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

„Celui ce
voiește binele și
Dumnezeu îi ajută spre cele bune”
(Sfântul Nicolae
Velimirovici)
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Sfantul
Ierarh Nicolae

Sfântul Nicolae s-a născut în
jurul anului 280, în localitatea Patara Lichiei, şi a trecut
la cele veșnice în jurul anului
345, în localitatea Mira.

Deşi a fost cunoscut şi iubit încă din timpul vieţii sale, săvârşind
nenumărate minuni, ierarhul din Mira începe să fie cinstit mai ales
începând cu secolul al VI-lea, la peste două sute de ani de la adormirea lui în Domnul, când numele său apare menţionat într-un martirologiu roman. În acelaşi secol, episcopul Nicolae din Pinara înalţă o
biserică închinată Sfântului Nicolae din Mira Lichiei.
Deşi papa Nicolae I al Romei zideşte un mic altar închinat Sfântului Nicolae în secolul al IX-lea, abia începând cu secolul al X-lea
cultul sfântului din Mira începe să se răspândească puternic în Apus.
O ctitorie de seamă în această privinţă este biserica bizantină din
Burtscheid (lângă Aachen, Germania), zidită de Oton al III-lea, care
este aşezată sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae.
În perioada cruciadelor, nenumărate Sfinte Moaşte au fost luate
din Răsărit şi duse în Apus. Astfel, în secolul al XI-lea, un grup de
şaizeci şi doi de cruciaţi din localitatea italiană Bari au luat (furat) din
Mira cinstitele Moaşte ale Sfântului Nicolae.
Cele mai multe date biografice despre ierarhul din Mira provin
din lucrarea medievală „Legenda aurea”, scrisă de Iacob de Voragina,
în anul 1264. Odată cu încreştinarea slavilor, cartea amintită a fost
tradusă în limba slavonă, drept pentru care cultul Sfântului Nicolae
l-a inlocuit pe cel al zeului Mikula al agriculturii.
Treptat, sfântul din Mira a început să aibă parte de un cult tot mai
accentuat. Astfel, multe dintre bisericile închinate sau nu acestuia
au fost împodobite cu un ciclu intreg de fresce biografice înfăţişând
principalele momente din viaţa sfântului.
În rândul frescelor intitulate sugestiv „Viaţa Sfântului Nicolae” apar
scene precum: naşterea sfântului; sfântul învăţând carte, lângă educator; hirotonia sfântului întru diacon; sfântul aruncă bani în casa celor
două fete sărace; hirotonia sfântului întru preot; sfântul învie un corăbier; hirotonia sfântului întru episcop; sfântul în temniţă, primind
Evanghelia de la Hristos şi omoforul de la Maica Domnului; sfântul
tăind un copac în care şedeau diavoli; sfântul scăpând de la moarte pe
cei trei tineri; sfântul dărâmând o capişte idolească; sfântul apărând în
vis împăratului Constantin şi lui Avlavie; adormirea sfântului.
Astăzi, ierarhul din Mira este cunoscut în toată lumea, fiind mult
cinstit şi iubit de credincioşii de pretutindeni. Precum odinioară

Sfântul Nicolae şi-a pus sufletul pentru poporul său, tot aşa şi astăzi,
el îşi înalţă rugăciunea cea cu îndrăzneală pentru nevoile tuturor celor
care-l caută cu credinţă.
”Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării te-ai arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele
bogate. Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu
să mântuiască sufletele noastre.”
(Troparul sfântului)

		
Grăbiți-vă să vă abonaţi la „Altarul
Credinţei”. Din ianuarie 2013 reorganizăm ziarul
mitropolitan în revistă de informație bisericească,
teologie şi spiritualitate. Va fi unica revistă creştinortodoxă din republică, care va oferi hrană duhovnicească şi modele de trăire în duhul Adevărului în
această lume tulbure şi zbuciumată. „Altarul Credinţei” va deveni revista întregii familii, din care vor
putea sorbi părinții, micuţii, tinerii, dar şi vârstnicii.
Să fim împreună pe calea cunoaşterii dumnezeieşti şi
a trăirii ortodoxe. Abonarea la orice oficiu poştal.

http://www.crestinortodox.ro

De la suflet la suflet

Ce aşteptăm
de Sfântul Nicolae?
Cel mai îndrăgit sfânt este Ierarhul Nicolae al Mira Lichiei, de
care sunt legate numeroase minuni
şi tradiţii. Însă şi acest vrednic slujitor al Domnului este asociat doar
cu moşul care împarte daruri. Astfel, mult mai mulţi aşteaptă cadouri decât prăznuirea sfântului.
Ferice de creştinul care înţelege
că în viaţă e mai lesne să dăm decât
să luăm. Unii aşteaptă să primească
multe şi mărunte fără a oferi ceva
în schimb.
M-am întâmplat cu câţiva confraţi slujitori în preajma sărbătorii
Sf. Nicolae să alegem jucării pentru copiii noştri, încercând să le
cumpărăm ceva mai deosebit. La
un moment dat, am observat că
unul dintre noi era foarte liniştit
şi nu a cumpărat mai nimic. Toţi
l-am întrebat: „De ce nu cumperi
ceva copilaşilor?” Răspunsul a fost
convingător: „Să nu credeţi că numi iubesc copiii. Însă îi deprind să
mă aştepte pe mine, apoi darurile.
Dragostea şi atenţia costă mult mai
mult decât o jucărie”.
Fie ca Sfântul Nicolae să ne fie
un bun prilej a ne aminti de cei
mai trişti ca noi, să ne descopere
că suntem fericiţi având oameni
dragi în jur, să facem rugăciune cu
osârdie, să înţelegem că viaţa este
un dar de la Dumnezeu … că eşti
cât dăruieşti.
Ar trebui să vrem cu toţii să ne
asemănăm Sfântului Nicolae, să
deprindem virtutea şi să creştem în
faptele milei trupeşti şi sufleteşti.
Probabil că nimic nu se compară cu bucuria lăuntrică, când
putem oferi ceva aproapelui fără a
aştepta să primim ceva în schimb.
Aşa a procedat în toate Sfântul
Nicolae. Așa să procedăm și noi,
fiecare creștin aparte. Să vorbim
în familie, la serviciu, prietenilor despre semnificația sărbătorii,
despre faptul cât de osârduitor
era Sfântul Ierarh Nicolae atunci
când auzea despre nenorocirile oamenilor, cum alerga să le acorde o
mână de ajutor celor în suferințe,
iar darurile pe care obișnuim să le
facem noi astăzi să fie pentru cei
care au nevoie de ele.
Rubrică susținută de
Prot. Octavian Moșin
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Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir, înconjurat de un
numeros sobor preoţesc, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca
Liturghie la Catedrala “Naşterea Domnului” din capitală, în
prezenţa numeroşilor enoriaşi
ai sfântului lăcaş.
Această zi a fost una deosebită pentru diaconul Ghenadie
Vieru care a fost hirotonit în
treapta de preot pe seama parohiei “Sf. Ioan Teologul”, din
s. Işcălău, r. Făleşti.
Cu ocazia fericitului prilej,
Vlădica Vladimir a urat părintelui Ghenadie să-şi îndeplinească cu vrednicie slujirea
preoţească şi să îngrijească cu
dragoste de sufletele robilor
lui Dumnezeu.
De menţionat că în timpul

18 Noiembrie

slujbei a fost săvârşită o rugăciune pentru odihna bine-credincioşilor creştini care au decedat
în urma accidentelor rutiere, în legătură cu recenta marcare a Zilei Mondiale a Comemorării
Victimelor Traficului Rutier.

Ședința s-a încheiat cu determinarea celor treisprezece comisii care vor funcționa în anii următori, temele
urmând a fi publicate la finalul lucrărilor Adunării.
***
În ziua prăznuirii Soborului Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi a tuturor celor fără de trup şi cereşti
puteri, PF Patriarh Kiril al Moscovei și al Întregii Rusii
a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala
“Sf. Arhangheli” din Kremlin.
La serviciul divin au participat și membrii Adunării
Intersobornicești, printre aceștia numărându-se și Înalt
Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, precum și alți arhierei
ai Bisericii Ortodoxe Ruse – ÎPS Juvenalie, Mitropolit de
Krutițk și Koloma, ÎPS Klement, Mitropolit de Kaluga și

Borovsk, ÎPS Irineu, Mitropolit de Dneptropetrovsk și Pavlograd, ÎPS Mark, Arhiepiscop de
Berlin și Marea Britanie etc.
Conform tradiţiei, în timpul Dumnezeieştii Liturghii, la Catedrala „Sfântul Arhistratig Mihail” – biserică-cavou a casei regale şi a marilor cneji ai Moscovei – au fost săvârşite rugăciuni
pentru odihna sufletelor adormiţilor robilor lui Dumnezeu, pururea pomeniţilor Întâistătători ai
Bisericii Ruse, întemeietori şi cârmuitori ai Sfintei Rusii, a drept-credincioșilor cneji şi cneaghine şi a tuturor celor care au condus această țară, acum adormiți întru Domnul.
La finalul serviciului divin, Patriarhul Kiril a săvârșit o rugăciune la cinstitul chip al Arhanghelului Mihail, înfățișat pe iconostasul Catedralei, după care s-a adresat către cei prezenți cu
un cuvânt de felicitare.
25 noiembrie

Înconjurat de numeroși slujitori și zeci de credincioși, Înalt
Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir
a înălțat rugi către Dumnezeu spre
mântuirea poporului bine-credincios.
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din această duminică a fost
marcată de hirotonirea în treapta de
diacon a lui Dumitru Darmancev,
care a primit binecuvântarea Înalt
Prea Sfinției Sale pentru a-și duce
această ascultare față de Biserica
lui Hristos.
Dându-i mai multe sfaturi
prețioase nou-hirotonitului diacon, mitropolitul s-a arătat op-

21 noiembrie

Reședința Patriarhală a găzduit cea de a cincea ședință a Adunării
Intersobornicești a Bisericii Ortodoxe
Ruse, prezidată de către Preafericirea
Sa, Patriarhul Kiril.
Alături de ceilalți membri ai forului, la eveniment a participat și Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir.
Ședința a demarat cu un cuvânt de salut rostit de Patriarhul Kiril și cu prezentarea agendei
zilei.
În urma discuțiilor plenare, s-a hotărât examinarea a șase documente: “Procedura și criteriile de alegere a Patriarhului Moscovei și al Întregii Rusii”, “Propuneri pentru introducerea
completărilor și a modificărilor în Statutul Bisericii Ortodoxe Ruse”, “Despre poziția Bisericii
referitoare la noile tehnologii informaționale de identificare”, “Poziția Bisericii Ortodoxe Ruse
cu privire la reforma dreptului familiei și a justiției juvenile”, “Despre principiile Bisericii
Ortodoxe Ruse de reabilitare a persoanelor dependente de droguri”, “Despre poziția Bisericii
Ortodoxe Ruse cu referire la problemele ecologice actuale”.
Aceste documente au fost pregătite pe parcursul anilor 2011 și 2012, fiind discutate pe larg
și modificate conform sugestiilor venite din Eparhii și din partea utilizatorilor de internet.
În legătură cu numeroasele polemici apărute pe marginea proiectului “Despre starea mănăstirilor și a monahismului”, documentul a fost înapoiat pentru modificări către comisia abilitată
a Adunării Intersobornicești.

timist în ceea ce privește
buna îndeplinire a misiunii
încredințate, îndemnându-l,
în același timp, pe diac. Dumitru să-și concentreze toate
forțele spre luminarea căii
mântuitoare pentru sufletele
atâtor și atâtor credincioși.
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Diac. Dumitru Darmancev s-a arătat recunoscător față de Înalt Prea Sfinția Sa pentru această
mare cinste, jurând credință Bisericii Ortodoxe din Moldova și întru toate ascultare Mitropolitului.
După slujbă Vlădica Vladimir a săvârșit un Te-Deum de mulțumire, iar mai apoi creștinii au
primit în dar cărți de rugăciuni.
***
În cadrul Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi
se organizează periodic pelerinaje gratuite la sfintele
aşezăminte din republică. Cu binecuvântarea şi susţinerea Mitropolitului Vladimir, circa 250 de tineri au
mers în pelerinaj la mănăstirile Curchi şi Butuceni.
Înainte de a porni în acest drum binecuvântat, s-a
săvârşit slujba Te-Deum-ului la capela universitară
„Întâmpinarea Domnului”, la care a participat însuşi
mitropolitul.

Vorbind dreptmăritoarei adunări, Vlădica Vladimir a menționat că aceasta a fost prima mănăstire din Moldova pe care a vizitat-o împreună cu mama sa acum mulți ani în urmă. Iar astăzi,
revenind aici, retrăiește aceleași momente de bucurie duhovnicească și regăsire.
Înalt Prea Sfinția Sa a mai menționat că mănăstirea Japca a reușit să reziste presiunilor din
timpurile prigoanei, rămânând deschisă în anii grei ai ateismului și devenind astfel un bastion

După slujbă, ierarhul a adresat un cuvânt duhovnicesc, referindu-se la efectul pelerinajului
şi la importanţa celor două mănăstiri spre care se îndreaptă tinerii. Cei prezenţi au primit binecuvântarea ierarhului şi câte un mic îndrumar în credinţă.
La mănăstirea Curchi pelerinii au fost întâmpinaţi de către obştea mănăstirii care i-a primit
cu căldură, povestindu-le din istoria seculară a complexului monahal, dar şi întărindu-i cu o
masă caldă.

al credinței. După cum a observat Mitropolitul, această vrednică tradiție este dusă cu cinste mai
departe de actualele măicuțe în frunte cu maica-stareță, care au grijă să păstreze bunul nume
al așezământului monahal, fiind gata să primească și să aline suferința sufletească a oricărui
om încercat de cumpene și năpaste. Totodată, credincioșii au avut parte și de un frumos dar
de suflet din partea Înalt Prea Sfinției Sale – câte o cărțulie de rugăciuni în caz de boală, spre
întărire trupească și sufletească.
28 noiembrie

A urmat vizitarea complexului Orheiul-Vechi, în special a mănăstirii rupestre, aflând mai
multe din trecutul acestui spaţiu pravoslavnic bogat în evenimente.
26 noiembrie

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la una dintre cele mai vechi așezăminte monahale dintre Prut și Nistru – mănăstirea Japca. Aici arhiereul a fost
întâmpinat de obștea monahală în frunte cu maica stareță – Egum.
Arsenia și de numeroși pelerini evlavioși, însetați de Adevărul
Evangheliei.
Serviciul divin săvârșit aici a fost parcă o transpunere în vechile
timpuri – aceeași împăcare sufletească și pietate duhovnicească de
odinioară, aceleași chipuri luminate de făclia nestinsă a credinței
și aceeași speranță întru mântuire, citită pe fața fiecăruia dintre
credincioși.

Tradiţional, prima zi a Postului Naşterii Domnului, când este prăznuit şi Cuv. Paisie de la
Neamţ, un sobor de arhierei şi preoţi, dimpreună cu numeroşi credincioşi, se adună la mănăstirea Noul-Neamţ, Chiţcani.
Anul acesta soborul mănăstiresc a primit
pe Mitropolitul Vladimir, care, dimpreună cu
patru arhierei, a oficiat Sf. Liturghie. Ierarhii
veniţi au fost Mitropolitul Simeon de Viniţa şi
Moghiliov-Podolsk, Episcopul Sava de Tiraspol şi Dubăsari, Episcopul Nicodim de Edineţ
şi Briceni, Episcopul Ambrozie de Neftekamsk
şi Birsk, precum şi Episcopul Irineu de Orsk şi
Gai, care a liturghisit aparte în biserica de vară.
În timpul slujbei câţiva nevoitori ai mănăstirii au fost distinşi cu decoraţii bisericeşti, iar
părintelui stareţ Arhim. Paisie (Cecan) i s-a înmânat ordinul „Sf. Ştefan cel Mare”, gr. II.

(Continuare în pag. 4)
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La finele Liturghiei s-a săvârşit un Te-Deum de sănătate, iar la mormântul regretatului Episcop Dorimedont s-a săvârşit un Parastas.
Pelerinii veniţi au primit binecuvântarea Mitropolitului Vladimir, care, la final, a rostit un
cuvânt duhovnicesc, îndemnând pe cei prezenţi la un post cu osârdie şi cu alese roade duhovniceşti. A urmat o agapă creştină oferită de către fraţii mănăstirii.
2 decembrie

Catedrala Mitropolitană
și-a deschis duminică larg
ușile pentru creștinii veniți să
laude pe Dumnezeu la Sfânta
și Dumnezeiasca Liturghie,
săvârșită de Vlădica Vladimir, căruia i-au liturghisit
mai mulți preoți.
Nu este un secret pentru nimeni că fiecare om cu
credință în Hristos, oricât de
ostenit și de chinuit ar fi de
grijile vieții pământești, odată intrat în casa Domnului,
uită de amărăciune și de cele
trecătoare, transpunându-se
în alt plan al existenței sale – cel spiritual și nemuritor. Astfel, contemplând atotputernicia și
măreția Creatorului, omul realizează rolul și locul său aici, pe pământ, și se cufundă în rugăciune, pentru a mulțumi și pentru a cere cu recunoștință, umilință și căldură ca Dumnezeu să-l
călăuzească și să-l păzească de cele deșarte, îndreptându-l spre mântuire.

Anume aceasta este starea de spirit la fiecare serviciu divin oficiat de către Înalt Prea
Sfințitul Mitropolit Vladimir, lucru pentru care este respectat și apreciat atât de credincioși, cât
și de slujitori. Înalt Prea Sfinția Sa știe, prin propriul exemplu, să îndemne oamenii să se dedice
rugăciunii și să înțeleagă că orice s-ar întâmpla, Dumnezeu rămâne a avea cel mai important
rol în viețile noastre, a tuturor.
După serviciul divin, enoriașii au primit din mâinile Arhiereului cărticele de rugăciuni spre
întărire duhovnicească și ferire de ispite.

4 decembrie

Cu adevărat măreață a fost prăznuirea sărbătorii Intrării Maicii Domnului
în Biserică, atunci când la Catedrala
centrală din Chișinău zeci de credincioși
și-au unit gândul în rugăciune cu Înalt
Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir și
soborul de preoți care i-a coliturghisit
Întâistătătorului.
De o măreție și o frumusețe rară a
fost atmosfera din biserică, atunci când
nenumărați creștini și-au unit cugetul în
rugăciune cu Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir și soborul preoțesc pentru a lăuda pe Maica Domnului și a-i
cere mijlocirea în zi de mare sărbătoare.
Maica Domnului este cinstită cu deosebire printre credincioșii din țara noastră, lucru mărturisit prin credința și atitudinea solemnă a tuturor celor care au îngenuncheat în fața Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu, în semn de mare cinstire și cu multă speranță în suflete.
Arhiereul a fost primul dintre cei care a mulțumit Maicii Domnului pentru îndurarea și
pentru binefacerile pe care le revarsă peste poporul bine-credincios al Moldovei și a cerut cu
smerenie Împărătesei și Apărătoarei noastre să nu lase nici mai departe pe cei care îi cad la
picioare.

Credincioșii au aflat din predică faptul că în această zi Fecioara Maria a fost adusă la Ierusalim, în biserica Domnului, să se roage, să vorbească cu Dumnezeu și cu îngerii, să se îndumnezeiască, să se facă biserică vie a Duhului Sfânt, să se pregătească pentru a naște pe pământ
pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii.
”Maica Domnului s-a născut prin rugăciune, a petrecut 12 ani la templu numai în post, în
rugăciune și în neîntinată feciorie. Ea și acum se roagă neîncetat în bisericile noastre, împreună
cu toți sfinții pentru cei care cred în Dumnezeu și iubesc poruncile Lui. Maica Domnului stă
în genunchi înaintea Preasfintei Treimi și se roagă împreună cu îngerii și cu Apostolii pentru
pacea lumii, pentru iertarea păcatelor și mântuirea tuturor oamenilor.
Tot Maica Domnului este cea care ne învață cum să ne rugăm, cu câtă evlavie trebuie să
mergem la biserică și în ce chip să trăim pe pământ ca să dobândim împărăția cerurilor.
Să lăudăm deci pe Născătoarea de Dumnezeu și să rostim cu credință această scurtă rugăciune: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii
Tale, mântuiește-ne pe noi! Amin.”

***

Enoriașii bisericii “Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Vatra, mun. Chișinău, s-au
adunat în sfântul lăcaș pentru a-l petrece pe ultimul drum pe părintele-paroh, Prot. Simeon
Costin, decedat în urma unui tragic accident rutier.
Pe lângă credincioși, familie și toți cei care l-au cunoscut pe părinte, la înmormântare au
fost prezenți și numeroși confrați slujitori, veniți să-și ia un ultim rămas bun de la cel cu care
au împărțit bucuria și marea responsabilitate de slujire la altarul Domnului și osârdia pentru
mântuirea creștinilor dreptmăritori.
Slujba prohodului a fost oficiată de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, care, mai
apoi, s-a adresat de pe amvon cu următoarele cuvinte: “Îndurerată familie și rude, cernită
adunare, iubiți întru Hristos frați și surori. Astăzi, când Biserica Ortodoxă prăznuiește Intrarea
Maicii Domnului în Biserică, Dumnezeu a binevoit să ia pe unul dintre vrednicii săi slujitori
la El. Despărțirile de cei dragi nouă sunt grele, mai ales când acestea vin pe neprins de veste,
atunci când viața pare mai frumoasă și mai lipsită de griji ca niciodată.
(Continuare în pag. 5 u
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Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (18 noiembrie - 16 decembrie 2012)
u

(Urmare din pag. 2-4)

15 decembrie

Dar să nu uităm că suntem pe acest pământ doar într-o scurtă trecere, care trebuie să ne
pregătească de veșnicie. Și nu știm clipa și nici ceasul când acest fir se curmă și ne mutăm în
eternitate. De aceea trebuie să ne ștergem lacrima amară de pe obraz și să ne rugăm cu multă
râvnă pentru iertarea păcatelor și odihna sufletului robului lui Dumnezeu Protoiereul Simeon.
Iar Maicii Domnului, pe care o cinstim astăzi, să-i cerem cu umilință să mijlocească în fața
Mântuitorului Hristos pentru nou-adormitul slujitor al Său. Vouă tuturor, cei care l-ați cunoscut
și l-ați apreciat pe părinte, să vă dea întărire pentru a-i putea continua lucrarea. Dumnezeu să-l
odinească cu drepții!”
Despre golul imens pe care l-a lăsat în urma sa Prot. Simeon Costin, dar și despre rugăciunea neîncetată pentru răposatul preot a vorbit și Prot. Mitr. Zosima Toia, protopop sectorul III Chișinău, care a prezentat familiei Costin condoleanțe în numele tuturor preoților
circumscripției pe care o conduce.
Prot. Simeon Costin a fost înmormântat în curtea bisericii “Adormirea Maicii Domnului”
din Vatra, unde a slujit mai mulți ani la rând.
9 decembrie

În dimineața zilei, slujitorii și credincioșii adunați în jurul Înalt Prea Sfințitului Mitropolit
Vladimir au dat slavă Mântuitorului, reuniți în rugăciunea și bucuria duhovnicească a Sfintei
și Dumnezeieștii Liturghii.

Cea de a XXVII-a Duminică după Rusalii a rămas să fie memorabilă pentru diac. Grigorie
Costin, care, cu binecuvântare arhierească, s-a învrednicit de hirotonire în treaptă preoțească.
Vlădica Vladimir a urat părintelui Grigorie să fie un preot sârguincios, dedicat întru totul chemării sale, spre buna îndrumare a tuturor celor ce caută mântuirea. Pr. Grigorie a mulțumit
Mitropolitului pentru frumoasele îndemnuri și pentru sincerele felicitări, asigurând pe Înalt
Prea Sfinția Sa că își va îndrepta toate forțele spre a-și îndeplini misiunea sa preoțească, spre
binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.
Tot în această zi, tânărul Vadim Pânzari a fost hirotonit în treapta de diacon, primind sfaturile și îndemnurile Întâistătătorului spre o slujire binecuvântată și vrednică. Diac. Vadim și-a
exprimat profunda recunoștință în fața Înalt Prea Sfinției Sale pentru marea cinste, promițând
să se dedice în totalitate Bisericii și credincioșilor.
Serviciul divin a continuat în aceeași atmosferă de mângâiere și împăcare duhovnicească,
după care slujitorii Catedralei Mitropolitane au oficiat un Te-Deum de laudă și de mulțumire.

Într-o ambianță solemnă și în prezența conducerii și colaboratorilor
reprezentanței BMW din
Moldova, ÎPS Mitropolit
Vladimir, căruia i-au coliturghisit mai mulți slujitori,
a sfințit sediul showroomului auto din Chișinău.
Adresându-se
celor
prezenți,
Întâistătătorul
le-a urat succes, îndemnându-i să-și aducă aminte
mereu de învățătura Evangheliei în orice activitate
a domniilor lor, fie că este

vorba de cea profesională, fie de cea privată.
Vlădica Vladimir a primit mulțumirile participanților la eveniment pentru bunăvoință și
pentru cuvintele de felicitare și frumoasele îndemnuri.
16 decembrie

Cu prilejul prăznuirii sfântului protector
al PS Episcop Sava de Tiraspol şi Dubăsari
– Cuv. Sava Storojevski, - Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a săvârşit Sfânta
şi Dumnezeiasca Liturghie la biserica “Sf.
Arh. Mihail” din Slobozia.
Întâistătătorului i-au coliturghisit PS
Sava, PS Petru, Episcop de Ungheni şi
Nisporeni şi mai mulţi slujitori din eparhia
din stânga Nistrului.
În timpul serviciului divin, Prot. Andrei
Danilescu, protopop de Slobozia, a fost învrednicit de către mitropolit cu dreptul de
a purta Cruce cu Pietre Scumpe, în semn
de recunoştinţă pentru munca depusă spre
binele şi mărirea Bisericii Ortodoxe din
Moldova.
După slujbă, Vlădica Vladimir a adresat
Prea Sfinţitului Episcop Sava felicitările şi
urările de bine cu ocazia sărbătoririi Sf. Cuv. Sava, îndemnându-l să rămână şi în continuare
acelaşi păstor înţelept şi sârguincios pentru luminarea şi mântuirea poporului însetat de Cuvântul Adevărului.

PS Sava şi-a manifestat profunda recunoştinţă faţă de mitropolit, mulţumindu-i pentru frumoasele îndemnuri şi pentru faptul că a binevoit să împartă bucuria sărbătorii cu credincioşii
din Eparhia de Tiraspol şi Dubăsari.
Mai târziu arhiereii au discutat despre stadiul pregătirii pentru sărbătorile de iarnă la nivel
eparhial, precum şi despre cele mai importante şi mai recente evenimente de ordin culturalduhovnicesc.
Serviciul de presă al Mitropoliei Moldovei
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Sănătatea
aspecte medicale și duhovnicești

Despre pericolul tuberculozei
Ce este tuberculoza?

Tuberculoza (TB) este o boală infecţioasă contagioasă, provocată de bacteria Mycobacterium tuberculosis, numită şi bacilul
Koch, care atacă cel mai frecvent plămânii
(tuberculoza pulmonară), dar care se poate
răspândi și în alte organe ale organismului
- rinichi, creier, oase, articulaţii, ochi etc.
(tuberculoza extrarespiratorie). Denumirea
de „tuberculoză” a provenit de la cuvântul
latin tuberculum, care înseamnă granulom.
Grecii numeau această boală „ftizie” (phthisis), ceea ce înseamnă topire, slăbire somatică. În popor, ea este cunoscută ca boala de
plămâni sau oftică.
Tuberculoza este una dintre cele mai
vechi boli ce a afectat umanitatea. În Legea
lui Manou (a. 1200 î. Hr.) se interzicea căsătoria cu femei bolnave de ftizie. Epidemia
de tuberculoză, cunoscută sub denumirea
de Marea Ciuma Albă, în secolele XVII şi
XVIII a ucis fiecare al șaptelea bolnav.
În ciuda faptului că în prezent TB este o
boală vindecabilă, ea continuă să răpească
vieţile oamenilor zi de zi: conform statisticilor, în fiecare minut pe glob decedează
trei persoane. În secolul XXI omenirea se
confruntă cu o “nouă tuberculoză”. Una din
principalele caracteristici ale “noii” boli
este asociată cu infecţia HIV. Este vorba
despre formele de TB multirezistentă (MDR
TB). Tuberculoza multidrogrezistentă este o
formă specială, cea mai periculoasă, în care
bacteriile TB nu sunt sensibile la cel puţin
Izoniazidă şi Rifampicină, două dintre cele
mai puternice și principalele preparate antituberculoase.
Ea deține locul doi printre bolile infecţioase ce duc la mortalitatea adulţilor, făcând
anual în lume aproximativ 3 milioane de
victime. În anul 1993, OMS, atestând sporirea incidenței cazurilor de tuberculoză pe
plan mondial, a declarat infecția drept “o
urgenţă globală”. Conform datelor OMS, o
treime din populaţia planetei este infectată
cu bacilul tuberculozei şi anual se îmbolnăvesc de TB aproximativ 9 milioane de
persoane. Organizaţia Mondială a Sănătăţii
(OMS) avertizează că, în următorii 20 de
ani, aproximativ 1 miliard de persoane se
vor infecta, 200 de milioane se vor îmbolnăvi şi 70 de milioane vor deceda din cauza ei.
Moldova este printre ţările cele mai
afectate de tuberculoză din Europa. În anul
2010, în republică, s-au înregistrat 4632 de
cazuri de tuberculoză (dintre care 25,2% cazuri noi de MDR TB) şi 736 de bolnavi au
decedat de această boală.
TB aduce suferinţe imense în familiile
unde aceasta apare, iar statul suportă pierderi economice mari, deoarece 75% dintre
pacienţii cu TB sunt de vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani, vârsta cea mai aptă de
muncă.
Bacilul Koch a fost numit așa după numele medicului Robert Koch, care a descris
pentru prima dată agentul etiologic al tuberculozei în martie 1882. Bacilul este numit
şi BAAR – bacil acid-alcoolo-rezistent. Bacilul este rezistent la acţiunea majorităţilor
agenţi chimici şi fizici: după prelucrarea
cu alcool, acid, alcalii, la uscare, congelare. Bacteriile tuberculoase supravieţuiesc
în diferite condiţii (pe articole de uz casnic,
haine, mobilier) în afara sursei de infecţie

(bolnavul) până la 6 luni, persistă în pământ
până la 1-2 ani, în praful din stradă - până
la 10 zile, în camere cu lumină ambientală
- mai mult de o lună. Acest microorganism
este sensibil la lumina directă a soarelui, la
temperaturi ridicate şi substanţe care conţin
clor. Razele ultraviolete distrug bacteriile în
2-3 minute. Acestea se dezvoltă în încăperile închise, umede şi neaerisite.

Sursele şi căile de transmitere
a infecţiei tuberculoase
Sursa principală de infecţie о reprezintă bolnavul cu ТВ pulmonară contagioasă,
care elimină bacilul Koch. Transmiterea M.
tuberculosis de la om la om are loc pe cale
aerogenă în 90 - 95% de cazuri. Un bolnav
cu formă contagiosă de tuberculoză elimi-

Atitudinea Bisericii
faţă de tuberculoză
Biserica are o atitudine de
compasiune faţă de cei care
suferă de această boală. Ea a
militat tot timpul pentru o viaţă
sănătoasă a membilor ei prin îndemnarea necontenită la echilibru moral-spiritual. Sfinţii Părinţi
de multe ori folosesc termenul
de „trezvie”, care se referă atât la
trup, cât şi la suflet. În primul caz,
oamenii trebuie să se îngrijească
de trupurile lor (să aibă o stare
fizică bună, prin practicarea
sportului, alimentație corectă,
igienă ş.a.), iar sufletul trebuie
să fie curăţat de patimi şi ispite.
De aici rezultă educarea
generaţiilor în spiritul ortodox,
antrenarea lor în imitarea vieţilor
sfinţilor, care, prin exemplul lor,
au depăşit legile firii trupeşti.
Opusul acestor calităţi este
„trândăvia”, care provoacă o
stare indiferentă faţă de darul
vieţii, faţă de trup şi suflet, de
prezent şi viitor. Prin lene mintea alunecă în păcat, iar acesta
întreţinut provoacă bolile, care
de multe ori sfârşesc cu moartea.
De aceea Sfânta Biserică învaţă
a avea măsură și grijă în toate.
Indiferenţa faţă de viaţa corporală,
murdăria, dezordinea și neglijența
pot provoca tuberculoza, atitudini
condamnate de Biserică.
nă în timpul tusei, al strănutului, al vorbirii
particule nucleolice aerogene care conţin
bacilii tuberculoși. Un singur strănut poate
genera 1 mln. M. tuberculosis, un singur acces de tuse – 3500 de micobacterii. Aceste
particule nucleolice infecţioase cad cu 1cm
pe oră dacă nu este circulaţie aeriană. Se estimează că un bolnav contagios poate infecta circa 10-15 persoane sănătoase, o parte
dintre care pot produce, la rândul lor, un nou
caz de tuberculoză contagioasă. Un bolnav
de tuberculoză pulmonară contagioasă care
urmează un tratament antituberculos nu mai
este contagios dupa 2-3 săptămâni de tratament.

Pleura
Spațiu pleural
Testul pulmonar
Nodul tuberculos
Efuziune pleurală
tuberculoasă

Diafragma

Riscul de infectare depinde de o gamă variată de factori,
care cresc, în general, odată cu:
• Expunerea îndelungată (o perioadă mai
lungă de timp în care o persoană respiră
acelaşi aer cu un pacient bolnav de tuberculoză);
• Un volum redus al spaţiului împărţit de
către o persoană cu un pacient bolnav de
tuberculoză;
• Lipsa ventilaţiei şi a luminii directe a
soarelui în spaţiul comun;
• Un număr mare de bacili eliminaţi de
pacientul cu TB.
Infectarea are loc prin inhalarea micobacteriilor din aceste particule nucleolice
aerogene, eliminate de către bolnavii de tuberculoză. La persoanele din jur, care inhalează (inspiră) aerul contaminat, micobacteriile ajung în plămâni. Acest mecanism
este numit contaminarea (infectarea) cu tuberculoză. Infecţia tuberculoasă înseamnă
că micobacteriile se află în organism, dar
sub controlul sistemului imun, care nu le
permite multiplicarea şi răspândirea. La o
persoană care are un sistem imun sănătos
organismul luptă împotriva micobacteriilor. Sistemul imun produce celule imune
speciale, care înconjoară micobacteriile
formând granulomul tuberculos cu o capsulă densă, care are capacitatea de a ţine
bacteriile tuberculoase sub control. Persoanele infectate nu sunt sursă de infecţie,
adică infecţia tuberculoasă nu este boala.
Persoanele care sunt doar infectate nu se
simt bolnave şi nu au simptome. Infecţia se
poate prelungi toată viaţa, fără ca boala să
se declanşeze.
Numai 5-10% dintre persoanele infectate au riscul de a face tuberculoză activă în
decursul întregii lor vieţi. Riscul este mai
mаrе în primii doi ani după infecţie. Perioada de latenţă a bolii este lungă şi poate
varia de la ani la zeci de ani. Dacă sistemul
imun al unei persoane este slăbit şi devine
incapabil a preveni multiplicarea micobacteriilor, tuberculoza devine activă. Tuberculoza pulmonară activă este contagioasă
şi persoana bolnavă prezintă pericol pentru cei din jur şi, în primul rând, pentru
membrii familiei sale.
În unele cazuri, boala poate fi transmisă
de vite, de exemplu, consumând laptele nepasteurizat de la un animal infectat, sau în
timpul îngrijirii animalelor.
Tuberculoza se poate transmite pe calea
transplacentară numai în cazurile în care este
afectată placentă. Se întâlneşte foarte rar.
Transmiterea tuberculozei pe calea cutanată sau prin mucoasele afectate este mai
mult o cazuistică. Se poate transmite infec-

ţia la patologoanatomi, chirurgi,
la persoanele care îngrijesc de
animale bolnave etc.
Tuberculoza nu se transmite
ereditar. Fiind o boală contagioasă, tuberculoza poate afecta
membrii uneia și aceleiași familii
şi astfel se formează o impresie
greşită precum că este transmisă
ereditar.
Tuberculoza nu se transmite
prin mâncare, prin folosirea aceloraşi vase sau tacâmuri, prin sărut sau relaţii sexuale!

Cine este receptiv la
tuberculoză?
 Persoanele care se află în contact permanent cu bolnavii de TB pulmonară contagioasă:
 Persoanele cu imunitatea scăzută din cauza maladiilor asociate (bolile cronice
ale aparatului respirator, diabetul zaharat, ulcerul gastro-duodenal, HIV-infectaţii, bolnavi SIDA);
 Persoanele care urmează un tratament
îndelungat cu corticosteroizi;
 Persoanele cu greutate scăzută (10% sau
chiar mai mult sub greutatea ideală);
 Persoanele care au suferit un transplant
de organe;
 Copiii nevaccinați contra tuberculozei;
 Fumătorii activi;
 Persoanele care consumă alcool şi/sau
droguri;
 Persoanele care aparţin categoriilor social defavorizate, cum ar fi persoanele
fără adapost, şomerii, cerşetorii, migranţii;
 Deţinuţii, foştii deţinuţi sau personalul
din penitenciare.

Simptomele principale ale tuberculozei
Debutul bolii poate fi atât de lent, încât
poate fi nesesizat de pacient. În perioada
timpurie a bolii poate apărea oboseala, slăbiciunea, starea de rău, transpiraţii nocturne,
diminuarea capacităţii de muncă. Ele sunt,
de obicei, atribuite surmenajului la locul
de muncă, virozelor etc. Oamenii nu atrag
atenţie şi nu solicită asistenţă medicală sau
se tratează singuri. Această perioadă poate
dura câteva săptăpmâni sau luni.
Cu progresia bolii apar următoarele
simptome:
• Tuse cu spută mai mult de 3 săptămâni;
• Febră timp de o săptămână fără o cauză
evidentă;
• Frisoane;
• Lipsa poftei de mâncare şi pierdere în
greutate fără motive explicabile;
• Hemoptizie (sputa cu sânge eliminată
prin tuse);
• Dureri în cutia toracică;
• Dispnee la efort fizic;
Tusea este cel mai principal şi frecvent
simptom al tuberculozei, iar în cazul în care
tusea durează mai mult de 3 săptămâni este
necesar de adresat la cea mai apropiată instituţie medicală şi de efectuat o examinare la
tuberculoză, care este gratuită.
Deseori bolnavii de tuberculoză pot
pune tusea pe seama fumatului sau a gripei.
Valentina VILC, medic ftiziolog
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Prevenirea (profilaxia) şi tratarea tuberculozei
Cea mai eficientă metodă de
prevenire a tuberculozei este
depistarea la timp şi tratamentul adecvat
Putem oferi mâncare şi apă în mod individual, să creăm condiții de izolare, dar este
imposibil să avem aer personal. Iată de ce
noi toţi trebuie să tindem spre tratarea tuturor
bolnavilor de tuberculoză, pentru ca tot aerul
pe care îl respirăm să nu fie infectat cu bacteriile tuberculozei. Rădăcinile tuberculozei
vorbesc despre faptul că întreaga societate
trebuie să lupte cu această maladie, că oamenii trebuie să cunoască şi să îndeplinească
corect toate metodele moderne de profilaxie,
diagnosticare şi tratament al acestei boli periculoase.
Vaccinul BCG (bacilul Calmette-Guerin)
este utilizat în numeroase ţări pentru a preveni apariţia unor complicaţii severe (meningita
sau tuberculoza miliară) la copii cu risc crescut de infectare cu M. tuberculosis.
Luând în considerare faptul că tuberculoza se transmite pe cale aeriană şi bacilul Koch
este foarte sensibil la razele solare, o bună
ventilație (aerisire) diminuează densitatea
bacteriilor şi răspândirea lor.
Cele mai bune metode de a te proteja
de tuberculoză sunt: un stil de viaţă sănătos, o alimentaţie echilibrată, călirea organismului, exerciţiile fizice şi renunţarea
la anumite deprinderi vicioase (cum ar fi
consumul exagerat de alcool, fumatul), toate acestea menţinând rezistenţa generală a
organismului.

Bolnavul, în timpul
tusei şi al strănutului, trebuie să-şi acopere nasul şi
gura cu o batistă sau cu un
şerveţel, să utilizeze scuipătoare, care urmează a fi
dezinfectate. Batistele şi
şerveţelele cu spută trebuie
distruse.
Din păcate, vindecarea
spontană la un adult fără
utilizarea preparatelor antituberculoase, este imposibilă. Cazuri de vindecare
spontană sunt posibile în
copilărie. Dacă o persoană
este bolnavă de tuberculoză, ea trebuie să înceapă
imediat tratamentul indicat de medic. Cu toate că tratamentul este de lungă durată, între
6 și 9 luni, de cele mai multe ori acesta este
reușit, iar în caz de tuberculoză multirezistentă, tratamentul poate continua pe parcursul a 24 de luni.
Actualmente există preparate antituberculoase foarte eficiente, care contribuie la tratarea definitivă a tuberculozei cu condiţia respectării stricte a prescripţiilor medicale.
Tratamentul bolnavului de TB include
două faze:
• Faza intensivă
• Faza de continuare.
Faza intensivă este prima fază de tratament, durează 2-3 luni, cu administrarea a 4-5
preparate antituberculoase, în funcție de regimul de tratament indicat bolnavului.

Reţineţi că pe fond de tratament simptomele de tuberculoză dispar în decurs de 1-2 luni,
iar pacienţii se simt sănătoşi. În
aceasta şi constă pericolul şi viclenia
tuberculozei. Bacteriile
tuberculoase, care au rămas în interiorul celulelor, pot supravieţui.
Prin urmare, este necesar a continua administrarea preparatelor
Granulom în
țesutul pulmonar
antituberculoase, fără întrerupere,
până la distrugerea acestora, care
are loc la încheierea întregului
curs de tratament. Tuberculoza cauzată de micobacterii sensibile la
preparatele antituberculoase, dacă
este tratată corect, este curabilă în
toate cazurile. Dacă nu este trataÎn timpul acestei faze are loc:
tă, boala duce la deces în decurs de 5 ani.
• Nimicirea rapidă a M. tuberculosis;
Tratamentul incomplet sau inadecvat este
• Prevenirea apariţiei chimio-rezistenţei deosebit de periculos, deorece duce la dezbacteriilor;
voltarea rezistenţei microbacteriilor la pre• Bolnavul devine ne-contagios – nu elimină paratele antituberculoase.
bacilul Koch.
Este foarte imporant:
Tratamentul în fază intensivă are loc, de • Respectarea cu stricteţe a prescripţiilor
obicei, în condiţii de staţionar (deşi nu este
medicului;
exclusă posibilitatea tratamentului în condiţii • Tratarea numai cu preparatele antitubercude ambulator).
loase speciale;
În faza de continuare, a doua fază de tra- • Urmarea unui tratament neîntrerupt;
tament (când se reduce cantitatea de prepara- • Tratamentul trebuie continuat atâta timp
te administrate în comparaţie cu prima fază
cât este indicat de medic pentru a evita
intensivă de tratament), are loc nimicirea M.
apariţia tuberculozei rezistente la medicatuberculosis care au mai rămas în organismul
mente;
bolnavului.
• Renunțarea la unele deprinderi nocive.
Faza de continuare se efectuează în condiValentina VILC, medic ftiziolog
ţii de ambulator.
O persoană poate contacta o
tuberculoză pulmonară prin inhalarea particulelor eliminate prin
		
strănut sau tuse
		
de către 		
persoane infectate.

Implicarea Bisericii în depăşirea tuberculozei
Consilierea pastorală a
persoanelor bolnave de
tuberculoză
În contextul oricărei orientări în consiliere sau psihoterapie, calităţile persoanei care
intervine (în cazul nostru slujitorii Bisericii),
reprezintă o problemă foarte importantă. În
afară de tehnici şi misiunea pastoral-duhovnicească, mai există persoana consilierului,
respectiv a preotului duhovnic. Din însuşirile
cerute unui consilier sau duhovnic ar trebui
să fie următoarele:
• înţelegerea,
• compasiunea,
• sinceritatea,
• ascultarea.
Consilierul sau preotul duhovnic trebuie
să trezească în mintea bolnavului înţelegerea de sine, prin care bolnavul va încerca să
găsească un stil propriu de intervenţie în situaţia în care se află, în cazul lui, eliminarea
gândului despre boala pe care o are. Preotul
va încerca să schimbe comportamentul pacientului prin încurajarea lui, trezindu-i nădejdea în Bunul Dumnezeu. De asemenea, va
încerca să-l călăuzească spre dezvoltare şi
maturizare spirituală, astfel încât pacientul
să facă faţă luptei spirituale şi să găsească
modalităţi eficiente de a părăsi gândurile
negative.
Consilierul trebuie să comunice cât mai
mult cu astfel de persoane, fiindcă cei care
suferă deseori nu sunt dispuși să vorbească.
Consiliatul trebuie încurajat să-şi comunice trăirile, gândurile, emoţiile, să aibă relaţii
pozitive cu ceilalţi. Preotul va folosi diverse
metode pentru a preveni starea depresivă a
bolnavului și a-i reda încredere, optimism în
forțele proprii.

Bolnavul are nevoie de suport, susţinere şi
dragoste pentu a-şi putea purta povara de a fi
capabil să-şi remobilizeze resursele personale şi spirituale pentu a face faţă bolii de care
suferă.
Preotul sau consilierul trebuie să aibă capacitatea de a cunoaşte toate resursele existente în comunitatea de care aparţine (ajutoare
materiale, medicamente gratuite); de asemenea preotul are nevoie de creativitate, flexibilitate, capacitate de a conecta oameni şi alte
metode eficiente în cazul de faţă.

Ce ştiu slujitorii Bisericii despre
această maladie
Slujitorii Bisericii cunosc bine că această boală răpeşte viaţa multor oameni, înţeleg că se pot îmbolnăvi şi ei de tuberculoză.
Dacă nu sunt experţi în tratarea acestei boli,
ei sunt cel mai aproape de suferinţele celor
din familia unde ea apare. Slujitorii înţeleg
bine că prezenţa la activitățile religioase din
incinta Bisericii a persoanelor infectate de
tuberculoză prezintă pericol de îmbolnăvire pentru alții. În acest sens, preoţii pot să
se îmbolnăvească de tuberculoză în timpul
spovedaniei, mai ales dacă cel contaminat
va strănuta, pentru că transmiterea de la om
la om are loc pe cale aerogenă în proporţie
de 90 - 95% dintre cazuri. Un bolnav cu
formă contagioasă de tuberculoză elimină
în timpului tusei, al strănutului, al vorbirii,
particule nucleolice aerogene care conţin
bacili tuberculoși.
De asemenea, spaţiul prezintă pericol atât
pentru lucrătorii Bisericii, cât şi pentru enoriaşi. Astfel, ventilaţia şi lumina directă a soarelui în spaţiul comun reduce riscul îmbolnăvirii.

Rolul slujitorilor Bisericii
în informarea, depistarea
şi tratarea tuberculozei
Băutura, condiţiile improprii de locuit, lipsa
unei alimentaţii corespunzătoare sunt cauzele
care determină această boală. Tuberculoza este
o boală a sărăciei şi a mizeriei. Un organism
bine hrănit rezistă mai bine la microbi. Astfel,
slujitorii Bisericii trebuie să colaboreze activ cu
reprezentanţii primăriei, cu şcoala din localitate
pentru a putea îmbunătăţi situaţia în familiile
social-vulnerabile. Slujitorii sunt cei care trebuie să informeze bolnavii de tuberculoză că pot
transmite altora această maladie, să-i îndemne
să respecte normele igienice, să parcurgă corect
tratamentul indicat de către medici. În depistarea acestei boli, ca şi la altele, este necesară
prezenţa mai activă a slujitorilor în viaţa enoriaşilor, vizitele la domiciliu şi alte modalităţi
eficiente pentru înlăturarea acestui flagel. În
tratarea acestei boli preotul are un rol secundar
faţă de cel care suferă de această maladie, fiindcă tratarea presupune colaborarea mai strânsă
între medic şi bolnav. În acest caz, slujitorul are
rolul de a încuraja pacientul, a-l susţine moral,
a-l îndemna la rugăciune.

Antrenarea structurilor
bisericeşti în depăşirea
tuberculozei
Este necesasă organizarea mai multor conferinţe, seminare de specialitate, cu prezenţa
slujitorilor Bisericii, a cadrelor didactice care
predau religia în şcoală, cu scopul de a-i iniţia
în depăşirea acestei maladii. Va fi nevoie de
elaborarea modalităţilor de lucru în teren, folosirea mijloacelor teoretico-practice de care
se vor putea ghida cei care vor întreprinde

astfel de acţiuni. Biserica Ortodoxă din Moldova este o instituţie religioasă majoritară, şi
frecventarea ei de mulţimile de oameni printre care s-ar afla bolnavi de tuberculoză poate
conduce la epidemie, de aceea structurile bisericeşti sunt obligate, prin diferite mijloace, să
prevină infectarea cu tuberculoză.

Modalităţi de colaborare în
comunitate pentru depăşirea TB
Biserica dintotdeauna a conlucrat cu celelalte instituţii civile în depăşirea şi evitarea
bolii în general. În ziua de azi internetul oferă
modalităţile cele mai eficiente pentru a acorda
atenţie şi ajutor celor care suferă de această
maladie. În acest sens, „cuvântul de mângâiere” are putere terapeutică şi creatoare, prin el
iese la lumină puterea tămăduitoare, îndulcind
suferinţa şi atenuând întristarea. Mass-media
trebuie să prezinte aspectele pozitive din viaţa
celor infectaţi, astfel încât comunitatea să-şi
dea seama că persoanele bolnave sunt perfect
normale şi nu trebuie tratate diferit. Este adevărat că cei infectaţi de tuberculoză, cu statutul declarat în comunitate, sunt discriminaţi de
aceasta şi societatea manifestă în continuare
o atitudine neprietenoasă faţă de ei. Discriminarea la locul de muncă are cele mai grave
urmări, persoanele infectate fiind obligate indirect să se concedieze sau să se orienteze spre
alte domenii, care presupun contactul redus cu
oamenii.
De asemenea, autorităţile ar trebui să joace un rol foarte important în rezolvarea acestei
probleme. Oamenii trebuie să înţeleagă că a
fi infectat este dificil; astfel, încurajarea celor
infectaţi este posibilă numai prin toleranţă şi
prin acceptare.
Preot Maxim RADU-TATARU
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Biserica din cadrul Brigăzii nr. 2 “Ștefan
cel Mare și Sfânt” și-a sărbătorit hramul
Biserica “Sf. Mucenic Victor” din incinta BIM-2 “Ștefan
cel Mare și Sfânt”
și-a sărbătorit hramul. Serviciul divin praznical a
fost oficiat de către preoții Corneliu
Doborgeanu, Alexandru Gavriliță, Dorin
Rusu, Victor Ceresău, Ioan Turtureanu
și Teodor Spătaru.
Sfântul locaș a fost neîncăpător
pentru zecile de ostași care au venit să celebreze creștinește această frumoasă sărbătoare, ascultând
Sfânta Evanghelie și rugându-se
pentru întărire trupească și sufletească.
Un aport deosebit în organizarea
acestei sărbători l-a avut și Centrul
de Misiune Ortodoxă de pe lângă
Academia Teologică din Chișinău,
reprezentat de către diaconul Andrei
Irașcu și coriștii Ion Tudor și Alina
Bocancea.
După Sfânta și Dumnezeiasca
Liturghie, Prot. Mitr. Corneliu Doborgeanu, preşedintele Departamentului Mitropolitan pentru Relaţii
cu Forţele Armate, a adresat celor
prezenți un cuvânt de felicitare cu
ocazia sfintei sărbători, mulțumind
conducerii Brigăzii pentru ajuto-

rul permanent oferit Bisericii și
preoților militari, menționând, în
același timp, și meritele părintelui paroh – Prot. Mitr. Gheorghe
Gavriliță, care muncește neostenit
spre educarea moral-spirituală a
ostașilor și datorită perseverenței căruia s-a reușit realizarea unor lucruri
deosebite în domeniul pastoral-misionar în cadrul BIM-2.

Din partea Forțelor Armate a
vorbit domnul colonel Igor Gadârcă, domnia sa exprimându-și
gratitudinea personală, precum și
a colegilor săi, reiterând totodată
hotărârea autorităților competente
de a continua colaborarea deosebit de prodigioasă dintre Armata
Națională și Biserica Ortodoxă din
Moldova.

Binecuvântare pentru absolvenții Centrului
Instructiv din cadrul Sistemului Penitenciar

Într-o atmosferă festivă, cu prilejul absolvirii cursului de
instruire în cadrul
Centrului Instructiv
al Sistemului Penitenciar, un grup de
cursanți au primit binecuvântarea preotului
pentru a-și îndeplini
misiunea cu cinste,
onoare și frică de
Dumnezeu.

Astfel, Pr. Teodor Spătaru a săvârșit un
Te-Deum de mulțumire cu ocazia absolvirii
cu succes a cursurilor de instruire, rugânduse dimpreună cu cei prezenți pentru îndurarea și ajutorul Domnului în misiunea ce le
revine în continuare.
Vorbindu-le cursanților, părintele Teodor le-a reamintit că misiunea lor în societate este una dificilă și deosebită, tocmai de
aceea toate sarcinile pe care le vor avea de

Monument al victimelor
deportărilor staliniste
Monumentul comemorativ, înălțat în
preajma gării feroviare din Șoldănești
de unde mai bine de 1400 de localnici
au fost siliți să ia drumul Siberiei, a
fost sfințit de un sobor preoțesc în frunte cu Prot. Vasile Rotari, blagocin al
circumscripției.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, supraviețuitori ai deportărilor, rude ale celor surghiuniți și locuitori ai raionului Șoldănești.
De menționat că inițiativa edificării monumentului a venit din partea conducerii raionale și s-a bucurat de susținerea masivă a populației,
care s-a implicat activ în realizarea proiectului.
Inaugurarea memorialului a fost rezultatul discuțiilor în cadrul
conferinței științifice „Deportările – o pagină tristă a istoriei”, care s-a
desfășurat la Șoldănești, cu participarea reprezentanților lumii savante,
a martorilor tragicelor evenimente, a autorităților și a slujitorilor Bisericii. Festivitatea s-a încheiat cu lansarea cărții “Calvarul deportărilor”,
iar ulterior se planifică editarea câtorva volume tematice.

Un sobor de preoți militari a sfințit baza
militară de instrucție Bulboaca

Preoții militari Cornel Doborgeanu, Gheorghe Gavriliță, Alexandru
Gavriliță, Dorin Rusu,
Ion Tudoreanu, Tudor Spă-

îndeplinit de-a lungul timpului urmează să
le înfăptuiască cu frică de Dumnezeu și cu
încredere în dreptatea și mila Lui.
Totodată, sfinția sa a subliniat încă o
dată faptul că Biserica rămâne și mai departe alături de toți cei care activează în cadrul
Sistemului Penitenciar, urmând să-și intensifice și mai mult activitatea misionară în
acest domeniu.
La final, cursanții au primit câte o iconiță
ca amintire a evenimentului de suflet și ca
întărire în toată clipa cea grea.

taru, Serghei Ivaneț și
Valeriu Gâțu au oficiat
slujba de sfințire a bazei
militare de instrucție
Bulboaca.
Evenimentul s-a desfășurat cu
susținerea și cu participarea conducerii și
a militarilor Armatei Naționale, dislocați
pe teritoriul bazei.
Aceasta este o dovadă în plus a
eficienței colaborării dintre Mitropolia
Moldovei și Forțele Armate, lucru ce
motivează concentrarea tuturor forțelor
necesare pentru continuarea conlucrării spre educarea unei generații de
ostași în tradiția spiritului patriotic și
creștinesc.

Pagină realizată de Natalia MOȘIN

9

Anul XII, Nr. 21-22, 18 decembrie 2012

Prot. Mitr. Vadim Cheibaș:

“Cei care văd activitatea Bisericii ca pe
o pagină a istoriei umanității deja scrisă,
dau dovadă de o regretabilă superficialitate”
Părintele Vadim Cheibaş, secretar al Mitropoliei
Chişinăului şi a Întregii
Moldove, face parte din
pleiada slujitorilor care îşi
focusează energia în domeniul eficientizării activității
pastorale şi în depistarea
soluțiilor destinate apropierii Bisericii de societate şi
de cerințele ei. În această
ordine de idei, am considerat binevenit un dialog cu
sfinția sa pentru a afla care
sunt, actualmente, metodele
de propovăduire în Biserica
Ortodoxă din Moldova.
- Părinte, o întrebare auzită foarte
des în cercurile scepticilor este aceea
dacă mesajul Bisericii mai este actual
şi, în general, dacă Biserica mai are loc
în lumea nanotehnologiilor şi a vitezei
supersonice. Ce trebuie să ştie oamenii
care îşi pun astfel de întrebări?
- Într-o oarecare măsură, este nostim să
crezi că veşnicia ar putea fi “uzată” acum
sau peste o sută şi o mie de ani. Însă natura
eternă a lui Dumnezeu anulează fără drept
de apel orice speculație la acest subiect.
Astăzi, învățătura creștină este mai actuală
şi mai necesară ca altă dată, deoarece, din
toate instituțiile care formează mecanismul
ce asigură existența societății ca entitate,
numai Biserica a demonstrat statornicie
şi fidelitate mesajului pe care l-a promovat şi îl promovează de două mii de ani

încoace – fie că au fost vremuri de prosperitate, fie de prigoană. Prin caracterul
său universal, Biserica Ortodoxă reuşeşte
să formeze ekklesia – adunarea oamenilor
care împărtăşesc credința în Hristos şi care
îşi petrec viața pământească reieşind din
învățătura Mântuitorului. Astfel, s-a creat
unitatea prin care creştinătatea dreptmăritoare a reuşit să reziste, să se afirme şi
să dea un exemplu demn de urmat lumii
întregi. Anume de această unitate este nevoie astăzi, când neopăgânismul ia amploare, manifestându-se mai mult sau mai
puțin discret în forme deosebit de tentante.
Cei care văd activitatea Bisericii ca pe o
pagină a istoriei umanității deja scrisă, dau
dovadă de o regretabilă superficialitate sau
îşi limitează cunoştințele la cinematografia
şi literatura de tarabă.
- Ce trebuie să se întreprindă pentru a
atrage tineretul la Biserică?

- Nu sunt de acord cu sintagma “a
atrage”, pentru că Biserica poate doar
chema la sânul său pe toți cei dornici a
afla Adevărul şi a se mântui prin Acesta.
Astăzi tânăra generație are în față multe
tentații, una ambalată mai frumos decât
alta, care duc însă la acelaşi deznodământ – deziluzie şi disperare. Pe de altă
parte, Biserica propune tinerilor un mod
de viață echilibrat, bazat pe un set de valori încercate în timp şi pe o învățătură
prin care omul îşi poate descoperi toată
frumusețea sa, oglindită în chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.
De multe ori, atât tinerii, cât şi toți
cei care duc o viață bisericească pasivă sunt induşi în eroare de credincioşii
care, din prea mult zel, prezintă Biserica
Ortodoxă drept o instituție inchizitorie,
un loc mistic şi sumbru unde nu e loc
pentru micile bucurii şi activitățile obişnuite pentru omul contemporan. Consider că este timpul să dăm la o parte asemenea descrieri şi interpretări şi să le arătăm
tuturor contrariul – că Biserica nu privează
pe nimeni de nimic, ci, din contra, acceptă
şi sprijină entuziasmul tineresc, având însă
grijă să ghideze junii printre nenumăratele
capcane care le ies în față.
În acelaşi timp, nu trebuie să privim
tineretul nostru în ansamblu ca pe un grup
izolat de Biserică. Cei care îşi fac studiile
în instituțiile teologice din țară, cei care
frecventează regulat serviciile divine şi se
implică în activități socio-misionare pot
demonstra oricui că tradiția bisericească
lăsată de moşi şi strămoşi şi-a găsit un loc
de cinste în sufletele lor. Şi tot ei sunt primii care, prin exemple vii, pot să-i întoarcă spre credință pe cei care s-au abătut pe
alte căi.
- Ce înseamnă astăzi pastorația?

Sedința comisiei sinodale pentru canonizarea
sfinților Bisericii Ortodoxe din Moldova
La 10 decembrie 2012, în incinta Orfelinatului ”Preafericitul Iosif” din municipiul
Chișinău, a avut loc ședința Comisiei Sinodale pentru Canonizarea Sfinților Bisericii Ortodoxe din Moldova. Comisia a fost convocată
și prezidată de către Prea Sfințitul Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, participând toți
reprezentanții eparhiilor.
Ordinea de zi:
Studierea şi tratarea materialelor privind
viaţa, slujirea şi activitatea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni în
vederea propunerii spre canonizare a Binecredinciosului Ierarh.
S-a discutat:
La şedinţa Comisiei din 08 octombrie
2012, fiecare membru a primit materiale despre viaţa şi activitatea Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni pentru a fi studiate de
sine stătător, ca la următoarea întrunire (din
10 decembrie 2012) să fie discutate în cadrul
Comisiei.
Au fost prezentate rapoarte şi studii cu

- Pastorația contemporană este una dinamică, unde vorba este faptă. Ea se face în
mijlocul oamenilor, iar rezultatele sale sunt
concrete și utile. Credincioșii nu au nevoie
de formulări academice și alocuțiuni lacrimogene. Lor le trebuie motivație, afirmații
scripturistice succinte și clare, ce sunt aplicate, în primul rând, de cei care le predică. Din fericire, Mitropolia Chișinăului și
a Întregii Moldove are suficiente exemple
de preoți entuziaști care au reușit să consolideze în jurul lor adevărate celule de
acțiune, formate, în mare parte, din tineri
dornici să se afirme pe tărâmul Ortodoxiei
vii. De fapt, pastorația nu este un termen
strict sacerdotal, din contra, această activitate, într-o formă corespunzătoare, poate fi
și este practicată de nenumărați mireni ce
se implică în misionarismul social al Bisericii. Mai este o formă de pastorație, valabilă pentru fiecare credincios în parte – cea
a exemplului propriu. Nu fiecare poate participa la o activitate sau alta, însă fiecare,
trăind după legea Evangheliei, devine un
purtător viu al exemplului comportamental
hristic.
- Credeți că Biserica este suficient de
prezentă în societate?
- Această suficiență trebuie privită dintr-o perspectivă dublă. Din primul punct de
vedere, Biserica face totul pentru a se apropia de societate. Cu binecuvântarea Înalt
Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir se organizează diverse mese rotunde, seminare și
întâlniri, în cadrul cărora se pun în discuție
teme stringente ale contemporaneității. Și
din cele urmărite de către mine, aceste evenimente se bucură de un succes real și de
o e eficiență pe măsură. Sălile sunt arhipline, entuziasmul este pe măsură, iar rezultatul evenimentelor nu se lasă mult așteptat.
Din cealaltă perspectivă, însă, din partea
societății, fără să generalizăm, evident,
există o barieră construită și menținută artificial, un fel de neîncredere și scepticism.
Nu vreau să cred că această reacție vine din
niște porniri malițioase ale cuiva, ci mai degrabă este rezultatul unei educații religioase
sumare. Noi suntem gata să spulberăm toate dubiile, doar că pentru aceasta invitația
noastră pentru dialog și colaborare trebuie
acceptată.
A consemnat Nicolae Cârlig

S-a decis:
În temeiul rapoartelor şi studiilor prezentate, dar şi urmare a dezbaterilor şi studierii
minuţioase a vieţii, slujirii şi activităţii bisericeşti a ilustrului ierarh – Înalt Prea Sfinţitul
Mitropolit şi Exarh Gavriil Bănulescu-Bodoni, al Chişinăului şi Hotinului, ţinând cont
şi de cinstirea şi pioşenia acordată arhipăstorului de către credincioşii noştri, Comisia a
decis în unanimitate, înaintarea unui raport
Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova
privind canonizarea acestui mare Ierarh al
Bisericii noastre, care merită să fie cinstit ca
sfânt.
Acest act canonico-bisericesc, dar şi cultural-istoric, se vrea realizat cu prilejul marcării
a două sute de ani de la înfiinţarea eparhiei
Chişinăului şi Hotinului.
Preşedintele Comisiei:
Prea Sfințitul PETRU,
Episcop de Ungheni și Nisporeni

referinţă la viaţa, slujirea şi activitatea pastoral-liturgică, misionară, administrativ-bisericească, istorico-culturală etc. a Mitropolitului
Gavriil Bănulescu-Bodoni al Chişinăului şi
Hotinului.
Urmare celor prezentate, a fost evidenţiat
rolul primordial şi edificator al arhipăstorului
privind înfiinţarea şi buna organizare a primei

structuri eclesiale din Basarabia, grija sa pentru cler şi dreptmăritorul popor, dar şi mărturisirea fermă şi vie a credinţei sale ca monah
şi ierarh al Bisericii.
A fost reliefat aportul său considerabil cu
privire la organizarea Seminarului Teologic
din Chişinău, a Tipografiei Eparhiale, la extinderea numărului de parohii al eparhiei.

Membrii Comisiei:
Prot.mitr. Victor MIHALAŞ
Prot.mitr. Ioan AXENTII
Prot.mitr. Alexei TANASEICIUC
Prot.mitr. Mihail SĂRĂCUŢĂ
Preot Samuil BACARJI
Secretarul Comisiei:
Arhimandrit IOAN (Moşneguţu)
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Prot. Mitr. Ioan Plămădeală:

Să nu se întâmple că accesăm mai des un site
ortodox decât păşim pragul unui sfânt locaş …
Pe parcursul vieţii omul săvârşeşte
multe şi diferite fapte. Şi, fără îndoială,
pe unele din ele Dumnezeu le binecuvântează, iar pe altele le îngăduie. Omul are
libertatea de a alege, libertate pe care
Dumnezeu i-a dăruit-o.
Cain l-a ucis pe fratele său cu ajutorul unei pietre. A ucide frate pe frate este un lucru straşnic. Dar aşa a început istoria omenirii după căderea lui Adam. Medicamentele pot fi
întrebuinţate atât pentru vindecare, cât şi pentru dăunare. Astfel şi oricare alt lucru şi orice descoperire poate fi folosită şi
interpretată în mod diferit. Papirusul, apariţia scrisului, hârtia – Dumnezeu le-a descoperit oamenilor la timpul cuvenit
pentru a comunica între ei. Au trecut ani, secole… Au apărut
noi mijloace de comunicare: radioul, telefonul, televizorul…
În zilele noastre unul dintre mijloacele de comunicare şi informare – este Internetul. Şi întrucât această reţea a apărut în viaţa noastră contemporană, trebuie şi noi, creştinii ortodocşi, s-o
folosim drept mijloc pentru dobândirea vieţii veşnice. Albinele strâng nectarul din natura ce ne înconjoară şi-l aduc în dar
omului – cununa creaţiei lui Dumnezeu. Asemenea albinelor,
doresc tuturor celor ce explorează internet-ul să culeagă din
această reţea internaţională cele mai alese şi curate învăţături
folositoare pentru suflet şi să aducă Creatorului sufletele lor
schimbate lăuntric şi luminate.
Ideea de a lansa o pagină-web a catedralei ortodoxe Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din mun. Chişinău s-a născut nu
din tendinţa oarbă şi nesăbuită de a fi „în pas cu lumea” sau
cu „moda de a prezenta ştiri şi materiale „interesante şi senzaţionale…” din viaţa religioasă şi nici din îngâmfarea de a
„impresiona publicul…” sau de arăta că „am fi cineva”…
Site-ul catedralei ortodoxe Schimbarea la Faţă a Mântuitorului s-a născut din râvna de a lumina cu lumina adevărului şi
de a schimba lăuntric, pe cât ne va sta în puterile sufletului şi
ale trupului, pe de o parte, pe cei de o cugetare cu noi, dar care,
din anumite circumstanţe, n-au posibilitate a se hrăni direct
din hrana duhovnicească şi a se adăpa din apele curăţitoare ale
Ortodoxiei, care sunt împărtăşite creştinilor în sfintele locaşuri

prin dumnezeieştile slujbe şi prin Sfintele Taine ale Bisericii
Ortodoxe; iar pe de altă parte, am lansat acest site ca pe o rază
de lumină, mai ales, pentru cei care se află încă în întunericul
necunoştinţei, chiar şi necreştini, dar şi celor care se consideră
creştini, dar au o cugetare necreştină şi o atitudine critică faţă
de tot ce înseamnă sfinţenie, nevoinţă, curăţie, luminare, har,
îndumnezeire – Ortodoxie…
Scopul principal al site-ului catedralei este de a prezenta lumii contemporane cu un nou avânt râul plin de sfinţenie
al Ortodoxiei şi adevărul curat că există doar o credinţă, un
Domn, un botez… – în BISERICA CEA UNA – BISERICA
ORTODOXĂ. Având acest temei, păşim pe această cale cu
hotărâre şi cu bucurie. În vremile de secătuire duhovnicească
se cuvine să ne ţinem de statornicirile Sfinţilor Părinţi – pentru
că aceştia au făcut teologie vie, aplicată în viaţă şi de pildele
din Vieţile Sfinţilor – acestea fiind adevărata istorie a vieţii.
Din acest neasemuit tezaur dorim să-i împărtăşim pe toţi vizitatorii site-ului catedralei. Învăţăturile Părinţilor şi Sfinţilor
să ne fie norme şi îndreptare. Aşa ne îndeamnă, tâlcuind pe
Sfântul Apostol Pavel – Sfântul Ierarh Vasile cel Mare: „Tot
ce este de demult, de la Sfinţii Părinţi predanisit, cinstei este
vrednic. Iar adăosăturile cele nouă sunt foarte fără de cale şi
neputincioase”.

Călătoria mea spre Ortodoxie
„Dacă biserica apostolică
încă mai există, de ce eu nu
fac parte din ea? de ce nu
sunt ortodox?”
Călătoria mea spre Ortodoxie a început acum aproximativ
12 ani în Sankt Petersburg, Rusia. Eu și soția mea eram pe
punctul de a adopta doi copii când am avut ocazia să vizitez
vechea catedrală ortodoxă „Sfântului Isaac”. Eram foarte impresionat și priveam cu admirație icoanele cu Iisus Hristos,
cu Maica Sa și cu sfinții. Pe când eram acolo, am observat de
asemenea un grup de soldați ruși ce veniseră să se închine în
biserică. „Ce însemna asta!? Credeam că Rusia este o țară fără
Dumnezeu, ateistă, comunistă?” De asemenea, în apartamentul în care stăteam, era o icoană. Se părea că aceasta devenise
pentru mine o „fereastră spre Ortodoxie”: veche credință a poporului rus.
Cunoștințele mele religioase proveneau de la diverse
denominațiuni: de la baptiști, evangheliști și prezbiterieni însă
eram complet străin de Biserica Ortodoxă. Istoria bisericească nu a părut niciodată importantă în nici o biserică în care
fusesem (de fapt ei își urmăreau rădăcinile doar până în perioada Reformei). Gândul acestui vid istoric m-a urmărit în
permanență. După vreo trei ani, viața mea personală a luat o
întorsătură nefastă. Am trecut printr-un divorț dificil și mi-am
pierdut casa și afacerea. Mi-am îndreptat nădejdea spre biserica de care aparțineam, însă atunci nu am găsit mângâierea de
care aveam nevoie acolo și credința mea s-a zdruncinat.
La scurt timp după aceea, m-am întors în Rusia pentru
un pelerinaj. Ghidul era el însuși un convertit la Ortodoxie.
Conversațiile noastre mi-au stârnit din nou curiozitatea și miau reamintit experiența religioasă anterioară și multe întrebări
pe care le aveam cu privire la Biserica Ortodoxă și la istoria
bisericească în general. Am aflat astfel că la căderea comunismului în 1991, o mulțime mare de ortodocși s-au întors la
credința lor strămoșească ortodoxă; că vechile biserici au fost
restaurate, că slujbele au fost reluate și că noile guverne au
început chiar să încurajeze învățătura creștină întrucât ajuta la

„Şi Eu îţi zic ţie, că tu
eşti Petru şi pe această
piatră voi zidi Biserica
Mea şi porţile iadului nu
o vor birui”

Matei 16, 18)

formarea de cetățeni mai buni. În Kremlinul Moscovei, inima
„imperiului diabolic”, am vizitat cel puțin patru biserici și un
muzeu în care am văzut biblii, icoane și odoare sfinte vechi de
secole. Vedeam o religie, o credință și o Biserică care avea un
spirit viu după persecuții severe! Toate acestea mi-au stârnit și
mai mult curiozitatea și m-au îndemnat să cercetez și mai mult.
Când m-am mutat în Williamsport în 2000, cu o credință personală ceva mai statornică, m-am reîntors către educația mea
protestantă și am vizitat bisericile mai multor denominațiuni.
Muzica și oamenii mă bucurau, însă mă întrista profund lipsa
de substanță a credinței propovăduite.
„Unde era simțul lor istoric, cel al Bisericii primare, al doc-

Vom purcede la acest drum mărturisindu-ne credinţa că
Duhul Sfânt a grăit întotdeauna şi pretutindeni prin oameni
sfinţi şi că lumina curată a Ortodoxiei a luminat calea mântuirii sub purtarea de grijă tot a aceluiaşi Duh, Care nu greşeşte,
Care vede peste veacuri…
Conceptul site-ului catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului va porni de la culegerea tematică şi succintă de texte
din Sfinţii Părinţi – adică deschiderea tezaurului autentic şi
viu al celor ce au trăit cu adevărat ceea ce au mărturisit; precum şi din teologii contemporani, respectiv viziunile şi poziţiile Bisericii Ortodoxe din zilele noastre referitoare la temele
abordate. Dacă suntem creştini dreptmăritori, nu putem trece
indiferenţi pe lângă realitatea din jur, pe lângă ceea ce se întâmplă în prezent şi nădăjduim că, prin ceea ce se va prezenta
pe site-ul catedralei noastre, vom reuşi să dăm celor ce vor să
păstreze dreapta credinţă – „scutul” necesar în lupta cu cei ce
vor să o „ştirbească” sau să o „modernizeze”.
Însă, pe lângă toate acestea, să luăm aminte toţi, şi voi
creştini şi necreştini, şi voi trăitori ai creştinismului şi vrăjmaşi şi critici ai Ortodoxiei: să nu substituie sau să înăbușe
internet-ul şi ecranul preocupările duhovniceşti care trebuie
susţinute de rugăciune. Să nu se întâmple că accesăm mai des
un site ortodox, decât păşim pragul unui sfânt locaş ortodox,
că stăm mai mult în faţa calculatorului, decât înaintea Sfântului Altar. Să înţelegem corect internetul şi, respectiv, site-ul
ortodox – doar ca pe un mijloc prin care poate pătrunde în
viaţa unora o rază curăţitoare ce va mişca poate cumva o inimă împietrită…
Iubiţilor, harul nu se trimite pe cale electronică; mântuirea
prin cablu sau prin fir nu vine şi nici prin internet! Harul şi
mântuirea vin pe calea curăţirii inimii de patimi, prin luminarea sufletului şi prin îndumnezeirea pe care o dobândim nu
în faţa ecranului, ci în Sfânta Biserică Ortodoxă prin trăirea
dumnezeieștilor slujbe și a Sfintelor Taine ale Ortodoxiei!
Să dăm voie lui Dumnezeu să intre în viaţa noastră, căci
astăzi nu mai sunt şi nu vom mai găsi adrese unde să ne putem
îndrepta dorinţele, protestele sau năzuinţele… Cuvintele s-au
isprăvit… Puterile diavoleşti îşi arată din ce în ce mai des adevărata lor faţă, fără a se mai strădui să apară în chip de înger
de lumină… Vremea e de rugăciune, mai înainte de toate, de
rugăciune. Rugăciunea noastră nu este îndreptată către dumnezei mincinoşi, croiţi după cum „convine vremii”, după măsura
omului căzut şi iubitor de sine, ci către Singurul Dumnezeu
Viu şi Adevărat, Dumnezeu Ziditorul şi Mântuitorul tuturor
oamenilor – Dumnezeul dragostei…
Cu dragoste întru Hristos, Domnul nostru,
Protoiereu-mitrofor Ioan PLĂMĂDEALĂ,
Sursa: http://csf.md/

trinei apostolice?” Era clar că o parte importantă le lipsea. Inima mea a început să ducă dorul Rusiei și al Bisericii Ortodoxe!
Am început să citesc și să studiez toate cărțile de teologie de
care reușeam să fac rost. Am descoperit că Biserica Ortodoxă datează încă din primul secol al erei noastre, cu o linie de
succesori ai Apostolilor până în prezent; că zonele unde au
predicat Apostolii sunt ortodoxe până în zilele noastre; că Reforma Protestantă nu a fost o reacție la Biserica Ortodoxă, ci la
cea Romano-catolică; că Biserica Ortodoxă este o continuitate
vie a Bisericii revelate în Sfânta Scriptură, cu Sfinte Taine, cu
slujbe religioase, cu rânduiala spirituală și o perspectivă potrivită zilelor în care trăim! În lumina acestor descoperiri, m-am
întrebat: „Dacă Biserica apostolică încă mai există, de ce eu nu
fac parte din ea? De ce nu sunt ortodox?”
În timp ce încă mai continuam să merg la biserica Protestantă, am început să port discuții cu oamenii din jurul meu
despre călătoriile mele în Rusia. În timpul unei asemenea
conversații, mi s-a spus (și am fost foarte surprins să aud asta!)
despre prezența unei biserici ortodoxe în Williamsport, o biserică făcută din bușteni. Un prieten grec care mergea la acea
biserică m-a invitat să merg și eu.
Îmi amintesc că am oprit mașina pe semnul de parcare cu
Sfânta Cruce pentru prima dată și am stat pur și simplu și am
privit biserica. Arăta ca unele dintre bisericile pe care le-am
văzut în Rusia. Cred că am stat în mașină privind biserica de
vreo trei ori până am reușit să-mi adun curajul să particip la o
slujbă. Într-o duminică dimineața, m-am trezit și mi-am spus:
„Azi e ziua cea mare. O să-mi fac curaj și o să intru în acea biserică”. Când am deschis ușile mari din lemn ale bisericii, mi
se părea că deschid un nou capitol al vieții mele. Era altceva:
ca raiul pe pământ. Candelele, icoanele, tămâia, lauda adusă
lui Dumnezeu, statul în picioare și cântările erau copleșitoare
din punct de vedere spiritual.
Atunci m-am gândit: „Dumnezeu aici este prezent cu adevărat!” Am rămas până la sfârșit și oamenii au fost foarte primitori, chiar dacă nu mă cunoșteau. Duminica următoare, când
am mers iarăși, inima mea a știut că este acasă. Cei născuți
în Ortodoxie sau care s-au convertit, ca și mine, au primit un
mare dar de la Dumnezeu. Este vorba despre darul unei vieți
înnoite și îmbelșugate în Iisus Hristos și Trupul Său, Biserica
– o familie frumoasă, iubitoare și veșnică!
Simt că aici aparțin cu adevărat, acum și pururea.
www.doxologia.ro
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Seminar metodic pentru profesorii de religie din municipiul Chişinău

V

ineri, 23 noiembrie, în
incinta Gimnaziului Nr.
31 din Chişinău a avut loc
seminarul metodic pentru
profesorii de religie din municipiul Chişinău.

Seminarul a demarat cu o prezentare a instituţiei, realizată de către dna Nina Pînzaru,
directoarea instituţiei-gazdă, care a vorbit
despre frumoasa conlucrare ce există între
şcoală şi Biserică deja de mai bine de 10 ani
şi despre construcţia capelei de pe teritoriul
Gimnaziului, demarată în anul 2011.
A urmat o parte practică a seminarului, şi
anume, prezentarea unei ore demonstrative
de către profesorul de religie din gimnaziu
– Veaceslav Iordăchescu, care le-a predat
elevilor clasei a IV-a „A” tema: „Sfânta
Liturghie”. Lecţia s-a desfăşurat interactiv,
fiind utilizate slide-showuri, iconografie şi
imagini video. Elevii au demonstrat că au
însuşit tema de acasă, rezolvând integrame
digitale. Ei au lucrat şi în grup, rezolvând
jocuri, iar la final au scris un eseu-concluzie. Profesorii de religie, care au dat curs
invitaţiei de a participa la lecţie, precizează
că ora le-a fost utilă şi vor prelua mai mul-

te metode inedite pentru a le implementa în
şcolile în care activează.
După o analiză a lecţiei, a urmat prezentarea metodelor de predare-învăţare activă ce
pot fi utilizate la ora de religie, realizată de
către Prot. Lect. Dumitru Tolico, mai apoi dna
preoteasă şi autoarea manualelor de religie,
clasele I-VI, Liliana Creţu a realizat o prezentare a manualelor elaborate conform noii
curricule modernizate aprobate de Ministerul
Educaţiei.
Dna Angela Levinţa, şefa cabinetului
metodic al Departamentului Studii din ca-

drul Mitropoliei, a vorbit despre necesitatea modernizării continue a curriculumului
şcolar la disciplina „Religie”, menţionând
de asemenea şi anumite greşeli pe care ar
trebui să le excludem din practica pedagogică.
Dna Lucia Argint, reprezentant al Ministerului Educaţiei, a apreciat înalta organizare
a seminarului, subliniind importanţa orei de
religie pentru educaţie, îndemnând la organizarea mai multor seminare de acest gen în
cadrul cărora să se producă cât mai multe activităţi practice pentru instruirea profesorilor
de religie.

Egum. Epistemia (Goncearenco): Viaţa şi activitatea preotului
Dumitru Stăniloae
„Tinerii trebuie să fie antrenaţi
Hristos întâi s-a răstigîn diverse activităţi ale Bisericii” „Iisus
nit ca să rodească mântuirea
noastră. Așadar, mântuirea trebuie
lucrată. Lucrată cu plugul inimii
câte un pic.”

În

perioada 27-30 noiembrie, la Mănăstirea
Suruceni, s-a desfăşurat un
atelier de lucru pentru tineri
în vederea îmbunătăţirii organizării activităţilor diaconale.
Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Obştească „Ajutorul Creştin din Moldova” în colaborare cu Academia “Interdiac” din Republica Cehă.
Lilia Bulat, preşedintele Asociaţiei, a
declarat: „De regulă, tinerii sunt implicaţi
în activităţile sociale ce se desfăşoară în
cadrul parohiilor, dar uneori le lipsesc
cunoştinţele teoretice. Evenimentul de
astăzi are menirea de a înlătura aceste carenţe.”
Asemenea ateliere au drept scop stabilirea relaţiilor de colaborare între tineri şi
formarea unor abilităţi de lucru în care să
fie aplicate aceste cunoştinţe.
Jana Adameova, manager în cadrul
Academiei „Interdiac”, a subliniat: “Este
salutabil că în cadrul atelierului de lucru
se aplică metoda participativă. Fiecare
persoană vine cu experienţa acumulată şi,
datorită metodelor inovative, ea este îm-

părtăşită cu semenii. Unul din obiectivele
de bază este oferirea materialului factologic pentru învăţare, care ulterior să fie
folosit în lucrul cu tinerii”.
Egumena Epistemia (Goncearenco),
stareţa mănăstirii Suruceni şi gazda întrunirii, a remarcat: “Tinerii trebuie să
fie antrenaţi în diverse activităţi ale Bisericii. Una este când tinerii participă la
serviciile divine şi alta când ei trăiesc în
duhul Bisericii, adică se implică nemijlocit în diverse activități din parohie, în
special, cele de caritate. O coordonare
adecvată, îmbinată armonios cu rugăciunea, elanul și sensibilitatea tinerilor,
sunt premise reale pentru o activitate
reușită.”
La întrunire au participat specialişti în
domeniu şi invitaţi din alte ţări unde se
desfăşoară astfel de iniţiative. Ateliere similare s-au desfăşurat la Tbilisi (Georgia)
şi Erevan (Armenia), după care urmează
propuneri de proiecte în care vor fi cooptaţi tinerii ortodocşi în diverse activităţi
diaconale.
La lucrările atelierului au participat
reprezentanți din Cehia, Anglia, Finlanda, Letonia, Estonia, Georgia, Armenia,
Serbia, Belarus și Ucraina.

În cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă şi
a Seminarului Teologic s-a făcut pomenirea preotului, profesor universitar, dogmatist, teolog, traducător, scriitor și ziarist român – Dumitru Stăniloae, un vast şi înflăcărat promotor al frumosului,
un scriitor de o rară valoare, care a transpus în
scrierile sale credinţa şi simţămintele proprii, el
fiind cunoscut ca autor al manualului de Dogmatică şi traducător al Filocaliei.
Pentru început, elevii şi studenţii s-au adunat
în capela studenţească pentru o litie întru pomenirea adormitului preot Dumitru Stăniloae, aceasta
fiind săvârşită de preotul spiritual al seminariştilor – Pr. Victor Ceresău.

Manifestarea a fost organizată cu binecuvântarea părintelui prorector Vetcislav Cazacu şi a fost
posibilă graţie implicării în organizarea acesteia
a părintelui Ioan Uglea, profesor de dogmatică în
cadrul ATOM. Seminarul dedicat pomenirii preotului Dumitru Stăniloae a demarat prin prezentarea vieţii şi activităţii acestuia
de către preotul Eugen Onicov,
profesor de istorie bisericească
în cadrul ATOM.
Cu ocazia organizării acestui eveniment, dna Ludmila Pădureţ-Şoitu a dorit ca anume în
cadrul mediului teologic să-şi
facă lansarea cărţii „Un pas către
Tatăl nostru”, recenzată de către
pr. Eugen Onicov şi oaspetele
de onoare – Virgil Mândâcanu.
Ambii recenzenți au îndemnat
pe tinerii prezenţi să facă cât mai

mulţi paşi către Dumnezeu prin rugăciune, smerenie, evlavie şi jertfire de sine, al căror exemplu
ni-L dă Iisus Hristos prin răstignirea Sa.
Dl Virgil Mândâcanu şi-a exprimat până la
lacrimi bucuria de a vedea tinerii dornici de a-L
cunoaşte pe Dumnezeu, care au ales calea teologiei. Cartea „Un pas către Tatăl nostru” prezintă
drumul parcurs de autoare de la un trecut ateist la
o credinţă profundă în Domnul nostru Iisus Hristos, concluzionând că niciodată nu este târziu a
te apropia de Dumnezeu, după cum ne spune şi
Evanghelia despre cei veniţi în al unsprezecelea
ceas.
Sursa: www.teologie.md
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Seminar teoretico-practic
al profesorilor de religie la Teleneşti
Liceul “Vasile Anestiade” din
s. Sărătenii Vechi, Teleneşti,
a găzduit Seminarul teoretico-practic al profesorilor de
religie şi al preoţilor din parohiile protopopiatului cu tema
„Predarea/Învăţarea activă la
Religie– integritate didactică
orientată spre formarea
competenţelor curriculare”.
Moderatorul întrunirii, dna Natalia
Nistor, directorul Liceului “V. Anestiade”,
a adresat un mesaj de salut participanţilor – profesori de religie şi preoţi din raion – prezentând şi un film documentar
despre istoria liceului şi activitatea corpului profesoral-didactic.
Cu un cuvânt de încurajare s-a adresat participanţilor Prot. Octavian Moşin,
lector la USM, menţionând că: “Disciplina Religie este în vizorul Bisericii, dar şi
al Direcţiilor de învăţământ.
Este o experienţă nouă şi trebuie să
pornim cu dreptul. Să împărtăşim din experienţa fiecăruia, să comunicăm, să fim
un întreg, să zidim suflete şi să mergem
pe acelaşi drum cu şi pentru Hristos.
Ceea ce realizează părintele protopop aici la Sărătenii Vechi serveşte drept
exemplu pentru ceilalţi slujitori din raion:
de a intra în şcoală şi de a implementa
această disciplină – Religie – prin care
aducem morala şi învăţătura creştină.”
Pe agenda seminarului a fost inclusă
o lecţie demonstrativă în clasa a VIII-a,
cu tema “Despre Sfânta Liturghie”, prezentată de protoiereul Marian Boldescu,
metodist-responsabil de predarea Religiei în Protopopiatul Teleneşti şi masterand la Facultatea de Litere din cadrul
Universităţii de Stat din Moldova.
Preocuparea pentru o educaţie în
duhul învăţăturii creştin-ortodoxe este
grija de zi cu zi a preotului-paroh şi a
profesorului de religie. Parteneriatul dintre Biserică şi şcoală este unul viabil, iar
profesorii de religie devin membri încetăţeniţi ai colectivelor profesoral-didactice.
Ei acceptă schimbarea, sunt gata să înveţe, ceea ce ne-a demonstrat la lecţia
publică Prot. M. Boldescu. Profesorii şi
preoţii au asistat la o lecţie interactivă, o

lecţie axată pe formare, care, pe parcursul anilor de şcoală, îi va înzestra pe copii cu un ansamblu de competenţe funcţionale, asigurându-le astfel posibilitatea
îndeplinirii unor sarcini semnificative din
viaţa reală. Cu toate că nu este profesor
titular al Liceului „V. Anestiadi”, părintele Marian este oaspete frecvent la orele
educative din liceu.
Doamna Raisa Ursu, şeful cabinetului metodic raional, a subliniat că este un
exemplu de urmat proiectarea didactică
a lecţiei, proiectare axată pe dezvoltarea
deprinderilor de a utiliza cunoştinţele în
situaţii simple pentru a le înţelege, obţinând în final funcţionalitatea celor studiate.
La seminar a participat şi autorul manualelor de Religie, doamna preoteasă
Liliana Creţu, care a pus în evidenţă ideile care au stat la baza elaborării curriculumului şi a manualelor pentru clasele
a III-a – a VI-a, şi anume: cunoaşterea
adevărului de credinţă şi exemplul viu de
desăvârşire al Domnului Iisus Hristos,
desăvârşire spre care trebuie să tindă
omul.
Despre necesitatea modernizării continue a curriculumului şcolar la disciplina
„Religie”, despre pilotarea curriculumului
şi a manualelor de Religie creştin-ortodoxă (clasele 3-6) a vorbit dna Angela Levinţa, şeful cabinetului metodic, DSMM,
menţionând că, actualmente, conceptul
de optimizare a învăţământului trebuie
să vizeze toate componentele procesu-

lui educaţional: curriculumul şcolar, modelele educaţionale, metodologiile de
predare-învăţare-evaluare etc., iar rolul
prioritar în promovarea şi implementarea valorilor autentice îi revine cadrului
didactic, inclusiv profesorului de religie,
care urmează să contribuie:
- la formarea tinerilor în spiritul valorilor creştine, promovând cultura naţională
şi universală şi stimulând dialogul intercultural;
- la educarea în spiritul demnităţii, înţelegerii şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
- la formarea deprinderilor şi atitudinilor socio-morale şi spirituale ale elevilor;
- ladezvoltarea unor comportamente
şi atitudini pozitive ale elevilor faţă de
şcoală şi faţă de semeni;
- la dezvoltarea conştiinţei comunitarecleziale a elevilor;
- la cultivarea valorilor solidarităţii şi
comuniunii între semeni, în rândul tinerilor;
- la scăderea nivelului de toleranţă
faţă de pseudovalori şi faţă de abandonul şcolar.
Pentru realizarea acestei misiuni,
profesorul de religie şi preotul-paroh trebuie să-şi fundamenteze întreaga activitate pe următoarele principii:
- pe adevăr (toată activitatea desfăşurată va urmări adevărul şi se va baza
pe evidenţe şi fapte verificate);
- pe competenţă profesională (profesorii angajaţi trebuie să dovedească

prin CV şi prin activitatea desfăşurată
cunoaşterea domeniului, adică să aibă
pregătire în teologie şi psihopedagogie,
o deschidere totală către învăţare şi perfecţionare continuă, asigurând calitatea
şi urmărind excelenţa);
- pe demnitate (profesorul de religie
va trata cu respect şi consideraţie toate
cadrele didactice, elevii, părinţii, reprezentanţii comunităţii locale);
- pe responsabilitate (fiecare persoană din mitropolie, eparhie, protopopiat,
inclusiv profesorii de religie, toţi cei care
au tangenţă cu educaţia religioasă trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru
faptele, cuvintele şi atitudinile manifestate, pentru succes şi eşec şi să accepte
cu demnitate consecinţele);
- pe integritate (în toate activităţile
derulate, inspectorul şcolar, metodistul,
preotul, profesorul de religie trebuie să
dovedească cinste şi corectitudine şi să
ofere exemple demne de urmat celor din
jur).
De asemenea s-a menţionat că, pe
parcursul acestui an de studii, va continua procesul de implementare a curriculumului şcolar, inclusiv a manualelor
de religie pentru clasele 3-6.
Având în vedere că suntem la etapa
de pilotare, inclusiv în scopul MODERNIZĂRII CONTINUE A CURRICULUMULUI ŞCOLAR, ar fi de dorit ca fiecare protopopiat să desemneze, cel puţin,
câte 1-2 profesori de religie pentru fiecare clasă, care vor urmări şi vor prezenta o analiză amplă la fiecare temă
propusă de Curriculum şi reflectată în
manual, cu aprecieri potrivit criteriilor de
evaluare a manualelor şcolare la disciplinele socio-umanistice.
Natalia MOȘIN

Biserica spune NU violenței

Astăzi mult se discută la tema violenţei, iar Biserica vine să dea o mână
de ajutor celor care suferă în urma
acestui fenomen nemilos. Prin intermediul paginii electronice www.
nuviolentei.com, elaborate de către
Centrul Social al Bisericii Ortodoxe
„Agapis”, se vrea implicarea mai activă
a Bisericii în identificarea şi asistarea
cazurilor de violenţă în familie.
În acest sens, pagina oferă informaţie despre legislaţia în domeniu, ştiri şi evenimente
legate de acest subiect, sfaturi şi remedii duhovniceşti în vederea depăşirii violenţei.
Biserica vrea să confirme realitatea că
este contra violenţei, că duhul evanghelic este

al dragostei, al compătimirii şi al grijii faţă de
aproapele.
Violenţa este un fenomen care include
toate vârstele. Violenţa este o problemă a întregii societăţi. Prin această pagină electronică se vrea identificarea cazurilor de violenţă
şi încercarea depăşirii lor prin credinţă şi consiliere duhovnicească. Mulţi oameni sunt traumaţi în urma violenţei, iar prin implicarea în
acest proiect a slujitorilor, a asistenţilor sociali, a medicilor şi a psihologilor se va încerca
şi reabilitarea celor care au avut de pătimit în
urma abuzului fizic, psihologic etc.
Să spunem nu violenţei, iar prin aceasta
să contribuim la dezrădăcinarea necredinţei,
mâniei, urii şi a altor patimi ale societăţii.
Pentru mai multe detalii accesaţi:
www.nuviolentei.com
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