„Lasă darul tău acolo, înaintea altarului, și mergi întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi, venind, adu darul tău” (Matei 5, 24)

„Dacă postul
ar cârmui viaţa
noastră, atunci viaţa
n-ar mai fi atât
de plină de plâns
şi de tristeţe.”
(Sfântul Vasile cel Mare)
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A avut loc prima întrunire a Comisiei sinodale
pentru probleme morale şi sociale
Joi, 21 iunie, la Palatul Mitropolitan a
fost convocat Sinodul Bisericii Ortodoxe din
Moldova. La întrunire au fost prezenţi toţi
arhiereii din cuprinsul Mitropoliei Moldovei.
Subiectul discuţiei a vizat aprobarea Legii cu privire la egalitatea de șanse şi nemulţumirile slujitorilor şi credincioşilor.
Ierarhii au luat următoarele decizii:
În urma numeroaselor cereri parvenite din partea clericilor şi mirenilor din cuprinsul Mitropoliei Moldovei, care solicită
implicarea Bisericii în soluţionarea problemelor stringente ce bulversează societatea
autohtonă şi care, prin caracterul lor, pun în
pericol liniştea, pacea şi integritatea morală
2. Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova
a decis formarea Comisiei sinodale pentru probleme sociale şi morale. Din componenţa acestei Comisii vor face parte
slujitori şi mireni, reprezentanţi ai tuturor
Eparhiilor a Bisericii Ortodoxe din Moldova.
Preşedintele Sinodului BOM
+ VLADIMIR,
Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove
Membrii:
+ SAVA,
Episcop de Tiraspol şi Dubăsari
+ ANATOLIE,
Episcop de Cahul şi Comrat

a cetăţenilor Republicii Moldova, membrii
Sinodului au luat decizii menite să soluţioneze problemele iscate şi să prevină dezvoltarea ulterioară a unor tendinţe şi procese
distructive:

+ PETRU,
Episcop de Ungheni şi Nisporeni

1. Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova
condamnă păcatul homosexualităţii şi
propaganda acestuia. În acelaşi timp, îi
cheamă la pocăinţă pe cei care răspândesc
acest păcat.

+ MARCHEL,
Episcop de Bălţi şi Făleşti
+ NICODIM,
Episcop de Edineţ şi Briceni

A fost întocmită lista nominală a Adunării Eparhiale a Episcopiei de Centru

Î

n cadrul audierii dărilor de seamă ale
Eparhiei de Centru, Protopopiatele şi
Mănăstirile au înaintat candidaţi pentru a
fi incluşi în calitate de membri ai Adunării
Eparhiale din cadrul Episcopiei de Centru (a
Chişinăului), parte componentă a Mitropoliei
Moldovei.
În urma examinării candidaturilor
propuse, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit
Vladimir a aprobat listele nominale ale
Adunării Eparhiale. Cu aceeaşi ocazie au

fost nominalizaţi şi membrii Consiliului
Eparhial.
***
dunarea Eparhială este un organism
deliberativ pentru toate problemele
administrative, culturale, social-filantropice,
economice şi patrimoniale ale Eparhiei, care se
compune din reprezentanţii aleşi ai clerului
şi ai credincioşilor, cu o viaţă morală şi religioasă demnă de un creştin, care au candidat
cu binecuvântarea ierarhului locului.

A

Pentru activitate contrară învăţăturii Bisericii, mandatele acestora se revocă de
Adunarea Eparhială, la propunerea Chiriarhului.
***
onsiliul Eparhial este un organism
executiv al Adunării Eparhiale şi are
în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga Eparhie.

C

S-a constituit Comisia sinodală pentru probleme morale și sociale
DECRET
Prin prezentul, se constituie Comisia sinodală pentru proble- 9. dl. Anatolie GOLBAN
me morale şi sociale în următoarea componenţă:
10. dl. Vladimir TÎTIC
1. protoiereu Victor PLEŞCA, preşedinte
11. dl. Veaceslav PÎNZARI
2. protoiereu Vasile SĂRĂCUŢA
12. dl. Serghei DRAGOMAN
3. protoiereu Petru CIUNCIUC
13. dna. Elena BÎTCĂ
4. protoiereu Ioan CALMÎC
14.dl. Gheorghe AVORNIC
5. protoiereu Nicolae GOREANU
În termen de 10 zile din data costituirii Comisiei să fie pre6. egumen PAFNUTIE (Ghenadie Popa)
zentat spre aprobare proiectul regulamentului de funcţionare.
7. preot Samuil BACARJI
+ Vladimir,
8. dl. Serghei BLÎNDU
Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove

De la suflet la suflet

Despre dragostea frăţească
Aflându-ne în toiul Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, este mai binevenit ca niciodată să ne gândim la relaţiile pe care le avem cu
apropiaţii noştri şi la exemplul pe care ni-l dau
cei doi mari Sfinţi ai lui Hristos. Măcar acum,
în această perioadă destinată liniştii şi regăsirii sufleteşti, să reflectăm asupra acestui lucru,
căci, răpiţi fiind de grija zilei, în goana noastră
după cele lumeşti, uităm de această noţiunecheie a credinţei ortodoxe – dragostea pentru
aproapele. Întâi de toate, să fim sinceri cu noi
şi să ne întrebăm dacă ştim cu adevărat cine
este aproapele nostru. Desigur, primul gând va
zbura către părinţi, fraţi, surori, rude şi prieteni.
Dar oare când Hristos ne-a spus să ne iubim unul pe altul s-a referit doar la persoanele
din anturajul imediat? Sigur că nu, în creştinism „aproapele” este fiecare om, creat după
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.
Dar oare noi avem puterea să urmăm această poruncă? Trebuie să recunoaştem că, de cele
mai multe ori, invidia, ura, mândria şi nepăsarea
ne împiedică să urmăm învăţătura hristică. Astfel, nu o dată am fost cei care am ignorat un om
pentru că din puţinătatea credinţei noastre nu am
văzut aproapele despre care ne vorbeşte Mântuitorul Hristos. Am nesocotit oamenii din jur judecându-i, indiferent dacă au greşit sau nu, lucru
pe care, evident, nu suntem abilitaţi să îl facem.
Să ne gândim puţin, oare am putea să ne
iubim duşmanii, pe cei care ne-au făcut lucruri
ce ne par de neiertat? Întrebarea este grea, însă
răspunsul este evident: trebuie să-i iubim şi pe
cei care ne-au făcut viaţa amară, pentru că şi
ei sunt fraţii şi surorile noastre, căci şi Mântuitorul Hristos, pe Cruce fiind, a rugat pe Tatăl
să-i ierte pe cei care L-au răstignit, „pentru că
fac, dar nu ştiu ce fac”. Prin această întâmplare
Domnul Iisus Hristos ne-a dat unul dintre cele
mai frumoase şi mai vibrante exemple de dragoste creştină; El a văzut până şi în ucigaşii Săi
creatura lui Dumnezeu.
Am putea să ne îndreptăţim şi să spunem
că ne iubim aproapele, doar facem milostenie
sau ne emoţionăm când auzim la radio sau vedem la TV tragedia cuiva. Este un pas înainte,
dar nu este de ajuns. Dragostea creştină nu se
limitează la pomeni făcute mai mult automat şi
la suspine de serviciu, în faţa televizorului. Trebuie să avem o atitudine sinceră faţă de cei din
jurul nostru – atunci când facem milostenie, să
o facem din toată inima, iar când compătimim
pe cineva, să o facem din tot sufletul. Şi nici
aceasta nu este unitatea de măsură deplină a
dragostei frăţeşti dintre creştini, dragostea este
desăvârşită atunci când ne rugăm pentru fraţii
şi surorile noastre, fie că ne sunt prieteni sau
duşmani.
Una dintre cele mai frumoase rugăciuni în
acest sens este „Tatăl nostru”, unde îl rugăm pe
Dumnezeu să ne iubească în aceeaşi măsură în
care şi noi îi iubim pe cei care ne-au greşit întrun fel sau altul. Să nu uităm niciodată faptul
că în Biserică nu s-a făcut deosebirea între „ai
noştri” şi „ai lor” – toţi suntem egali în faţa lui
Dumnezeu, indiferent cum am cântări noi cu
minţile noastre omeneşti, de asta trebuie să fim
în comuniune perfectă cu toţi oamenii, pentru
ca la Judecată să dăm răspuns bineplăcut Domnului atunci când ne va întreba dacă am iubit în
aceeaşi măsură prietenii şi duşmanii. Doamne
ajută!
Rubrică susținută de
Preotul Octavian Moșin
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Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (10 - 26 iunie 2012)
10 Iunie

Pe lângă cererile făcute cu umilinţă în faţa Atotţiitorului, creştinii au mai venit în această
zi la biserică spre a mulţumi Tatălui Ceresc pentru toate binefacerile sale şi pentru faptul că
Domnul se îndură de robii săi şi nu-i lasă, iertându-le greşalele şi binecuvântându-i cu mila Sa.
Anume despre asta a şi vorbit Întâistătătorul în îndemnul său către enoriaşi, sfătuindu-i cu
dragoste şi înţelepciune să fie turma cea smerită, trăind cu frică de Dumnezeu şi cu nădejdea
vieţii veşnice. Înalt Prea Sfinţitul Vladimir a mai menţionat că şi în continuare postul trebuie
trăit în rugăciune şi în cumpătare spre veselie duhovnicească, spre împăcare şi spre pace lăuntrică, astfel încât fiecare credincios să primească răsplata Mântuitorului pentru nevoinţă şi
pentru credinţa sa.
20 Iunie

În Duminica I după Rusalii, a Tuturor Sfinților, Mitropolitul Vladimir, dimpreună cu slujitorii Catedralei “Nașterea Domnului” din Chișinău, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie
în prezența unui număr mare de credincioși care au venit să înalțe rugi Bunului Dumnezeu
alături de Întâistătător.

Printre enoriașii prezenți la serviciul divin au putut fi văzuți și numeroși părinți cu copiii
lor, fapt ce demonstrează grija celor dintâi pentru creșterea tinerei generații în spiritul valorilor
credinței creștin-ortodoxe, or, anume în biserică dragostea pentru cele sfinte poate fi deprinsă
cel mai bine, copiii având posibilitatea să trăiască experiența apropierii de Dumnezeu alături de
părinții lor, înțelegând prin propria trăire rolul și rostul credinței în consolidarea familiei, astfel
încât și ei, la rândul lor, la timpul cuvenit, să-și întemeieze căminul familial pe baza acestor
bineplăcute exemple.
Ca la fiecare slujbă, și în această duminică cei prezenți au putut simți grija și dragostea părintească a Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, transmisă prin atmosfera de o înaltă ținută
duhovnicească și de o mare împlinire sufletească, pe care au putut-o trăi atât slujitorii altarului,
cât și credincioșii uniți în rugăciune și în cuget.
18 Iunie

În cea de a doua Duminică după Rusalii, ÎPS Mitropolit Vladimir, împreună cu slujitorii
Catedralei „Naşterea Domnului” au săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.
După cum şi se cuvine în post, sfântul locaş a devenit neîncăpător pentru credincioşii din capitală care au venit să se roage Bunului Dumnezeu şi sfinţilor Săi, întărindu-se spiritual pentru
a face faţă tuturor ispitelor şi greutăţilor vieţii.

Într-o atmosferă festivă, alături de conducerea Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, de dascăli, de rude și de apropiați, noua pleiadă de absolvenți ai Academiei Teologice a
participat la un frumos serviciu divin oficiat de Mitropolitul Vladimir şi slujitorii paraclisului
“Sf. Trei Ierarhi”, care a precedat înmânarea Diplomelor de studii în cadrul Academiei.
Adresându-se către proaspeții absolvenți, Mitropolitul Vladimir, rector al Academiei Teologice din Moldova, a mulțumit tinerilor pentru sârguința de care au dat dovadă în perioada anilor
de studii, dar şi pentru respectul pe care l-au manifestat față de profesorii ce s-au străduit să le
semene în suflet grăuntele înțelepciunii Evangheliei şi dragostea pentru cele sfinte. În această
ordine de idei, Înalt Prea Sfinția Sa şi-a manifestat speranța că şi această promoție de absolvenți
ai ATOM vor duce cu cinste mai departe bunul nume al instituției şi vor deveni slujitori vrednici ai altarului întru slava lui Dumnezeu şi mântuirea poporului binecredincios.

Arhiereul s-a adresat cu un cuvânt de felicitare şi către corpul didactic în frunte cu prorectorul Academiei Teologice din Moldova, Prot. Mitr. Vetcislav Cazacu, subliniind dăruirea,
profesionalismul şi înalta ţinută pedagogică a celor care ani la rând muncesc spre educaţia
noilor generaţii de teologi.
La rândul său, grupul de absolvenți a venit cu frumoase cuvinte de mulțumire către ÎPS
Mitropolit Vladimir pentru grija permanentă ce o poartă învăţăceilor din cadrul ATOM, manifestându-şi recunoştinţa şi faţă de profesori pentru îndelunga lor răbdare şi perseverența de care
au dat dovadă de-a lungul anilor de studii.
Discutând cu Serghei Cucereavâi, unul dintre proaspeții absolvenți ai ATOM, despre sentimentele pe care le încearcă la finalul studiilor şi despre planurile sale de viitor, acesta ne-a
declarat următoarele: “Trăiesc acum momente deosebit de emoţionante, deoarece închei un
capitol şi încep altul. Anii pe care i-am petrecut studiind la Academia Teologică au fost ani plini
de entuziasm, de speranțe, de realizări şi de descoperiri.
Datorită profesionalismului, dar mai ales răbdării și dragostei pedagogilor din cadrul Academiei, am reușit să acumulez un bagaj de cunoștințe teologice, care, odată valorificate, mă
vor ajuta să slujesc Bisericii aşa cum am fost învățat – cu dragoste, cu smerenie şi cu dăruire
de sine.
Mă închin în fața celor care au muncit, ca astăzi să pot fi aici şi să mă pot bucura de acest
deosebit moment, le mulțumesc din suflet pentru truda lor şi nădăjduiesc ca, în cel mai scurt
timp, să-mi revăd dascălii, dar şi colegii la studiile de masterat, pentru a obține formarea teologică completă, pe care consider că trebuie să o aibă orice persoană care hotărăște să-și dedice
viața slujirii lui Dumnezeu”.
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Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (10 - 26 iunie 2012)
Această scurtă mărturie reflectă, de fapt, părerea majorității covârșitoare a absolvenților Academiei de Teologie din Chișinău, ceea ce ne face să credem, pe bună dreptate, că, în Republica
Moldova, se cristalizează o nouă clasă de teologi tineri și energici, care, datorită cunoștințelor
și entuziasmului lor, sunt gata să facă față tuturor provocărilor contemporaneității.
Conform datelor oferite de doamna Rodica Slivca, director adjunct pentru învăţămțânt al
Seminarului Liceal de Teologie Ortodoxă, promoţia 2012 numără 28 de absolvenţi ai Seminarului Teologic, 49 de absolvenţi ai Academiei Teologice şi 16 absolvenţi ai ciclului de Masterat.

turmei dreptmăritoare, fiind cunoscut ca un arhiereu drept, cumpătat şi înţelept, calităţi pe care
şi le-a păstrat şi în misiunea sa din SUA.
La rândul său, Vlădica Iustinian a mulţumit Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru primirea călduroasă şi pentru bucuria de a oficia Sfânta Liturghie împreună, menţionând că, deşi se află la o
distanţă foarte mare de Moldova, în rugăciune este totdeauna alături de clerul şi poporul din
ţara noastră, pentru care are o preţuire deosebită.
25 Iunie

21 Iunie

Joi, 21 iunie, la Palatul Mitropolitan a fost convocat Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova. La întrunire au fost prezenţi toţi arhiereii din cuprinsul Mitropoliei Moldovei.
Subiectul discuţiei a vizat aprobarea Legii cu privire la egalitate şi nemulţumirile slujitorilor
şi credincioşilor.
În Duminica a 3-a după
Cincizecime, ÎPS Mitropolit Vladimir, împreună cu
ÎPS Arhiepiscop Iustinian
de Naro-Fominsk, exarh al
parohiilor patriarhale din
SUA, au oficiat Sfânta şi
Dumnezeiasca Liturghie la
Catedrala „Naşterea Domnului” din Chişinău.
În cadrul serviciului divin, diaconul Ioan Bordea
a fost hirotonit în treapta
de preot pe seama parohiei
„Sf. Diomid” din Chişinău,
iar tânărul Veaceslav Solo-

24 iunie

naru s-a învrednicit de treapta diaconească. Cu ocazia acestui binecuvântat eveniment, Vlădica
Vladimir a felicitat nou-hirotoniţii slujitori, îndemnându-i să fie vrednici de chemările lor şi să
dea exemple frumoase poporului binecredincios prin trăire şi prin credinţă.
Tinerii slujitori au mulţumit Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru îndemnurile părinteşti şi pentru
sfaturile duhovniceşti, declarând că îşi vor dedica toate forţele pentru propăşirea Bisericii strămoşeşti.
După serviciul divin, Mitropolitul a mulţumit Arhiepiscopului Iustinian pentru bucuria coliturghisirii, menţionând că, atâta timp cât Înalt Prea Sfinţia Sa a fost Arhiepiscop în cadrul
Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, s-a bucurat de preţuirea confraţilor slujitori şi a

În dimineaţa zilei, la reşedinţa mitropolitană, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a dialogat cu Prea Sfinţitul Episcop Marchel de Bălţi şi Făleşti și câțiva reprezentanți ai Consiliului
eparhial.
În cadrul întrevederii, Întâistătătorul s-a interesat de starea de lucruri din Eparhia de Bălţi şi
Făleşti, în special, despre implicarea parohiilor în soluţionarea problemelor de ordin social şi
activitatea misionară a slujitorilor din această jurisdicţie.
După prezentarea situaţiei de către PS Marchel, Mitropolitul a venit cu câteva sugestii de
optimizare a muncii în aceste direcţii, pentru ca Biserica să devină o alternativă sănătoasă provocărilor şi tendinţelor negative contemporane.
În continuare, Ierarhii au discutat despre starea de lucruri în cuprinsul Mitropoliei peransamblu, găsind soluţii pentru problemele iscate.
26 iunie

Palatul Mitropolitan a găzduit prima şedinţă a Comisiei Sinodale pentru probleme morale şi
sociale, creată la 25 iunie a.c. prin decizia Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.
Evenimentul a început cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Vladimir care,
discutând cu membrii comisiei, s-a arătat optimist în ceea ce priveşte activitatea acestei structuri şi modalităţile prin care va contribui la păstrarea şi promovarea normelor moral-spirituale
caracteristice societăţii autohtone.

În acelaşi timp, Mitropolitul a salutat prezenţa, în componenţa Comisiei, a unor personalităţi
din mediul teologic şi laic care deja s-au recomandat ca buni creştini şi promotori ai valorilor
naţionale şi bisericeşti.
În continuare, Comisia s-a reunit în şedinţa de lucru, în cadrul căreia au fost stabilite direcţiile de activitate, mecanismele de implementare a deciziilor, fiind identificate problemele
stringente cu care se confruntă societatea la momentul actual: justiţia, colectarea automatizată
a datelor personale şi identificarea forţată a persoanelor fizice etc..

4

Anul XII, Nr. 11 - 12, 29 iunie 2012

Asociaţia Obştească „Soarta”
la popas aniversar
Cu ocazia aniversării unui
deceniu de la înfiinţarea Asociaţiei Obşteşti „Soarta”, aducem
cele mai sincere felicitări conducerii instituţiei în personana
doamnei Asea Răilean şi tuturor
colaboratorilor Asociaţiei, care,
pe parcursul a zece ani, şi-au
demonstrat profesionalismul şi
dăruirea în domeniul asistenţei
sociale.
Munca cu oamenii din păturile socialmente vulnerabile este
una deosebit de responsabilă şi
dificilă, deoarece presupune antrenarea unor resurse considerabile şi implicarea, inclusiv emoţională, în ajutorarea persoanelor
care au nevoie mai mult decât
oricine de susţinerea şi sprijinul
nostru.
Prin activitatea pe care o întreprindeţi, de fapt, nu faceţi nimic altceva decât să îndepliniţi
una dintre poruncile Bisericii
– cea de a fi alături de aproapele năpăstuit şi de a-l ajuta fără
gândul la vreo răsplată. Ne bucură faptul că, în aceste timpuri
deloc uşoare, mai există oameni
care absolut dezinteresat îşi concentrează eforturile spre a uşura
cuiva viaţa, spre a aduce zâmbetul şi recunoştinţa pe o faţă crispată de tristeţe şi de neajunsuri.
La acest popas aniversar nu
putem să nu amintim de fruc-

tuoasa colaborare dintre AO
„Soarta” şi Departamentul Mitropolitan penru Asistenţă Socială şi Caritate, în urma căreia au
fost realizate mai multe acţiuni
de ajutorare a familiilor nevoiaşe
şi a bătrânilor singuratici în cuprinsul Mitropoliei Moldovei.
Credem cu fermitate că, şi în
continuare, Asociaţa Dumneavoastră va fi un etalon al implicării sociale şi va contribui la
crearea unei culturi a activităţii
caritabile. În această ordine de
idei, vrem să vă asigurăm că şi
în continuare Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove va fi
alături de Dumneavoastră prin
intermediul
Departamentului
Mitropolitan pentru Asistenţă
Socială şi Caritate.
Vă urăm Dumneavoastră
personal şi tuturor celor care vă
susţin activitatea deplină sănătate trupească şi sufletească, răbdare, dragoste de muncă şi mult
zel pentru fapta cea binecuvântată pe care o faceţi. Bunul Dumnezeu să vă fie scut de nădejde şi
îndrumător înţelept spre a-I împlini cu destoinicie poruncile.
Cu arhiereşti binecuvântări şi
înaltă preţuire,

Universitatea „Constantin Stere”
15 ani de la fondare
ÎPS Mitropolit Vladimir a adresat
un mesaj de felicitare cu prilejul aniversării a 15-a de la fondarea Universităţii de Studii Politice şi Economice
Europene „Constantin Stere”:
Cu ocazia celei de a cincisprezecea aniversări
din ziua fondării Universităţii de Studii Politice
şi Economice Europene „Constantin Stere”, vrem
să aducem cele mai sincere felicitări întregului
colectiv pedagogic în frunte cu domnul rector
Gheorghe Avornic, profesor universitar.
Pentru o instituţie de învăţământ superior
cincisprezece ani sunt doar un început, însă un
început promiţător pentru educarea unei pleiade
de specialişti tineri, entuziaşti şi competenţi, care
să contribuie la dezvoltarea şi propăşirea ţării.
Pe majoritatea profesorilor care activează în
această instituţie îi cunoaştem ca buni creştini,
cetăţeni responsabili şi profesionişti ai vocaţiei lor.
Tocmai aceste calităţi ale domniilor lor ne fac să
credem că scopul Universităţii de Studii Politice
şi Economice Europene „Constantin Stere” de a
insufla studenţilor dragostea şi respectul pentru
valorile general-umane prin predarea unor cunoştinţe absolut necesare într-o societate modernă va
fi realizat pe deplin.
La acest frumos popas aniversar urăm tuturor
celor care şi-au asumat înalta responsabilitate de a
se angaja în procesul de educare a tinerei generaţii
multă înţelepciune şi perseverenţă, iar cunoştinţele
pe care le vor oferi să fie în spiritul Evangheliei şi
al bunei înţelegeri între oameni.
Cu deosebit respect,

+ VLADIMIR,
Mitropolit al Chişinăului şi al
Întregii Moldove

+ VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI
ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

***
Sâmbătă, 23 iunie, la Palatul Republicii, a avut
loc partea festivă a aniversării, la care au participat
savanţi şi oameni de cultură din ţară şi de peste
hotare.
La eveniment a fost prezent Părintele Octavian Moşin de la Biserica „Întâmpinarea Domnului”
din incinta USM, care a transmis mesajul de felicitare al Mitropolitului.
Totodată, a fost înmânată Medalia „Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”
domnului dl Gheorghe Avornic, rectorul universităţii, care este şi un bun creştin, dintr-o viţă de
slujitori ai Bisericii, ctitorind mai multe biserici
din republică.
Domnul profesor Gh. Avornic a mulţumit ierarhului pentru apreciere şi pentru binecuvântare,
menţionând că doar cu ajutorul Celui de Sus a reuşit să treacă prin diverse ispite şi greutăţi ale vieţii.

Editura “Cu drag” a lansat trei cărți de spiritualitate creștină
În seara zilei de 20 iunie, la biblioteca ”Alba Iulia” din sectorul
Buiucani al capitalei a avut loc
lansarea a trei cărţi care au ieşit
de sub tiparul editurii “Cu drag”
în această primăvară.
La eveniment au fost prezenţi autorii şi
ostenitorii care au muncit pentru ca volumele
să vadă lumina tiparului, precum şi reprezentanţi ai intelectualităţii chişinăuiene.
Prima lucrare prezentată a fost „Pentru
cei ce cred în Dumnezeu şi nu ştiu ce au de
făcut cu credinţa lor mai departe”, semnată de “Roaba lui Dumnezeu NIKA”. Este o
traducere din literatura duhovnicească rusă
realizată de doamna Viorica Olaru-Cemîrtan,
doctorand în știinţe umanitare.
Roaba lui Dumnezeu Nika şi scrierile ei
sunt încă o confirmare a cuvintelor Mântuitorului către ucenicii săi: „Eu sunt Cu voi până
la sfârşitul veacului.” Acest caz e un exemplu
de lucrare a Duhului Sfânt, care a avut loc cu
creştinii care doresc să-L cunoască pe Dumnezeu, au încredere în El, nădăjduiesc în El
şi Îl iubesc.
Cea de a doua apariţie editorială a fost romanul pentru tineri “Egipteanca”, inspirat din
viaţa Sfintei Maria Egipteanca, prezentat de
autorul acesteia Arhimandritul Augustin (Zaboroşciuc) de la Mănăstirea Curchi.
La baza acestui roman s-a pus experienţa dureroasă a două suflete ce au încercat să
meargă pe căi diverse spre Dumnezeu în speranţa dobândirii liniştii sufleteşti. Romanul
este dedicat tinerilor şi celor care râvnesc spre
o viaţă înduhovnicită.
“Poate că acest roman îi va sugera cuiva
calea cea dreaptă, îi va deschide (măcar şi unei

singure persoane!) ochii sufletului spre ieşirea
din starea de păcat… Ar fi ceva minunat, un
lucru de nespusă valoare! Deşi despre Sfânta
Maria Egipteanca s-a scris mult în Ortodoxie
şi s-ar părea că deja cunoaştem “totul” despre
ea şi despre ceea ce a voit Domnul să ne spună
prin viaţa ei, autorul abordează în roman subiectul într-o viziune neaşteptată. De ce spun
“neaşteptată”? Pot răspunde doar printr-o altă
întrebare: Se povesteşte oare sentimental? Se
lasă el explicat total până la urmă? Până ne
vom edifica de-a binelea în problema aceasta,

aş zice, “în problema veacurilor”, vă îndemn
să o rugăm pe Sfânta Maria Egipteanca să ne
primească şi pe noi în “pustiul” ei – de unde,
oricât ar părea de paradoxal, ne vom întoarce, la sigur, refăcuţi şi curăţiţi. Lectura unei
asemenea cărţi ne întăreşte surprinzător în iubirea lui Dumnezeu şi pentru oameni”, menţionează în prefaţa romanului Schimonahul
Irineu (Pânzaru) de la Sf. Mănăstire Curchi.
Ultima, dar nu cea din urmă carte prezentată, a fost albumul genealogic „Călăuza
familiei”, conceput asemenea unei cronici a
neamului, menită să însumeze cele mai valoroase informaţii despre strămoşi, dar şi să

transmită gânduri utile urmaşilor. Această lucrare a fost prezentată de către domnul Petru
Șarcov, directorul editurii “Cu drag”.
Astăzi, când majoritatea contemporanilor
noştri nu-şi cunosc decât bunicii şi străbunicii,
e nevoie, mai mult ca niciodată, să amintim
şi să-i îndemnăm pe compatrioții noștri să nu
uite de neamul lor. Ca răspuns la această meteahnă a noastră vine „Călăuza familiei” – un
minunat album ce-şi propune să fie o „cronică
a neamului” celui în mâinile căruia poposeşte.
Croit în migăloasă muncă de peste 20 de ani,
albumul a văzut recent lumina tiparului. Acesta este alcătuit din cinci capitole: “Arborele

genealogic. Tradiţii şi sărbători de familie”,
“Grijile zilnice şi banii familiei”, “Sănătatea
familiei”, “Munca şi odihna” şi “Imaginea
noastră”. Încă din prima pagină posesorul
albumului este întâmpinat cu un îndemn din
partea autorilor: „Între pereţii acestei cărţi se
va clădi viaţa unei familii, expusă cu grijă şi
cu respect faţă de cei ce au fost, şi cu dragoste
pentru cei ce vin.”
Ne bucură faptul că, prin mijlocirea iubitorilor de a scrie cronici despre familiile în care
s-au născut, acest album, vine ca un imbold
de a ne cunoaşte rosturile prin descoperirea
înaintașilor şi cinstirea lor. În acest context,
sunt foarte actuale cuvintele regizorului creştin
Andrei Tarkovski: „Trebuie să crezi în izvoarele tale, în rădăcinile tale. Să ştii de unde vii şi
încotro te îndrepţi, pentru ce trăieşti.”
Dna Angela Levința, moderatoarea întâlnirii, a mulțumit celor prezenți pentru dragoste și deschidere, menționând că astfel de
întâlniri sunt ziditoare de suflet și deschid noi
orizonturi în spiritualitatea noastră creștină.
Sursa: http://tineretulortodox.md/
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DECIZIA

Comisiei sinodale pentru probleme morale și sociale

În

în legătură cu introducerea noilor tehnologii de identificare a persoanei (26 iunie 2012)

lume se desfăşoară activ procesul globalizării care
schimbă radical nu doar viaţa unui singur om, ci şi
a structurilor interne ale statelor. Sunt transpuse în viaţă Convenţii şi documente internaţionale ce nu corespund intereselor
statului şi cetăţenilor lui. Se creează o aşa-zisă societate informaţională în care omul nu doar este monitorizat, ci şi dirijat
din exterior de sistemul electronic automatizat.
Pe parcursul unui şir de ani, prin deciziile sale oficiale, Biserica Ortodoxă şi-a exprimat îngrijorările vizavi de utilizarea
noilor tehnologii. Această problemă a expus-o încă Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al Întregii Rusii, Alexie al
II-lea, în cadrul sesiunii ordinare a Parlamentului Consiliului
Europei (din 10.02.07, Strasbourg): „… Progresul tehnologic
pune problema drepturilor omului într-un mod nou. Şi oamenii credincioşi îşi au de spus cuvântul în problemele ce ţin de
etica biologică, codificarea electronică şi alte domenii ce ţin
de dezvoltarea tehnologică, care trezesc neliniştea multor oameni. Omul trebuie să rămână om – nu marfă, nu un element
aflat sub controlul sistemelor electronice, nu un obiect pentru
experimente, nu un organism semi-artificial. Iată de ce ştiinţa
şi tehnologia nu poate fi separată de aprecierea morală a scopurilor şi rezultatelor lor finale…”
La Soborul Arhieresc din anul 2008 au fost adoptate „Bazele învăţăturii Bisericii Ortodoxe Ruse despre demnitatea,
libertatea şi drepturile omului”. În compartimentul „Drepturile cetăţeneşti şi politice”, o deosebită atenţie se acordă problemei acute care nelinişteşte milioane de cetăţeni ortodocşi:
introducerea tehnologiilor noi în viaţa fiecărui om pentru realizarea drepturilor sale legale, crearea unui sistem de evidenţă
a datelor personale lipsit de alternativă şi stabilirea unui control total asupra personalităţii, care include şi viaţa duhovnicească a omului. „Viaţa personală, concepţia de viaţă şi voinţa
oamenilor nu pot fi obiecte de control total. Pentru societate
sunt periculoase manipulările efectuate de anumite structuri
statale, forţe politice, elite economice şi informaţionale cu
alegerea făcută de oameni şi cu conştiinţa acestora. Este inadmisibilă colectarea, concentrarea şi utilizarea informaţiei despre orice latură a vieţii oamenilor fără acordul lor. Metodele
colectării şi prelucrării informaţiei despre oameni nu trebuie
să înjosească demnitatea umană, să limiteze libertatea şi să-l

transforme pe om din subiect al relaţiilor sociale în obiect de
dirijare mecanică.
Şi mai periculoasă pentru libertatea omului va fi introducerea mijloacelor tehnice care-l vor însoţi permanent sau vor
fi de neseparat de corpul lui, dacă vor putea fi utilizate pentru
controlul asupra personalităţii şi dirijării ei” (Partea a IV. 7.
„Bazele învăţăturii Bisericii Ortodoxe Ruse despre demnitatea, libertatea şi drepturile omului”)
Soborul şi-a manifestat îngrijorarea pentru faptul, că, „sub
pretextul apărării drepturilor omului, de fapt, se realizează
concepţii care sunt în contradicţie totală cu învăţătura creştină. Creştinii se pomenesc în aşa condiţii, când structurile
statale şi obşteşti îi pot impune, şi deseori deja chiar îi impun,
să gândească şi să acţioneze contrar poruncilor Dumnezeieşti,
ceea ce împiedică principalul scop al vieţii omeneşti – eliberarea de păcat şi mântuirea sufletului”.
Astfel, constatăm:
1. Procesul construirii societăţii informaţionale și guvernelor electronice poate fi obiectiv estimat doar în lumina învăţăturii Cuvântului lui Dumnezeu. Cuviosul Iustin
(Popovici) scrie: „… Lumea se schimbă, dar nu se schimbă Biserica; nu se schimbă veşnicul şi Dumnezeiescul
ei Adevăr, veşnica Dumnezeiasca ei Dreptate, veşnica
Dumnezeiasca ei Evanghelie, veşnicele Dumnezeieştile ei
mijloace de mântuire a credincioşilor. Ele nu se schimbă,
fiindcă nu se schimbă Domnul nostru Iisus Hristos… Prin
Biserică veşnicia există în timp. Pentru ca timpul prin ea
să se sfinţească, să se înnoiască, să se unească cu veşnicia
şi să se orienteze spre ea. Nu ea trebuie să se orienteze
spre timp sau duhului vremii, ci vremea trebuie să se ghideze după ea, fiind Veşnică, şi duhul vremii trebuie să i se
supună ei, ca celei purtătoare de duhul Veşniciei… Fiindcă ea – întotdeauna este Dumnezeiască, întotdeauna Sfântă, întotdeauna Apostolească; întotdeauna Sobornicească,
şi de aceea niciodată nu trebuie de jertfit cu cele Veşnice
pentru cele vremelnice, cu cele Dumnezeieşti pentru cele
omeneşti, cu cele Cereşti pentru cele pământeşti…”
Sfântul Ioan Gură de Aur ne învaţă: „Când vei auzi:
„dă cezarului ce-i a cezarului”, să înţelegi aici doar ceea

Zeci de copii cu nevoi speciale din
capitală au demonstrat că au talent

Zeci de copii cu nevoi speciale
din capitală au avut ocazia să arate lumii întregi că au talent, în pofida deficiențelor fizice.
Pentru acești copii, Asociația ”Flacăra Speranței”, cu suportul mai multor
organizații, a deschis un Centru de Pictură,
unde copiii își vor putea perfecționa talentul
de pictori.
La ceremonia de deschidere a Centrului
de Pictură, a fost prezent Consiliereul Cultural al Mitropoliei Moldovei, Prot. Nicolae
Ciobanu, care s-a adresat cu un cuvânt de felicitare către organizatorii acestui proiect de
suflet:
“Dragii mei, mă bucur foarte mult de

inițiativa Asociației ”Flacăra Speranței”,
care, prin acțiunile sale, sprijină acești copii
și le dă posibilitatea de a se afirma prin artă
și de a se integra mai ușor în societate. Copiii
spun că au vrut să reproducă pe foaie cele mai
frumoase imagini din natură și că vor dărui
apropiaților desenele. Nădăjduim că peste
ani, unii dintre acești pici, care astăzi abia de
reușesc să țină creionul în mână, vor ajunge
pictori renumiți și vor reprezenta țara la diferite concursuri internaționale. Dumnezeu să
binecuvinteze intenția nobilă a organizatorilor acestui eveniment.“
În cadrul Centrului copiii vor lua lecții de
la pictorița Elvira Cemortan-Voloșin și de la
alți artiști plastici din țară.
Centrul de Pictură ”Armonie și Culoare”
va fi deschis toată vara.

ce nici într-un mod nu dăunează evlaviei, deoarece tot ce
dăunează bunei-cuviinţe şi evlaviei nu mai este un tribut
plătit cezarului, ci este tribut şi dijmă date diavolului”.
2. Astăzi globalizarea deja a cuprins majoritatea ţărilor lumii. Semnele, totalitatea şi direcţia acestor procese pot fi
calificate ca premize pentru acceptarea şi primirea simbolisticii şi înscăunării lui antihrist, ceea ce este imposibil
fără dispariţia statelor naţionale, privarea libertăţii şi identităţii atât a popoarelor, cât şi a unui om în parte.
3. Facem trimitere la Hotărârea Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse din anul 2011 despre atitudinea vizavi
de identificarea cifrică prin atribuirea codurilor de identificare a persoanelor fizice (p. 45).
4. Considerăm că identificatorul cifric, ca metodă de identificare automatizată, permite realizarea controlului total
asupra omului fără acceptul lui, limitarea libertăţii acestuia, transformarea omului din subiect al relaţiilor sociale în
obiect de diriguire automată.
5. Considerăm inacceptabilă utilizarea datelor biometrice
ale omului, în scopul identificării lui, implantarea dispozitivelor de identificare micro- şi nanoelectronice în corpul
şi creierul omului, imprimarea oricăror însemne pe corpul
lui, indiferent de sistemul de colectare şi prelucrare a datelor personale.
6. Considerăm inacceptabilă introducerea şi realizarea în
Republica Moldova a tratatelor şi acordurilor internaţionale care contravin tradiţiei şi valorilor naţionale a populaţiei băştinaşe.
Membrii Comisiei sinodale pentru probleme morale şi
sociale:
1. Prot. Petru CIUNCIUC
2. Prot. Ioan CALMÎC
3. Egum. PAFNUTIE (Popa)
4. Pr. Samuil BACARJI
5. Serghei BLÎNDU
6. Vladimir TÎTIC
7. Veaceslav PÎNZARI
8. Serghei DRAGOMAN
9. Gheorghe AVORNIC
10. Elena BÎTCĂ

O nouă promoţie a cursurilor gratuite de
studiere a limbii engleze în cadrul ASCO

De nouă ani, în cadrul Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi
se organizează cursuri gratuite de
studiere a limbilor moderne.
În acest an de studii (01.11.201105.06.2012) au fost selectaţi 20 de studenţi
şi câţiva maturi dornici de a însuşi limba engleză. Astfel, un grup de învăţăcei a trecut
nivelul beginner level A1, iar 6 tineri nivelul
elementary – A1/A2.
După susţinerea examenelor a avut loc
ceremonia de înmânare a certificatelor. După
slujba Acatistului Sf. Duh de la Biserica
USM, s-a săvârşit un Te Deum de mulţumire,
după care fiecare absolvent a primit certificatul corespunzător.

Domnişoara Lidia Guţu, cea care a avut
dragostea şi deschiderea de a preda gratuit în
cadrul acestor cursuri, a apreciat efortul depus de către învăţăceii acestor grupe, menţionând importanţa cunoaşterii limbii engleze în
contextul comunicării contemporane. În acelaşi timp, Prot. Octavian Moşin, preşedinte
ASCO, a mulţumit L. Guţu pentru seriozitate
şi pentru acest act de voluntariat, menţionând
că Biserica este gata să ajute oamenii nu doar
duhovniceşte, dar şi să dezvolte tinerei generaţii aptitudini care i-ar ajuta să se manifeste
în viaţă.
În acest sens, din toamnă, se va reveni la
cursurile de l. engleză, iar pentru 10 studente
se va organiza cursul gratuit “Bazele Croitoriei”.
www.tineretulortodox.md
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Prot. Boris Canţer:

mem de greutăţi, ci să avem credinţă pentru
a le depăşi.

„Să nu ne temem de greutăţi,
ci să avem credinţă pentru a le depăşi”
Părintele Boris Canţer de la paraclisul „Cuv. Serafim de Sarov”
de pe lângă Azilul Republican de
Bătrâni din Chişinău, a împlinit
recent patruzeci de ani din ziua
naşterii şi cincisprezece ani de
slujire la altarul Domnului. De-a
lungul activităţii sale pastorale a
reuşit să creeze, în cadrul azilului,
o mică, însă, unită comunitate religioasă. Paraclisul în care slujeşte
este un loc de regăsire şi de dobândire a speranţei pentru zeci de
persoane în etate.
Cu ocazia frumosului popas aniversar, am hotărât să-i solicităm
părintelui un interviu:
- De unde vine părintele Boris Canţer?
- M-am născut în s. Sălcuţa, r. Căuşeni.
De mic am avut o dragoste aparte pentru cele
sfinte şi prin bunăvoinţa lui Dumnezeu am
urmat studiile la şcoala duhovnicească din
Chiţcani, iar în anul 2005 am absolvit Academia Teologică din Chişinău. Fiind hirotonit
preot, am fost numit cleric la paraclisul „Cuv.
Serafim de Sarov” de pe lângă Azilul Republican de Bătrâni din Chişinău, unde slujesc
până astăzi. Venind aici, cu ajutorul conducerii instituţiei, al bătrânilor din cadrul azilului
şi a oamenilor de bună credinţă, am reuşit să
deschidem paraclisul în jurul căruia s-a consolidat o comunitate de creştini.

- Vorbiţi-ne despre activitatea
pastorală din cadrul instituţiei.
- Sunt dificultăţi, deoarece o parte
dintre bătrânii de aici fie sunt ţintuiţi
la pat, fie suferă de deficienţe mentale, astfel consilierea pastorală trebuie
adaptată pentru fiecare caz în parte. E
dificil şi solicitant, însă ne străduim să
dăm fiecărui creştin în parte răspunsul
şi nădejdea de care are nevoie.
- Care mai sunt particularităţile
slujirii în cadrul acestei instituţii?
- Într-o parohie din sat sau din cartierul unui oraş preotul are în jurul său
un nucleu de credincioşi împreună cu
care sunt luate decizii importante cu
privire la viaţa parohială, sunt realizate diverse lucrări sociale, activităţi cu
tinerii, etc. Aici, însă, situaţia este diferită, mulţi bătrâni au nevoie de atenţie
specială şi nu îi poţi implica în vreo
activitate, căci ei singuri au nevoie de
ajutor.

- În afară de acest azil, mai sunt
asemenea instituţii care să aibă lăcaşe de
cult?
- Actualmente sunt deschise capele pe
lângă azilurile de bătrâni din Bălţi şi Dubăsari, Azilul Republican de Bătrâni din Chişinău fiind prima instituţie de acest gen căreia
i-a fost repartizat un slujitor al Mitropoliei
Moldovei.

Şedinţă extraordinară
a Departamentului Studii

În

incinta Academiei de Teologie Ortodoxă din Chişinău s-a desfăşurat şedinţa extraordinară a Departamentului Studii cu participarea
domnului Valeriu Ciuboraru, şef al Departamentului Studii, preoteasa Liliana Creţu, autoare a manualelor de Religie, doamna Angela Levinţa, şefă a
cabinetului metodic, diac. Ioan Botnari, cleric al Bisericii „Înălţarea Domnului” din Orhei şi domnul Serghei Blându, vicepreşedintele Departamentului
Studii al Eparhiei de Edineţ şi Briceni.
În cadrul şedinţei s-a discutat despre elaborarea, verificarea şi distribuirea manualelor de Religie pentru clasele I-VI. În acelaşi context, s-a făcut
referinţă şi la mecanismele de repartizare a manualelor în Eparhii şi la asigurarea instituţiilor de învăţământ cu literatura pedagogică religioasă.
Vorbitorii au subliniat importanţa respectării procedurii de editare a manualelor conform normelor stabilite de Ministerul Educaţiei, cu participarea
teologilor din Departamentul Studii al Mitropoliei Moldovei.
În cadrul discuţiilor a fost luată hotărârea de a-l include pe domnul Serghei Blându în grupul de lucru al Departamentul Mitropolitan pentru Studii
spre coordonarea implementării disciplinei Religia în şcolile alolingve.
La final, domnul Valeriu Ciubotaru a propus identificarea surselor financiare necesare pentru distribuirea manualelor în şcoli pentru anul de învăţământ 2012-2013.
Diac. Mihail BORTĂ

- Cu ce mesaj veniţi către cei
care şi-au lăsat părinţii într-un azil?
- Cred că fiecare om trebuie săşi aducă aminte de sacrificiile pe care leau făcut părinţii ca să-l crească, iar atunci
când greutăţile îl apasă şi crede că nu mai
reuşeşte să întreţină şi un bătrân, să-şi pună
încrederea în Dumnezeu şi să fie gata să
răsplătească dragostea şi grija părintească
cu orice preţ. Viitorul este imprevizibil, aşa
că cel care a adus astăzi pe cineva aici, ar
putea fi adus el însuşi mâine. Să nu ne te-

- Ce aţi reuşit să învăţaţi în cei 15 ani
de slujire preoţească?
- Aici am avut ocazia să văd durerea şi s-o
trăiesc alături de bătrânii singuratici, pe care
încercăm să o depăşim prin rugăciune. Am
învăţat să-i înțeleg și să-i apropii de mine pe
acești oameni care, de fapt, nu trebuiesc celor
din jur. În primii ani m-am confruntat cu multe greutăți, însă am înțeles că nu am dreptul
să-i părăsesc și trebuie să mă rog alături de ei
în continuare.
Dumnezeu e cu noi, fapt demonstrat de
cele două icoane ale Sf. Serafim de Sarov
care izvorăsc mir și a icoanei Maicii Domnului ce se schimbă la față. Acești pereți au
văzut lacrimi amare și au ascultat cele mai
sincere rugăciuni. Din fericire, mulți bătrâni
l-au găsit pe Domnul în azil și s-au întors la
cele sfinte, pocăindu-se.
- Vârsta de 40 de ani pe care aţi împlinito recent este practic o pistă de lansare pentru noi realizări, ce planuri de viitor aveţi?
- Cu ajutorul lui Dumnezeu şi al oamenilor de bună credinţă vrem să finisăm Biserica
”Sf. Vineri” ale cărei lucrări de construcţie au
început în anul 2011. Sperăm că acest lucru
se va realiza cât de curând, deoarece adesea
paraclisul este neîncăpător pentru mulţimea
de credincioşi care vine la rugăciune.
- Părinte Boris, ce-am putea face noi,
creștinii, pentru bătrânii aflați în aziluri?
- Vreau să-i îndemn pe toți să facă milostenie, căci acești oameni sunt bucuroși și de
un singur măr, care le-ar putea aduce aminte
de casă. Pe confrații mei slujitori i-aş ruga să
nu uite de aceste instituţii sociale, iar pe tineri
îi îndemn să vină la noi la slujbe, deoarece
aici vor învăţa smerenia şi sinceritatea, care
într-un final duc spre mântuire.
- La mulţi ani!
A consemnat
Prot. Octavian MOŞIN

E creștinește să dăruiești viață
Pe 14 iunie este marcată Ziua
Mondială a Donatorului de Sânge.
Conform comunicatului de presă
al Ministerului Sănătății mesajul
evenimentului este de a îndemna
populaţia să doneze voluntar sânge, contribuind, astfel, la dăruirea
de viaţă printr-un act de eroism și
de un înalt spirit civic.
Parohul Bisericii ”Adormirea Maicii Domnului” din satul
Ghidighici, Prot. Maxim Melinti,
organizează al doilea an consecutiv o acțiune socială de donare a
sângelui.
Astfel, după Liturghia de duminică, zeci de credincioși au venit la Centrul de sănătate pentru
a dărui o șansă la viață celor care
au nevoie de ea. Părintele Maxim
ne-a oferit un interviu în care a
povestit mai multe despre această
acțiune de caritate sub patronajul
Bisericii.
- Părinte, care este poziția
Bisericii față de serviciul de
donare a sângelui?
- Mântuitorul spunea că
atunci când faci o milostenie,
dreapta nu trebuie să vadă ce face
stânga. Cel care donează sânge,
niciodată nu va ști cine va primi
sângele lui, la fel cum cel bolnav
nu va afla sângele cui i-a salvat
viața. Biserica ne îndeamnă la
fapte bune, la milostenie. Mă bucur că creștinii au fost receptivi,
mai ales tinerii.
- Cum a apărut ideea co-

lectării sângelui sub patronajul Bisericii?
- Ideea de a desfășura această acțiune mi-a venit atunci când
îmi făceam studiile în Grecia. Am
rămas plăcut surprins când am
văzut cabinete mobile de la centrele de transfuzie de sânge amplasate lângă biserici. În Grecia
creștinii au posibilitatea să vină
să doneze sânge la biserică, nu
doar la centrele specializate.
- Sfinția voastră activați
și în calitate de preot capelan
în Penitenciarul Nr. 16. Pot
participa și deținuții la această
acțiune de caritate?
- Luând în considerare că o
parte din deținuții din Penitenciarul Nr. 16 suferă de maladii ca
Tuberculoza și sunt diagnosticați
cu HIV, aceștia nu sunt compati-

bili pentru donare. Totuși, ar fi o
perspectivă pentru alte penitenciare din țară.
- Părinte, ce mesaj le-ați
transmite credincioșilor în legătură cu Ziua Internațională
a Donatorilor de Sânge?
- Orice creștin care are
dorință și posibilitatea să facă o
faptă bună este așteptat oricând
să doneze sânge.
Zeci de oameni au nevoie
de ajutorul nostru. Oricine poate
ajunge bolnav și să aibă nevoie
de sânge. O singură donare poate salva trei vieți. E creștinește să
dăruiești viață!
- Părinte, vă mulțumesc
pentru interviu.
- Doamne ajută!
A consemnat Elena Briciuc
pentru www.tineretulortodox.md
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Miturile siguranţei copiilor pe internet
Utilizarea internetului poate fi asemănată cu vizitarea celui mai frumos
parc tematic din lume, care se află însă
în strânsa vecinătate a unui depozit de
deșeuri toxice.
Când vine vorba de copiii lor în spațiul virtual, părinții se confruntă cu anumite dileme:
când se cuvine să fie permisivi și când ar trebui
să fie restrictivi? Oare înțeleg ei suficient de
bine internetul pentru a-și ghida copiii? Ar trebui să trateze internetul în aceeași manieră ca
televiziunea sau alte mass – media sau e vorba
de ceva diferit?
Utilizarea internetului poate fi asemănată
cu vizitarea celui mai frumos parc tematic din
lume, care se află însă în strânsa vecinătate a
unui depozit de deșeuri toxice.
Conform unui studiu recent – EU Kids Online – realizat în 25 de state, printre care și țara
noastră, copiii români intră pe internet prima
dată în jurul vârstei de 10 ani și-l accesează de
acasă într-o mai mică măsură. Părinții lor subestimează expunerea propriilor copii la diverse conţinuturi şi activități nocive din spațiul
virtual.

120 de minute online pe zi
Jumătate dintre copiii intervievați cu vârste între 11- 16 ani spun că se simt mai bine în
pielea lor atunci când sunt pe internet. Acest
lucru explică de ce 30 de procente au luat legătura online cu cineva pe care nu l-au întâlnit față în față. 12% dintre ei au fost deranjați
sau supărați de ceva în mediul virtual sau au
fost expuși involuntar la imagini și mesaje cu
conținut sexual.
Copiii intervievați sunt în general de
acord cu acțiunile și deciziile părinților lor,
deși o treime dintre ei declară că uneori ignoră ceea ce aceștia le spun despre utilizarea

internetului. Cu cât un părinte folosește acest
mijloc mai mult, cu atât este mai probabil ca
și copilul să-l folosească, la rândul său.
Potrivit raportului cercetării, copiii petrec,
în medie, între 90 și 120 de minute online pe
zi. Site-urile de socializare le permit să comunice cu prietenii lor, dar nu toți au priceperea
necesară pentru a-și gestiona datele personale.
Restricțiile privind vârsta pe rețelele de socializare sunt adesea ignorate. Copiii experimentează online relații, iar uneori încearcă să-și
găsească identitatea pentru că acest lucru este
vital în dezvoltarea lor. Ei vor să intre în lumea
adulților și își doresc să fie pregătiți pentru a-i
face față.
Deși mulți părinți recunosc că este important să-și ia obligația de a naviga pe internet cu
propriul copil, ținând cont de vârsta lui, ei nuși asumă întotdeauna această responsabilitate,
considerând că nu e necesar. Sunt însă și unii
copii care nu-și doresc ca părinții lor să fie mai
interesați de acest aspect.

Mass-media le făurește tinerilor idealuri
care nu le pot aduce bunăstarea în viaţă
Patriarhul Kiril a avertizat că
mass-media le făurește, de multe
ori, tinerilor, idealuri care nu le
pot aduce bunăstarea în viaţă, informeaza Agenția de știri Lăcașuri
Ortodoxe. “Astăzi, o lovitură grea
este dată sufletelor de copii, sufletelor tinere, de către forţele care
urmăresc un opus al bunăstării: nu
să zidească sufletul, ci să îl strice.
Astăzi, nimeni nu te mai obligă
sa renunți la credință. Dar fluxul
puternic de informaţii, care a lovit
conştiinţa omului contemporan
prin Internet, televiziune şi alte
mijloace media, cel mai adesea
formează idealuri a căror punere
în aplicare nu oferă bunăstare”, a
spus Patriarhul Kiril în predica sa
din Catedrala Adormirii Maicii
Domnului, la Astana.
“Suntem chemaţi frecvent să
obținem mai mult, să avem mai
multe. Biserica Ortodoxă a sprijinit şi sprijină aspiraţiile oamenilor
către bunăstarea materială, dar, în
același timp, subliniind că bunăstarea reală a omului, fericirea lui,
depind de starea sufletului său”, a
spus ierarhul.
Patriarhul Kiril a mai subliniat importanţa muncii active de
catehizare, care trebuie să însoţească viaţa liturgică, deschiderea
de noi parohii, construirea de noi
biserici, în scopul contrabalansării influenței mediului, chiar dacă
aceasta este doar o mică măsură.

Monitorizaţi-vă copilul,
dar fără să vă simtă
neîncrederea
Miturile despre siguranța pe internet
a copiilor tind să exagereze sau să simplifice riscurile la care se expun aceștia.
Unul dintre ele ar fi că „nativii digitali” –
cum sunt considerați copiii născuți în era
informațională – le știu pe toate. Luând
în considerare studiul menționat, această
afirmație e puțin exagerată. Doar 36% dintre
copii au confirmat acest lucru, restul au precizat că au nevoie de ajutorul părinților pentru
a-și dezvolta competențele digitale.
Activitățile creative pe internet sunt tot
mai rare în rândul copiilor, în ultimul timp
doar unul din cinci copii au creat ceva sau au
scris pe un blog. Ei pot fi însă creativi, experimentând ceea ce adulții nu ar avea răbdare.
În mod normal, copiii sub 13 ani nu pot
folosi rețelele de socializare. Cu toate acestea,

Trăiești atunci când dăruiești
Sfânta Evanghelie ne povestește
despre un tânăr care s-a apropiat
de Mântuitorul, a îngenuncheat și
I-a zis: ” Învățătorule, ce pot face
ca sa dobândesc viața cea veșnică?”
(Luca 18, 18).

“Când facem rău, ne distrugem. Ne distrugem familiile noastre, ne rupem ţesătura de relaţii
sănătoase, răspândim răul în jurul
nostru. Dar, dacă sufletele noastre
dau naștere unor gânduri bune,
binele se răspândeşte în întregul
spațiu din jurul nostru: familie, loc
de muncă, societate şi în stat”, a
mai spus Întâistătătorul.
“Activitatea şcolilor noastre
duminicale, de astăzi, este direcţionată spre construirea unei concepţii a unei lumi puternice, capabilă să respingă ispitele diabolice,
să nască idealuri etice înalte, să
formeze un sistem de valori care
să asigure bunăstarea reală a omului”, a concluzionat Patriarhul.
Fragment din intervenția
Patriarhului Moscovei, Kiril,
cu ocazia celei
de-a IV-a Adunari a liderilor
religiilor tradiționale ale lumii,
Astana, Kazahstan / iunie 2012
Sursa: www.stiri.lacasuriortodoxe.ro

aproape 40% dintre copiii cu vârste între 9-12
ani au spus că au un cont pe o astfel de rețea,
mințind la înscriere în ceea ce privește vârsta
lor reală. Unii dintre ei afișează în propriile
profiluri informațiile personale, iar unii contactează oameni pe care nu i-au întâlnit niciodată.
Unii cred că anonimatul aparent de pe internet îi scutește de responsabilitatea acțiunilor
lor.
Copiii care au încercat să-i intimideze pe
alții în mediul online au fost și ei necăjiți, la
rândul lor. Un alt mit spune că oamenii pe care
îi „întâlnești” pe internet sunt străini. Aproape
90 de procente din copiii intervievați țin legătura online cu oamenii pe care i-au întâlnit față
în față.
Copiii înțeleg necesitatea politeții și grijii
față de cel cu care interacționează, chiar și în
mediul online.
Contrar opiniei comune, ei nu-și doresc
să rămână foarte mult timp în spațiul virtual, dar adesea le lipsesc alternativele pentru
joacă, călătorii, interacțiune sau explorare.
Ei au resurse care trebuie cumva activate,
folosite.
Copiii nu trebuie doar protejați de internet,
ca și cum acesta ar fi un dușman, ci ar trebui
învățați că el poate fi util în învățare sau pentru
petrecerea timpului liber în mod constructiv.
Cei mai mulți părinți și-au înțeles datoria, dar puțini sunt cei care fac realmente mai
mult. Aproape 60% dintre ei au declarat că
stau prin apropiere atunci când copiii lor sunt
online. Monitorizarea atentă și ostentivă a
ceea ce face copilul pe internet îl poate face
pe acesta să creadă că nu aveți încredere în el.
Studiul EU Kids Online a fost realizat de
London School of Economics & Political Science în perioada 2009-2011 și a intervievat
25.000 de copii europeni, cu vârste între 9 – 16
ani și părinții lor, din 25 de țări. Cercetarea a
fost finanțată prin programul Safer Internet al
Comisiei Europene.

Mâtuitorul i-a spus că pentru a
dobândi viața veșnică trebuie să respecte poruncile Lui Dumnezeu. Tânărul a zis ca le-a păzit pe toate din
tinerețile sale. Auzind Mântuitorul
aceste cuvinte, i-a spus că încă una
îi lipsește: ”Păzește poruncile date de
Dumnezeu lui Moise. Iar dacă voiești
să fii desăvârșit, mergi, vinde-ți averile tale și le dă săracilor și vino de
urmează Mie. Iar el, auzind acestea,
s-a dus întristat că avea avere multă”
(Luca 18, 23).
Fiecare din noi se află în locul tânărului îngenunchiat, fiecare vrea să
dobândească viața veșnică, însă câți
din noi sunt în stare de a vinde tot și
a dărui săracilor, pentru a-L urma pe
Hristos? Câți dintre noi ajung să fie
desăvârșiți?
Existăm atâta timp cât dăruim.
Suntem fii ai lui Hristos doar atunci
când împărțim cu restul din mica
noastră avere. Din păcate trăim într-o
societate lacomă, lipsită de scrupule
și egoistă. Ne-am transformat într-o jungle unde fiecare luptă pentru
existența sa. Am uitat de milostenie,
am uitat cum e să fii generos, darnic.
Indiferența distruge sufletul din noi.
Prin urmare, Evanghelia accentuează că nu este suficient să pos-

tim, să ne rugăm sau să ne înfrânăm
de la păcat, dacă nu suntem şi milostivi. Pentru că milostenia e trăsătura desăvârșită a unui creștin. Ea
este începutul asemănării omului cu
Dumnezeu Cel milostiv. Ne credem
creștini dacă mergem din când în
când la Biserică. Spunem că-L iubim
pe Dumnezeu dacă iertăm. Însă câți
din noi ar renunța la tot doar pentru
dragostea infinită a Lui?
Avraam era gata să renunțe la unicul său fiu, pentru că-L iubea pe Domnul. ”Căci nimic nu l-a împiedicat să
dea ascultare lui Dumnezeu, ajungând
chiar să aducă jertfă Lui pe singurul
sau fiu, Isaac” (Facere 22, 2-18).
Câți dintre noi ar fi în stare să
aducă o asemenea jertfă? Milostenia
e unica cale de mântuire a sufletului. Atunci când împarți cu cei mai
nevoiași din averea ta, devii plăcut în
fața Domnului. Căci milostenia sinceră devine avere spirituală – singura
care are valoare după moarte ta.
Îndemnul Mântuitorului Iisus
Hristos este adresat fiecărui tânăr: de
a transforma, prin milostenie, comorile materiale pământeşti în comori
spirituale cereşti.
Nu contează cât dai, dar cum dai,
pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur a
spus: ”Porunca milosteniei nu a fost
dată numai pentru cei bogaţi, ci şi
pentru cei care au puţin, ba chiar şi
pentru cei care abia reuşesc să-şi câştige pâinea cea de toate zilele. Pentru
că nimeni nu este atât de sărac, încât
să nu aibă cei doi bani ai văduvei din
Evanghelie (Marcu 12, 42).

Sursa: www.doxologia.ro

Celui care dă ceva din puţinul pe
care îl are, se poate să i se socotească
mai mult decât celor care dau mult,
din multele lor bogăţii. Valoarea milosteniei nu depinde de cât dăm, ci de
gândul cu care dăm. De aceea, nu trebuie să ne uităm la văduvă, care a dat
numai doi bani, ci la faptul că, deşi nu
i-a mai rămas nici un ban, nu i-a părut
rău pentru jertfa ei. În felul acesta, ea
şi-a dat toată averea.”
De aceea spune Sfânta Scriptură:
Cel ce are milă de sărman împrumută
Domnului! Iar în schimb primim fericirea infinită. Pentru că ești viu doar
atunci când dăruiești.
Tavita din Iope era o femeie creș
tină. Ea făcea nenumărate milostenii
semenilor săi chiar dacă era foarte
săracă. Însă suferind de o boală grea
și nemiloasă, dânsa a murit. S-a întâmplat atunci ca în Lida, un sat care
era foarte aproape de Iope, să se afle
Sfântul Apostol Petru. Doi bărbaţi
s-au dus până la el ca să-i spună de
moartea milostivei femei. Atunci, Petru i-a urmat deîndată. Cum a ajuns la
Lidia, a urcat în odaia unde se afla Tavita. În acel moment a fost înconjurat
de femeile văduve, care plângeau şi îi
arătau lui Petru hainele de pe ele, pe
care le făcuse Tavita cât timp era în
viaţă. Atunci Petru, după ce s-a rugat,
s-a întors spre trupul Tavitei şi a spus:
”Tavita, scoală-te!” În acel moment,
moarta a deschis ochii. După aceea,
Sfântul Petru i-a chemat pe creştini
şi pe văduve şi le-a arătat-o pe Tavita
vie (Fapte 9, 36-41).
Viața veșnică este răsplata Domnului pentru toți cei ce se vor îndura
de nevoiași.
Elena Briciuc, ASCO
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Dacă ar fi să mă întâlnesc cu Dumnezeu...
Astăzi aș dori să las la o parte
toate temele pe care le discutam
înainte. Milostenie, iertare, post…
Astăzi aș dori să las la o parte toate temele
pe care le discutam înainte. Milostenie, iertare,
post…
Dacă ar fi să mă întâlnesc cu Dumnezeu în
acest moment, i-aș mulțumi că-mi am părinții
aproape. N-am să-i cer bani, răbdare și iertarea
păcatelor. Cred c-am să-I rostesc versurile lui Păunescu: ” Doamne, fă-i nemuritori pe părinții care
mor.” Nu știu ce simte o mamă când își strânge la
piept copilul proaspăt născut, însă știu ce simte
copilul când e pe punctul să-și piardă mama.
Fiecare dintre noi ar trebui să-nțeleagă că
fericirea înseamnă mai mult decât o simplă
înghețată sau o vacanță perfectă. Fericirea e
atunci când părinții sunt alături. E atunci când
vii seara acasă și iei cina împreună.
Astăzi vreau să discutăm despre familie. Mai
bine zis, despre relația dintre copii și părinți. La
Efeseni 6, 1-3, Apostolul Pavel se adreseaza copiilor în relația lor cu părinții: ”Copii, ascultaţi
în Domnul de părinţii voştri…” ”Să cinsteşti pe
tatăl tău şi pe mama ta”- este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă, “ca să fii fericit şi
să trăieşti multă vreme pe pământ.” Necinstirea
părinților este cel mai mare păcat. Să necinstești
oamenii care ți-au dat viață și te-au plăsmuit ca
om. Noi nu suntem în stare să le întoarcem viața

înapoi, ci doar să-i respectăm și să le dăruim toată dragostea noastră.
Ieri am vizitat-o pe prietena mea Nina. Cu
câteva luni în urmă ea a devenit mamă. Pot spune doar că s-a schimbat enorm. ”Un copil îți dă
toată viața peste cap. Acum mi-e frică de orice.
Lumea e atât de crudă, atât de rea, nu știu cum
va rezista. Când dorm, o ascult cum respiră,
pentru a mă asigura că e vie.” îmi spune Nina.
”Nu regret că am renunțat la facultate pentru a-i
da fetiței mele viață. Am devenit mamă. Aceasta
e cea mai mare realizare a mea,” spune Nina.
Ascultarea se-nvață în sânul familiei. Dacă
copilul se supune părinților, atunci acesta se
va supune și lui Dumnezeu. Pentru că acolo îți
sculpetezi deprinderile, visele și realizările.
Bunica mereu îmi spunea: cum îți vei cinsti
părinții, așa te vor cinsti și copii tăi, pentru că binele la bine se întoarce. Iar dacă copiii tăi dau dovadă de neascultare, adu-ți aminte de părinții tăi.
E.B.

Mesaj către urmaşii lui Hristos
la subiectul Sodomei şi Gomorei
Fraţi creştini, Scriptura zice: ”De
aceea Dumnezeu i-a dat necurăţiei
după poftele inimilor lor ca să-şi
pângărească trupurile între ei (…)
Ca unii care au schimbat adevărul
lui Dumnezeu în minciună (…)
Pentru aceea, i-a dat unora patimi
de ocară, căci şi femeile lor au
schimbat fireasca rânduială cu cea
împotriva firii. Asemenea şi bărbaţii, lăsând rânduiala cea după fire a
părţii femeieşti s-au aprins de pofta
lor unii pentru alţii, bărbaţi cu
bărbaţi, săvârşind ruşinea şi luând
în ei răsplata cuvenită rătăcirii lor.
Şi precum n-au încercat să aibă pe
Dumnezeu în cunoştinţă, aşa şi
Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor
fără judecată să facă cele ce nu se
cuvine!”

de Dumnezeu. Căci dacă omul va câştiga
lumea întreagă, dar îşi va pierde sufletul,
care va fi rostul acestui câştig?! Dacă pentru libertatea de a călători se cere în schimb
pervertirea sufletului, atunci la ce i-au folosit lui Iuda cei treizeci de arginţi? Oare
nu l-a ispitit diavolul pe Hristos în pustiul
Carantaniei că-I va dărui toate împărăţiile pământului, doar ca să i se închine lui?
Dar nici chiar înfometat şi însetat la limita
puterilor, Mântuitorul n-a acceptat perfida
invitaţie. Oare nu aşa au căzut o parte din
îngeri din cer, fiind pervertiţi de promisiunile lui Lucifer?
Păcatul păcat rămâne şi fărădelegea e
fără de lege şi e pe conştiinţa celor ce au
promovat-o şi a celor care au acceptat-o,
iar împărtăşirea lor cu Hristos va fi lor spre
osândă.
Arma creştinilor este postul şi rugăciunea şi nicidecum demonstraţiile stradale,
unde pot avea loc provocări de orice fel, şi
nici mitingurile împreună cu partidele politice.

Prin urmare, homosexualitatea este calificată de revelaţia Divină dată oamenilor
prin Sfânta Scriptură drept: „pângărire”,
„minciună”, „patimă de ocară”, „împotriva
firii”, „ruşine” şi că „nu se cuvine”. Deci,
pentru orice creştin aceasta e păcat şi fărădelege înaintea lui Dumnezeu, care nu poate fi socotită lege.
În condiţiile în care în Republica Moldova s-a votat fărădelegea cea împotriva
firii, numită ”standard european”, când răsturnarea moralităţii şi atentatul la familia
care procreează genul uman devine ”lege”
şi ”standard” de urmat, Biserica trebuie săşi protejeze fiii şi fiicele de pericolul prăbuşirii sufletului în cursa ce i se întinde.
Confruntarea nu este între Biserică şi
Stat, ci între promotorii fărădelegii şi poporul educat de milenii în limitele normalităţii morale şi ale familiei binecuvântate

De aceea chemăm toţi creştinii să nu
recurgă la nici o acţiune denigratoare sau
violentă împotriva cuiva, ci să stea în postire şi rugăciune şi în nădejdea Celui Atotputernic, căci trăim în timpurile încercării
credinţei noastre.”
Să nu uităm că pe Lot şi familia sa
Dumnezeu nu i-a lăsat să fie pângăriţi în
Sodoma şi Gomora, ci i-a scos de acolo, iar
pe cei orbiţi în patima lor i-a lăsat în Marea
Moartă, unde nu mai este nici un semn de
viaţă…
Iar pentru noi este şi va fi mereu Hristos: Calea, Adevărul şi Viaţa. Acum fiecare
îşi alege partea sa…
Să luăm aminte! Amin.

(Romani 1, 24-28)

Postim? Care înfrânare? Care rugăciune
când e meci diseară?
Aseară mă plimbam
prin centrul capitalei. Tot
ce am putut observa au fost
ecrane imense la care se
transmitea în direct fotbal,
suporteri înflăcărați și multă bere.
Postul nu se face simțit, ba
mai mult, s-a dat startul Campionatului European de Fotbal…
care post? Care înfrânare? Care
rugăciune când Germania și
Olanda joacă diseară?
”Țin postul, nu mănânc de
dulce, însă nu cred că e un păcat să ies cu
băieții la o bere seara. Mai ales la un meci”,
îmi spune Vlad, student la USM.
Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: ”Dacă
nu ți-ai schimbat viața, ce-ți folosește să
postești? Schimbarea bucatelor nu ajută la
nimic”
Ce folos dacă nu mănânci cărnuri, lactate și alte bucate de dulce, dacă rugăciunea
e lipsită din sufletul tău? Și ce dacă te bați
cu pumnul în piept că ești creștin, dacă nu te
poți înfrâna de la plăcerile lumești? Suntem
vinovați că, în viziunea noastră, postul se
egalează doar cu mâncarea. Atunci cum rămâne cu milostenia, tăcerea și rugăciunea?
Cluburile de noapte rămân a fi luate cu asalt
de tinerii dornici de a-și îneca seara în alcool
și fum de țigară.
Părintele Cleopa spunea că: ”Postul, în
acelaşi timp, este şi un act de cult, adică o
faptă de cinstire a lui Dumnezeu, pentru că
este o jertfă – o renunţare de bună voie la
ceva care ne este îngăduit – izvorâtă din iubirea şi din respectul pe care le avem faţă
de Dumnezeu. Postul este şi un mijloc de
desăvârşire, de omorâre a voii trupului, un
semn văzut al râvnei şi al sârguinţei noastre
spre asemănarea cu Dumnezeu şi cu îngerii
Săi, care nu au nevoie de hrană.”
Cu alte cuvinte, postul înseamnă curăția
sufletească. Creștinul are posibilitatea să-și
facă ordine în simțuri, emoții, dorințe; să-și
spele toată mizeria provocată de plăcerile
lumești. E dureros faptul că mulți dintre noi

renunță la această șansă divină, alegând
să-și țină sufletul împăienjenit în păcat.
Sfântul Ioan Scărarul zicea că mintea, fiind
netrupească, de la trup se spurcă şi se întunecă şi că, dimpotrivă, cea nematerialnică
de la ţarină se subţiază şi se curăţă.
Ochii văd lucrurile, mintea vede gândurile. Postul curăţeşte ochiul, rugăciunea curăţeşte mintea. Aici nu vorbim de rugăciuni
care cer lucruri materiale, nici de rugăciunea
care dă drumul închipuirii, după cum nu vorbim nici de rugăciunea liturgică, ci numai de
rugăciunea minţii.
Mântuitorul Iisus Hristos a spus: ”Rugaţivă neîncetat!” Creştinul nu se roagă doar la
biserică, ci necontenit. Rugăciunea trebuie
să fie permanentă; atunci când îl ai pe Hristos în cuget și în inimă, nu-ți lipsește nimic.
Astfel, postul pare mai uşor. Fără rugăciune,
ziua e o pierdere de timp.
Postul nu înseamnă resemnarea și
renunțarea periodică la ceva. Postul înseamnă lupta cu ispita. Neamul omenesc a căzut
pradă șarpelui chiar în Rai. Însuși Mântuitorul
a fost ispitit, dar a învins diavolul prin post și
rugăciune. Astfel, El ne-a arătat calea spre
mântuire. Roada biruinței lui e înfruntarea
morții ”Cu moartea, pe moarte călcând” .
În timpul postului, creștinul i se aseamănă lui Adam din Rai. Adică este ispitit de
șarpe pentru a pierde Împărăția lui Dumnezeu. Ar trebui să postim în numele Mântuitorului, pentru a ne Împărtăși cu Sângele și
Trupul… și a nu pierde mântuirea.
Elena Briciuc, ASCO

Protoiereu Vasile Ciobanu,
Paroh al bisericii „Sf. Nicolae”,
com. Costeşti, r. Ialoveni

„Strigătul (dreptății dumnezeiești) împotriva Sodomei și Gomorei
s-a mărit foarte și păcatul lor este foarte greu”.
(Fac. 18, 20).

***

Dacă cineva se va culca cu un bărbat așa cum se culcă cu o femeie,
amândoi au făcut o mare urâciune, de aceea ei trebuie pedepsiți cu
moartea, iar sângele lor să cadă asupra capului lor”.
(Lev.20, 13; Deut. 23, 17; Rom. 1, 26, 32).

***

„Sodomiții și Gomoriții, adică cei ce fac spurcăciuni în gură,
împărăția lui Dumnezeu nu o vor vedea”.
(I Cor. 5, 9-10).
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Părintele Ştefan Kiranov –

urme bulgare pe pământuri basarabene
P

ărintele Ştefan Kiranov, a fost fiul
preotului bulgar Mihail Kiranov,
care, în ziua de 23 aprilie 1830, – împreună
cu tot satul său, a părăsit Imperiul Otoman
şi a ţinut calea spre pământurile stăpânite de
ruşi.
În timpul războiului ruso-turc din 18281829, părintele Mihail Kiranov a cerut deschis ajutorul ruşilor şi s-a alăturat în timpul
operaţiunilor militare, la trupele imperiale
ruse, fiindu-le ghid prin pământurile bulgare stăpânite de turci.
upă semnarea păcii de la Adrianopol, care a avut loc în data
de 2 septembrie 1829, părintele Mihail
Kiranov, împreună cu căpetenia satului
Glavan, Gheorghe Gramatic, a organizat
exodul bulgarilor în judeţul Akerman –
Cetatea Albă (Basarabia), aflat sub stăpânire rusească. Cu ei au călătorit mai mult
de 800 de familii. Însă în Basarabia au
ajuns numai 167, care, sub conducerea sa,
s-au stabilit în judeţul Akerman – Cetatea

D

Albă şi au înfiinţat o nouă localitate – Glavan.
Tânărul Ştefan Kiranov, fiind dintr-o dinastie de preoţi, a urmat şi el înaintaşilor săi,
mergând pe calea preoţiei. A fost admis şi
a absolvit Seminarul Teologic din Chişinău.
După care, conform tradiţiei, s-a căsătorit cu
o fiică de preot şi anume cu fiica preotului
Ştefan Gruev. A fost hirotonit preot şi a slujit în satul basarabean Cemlecoi.
n 1879, împreună cu tatăl său (preotul
Mihail Kiranov), care era în vârstă de
74 de ani, a făcut un pelerinaj la Sf. Munte
Athos, unde au vizitat mănăstirile Zografu,
Hilandar şi Iviron. Revenind în noua sa patrie, ei au petrecut iarna cu familiile lor în
satul Glavan, localitate înfiinţată cu aportul
părintelui Mihail Kiranov.
Părintele Ştefan Kiranov a avut un sfârşit
tragic, fiind omorât în anul 1888, chiar în satul Cemlecoi, unde era preot paroh. Circumstanţele morţii au rămas, în mare parte, necunoscute. Conform unei versiuni, el a fost ucis

Î

de către turcii băştinaşi din motive religioase.
Trupul său a fost transportat din Cemlecoi în
Devlet Agaci şi înmormântat în ograda bisericii “Adormirea Maicii Domnului”.
ărintele Ştefan Kiranov a lăsat urmaşilor săi amintiri calde nu numai
printre rudele sale, dar şi în întreaga Eparhie
a Chişinăului. Un nepot al său îşi amintea
despre părintele Ştefan ca despre un om bun
la inimă, milostiv şi iubitor de dreptate.
Într-o bună zi părintele Ştefan, a venit
să-l viziteze pe fiul său Vasile în satul Devlet Agaci. Părintele a venit cu bricica sa,
la care erau înhămaţi doi cai sprinteni şi
frumoşi. Caii le-au plăcut într-atât de mult
nepoţilor săi, încât unul dintre ei a căzut
în genunchi şi a strigat: “Dragă Bunicule,
dă-mi aceşti cai”. Părintele Ştefan se întoarse cu uimire spre ceilalţi şi a început
să cerceteze dacă nu cumva cei mari i-au
pus la cale să ceară. Asigurându-se că nici
unul dintre adulţi nu este implicat, părintele Ştefan s-a întors către nepoţi şi le-a

P

Tinerii sunt bogaţi prin ceea ce sunt ei,
dar flămânzi dacă nu îl au pe Hristos
Alegerea. Cel mai greu şi mai
dificil moment în viaţa unui
adolescent. Pentru mine, cel
mai important moment a fost
când m-am trezit într-o dimineaţă şi am spus: Eu de azi
merg la Biserică. Nu ştiam de
unde a venit acest gând, nu
ştiam ce m-a determinat să
fac acest lucru, ştiu doar că
un dor m-a cuprins, dor de
ceva… de dincolo de lume, şi
acum ştiu ce era: dor de Hristos, dor de Cel care m-a zidit. Să alegi ţine de libertatea
noastră.

Nimeni nu te obligă să fii al lui
Hristos, dar nimeni nu îţi garantează
că nu vei şi suferi din pricina alegerii.
Unii tineri din prezent merg în suferinţă legaţi la mâini şi la ochi, căci au
Cuvântul lui Dumnezeu lângă dânşii
şi nu în ei înşişi! Sunt precum bogaţii din slujba vecerniei mari: “Bogaţii
au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce îl
caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot
binele!”
Da, tinerii noştri sunt bogaţi, au ce
dărui, sunt atât de minunaţi! Eu sunt
înconjurat de tineri minunaţi! Tinerii
sunt extraordinari! Ei au probleme,
întrebări, frământări. Dacă noi, care
mergem pe Calea Bisericii, nu îi ajutăm, atunci cine? Putem face din problemele lor problemele noastre, din
întrebările lor, întrebările noastre, din
frământările lor, frământările noastre,
pentru că aşa a luat şi Hristos asupra
Sa toate durerile noastre! Da, El le-a
purtat, le poartă şi noi tot spre El arătam cu degetul! Prin aceste frământări,
întrebări noi putem ajunge la coarda
lor sensibilă, le putem spune un cuvânt
de mângâiere, un cuvânt de alinare, le
putem dărui o îmbrăţişare.
În acestea se propovăduieşte credinţa în Hristos – în iubire sinceră şi
interes sincer pentru celălalt. Să fie

celălalt ce eşti tu însuţi pentru tine.
Şi atunci ei, văzând că nu îi chinuim
cu morala creştină (unii se simt atât
de stingheriţi), vor înţelege că, deşi
noi trăim aceleaşi probleme ca şi ei,
noi am găsit o şansă la Dumnezeu,
în Biserică. Numai aşa vor veni către
Hristos. Va veni timpul şi când vor fi
curioşi de ce noi putem trece mai uşor
prin necazuri în braţele Domnului.
Slavă Domnului că aici e bună curiozitatea!!!
Atenţie ce alegere facem, că un cuvânt luminează mintea omului, iar un
altul dărâmă. Eu mi-aş dori să nu greşesc, dar greşesc şi cad şi eu, dar, slavă
Domnului, nu vreau să mă despart de
Hristos-iubire, pe care încep să îl cunosc! Da, tinerii sunt bogaţi prin ceea
ce sunt ei, dar flămânzi dacă nu îl au pe
Hristos drept model moral. Spunea părintele mai în glumă, mai în serios că
n-a văzut pe nimeni, de când e preot,
să leşine de emoţie la Sfânta Liturghie,
în schimb la Michael Jackson a văzut
atâţia… Dincolo de vorbele părintelui,
de fapt, se vede cât de flămândă e lumea, câtă nevoie e de hrană bună, care
să ajungă în găurile sufletului, adică în
rănile fiecăruia dintre noi. Şi, mai ales,
de modele morale creştine adevărate.
Doar iubirea poate fi vindecarea generaţiei tinere, dar, din păcate, cei puţini

rămaşi azi creştini se tem să meargă
în iad cu tinerii neinteresaţi de credinţă, căci se sălăşluieşte teama, teama
prin care iubirea apune şi stăpâneşte
moartea… de aceea vine Hristos… la
Judecată… să refacă unitatea primordială dintre oameni şi Creator, dintre
oameni şi univers, dintre fiecare om cu
propriul lui suflet…
“De-aş grăi în limbile oamenilor şi
ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval
răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi
orice ştiinţă şi de aş avea atâta credinţă, încât să mut şi munţii, iar dragoste
nu am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi
toată avuţia mea şi de aş da trupul meu
ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic
nu-mi foloseşte. Dragostea îndelung
rabdă; dragostea este binevoitoare,
dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă,
nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă
cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se
aprinde de mânie, nu gândeşte răul.
Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate
le crede, toate le nădăjduieşte, toate le
rabdă. Dragostea nu cade niciodată.
(Corinteni 13, 1-8)
Adrian POPESCU

Sursa: www.ortodoxiatinerilor.ro

spus: “Ei bine, luaţi-vi-i vouă!”, şi s-a întors acasă pe caii altor oameni.
Text tradus din rusă de Magdalena Bortă după: „Отцы Кирановы:
зверства христоненавистников в зер
кале судьбы священнического рода”
http://www.zaistinu.ru

Președintele țării Nicolae Timofti
l-a decorat pe Patriarhul
Bartolomeu I cu Ordinul Republicii

Distincția a fost acordată în semn de profundă gratitudine
pentru contribuția deosebită adusă la edificarea unui liceu din R.
Moldova.
În dimineața zilei de 25 iunie, Nicolae Timofti a vizitat Casa-muzeu ,,Dmitrie Cantemir” din Istanbul, apoi a depus flori la
placa comemorativă a domnitorului. Ulterior, șeful statului a vizitat Patriarhia Ortodoxă Greacă și a avut o întâlnire cu Patriarhul
Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului.
Menționăm că Preafericitul Patriarh Bartholomeu I, în 2007
a contribuit la construirea clădirii liceului din s. Măcărești, r. Ungheni, edificarea căruia a costat 1 milion 400 mii de euro.

Universul “Altarului Credinţei”

Între anii 2001 şi 2003, la invitaţia părintelui Anatolie Cibric,
care atunci era redactor-şef, am activat pe post de factotum – redactor, corector, corespondent şi fotograf – la ziarul „Altarul Credinţei”. A fost o experienţă de neuitat, însoţită de mai multe descoperiri şi revelaţii.
Am descoperit o lume nouă, deosebită de cea cunoscută mie.
Viaţa Bisericii Ortodoxe din Moldova mi s-a dezvăluit cu tot ghemul ei de probleme, dar şi cu neţărmuita-i credinţă, şi cu marile-i
izbânzi şi speranţe.
Cu mila lui Dumnezeu şi prin efortul jertfelnic al credincioşilor, în acest răstimp s-au ridicat mai multe biserici şi mănăstiri.
Dincolo de rândurile seci ale cronicilor se ascundeau destine neordinare şi momente dramatice. La Catedrala Mitropoltană s-au
reînfiinţat o serie de tradiţii vechi: sărbătorirea hramului oraşului,
citirea săptămânală a Acatistului Acoperământului Maicii Domnului, săvârşirea serviciilor divine nocturne de Crăciun şi de Paşti
ş.a., s-a inaugurat librăria „Clopotniţa”.
În cutia poştală a redacţiei lunar soseau zeci de scrisori ale cititorilor cu articole, eseuri, fotografii, întrebări. Totodată, ziarul era
axat pe problemele-cheie ale ortodoxiei contemporane: efectele
nefaste ale globalizării, ale ecumenismului, ale codificării etc.
Doresc actualei componenţe a redacţiei să fie cât mai receptivi
la glasul cititorilor, să fie în pas cu evenimentele din ţară şi din
cadrul ortodoxiei universale, să fie la înălţimea celor mai frumoase
realizări ale publicaţiei de pe parcursul anilor.
Leo BORDEIANU, scriitor
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Admiterea la instituțiile de învățământ teologic 2011/2012
ACADEMIA DE TEOLOGIE
ORTODOXĂ DIN MOLDOVA
Admiterea în cadrul Academiei de Teologie se organizează la specializarea - Teologie
Pastorală. Organizarea admiterii este în
conformitate cu criteriile generale stabilite de
Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove
şi ţinând cont de Regulamentul privind admiterea în cadrul A.T.O.M.

REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii
în Academia de Teologie Ortodoxă din
Moldova pentru anul universitar 2012 - 2013
CRITERII GENERALE

Prezentul Regulament este elaborat în concordanţă cu Regulamentul de organizare a admiterii în instituţiile de învăţământ superior emis de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova,
precum şi cerinţele Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove.

A.

CANDIDAŢII LA ADMITERE

1. Vor fi admise persoanele care au absolvit Seminarul Liceal de
Teologie Ortodox sau Liceul (BAC) - durata studiilor este de
4 ani; Studiile sunt în bază de contract (taxă de şcolarizare).
Forma de studii: secţia Zi şi Frecvenţă Redusă.
2. Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai
multe domenii şi specializări din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, în condiţiile stabilite de
senatul A.T.O.M., dar poate fi admis la o singură specializare din Academie pentru durata normală de studii. Candidatul
admis trebuie să opteze pentru facultatea la care doreşte prin
prezentarea dosarului cu actele în original în termenul stabilit
de Academie.
3. Candidaţii declaraţi admişi pot urma concomitent două specializări în cadrul A.T.O.M.
4. Studenţii de la universităţile private cu specializări acreditate
sau autorizate să funcţioneze provizoriu, care au fost declaraţi
admişi, la aceeaşi specializare, pot beneficia de recunoaşterea
studiilor efectuate, senatul A.T.O.M, stabilind anul în care pot
fi înmatriculaţi precum şi eventualele examene de diferenţă.
5. Senatul A.T.O.M. stabileşte condiţiile în care absolvenţii învăţământului universitar cu frecvenţă la zi pot continua studiile
la o a doua specializare în învăţământul universitar frecvenţă
redusă, în limita locurilor aprobate, în condiţiile legii.

B. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII

6. Admiterea se organizează în cadrul A.T.O.M. la specializarea
- Teologie Pastorală.
7. Organizarea admiterii este de competenţa A.T.O.M. în conformitate cu criteriile generale stabilite de Mitropolia Chişinăului
şi a Întregii Moldove şi ţinând cont de prezentul regulament
propriu de organizare şi desfăşurare a admiterii.
8. Pentru toate formele de învăţământ, admiterea în anul I de studii
se desfăşoară în două sesiuni pentru ocuparea locurilor în cadrul
structurii anului universitar al A.T.O.M., astfel:
a)
sesiunea I (prima sesiune) - constă din înscrierea candidaţilor în vederea ocupării locurilor afişate în structura
A.T.O.M. conform prezentului regulament, cu afişarea rezultatelor admiterii.
b)
sesiunea II (a doua sesiune) - constă în vederea ocupării
locurilor rămase vacante după prima sesiune de admitere.
9. Concomitent cu cea de-a doua sesiune de admitere pentru locurile rămase neocupate pentru anul I se organizează şi concursul de admitere pentru studiile postuniversitare, cu aceeaşi
perioadă de admitere şi afişarea rezultatelor.
10. Rectorul A.T.O.M. numeşte prin ordin membrii comisiei de
admitere şi membrii comisiilor de primire a actelor pe specialităţi.
Comisia de admitere, în conformitate cu Regulamentul privind
admiterea în ATOM, va elabora o „Fişă de înscriere” în care să fie
incluse toate informaţiile necesare procedurii de înscriere a candidaţilor, în funcţie de specializările alese.

C.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

11. Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoarele:
1)
Cerere (model eliberat de cancelarie);
2)
6 fotografii (3x4);
3)
Certificatul medical 0-86U (original+xerox);
4)
Actul de studii (original+xerox);
5)
Binecuvântarea preotului duhovnic (original), vizată de
chiriarhul locului (ierarhul sub jurisdicţia căruia se află preotul
care a eliberat binecuvântarea);
6)
Decretul de hirotonie (original+xerox) - pentru clerici;
7)
Certificatul de naştere (original+xerox);

riţi;

12.

13.
14.
15.

8)
9)

Adeverinţa de botez (original+xerox);
Adeverinţa de cununie (original+xerox) - pentru căsăto-

10) Copia buletinului de identitate (original+xerox);
11) Bonul de plată pentru admitere (100 lei);
12) Taxa de şcolarizare (contractul de studii)
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat pot prezenta la înscriere în locul diplomei de bacalaureat adeverinţă
eliberată de liceu în care să se menţioneze atât media generală
de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute. De
asemenea, liceele vor elibera absolvenţilor şi foaia matricolă
în care să fie înscrise mediile anilor de studiu absolviţi în liceu.
Dosarele candidaţilor respinşi sau al acelor care renunţă la
şcolarizare se restituie acestora, la cerere, pe baza actelor de
identitate după afişarea rezultatelor.
Învăţământul se organizează numai contra plată.
A.T.O.M. percepe taxă de înscriere de la candidaţi pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, potrivit deciziei Senatului,
în cuantumul căreia va fi inclusă şi activitatea aferentă analizării contestaţiilor depuse în termenul legal.

D. REZULTATELE FINALE ALE ADMITERII

16. Admiterea în ATOM se face strict în ordinea descrescătoare a
mediilor generale obţinute de candidaţi în limita numărului de
locuri pentru care se organizează concursul.
17. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5,00
(cinci). Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt
valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la specialitatea la care aceştia au candidat, potrivit confirmării de către
candidat în cererea de înscriere.
18. Rezultatele admiterii, verificate şi aprobate de Comisia de
Admitere, se aduc la cunoştinţă celor interesaţi prin afişarea
conform programului specificat.

E.

CONTESTATII

19. A.T.O.M., organizatoare de admitere, este singura în măsură
să decidă asupra temeiniciei eventualelor contestaţii, care se
depun în maximum 24 de ore, începând cu ora şi data afişării
rezultatelor sesiunii de admitere. Contestaţiile depuse se vor
rezolva în termen de 24 de ore de la data şi ora încheierii depunerii contestaţiilor. Hotărârile comisiilor de contestaţie sunt
definitive.
______________________________________

ANEXA Nr. 1

TEMATICA PENTRU PROBELE
DE ADMITERE
A) TESTARE

1. MUZICA BISERICEASCĂ, VERIFICAREA
DICŢIEI ŞI CITIREA BISERICEASCĂ.
La această probă se verifică aptitudinile muzicale ale candidatului: auzul, vocea, memoria muzicală, cunoaşterea notelor, elemente ale teoriei muzicii liniare: sunet, notă, portativ, cheie, durată
şi înălţimea notei, diez, bimol, becar, gamă, intervale, trison, modul major şi minor.

2. CANDIDATUL TREBUIE SĂ ŞTIE PE DE
ROST ŞI SĂ CUNOASCĂ SENSUL URMĂTOARELOR RUGĂCIUNI:
a. Rugăciunile începătoare: „Slavă Ţie Dumnezeul nostru slavă
Ţie”, „Împărate ceresc...”, „Sfinte Dumnezeule...”, „Preasfântă Treime...”, „Tatăl Nostru...”, „Veniţi să ne închinăm...”.
b. Rugăciunile de dimineaţă: „Din somn sculându-mă...”, „Psalmul 50”, „Psalmul 90”, „Psalmul 142”.
c. Rugăciunile de seară: „Dumnezeule cel veşnic...”, „Să învie
Dumnezeu...”.
d. Rugăciuni adresate Maicii Domnului: „Născătoare de Dumnezeu Fecioară bucură-te...” „Cuvine-se cu adevărat...” „Apărătoare Doamnă...”.
e. Simbolul Credinţei (Crezul), Rugăciunea Sf. Efrem Sirul, Rugăciunea înainte de Sf. Împărtăşanie, Cele 10 porunci dumnezeieşti, Fericirile.

B)

NOŢIUNI GENERALE DE TEOLOGIE

1. ÎNVĂŢĂTURĂ DE CREDINŢĂ ORTODOXĂ (Catehism).

1. Descoperirea Dumnezeiască. Sf. Scriptură. Sf. Tradiţie.
2. Credinţa. Simbolul Credinţei. Dumnezeu - Tatăl. Dumnezeu
- Fiul. Dumnezeu – Duhul Sfînt. Biserica. Sfintele Taine. Învierea Morţilor. Viaţa veşnică.
3. Nădejdea. Rugăciunea. Rugăciunea Tatăl Nostru. Serviciile
Divine. Sfânta Liturghie. Cele şapte Laude. Ierurgiile. Sărbătorile creştineşti. Posturile.
4. Dragostea. Legea Vechiului Testament. Legea Noului Testament. Fericirile. Cugetul sau conştiinţa morală. Virtutea. Păcatul. Datoriile creştinului.
5. Scopul şi simbolismul Sfintei Liturghii.

2. ISTORIA BIBLICĂ A VECHIULUI TESTAMENT.
1. Începutul lumii.
Facerea lumii. Omul în rai. Greşeala primilor oameni. Pedepsirea păcatului. Făgăduirea unui Răscumpărător. Omenirea până la
potop. Potopul. Legământul dintre Dumnezeu şi om. Noe şi omenire după potop. Turnul Babel.
2. Timpul Patriarhilor.
Chemarea lui Avraam. Jertfa lui Melchisedec. Legământul lui
Dumnezeu cu Avraam. Avraam primitor şi apărător de străini. Pieirea Sodomei şi a Gomorei. Încercarea credinţei lui Avraam. Căsătoria lui Isaac. Isav şi Iacov. Binecuvântarea părintească. Călătoria lui Iacov în Mesopotamia. Întoarcerea lui Iacov. Iosif în casa
părinţilor săi. Iosif dus în Egipt. Iosif la Putifar. Iosif în temniţă.
Ridicarea în rang a lui Iosif. Călătoria întâia a fraţilor lui Iosif în
Egipt. Călătoria a doua a fraţilor lui Iosif în Egipt. Iosif cunoscut
de fraţii săi. Plecarea lui Iacov în Egipt. Moartea lui Iacov şi a lui
Iosif. Dreptul Iov. Timpul lui Moise. Cei dintâi ani ai lui Moise şi
chemarea lui. Cele 10 pedepse asupra Egiptului. Mielul Pascal.
Ieşirea din Egipt. Trecerea prin Marea Roşie. Minunile din pustiu.
Legământul cu poporul ales. Darea Legii pe muntele Sinai.
Viţelul de aur. Cortul mărturiei. Preoţii şi leviţii, jertfele. Sabatul, sărbătorile şi timpurile sfinte. Cercetaşii sau iscoadele. Pângăritorul Sabatului. Răzvrătirea lui Core. Odrăslirea toiagului lui Aaron.
Îndoiala lui Moise şi Aaron. Şarpele de aramă. Moartea lui Moise.
3. Timpul lui Iosua şi al Judecătorilor.
Intrarea în pământul făgăduinţei. Cuprinderea Ierihonului şi
a oraşului Ai. Cuprinderea şi împărţirea Canaanului. Judecătorii.
Ghedeon judecător. Samson. Rut. Eli şi Samuel.
4. Timpul Regilor.
Saul, primul rege al israeliţilor. Alegerea lui David. David biruieşte pe Goliat. Saul duşmăneşte pe David. Bunătatea arătată de
David lui Saul. Moartea lui Saul. Domnia lui David. Păcătuirea şi
pocăinţa lui David. Răzvrătirea lui Abesalom. Cele din urmă zile
ale lui David. Înţelepciunea lui Solomon. Zidirea Templului. Slava
lui Solomon. Cei din urmă ani ai lui.
5. Regatul lui Israel.
Începutul proorocirii lui Ilie şi jertfa lui. Ilie în pustiu. Via lui
Nabot. Ilie ridicat la cer. Elisei. Alte minuni ale lui Elisei. Proorocul Iona. Robia asiriană. Dreptul Tobit. Călătoria tânărului Tobie în
Media.
6. Regatul lui Iuda.
Proorocii care s-au arătat în regatul lui Iuda. Proorocul Isaia.
Iudita. Dărâmarea Ierusalimului şi robia Babilonică.
7. Timpul robiei Babilonice.
Proorocul Iezechil. Proorocul Daniel. Cei trei tineri în cuptorul
de foc. Necredinciosul rege Belşaţar. Daniel în groapa cu lei.
8. Timpul de după robia Babilonică.
Întoarcerea din robie. Estera. Eliodor încearcă să răpească
odoarele Templului. Mucenicia bătrânului Eleazar. Fraţii Macabei.

3. ISTORIA BIBLICĂ A NOULUI TESTAMENT.
1. Naşterea lui Iisus Hristos.
Întruparea Cuvântului celui veşnic. Vestirea naşterii Sf. Ioan
Botezătorul. Vestirea naşterii lui Iisus. Maria la Elisabeta. Naşterea Sf. Ioan Botezătorul. Vieţuirea în pustiu. Naşterea lui Iisus.
Aducerea lui Iisus la Templu. Magii de la Răsărit. Ucuderea pruncilor de la Betleem. Iisus în Templu la 12 ani.
2. Viaţa publică a lui Iisus Hristos.
Înainte mergătorul lui Iisus Hristos. Botezul şi ispitirea lui Iisus.
Misiunea Sf. Ioan Botezătorul. Primii ucenici ai lui Iisus. Nunta din
Cana. Prima curăţire a Templului. Iisus şi Nicodim. Iisus şi Samarineanca. Iisus vindecă pe fiul sutaşului împărătesc. Proorocul în patria sa. Pescuirea minunată. Vindecarea paraliticului din Capernaum.
Iisus la scăldătoarea Vitezda. Alegerea celor 12 Apostoli. Predica de
pe Munte. Vindecarea leprosului şi sluga sutaşului. Învierea lui Nain.
Mirul femeii păcătoase. Cuvântarea de pe malul lacului. Liniştirea
furtunii pe mare. Învierea fiicei lui Iair. Prima trimitere a Apostolilor.
Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul. Prima înmulţire a pâinilor şi
făgăduinţa pâinii veşnice. A doua înmulţire a pâinilor. Făgăduinţa
puterii de a ierta păcatele. Schimbarea la faţă. Trimiterea celor 70
(72) de Ucenici. Samarineanul milostiv. Iisus la Marta şi Maria. Vindecarea orbului din naştere. Păstorul cel bun. Pilda cu oaia şi drahma
cea pierdută. Fiul risipitor. Datoria de a ierta greşelile altora. Învierea
lui Lazăr. Vameşul şi Fariseul. Cei 10 leproşi. Pilda lucrătorilor de
vie. Intrarea în Ierusalim. Nunta împărătească şi cei chemaţi la nuntă.
Porunca cea mai mare. Dărâmarea Ierusalimului şi sfârşitul lumii.
Pilda cu cele 10 fecioare. Pilda cu talanţii. Judecata de apoi.
3. Patimile Mântuitorului.
Cina cea de Taină. Instituirea Tainei Sf. Euharistii. Descoperirea vânzătorului. Rugăciunea arhierească a lui Iisus. Patimile
Domnului.
4. Preaslăvirea lui Iisus.
Învierea lui Iisus Hristos. Prima arătare a lui Iisus. Arătarea lui
Iisus la doi ucenici în cale spre Emaus. Arătarea lui Iisus la Ierusalim. Arătarea lui Iisus la Marea Tiberiadei. Cele de pe urmă arătări
ale lui Iisus. Înălţarea Domnului la Cer.
5. Istoria Apostolilor.
Alegerea lui Matia. Pogorârea Duhului Sfânt. Omorârea Sf.
Ştefan. Simon Magul, întoarcerea lui Saul la Hristos. Întoarcerea
sutaşului Corneliu la Hristos. Petru în închisoare. Călătoriile misionare a Sf. Ap. Pavel. Pavel trimis în lanţuri la Roma. Epistolele
Sf. Apostoli. Apocalipsa.
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău,
str. Ismail, 46; tel: (+37322) 54-28-70
http://www.teologie.md e-mail: teologie.ortodoxa@gmail.com
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Studii postuniversitare disponibile pentru teologi și nu numai

F

acultatea de Litere a
Universității de Stat din
Moldova se remarcă printr-o
ambianţă intelectuală şi creatoare deosebită. Din luna septembrie studenții care vor aplica
la studiile de master în cadrul
acestei facultăți vor benefecia nu
doar de studii aprofundate în filologie, dar și de cele în domeniul
religios. Am discutat cu decanul
Facultății de Litere, doamna
Claudia Cemârtan, conferențiar
universitar, despre posibilitățile
oferite în cadrul acestui masterat.
- Doamnă decan, ce înseamnă pachetul
Cultură și Spiritualitate Creștină și prin ce
se deosebește de alte discipline opționale
din cadrul Facultății de Litere.
- În cadrul facultății studenților le-au
fost propuse câteva pachete cu discipline
opționale. Printre ele e și pachetul Cultură și
Spiritualitate Creștină. Acesta conţine şi discipline filologice, orientate spre cultura creştină
(„Termeni ecleziastici în limbile romanice”,
„Motive biblice în literatura română”), dar şi
unele care se referă nemijlocit la spiritualitatea
creştină („Morala şi etica creştină”, „Învăţătură de credinţă ortodoxă”, „Simbolismul artei
creştine”).

De asemenea, programul masteratului va
înlesni pregătirea tinerilor pentru cercetări ştiinţifice serioase, favorizând accesul la ciclul
III – Doctorat.
- Cine pot fi benefeciarii acestui program?
- Oricare student care a absolvit ciclul
I licență. Nu contează dacă a făcut biologie,
chimie, teologie, jurnalism sau altă facultate,
pentru că este un masterat de profesionalizare.
Aceste studii sunt disponibile pentru fiecare,
cu atât mai mult că vor fi oferite și locuri bugetare.

Ne-am bucurat că tot mai multe studente îl
aleg, iar interesul tineretului față de cele sfinte
crește. De aceea, împreună cu preotul Octavian Moșin, am hotărât să introducem o filieră
despre religie și noțiuni de credință în ciclul de
masterat la limba și literatura română.
- Ce prevăd studiile în cadrul acestui
masterat?
- Programul va îmbina cel mai înalt standard de studiere a limbii şi literaturii române
cu studierea noțiunilor teologice şi de spiritualitate creștină. Acest ciclu conține 16 ore de
auditoriu, repartizate în două-trei zile a câte
6-8 ore pe zi. Programul este unul lejer, întrucât studenții își vor alege singuri zilele de
studiu. Printre disciplinele de studiu se află
Structura textului, Terminologia ecleziastică,
Axiologia educaţiei creştine și altele.

- De ce vor beneficia masteranzii de la
Facultatea de Litere?
- Absolvenții noștri se vor putea angaja
ușor în câmpul muncii. Studiile şi cunoştinţele
acumulate le vor oferi absolvenților posibilitatea de a preda nu doar limba și literatura română, dar și orele opționale de religie. Aceste
două discipline sunt necesar a fi îmbinate eficient pentru a forma un cetățean inteligent și cu
frică de Dumnezeu. Posibilităţile de angajare
a absolvenţilor programului sunt instituţiile
educaţionale (învăţământ, mass-media, management cultural), instituţii cu caracter cultural,
literar, redacţii culturale, birouri de traducere,
edituri etc.
Plus la toate, vom putea oferi și locuri de
trai în căminul studențesc celor care vor avea
nevoie.
- Nu v-ați gândit să faceți un astfel de
program și pentru studenții de la ciclul I
licență?

Academia de Teologie Ortodoxă (Masterat)
Studii postuniversitare de masterat - Admiterea la ciclul II de studii (Masterat) se desfăşoară
la specializările: - Istoria şi Filosofia Religiilor; Biblice; - Teologie şi Asistenţă Socială. Perioada
de studii - 2 ani; în bază de contract.

superioare (original+xerox); Binecuvântarea preotului duhovnic; Decretul de hirotonie (original+xerox) pentru clerici; Certificatul de naştere (original+xerox);
Adeverinţa de botez (orginal+xerox); Buletinul de
identitate (original+xerox); Bonul de plată pentru admitere; Taxa de şcolarizare (contractul de studii).

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor
prezenta următoarele: Cerere (model tip); 6 fotografii
(3x4); Certificatul medical (0-86U); Actul de studii

Informaţii cu privire la ADMITERE:
Republica Moldova
mun. Chişinău, str. Ismail, 46; tel: (+37322) 54-28-70

Admitere la Seminarul Liceal de Teologie Ortodoxă din Chişinău
Seminarul Liceal de Teologie Ortodoxă din
Chişinău, anunţă concurs pentru formarea contingentului de elevi-seminarişti pentru anul de
studii 2012-2013
1. Admiterea la Seminarul Teologic Ortodox din mun.
Chişinău se face prin concurs, organizat pe baza
normelor stabilite de Ministerul Educaţiei și Tineretului
al Republicii Moldova pentru învăţământul liceal de stat
şi Mitropolia Moldovei.
2. Durata studiilor – 3 ani.
3. Condiţii de înscriere:
* Să fie absolvent al cl. a IX-a;
4. Studiile sunt în bază de contract;
5. La cerere se anexează:
* Buletinul de identitate sau Adeverinţa de naştere (Copia);
* Binecuvântarea (Recomandarea) preotului duhovnic,
* Certificatul sau adeverinţa de botez (original);
* Actul de studii (original, atestat de absolvire a IX clase);
* Autobiografie;
* Certificatul medical (086U);
* 6 fotografii (3×4);
* Taxa de 100 lei.
* Taxa de şcolarizare (contractul de studii) se achită integral la depunerea actelor (în caz de respingere la
admitere, contractul se returnează).
* Perioada de admitere: 16.07.2012-22.08.2012
6. Persoanele care au depus cerere pentru admitere la
Seminarul Teologic vor susţine următoarele probe preliminare: 23.08.2012, ora 10.00.

Tematica pentru examenele de admitere
a) Muzica bisericească şi verificarea dicţiei:
1. Examinarea aptitudinilor muzicale va consta din
următoarele probe:
* Intonarea unui cântec bisericesc şi a unuia naţional sau
popular, pentru aprecierea calităţilor vocale;
* Verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian
şi prin intonarea gamei „do major”, a arpegiului şi a
unor sunete din gamă;
* Verificarea simţului ritmic.
* Nu se vor verifica noţiunile teoretice.
2. Verificarea dicţiei:
* Se va efectua prin rostirea pe de rost, de către candidat, a unei rugăciuni:
a) Rugăciunile începătoare;
b) Simbolul Credinţei
c) Psalmul 50;
d) Psalmul 90;
e) Rugăciunea de dimineaţă (troparele: Sculândune din somn… Slavă… Din pat şi din somn m-ai ridicat Doamne… Şi acum… Fără veste Judecătorul Va
veni…)
f) Rugăciunea de seară (troparele: Miluieşte-ne pe noi
doamne… Slavă… Doamne miluieşte-ne pe noi că întru
Tine am nădăjduit… Şi acum… Uşa milostivirii…, Să învie
Dumnezeu…)
g) Troparul sărbătorii hramului din localitate şi troparul
sfântului al cărui nume îl porţi.
b) Cunoştinţe generale despre religie: Mica Biblie
Pentru mai multe detalii: tel. 27–50– 39; 54-28-70

- Sigur că ne-am gândit la o astfel de posibilitate, însă suntem restricţionaţi de domeniul
general de studii la care aparţinem – Ştiinţe
umanistice, pe când religia şi cele ce ţin nemijlocit de ea se încadrează în alt domeniu.
În formula lui de acum, programul de master
“Studii filologice şi spiritualitate creştină” îmbină perfect, după părerea noastră, aceste două
domenii, nedepăşind limitele impuse. Teologia se face la Academia din cadrul Mitropoliei
Moldovei, unde sunt pregătiți viitorii slujitori.
Noi doar le semănăm în sufletele tinerilor dragostea față de Dumnezeu și le predăm norme
etice de comportament și de viață. Însă un teolog își poate îmbogăți cunoștințele, îmbinând
filologia cu spiritualitatea creștină.
- Ce mesaj le-ați transmite tinerilor
pentru a-i încuraja să aplice la studiile de
master ale Facultății de Litere?
- Dragii noștri, dacă aveți dragoste față de
Cel de Sus, dacă doriți să duceți cuvântul Lui
mai departe și, totodată, să studiați la un nivel
înalt limba și literatura română, vă așteptăm
la studiile de master ale Facultății de Litere.
Pe lângă multiplele informaţii din domeniul
filologiei, programul facilitează accesul la tezaurul cultural, care vă va profila drept cunoscători erudiţi. Veți obține mijloace şi metode
pentru a putea interpreta alte culturi şi spiritualităţi. Este bine cunoscut faptul că identitatea naţională şi valorile pe care le respectă, le
promovează în lume poporul nostru au izvoare
creştin-ortodoxe. Vă așteptăm să depuneți documentele pentru admitere începând cu data
de 16 iulie şi vă asigurăm că veţi face o alegere bună.

Masterat:

STUDII FILOLOGICE
ŞI SPIRITUALITATE
CREŞTINĂ
în cadrul Facultății
de Litere a USM
Facultatea de Litere se remarcă
printr-o ambianţă intelectuală şi creatoare deosebită; atât profesorii, cât şi
studenţii sunt oameni ai cărţii, ai lecturilor, ai studiului, la dispoziţia lor fiind
biblioteca facultăţii, o sală de calculatoare, laboratoarele de specialitate.
Misiunea Facultăţii este de a pregăti
specialişti de performanţă în domeniul filologiei, asigurându-le o bază
teoretică şi aplicativă solidă, necesară
şi oportună integrării lor în activităţile
socio-profesionale.
Pentru realizarea acestei misiuni,
promovând excelenţa în învăţământ şi
cercetare, facultatea oferă, între altele,
şi programul de master.
Programul este menit să îmbine
de o manieră erudită însuşirea la cel
mai înalt standard a limbii şi literaturii
române, precum şi aplicaţiile culturale,
filologice, teologice şi morale extrase
din patrimoniul intelectual, cultural
universal, să deschidă noi oportunităţi
atât pentru continuarea studiilor (doctorat), în vederea unei cariere academice, cât şi pentru desfăşurarea
unei activităţi profesionale performante în mediul educaţional din Republica
Moldova.
Pentru mai multe detalii:
tel. 079481586,
Preot Octavian Moșin
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Mănăstirea Țigănești și-a lansat pagina oficială în Internet

Un nou blog de autor

Mănăstirea Țigănești din
cadrul Eparhiei Chișinăului
și-a lansat pagina web: www.
manastireatiganesti.md.
Site-ul a fost lansat cu binecuvântarea ÎPS Vladimir și cu stăruința
Arhimandritului Irinarh (Costru), pentru ca mănăstirea să aibă o carte de
vizită în rețeaua Internet, în care să
fie reflectată activitatea acestui sfânt
așezământ și pentru a fi mai aproape
de fiii săi duhovnicești din țară și de
peste hotare.
Internetul – acest imens ocean
informaţional nu are limite, iar în
prezent mai toate instituțiile ortodoxe
sunt prezente prin pagini web, bloguri, rețele de socializare pentru a fi mai
aproape de nevoile oamenilor și a-i
ajuta și îndruma după putință. Acesta este unul din scopurile de bază pe
care și le pune obștea monahală de
la Țigănești prin crearea acestui site.
Pagina a fost concepută și
realizată de către colaboratorul
Serviciului de presă mitropolitan Diaconul și webdesignerul Mihail Bortă

în conlucrare cu egumenul Spiridon
(Marin).
În prezent, site-ul www.manastireatiganesti.md este disponibil în

limba română, pe viitor propunându-se lansarea versiunilor în l. rusă
și engleză.

Centrul de instruire a frumosului prin suvenire creștine
(CIFR) prezent acum și în rețeaua Internet
De curând, cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Centrul de
instruire a frumosului prin suvenire creștine (CIFR) și-a lansat pagina web: http://cifr.md/
în care au fost afișate lucrările
meșterilor populari, precum și
alte realizări ce țin de activitatea
centrului respectiv.
Centru de instruire a frumosului prin suvenire creștine (CIFR)
activează în cadrul Bisericii Ortodoxe
din Moldova (Mitropolia Moldovei).
Iniţiativa înființării unui astfel de Centru aparține Meşterului Popular din
Republica Moldova – preotului Anatolie Gîrbu.
Pe site-ul http://cifr.md/ se pot
vizualiza peste 500 de modele de
suvenire-icoane, înregistrate cu
drept de autor la AGEPI / Agenția de
Stat pentru proprietatea intelectuală
a Republicii Moldova. Aceste suvenire-icoane au fost prezentate la
multiple expoziții atât în țară, cât și

Arhimandritul Augustin (Zaboroşciuc), nevoitor al
Mănăstirii Curchi, autor a trei volume: “Timpul cernerii”, “Ca pe smochinul cel neroditor să nu mă tai, Mântuitorule” și romanul pentru tineri “Egipteanca”, ne bucură
cu un blog de autor în care își propune să aducă în fața
iubitorilor de carte creștină scrierile sale.
Este îmbucurător faptul că titlul de carte religioasă
din Republica Moldova devine tot mai diversificat și
dobândește o tentă tot mai cizelată și o linie din ce
în ce mai bine conturată. Plasarea acestor lucrări în
spațiul virtual este binevenită și apreciată mai ales de
confrații noștri plecați peste hotare, pentru care internetul a devenit un mijloc de comunicare și o punte de
legătură cu cei de acasă.
Scrierile și activitatea părintelui arhimandrit pot fi
urmărite pe http://arhimaugustin.info/

Apel către oamenii de bună credință!
Olga Buimestru, diagnosticată cu Sarcoma
Ewing, o tumoare osoasă
rar întâlnită, are nevoie
de un transplant urgent de
măduvă osoasă, care poate
fi efectuat doar în Clinica
Universitară din orașul
Muenster, Germania.
Costul intervenției chirurgicale este de 65000 de
Euro, sumă imposibil de acumulat de familia tinerei.
Facem apel către toți oamenii de bună credință să
contribuie conform posibilităților la acumularea fondurilor necesare pentru operarea Olgăi.
Bunul Dumnezeu să răsplătească pe fiecare după fapta lui cea bună!
Date de contact:
tel. 0 795 63615; buimestru@mail.ru
Cont bancar:
Beneficiar BUIMESTRU OLGA
Cod fiscal 0971007282097
SWIFT MOLDMDX329 (Moldindconbank SA,
filiala Invest); C/d 2252729432

CONDOLEANȚE
peste hotare; în ultimii doi ani având
loc peste 20 de expoziții.
Lucrările confecționate în cadrul
Centrului sunt pe placul tuturor, indiferent de vârstă. Astăzi se pot bucura de aceste suvenire creștinii din
mai multe țări cum ar fi: România,

Ucraina, Italia, Rusia, Spania, Portugalia, Bulgaria ș.a.
Pentru a afla mai multe detalii despre activitatea Centru de instruire
a frumosului prin suvenire creștine
(CIFR), accesați pagina http://cifr.
md/

Participă la Festivalul „Fraţii” (Братья) din Crimeea
Dacă eşti tânăr şi dornic de a petrece o săptămână într-o tabără ortodoxă din Crimeea, aliniază-te membrilor
Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi.
În perioada 21-29 iulie se va desfăşura Festivalul internaţional al tineretului ortodox „Fraţii”. Tema festivalului. „Sfinţenia şi jertfirea”. În program: excursii, odihnă
la mare, instruiri, discuţii duhovniceşti şi participarea la
servicii divine. Mai multe detalii pe site-ul: www.bratia.ru.
Dacă doriţi să vă deplasaţi împreună cu tinerii din Asociaţie, vă rugăm să ne contactaţi la tel.:079481586 până la
data de 2 iulie.
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A trecut la Domnul Arhimandritul Nicandru (Munteanu)
Direcţia mitropolitană adre
sează sincere condoleanțe rudelor
şi fiilor duhovniceşti ai regretatului părinte arhimandrit Nicandru
(Munteanu). Bunul Dumnezeu să-l
odihnească în pace!
Arhimandritul Nicandru a fost
un slujitor al lui Hristos, care
a purtat cu vrednicie povara preoției atât în vremea
regimului ateist, cât şi după 1990, ducându-şi ascultarea
la Mănăstirea Chiştelnița, r. Teleneşti, şi în alte parohii.
***
Arhim. Nicandru (Munteanu) s-a născut la 11 august
1955. Absolveşte Seminarul Teologic din Odesa şi este
hirotonit în anul 1983, apoi urmează studiile la Facultatea de Teologie din Bucureşti. A redeschis Mănăstirea
Chiştelniţa, conducând Şcoala de cântăreţi bisericeşti.
Din cauza bolii, în ultimii ani se retrage în parohia
“Chipul Domnului nefăcut de mână” din capitală, ctitoria
sa, unde a şi lăsat testament de a fi înmormântat.
+Vladimir,
Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove

MD 2001, str. București, nr. 119, Chișinău,

Tel.: (022) 20-35-54
e-mail: altarul@mail.ru
www.mitropolia.md
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