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 (...) Sculându-te de la masă, trebuie să fi i puţin 
fl ămând, ca trupul să fi e supus sufl etului, să fi e capabil 
de muncă și să fi e simţitor la activităţi în ţelepte și 
atunci patimile trupești vor fi  biruite. Postul nu poate 
nimici patimile trupești în așa măsură cum le nimicește 
hrana să racă. Unii postesc un timp anumit, iar apoi se 
dedau la mâncăruri plăcute, căci mulţi încep postul și 
alte nevoinţe grele peste puteri le lor, iar apoi slăbesc 
din cauza necumpătării și încep să caute mâncăruri 
gustoase și odihnă pentru întărirea trupului. A proce da 
astfel înseamnă să creezi ceva, iar apoi să distrugi, 
întrucât trupul din cauza lipsurilor din vremea postului 
este împins către plăceri și mângâieri, iar plăcerile 
stârnesc patimi. Iar dacă cineva consumă pu ţină hrană 
în fi ecare zi, atunci el capătă un mare folos.

Însă cantita tea hranei trebuie să fi e numai în 
măsura cât să-ţi întărești puterile. Un asemenea om 
poate săvârși orice lucru duhovnicesc. Nevoinţa 
cumpătată nu are preţ. Căci unii dintre nevoitori 
întrebuinţau hrana cu măsură și aveau măsură în toate 
- în nevoinţe, în necesităţile trupești, în obiectele de cult 
și orice lucru îl foloseau la timpul său și după un anumit 
statut cumpătat. De aceea Sfi nţii Părinţi nu recoman dă 
să începi un post peste puteri, ca să nu ajungi la 
slăbiciune. Ia-ţi drept regulă să mănânci în fi ecare zi, 
astfel te poţi mai lesne abţine; iar dacă cineva postește 
mai mult, atunci cum te poţi abţine de la ghiftuire și 
îmbuibare? Nicicum. Un astfel de început necumpătat 
are loc ori din cauza trufi ei, ori din cauza nechibzuinţei; 
iar abţinerea este una din virtuţi care contribuie la 
înfrânarea trupului.

Foamea și setea sunt date omului pentru curăţirea 
trupului, apărarea lui de la gândurile rele și patimile 
de curvie; iar mâncând puţin în fi ecare zi este o cale 
spre desăvârșire, după cum spun unii. Nicidecum nu 
se va înjosi moralicește și nu-și va dăuna sufl etului 
acela care mănâncă zilnic la o oră anumită, pe aceștia 
îi laudă Sfântul Teodor Studitul în învăţătura la cinci 
zile din prima săptămână a Postului Mare, aducând 
drept con fi rmare cuvintele Sfi nţilor Părinţi purtători 
de Dumnezeu și ale Domnului Însuși. Așa trebuie să 
procedăm și noi. Domnul a îndurat post îndelungat, 
de asemenea Moise și Ilie, dar o singură dată. Și alţii 
câteodată, cerând câte ceva de la Creator, posteau un 
anumit timp, dar în conformitate cu legile naturii și cu 
învăţătura Sfi ntei Scripturi. Din faptele sfi nţilor, din 
viaţa Mântuitorului nostru și din pravilele vieţilor celor 
care au trăit cuvios se vede cât de frumos și de folos este 
să fi i pregătit și să te afl i în nevoinţă, muncă și răbdare; 
însă nu trebuie să te istovești peste măsură cu un post 
necumpătat și să faci trupul neputincios. Dacă trupul se 
înfi erbântă în timpul tinereţii, atunci trebuie să te abţii 
de la multe; dar dacă trupul este neputincios, trebuie să 
primești hrană îndeajuns fără a te uita la alţi asceţi. 

(continuare în pag. 3)

Pricina sărbătoririi de astăzi este faptul 
aducerii, cu evlavie, în Biserica Legii vechi 
din Ierusalim, a copilei de trei ani, care avea să 
fi e Maica Domnului nostru Iisus Hristos; întâi, 
pentru că acest lucru, atunci când s-a petrecut, 
s-a făcut într-un chip minunat și, al doilea, ca 
un fapt care este ca o pregătire la Taina cea 
înfricoșătoare de la Crăciun, a nașterii cu trup 
de om a Cuvântului lui Dumnezeu, întrucât 
Taina aceasta tot prin mijlocirea Născătoarei de 
Dumnezeu avea a se face. Întâmplarea aceasta 
nu se afl ă în Sfânta Scriptură, ci se întemeiază 
numai pe Tradiţia Bisericii. Sfi nţii Părinţi au 
început a o sărbători, pe la anul 750. Dar iată 
în ce chip istorisesc sfi ntele cărţi bisericești, 
pricina pentru care Născătoarea de Dumnezeu 
a fost dusă la Templul Legii vechi și dăruită 
Domnului.

Ana, cea pururea pomenită, care mai toată 
viaţa ei a fost stearpă, adică fără să nască copii, 
luând îndemn, din Cartea Sfântă la cele ce s-au 
petrecut cu cealaltă Ana, care era și ea stearpă, 
maica Proorocului Samuel, ruga, împreună 
cu bărbatul ei Ioachim, pe Stăpânul fi rii, să le 

dăruiască lor un prunc, făgăduind că, dacă le 
va împlini cererea, îndată îl vor dărui și închina 
lui Dumnezeu. Și așa a născut Sfânta Ana pe 
ceea ce s-a făcut pricina mântuirii neamului 
omenesc, pe împăcătoarea și împrietenitoarea 
lui Dumnezeu cu oamenii, pe pricina înnoirii lui 
Adam cel căzut, a învierii și îndumnezeirii lui, 
pe Preasfânta și de Dumnezeu Născătoarea și 
pururea Fecioara Maria. Iar când ea a fost de trei 
ani, au luat-o părinţii ei și au adus-o la Templu 
și au încredinţat-o preoţilor. Deci, luand-o 
arhiereul cel de atunci, Zaharia, a dus-o în cele 
mai dinlăuntru ale Bisericii unde, o dată pe an, 
intra numai singur arhiereul. Și acesta a făcut-o 
din insufl area lui Dumnezeu, Cel ce avea să se 
nască dintr-însa, spre îndreptarea și mântuirea 
lumii cea stricată prin păcat. Și a rămas fecioara 
acolo, petrecând doisprezece ani de sfântă 
vieţuire. Că erau la Templul din Ierusalim 
trei rânduri de chilii, în care locuiau, cu frică 
de Dumnezeu, fecioare și văduve închinate 
Domnului, precum și preoţii și slujitorii, trăind 
din averea Templului. Și în acest loc de bună 
creștere, Sfânta Fecioara, necontenit deprindea, 
sub supravegherea fecioarelor mai în vârstă, 
lucrul de mână, citirea Scripturii și îndeosebi 
rugăciunea.

Iar când s-a apropiat vremea dumnezeieștii 
Buneivestiri, ieșind de la Templu, Sfânta 
Fecioară a descoperit arhiereului și preoţilor 
că ea, încă din leagăn, este făgăduită lui 
Dumnezeu și că ea însăși a ales o viaţa de 
feciorie neîntreruptă. Drept aceea, la 15 ani ea a 
fost logodită cu dreptul Iosif, rudenia sa, de 84 
de ani, ca, sub chipul căsătoriei, să se păzească 
curată în lume; și astfel, Iosif logodnicul, a 
slujit ca martor la Nașterea cea fără prihană a 
Domnului, cât și ca ocrotitor la fuga în Egipt și 
la întoarcerea de acolo la Nazaret, în pământul 
lui Israel.

Iubiţi, așadar, fraţilor, pe maica Domnului, 
- spune un părinte, - iubiţi-o cu inima 
fi erbinte și plină de nădejdi. Rămâneţi tari și 
ţineţi învăţăturile pe care le-aţi primit de la 
Biserică, despre Maica Domnului. Cinstiţi pe 
Născătoarea de Dumnezeu. Respingeţi cu tărie 
minciunile rătăciţilor, care defaimă pe Sfânta 
Fecioara. Să știţi că diavolul strigă prin gura 
hulitorilor, diavolul care o urăște, pentru că ea a 
născut pe Cel ce i-a surpat stăpânirea. Rămâneţi 
tari în tradiţiile sfi nte ale Bisericii și cinstiţi pe 
cea plină de dar și mai ales slujiţi-o și luaţi-o 
ca apărătoare și sprijinitoare. Că mult poate 
rugăciunea Maicii, spre îmblânzirea Stăpânului, 
și nu este nimeni care să se încreadă în mila 
Preacuratei și să nu fi e ajutat și mângâiat.

Cu ale ei preacurate rugăciuni, Doamne 
miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

Sărbătoarea Luminii - Intrarea în Biserică a 
Maicii Domnului

Postul moderat și cumpătat 
este baza și capul tuturor 
virtuţilor
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16 noiembrie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a avut 

o întrevedere cu ambasadorul Ungariei în Republica 
Moldova.

15 noiembrie
ÎPS Mitropolit Vladimir a sfi nţit Academia Militară 

“Alexandru cel Bun”.
11 noiembrie
În cea de a XXIII-a Duminică după Rusalii, Înalt 

Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a ofi ciat Sfânta 
și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala “Nașterea 
Domnului”.

5 noiembrie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a participat 

la prezentarea copiei sabiei lui Ștefan cel Mare și Sfânt.
26 octombrie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a avut în 

dimineaţa zilei o întrevedere cu Cunoscutul activist 
american Pro-vita, domnul Paul Cameorn,  în cadrul 
căreia i-a relatat Întâistătătorului despre activităţile 
organizaţiilor de profi l de peste ocean.

21 octombrie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a liturghisit 

la Catedrala “Nașterea Domnului”.
20 octombrie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a ofi ciat 

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la mănăstirea Tabăra 
din r. Orhei.

19 octombrie
Mitropolitul Vladimir a sfi nţit biserica “Nașterea 

Maicii Domnului” din s. Costești, r. Râșcani.

21 octombrie
În cadrul liturghiei de la catedrala “Nașterea Domnului” din 

Chișinău, Tânărul Ghenadie Vieru a fost  hirotonit în treapta de 
diacon.

DECORAŢII BISERICEȘTI

AU FOST HIROTONIŢI

14 noiembrie
Prot. Mitr. Victor Velciug, Protopop de Căușeni, a fost decorat 

cu Ordinul “Ștean cel Mare și Sfânt” gr. II, pentru munca deosebit de 
prodigioasă depusă în cadrul Protopopiatului pe care îl conduce.  De 
ordinul Ștefan cel Mare și Sfânt” gr. II s-a învrednicit Mihail Iliev, 
șeful  Inspectoratului Fiscal de Stat Căușeni. 

20 octombrie
Eg. Minodora (Borș), stareţa mănăstirii Tabăra din r. Orhei, a 

fost decorată cu dreptul de a purta toiag, în semn de înaltă apreciere 
a bunei organizări și a râvnei cu care a muncit pentru a duce la bun 
sfârșit amplele lucrări de reparaţie.

În semn de recunoștinţă pentru eforturile depuse, au fost 
decoraţi: domnii Anatol Ignat și Iurii Patlatâi cu Ordinul “Ștefan cel 
Mare și Sfânt” gr. II, domnii Gheorghe Caberi, Cornel Jalobă și Vasile 
Cucu cu Ordinul “Cuv. Paisie Velicikovski” gr. II, iar doamna Tatiana 
Calo cu Ordinul “Cuv. Parascheva” gr. II.

19 octombrie
Prot. Oleg Mâţă – preot-paroh, a primit binecuvântare pentru a 

purta Cruce cu Pietre Scumpe și Prot. Mitr. Sveatoslav Ungureanu 
– Protopop al circumscripţiei  Râșcani,  a fost decorat cu Ordinul 
“Ștefan cel Mare și Sfânt” gr. II,

                    AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 

                            MTROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

În dimineaţa zilei 
de 15 noiembrie a.c., 
biserica “Acoperământul 
Maicii Domnului” din s. 
Cigârleni a găzduit ședinţa 
Blagociniei de Ialoveni, 
prezidată de către 
părintele protopop Prot. 
Mitr. Anatolie Stefanov.

În cadrul întrunirii, 
slujitorii au făcut 
cunoștinţă cu ultimele 

directive ale Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, primind 
indicaţii de la părintele protopop referitor la organizarea evenimentelor 
religioase la sfârșitul anului 2012, începutul anului 2013.

Totodată, în cadrul adunării au fost puse în discuţie și chestiuni 
ce ţin de organizarea activităţilor pastorale și caritative din Protopopiat, 
trasându-se priorităţile pentru următorul trimestru.

ÎPS Mitropolit Vladimir, împreună cu un sobor compus din preoţii militari Corneliu 
Dobrogeanu, Gheorghe Gavriliţa, Valeriu Gâţu, Ioan Tudoreanu, Nicolae Andrieș, Dorin Rusu, 
Vasile Panas, Serghei Ivaneţ și Tudor Spătaru, a ofi ciat slujba de sfi nţire a Academiei Militare 
“Alexandru cel Bun”.

Evenimentul s-a desfășurat în prezenţa contingentului militar precum și a domnilor Igor Cutie 
– General de Brigadă, locţiitor-șef al Marelui Stat Major – Director al Marelui Stat Major și Mihail 
Bucliș – Colonel, rector al Academiei Militare dar și a altor demnitari de rang înalt.

Adresându-se participanţilor la serviciul divin, Mitropolitul Vladimir a dat o apreciere 
deosebită acestuia, menţionând legătura puternică ce a existat dintotdeauna între Biserică și 
Armata Naţională și subliniind faptul că datorită disponibilităţii și bunăvoinţei autorităţilor 
competente, slujitorii altarului pot să-și îndeplinească misiunea în rândurile celor care stau cu 
bărbăţie de veghe la liniștea și pacea cetăţenilor acestei ţări. Întâistătătorul a mai menţionat că 
și în continuare Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove va avea aceiași atitudine serioasă 
faţă de Armata Naţională și faţă de asistenţa spirituală pe care o consideră necesară apărătorilor 
Patriei, concentrându-și forţele pentru crearea tuturor condiţiilor favorabile din punct de vedere 
moral și spiritual de care să se bucure fi ecare ostaș în parte. În continuare, Vlădica Vladimir a 
vorbit în termeni aleși despre pregătirea militară care se face la Academia “Alexandru cel Bun”, 
exprimându-și speranţa că această școală militară va dărui ţării și mai departe nenumăraţi ostași 
bravi, cu dragoste de neam și cu credinţă în sufl et.

La rândul lor, reprezentanţii Academiei au mulţumit Înalt Prea Sfi nţiei Sale și preoţilor militari 
pentru grija ce o au faţă de cele duhovnicești, menţionând că  credinţa ortodoxă este un element 
indispensabil formării militarilor ca patrioţi și apărători neînfricaţi, fapt pentru care au evidenţiat 
necesitatea menţinerii relaţiilor existente între Biserică și Armată, dar  și intensifi carea continuă a 
acestora.

Mitropolia Chișinăului 
și a Întregii Moldove 
dezminte vehiculările 
din presă referitoare la 
apartenenţa la masonerie 
a ÎPS Mitropolit 
Vladimir

Conform interpretărilor eronate ale 
unor pretinși specialiști, în cadrul unui 
documentar  difuzat  recent la un post de televiziune 
autohton, s-a vehiculat ideea că Înalt Prea Sfi nţitul 
Mitropolit Vladimir ar purta una sau mai multe 
decoraţii masonice.

Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove 
neagă categoric această ipoteză și exclude 
apartenenţa Întâistătătorului la vreun rit sau 
ordin masonic, ori acceptarea de către Înalt Prea 
Sfi nţia Sa a unor însemne de acest gen, din cauza 
incompatibilităţii ideologiei mișcării în cauză cu 
învăţătura Creștin-ortodoxă.

În același timp regretăm profund difuzarea 
în mass-media a unor informaii necorespunzătoare 
adevărului, ce ar putea să aducă prejudicii grave 
imaginii Mitropolitului Vladimir și Bisericii 
Ortodoxe din Moldova.

A fost sfi nţită Academia Militară “Alexandru cel Bun”

Adunarea preoţilor din 
Protopopiatul Ialoveni
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Sala de ședinţe a Palatului 
Mitropolitan a găzduit  o adunare 
de anvergură cu participarea 
inspectorilor școlari eparhiali, 
precum și a metodiștilor din 
Protopopiate.

Conform ordinii de zi 
aprobate de către domnul Valeriu 
Ciubotaru, șeful Departamentului 
“Studii” al Mitropoliei Chișinăului 
și a Întregii Moldove, primul 
subiect discutat a fost “Necesitatea 
modernizării permanente a 
curriculumului școlar la disciplina 

“Religie”. Pilotarea curriculumului 
și a manualelor de Religie 
creștin-ortodoxă pentru clasele 
3-6”, prezentat de către doamna 
Angela Levinţa, șefă a cabinetului 
metodic, DSMM. Tot doamna 
Levinţa a vorbit celor prezenţi 
și despre activităţile în cadrul 
bibliotecilor parohiale, precum și 
despre criteriile de evaluare ale 
acestora.

 Părintele Alexei Boinciuc 
a prezentat activităţile tematice 
extracurriculare pentru elevii și 

profesorii de religie, venind cu un 
set de propuneri de organizare a 
acestora la nivel republican.

La rândul său, domnul 
Veaceslav Bodarev, reprezentant 
al postului de radio “Logos” a ţinut 
un discurs referitor la importanţa 
mediatecii în procesul de predare 
a Religiei precum și necesitatea 
completării permanente a acesteia 
cu resurse media.

În continuare s-a vorbit despre 
organizarea și fi nanţarea cursurilor 
de recalifi care și formare a cadrelor 
didactice, crearea bugetului 
DSMM, precum și problema 
manualelor: fi nanţarea pilotării 
manualelor și a curriculmului.

Prin întrunirea de astăzi, 
precum și prin activitatea sa 
cotidiană, Departamentul “Studii” 
al Mitropoliei Chișinăului și a 
Întregii Moldove și-a demonstrat 
încă o dată competenţa și efi cienţa, 
urmând ca în timpul cel mai 
apropiat să fi e puse în aplicare 
noile proiecte și directive pentru 
o catalizare și mai intensă a 
învăţământului religios.

Pentru masteranzii de la Studii fi lologice și 
spiritualitate creștină din cadrul USM, la disciplina 
Axiologia educaţiei creștine au demarat lecţiile 
publice la disciplina Religie.

La 14 noiembrie a avut loc prima lecţie realizată 
de către preotul Ioan Goncear și Igor Lisnic la 
Gimnaziul din s. Ghelăuza, r. Strășeni. Lecţia s-a 
desfășurat cu elevii clasei a IX-a și a fost abordată 
tema Sfi ntele Taine.

Elevilor li s-a vorbit despre importanţa Sf. 
Taine în viaţa credincioșilor, axându-se pe primele 
patru Taine: Botezul, Mirungerea, Spovedania și 
Împărtășania.

Predarea disciplinei Religie la Ghelăuza a fost 
apreciată de către pedagogii prezenţi la ora deschisă, 
în special de către doamna director Tatiana Drăguţan. 
Din partea Facultăţii de Litere a participat pr. lect. 
dr. Octavian Moșin, care a mulţumit părintelui Ioan 

Goncear și directorului instituţiei pentru colaborare 
întru cultivarea valorilor creștine generaţiei în 
creștere.

La 15 noiembrie o lecţie similară a avut loc la 
Gimnaziul-internat din s. Ivancea, r. Orhei. Aici s-au 
implicat activ preotul Oleg Dolghieru dimpreună 
cu doamna preoteasă Liliana, care au comasat două 
clase de a VI-a, una din cadrul internatului și alta 
de la școala din sat. Tema lecţiei a fost Păcatul. Au 
fost expuse principalele păcate și s-a vorbit despre 
consecinţele acestora pentru actul mântuirii. Elevii 
au fost destul de activi, demonstrând cunoștinţe 
din domeniul spiritualităţii, deoarece din clasa I-îi 
studiază această disciplină.

S-a vorbit despre virtuţi ca unicele recomandabile 
și generatoare de fericire și împlinire duhovnicească, 
iar la fi nal elevii au vizionat un fi lm documentar 
ziditor de sufl et la tema propusă.

Lecţia deschisă a fost analizată împreună cu 
profesorii instituţiei, dr. Octavian Moșin, lector la 
USM și câţiva masteranzi din cadrul Facultăţii de 
Litere.

Conducerea gimnaziului a mulţumit parohiei 
din s. Ivancea pentru antrenarea în cultivarea 
cunoștinţelor din domeniul Religiei, fi ind menţionată 
activitatea preotesei Liliana și în calitate de profesor 
de istorie, dar și în calitate de coleg cu sufl et mare și 
plin de smerenie.

Până la fi nele lunii decembrie cei 27 de studenţi 
de la masterat vor prezenta lecţii deschise în diverse 
instituţii de învăţământ preuniversitar din republică.

Angela Levinţa

Pe data de 9 noiembrie 2012, a avut loc o întrunire la 
sediul episcopiei având ca scop o consfătuire cu duhovnicii, 
blagocinii, stareţii și câţiva preoţi mireni, care să-și expună 
experienţa privitor la Taina Spovedaniei. În cuvântul de 
deschidere a lucrărilor adunării, Prea Sfi nţitul Marchel, 
a explicat principalele etape ale mărturisirii. Discuţia 
incipientă s-a axat pe contribuţia duhovnicului în vederea 
mântuirii penitentului, de trezit sentimentul profund de 
pocăinţă având la bază frica lui Dumnezeu și amintirea de 
judecata fi nală.

Iată câteva spicuiri de cuvinte.
Prot. Pavel, duhovnicul din or. Glodeni: „Preotul și 

penitentul trebuie să dialogheze mai mult”.
Prot. Pavel Paiul, duhovnicul din Bălţi: „Canonul i se 

dă penitentului pe măsura conștientizării gravităţii păcatului 
și pe potriva pocăinţei lui”.

Prot. Vasile, duhovnicul din Fălești: „Lacrimile sunt 
cele mai sincere și autentice dovadă de pocăinţă”.

Prot. Mihail, duhovnicul din Sângerei: „Nu trebuie de 
acordat prea lesne ierarea, ca să nu se creeze impresia că se 
poate de păcătuit ușor”.

Prot. Mihail, balgocinul din Bălţi: „Sunt de acord cu 
cele spuse mai sus, la care adaug că duhovnicul trebuie să 
dea canon după măsura pocăinţei și posibilitatea de a împli 
canonul”.

Prot. Pavel, blagocinul pentru r. Sângerei: “Omul 
trebuie să înţeleagă ce e păcatul și rostul canonului, dar nu că 
a făcut 40 metanii și e iertat”.

Prot. Victor, blagocinul din Glodeni: „Dacă cineva are 
păcate mai grele, îl opresc după vecernie și discutăm mai pe 
îndelete”.

Prot. Oleg, blogocinul din Fălești: „Mai întâi trebuie 
să demonstrăm gravitatea păcatului, iar canonul se dă după 
algoritmul scurtării canonului, așa cum prevede cărţile de 
învăţătură cu privire la mărturisire”.

Prot. Petru, secretarul episcopiei: „Așa cum am învăţat 
pe băncile școlilor de teologie, oprirea de la împărtășanie 
trebuie să fi e o excepţie. Dacă totuși s-a recurs la această 
măsură, duhovnicul trebuie să ţină legătura cu penitentul”.

Prot. Anatolie, blagocinul din Fălești: „Când cineva are 
o problemă mai gravă, evident că discut aparte, nu în timpul 
mărturisirii, pentru ca să nu se creeze impresia că dacă stă 
mai mult la mărturisire înseamnă că are mai multe păcate.

Viciile la care s-a insistat mai mult au fost: păcatele 
adolescenţilor, avortul, infi delitatea conjugală, dependenţa 
de tutun și alcool, violenţa în familie, apelarea la vrăjitori, 
primirea ereticilor la sacramentele bisericii, sminteala, 
primirea celor care vieţuiesc în concubinaj și a celor certaţi.

Concluziile fi nale au fost punctate de Episcop: ca 
duhovnicii să se roage pentru fi ii și fi icele lor duhovnicești, 
să predice în public despre urmările păcatului, să explice în 
particular gravitatea și perspectiva viciilor, să contribuie la 
împăcarea casnicilor și a celor învrăjbiţi.

http://ephbalti.md

Lecţii publice la Religie realizate de 
masteranzii de la Litere

Seminar consultativ privind 
predarea Religiei în Fălești

Seminarele consultative privind predarea Religiei în 
școli continuă. De această dată la Fălești s-au adunat profesorii 
de Religie și preoţii din raion punând în discuţie difi cultăţile 
pe care le întâmpină. 

Astfel joi, 1 noiembrie 2012, în sala festivă a liceului 
“Mihai Eminescu” am avut ca participanţi pe Prea Sfi nţitul 
Marchel, preoteasa Liliana Creţu – autoarea manualelor, iar 
din cadrul DGÎTS pe d-l Gheorghe Zbârciog. 

Tema principală a fost prezentarea noilor manuale și 
metodele de achiziţionare.

Adunare duhovnicească la 
sediul eparhial din Bălţi

Întrunirea metodică a inspectorilor școlari 
eparhiali și a metodiștilor din protopopiate 
cu genericul: “Ce înţelegem prin conceptul 
de optimizare a învăţământului”

Postul moderat și cumpătat este baza și capul 
tuturor virtuţilor

(începutul în pag. 1)
Uită-te și chibzuiește după puterile tale, cât poţi duce; propria conști inţă este măsura și învăţătorul 

intern pentru fi ecare. Este cu neputin ţă ca toţi să aibă aceeași nevoinţă; fi indcă unii sunt puternici, iar alţii 
neputincioși; unii sunt ca fi erul, alţii ca arama, iar alţii ca ceara. (...)

Postul moderat și cumpătat este baza și capul tuturor virtuţilor. Cum lupţi cu leul și cu groaznicul 
șarpe, așa trebuie să lupţi cu duș manul în neputinţa trupească și sărăcia sufl etească. Dacă cineva vrea să aibă 
mintea trează de la gânduri murdare, trebuie să-și cure ţe trupul prin post. Este cu neputinţă să fi i preot fără a 
ţine post. Postul este necesar ca și aerul. Postul, pătrunzând în sufl et, omoa ră păcatul din adâncul lui”.

Sfântul Paisie Velicikovski
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Noiembrie

01 Mc 14  (†) Sf. doctori fără de 
arginţi Cosma și Damian.

02 J 15 Sf. Mc. Achindin,
Pigasie, Elpifidor, Aftonie și Agapie.

03 V 16 Sf. Mc. Achepsima Ep.,
Iosif pr. și Aitala diac.

04 S 17 Cuv. Ioanichie cel Mare;
Sf. Mc. Nicandru Ep. și Ermeu pr. 

05 D 18 Duminica a XXIV 
după  Rusalii. Sf. Mc. Galaction și
Epistimia; Sf. Mc. Timotei, Teofil și
Teotim; Sf. Ap. Hermes.

06 L 19 Sf. Pavel Mărturisitorul,
Patriarhul Constantinopolului; Cuv.  
Luca.

07 M 20 Sf. 33 de Mucenici din
Melitina; Cuv. Lazar. 

08 Mc  21 (†) Soborul  Sf.
Arhangheli Mihail și Gavriil.

09 J 22  Sf. Mc. Claudiu, Castor, 
Sempronian și Nicostrat; Sf. Mc.
Onisifor și Porfirie; Sf. Ier. Nectarie
Făcătorul de minuni.

10 V 23 Sf. Ap. Rodion, Olimp,
Erast și Sosipatru; Sf. Mc. Orest.

11 S 24 Sf. M. Mc. Mina; Sf. 
Mc. Victor, Vichentie și Ștefanida;
Cuv. Teodor Studitul.

12 D 25 Duminica a XXV 
după  Rusalii. Sf. Ioan cel Milostiv, 
Patriarhul Alexandriei; Cuv. Nil
Pustnicul.

13 L 26 (†) Sf. Ioan Gura de Aur, 
Arhiepiscopul Constantinopolului; 
Sf. Mc. Damaschin.

14 M 27 (†) Sf. Ap. Filip; Sf. 
Grigorie Palama  (Lăsatul secului
pentru Postul Nașterii Domnului).

15 Mc 28  (†)Cuv. Paisie de
la Neamţ; Sf. Mc. si Mart. Gurie, 
Samona și Aviv (Î

ţ; f
nceputul Postului ÎÎ

Nașterii Domnului).
16 J 29  (†) Sf. Ap. si Ev. Matei. 
17 V 30 Sf. Grigorie

Taumaturgul, Ep. Neocezareei; Cuv. 
Mart. Lazar Zugravul; Cuv. Zaharia
(Dezlegare la ulei și vin).

18 S 1 Sf. M. Mc. Platon; Sf. 
Mc. Romano și Zaheu, diac.

19 D 2 Duminica a XXVI 
după  Rusalii. Sf. Prooroc Avdie; 
Sf. Sfinţit Mc. Varlaam.

20 L 3 Înainteprăznuirea intrării
ţ

în Biserică a Maicii Domnului; Cuv. 
Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie;
Sf. Ier. Proclu.

21  M 4 (†) Intrarea în Biserica 
a Maicii Domnului (Vovidenia) 
(Dezlegare la pește).

22 Mc 5 Sf. Ap. Filimon, Arhip 
și Onisim;  Sf. Mc.  Cecilia.

23 J 6   (†) Cuv. Antonie de la
Iezerul Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie.
(Dezlegare la pește)

24 V 7 Sf. Mc. Clement, Ep.
Romei și Petru, Ep. Alexandriei.
(Dezlegare la ulei și vin).

25 S 8 (†) Sf. M. Mc. Ecaterina; 
Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania
Praznicului intrării în Biserica a
Maicii Domnului).(Dezlegare la
pește)

26 D 9 Duminica a XXVII după  
Rusalii. Cuv. Alipie Stâlpnicul, 
Nicon și Stelian Pafl agonul.

27 L 10 Sf. M. Mc. Iacob Persul;
Cuv. Natanail și Pinufrie.

28 M 11 Sf. Cuv. Ștefan cel Nou;
Sf. Mc. Irinarh.(Dezlegare la pește)

29 Mc 12 Sf. Mc. Paramon, 
Filumen și Valerin 30 J 13 (†) Sf. Ap.
Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul 

ș (†) f p

României; Sf. Frumentiu, Ep. Indiei.
(Dezlegare la ulei și vin).

La adunarea celor 9 
cete, Serafi mii, Heruvimii, 
Scaunele, Domniile, Stă-
pâniile, Începătoriile, Pu-
terile, Arhanghelii și Îngerii. 

Mihail,  preaîncuviin-
ţatul mai-marele peste cetele 
puterilor celor fără de trup, 
și în Legea Veche și în cea 
Nouă a arătat ce este harul 
Evangheliei, și arată multe 
faceri de bine neamului 
omenesc. Că de vreme 
ce pizmașul și luptătorul 
mântuirii noastre, înălţându-
se s-a mândrit împotriva 
Ziditorului său și a zis: “Pune-
voi scaunul meu deasupra 
norilor” și lăudându-se că 
“voi fi  asemenea cu Cel 
înalt”, a căzut din cinstea de 
arhanghel, precum grăiește 
Domnul (“Văzut-am, zice, 
pe satana, ca fulgerul din 
cer căzând”). Asemenea 
cu el și ceata ce era sub el, 
înălţându-se, a căzut. Acest 
de-a-pururea lăudat, păzind 
ca o slugă credincioasă 

credinţa către Stăpânul și 
arătând multă nevoinţă spre 
neamul nostru, a fost rânduit 
de Atotputernicul Dumnezeu 
ca să fi e mai mare peste cetele 
înţelegătoare. Că văzând că a 
căzut vicleanul, a strâns cetele 
îngerești și a zis: “Să luăm 
aminte: Lăudat-au cu glas pe 
Domnul tuturor”, ca și cum ar 
fi  zis: Să luăm aminte noi cei 
ce suntem zidiţi ce au pătimit 
cei ce erau cu noi, care până 
acum au fost lumină, și acum 
s-au făcut întuneric. 

Pentru aceasta o 
adunare ca aceasta s-a numit 
Soborul îngerilor, adică 
luarea aminte și înţelegere 
și unire. Acesta dar, marele 
folositor și de bine-făcător 
mântuirii noastre, înmulţind 
și întinzând spre mulţi multe 
faceri de bine mântuirii, s-a 
arătat la mulţi văzându-se. 
Că s-a arătat lui Avraam 
și lui Lot la pustiirea și 
pierderea Sodomei. Arătatu-
s-a lui Iacov când fugea de 
fratele său. Mers-a înaintea 
taberei fi ilor lui Israel, când 
se izbăveau și au scăpat de 
robia și de chinul egiptenilor. 
Arătatu-s-a lui Valaam, 
când mergea să blesteme pe 
Israel. Și către Iosua al lui 
Navi a zis, când l-a întrebat: 
“Eu, Arhistrategul puterilor 
Domnului, acum am venit”. 
Acesta a cufundat de tot și 
râurile ce se revărsaseră de 
păgâni asupra aghesmei și 
a locașului de închinare. Se 
afl ă și altele multe ce se spun 
despre el în Sfânta Scriptură. 
Pentru aceasta și noi, având 
pe acesta ajutor și păzitor 

vieţii noastre, prăznuim 
astăzi preacinstitul lui 
praznic. Împreună cu Sfântul 
Arhanghel Mihail, prăznuim 
astăzi și pe prea frumosul și 
prea veselitorul Arhanghel 
Gavriil. Pentru că și acesta 
multe faceri de bine a făcut 
neamului omenesc, atât în 
Legea Veche, cât și în cea 
Nouă. Căci în proorocia lui 
Daniil se pomenește însuși 
numele lui, când tâlcuiește 
Daniil visul ce a văzut pentru 
împăraţii mezilor și ai perșilor 
și ai elinilor: “Gavriile, zice, 
fă-l pe acela (adică pe Daniil) 
să înţeleagă vedenia” (Daniil. 
8, 16). Și iarăși același 
Gavriil a arătat aceluiași 
Daniil că după șaptezeci de 
săptămâni de ani, adică după 
patru sute nouăzeci și șapte 
de ani, are să vină Hristos. 
“Și iată, zice Gavriil, bărbatul 
pe care l-am fost văzut la 
începutul vedeniei zburând, 
s-a atins de mine ca în ceasul 
jertfei de seară. Și m-a 
făcut să înţeleg și celelalte” 
(Daniil 9, 21). Acesta este 
cel care a binevestit femeii 
lui Manoe că are să nască 
pe Samson. Acesta este cel 
care a binevestit lui Ioachim 
și Annei că au să nască 
pe Doamna și Stăpâna de 
Dumnezeu Născătoarea. 

Iar în Legea Nouă, 
acesta a binevestit lui 
Zaharia, stând de-a dreapta 
altarului tămâierii, că 
va naște pe marele Ioan 
înaintemergătorul. Acesta a 
hrănit și pe pururea Fecioara 
Maria doisprezece ani 
înăuntru în Sfi ntele Sfi ntelor 

cu hrană cerească. Acesta 
însuși, și cine se îndoiește? 
a binevestit Născătoarei de 
Dumnezeu că va naște de 
la Duhul Sfânt pe Fiul și 
Cuvântul lui Dumnezeu. 
Acesta s-a arătat lui Iosif în 
vis, precum zic mulţi, și i-a 
zis să nu se teamă, ci să ia pe 
Mariam, femeia sa, că ce s-a 
zămislit într-însa este de la 
Duhul Sfânt. Acesta s-a arătat 
și pastorilor și le-a binevestit, 
că S-a născut Hristos 
Mântuitorul lumii. Acesta 
și în vis a zis lui Iosif să ia 
pruncul și pe Mama lui și să 
fugă în Egipt. Și iarăși acesta 
însuși i-a zis să se întoarcă în 
pământul lui Israel. Mulţi însă 
din sfi nţiţii învăţători și din 
scriitorii de cântări socotesc 
că dumnezeiescul Gavriil a 
fost și îngerul cel îmbrăcat în 
veșmânt alb, care, pogorându-
se din cer, a răsturnat piatra de 
pe ușa mormântului lui Iisus, 
Dătătorului de viaţă, și a șezut 
deasupra ei. Și el a fost cel 
care a binevestit mironosiţelor 
învierea Domnului. Și ca 
să spunem mai cuprinzător, 
dumnezeiescul Gavriil a slujit 
la iconomia tainei întrupării 
Cuvântului lui Dumnezeu din 
început până în sfârșit. 

Pentru aceasta și Biserica 
lui Hristos îl prăznuiește pe 
el, împreună cu Arhanghelul 
Mihail, și cheamă harul și 
ajutorul lui, rugându-i ca prin 
ajutorul și rugăciunile lor, și 
în veacul de acum să afl ăm 
scăpare de rele, și în cel ce 
va să fi e să ne învrednicim 
de bucuria cerească și de 
împărăţie. Amin.

23 noiembrie/ 6 decembrie
Acest fericit părinte Antonie era 

de neam român și a trăit pe vremea 
binecredinciosului voievod Matei 
Basarab și a voievodului martir Sfântul 
Constantin Brâncoveanu. A crescut 
în dreapta credinţă mergând de mic 
la Sfânta Biserică, unde își găsea 
desfătarea sufl etească. Înaintând cu 
vârsta, a ajuns preot, spre slava lui 
Dumnezeu și bucuria duhovnicească a 
părinţilor săi. 

 Lăsând desfătarea lumii acesteia, 
a îmbrăţișat viaţa monahicească în prea 
frumoasa pustie de la Schitul Iezeru, în 
ţinutul Vâlcii. 

 Aici, Cuviosul Antonie s-a arătat 
dintru început foarte sârguincios la toată 
osteneala și asprimea vieţii mănăstirești. 
Atât de mare era nevoinţa sa, încât 
celorlalţi vieţuitori din chinovie li se 
părea că fericitul Antonie ar fi  în trup 
duhovnicesc. 

 Dorind să sporească nevoinţele 
sale, cu blagoslovenia egumenului 
mănăstirii a mers la episcopul locului, 
Ilarion, să-i ceară binecuvântarea să 
plece în sfântul munte Athos. Episcopul 
cunoscându-l că este monah îmbunătăţit 
și poate fi  de folos multora, aici, a stăruit 
ca el să rămână în ţară. Deci, întorcându-
se Cuviosul la Schitul Iezeru și văzând 
că Biserica se ruinează, s-a umplut de 
râvnă și, cu ajutorul lui Dumnezeu, al 
episcopului Ilarion și cu agoniseala lui a 

reînnoit sfântul locaș. 
 După multe nevoinţe, Cuviosul 

Antonie s-a aprins de dorul pustniciei, 
pentru care fapt, cu binecuvântarea 
egumenului său a ieșit din schit și 
cercetând mai îndeaproape pustia, a 
găsit o peșteră mică într-o stâncă. Acolo, 
singur a săpat o bisericuţă în care s-a 
rugat neîncetat ziua și noaptea. Urâtorul 
de oameni, diavolul însă, i-a adus multe 

ispite și supărări, dar pe toate le-a biruit 
cu darul lui Dumnezeu, cu rugăciunea 
și neîncetata lucrare. Cine poate să 
spună privegherile Cuviosului de toată 
noaptea, privegherile și plecăciunile 
genunchilor săi? 

 Cuviosul Antonie era mic de stat 
și gârbov de bătrâneţe, părul capului era 
scurt, barba deasă, scurtă și destul de 
albă, vesel la căutătură, obrazul frumos, 
puţin iute din fi re și lesne iertător. 
Îmbrăcămintea să era simplă și numai 
cele de trebuinţă purta. 

 Pentru înfrânarea trupului purta 
un brâu din lanţuri de fi er împrejurul 
său, iar hrana sa o lua abia la al nouălea 
ceas și atunci numai pâine uscată și apă 
dar și acelea cu măsură. Vin și băutură 
ameţitoare nu a gustat niciodată. Pe 
pat nu dormea, ci numai sta, pentru 
osteneală, rezemat de niște pietre. 
Lacrimile nu-i lipseau din ochi tot 
timpul la rugăciune. 

 Cu harul lui Dumnezeu, Cuviosul 
cunoscând că trecerea din lumea aceasta 
îi este aproape, a chemat pe ucenicul său 
Nicolae, cu patruzeci de zile mai înainte 
și i-a spus în taină: “Sfârșitul mi s-a 
apropiat. După ieșirea sufl etului, să te 
nevoiești să pui trupul meu în gropniţa 
pe care eu am săpat-o aici în piatră”. 

 După patruzeci de zile, 
îmbolnăvindu-se Cuviosul, vorbind în 
pace cuvinte de învăţătură pentru sufl et, 
a adormit în Domnul.

Soborului mai-marilor Arhistrategi (arhangheli) Mihail și Gavriil 
(și Rafail), și al tuturor cereștilor puteri celor fără de trup 

Pomenirea Prea Cuviosului Părintelui nostru Antonie, 
care s-a nevoit în Schitul Iezeru din ţinuturile Vâlcii
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Universul este format din corpuri și particule care au 
masă, dar fi zica încă nu a demonstrat de unde vine această 
masă, cine o creează. Noi știm Cine: Dumnezeu a creat 
lumea din nimic. Da, dar astăzi, spre deosebire de trecut, 
oamenii de știinţă sunt, în majoritate, necredincioși. 
Așa cum un credincios Îl imită pe Dumnezeu 
Mântuitorul, Cel ce S-a făcut Om (pentru ca omul să 
poată deveni dumnezeu), un savant încearcă să Îl imite 
pe Dumnezeu Creatorul, Cel ce l-a făcut pe om și a 
făcut lumea. Dar uită că Dumnezeu l-a făcut pe om după 
chipul Său, iar universul spre a-i sluji pe calea mântuirii, 
a dobândirii asemănării cu Dumnezeu. De aceea, toate 
descoperirile știinţifi ce sunt folosite în primul rând pentru 
a crea arme. Suntem o societate bazată în primul rând pe 
știinţă, nu pe morală. Dar acest lucru nu s-ar întâmpla 
dacă creștinii L-ar urma (imita) pe Mântuitorului mai 
cu râvnă. Râvna cunoașterii știinţifi ce (născută din 
curiozitatea savanţilor, dar și din interesul companiilor) 
este mult mai mare decât râvna pentru o educaţie morală 
și religioasă (născută din dragostea creștinilor, dar și din 
interesul statului și al Bisericii ca instituţie). Așadar, vina 
nu e atât a savanţilor, a căror râvnă de cunoaștere e dată 
tot de Dumnezeu, ci a creștinilor, a căror dragoste de 
aproapele și de Dumnezeu nu a aprins lumea și nici pe 
acești savanţi atei. Ba din contra, creștinii s-au rupt de 
Biserica adevărată, ortodoxă, iar ortodocșii se urăsc între 
ei, atât ca Biserici (rusă, greacă, sârbă, română etc.), cât 
și ca fraţi, încât aproape că nu-i mai poţi numi fraţi întru 
Hristos și mădulare ale aceluiași Trup.

Teoretic, savanţii rezolvaseră problema: Bosonul 
Higgs este particula care dă masă oricărei substanţe. El 
are o masă de circa 126 GeV(Giga-electronvolţi), fi ind de 
133 de ori mai greu decât protonul. Sunt și particule, ca 
fotonii, de exemplu, din care este compusă lumină, care 
nu au masă (de repaus), ci doar energie. Dacă însă toate 
particulele ar fi  fără masă, ele ar călători prin cosmos cu 
viteza luminii, fără a fi  capabile de a se uni pentru a forma 
atomi, care alcătuiesc tot ceea ce cunoaștem din Univers, 
de la oameni la planete.

Tot teoria spune că există un câmp Higgs, care este 
prezent pretutindeni în univers, iar în acest câmp există 
aceste particule, bosonii Higgs. Celelalte particule, 
adică tot ce există în univers, atrag bosonii Higgs într-
o măsură mai mare sau mai mică și, din acest motiv, 
unele particule au o masă mai mare și altele mai mică 
(o explicaţie mai exactă este că acest câmp este un câmp 
scalar - nu vectorial, cum e câmpul magnetic -, deci nu 
are direcţionalitate, el înzestrând particulele cu masă prin 
frânarea lor). Astfel, bosonii aceștia modelează tot ceea 
ce ne înconjoară, masa fi ind principalul element care 
diferenţiază un element chimic de altul și care asigură 
existenţa întregului Univers, generând gravitaţia care 
ţine totul în mișcare. Și de aici și denumirea de “particula 
lui Dumnezeu” (de curând, cercetătorii de la CERN 
au anunţat că, 99%, bosonul Biggs sau „particula lui 
Dumnezeu” există).

Dacă acest câmp Higgs ar putea fi  controlat, atunci:

- orice corp ar putea fi  transformat în energie, 
transportat în alt loc (cu viteza luminii sau chiar 
instantaneu) și apoi retransformat în corpul iniţial (ca în 
Star Trek sau… ca în vieţile sfi nţilor!);

- s-ar putea crește sau scade gravitaţia (sau mări și 
micșora masa unui corp), putând astfel călători cu viteză 
chiar mai mare decât viteza luminii, iar călătoria în timp 
ar deveni și ea posibilă;

- s-ar putea produce ceva din nimic, inclusiv spaţiu 
și timp;

- s-ar putea descoperi dimensiuni suplimentare și 
universuri paralele;

- deși nu explică unde este și ce este acea materie 
întunecată (care reprezintă 95% din materia universului!), 
este totuși un prim pas înainte în această direcţie (așa 
cum mecanica lui Newton a fost doar un început și doar 
mecanica cuantică și teoria relativităţii au explicat totul).

Numai că, pentru a fi  controlat acest câmp, cel puţin 
la nivelul actual, ar trebui să folosești o temperatură de 
miliarde de miliarde de grade.

Datorită acestor concluzii teoretice, acceleratorul 
de particule CERN de la Geneva a fost numit și 
„Mașina Genezei”, mașina care ar reproduce la o scară 
miniaturală momentul creării universului (Big Bang 
– Marea Explozie). De fapt, nu chiar acel moment, ci o 
fracţiune de secundă după Big Bang. În 2014 însă, când 
acceleratorul va funcţiona la capacitate maximă (dublă 
faţă de cea de până acum), se vor recrea condiţiile din 
Univers la numai 10 la puterea minus 20 de secunde(10-
20 sec) de la Big Bang. Cu cât se ajunge mai aproape 
de momentul Marii Explozii, cu atât savanţii vor fi  mai 
aproape de realizarea teoriei unitare a câmpurilor. Aceasta 
deoarece, în momentul creării universului a existat o forţă 
fundamentală unică (și, respectiv, un câmp unic), care s-a 
împărţit în cele 4 forţe fundamentale: forţa tare (care ţine 
împreună protonii și neutronii), forţa slabă (ce duce la 
dezintegrarea radioactivă), forţa electromagnetică și forţa 
gravitaţională.

Odată cunoscută această forţă unică, prin ea se 
poate cunoaște totul. Tot pomul cunoașterii, toate fructele 
binelui și răului vor fi  cunoscute. Responsabilitatea 
omului va fi  maximă, dar moralitatea lui va fi  minimă. 
Urmarea nu e greu de ghicit. Și totuși omul nu face 
nimic în acest sens! Și ce-ar putea face un biet animal 
politic!? Paza poporului a fost însă lăsată de Dumnezeu 
îngerilor Bisericilor, ierarhilor. Dar și tuturor preoţilor, 
călugărilor și chiar mirenilor. Spuneam mai sus că râvna 
credincioșilor pentru educaţie moral-religioasă e mult 
mai mică decât râvna ateilor pentru cunoaștere. Dar și 
râvna creștinilor pentru a zidi sufl etele oamenilor este 
mult mai mică decât râvna lor pentru a construi biserici și 
mănăstiri. De s-ar dubla peste noapte numărul bisericilor 
și mănăstirilor și tot nu ar fi  de ajuns, dar dacă nu se 
investește și în zidirea sufl etelor, vor cânta cucuvelele în 
bisericile și mănăstirile poleite cu aur.

Desigur, știinţele exacte vor să explice crearea lumii 
fără Dumnezeu și promovează teoria evoluţionistă. Dar 
oricum, Dumnezeu nu ar putea fi  introdus în formule și 
ecuaţii și nici Newton, deși credincios, nu ar fi  putut-o face! 
Și atunci, am putea spune că această curiozitate a omului 
este o poftă și o necesitate, care trebuie satisfăcute, dar la 
care trebuie să ţinem și post! Industriile poluante trebuie 
reduse, crearea de arme ar trebui interzisă. În general, orice 
descoperire, orice cunoaștere omenească este un fruct al 
pomului cunoașterii binelui și răului, un fruct ce poate 
hrăni, dar poate și otrăvi, așa cum cu un cuţit poţi tăia 
pâine, dar poţi tăia și oameni. Trebuie să ne străduim (și 
să ne educăm) să folosim fructele cunoașterii numai pentru 
a face bine. Dar și mai bine ar fi  dacă ne-am strădui să-L 
cunoaștem în primul rând pe Dumnezeu și prin El (prin 
iluminare), creaţia Lui.

Ioan Cișmileanu

Particula lui Dumnezeu există. Să folosim fructele 
cunoașterii numai pentru a face bine!

DESPRE 
RELIGIE
(Oameni de vază depre religie)

“Acei care combat religia, 
înainte de a o combate să înveţe 
cel puţin ce fel este ea.” (B. 
Pascal)

“Adevărata știinţă e esenţial 
religioasă.” (H. Spencer)

“Căutaţi-mi un popor lipsit 
cu totul de simţul religios. Dacă-
l veţi găsi, să fi ţi siguri că acest 
popor stă numai cu câteva trepte 
deasupra animalităţii.” (Hume)

“Dacă unii părinţi își trimit 
copiii la o școală deasupra 
căreia e scris: “Aici nu se învaţă 
religia!”, atunci acești părinţi 
sunt buni de pus sub acuzare.” 
(V. Hugo)

“Fiul meu, sunt bune pornirile 
inimii, dar cel mai bun liman 
unde se poate odihni sufl etul 
omului e religia!” (Diderot)

“Lucru vrednic de admiraţie: 
religia creștină, care pare să 
aibă ca obiect fericirea în viata 
viitoare, ne aduce totuși fericire și 
în viaţa aceasta.” (Montesquieu)

“Niciun învăţământ fără 
educaţie, fără morală și fără 
religie! Ideologii au propovăduit 
în pustiu de când s-a hotărât - 
fără pricepere - ca în școală nu 
e nevoie să se vorbească despre 
religie.” (Pourtales)

“Precum respectul cultului 
divin este o cauză de mărire a 
statelor, tot astfel dispreţuirea 
lui este cauza ruinării lor.” 
(Macchiavelli)

“Religia e singura putere 
înaintea căreia te poţi pleca fără 
a te înjosi.” (Gh. Asachi)

“Religia e tot cea mai bună 
garanţie pentru păstrarea bunelor 
moravuri.” (Montesquieu)

“Religia este baza existenţei 
omenești.” (Schlegel)

“Religia este cea mai 
profundă poezie a sufl etului.” 
(Fr. V. Hellwald)

“Religia este fi rmamentul 
Statului.” (Platon)

Sporirea învăţăturii n-
aduce sporirea moralităţii. 
Nu învăţătura moralizează, ci 
învăţătura și educaţia religioasă.” 
(V. Cousin)

“Știinţa fără religie e 
incompletă, iar religia fără știinţă 
e oarba.” (A. Einstein)

“Un popor fără educaţie 
religioasa s-ar putea 
conduce numai cu tunurile.” 
(Washington)

Ignatie Monahul
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Joi, pe data de 01.11.2012, în incinta Bibliotecii 
„Maramureș”, s-a desfășurat conferinţa știinţifi că cu 
genericul INFLUIENŢA CREȘTINISMULUI ÎN 
LITERATURA ROMÂNĂ. Cuvântul de deschidere 
i-a aparţinut Victoriei Fonari, doctor în fi lologie, 
conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din 
Moldova, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, 
invitat de onoare a fost Nicolae Fuștei, doctor în istorie 
și doctor în teologie, cercetător la Academia de Știinţe 
a Moldovei. Ca punct de plecare a fost cartea dlui N. 
Fuștei Creștinismul pe înţelesul tuturor.

Temele principale relevate au fost Teoria 
evoluţionistă și conceptele creștine, Imaginea femeii 
în Noul Testament, Ruga în creaţia lui Octavian Goga 
și, bineînţeles, Marile Taine în raport cu literatura 
română. Participanţii conferinţei au fost studenţi și 
masteranzi de la Facultatea de Litere, USM și elevi 
de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, care au fost 
ghidaţi în cercetările lor de profesoara de limba și 
literatura română - dna Alexandra Beldiga. O discuţie 
aparte a fost axată pe importanţa implimentării religiei 
în școală și lipsa unei tradiţii de educaţie creștină în 
Republica Moldova.

Tatiana Lisnic, studenta a. II s-a axat pe 
conexiunea dintre religie și ipotezele știinţifi ce. Secolul 
XIX a constituit o perioadă de dezvoltare intensă a 
știinţei, în care s-au produs cele mai mari invenţii 
și descoperiri și s-au afi rmat personalităţi, umbra 
cărora va dăinui în istorie. Una din aceste fi guri a fost 
Charls Darwin. Teoria evoluţionistă a acestuia a creat 
și creează dispute și controverse. Trebuie menţionat 
faptul că Biserica nu împiedică descoperirile și 
invenţiile știinţei ci explică fenomenele la care știinţa 
nu are răspunsuri. Teoria emisă de Darwin a fost și este 
contrazisă de creștini deoarece prin aceasta este negată 
nu doar apariţia omului de la Adam și Eva ci chiar 
existenţa Lui Dumnezeu. Problema la care Darwin 
nu a găsit o soluţie a fost cercul de împrejurări în 
cere au apărut primele celule vii de pe pământ. Teoria 
apariţiei omului de la maimuţă nu poate fi  tolerată de 

nici un creștin, or, deși trebuie să existe o simbioză 
între toate vieţuitoarele Terrei, omul este, totuși, o 
fi inţă superioară, înzestrată cu raţiune iar asemănările 
biologice și fi ziologice vin să demonstreze armonia 
existentă între el și restul Creaţiilor Lui Dumnezeu. A 
fost plauzibilă intervenţia invitatului de onoare Nicolae 
Fuștei, care a specifi cat raportul savanţilor credincioși 
și posibilităţile pe care le oferă aceste descoperiri de a 
nu fi  orientate împotriva omenirii. 

În creaţiile laice ale omenirii, incluzând 
aici și literatura română, o imagine iconografi că 
semnifi cativă este chipul Fecioarei Maria, această 
temă a fost dezvoltată de studenta Alina Brumă. Este 
motivată această opţiune, deoarece scriitorii noștri din 
toate timpurile au promovat credinţa adevărată care i-
a fost emblemă poporului român secole de-a rândul. 
Un lucru mai puţin știut este că și cele 7 Taine și-au 
găsit ecou în literatura română, la Sadoveanu, Arghezi, 
Dabija, Vieru, Blaga și mulţi alţii. 

Moderatoarea Conferinţei, Victoria Fonari, 
dr. conf. și-a concentrat atenţia asupra interferenţei 
creaţiei druţiene cu motivele biblice și istoria 
bisericilor și mănăstirilor din spaţiul nostru. În 
scrierile lui Ion Druţă Biserica Albă, Clopotniţa, 
Samarinteanca, Păsările tinereţii noastre ș. a. sunt 
destăinuite cele mai sincere dorinţe ale unui popor 
asuprit de soartă și căruia i-a fost furată cea mai mare 
bogăţie. Simbolurile culorilor, a păsărilor, emblemelor 
religioase, metamorfozele lăcașelor sfi nte – toate 
intensifi că situaţia omului plasat într-o societate ateică 
care nu se dezice de valorile credinţei și continue să fi e 
în căutarea liniștii sufl etești, a armonie, a divinităţii.

E de menţionat discursul Mihaelei Ciuclea, elevă 
la LT „Gh. Asachi”, care a relevat cu minuţiozitate 
conotaţiile cuvântului „rugă”. A investigat noţional, 
relevând conceptul religios și importanţa rugii la 
Octavian Goga, George Coșbuc și Grigore Vieru.

Mast. Diana Ungureanu a prezentat o succintă 
informaţie despre cele șapte taine ale credinţei. 

Complexitatea problemei puse în vizor a fost 
observarea prezenţei tainelor în literatura română. 
Sintetizând a subliniat că în urma cercetării a observat 
că cel mai des scriitorii preferă să  facă referinţă la 
botez, cununie și spovedanie, oferind nu doar conotaţii 
strict religioase. 

Autorul Curriculumului Religia în școală, dl 
Nicolae Fuștei a menţionat că importanţa acestui 
obiect este de a promova și de a implementa tradiţia 
educării religiei creștine în familiile, aici vine datoria 
asumată a Bisericii de a umple acest gol. Iată de ce 
orele de religie sunt mai multe decât o opţiune, sunt 
o necesitate. Căci învăţătura bisericească nu este 
doar una de cunoaștere a Lui Dumnezeu ci și una de 
educare morală. Menirea de bază a Cuvântului Sfânt 
este de a promova armonia, înţelegerea, respectul 
valorilor și memoriei strămoșilor, iubirea, pacea și 
egalitatea socială.

Suntem o ţară preponderent creștină iar 
cunoștinţele noastre nu trebuie să se limiteze doar 
la noţiuni elementare, de adevărul cărora nici nu 
suntem siguri. Suntem datori, să cunoaștem evoluţia 
și doctrinele creștinismului, aceasta, la fel ca și istoria 
este cheia noastră spre viitor.

Cât privește literatura ca refl ectare a realităţii, atât 
timp cât oamenii vor crede va exista și literatura bazată 
pe obiectivitate și moralitate iar religia va căpăta astfel 
și valoare poetică.

Depinde de tânăra generaţie care trebuie să 
restabilească calitatea supremă a naţiunii române și să 
pună bazele unei frumoase tradiţii în familii realizată 
în corespundere cu normele și accepţiile Bisericii 
Ortodoxe. Deoarece viaţa de pe pământ este doar o 
pregătire pentru viaţa veșnică și o șansă spre Mântuire 
trebuie să trăim frumos pentru a nu regreta și a fi  plăcut 
în faţa Domnului.

Tatiana Berdaga, 
studenta a. II, Facultatea de Litere, USM

CREȘTINISM ȘI LITERATURĂ – ÎNĂLŢAREA SPIRITULUI

În acest miez de toamnă, pe 18 
octombrie,  AO „Filocalia” și-a propus să-
i omagieze pe cei care au fost primii elevi 
ai atelierelor de creaţie ai Centrului Social 
„Sf. Dumitru” din capitală.

Acest centru a fost deschis la 15 
iulie 2004 în baza proiectului lansat 
de AO „Filocalia”, cu susţinerea 
bisericii „Sf. Dumitru” în persoana 
părintelui Pavel Borșevschi și 
cu suportul fi nanciar al fundaţiei 
elveţiene „Schmitz-Hille-Stiftung”.
Au fost deschise 3 ateliere de creaţie pentru 
care s-au procurat echipamente, materiale 
și au fost angajaţi 3 profesori-specialiști
Scopul acestui proiect a fost acordarea 
șansei pentru viitorul copiilor din familii 
defavorizate de a obţine diverse deprinderi, 
de a însuși o potenţială profesie, de a 
socializa și de a-și descoperi talentele 
prin lucru creativ, totodată fi ind educaţi în 
spiritul valorilor creștine.

Succesele Centrului au fost altoite 

de către profesori devotaţi, dar și de către cei care au 
contribuit cu ajutor fi nanciar, dintre care la eveniment 
a fost prezent dl. Dumitru Marin, directorul bazei de 
odihna „Dacia” din regiunea Vadul-lui-Vodă, care 
a apreciat copiii și a promis susţinere și implicare 
activă.

Și deoarece ne place să le reușim pe toate, 17 
octombrie fi ind Ziua Mondială pentru Eradicarea 
Sărăciei, am profi tat de ocazie să invităm prietenii 
mici ai centrului “Sf. Dumitru” la un frumos spectacol 
prezentat de cei de la teatrul “Licurici” care ne-au 
găzduit expoziţia. La spectacol au venit copii de la 
Centrul social “Sf. Dumitru” – generaţia mică; copii 
de la Internatul nr. 5 din capitală (ai cărui profesori 
au pus temelia activităţilor în atelierele de creaţie ale 
centrului); copii de la Centrul Comunitar pentru Copii 
și Tineri cu dizabilităţi fi zice din Chișinău; 40 de copii 
din familii social vulnerabile din satul Drăgușeni (de 

unde este originară profesoara de pictură a centrului 
social – dna Victoria Bălăţel); 25 copii din familii 
nevoiașe din satul Coșniţa, r. Dubăsari – de la Centrul 
social “Casa speranţei” – parteneri ai “Filocalia” și nu 
în ultimul rând copii de la Centrul social “Sf. Filaret 
cel Milostiv” din s. Costești, r. Ialoveni, care s-au 
implicat activ în activităţi alături de colegii lor de la 
Centrul social „Sf. Dumitru” din Chișinău pe parcursul 
ultimilor ani.

După spectacol copiii s-au îndulcit cu biscuiţi, 
ciocolate și sucuri, iar absolvenţii, profesorii și 
oaspeţii ceremoniei au celebrat cu o cupă de șampanie 
și tradiţionalele plăcinte moldovenești.

În această zi ne-am convins încă o dată în plus că 
educarea prin artă este o metodă efectivă și o cale de 
a dezvolta capacităţile creative ale copiilor, unii dintre 
discipolii atelierelor ajungând să-și facă o profesie de 
bază din ceea ce iniţial părea doar o simplă pasiune.

Filocalia.mdD
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O singură biserică din 
Moldova ofi ciază slujbe în 
limbajul mimico-gestual 

 
După 7 ani de la ofi cierea primei slujbe în limbaj 

mimico-gestual, parohul bisericii „Inima Tăcută” din 
Chișinău, Viorel Cojocaru, rămâne a fi  singurul preot 
care transmite cuvântul lui Dumnezeu către oamenii cu 
defi cienţe de auz. 

Solicitat de Info-Prim Neo, preotul Viorel Cojocaru 
a menţionat că biserica are în jur de 1000 enoriași, 500 
dintre care vin cu regularitate în sfântul locaș. Parohul a 
însușit limbajul mimico-gestual la Seminarul teologic din 
Pitești, România, deoarece în Moldova nu există o astfel 
de specialitate.

Preotul spune că mai mulţi tineri cu defi cienţe de 
auz manifestă interes să ducă mai departe această metodă 
de slujire, iar 2 dintre ei au fost trimiși deja la Pitești să 
însușească limbajul mimico-gestual. 

info-prim

Medicii soroceni merg la 
pacienţi

Medicii specialiști din raionul Soroca sunt mai aproape 
de pacienţii din sate. Potrivit unui ordin al Ministerului 
Sănătăţii din 2011, medicii specialiști din cadrul Secţiei 
consultative a Spitalului raional se deplasează în satele 
raionului. Scopul acestor deplasări este supravegherea 
pacienţilor cu maladii prevăzute în programul unic, 77 la 
număr, care prevăd adresarea directă la specialist. Așadar, 
potrivit unui grafi c comun al serviciilor din teritoriu, medicii 
pleacă în fi ecare zi de marţi într-o localitate rurală din raion. 
Ce-i drept, nu toţi specialiștii merg la pacienţii din sate, altfel 
spus, în baza unei evidenţe dispensarice, de către medicul de 
familie din sat este evaluată necesitatea prezenţei unui sau 
altui specialist. Ca mai apoi să fi e solicitaţi cei mai necesari 
medici specialiști. Potrivit Angelei Rusnac, șef Secţie 
consultativă a Spitalului raional Soroca, cel mai des în sate 
sunt solicitaţi medicii cardiolog, neuropatolog, oftalmolog, 
specialistul ORL. ”Totodată, un criteriu important este 
și pregătirea pacienţilor către consultaţiile cu medicii 
specialiști. Asta presupune efectuarea, de către personalul 
medical din localităţi, a investigaţiilor preventive, analize 
etc., astfel încât medicul specialist să obţină în faţă „tabloul 
medical” al pacientului și, în plus, aceasta permite a 
economisi timp care poate servi la primirea unui număr 
mai mare de pacienţi”, a mai spus doamna Rusnac. De la 
începutul anului, asemenea consultaţii au avut loc în 18 
localităţi, printre care Vădeni, Rudi, Visoca, Vărăncău, 
Slobozia-Cremene ș. a. Iar în continuare medicii vor 
pleca la pacienţii din Cerlina (30 octombrie), Ţepilova 
(6 noiembrie), Stoicani (13 noiembrie), Oclanda (20 
noiembrie), Tătărăuca Veche (27 noiembrie), Dărcăuţi (4 
decembrie), Rubleniţa (11 decembrie).

În raionul Soroca sunt 68 de localităţi rurale, dintre 
care 56 dispun de puncte medicale în care se pot desfășura 
asemenea întâlniri între medicii specialiști și pacienţii 
din sate. Potrivit surselor de la Spitalul raional, echipa de 
medici specialiști ajunge la pacienţii din sate circa o dată 
la doi ani.

Tatiana Zabulica

HIV ȘI TUBERCULOZA

Cel mai frecvent de 
tuberculoză se îmbolnăvesc 
persoanele cu o imunitate scăzută 
- o capacitate redusă de luptă cu 
diferite infecţii. Scăderea sau 
slăbirea imunităţii este provocată 
de un mod nesănătos de viaţă 
(fumatul, alcoolul, alimentarea 
incorectă, insufi cienţa somnului); 
stresul; suprasolicitarea fi zică și 
psihică; mediul ambiant poluat; 
infecţiile bacteriene și virale 
frecvente, care slăbesc organismul 
și epuizează sistemul imun. 
Totodată, scăderea imunităţii 
poate fi  și ca urmare a infectării 
cu virusul imunodefi cienţei umane 
- HIV.

CE ESTE HIV?
Virusul imunodefi cienţei 

umane a devenit cunoscut relativ 
nu demult - în anul 1983. El a fost 
descoperit în procesul clarifi cării 
cauzei lipsei totale sau parţiale 
a celulelor imune (limfocitele-T 
sau celulele CD4) la pacienţii, 
decedaţi de maladii, cauzele cărora 
erau infecţii cu microorganisme 
relativ slab patogene și care 
de regulă puteau fi  tratate. 
Cercetătorii francezi Francoise 
Barre-Sinussi și Luc Montagnier 
au reușit să stabilească, că cauza 

imunodefi cienţei misterioase este 
un virus, care, nimerind în sângele 
uman, „se stabilește cu traiul” 
doar în celulele sanguine albe 
- limfocitele-T, responsabile de 
protecţia omului faţă de infecţii. 
Nimerind în așa celulă, virusul 
schimbă activitatea ei. Celula 
începe să producă noi virusuri, 
care atacă celule noi, iar ea moare. 
În fi nal, omul rămâne fără celule 
de protecţie, el devine vulnerabil 
pentru orice maladie și chiar cea 
mai simplă infecţie poate deveni 
pentru el fatală. În anul 2008, 
cercetătorii menţionaţi mai sus au 
primit premiul Nobel în domeniul 
medicinii.

CE ESTE SIDA?

Odată ajuns în organismul 
uman, HIV distruge cu timpul o 
așa cantitate de celule imune, încât 
organismul nu se mai poate proteja 
de unele tipuri de cancer, virusuri, 
bacterii, ciuperci sau paraziţi. 
Atunci se dezvoltă una sau câteva 
maladii severe, provocate de 
imunodefi cienţă.

Această stare se numește 
sindromul imunodefi cienţei 
achiziţionate (dobândite) - SIDA. 
Deci, HIV și SIDA nu este același 
lucru. HIV - este virus, care 
suprimă sistemul imun, iar SIDA 
- este un complex de maladii, 
care apar la persoana infectată cu 
HIV, pe fonul imunităţii scăzute. 
SIDA de regulă se dezvoltă după 
câţiva ani (de la 2 până la 10) după 
infectarea cu HIV, dacă persoana 
infectată cu HIV nu primește 

tratament specifi c.

CUM SE TRANSMITE HIV?

Deoarece HIV trăiește în 
celulele sanguine albe, el se 
transmite doar prin contactul 
nemijlocit cu sângele, sperma, 
laptele matern, eliminările vaginale 
infectate. De aceea infecţia HIV se 
transmite:

prin contacte sexuale penetrante 
neprotejate (fără prezervativ);

prin utilizarea în comun sau 
repetată a seringilor, acelor sau 
altui instrumentar injectabil;

prin utilizarea instrumentarului 
nesteril pentru tatuaj, piercing sau 
manichiură (pedichiură);

prin utilizarea ustensilelor 
străine pentru ras, periuţelor de 
dinţi cu urme de sânge;

în timpul sarcinii, nașterii și 
alăptării la sân, dacă femeia este 
infectată cu HIV.

E POSIBILĂ INFECTAREA 
CU HIV ÎN TIMPUL 

CONTACTELOR COTIDIENE?

Nu. Mult timp, informaţia 
despre virusul misterios a fost 
limitată, totuși era cunoscut, 
că cazurile de îmbolnăviri, 
în cadrul cărora se determină 
imunodefi cienţă, devin tot mai 
multe și mai multe. Aceasta a servit 
drept motiv pentru apariţia diferitor 
zvonuri și presupuneri despre căile 
de transmitere ale virusului, ceea 
ce duce la frica neîntemeiată și 
atitudinea ostilă faţă de persoanele, 
care trăiesc cu HIV.

CE TREBUIE SĂ ȘTIE 
DESPRE INFECŢIA 
HIV PACIENTUL CU 
TUBERCULOZĂ

• prin tuse și strănut;
• prin transpiraţie și lacrimi;
• prin strângere de mâini sau 

îmbrăţișări;
• prin utilizarea în comun a 

veselei sau lenjeriei de pat;

• prin utilizarea în comun 
a căzii de baie, chiuvetei, 
WC-ului;

• prin barele și scaunele din 
transportul public;

• prin contact cu animalele 

sau prin înţepăturile de 
insecte;

• prin sărut/prin salivă 
(concentraţia virusului 
în salivă este insufi cientă 
pentru infectare).

LA MOMENTUL ACTUAL ESTE STABILIT, 
CĂ INFECŢIA HIV NU SE TRANSMITE:

CARE SUNT SIMPTOMELE INFECŢIEI HIV?

Perfi ditatea și pericolul infecţiei HIV constă în faptul că, în majoritatea cazurilor, începutul ei trece absolut 
neobservat. Durata perioadei de evoluţie a infecţiei HIV în organism depinde de diverși factori, inclusiv de 
starea generală de sănătate a persoanei infectate. Pot trece câţiva ani, până când persoana va observa careva 
schimbări în starea sănătăţii sale, totuși în toată această perioadă, ea va prezenta pericol pentru cei din jur. În 
afară de aceasta, neștiind despre prezenţa infecţiei cu HIV în organismul său, persoana poate omite timpul 
iniţierii tratamentului antiretroviral - un tratament specifi c, care permite suprimarea dezvoltării virusului în 
organism, menţinerea imunităţii și amânarea dezvoltării SIDA.

Este imposibil de determinat după calităţile exterioare, dacă persoana este sau nu infectată cu HIV. Prezenţa 
sau lipsa infecţiei HIV este dovedită doar prin testarea specială.
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Preafericitul Părinte 
Maxim, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe a 
Bulgariei a trecut la 
cele veșnice

A adormit la vârsta de 98 de ani,   Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe 
Bulgare, Patriarhul Maxim.

 Patriarhul Maxim al Bulgariei era internat în ultima vreme la 
Spitalul „Lozenets” din Sofi a, iar în urmă cu câteva zile împlinise deja 
98 de ani.

 De menţionat că Patriarhul și-a dat ultima sufl are în zori, la orele 
03.50. Fericitul întru adormire Patriarh s-a născut pe 29 octombrie 
1914 în satul de munte Oresak.

A studiat la școala din satul său, iar la vârsta de 27 ani a fost tuns 
monah într-o mănăstire din vecinătate.

A studiat Teologia la Universitatea din Sofi a, iar în 1944 a fost 
hirotonit preot.

Între anii 1950-1955 a slujit ca Întîistătător al Metocului Patriarhiei 
Bulgariei la Moscova.

Pe 30 decembrie 1956 a fost hirotonit Episcop titular de Vranitsa.
Pe 30 octombrie 1960 a fost ales Mitropolit de Lovtsu.
Pe 4 iulie 1971 a fost ales Mitropolit de Sofi a și Patriarh al 

Bulgariei, urmându-i predecesorului său Chiril.
În sfârșit, pe perioada Patriarhatului său se crede că Biserica 

Bulgariei a devenit una din cele mai conservatoare Biserici, deoarece 
participă doar la dialoguri inter-ortodoxe și a încetat să dialogheze cu 
catolicii sau protestanţii.

Patriarhul Maxim a condus Biserica Ortodoxă a Bulgariei din anul 
1971, iar pe 29 octombrie 2012 a împlinit vârsta de 98 de ani.

Veșnica lui pomenire!

S-a stins din viaţă părintele 
Ioan Țăruș

Cu tristeţe în sufl et am afl at de stingerea 
din viaţă a părintelui Protoiereu Ioan Țăruș – un 
preot vrednic, sârguincios și cu spirit jertfelnic, 
care pe parcursul întregii sale slujiri s-a deosebit 
prin altruism și avânt duhovnicesc.

Fiind un vrednic fi u al Bisericii Ortodoxe din 
Moldova, este deplâns de confraţii slujitori și de 
numeroșii fi i și fi i ce duhovnicești, care au afl at 
în părintele un sprijin de nădejde și un povăţuitor 
drept.

Celor care se roagă pentru odihna nou-
adormitului rob al lui Dumnezeu Ioan, ne alăturăm și noi, transmiţând rudelor 
îndurerate regretele noastre și sincerele condoleanţe.

Domnul să-l odihnească cu cei drepţi.
 + VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

A trecut la cele veșnice 
părintele Vasile Sâli

După o viaţă pământească îndelungată, 
trăită cu dragoste de Hristos și de aproapele, 
vrednicul slujitor al altarului – părintele 
Protoiereu Vasile Sâli a trecut la cele 
veșnice.

Iubit și respectat deopotrivă de confraţii 
slujitori și de enoriași, părintele Vasile a lăsat 
o amintire luminoasă și un frumos exemplu 
de credincioșie și bunătate, demn de urmat 

de toţi cei care vor să vieţuiască după învăţătura Evangheliei.
În aceste momente de grea pierdere suntem alături de rudele și 

apropiaţii Sfi nţiei Sale, îndemnându-i să se îmbărbăteze cu speranţa 
Învierii și rugându-ne Domnului toţi împreună pentru odihna sufl etului 
vrednicului Său rob.

Veșnica lui pomenire.
+ VLADIMIR, MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Gallup International a dat publicităţii un 
sondaj de opinie în legătură cu religiozitatea 
sau ateismul în rândul popoarelor lumii. Astfel, 
în cadrul acestui sondaj 59% s-au declarat 
religioși, 23% ne-religioși, iar 13% s-au declarat 
atei. Sondajul s-a bazat pe mai multe interviuri 
în diferite ţări în care s-au folosit 51.927 de 
respondenţi. În fi ecare ţară s-au folosit cam 1000 
de bărbaţi și femei, fi e faţă în faţă, fi e prin telefon 
sau online. Sondajul a fost realizat în 57 de ţări în 
perioada noiembrie 2011 - ianuarie 2012, marja de 
eroare fi ind de +/-  3-5% cu 95% nivel de încredere.
    Întrebarea folosită în interviu a fost: Indiferent 
dacă frecventaţi sau nu un cult, aţi putea spune 
că sunteţi o persoană religioasă, ne-religioasă 
sau una ateistă convinsă? Răspunsul: 59% 
religioși, 23% ne-religioși, iar 13% atei.

    Primele 10 ţări cu cei mai mulţi atei sunt: China 
cu 47%, Japonia cu 31%, Republica Cehă cu 30%, 
Franţa cu 29%, Coreea de Sud și Germania cu 
15%, Olanda 14%, iar Austria, Islanda, Australia 
și Irlanda cu câte 10% dintre respondenţi. Cele mai 
religioase 10 ţări sunt: Ghana 96%, Nigeria 93%, 
Armenia 92%, Fiji 92%, Macedonia 90%, România 
89%, Irak 88% Kenya 88%, Peru 86%, Brazilia 
85%. În ţările creștine sunt 81% religioși, în cele 
musulmane sunt 74%; evreii 38% și hindușii 82%.
    Sondajul relevă și faptul că spre deosebire de 
situaţia din 2005, religiozitatea a scăzut cu 9% în 
2012, în timp ce ateismul s-a ridicat cu 3 procente. 
Ţările în care declinul s-a înregistrat la cotele 
cele mai ridicate sunt Vietnam, Elveţia și Franţa 
– cu peste 20% (!), Africa de Sud, Islanda, Statele 
Unite, Canada și altele.

Trupul preotului ortodox grec Fadi Jamil Haddad, 
paroh al bisericii Sfântul Ilie din Qatana, a fost găsit în 
24 octombrie, nu departe de locul unde a fost răpit, în 
cartierul Jaramana, din nordul Damascului.

Preotul ortodox a fost răpit în 19 octombrie 
de un grup armat neindentifi cat, relatează Agenţia 
de știri Fides. Acest lucru a fost confi rmat de către 
protoieria unde Părintele Haddad era afi liat în 
Damasc.

Un preot a spus sub protecţia anonimatului că 
„trupul martirului pentru Hristos a fost torturat în 
mod oribil, iar ochii i-au fost scoși. Este sigur un act 
terorist. Părintele Haddad este un martir al Bisericii 
noastre”.

În ceea ce privește responsabilitatea pentru 
această crimă, nu se știe încă dacă sunt forţele rebele 
de opoziţie sau armata guvernamentală. Conform 

agenţiei Fides, răpitorii au cerut familiei și Bisericii 
o răscumpărare de 50 de milioane de lire siriene (550 
000 de euro). Această sumă exorbitantă nu a putut fi  
strânsă.

Părintele Haddad era cunoscut pentru zelul său 
apostolic ortodox, pentru dăruirea sa misionară și 
pentru prezenţa sa în mijlocul credincioșilor. Acest 
lucru a deranjat în mod sigur grupările teroriste din 
regiune. Există 500 000 de creștini ortodocși în Siria, 
mai ales în partea de vest a ţării și în Damasc.

Părintele Haddad este un neo-martir al Bisericii 
lui Hristos, iar moartea sa cumplită nu face decât să 
arate puterea nemuritoare a lui Hristos, care trece 
lumea de la moarte la viaţă. Trupul zdrobit și mutilat 
al mucenicului devine inimă de har a creaţiei și izvor 
de vindecare și de minune pentru Biserică, arătând 
neputinţa ucigașilor de a ucide creștinismul și lumina 
care izvorăște din Hristos și se revarsă cruciform în 
toată lumea.

Mucenicii sunt părticele din Hristos, pentru că 
L-au iubit încât și-au dat viaţa pentru El și au devenit 
una cu El prin Sângele Lui și al lor. Ei sunt prelungirea 
Crucii în univers, măsura de a fi  a Bisericii și proorocia 
raiului în durerile Crucii acestei lumi. Trupurile lor 
zdrobite de tirani rămân ca stâlpi de lumină și de foc ai 
Bisericii, care luminează și ard materia transformând-
o prin har. Moartea lor în dureri cumplite e pledoaria 
sfi nţilor pentru rai și a nemernicilor pentru iad.

Sursa: www.doxologia.ro

Starea religiozităţii oamenilor în lume

Preot ortodox omorât în Siria pentru credinţa creștină

Adunarea Bisericii Ortodoxe 
a Americii (OCA) a ales pe noul 
primat al Bisericii americane.

Este vorba despre 
Arhiepiscopul Tihon de Filadelfi a 
și Pensylvania orientală. 663 de 
ierarhi, membri ai clerului și laici 
au participat la adunare.

După o slujbă religioasă și 
cântarea troparului Sfântului Duh, 
Preotul Eric G. Tosi, secretar al 
OCA a deschis sesiunea. Niciunul 
dintre cei propuși nu a obţinut două 
treimi din sufragii. Arhiepiscopul 
Tihon de Filadelfi a a obţinut 317 
sufragii, iar Episcopul Michael 
de New York a primit 355. În 
acest caz, ultimul cuvânt l-au avut 
membrii Sfântului Sinod al OCA, 
care l-au ales pe ierarhul Tikhon.

Arhiepiscopul Tihon, al cărui 
nume laic este Marc Mollard, 
s-a născut în Boston, în data de 
15 iulie 1966. Acesta a absolvit 

școala secundară în Reading, 
Pennsylvania, în 1984, și a obţinut 
bacalaureatul în 1988, în franceză 
și sociologie, la Colegiul Franklin 
și Marshall din Lancaster, 
Pennsylvania, după care s-a mutat 
în Chicago.

În 1989, el părăsește Biserica 
Episcopaliană și a fost primit în 
Ortodoxie.

În toamna aceluiași an, 

a început studiile teologice la 
Seminarul Sfântul Tihon din South 
Canaan, Pennsylvania.

Un an mai târziu, el a intrat 
în comunitatea monastică Sfântul 
Tihon, ca ucenic. După ce a 
primit masteratul în teologie la 
Seminarul Sfântul Tihon, în 1993, 
a fost numit profesor de Vechiul 
Testament.

În 1995, el a depus jurămintele 
monahale, primind numele de 
Tihon, și a fost hirotonit diacon 
și apoi preot la Mănăstirea Sfântul 
Tihon. În 1998, el a fost ridicat la 
rang de egumen și în anul 2000 de 
arhimandrit.

A fost hirotonit episcop 
în ziua de 14 februarie 2004, 
de către Mitropolitul Herman, 
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe 
din America, mai apoi fi ind ridicat 
la rang de Arhiepiscop, în 9 mai 
2012.

Un nou primat al Bisericii Ortodoxe a Americii


