cu ocazia renovării bisericii “Sf. Irh. Nicolae” 

din orășelul Cricova, serviciul divin praznical a 
fost ofi ciat de către Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit 
Vladimir însoţit de  mai mulţi slujitori ai Mitropoliei 
Chișinăului și a Întregii Moldove.

28 septembrie
ÎPS Vladimir a condus lucrările Sinodului 

Bisericii Ortodoxe din Moldova.
27 septembrie
Mitropolitul Vladimir a săvârșit Sfânta Liturghie 

la catedrala mitropolitană.
25 septembrie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir l-a primit 

în audienţă pe domnul Dumitru Afanasiu, șeful 
Atelierului Mitropolitan.

23 septembrie
Mitropolitul Vladimir a liturghisit la Catedrala 

“Nașterea Domnului” din Chișinău.
22 septembrie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a liturghisit 

la Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din 
Cușelăuca.

21 august
În ziua celebrării Nașterii Maicii Domnului, ÎPS a 

slujit la Catedrala Mitropolitană din Chișinău.

8 octombrie
În timpul serviciului divin, la 

biserica „Acoperemântul Maicii 
Domnului” din Rezina diaconul Alexei 
Pozdircă a fost Hirotonit în treapta de 
preot, primind cu această ocazie și prima 
decoraţie – dreptul de a purta Bederniţă.

7 octombrie
În timpul Liturghiei la catedrala 

mitropolitană, diaconul Victor Curca 
a fost hirotonit în treapta de preot pe 
seama parohiei “Sf. Luca, Arhiepiscopul 
Crimeii” din Chișinău.

30 septembrie
În cadrul Liturghiei de la catedrala 

mitropolitană, ipodiaconul Mihail 

Tihond a fost hirotonit în treapta de 
diacon.

27 septembrie
În cadrul Liturghiei de la catedrala 

mitropolitană, diaconul Mihail Bortă, 
absolvent al Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca, România, a 
fost hirotonit în treapta de preot pe seama 
bisericii “Întâmpinarea Domnului” din 
mun. Chișinău.

22 septembrie
În  cadrul Liturghiei de la mănăstirea 

“Adormirea Maicii Domnului” din 
Cușelăuca, diaconului Nicolae Zgardan, 
cleric al mănăstirii Cușelăuca, a fost 
hirotonit în treapta de preot.

DECORAŢII BISERICEȘTI AU FOST HIROTONIŢI
12 octombrie
Pentru munca depusă spre 

amenajarea bisericii și buna întreţinere 
a parohiei, parohul biserici “Sf. Arh. 
Mihail și Gavriil” din cartierul Gârlea  s. 
Costești, r. Ialoveni, Prot. Mitr. Teodor 
Postică, a fost decorat cu dreptul de a 
sluji cu Ușile Împărătești deschise până 
la “Tatăl nostru”, Pr. Rostislav Postică 
a fost decorat cu Medalia “Cuv. Paisie 
Velicikovski”, iar Pr. Dumitru Moraru 
s-a învrednicit de dreptul de a purta 
Camilafcă.

10 octombrie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit 

Vladimir l-a decorat pe domnul Alexandru 
Cojin, consilier al ASCOM, cu Ordinul 
“Cuv. Paisie Velicikovski” gr. II, pentru 
munca prodigioasă depusă spre binele și 
mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

9 octombrie
Arhim. Policarp (Bârnaz)  de la 

mănăstirea Ţipova a primit binecuvântarea 
de a purta Toiag, iar Ieromonahul Estafi e 
(Garmanenco), nevoitor al sfi ntei 
mănăstiri, s-a învrednicit de a purta 
Bederniţă și Cruce de Aur.

8 octombrie
Pentru munca depusă spre realizarea 

lucrărilor de reparaţie, dar și pentru buna 
administrare a sfântului lăcaș, părintele-
paroh și Protopopul de Rezina, Prot. Mitr. 
Igor Cojocaru, a fost decorat cu Ordinul 
“Ștefan cel Mare și Sfânt” gr. II. Pe lângă 
părintele Igor, au mai fost distinși cu 
decoraţii bisericești și alţi câţiva slujitori 
din Protopopiat, după cum urmează: Prot. 
Eugen Boboc s-a învrednicit să ofi cieze 
Sfânta Liturghie cu Ușile Împărătești 
deschise până la “Heruvic”, Prot. Serafi m 
Nadolschi și Prot. Oleg Postoronca au 
primit dreptul de a purta Mitră, iar Prot. 
Serghei Lupan a fost decorat cu dreptul de 

a purta Cruce cu Pietre Scumpe.
3 octombrie
Pentru activitate deosebit de prolifi că 

domnii Sergiu Garabazii, președinte 
AVRCAL, Gheorghe Urecheanu, primar 
de Bricenii Vechi și Victor Furtună, 
președintele Departamentului pentru 
Apărarea Drepturilor Veteranilor au fost 
decoraţi cu medalia “Ștefan cel Mare și 
Sfânt”, iar domnii Ion Miron și Valeriu 
Oprea, s-au învrednicit de medalia “Cuv. 
Paisie Velicikovski”. 

2 octombrie
Doamna Claudia Melnic ex-ministru 

de fi nanţe al RM a fost decorată cu 
Ordinul “Cuv. Parascheva” gr.II.

29 septembrie
Pentru realizarea  lucrărilor de 

renovare a bisericii “Sf. Irh. Nicolae” din 
orășelul Cricova, părintele paroh Prot. 
Mitr. Andrei Braniște a fost decorat cu 
Ordinul “Cuv. Paisie Velicikovski” gr. II. 

25 septembrie
În semn de recunoștinţă pentru 

eforturile permanente depuse în domeniul 
său de activitate, domnul Dumitru 
Afanasiu, șeful Atelierului Mitropolitan 
a fost decorat cu Ordinul “Cuv. Paisie 
Velicikovski”. gr. II. 

22 septembrie
Maica Stareţă de la mănăstirea 

“Adormirea Maicii Domnului” din 
Cușelăuca a fost avansată în treapta de 
Egumenă, primind dreptul de a purta 
Toiag, Prot. Petru Spinei, cleric al 
mănăstirii “Adormirea Maicii Domnului” 
a fost decorat cu dreptul de a purta Mitră, 
Egumenul Casian (Miurcu) a fost avansat 
în treapta de Arhimandrit, iar Prot. Mitr. 
Efi m Moroșanu și Prot. Mitr. Grigorie 
Lăcustă, s-au învrednicit de dreptul de a 
sluji cu Ușile Împărătești deschise până la 
“Tatăl nostru”.

                 AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 

                  MTROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

În data de 25 septembrie 2012, în 
Catedrala episcopală „Sf. Arh. Mihail 
și Gavriil” din orașul Cahul, a avut 
loc adunarea eparhială a Episcopiei de 
Cahul și Comrat. P.S. Anatolie a primit 
„darea de seamă” a preoţilor din cadrul 
episcopiei atât în formă scrisă cât și în 
formă electronică. 

 La ordinea de zi au fost discutate 
problemele cu care se confruntă Biserica 
la nivel de eparhie, dar și cazurile 
excepţionale de nivel local. Una din 
marele probleme discutate a fost de 
exemplu, piedicile în implementarea 
învăţământului religios în instituţiile 
de învăţământ primar, gimnazial și 
liceal. În urma discuţiilor s-a hotărât 
ca în cazul în care se va semnala vreo 
neregulă în privinţa predării Religiei 
Ortodoxe în școlile unde elevii au 
scris cereri de solicitare a obiectului, 

profesorii de religie sunt rugaţi să 
contacteze protopopul de Cimișlia 
Goreanu Nicolae la numărul de telefon: 
069517318. Sfi nţia Sa este responsabil 
de rezolvarea problemelor legate de 
învăţământul religios în școli în cadrul 
Eparhiei de Sud.

Adunarea eparhială a Episcopiei de 
Cahul și Comrat
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Cu ocazia zilei Internaţionale a Profesorului, care se 
marchează anual la 5 octombrie, elevii Seminarului Teologic 
Ortodox „Sfi nţii Trei Ierarhi” din Chișinău, și-au felicitat profesorii 
în cadrul unui program festiv desfășurat în biblioteca SLTO.

După obiceiul creștinesc, programul a demarat cu o 
rugăciune, după care corul Seminarului condus de către d-na Olga 
Ghiţiu, a interpretat mai multe cântări de slavă Bunului Dumnezeu. 
Au urmat cuvinte și poezii de felicitare și mulţumire pentru truda 
depusă pe ogorul învăţământului venite din partea elevilor clasei a 
X-a, a XI-a și a XII-a.

În cuvântul său, părintele Ioan Uglea, director adjunct  
al SLTO, a mulţumit elevilor pentru cuvintele de felicitare 
îndemnându-i să nu uite niciodată de cei care i-au educat și 
format pe băncile școlii și oriunde ar fi  ajuns să revină la profesori 
mulţumindu-le pentru munca depusă.

Cu binecuvântarea Prot. Mitr. Dr. Ilie Munteanu, Protopop de Florești, în circumscripţie s-a 
desfășurat seminarul dedicat predării religiei în școală, evenimentul fi ind organizat în colaborare cu 
Direcţia Raională pentru Educaţie.

Lucrările seminarului au avut loc în Școala primară din Florești – o instituţie de învăţământ 
unde implementarea proiectului de predare a Religiei se bucură de un succes deosebit.

În luarea sa de cuvânt, Părintele Protopop a menţionat următoarele: “Ne dorim o colaborare 
strânsă între Biserică și Școală, pentru a educa împreună  cetăţeni demni și buni creștinii”. În 
context, Sfi nţia Sa a menţionat că va continua aceiași conlucrare fructuoasă cu Direcţia pentru 
Educaţie Florești, spre atingerea tuturor scopurilor propuse.

La rândul ei, doamna Ludmila Nagrineac, șef adjunct al Direcţiei pentru Educaţie, a vorbit 
despre rezultatele comune și despre perspectivele de viitor, menţionând faptul că educaţia spirituală 
trebuie să aibă un loc aparte în procesul de formare al elevului.

În continuare, Prot. Mitr. Serghei Boldirescu, metodist-responsabil de predarea Religiei, a 
punctat calităţile spirituale pe care trebuie să le aibă un profesor de spiritualitate și relaţia acestuia 
cu elevii.

Pe agenda Seminarului au mai fost incluse următoarele subiecte:
Legăturile interdisciplinare la orele de Religie –Prot. Mitr. Dr. Ioan Lisnic;
Predarea Religiei în trecut și prezent –preoteasa Elena Robu;
Prezentarea manualelor de Religie (imagini video) – autor Liliana Creţu;
Misiune și educaţie în Biserică și Școală – exigenţe, convergenţe, perspective;
Modalităţi utilizate în pregătirea elevilor pentru asimilarea cunoștinţelor;
Enumerarea principiilor și metodelor pedagogice evidente în cateheza Mântuitorului – Prot. 

Mitr. Seghei Boldirescu;
Rolul evaluării la orele Religie – doamna Ludmila  Nagrineac, Șef adjunct DEF.

 Rectorii universităţilor din Moldova 
susţin în mare parte iniţiativa legislativă de 
renunţare la examenele de licenţă la fi nele 
ciclului I al învăţământului superior. Mai mulţi 
rectori, solicitaţi de Info-Prim Neo, au declarat 
că trebuie păstrată doar teza de licenţă. Sunt 
însă și rectori care afi rmă că trebuie eliminat 
doar examenul la disciplinele fundamentale, iar 
examenul la disciplina de specialitate și teza de 
licenţă să fi e păstrate. 

Rectorul Academiei de Studii Economice 
(ASEM), Grigore Belostecinic, pledează pentru 
păstrarea tezei de licenţă și anularea examenelor. 
„În anii precedenţi de studii studenţii deja au 
primit un număr oarecare de credite pentru 
disciplinele care se repetă în proba examenului 
de absolvire. În sensul acesta apare o dublare a 
acestor eforturi. Nu în ultimul rând, se vorbește 
de unele elemente de corupere care pot să apară la 
susţinerea acestor examene”, a declarat rectorul 
ASEM. Grigore Belostecinic a mai spus că teza 
ar putea să rămână pentru că permite studentului 
să-și demonstreze atitudinile, să sistematizeze 
cunoștinţele și să înainteze propuneri. 

Prim-prorectorul Universităţii Pedagogice 
„Ion Creangă”, Mihail Grosu, a menţionat că 
universitatea de mult așteaptă această iniţiativă, 
deoarece timp de 5 ani a înaintat propuneri către 
Ministerul Educaţiei să fi e eliminate aceste 
examene, așa cum se face în Europa, unde se 
susţine doar teza de licenţă. „Examene de acum 
sunt rămășiţe din sistemul vechi, al Uniunii 
Sovietice. Ele vin în contradicţie cu creditele 

care au fost introduse conform Procesului de la 
Bologna”, a subliniat prim-prorectorul. 

Și rectorul Universităţii Agrare, Gheorghe 
Cimpoieș, a spus că examenele de licenţă pot fi  
eliminate, însă teza trebuie să fi e obligatorie. 
„Teza trebuie să rămână deoarece la noi la 
universitate studenţii fac cercetări, merg în 
câmp”, a spus Gheorghe Cimpoieș.

Un alt rector, al Universităţii de Stat din 
Moldova, Gheorghe Ciocanu, a declarat că 
această iniţiativă va fi  discutată la Consiliul 
Naţional al Rectorilor, după care va fi  expusă 
poziţia fi nală, însă USM va propune ca 
examenul de specialitate să fi e păstrat, să se 
renunţe doar cel general. 

Prorectorul Universităţii Tehnice a 
Moldovei (UTM), Valentin Amariei, a declarat 
că UTM pledează pentru păstrarea examenelor, 
pentru că acestea reprezintă o verifi care a 
cunoștinţelor pe baza materialului trecut. 

Viceministrul educaţiei, Loretta 
Handrabura, a declarat  că poziţia ministerului 
va fi  făcută publică după ședinţa Consiliului 
Naţional al Rectorilor. 

Consiliului urmează să se întrunească în a 
doua jumătate a lunii octombrie. 

Iniţiativa legislativă prin care se propune 
să se renunţe la examenele de licenţă la fi nele 
ciclului I al învăţământului superior, iar teză 
de licenţă să fi e înlocuită cu un proiect în baza 
practicii profesionale, a fost înregistrat de 
fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal. 

Info-Prim Neo

E ziua ta, iubite profesor! La Florești a avut loc Seminarul metodologic 
raional ,,Misiune și educaţie în biserică și școală”

Rectorii susţin iniţiativa de renunţare 
la examenele de licenţă 

De ce este copilul violent?
În ciuda faptului că nu există încă o perspectivă clară asupra 

cauzelor violenţei copilului, cercetările arată că sunt totuși anumiţi 
factori de risc care indică potenţialul de comportament violent.

Cei mai mulţi specialiști spun că violenţa copilului pornește 
de la o combinaţie de infl uenţe, cum ar fi  cele ereditare, trăsături 
de personalitate, temperament, dar și factori economici și sociali 
(divorţul părinţilor, șomajul ori sărăcia). De asemenea, abuzul fi zic 
sau sexual poate duce la un comportament violent sau agresiv. În 
plus faţă de acești factori, violenţa poate fi  potenţată de prezenţa 
unor leziuni ale creierului.

Deși este normal pentru copil să se poarte urât ocazional, 
totuși comportamentul perturbator sau ostil care durează mai 
mult de șase luni poate fi  un indicator pentru o tulburare gravă 
de comportament și în această situaţie este indicat un consult de 
specialitate.

Studiile au arătat că un comportament violent poate fi  
ameliorat prin efectuarea de activitate fi zică sufi cientă, care 
să consume excesul de energie. De asemenea, e extrem de 
importantă învăţarea identifi cării corecte și a exprimării efi ciente 
a sentimentelor. Aceasta se învaţă cel mai ușor prin oferirea de 
către părinţi a modelului de comportament pe care-l așteaptă de la 
copil. Este important pentru părinţi să știe ei înșiși că frica, furia și 
tristeţea sunt emoţii naturale care comunică ceva despre om și duc 
la anumite frustrări și la manifestări nepotrivite dacă nu sunt luate 
în considerare și respectate ca atare, ci se încearcă doar negarea (n-
are de ce să-ţi fi e frică) ori anihilarea lor (nu-i voie să fi i furios).

www.doxologia.ro
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OCTOMBRIE – BRUMĂREL

(31 de zile, ziua are 11 ore, noaptea,
13 ore)

D 1/14 †) Duminica a  a XIX-a
după Rusalii. Acoperământul Maicii
Domnului; Sf. Apostol Anania; Cuv.
Roman Melodul.

L 2/15 Sf. Sfi nţit Mucenic Ciprian; Sf.
Muceniţa Justina; Cuv. Teofi l.

M 3/16 Sf. Sfi nţit Mucenic Dionisie
Areopagitul; Sf. Mucenic Teoctist.

Mc 4/17 Sf. Sfi nţit Mucenic Ierotei,
Episcopul Atenei; Sf. Mucenici Domnina,
Audact și Calistena.

J 5/18 Sf. Muceniţe Haritina și
Mamelta.

V 6/19 † Sf. Apostol Toma; Sf. Muceniţa
Ierotiida.

S 7/20 Sf. Mari Mucenici Serghie și
Vah; Sf. Mucenici Iulian preotul, Chesarie
diaconul și Polihronie.

D 8/21 Duminica a  a XX-a după 
Rusalii. Cuv. Pelaghia; Sf. Taisia.

L 9/22 Sf. Apostol Iacob al lui Alfeu;
Cuv. Andronic și Atanasia.

M 10/23 Sf. Mucenici Evlampie și
Evlampia, sora lui; Cuv. Vasian și Teofi l
Mărturisitorul.

Mc 11/24 Sf. Apostol Filip, unul dintre
cei 7 diaconi; Cuv. Teofan Mărturisitorul;
Sf. Mc. Zenaida și Filonila.

J 12/25 Sf. Mucenici Prov, Tarah
și Andronic; Cuv. Cosma, Episcopul
Maiumei.

V 13/26 Sf. Mucenici Carp, Papil,
Agatodor și Agatonica.

S 14/27 †) Sf. Cuvioasa Parascheva;
Sf. Mucenici Nazarie, Ghervasie, Protasie
și Silvan.

D 15/28 Duminica a  a XXI-a după 
Rusalii. Sfi nţitul și Cuv. Mucenic
Luchian; Cuvioșii Savin și Vars
episcopii.

L 16/29 Sf. Mucenic Longhin sutașul;
Sf. Mucenici Leontie, Dometie și Terentie.

M 17/30 Sf. Proroc Osea; Cuv. Mucenic
Andrei Criteanul; † Trecerea moaștelor Sf.
Ap. Andrei la Galaţi.

Mc 18/31 † Sf. Apostol și Evanghelist 
Luca; Sf. Mucenic Marin cel Batran; Cuv.
Iulian.

J 19/1 Sf. Proroc Ioil; Sf. Mucenici
Uar, Felix preotul și Eusebiu diaconul.

V 20/2 Sf. Mare Mucenic Artemie;
Cuv. Matrona.

S 21/3 †) Cuvioșii Mărturisitori
Visarion, Sofronie și Sf. Mucenic Oprea;
Sf. Preoţi Mărturisitori Ioan din Galeș și
Moise Macinic din Sibiel; Cuv. Ilarion cel 
Mare.

D 22/4 Duminica a  a XXII-a
după Rusalii. Sf. Ierarh și întocmai cu
Apostolii, Averchie; Sfi nţii 7 Tineri din
Efes.

L 23/5 † Sf. Sfi nţit Mucenic și Apostol 
Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie,
Patriarhul Constantinopolului.

M 24/6 Sf. Mare Mucenic Areta; Sf.
Mucenici Sevastiana și Valentin.

Mc 25/7 Sf. Mucenici Marcian și
Martirie; Sf. Mucenic Valerian; Sf. Tavita.

J 26/8 †) Sf. Mare Mucenic Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir.

V 27/9 †) Cuviosul Dimitrie cel Nou
din Basarabi, ale cărui moaște sunt la
Patriarhia Romana; Sf. Mc. Nestor.

S 28/10 Sf. Mucenici Terentie cu soţia
sa, Neonila, și cei 7 fi  i; Cuv. Firmilian
episcopul.

D 29/11 Duminica a  a XXIII-a după 
Rusalii. Cuv. Mare Muceniţă Anastasia 
Romana; Cuv. Avramie.

L 30/12 Sf. Mucenici Zenovie
episcopul și sora sa, Zenovia; Sf. Apostol
Cleopa.

M 31/13 Sf. Apostoli Apelie, Stahie,
Amplie, Urban, Aristobul și Narcis.

Pomenirea Sfi ntei Muceniţe 
Haritina

5/18 octombrie

Aceasta a fost pe vremea împăratului Diocletian și a lui Dometie comitul, 
slujnica fi ind a unui oarecare Claudie, de care afl ând comitul că este creștină, a scris 
stăpânului ei să o trimită la dânsul să-i facă cercetare, căci este creștină și întoarce 
pe mulţi la credinţa creștinească. Iar stăpânul său întristându-se s-a îmbrăcat cu sac 
și o plângea, iar ea mângâindu-l îi zicea: “Nu te mâhni, domnul meu, ci te bucură, 
că și pentru păcatele mele și pentru ale tale voi fi  socotită jertfă bine-primită lui 
Dumnezeu”. Deci zicând și el: “Pomenește-mă și pe mine la Cerescul Împărat”, 
o trimise la comitul, la care sosind și pe Hristos mărturisind, i-au ras capul, i-au 
turnat pe cap jăratic de cărbuni aprinși și cu frigări de fi er înroșite i-au împuns sânii 
și coastele, apoi i-au legat o piatra grea și au aruncat-o în mare și ieșind vie s-a 
arătat iarăși comitului și mult chinuind-o și scoţându-i unghiile de la mâini și de la 
picioare din rădăcină și dinţii, și-a dat duhul la Dumnezeu.

P o m e n i r e a 
Sfi nţilor Mari 
M u c e n i c i 
Serghie și Vah

7/20 octombrie

Aceștia au trăit la Roma pe vremea 
împărăţiei lui Maximian (către anul 296). 
Serghie era primicer din școala centiliilor, iar 
Vah era secundicer din aceeași școală. Deci, 
învăţându-se și urmând din început credinţei 
creștinilor, și dumnezeieștilor Scripturi, 
și fi ind pârâţi la împăratul, îi siliră să facă 

împreună cu dânsul jertfă de idoli; și ei 
neprimind nicidecum aceasta, i-au descins de 
brâie și le-au luat portul cel de podoaba, ce 
purtau împrejurul grumajilor, și i-au îmbrăcat 
cu port femeiesc, și i-au dus în mijlocul 
târgului, ca să-i ocărască, încărcaţi de lanţuri. 
Apoi au fost trimiși la guvernatorul Antioh 
- un dregător cu deosebire crud - în cetatea 
Barbalison pe Eufrat. Aci apropiindu-se, din 
arătare îngerească s-au umplut de îndrăzneala 
și de putere dumnezeiască, și întâi Vah fi ind 
bătut cu vine de bou crude multa vreme, și-a 
dat duhul în aceste chinuri. Iar lui Serghie 
facându-i-se strânsori în multe chipuri, și 
băgându-i în picioare încălţăminte de fi er, 
și silindu-l să alerge departe, după aceea 
băgându-l în temniţă, și iarăși pironindu-se 
cu aceleași răni de încălţăminte, i s-a tăiat 
capul.

Sfântul Mucenic Longhin sutașul
16/29 octombrie

Acesta a fost pe vremea lui Tiberiu cezarul din Capadochia, 
sutaș sub ascultarea lui Pilat, guvernatorul Iudeii și a fost rânduit din 
porunca aceluia să slujească la cinstitele patimi ale lui Hristos, și la 
răstignire și să păzească mormântul cu straja, adică cu ceata sa de 
ostași ce avea sub ascultarea lui. Văzând el minunile ce se făceau, 
cutremurul și întunecarea soarelui, mormintele ce se deschideau, 
morţii care ieșeau afară și pietrele care se despicau, a strigat tare, 
zicând: “Cu adevărat Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu”. Acesta și 
cu alţi doi ostași care mai pe urma împreuna cu el au mărturisit, 
n-a primit arginţii care i s-au dat de către iudei ca să tăgăduiască 
învierea. Apoi lăsându-și slujba ce era pe seama lui și mergând 
în ţara sa, propovăduia apostolește pe Hristos Dumnezeu. Deci 
plecându-se Pilat, mai vârtos fi ind stricat prin făgăduinţa de bani de 
la iudei, a pârât pe Longhin cu scrisori către Tiberiu cum că și-a lăsat 
slujba și se afl a în patria lui propovăduind pe Hristos Dumnezeu. 
Și Tiberiu îndată a trimis cu porunca lui de i-a tăiat capul și lui și 
celor doi ostași ce erau cu el și i-au adus capul din Capadochia la 

Ierusalim ca să se încredinţeze Pilat și iudeii de moartea lui și pentru 
ca să ia Pilat cele ce i se făgăduiseră. 

Deci i-au ascuns cinstitul cap afara din cetate în niște gunoi. 
Peste mulţi ani, o femeie slăvită din Capadochia, pierzându-și 
vederea ochilor, a mers la Ierusalim cu un fi u ce-l avea unic-născut, 
ca să poată să-și găsească leacul orbirii la acele Sfi nte Locuri; și 
ajungând-o și moartea fi ului său, își plângea îndoita jale. Deci 
arătându-se în vis fericitul Longhin, și spunându-i cine este și 
arătându-i unde era capul îngropat, a îndemnat-o să sape, să-l scoată 
de acolo, că se va tămădui la ochi și își va vedea și pe fi ul său, că 
se afl a preamărit. Femeia afl ând gunoiul, sapa cu mâinile și scoase 
capul sfântului și îndată i s-a tămăduit vederea ochilor și a văzut în 
vis pe fi ul său că era împreună cu sfântul și avea cinste acolo. Atunci 
a îngropat moaștele fi ului său într-un loc cu capul sfântului; fi indcă 
așa îi zisese sfântul prin vis; și s-a dus la Capadochia, ca și Saul, 
care căutând asinii tatălui său, a dobândit împărăţia. 

Așa și ea căutându-și lecuirea ochilor, a dobândit aceasta 
și pe sfântul l-a afl at de atunci cald ajutător. Drept aceea zidind 
ea mucenicului o biserica foarte frumoasă și punând acolo 
muceniceștile moaște se îmbogăţi și ea și toţi credincioșii de izvoare 
de tămăduiri, întru mărirea Domnului nostru Iisus Hristos.

Pomenirea Sfi nţilor 
preoţi Mărturisitori 
Moise Macinic din 
Sibiel și Ioan din 
Galeș

21 octombrie/ 3 noiembrie

Pe la mijlocul veacului al XVIII-lea, 
din rândul preoţilor și al credincioșilor 
ortodocși români din Transilvania s-au 
ridicat numeroși apărători ai dreptei 
credinţe în faţa încercărilor autorităţilor 
habsburgice de a-i înstrăina de “Legea 
strămoșească”.

Între ei s-au numărat și preoţii Moise 
Macinic din Sibiel și Ioan din Galeș, 
sate care ţineau pe atunci de “scaunul” 
Săliște. Primul dintre ei a fost hirotonit la 
București de Mitropolitul Neofi t al Ţării 
Românești, prin anul 1746. Ridicându-se 
împotriva uniaţiei, a fost prins și întemniţat 
la Sibiu, unde a pătimit timp de 17 luni. A 
fost eliberat din închisoare cu condiţia 
de a nu mai săvârșii cele ale preoţiei, și 
a trai și a munci ca un simplu ţăran. În 

1752 a fost delegat, alături de credinciosul 
Oprea Nicolae din Săliște, să plece la 
Viena, pentru a prezenta împărătesei 
Maria Tereza plângerea credincioșilor din 
părţile de sud ale Transilvaniei (Făgăraș, 
Sibiu, Sebeș și Orăștie), prin care cereau 
drepturi pe seama Bisericii Ortodoxe. Au 
fost primiţi de împărăteasă, dar în loc să li 
se dea un răspuns la plângerile lor, au fost 
aruncaţi în fi oroasa închisoare Kufstein, 
din Munţii Tirolului.

În anii care au urmat, reprezentanţii 
clerului și ai credincioșilor din 
Transilvania au cerut în mai multe rânduri 
autorităţilor habsburgice să elibereze pe 
cei doi captivi. La 24 iulie 1784, Stana, 
soţia lui Oprea, ruga pe împăratul Iosif 
al II-lea sa-l elibereze după o robie de 32 
de ani. Conducerea închisorii raporta că 
nu se mai știe nimic despre el. Înseamnă 
ca amândoi și-au sfârșit zilele în temniţa 
de la Kufstein, jertfi ndu-și viaţa pentru 
credinţa ortodoxă, câștigând însă cununile 
muceniciei.

Preotul Ioan din Galeș a fost hirotonit 
la București sau la Râmnic, în lipsa 
unui episcop ortodox în Transilvania. 
S-a numărat printre cei mai îndrăzneţi 
apărători ai credinţei ortodoxe, în 
faţa oricăror încercări ale autorităţilor 
habsburgice de a impune o alta credinţă. 
În anul 1756 a fost arestat și dus în lanţuri 

la Sibiu. Împărăteasa Maria Tereza a dat 
ordin să fi e dus în închisoarea cetăţii Deva, 
urmând să fi e reţinut acolo până la moarte. 
Dar spre sfârșitul anului următor, a fost dus 
sub aspra pază militară la închisoarea de la 
Graz, în Austria. Un cronicar brașovean 
- Radu Duma - scria că în anul 1776 
câţiva negustori din Brașov l-au cercetat 
în închisoare, mărturisindu-le că mai bine 
va muri acolo, decât să-și lase credinţa 
strămoșească”.

Mai târziu a fost mutat în închisoarea 
de la Kufstein, unde își sfârșiseră viaţa și 
alţi mărturisitori și mucenici ai Ortodoxiei 
transilvane. În 1780 un alt întemniţat de 
aici, sârbul Ghenadie Vasici, a reușit să 
trimită o scrisoare ţarinei Ecaterina a II-a 
și Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, prin 
care ruga să se intervină pentru eliberarea 
lui. Între altele, scria: Aici în fortăreaţă 
este și un preot român din Transilvania, cu 
numele Ioan, care pătimește în robie de 24 
de ani pentru credinţa ortodoxă”. Acesta 
era preotul Ioan din Galeș, cel întemniţat 
în 1756, deci cu 24 de ani în urmă.

Pentru mărturia lor ortodoxă și 
moartea lor martirică, Sfi nţii Preoţi Martiri 
Ioan din Galeș și Moise Măcinic din 
Sibiel, sunt cinstiţi ca sfi nţi de către obștea 
credincioșilor de pretutindeni și mai cu 
seama de cei din Transilvania, din mijlocul 
cărora s-au ridicat.
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În centrele eparhiale din cuprinsul Patriarhiei Moscovei 
a fost trimisă circulara Nr. 01/4299 din 31.08.2012, semnată 
din încredinţarea patriarhului Kiril de către șeful Administraţiei 
Patriarhale, mitropolitul Varsanufi e de Saransk și Mordovia.

Iată textul acesteia:
 „La Patriarhia Moscovei vin scrisori în care se atrage 

atenţia asupra cazurilor de refuz al pomenirii liturgice sau 
participare la [Sfi ntele] Taine ale credincioșilor ortodocși care 
sunt botezaţi în alte Biserici Ortodoxe Locale (de exemplu: 
[în Bisericile] Bulgară, Georgiană, Română, Sârbă, Finlandeză 
ș.a.), unde li se pun nume care lipsesc din Calendarul Bisericii 
Ortodoxe Ruse.

În tradiţiile unor Biserici Locale se admite ca la botez 
pruncii să fi e numiţi cu nume naţionale, care lipsesc din 
Calendare.

În legătură cu cele expuse mai sus, conform binecuvântării 
Sanctităţii Sale, Patriarhul Moscovei și al întregii  Rusii Kiril, 
amintim că nu trebuie admise careva restricţii în pomenirea 
liturgică și primirea la Tainele Bisericii a credincioșilor care 
poartă nume naţionale și sunt botezaţi în Bisericile Ortodoxe 
Locale.

Rog să aduceţi la cunoștinţă această informaţie stareţilor 
de mănăstiri și parohilor din eparhia încredinţată [Preasfi nţiilor] 
Voastre”. 

Despre abuzurile care se fac de către unii preoţii în 
privinţa numelor de botez s-a scris și un studiu mai detaliat, iar 
unii au înţeles și și-au schimbat viziunile lor înguste și pseudo-
ortodoxe. Dar e bine că și ierarhia Bisericii a intervenit la acest 
subiect și sperăm că va urma și o decizie ofi cială a Sfântului 
Sinod, care să sublinieze și faptul că:

-  Nu există nici o legătură între numele de botez și 
primirea unui Înger Păzitor (a nu se confunda cu “Sfântul 
Ocrotitor”). Orice om, mai ales botezat, are un Înger Păzitor 
indiferent de numele pe care-l poartă;

-  Nu numai că trebuie acceptate numele celor botezaţi în 
alte Biserici Locale, ci chiar în Biserica Rusă credincioșii pot 
fi  botezaţi și cu alte nume decât cele din Calendarul Bisericii 
Ruse, care este departe de a fi  complet.

-  Lista de nume din Calendarul Bisericii Ruse este una 
orientativă și nu normativă. O listă completă a numelor care 
pot fi  puse la botez ar trebui să includă toate numele creștine 
și naţionale existente, precum și diferitele forme de pronunţie 
și scriere a acestora. În această listă ar trebui să se regăsească 
în mod obligatoriu și numele Sfi nţilor din Occident, care s-
au proslăvit în Biserică înainte de anul 1054 și despre care, 
majoritatea preoţilor din Biserica Rusă, nici n-a auzit. 

      P.S. Aș putea spune că totul se luminează. De acum 
înainte nimeni dintre preoţi nu mai au nici un motiv de a schimba 
numele creștinilor pe motiv că nu se găsesc în calendar.

  Teologie.net

Maica Domnului Mijlocitoarea
Maica Domnului e mijlocitoarea noastră a tuturor creștinilor 

către  Domnul Iisus  Hristos, ne miluiește, ne acoperă de tot răul 
cu Cinstitul ei Acoperământ. 

Multe biserici au hramul Maicii Domnului. Sărbătoarea 
„Acoperământul Maicii Domnului” este și hramul bisericii satului 
Sadovoe, municipiul Bălţi unde paroh este egumenul Inochentie. 

Până la începutul războiului al doilea mondial aici era chiar și 
un așezământ monastic cu 11 călugăr, care a avut o soartă vitregă 
în perioada ateismului, călugării au fost impuși să părăsească locul 
lor de nevoire.

Astăzi au rămas biserica și clopotniţa de la fosta mănăstire.
Creștinii din împrejurimi vin la această biserică, unde 

părintele Inochentie face și Sf. Maslu pentru vindecarea celor 
bolnavi.

Deoarece majoritatea sătenilor sunt de alte confesiuni 
religioase decât cea ortodoxă, biserica trece printr-o perioadă 
difi cilă. La moment avem nevoie de ajutor fi nanciar pentru a 
efectua reparaţia capitală a sfântului locaș.

Emilia Ţurcani, Bălţi

Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din s. 
Sadovoe, Bălţi are nevoie de ajutorul  creștinilor

Parohia  „Acoperământul Maicii Domnului”, din satul 
Sadovoe, Bălţi, unica biserică din sat,  pentru a duce la bun 
sfârșit reparaţia sfântului locaș avem nevoie de ajutorul 
creștinilor cu inimă mare, de aceea cu plecăciune și mari 
speranţe vă rugăm să contribuiţi la reparaţia  locașului.

Prin actul de binefacere puteţi deveni ctitor al sfi ntei 
biserici, iar noi membrii parohiei vom ridica rugăciuni pentru 
sănătatea și mântuirea domniilor voastre.

Cu adâncă recunoștinţă, parohul bisericii 
„Acoperământul Maicii Domnului” din s. Sadovoe, 

Egumenul Inochentie

Circulară a Bisericii Ruse 
despre pomenirea numelor 
de botez

Sfântul Teofan Zăvorîtul, un mare 
ascet și Ierarh al Bisericii Ortodoxe, vorbind 
despre puterea și semnifi caţia Crucii, sublinia 
următoarele: „Domnul a plinit mântuirea 
noastră prin moartea Sa pe Cruce; pe Cruce 
El a rupt zapisul păcatelor noastre; prin Cruce 
ne-a împăcat cu Dumnezeu; prin Cruce a 
pogorât peste noi darurile harului și toate 
binecuvântările Cerului.” Astfel, dacă în 
antichitate crucea era cel mai josnic instrument 
de tortură și obiect al blestemului, prin Jertfa 
Mântuitorului, prin Scump Sângele Său, 
ea devine obiect de venerare și de acces la 
mântuire, pentru că nimeni nu mai poate vorbi 
acum de cruce și de moarte pe cruce fără a se 
gândi mai departe la Învierea lui Hristos și, 
implicit, la învierea noastră a tuturor.

Poporul nostru, plămădit în vatra 
credinţei creștine ortodoxe, a mărturisit 
dintotdeauna acest adevăr și putere a Sfi ntei 
Cruci prin înălţarea de frumoase troiţe și 
răstigniri la intrarea în localităţi, la intersecţii 
de drumuri, la fântâni, în curtea bisericilor și a 
caselor credincioșilor. Acest obicei s-a transmis 
din tată în fi u și este o mare bucurie pentru 
plinătatea Bisericii Ortodoxe când observăm 
perpetuarea lui până în zilele noastre.

Duminică, 23 septembrie 2012, în curtea 
bisericii „Sfânta Treime” din localitatea 
Bleșteni, Edineţ, a fost sfi nţită o frumoasă 
Cruce din piatră, ctitorită de soţii Ioan și Elena 
Creţu și fi ul lor Nicolae. Slujba de sfi nţire a 
fost ofi ciată, cu binecuvântarea Prea Sfi nţitului 
Nicodim, Episcop de Edineţ și Briceni, de 
către un sobor de preoţi și diaconi din care a 

făcut parte protoiereul Sergiu Panaite, cleric 
superior al Catedralei „Sf. Vasile cel Mare” din 
orașul Edineţ, preotul Petru Fotescu, paroh al 
bisericii „Sf. Treime”, preotul Victor Mihăilă 
și protodiaconul Ghenadie Balta.

La încheierea slujbei, protoiereul Sergiu 
Panaite și preotul paroh Petru Fotescu au rostit 
câte un cuvânt în care au adus alese mulţumiri 
familiei Creţu pentru inima lor mare, dragostea 
și râvna deosebită pe care o manifestă pentru 
propășirea credinţei noastre ortodoxe. De 
asemenea, părintele Petru a mai subliniat faptul 
că domnul Ioan Creţu mai ctitorește în biserica 
din satul Bleșteni și un splendid iconostas 
din piatră, afl at acum în lucru, dar care va fi  
instalat în sfântul locaș până la sfîrţitul lunii 
octombrie.

În semn de aleasă apreciere și 
mulţumire pentru toate ctitoriile și activitatea 
sîrguincioasă desfășurată spre binele Bisericii 
Ortodoxe din Moldova, la raportului clericului 
superior al Catedralei Arhierești „Sf. Vasile cel 
Mare” din orașul Edineţ, protoiereului Sergiu 
Panaite, Prea Sfi nţitul Nicodim, Episcop de 
Edineţ și Briceni, l-a distins pe domnul Ioan 
Creţu cu Diploma Arhierească.

Dorim și pe această cale să aducem sincere 
mulţumiri familiei Creţu pentru ctitoriile care 
le-au săvârșit și le vor săvârși, dorindu-le ca 
puterea Cinstitei și de Viaţă făcătoarei Cruci 
a Domnului totdeauna să-i apere de văzuţii și 
nevăzuţii vrăjmași, aducînd în casa lor pace, 
bunăstare și cerească binecuvântare.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ 
și Briceni

„Crucii Tale ne închinăm, Hristoase !”

Campania “Icoana în 
liceu - fereastră spre 
Dumnezeu la Ungheni”

La 10 octombrie 2012, Campania “Icoana în liceu 
- fereastră spre Dumnezeu” ajunge în raionul Ungheni. 
După ce au fost distribuite icoane în peste 25 de raioane 
ale Republicii Moldova, tinerii de la ASCOR în colaborare 
cu Fundaţia VASILIADA și cu sprijinul Direcţiei de 
Învăţământ Ungheni au organizat o întrunire cu directorii 
gimnaziilor și liceelor din acest raion.

În cadrul acestei întruniri, peste 50 de gimnazii și 
licee au benefi ciat de o donaţie de cca 250 de icoane, 20 
de seturi de Caiete de Religie, reviste antiavort, Ziarul 
ASCOR “Studentul Ortodox”, iconiţe, semne de carte cu 
rugăciunea “Tatăl Nostru” și alte rugăciuni pentru elevi 
etc.

Reamintim că această campanie a fost începută cu 
binecuvântarea PF Daniel Ciubotea, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, care a donat câteva mii de icoane 
pentru școlile din Republica Moldova.

O tânără profesoară, cu vizibile 
tendinţe liberale, explica micuţilor ei 
elevi faptul ca ea este atee și-i întreba 
dacă nu cumva sunt și ei. Neștiind, de 
fapt, ce-i ăla un ateu și dorind să fi e 
și ei ca și profesoara lor, micuţii își 
ridicaseră mânuţele în aer. Dar iată și o 
excepţie. O fetiţă pe nume Maria nu se 
luă după mulţime, și nu ridică mâna. 
Profesoara, observând-o, o întrebă de 
ce s-a decis să fi e diferită.

– Pentru că nu sunt atee.
Profesoara o întrebă din nou:
– Dar tu ce ești?
– Sunt creștin-ortodoxă.
Puţin deranjată profesoara se 

înroși. O întrebă, totuși, de ce este 
creștină.

– Ei bine, am fost crescută să-
L cunosc și să-L iubesc pe Domnul 
Iisus Hristos. Bunicii au fost creștin-
ortodocși, mama este creștin-ortodoxă, 
la fel și tata, așa sunt și eu.

Profesoara s-a înfuriat:
– Asta nu este un motiv, spuse ea 

în gura mare. Ce-ar fi  dacă maică-ta ar 
fi  o idioată și la fel și taică-tău? Ce ai fi  
tu atunci ? Fetiţa tăcu puţin și zâmbind 
fi nuţ îi zise:

– Atunci … aș fi  atee!
Sfântul Inochentie, Arhiepiscop 

al Odesei

Pildă de 
viaţă creștin-
ortodoxă!
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Joi și vineri, 11-12 octombrie în incitata Muzeului Naţional de Arheologie și Istorie a Moldovei a avut 
loc o sesiune știinţifi că la care au participat mai mult istorici, pedagogi, jurnaliști ș.a. 

În cadrul celor două zile au fost citite  56 de referate la diferite teme. Este îmbucurător faptul că din 
an în an se mărește numărul referatelor la teme ce ţin de istoria Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, 
arta bisericească și religie.

Și în acest an au fost prezentate opt referate la temele enunţate mai sus. La acest capitol vom menţiona 
referatul dlui Sergiu DEMERJI,  „Consideraţii privind hotărârile adoptate de Biserica Ortodoxă în cadrul 
Sinodului de la Iași (1642)”. Raportorul a menţionat că pentru a combate prozelitismul uniat și protestant 
și pentru a pune capăt răspândirii învăţărilor abătute de le credinţa ortodoxă, Petru Mo vilă, descendent 
al familiei Movileștilor, a scris în latină „Mărturisirea de credinţă Ortodoxă”, care a fost discutată la 
Sinodului de la Iași între 15 septembrie și 27 oc tombrie 1642.

Despre “Spaţiul cultural al cimitirului și tipologia construcţiilor, arhitecturale (sec. XVIII - prima 
jumătate a sec. XIX) a vorbit părintele Manole BRIHUNEŢ. Cimitirul reprezintă o totalitate de construcţii 
puse în referinţă cu moartea și semnifi caţiile ei, însumând atât locul de înmormântare, cât și memoria, 
amintirea celui care a decedat și a faptelor sale. Geneza și afi rmarea acestor construcţii a avut loc în baza 
unor premise social-economice și culturale, fi ind infl uenţată de evoluţia șco lilor arhitecturale din spaţiul 
balcanic, din ţările Europei Centrale, din Rusia, supusă unor anumite legităţi.

Adelaida CHIROȘCA s-a referit la „Chipul Maicii Domnului de la Hârbovăţ în colecţia de icoane din 
patrimoniul Muzeului Naţional de Arheologie și Istorie a Moldovei. Din referat afl ăm că printre multiplele 
iconografi i mariale din patrimoniul Muzeului Na ţional de Arheologie și Istorie a Moldovei, se disting cele 
ce reproduc chipul Maicii Domnului de la Hârbovăţ. Trei dintre ele sunt icoane mari, icoane de procesiune, 
în care Fecioara este zugrăvită în picioare, până la genunchi, cu Pruncul pe mâna stângă, cu dreapta arătând 
spre El. Ce lelalte două sunt de dimensiuni mai mici, care au împodobit, probabil, casa mireanului.

Cercetătorul Igor CERETEU a vorbit despre „Catedrala Nașterea Domnului din Chișinău în anii 
1840-1851 (în baza unui manuscris)” 

Autorul s-a referit la cărţile mănăstirii Ciufl ea printre care a  întâlnit un manuscris, cândva proprietate 
a Catedralei “Nașterii Domnului” din Chișinău, care, la închi derea Catedralei, împreună cu alte bunuri ale 
acestui sfânt lăcaș, au fost transferate la biserica “Sfântul Teodor Tiron”, care a preluat funcţia de Ca tedrală 
mitropolitană. Acest manuscris era intitulat A clirosului vedomostie și prezintă pe cele peste 180 de foi 
informaţii inedite despre catedra lă și slujitorii acesteia în perioada 1840-1851.

Despre „Clerul basarabean în anii Primului Război Mondial” a vorbit Silvia SCUTARU. Clerul 
basarabean a desfășurat o activitate amplă pentru a susţine moral și material combatanţii și victimele 
războiului. A fost creat un de partament duhovnicesc pentru a acorda ajutor ostașilor de pe front și a susţine 
familiile acestora.

Silvia GROSSU a vorbit despre “Mitropolitul Gurie al Basarabiei - performanţele oratoriei de amvon”. 
Vorbitoarea a menţionat că procesul de restituiri și recuperări valorice, demarat acum mai bine de două 
decenii, ia amploare și capătă consistentă. În acest context, și activitatea Mitropolitului Gurie este pri vită 
și analizată din perspectivă recuperatorie multiaspectuală: istorică, religioasă, lingvistică și sociologică în 
contextul larg - al istoriei poporu lui român și în cel restrâns - al istoriei Basarabiei.

Ivan DUMINICA, s-a referit la “Preoţii slujitori ai bisericii din satul Chirsova, raionul Comrat (1812-
2012)”. Izvoarele arhivistice arată că în perioada existenţei sale, aici au efectuat slujbe divine 37 de preoţi-
parohi, dintre care 19 moldoveni/români, opt de origine bulgară, șapte ucraineni, doi găgăuzi și un rus. 
Printre ei se numără și Vasili Manoilov, care în 1841, în Chirsova, a făcut o copie manuscrisă a „Istoriei” 
lui Paisie din Hilandar. Tot aici este relevat impactul acestor feţe bisericești asupra tuturor aspectelor vieţii 
societăţii din Chirsova, cum ar fi  domeniul material și cel spiritual.

Despre „Lupta ideologică cu religia în URSS” a vorbit Nicolae FUȘTEI. Vorbitorul a menţionat că 
una dintre direcţiile de luptă intransigentă a statului sovietic în mun ca sistematică pentru „combaterea 
superstiţiilor religioase” și reeducarea poporului era cea ideologică, care se realiza printr-un șir de 
organizaţii obștești sau de stat.

Dintre organizaţiile obștești în această luptă un loc important l-a avut organizaţia „Союз 
воинствующих безбожников” (СВБ) (1925-1947) (Uniunea militanţilor celor fără de Dumnezeu). 
„Osatura” organizaţiei fi  ind alcătuită dintr-un grup mic de activiști, care erau gata să promoveze activităţi 
antireligioase intransigente, fără a cruţa puterile sau timpul.

Altă organizaţie obștească preocupată de dezrădăcinarea religiei a fost Societatea Unională de 
Răspândire a Cunoștinţelor Politice și Știinţifi  ce (viitoarea societate „Știinţa”), întemeiată în februarie 
1947 când CC al PC(b) din URSS a luat hotărârea de a suspenda activitatea Uniunii mili tanţilor celor fără 
de Dumnezeu, resursele materiale și fi nanciare ale aces teia, la fel și funcţia de propagandă ateistă fi ind 
acordate noii organizaţii.

Dar pe lângă organizaţiile obștești în lupta ideologică cu religia au fost încadrate și unele organizaţii 
de stat, printre acestea un loc de seamă reve nind Institutului Ateismului Știinţifi c al Academiei de Știinţe 
Sociale de pe lângă CC al PCUS, organizat în conformitate cu hotărârea CC al PCUS din 2 ianuarie 
1964. Una dintre direcţiile principale de lucru a acestei instituţii era coordonarea și conducerea activităţii 
știinţifi ce în domeniul ateismului, efectuate de către instituţiile Academiei de Știinţe a URSS, a instituţiilor 
de învăţământ superior și a celor din cadrul Ministerului Culturii al URSS.

În ziua de 5 octombrie 2012, în satul Stolniceni din raionul 
Hâncești, Republica Moldova, a avut loc o slujbă de pomenire 
la șapte ani de la mutarea la Domnul a vrednicului de pomenire 
mitropolit Antonie Plămădeală, fi u al satului basarabean. Slujba 
a fost săvârșită de ÎPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, 
care a evocat personalitatea mitropolitului cărturar în biserica 
în care acesta a primit Sfânta Taină a Botezului, potrivit Ziarul 
Lumina.

În satul natal al mitropolitului, IPS Arhiepiscop Casian a 
prezentat cea mai nouă apariţie editorială de la Dunărea de Jos: 
„Mitropolitul Antonie Plămădeală, privire asupra Bisericii”, un 
volum ce armonizează unele dintre cele mai importante texte 
semnate de ierarhul basarabean. Mihai Plămădeală, fratele 
mitropolitului, a lansat, în sala de festivităţi a Școlii „Antonie 
Plămădeală”, cartea memorială „Refugiul. Deznădejde și 
speranţă”. Atât la ceremonialul religios săvârșit în biserica 
„Acoperământul Maicii Domnului” de Arhiepiscopul Dunării de 
Jos, cât și la lansarea de carte, au participat membri ai familiei 
Plămădeală, reprezentanţi ai autorităţilor locale, membri de 
seamă ai comunităţilor culturale basarabene și localnici ai 
satului Stolniceni.

După slujba Parastasului, IPS Casian a evocat personalitatea 
mitropolitului Antonie: „A învăţat să fi e om, să rămână statornic 
credinţei, așa cum a primit-o în biserica aceasta. A știut, în al 
doilea rând, să fi e harnic, foarte muncitor, cum a învăţat de la 
străbunii lui din această localitate. Și a învăţat să fi e credincios 
și să servească Biserica în orice întâmplare. A învăţat să fi e un 
diplomat, conducând Sectorul relaţiilor externe ale Bisericii 
Ortodoxe Române ca nimeni altul. A învăţat să-și iubească 
prietenii, a învăţat să nu-și mustre dușmanii. A fost iertător și la 
sfârșit a încheiat așa: „Să știţi că am cerut iertare la toţi și să știţi 
că i-am iertat pe toţi!” Trupul lui obosit se afl ă în mormânt, dar 
duhul lui, scrierile lui, și mai ales ctitoriile lui vor vorbi de el 

din neam în neam. Eu, însă, mai presus de toate, îl consider un 
mare ctitor de oameni. Îi datorez enorm, am crescut intelectual, 
spiritual și duhovnicește lângă el și am încercat și încerc să 
prelungesc, cât se poate, virtuţile și viaţa sa”. În continuare, 
Înalt Preasfi nţia Sa a citit mesajul transmis de Preafericitul 
Patriarh Daniel cu prilejul pomenirii în satul natal.

În gimnaziul „Mitropolitul Antonie Plămădeală” din 
Stolniceni, IPS Casian a apreciat că „această școală este o 
școală europeană, este o școală demnă de orice loc civilizat din 
lumea aceasta. Într-un astfel de loc, mitropolitul Antonie, care 
a mers în toată lumea, a revenit în lumea lui, și nu cred că e în 
altă parte mai iubit, mai cinstit și mai respectat ca la Stolniceni, 
și în biserică, și în sat, și în această școală. Mitropolitul Antonie 
are casa sufl etului în biserică și casa culturii în acest gimnaziu. 
Aici e acasă, și la el acasă am venit: o biserică foarte frumos 
întreţinută și o școală exemplară, intelectuali și ţărani, niște 
oameni extraordinari”.

Mihai Plămădeală ne-a mărturisit, după evenimentele din 
Stolniceni, emoţia trăită cu prilejul unei noi vizite pe pământul 
natal pentru evocarea fratelui său, mitropolitul Antonie: „Cartea 
prezintă întregul fenomen de refugiu al familiei Plămădeală, un 
element comun al evacuării majorităţii familiilor basarabene 
care au reușit, în primăvara anului 1944, să treacă Prutul. A fost 
o manifestare foarte reușită, sala a fost arhiplină, au participat 
reprezentanţi ai comunităţii locale, membri ai familiei rămase în 
sat și numeroși oameni de cultură basarabeni. A fost un moment 
emoţional, pe lângă prezentarea cărţii, care a stârnit un deosebit 
interes, participanţii au asistat și la un moment artistic organizat 
de direcţia culturală a raionului Hâncești”.

Patriarhia.ro

Mitropolitul Antonie pomenit în 
Basarabia

Sesiune știinţifi că  la Muzeului Naţional de 
Arheologie și Istorie a Moldovei 
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Î n t r e b a r e: Spune-mi, Părinte, dacă boala poate 
veni dela Dumnezeu și de unde se cunoaște aceasta?

R ă s p u n s: Poate veni dela Dumnezeu. Când 
cineva simte boala, dar nu și tulburarea pătimirii, o astfel 
de boală e dela Dumnezeu și ea risipește războiul.  În acest 
caz e de trebuinţă să se facă un mic pogorământ pe seama 
trupului. Dar boala e lucrătoare și printr-o tulburare a 
vreunei patimi. Atunci nu trebue făcut nici-un pogorământ. 
Căci patima e dela draci și pogorământul o sporește. Deci 
e de folos ca unde e război, trupul să fi e asuprit chiar dacă 
îi vine prin aceasta o boală, ca nu cumva fi ind întărit trupul 
să fi e aruncat sufl etul în boală. Dar iarăși dacă e vădit 
pricina boalei, în înţelesul că trupul s-a îmbolnăvit dintr-o 
călătorie obositoare, sau din mâncări grele, trebue să se 
facă cu el pogorământ. Dar precum se cuvine și nu peste 
trebuinţă. Căci altfel se amestecă și dracii.

Sfi nţii  Varsonufi e și Ioan. Scrisori duhovnicești, 
Filocalia, vol. XI. 

În Republica Moldova 
sunt înregistraţi 46800 de 
ALCOOLICI, DINTRE 
CARE 7200 sunt FEMEI

Republica Moldova (RM) este percepută ca o ţară 
care consumă mult alcool. Conform unui studiu realizat 
de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), RM se 
plasează pe primul loc în Europa după cantitatea de alcool 
consumată în mediu de o persoană adultă și pe locul trei în 
lume. De altfel, consumul excesiv de alcool are consecinţe 
grave pentru sănătate, drept confi rmare fi ind psihozele 
alcoolice, afecţiunile hepatice, bolile cardiovasculare și 
ale sistemului digestiv, degradarea mintală… Potrivit 
Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova, în prezent 
în ţară sunt înregistrate 46800 de persoane afectate de 
alcoolism cronic, inclusiv 7200 de femei.

Fiecare om trebuie să știe că numai 20 la sută din 
cantitatea de alcool ingerată nimerește în stomac. Restul 
de 80 la sută se absoarbe, prin pereţii intestinali, direct 
în sânge, ajungând în fi ecare celulă a corpului uman. 
Alcoolul afectează creierul, intervenind în funcţionarea 
centrelor care coordonează echilibrul, percepţia, vorbirea 
și gândirea. Se ajunge până la imposibilitatea de a ţine 
un chibrit aprins în mână. Consumarea alcoolului în 
cantităţi mari sporește riscul apariţiei cancerului gurii, 
limbii, faringelui și esofagului. Bolile fi catului, cauzate de 
excesul de alcool, includ infl amarea lui, hepatita, ciroza și 
cancerul. Alcoolul mărește riscul apariţiei bolilor de inimă, 
a infarctului și determină creșterea presiunii sângelui. 
Persoanele care consumă alcool în cantităţi exagerate 
au șanse mai mari să sufere de paranoia sau depresie. 
Alcoolul poate produce sterilitate și tinde să încetinească 
dezvoltarea fătului, la fel cum o face cu funcţiile celulelor 
și organelor, poate determina disfuncţionalităţi structurale 
și funcţionale, chiar retardarea. Aceste disfuncţionalităţi 
cunoscute cu numele “sindromul alcoolului la făt” conduc 
la dezvoltarea incompletă a membrelor, la deformaţii 
faciale și dezvoltarea anormală a creierului, ceea ce 
dă naștere la difi cultăţi de ordin intelectual și motor. 
Experienţa a demonstrat că la femeile care consumă alcool 
în exces riscul avortului spontan este mai mare, ca de fapt 
și cel al nașterii unui copil slab dezvoltat sau cu dereglări 
de comportament. Acești copii se dezvoltă mult mai încet 
decât semenii lor…

Valentin Rezuș, medic-oncolog+

CE TREBUIE SĂ ȘTIM DESPRE TUBERCULOZĂ?

(Continuare. Începutul în nr. 9)
Un astfel de vaccin există. 

Vaccinul se numește BCG (bacilul 
Calmette-Guerin). Deși vaccinul nu 
scutește copilul de probabilitatea 
îmbolnăvirii cu tuberculoză, 
el trebuie efectuat, deoarece 
protejează de formele letale ale 
maladiei, asemeni meningitei 
tuberculoase, tuberculozei miliare.

Toţi copiii sunt vaccinaţi 
în ziua 3-ea - 4-a de viaţă, și 
revaccinaţi la vârsta de 6-7 ani. 
Vaccinul BCG este aplicat sub 
piele pe umărul stâng. În acest 

loc, după 4-6 săptămâni trebuie să 
apară o mică umfl ătură (infi ltraţie) 
cu dimensiunea de 3-8 mm, în 
centrul căreia, ulterior, apare o 
plagă mică.

Umfl ătura nu trebuie unsă, 
lipită cu plasture sau acoperită cu 
pansament. Cu timpul plaga se va 
acoperi cu cojiţă, sub care la vârsta 
de un an va apărea o cicatrice mică. 
Vaccinarea poate fi  considerată 
efectivă dacă mărimea cicatricei 
constituie 4-8 mm.

Copiii care au fost bolnavi de 
tuberculoză nu vor fi  revaccinaţi.

EXISTA VACCIN CONTRA 
TUBERCULOZEI?

Copiii se îmbolnăvesc, 
în special, ca urmare 

a contactelor cu adulţii bolnavi 
de tuberculoză. Acordaţi o mare 
atenţie stării sănătăţii Dvs. și a 
persoanelor din anturajul Dvs. 
Orice persoană care tușește poate 
fi  bolnavă de tuberculoză. De 
aceea, dacă ruda Dvs., colegul 
sau cunoscutul care are contact 
cu copilul Dvs. tușește timp 
îndelungat, insistaţi ca acesta să 
se adreseze la medic și limitaţi-i 
contactele cu copilul. Interesaţi-
vă de starea sănătăţii persoanelor 
care vor trăi temporar în familia 
Dvs. Sau vă vor vizita des: creșe, 
lucrători, reparatori ș.a. Atrageţi 
atenţie la persoanele din mijloacele 
de transport sau în locurile publice, 

dacă în timpul tusei și strănutului 
își acoperă gura și nasul cu batista, 
întoarceţi-vă   sau distanţaţi-vă   
de această persoană, îndepărtaţi 
copilul.

Dacă în familie este un 
bolnav cu tuberculoză, 

străduiţi-vă să izolaţi nou-născutul 
pentru cel puţin 2 luni, evitaţi 
contactul bolnavului cu copilul, 
până acestuia i se va crea imunitate 
după vaccinarea BCG. Încăperea 
în care se afl ă bolnavul necesită 
aerisire cât mai frecventă, de 
2-3 ori pe zi este recomandată   
prelucrarea   suprafeţelor   cu 
substanţe dezinfectante. Tn timpul 
tusei și strănutului bolnavul trebuie 
să-și acopere gura și nasul cu batista 
sau șerveţelul; sputa eliminată 

trebuie colectată într-un container 
special cu dezinfectarea regulată 
a acestuia. Batistele și șerveţelele 
trebuie colectate și nimicite. 
Dacă mama nou-născutului este 
bolnavă de tuberculoză  și elimină 
micobacteriile tuberculozei, 
contactul ei cu copilul trebuie 
limitat, iar în procesul  de hrănire 
a copilului   gura și nasul mamei 
trebuie să fi e acoperite cu o mască 
specială.

Trebuie să aveţi grijă 
de întărirea sistemului 

imun al copilului. Pentru a fi  mai 
rezistent faţă de maladii, copilul 
trebuie să se alimenteze regulat 
și caloric, să respecte un regim 
sănătos de viaţă, să facă plimbări 
la aer liber, să nu se extenueze.

CUM SĂ EVITĂM INFECTAREA RUDELOR 
ȘI CELOR APROPIAŢI?

Să reţinem următoarele: Mycobacterium 
tuberculosis se distruge repede sub acţiunea razelor 
solare directe, a substanţelor ce conţin clor și la 
temperaturi înalte. Încăperea în care se afl ă bolnavul 
cu tuberculoză necesită aerisire cât mai frecventă, de 
2-3 ori pe zi este recomandată prelucrarea suprafeţelor 
cu substanţe dezinfectante.

În timpul tusei și strănutului bolnavul trebuie 
să-și acopere gura și nasul cu batista. Sputa eliminată 

trebuie colectată în container special cu dezinfectarea 
regulată al acestuia. Batistele și șerveţelele la fel 
trebuiesc colectate și nimicite.

Preferabil este ca bolnavul să folosească veselă 
individuală.

Hainele bolnavului necesită aerisire, expunere 
razelor solare, netezire cu fi erul de călcat. Curăţirea 
hainelor trebuie să fi e efectuată în afara spaţiului 
locativ.

CUM SĂ EVITĂM INFECTAREA COPILULUI 
CU TUBERCULOZĂ?

În acest moment bolnavul are nevoie de 
susţinerea celor apropiaţi. Atenţia și grija celor din 
jur îi vor permite să depășească disconfortul psiho-
emoţional, creând emoţii pozitive bolnavului și 
favorizând vindecarea cât mai rapidă. Particularităţile 
regimului și caracterul infecţios al bolii presupun 
izolarea bolnavului la etapa iniţială a tratamentului. 
Ca rezultat, bolnavul se va simţi respins și poate 
deveni iritat și capricios. Rudele vor avea nevoie de 
răbdare și înţelegere pentru a depăși această etapă.

Persoanele apropiate pot participa activ la 

tratamentul bolnavului, îndemnându-l să respecte 
regimul și vizitele prestabilite la medic. Rudele 
și persoanele apropiate pot încerca să lămurească 
celor din jur că bolnavul de tuberculoză în faza de 
consolidare nu este contagios, iar prin comunicare ei 
nu riscă să fi e infectaţi.

Persoanele din anturajul bolnavului să viziteze 
medicul de familie, cel puţin o dată pe an, pentru 
un control profi lactic. Iar, în cazul existenţei unor 
semne ale bolii, să consulte cât mai curând posibil 
medicul specialist.
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Despre boală

CUM TREBUIE SĂ SE COMPORTE 
RUDELE ȘI PERSOANELE APROPIATE?
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Am primit cu profundă tristeţe trecerea 
la cele veșnice a vrednicului de pomenire 
protoiereu mitrofor Anatolie Moraru de 
la parohia „Sf. Constantin și Elena” din 
capitală.

Peste trei decenii a fost în slujba 
Domnului. Un preot respectat, iubit și căutat 
de numeroși credincioși.

Ultimii ani a avut de suferit în urma 
unei boli nemiloase, care i-a curmat 
prematur viaţa pământească. Până în ultima 
clipă a fost plin de căldură și de evlavie 

duhovnicească, a îndrumat credincioșii pe 
calea Adevărului și a fost cu rugăciunea pe 
buze.

În aceste clipe de tristă despărţire, 
venim cu sincere condoleanţe către 
îndurerata familie și către toţii fi ii săi 
duhovnicești. Suntem alături și de dragul său 
frate, Mitropolitul Vichentie de Tașkent și 
Uzbechistan, care a încercat să-l reabiliteze, 
plasându-l în Lavra Cuv. Serghie de Radonej 
de lângă Moscova, unde a adormit întru 
Domnul.

Părintele mult ţinea la acest sfânt 
așezământ, deoarece anume acolo s-a format 
duhovnicește la școlile teologice și avea o 
deosebită evlavie faţă de Cuv. Serghie.

Nădăjduim că Bunul și Milostivul 
Dumnezeu va primi sufl etul nou-adormitului 
Său slujitor în corturile drepţilor și îi va 
răsplăti strădaniile sale omenești pentru cele 
sfi nte și dumnezeiești!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Cu durere în sufl et,
+ Vladimir,
Mitropolit al Chișinăului și al Întregii 

Moldove
  ***

Prot. Mitr. Anatolie Moraru s-a născut 
la 25 martie 1950 în s. Sculeni, r. Ungheni. 
În anul 1977 a absolvit Academia Teologică 
din Moscova, după care la 1 ianuarie 1981 
este hirotonit diacon, iar la 22 martie 1981 
în treapta de preot. A dus ascultarea în mai 
multe parohii, iar în ultimii douăzeci de ani 
la parohia „Sf. Constantin și Elena” din 
Chișinău.

Însoţit de un grup de copii, un lider 
pro-life local din Spania a predat o 
petiţie semnată de 100.000 de persoane 
la Ministerul de Justiţie, cerând să se 
pună capăt avortului în Spania. În fi ecare 
zi, în această ţară, “300 de copii mor 
în mod violent în pântecele mamelor 
lor”, a afi rmat Ignacio Arsuaga, lider 
al grupului spaniol pentru drepturile 
civile HazteOir.org. Prezentând petiţia 
ofi cialităţilor guvernamentale în ziua 
de joi, 4 octombrie 2012, Arsuaga le-a 

cerut să își împlinească “promisiunea 
electorală de a schimba legea avortului 
pentru a proteja dreptul la viaţă”. Aceasta 
include nu doar oprirea avortului, ci 
și stabilirea de politici care să sprijine 
mamele, “pentru ca femeile care au 
o sarcină nedorită să o poată duce la 
termen”, a adăugat el.

Organizaţia Dreptul la Viaţă a 
adunat semnăturile, care au fost predate 
cu doar trei zile înainte de Marșul local 
pentru Viaţă, ce are loc în Madrid în 7 
octombrie. Potrivit organizaţiei Dreptul 
la Viaţă, petiţia afi rmă că avortul 
reprezintă “moartea crudă și violentă 
a unei fi inţe umane”, și că el lasă 
întotdeauna “două victime: copilul care 
moare și mama care suferă de pe urma 
avortului”. Petiţia denunţă de asemenea 
“industria de milioane de euro de care 
benefi ciază câţiva indivizi, ce profi tă de 
pe urma morţilor altor fi inţe umane”. Al 
treilea Marș anual Internaţional pentru 
Viaţă, care va începe de asemenea în 7 
octombrie, va avea loc în peste 100 de 
orașe din Spania și alte ţări din lume. 
În jur de 323 asociaţii naţionale și 
internaţionale sunt așteptate să participe 
la marș.

În urma presiunilor continue ale 
comunităţii internaţionale, pastorul 
creștin Yousef Nadarkhani a fost 
eliberat din închisoare după ce timp 
de trei ani a fost ameninţat cu execuţia 
pentru religia pe care și-a asumat-o. 
“Ziua de astăzi este una de sărbătoare”, 
citim în declaraţia din 10 septembrie 
a Centrului American de Dreptate 
și Justiţie. “Rugăciunile voastre, 
susţinerea voastră și vocea voastră au 
fost ascultate.”

Organizaţia a lăudat eliberarea 
păstorului ca “un exemplu despre 
modul în care lumea se poate uni pentru 
a se asigura că dreptatea și libertatea 
sunt respectate”. Nadarkhani a fost 
închis în 2009, după ce a fost arestat în 

urma plângerii sale despre presiunile 
făcute asupra fi ului său pentru a citi la 
școală din Coran. A fost găsit vinovat 
de abandonarea islamismului, credinţa 
strămoșilor săi, ordonându-i-se să 
renunţe la creștinism, altfel urmând 
să fi e executat. În ciuda ameninţărilor 
repetate, el a refuzat să renunţe la 
credinţa creștină. În februarie anul 
curent presa raporta despre un ordin de 
execuţie emis pe numele său.

Centrul American pentru Dreptate 
și Justiţie a acţionat în ultimele luni 
pentru a menţine în atenţia lumii 
internaţionale situaţia lui Nadarkhani, 
avertizând că ar putea fi  omorât 
oricând, dat fi ind că adesea aceste 
execuţii se fac în secret. Organizatorii 
au dus inclusiv o campanie pe Twitter 
ce a ajuns la 3 milioane de conturi. 
Regimul iranian a ajuns presat de 
tot mai multe ţări ale lumii, inclusiv 
de raportorul special al ONU pentru 
drepturile omului. O ţară cheie a fost 
Brazilia, care are relaţii economice 
importante cu Iranul.

Nadarkhani a fost adus în faţa 
tribunalului la 8 septembrie. După 
șase ore de audieri a fost achitat de 
acuzaţia de apostazie și i s-a permis 
să se întoarcă la familia sa. Alte surse 
spun că ar fi  fost condamnat pentru 
“evanghelizarea musulmanilor” și 
condamnat la trei ani de închisoare, 
ultimii doi ani calculându-i-se în 
această pedeapsă.

În ziua de 12 octombrie 2012 a 
trecut la cele veșnice Înalt Preasfi nţitul 
Arhiepiscop Torkom Manoogian, 
Patriarhul Bisericii Armene din 
Ierusalim. 

Părintele patriarh s-a născut în data 
de 16 februarie 1919, în apropierea 
Bagdadului, în Irak. A făcut primele studii 
teologice la Seminarul Patriarhiei Armene 
„Sfântul Iacob” din Ierusalim. A fost 

hirotonit întru diacon în ziua de 2 august 
1936 de către patriarhul de la acea vreme, 
Arhiepiscopul Torkom Kaushagian, 
urmând să fi e hirotonit preot în anul 1939 
când a primit și numele de Torkom. 

În anul 1951 a fost numit Vicar 
General al Episcopiei Armene din 
America de Est cu sediul la New York. 

În anul 1962 a fost ales Primat al 
Bisericii Armene din America, iar pe 14 
octombrie 1962 a fost hirotonit Episcop 
de către vrednicul de pomenire, patriarh 
al tuturor armenilor, Vasken I. În anul 
1966 datorită contribuţiei Sale s-a sfi nţit 
catedrala “Sf. Vartan” din New York, 
iar cu acest prilej i s-a conferit titlu de 
Arhiepiscop. 

După 28 de ani de arhipăstorire în 
scaunul de arhiepiscop al Eparhiei de 
Est a Americii, în anul 1990 a fost ales ca 
Patriarh Armean al Ierusalimului, fi ind al 
96-lea patriarh armean. 

În anul 1994 când Catolicosul 
Suprem al Tuturor Armenilor, Vasken I, 
s-a mutat la Domnul, Patriarhul Torkom 
a asigurat perioada de interimat până la 
alegerea noului Patriarh Karekin I. 

Timp de 22 de ani a condus și 
administrat în mod excepţional Patriarhia 
Armeană din Ierusalim. 

Slujba înmormântării va avea loc pe 
data de 22 octombrie 2012 la cimitirul 
armenesc din Ierusalim. 

Patriarhia.ro

Patriarhul Bisericii Armene din 
Ierusalim a trecut la cele veșnice

Protoiereul Anatolie Moraru a trecut la cele veșnice

O petiţie cu 100.000 de semnături 
pentru oprirea avortului în Spania

Pastorul iranian a fost achitat de acuzele 
de apostazie


