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Prima duminicã din iunie dedicatã pãrinþilor ºi copiilor
Mesajul Preafericitului Pãrinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la
Duminica Pãrinþilor ºi a Copiilor, 3 Iunie 2012:

Urmare hotãrârii nr. 629 din 29 februarie 2009 a Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române, prima duminicã dupã data de 1 iunie
a fiecãrui an este dedicatã de Biserica noastrã pãrinþilor ºi copiilor.
Anul acesta (2012) „Duminica Pãrinþilor ºi a Copiilor” coincide cu
Cincizecimea sau Rusaliile, care este marea sãrbãtoare a venirii în
lume a Duhului Sfânt, pentru constituirea Bisericii adunând toate
popoarele în iubirea lui Dumnezeu Tatãl ºi a credinþei în Hristos
mãrturisitã în familie ºi în societate. În acest sens, rugãciunea,
educaþia religioasã ºi iubirea de aproapele constituie componente
esenþiale ale vieþii familiei creºtine.
Iar familia creºtinã se constituie prin binecuvântarea pe care
o dãruieºte Biserica lui Hristos unirii dintre un bãrbat ºi o femeie,
pentru a fi în lume icoanã a iubirii lui Hristos faþã de Bisericã. În
aceastã familie se nasc copiii pe care Biserica îi boteazã în numele
Preasfintei Treimi, pentru a deveni cetãþeni ai Împãrãþiei Preasfintei
Treimi.
Astãzi trebuie cultivatã ºi mai mult legãtura dintre viaþa familiei

ºi viaþa Bisericii. Familia are nevoie de binecuvântarea sfântã a
Bisericii, pentru a se sfinþi, iar Biserica are nevoie de participarea
familiei la viaþa ºi activitatea ei pentru a se întãri.
În aceastã perspectivã, Biserica Ortodoxã Românã desfãºoarã
de mai mult timp o serie de programe de cateheze ºi asistenþã
pastoralã a familiilor aflate în dificultate. Astfel, prima duminicã
dupã praznicul Adormirii Maicii Domnului (15 august) a fost
dedicatã migranþilor români. Prin aceasta, Biserica aratã cã este
preocupatã de problemele din familiile celor care au emigrat în
strãinãtate, ºi anume problema abandonului copiilor de cãtre pãrinþi
ºi a bãtrânilor de cãtre cei tineri, pericolul abandonului ºcolar, al
delicvenþei juvenile, al drogurilor, al violenþei ºi altele.
Prin Concursul naþional privind miniproiecte de educaþie
social-filantropicã „Copilul învaþã iubirea lui Hristos”, desfãºurat
în cadrul Programului „Hristos împãrtãºit copiilor” ºi prin Concursul
naþional din cadrul Proiectului „Alege ºcoala!”, Biserica Ortodoxã
Românã se strãduieºte sã-i educe pe copii în sensul ajutorãrii
semenilor aflaþi în suferinþã, sã previnã abandonul ºcolar în familiile
sãrace ºi în cele în care pãrinþii sunt plecaþi la muncã în strãinãtate,
sã descopere ºi sã încurajeze copiii talentaþi spre a-ºi dezvolta
calitãþile lor în folosul Bisericii ºi societãþii. De asemenea, prin
activitãþile catehetice din parohii, organizate în cadrul acestor
proiecte pentru 30.000 de copii, prin taberele de creaþie, la care
participã 9.618 copii, Biserica încearcã sã suplineascã lipsa de
afecþiune pãrinteascã, sã cultive valorile autentice ºi sã consolideze
legãtura dintre pãrinþi ºi copii, dintre ºcoalã ºi bisericã. Luând
aminte la îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos, „Lãsaþi copii ºi
nu-i opriþi sã vinã la Mine, cã a unora ca aceºtia este Împãrãþia
cerurilor” (Matei 19,14), trebuie sã cultivãm prin rugãciune ºi fapte
bune legãtura familiei cu Hristos ºi cu Biserica Sa, pentru a sfinþi
viaþa pãrinþilor ºi a copiilor ºi pentru a ajuta societatea umanã sã
cultive în interiorul ei pacea, comuniunea ºi solidaritatea.
De aceea, astãzi, îndemnãm pãrinteºte parohiile, mãnãstirile
ºi unitãþile social-filantropice ale Bisericii noastre ºi pe toþi oamenii
cu suflet mare sã ajute mai mult familiile cu mulþi copii, copiii bolnavi,
orfani ºi sãraci, pentru a simþi cã iubirea milostivã Lui Hristos pentru
ei se aratã prin mâinile noastre harnice ºi darnice!
Totodatã, felicitãm pe toþi pãrinþii care-ºi cresc copiii în credinþã
ºi îi ajutã sã fie buni fii ai Bisericii ºi ai poporului român. Tuturor le
dorim ani mulþi cu sãnãtate ºi bucurie!
Cu aleasã preþuire ºi pãrinteascã binecuvântare,
† DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Ctitori fondatori
DR. DRAGOª CORLÃÞEANU, economist GAVRIL MÎRZA, soc. CONSTANTIN SOFRONI
avocat CÃLIN RODICA, preot paroh VIOREL IOAN VÂRLAN ºi preot DUMITRU AIRINEI cu
binecuvântarea
ÎNALT PREASFINÞITULUI ARHIEPISCOP PIMEN SUCEVEANUL.
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Vasile ºi Viorica Teodorescu
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Viorel ºi Maria Nuþu
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Omul sub vremi
Rãul, de ordin moral sau economic, este cauzat de om,
de amul care nu mai ascultã de poruncile lui Dumnezeu ºi
de omul care se ascunde de Dumnezeu, precum Adam ºi
Eva în Rai dupã ce au încãlcat porunca lui Dumnezeu (Fac.
3, 8); de omul care s-a lepãdat de Dumnezeu, de omul care
se ridicã împotriva lui Dumnezeu ºi a oamenilor
persecutându-i ºi...omorându-i. Acest adevãr dureros ne este
arãtat de istoria lumii de la începutul ei pânã în zilele noastre.
Dacã în Uniunea Sovieticã ºi în þãrile satelit ale acestui
lagãr cu regim comunist - ateu rãul a îmbrãcat haina
persecuþiilor, sugrumarea libertãþii ºi a vieþii, pentru vina cã
omul era credincios, îndeosebi creºtin, trãitor autentic al
învãþãturii Evangheliei Mântuitorului, neclintit în demnitatea
sa personal - moralã ºi naþionalã, în schimb în Uniunea
Europeanã omul nu mai este persecutat, dar, pentru a-l
îndepãrta de Dumnezeu, se foloseºte momeala pãcatului sub
diferite forme asemãnãtoare celor trei ispitiri în pustiul
Carantaniei, întinse Mântuitorului de diavolul ºi anume slujirea
pântecelui, dragostea de slavã deºartã ºi patima dupã averi
ºi bani, cum scrie Sfântul Ioan Gurã de Aur, se foloseºte
libertatea fãrã margini care duce la libertinajul moral ºi mai
ales desfãtãrile pãcãtoase aduse de bunurile materiale
alimente neecologice chimizate la maximum care au ca
urmare ºubrezirea sãnãtãþii ºi scurtarea vieþii omului.
Politica Uniunii Sovietice a umplut Raiul de mucenici,
în timp ce politica Uniunii Europene, iadul de apostaþi ºi de
cei prinºi în lanþurile libertãþii care duce la libertinaj sub
multiplele lui forme; în Uniunea Sovieticã oamenii creºtini
L-au mãrturisit pe Dumnezeu prin mucenicia sângelui; în
Uniunea Europeanã oamenii creºtini trebuie sã-L
mãrturiseascã pe Dumnezeu prin mucenicia albã, adicã
purtarea Crucii necazurilor, a lipsurilor de ordin economic ºi
mai ales sufletesc în viaþa de familie, foamea, golãtatea ºi
mai ales dezmembrarea familiei; pentru a câºtiga pâinea cea
de toate zilele ºi cele necesare unui adãpost - o locuinþã
modestã pentru familie, oamenii þãrii noastre sunt nevoiþi
sã-ºi pãrãseascã þara ºi familia ºi, ce-i mai dureros, copiii ºi
sã lucreze, robind pe moºiile ºi în fabricile celor din Europa
Occidentalã, în timp ce în þara noastrã terenurile agricole
rãmân pârloagã, fabricile niºte ruine, utilajele industriale
vândute ca fier vechi.
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Relele ºi pãtimirile oamenilor din lagãrul comunist - ateu
al Uniunii Sovietice pe de o parte, iar pe de alta primejdiile
care ne ameninþã ºi pãtimirile oamenilor din þara noastrã,
membrã a Uniunii Europene, le vom înþelege mai bine citind
paginile acestei publicaþii care are ca autori oameni de seamã,
trãitori ºi mãrturisitori ai credinþei creºtine.
Astãzi trãim în Uniunea Europeanã, într-o lume a unei
noi ordini mondiale în care se promoveazã globalizarea;
“Globalizarea este un fenomen complex; globalizarea nu este
în mod exclusiv, nici primordial economic, ci se extinde la
toate nivelurile vieþii omeneºti: la cel politic, la cel religios, la
cel duhovnicesc. Mijlocul prin care se promoveazã în vremea
noastrã globalizarea este tehnologia... Dupã prãbuºirea
sistemelor comuniste totalitare ºi dispariþia temerii de un
adversar declarat, în restul lumii s-a creat un gol ideologic ºi
era firesc sã se doreascã acoperirea sa... La antipodul acestei
globalizãri se gãseºte universalitatea creºtinã. Aceasta nu
se dobândeºte prin distrugerea sau cotropirea celorlalþi, sau
prin distrugerea sau cucerirea lumii, ci prin lupta împotriva
patimilor ºi distrugerea egocentrismului... Actualmente în
societatea noastrã dominã o stare de anarhie moralã sau
mai degeaba haoticã. Aceastã situaþie nu este cauza unor
motive sociale sau morale, ci duhovniceºti. Au fost ignorate
legile ºi valorile vieþii sociale ºi morale din cauza indiferenþei
ºi decãderii duhovniceºti... Prin secularizarea societãþii,
valorile religioase pot, în totalitatea lor sau selectiv, sã fie
folosite ca valori cu caracter pur social, cu o anumitã
dimensiune transcendentã, dar nu cu adevãrat religioasã...
În Biserica Ortodoxã existã adevãrul nefalsificat al
creºtinismului ºi se pãstreazã vie perspectiva lui eshatologicã.
Aceasta este marea valoare a Ortodoxiei ºi aceasta
garanteazã calitatea ofertei sale la adresa întregii omeniri”
(Georgios I. Mantzaridis Globalizare ºi universalitate Himerã ºi adevãr, Suceava, 2011, pp. 7, 11, 16, 44, 65, 83, ).
+ PIMEN,
Arhiepiscop al Sucevei ºi Rãdãuþilor
P.S. Acest articol este “Introducere” la cartea “Omul
sub vremi” care se aflã la fiecare parohie din Arhiepiscopia
Sucevei ºi Rãdãuþilor.
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Istoria Basarabiei la Suceava
În aulã, întrebarea ,,Cine este din Basarabia?” a
ridicat mâini de toate vârstele. Mai ales de studenþi, însã
ºi de cadre didactice. Amestecaþi printre colegi ºi cu toþii
printre ceilalþi participanþi adunaþi de entuziasmul
preotului Viorel Vârlan ºi de respectul purtat acestuia,
de prestigiul profesorului, istoricului ªtefan Purici, de
interesul pentru ceilalþi invitaþi – Aurel Preda, preºedinte,
Gheorghe Bãloi, secretar al Asociaþiei Române de
Politicã Externã (A.R.P.E.) ºi Cristi Dumitru, directorgeneral al Institutului ,,Eudoxiu Hurmuzachi” pentru
Românii de Pretutindeni, dar înainte de toate de tema
manifestãrii: ,,Basarabia – un destin istoric (18122012)”.
Manifestarea a avut loc la Universitatea ,,ªtefan cel
Mare” Suceava, coorganizatoare, împreunã cu Fundaþia ,,In
Memoriam” Suceava, condusã de preotul Viorel Vârlan
(parte componentã a A.R.P.E.), A.R.P.E. ºi Fundaþia
Ecologicã din Bucovina, cu dr. Ioan Ieþcu, preºedinte, iar
din desfãºurarea ei nu a lipsit momentul de reculegere
închinat amintirii celui care a fost, istoric de statura excelenþei,
acad. Florin Constantiniu.
Axatã pe evocarea ,,zilei triste - pentru toþi românii care
simt româneºte - în care Basarabia a fost luatã de Rusia
þaristã luând o parte din duhul Þãrii”, ,,pe ceva ce s-a
întâmplat ºi nu trebuie sã se mai întâmple”, cum a spus
pãrintele Viorel Vârlan, întâlnirea i-a prilejuit universitarului
Aurel Preda, fost ambasador, general (r), expert în drept
internaþional ºi în tratate internaþionale ºi una dintre
personalitãþile care au redactat textul Declaraþiei de
Independenþã a R. Moldova, rãsfoirea unor pagini din trecut,
cu insistenþã asupra rolului jucat de ruºi, întotdeauna ,,cu
stofã de cuceritori”, ºi de diplomaþia ruseascã, ,,extrem de
sofisticatã”, asupra distincþiei între ,,suzeranitate” ºi
,,suveranitate”, distincþie care trebuie avutã în vedere ºi în
analiza realitãþilor de acum 200 de ani, dar ºi pentru cele de
azi. Trimiterea la actualitate ºi îndemnul la raportarea
prezentului la aceastã distincþie au fost provocate de
întrebarea unor studenþi, dar ºi a unui universitar din Chiºinãu,
Marin Alexandru, privind posibilitatea reunificãrii românilor
din dreapta ºi din stânga Prutului, dat fiind cã România este
membrã a Uniunii Europene. Aceastã calitate nu îi afecteazã
condiþia de stat suveran, a reamintit Aurel Preda, rãspunsul
însã poate sã þinã de schimbãrile care au loc pe plan
internaþional ºi, desigur, þine de determinarea românilor.
Revenind însã la conceptele de ,,suzeranitate” ºi
,,suveranitate” la începutul secolului al XIX-lea, cu accent
pe deþinerea acesteia din urmã de-a lungul timpului de cãtre
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Moldova în raport cu Poarta Otomanã, dar ºi pe eludarea ei
de cãtre marile interese ale marilor puteri ale momentului, a
fost zugrãvit cu lux de amãnunte tabloul (scena ºi culisele)
încheierii Tratatului de pace dintre Rusia ºi Poarta Otomanã,
cu cele 16 articole (plus douã secrete) ale sale la Hanul lui
Manuc din Bucureºti pe 16/28 mai 1812, soldat cu
încorporarea de cãtre Rusia a unui teritoriu românesc de 45
630 kmp (,,cu 7400 kmp mai mare decât partea rãmasã sub
stãpânirea principelui de la Iaºi”, teritoriu înglobând ,,cinci
cetãþi, 17 oraºe, 685 sate, cu o populaþie de circa 490 000 de
locuitori”, ca sã-l citãm pe istoricul ªtefan Purici). Tabloul a
fost însoþit de un avertisment: ,,Ce s-a întâmplat atunci nu e
foarte diferit de ce se întâmplã acum!” A.R.P.E., asociaþie
care cuprinde foºti ºi actuali diplomaþi, militari, înalþi ierarhi,
profesori va marca aceastã paginã îndureratã cu o
manifestare, ,,chiar la Hanul lui Manuc ºi chiar în sala în
care a fost semnat Tratatul”. Intervenþia lui Gheorghe Bãloi,
expert în relaþii internaþionale, a avut în vedere mai ales situaþia
de acum a României ºi nevoia (în spiritul cãreia acþioneazã
A.R.P.E.) de a gãsi ,,resursele în mediile curate ale
românilor”, de a sprijini ,,o generaþie care sã gândeascã
româneºte” pentru a opri prãbuºirea þãrii (,,dacã nu punem
umãrul, þara aceasta se va prãbuºi”), pentru ,,redeºteptarea
interesului naþional”.
În acest sens, dar ºi al dezideratului reexprimat de
universitarul Vasile M. Demciuc, al studierii ºi scrierii istoriei
sine ira et studio, interesul participanþilor s-a focalizat în
cealaltã secvenþã a întâlnirii din aula Universitãþii ,,ªtefan
cel Mare” Suceava pe ,,Istoria Basarabiei - Note de curs”
de prof. univ. dr. ªtefan Purici, recent apãrutã la Editura
Semne, Bucureºti, 2011, sub egida Institutului ,,Eudoxiu
Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni. Cristi Dumitru,
director-general al Institutului, a povestit cã dorind sã publice
un manual pentru tineri despre destinul românilor din stânga
Prutului a descoperit cã singura universitate din România în
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Istoria Basarabiei la Suceava
care se þine un curs de Istoria Basarabiei este cea din
Suceava ºi cã i s-a adresat titularului sãu, ªtefan Purici, cu
rugãmintea sã facã din el ,,un instrument pentru liceeni ºi un
material ajutãtor pentru studenþi”. Acum acest instrument,
acest material existã ºi se estimeazã cã vor beneficia de el
circa 10-15000 de studenþi ºi 2-3000 de liceeni din R.
Moldova ºi România. Pornind de la cartea lui ªtefan Purici
ºi reîntorcându-se la ea, conf. univ. dr. Florin Pintescu a
subliniat dificultatea de a vorbi despre istoria Basarabiei în
cadrul istoriei României ºi a sud-estului continentului, dar ºi
meritul reuºitei autorului, stãruind asupra explicãrii numelui
Basarabiei, asupra perioadei anilor 1806-1812, ,,încã de pe
atunci administraþia imperialã rusã pregãtind Moldova ºi Þara
Româneascã pentru anexare”, asupra atitudinii lui Kutuzov,
care promitea sã le lase moldovenilor doar ochii pentru a
plânge cu lacrimi de sânge, ºi, mai cu seamã, asupra
evenimentului din mai 1812, ,,privit divers în România,
Moldova ºi Rusia”, însã ,,adevãrul istoric este unul singur”.
Cartea, care acoperã cronologic rãstimpul dintre 1812 ºi 1918,
a încheiat Florin Pintescu, ,,se citeºte cu interes, ªtefan Purici
binemeritã recunoºtinþa noastrã, a cititorilor, o consider o
realizare remarcabilã, deschizãtoare de noi orizonturi pentru
istoriografia noastrã”. Rezultat al unei activitãþi de cercetare
ºi documentare, dar ºi al unui dialog de peste un deceniu,
cartea încearcã sã ofere niºte rãspunsuri bine documentate,
autorul mãrturisind cã s-a strãduit sã surprindã toate
dimensiunile, economicã, politicã, culturalã, identitarã, ,,pentru
cã au existat culturã, identitate, sufletesc românesc ºi în
perioada aceasta”, aducându-le aminte participanþilor cã
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,,Basarabia a fost prima care a votat Unirea”.
La sfârºit, douã amãnunte asupra cãrora meritã sã
meditãm, legate într-un fel ºi de prezenþa în public a douã
monahii de la Mãnãstirea Voroneþ, cu care am cãlãtorit de
câteva ori de-a lungul anilor, pentru lansãri de carte
româneascã la Cernãuþi, carte româneascã atât de rarã în
frumosul oraº al Bucovinei.
Primul se referã la grija cu care, sub dedicaþiile scrise
la lansare pe volumul sãu, ªtefan Purici menþiona data de 23
aprilie, datã la care la noi este sãrbãtorit Sf. Gheorghe, pe
cât de greu încercat mucenic, pe atât de însemnat garant al
biruinþei finale, care în calendarul iulian, respectat ºi în nordul
Bucovinei ºi în Basarabia, este sãrbãtorit pe 6 mai, data
semnãrii Tratatului de pace de la Bucureºti.
Cel de-al doilea ne atrage atenþia asupra faptului cã nu
numai cã primul ºi deocamdatã singurul curs de Istoria
Basarabiei din România existã la Universitatea ,,ªtefan cel
Mare” Suceava, dar ºi cã autorul lui, azi prorector al acestei
universitãþi din sudul Bucovinei este originar din nordul
Bucovinei, absolvent al Universitãþii Cernãuþi. Biserica
Mãnãstirii Voroneþ, capodopera ocrotitã de UNESCO, a fost
ziditã, dupã cum se ºtie, de ªtefan cel Mare, dupã depãºirea
unei grele înfrângeri, iar patronul, Sf. Gheorghe, i-a fost ales
de Voievod tocmai în spiritul credinþei întãrite cã niciodatã
nu trebuie pierdutã nãdejdea în izbândã. Or, aici, în Bucovina
despicatã de istorie, ºi sensibilitatea la durere, ºi credinþa
sunt încã vii ºi continuã sã lucreze.
Doina Cernica, Crai Nou
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„Tragedia basarabeanã” în scrisoarea unui medic ecologist
Abia s-au împlinit douã decenii de când am primit scrisoarea de
mai jos, de la un coleg – medic ºi ecologist dintr-un sãtuc nord basarabean
– Gârbova, raionul Ocniþa, lângã Lipnic unde la 5-6 ani urmam „cursurile
grãdiniþei”. Tata, rãnit în rãzboiul Odesei era angajat lucrãtor la CFR –
Iþcani ºi detaºat la Lipnic în urma frontului; era prin 1941/42. De ani de
zile, mã bate gândul sã ajung acolo ºi-mi adun curajul sã mã întâlnesc cu
acei ani ai copilãriei, de la care au trecut aproape 70 de ani. În vremea
primului parlament postdecembrist, Miºcarea Ecologistã din Bucovina
pe care o reprezentam în Parlamentul României, realizase bune conexiuni
cu Miºcarea Verzilor din Moldova (AVE) ºi desigur cu revista lor, „Natura”.
Aºa se face cã i-am scris doctorului Serghei Matcovschi, rãspunsul sãu
fiind un document zguduitor pe care mi-am permis sã-l citesc în faþa
camerelor reunite ale Parlamentului României în Sala palatului din capitalã;
pe 29 oct. 1990. douã decenii înseamnã pentru istorie ºi mult ºi puþin. În
Basarabia, evoluþia social politicã a fost pe alocuri dramaticã dar sensul
pare pozitiv încât multe aspecte descrise de colegul meu se vor fi ameliorat;
Dã Doamne !
Dr. Ioan Ieþcu membru al Societãþilor Naþionalã
ºi Internaþionalã de Istoria Medicinii
Luni 29 octombrie 1990
În ºedinþa comunã a celor douã camere din Parlamentul României,
din ziua de luni 29 octombrie 1990, am prezentat în rezumat o scrisoare
pe care o am de la un confrate ecologist ºi medic basarabean, ca rãspuns la
o scrisoare a mea.
În spiritul relaþiilor directe dintre ecologiºtii bucovineni ºi cei de
dincolo de Prut, reproduc acum ºi aici, integral, scrisoarea domnului Serghei
Matkovschi, respectând grafia ºi exprimarea autorului.
“Stimate Domnule Ioan Ieþcu,
Sunt nespus de fericit în urma primirii scrisorii ºi coletei
D-tale. Fratele meu, îþi mulþumesc din suflet!
De abia din scrisoarea D-tale am aflat cã eu am fost publicat
în revista chiºinãuianã ,,Natura”. Spun aºa deoarece noi aici în
Basarabia nici pânã acum n-am avut fericirea sã primim multe numere
ale acestei reviste, inclusiv ºi nr. 5; cauza e una ºi aceeaºi.
Spuneaþi cã la noi, dupã cum se vede, ecologia - “nu este o
glumã”. Domnule Ieþcu, mai ales la noi în Basarabia ecologia este
lupta pentru existenþa noastrã etnicã ºi umanã, în înþãlesul direct al
cuvântului. Din pãcate, mulþi îºi imagineazã lupta pentru ecologie ca
o luptã pentru ocrotirea pãdurilor, apelor, etc. ºi uitã cã lupta pentru
ecologie înseamnã lupta pentru existenþa umanitãþii. Noi românii din
Basarabia am însuºit foarte bine cã lupta pentru ecologie înseamnã
lupta pentru:
1. ecologia mediului ambiant -lucru ºtiut pretutindeni.
2. ecologia vieþii social-politice din þara Moldovei.
Chestiunea constã în aceea cã de la 1812 (cu excepþia anilor 191840), ºi mai ales de la 1944 încoace, teritoriul românesc dintre Prut ºi
Nistru a fost ºi continuã, ºi astãzi, sã fie exploatat în modul cel mai
barbar, deoarece cotropitorii Rusiei Þariste ºi cei a lui “tãtuca” Stalin
au nãvãlit aici sã jefuiascã acest pãmânt, acest popor dupã
“înþelepciunea” lor ca barbari ºi nu sã ocroteascã natura acestui plai
dumnezeesc.
Domnule, þi se rupe inima de jale când priveºti la aceste
podgorii pustiite, transformate în sãrãturi, dãrãmãturi ºi pârloage. Acesta,
al nostru, cel mai bun ciornozion din Europa, astãzi este transformat de
aceste hoarde în pãmânt mort, ce nu dã nici un folos nimãnui. ªi
nimeni nu duce nici o rãspundere de asta, nimeni nu ia în consideraþie
permanentele noastre proteste; exact aºa ca în proverbul rusesc: “A,
Vasica sluºaet, da est” (adicã: Vasica-porcul, ascultã ºi mãnâncã).
De aceea noi ne dãm seama foarte bine cã a duce lupta
pentru ecologie fãrã a duce lupta cu sistemul comunist de astãzi de la
noi, nu poate fi vorba de ameliorarea mediului ambiant pe pãmântul
Basarabiei.
3. ecologia demograficã. Dupã cum se ºtie teritoriul dintre
Prut ºi Nistru este cel mai dens populat teritoriu din Europa (140 oameni
pe km2). Acest mult pãtimit pãmânt este astãzi inundat de miile de
venetici de pe aiurea, din toate colþurile imensului imperiu sovietic, în
cãutarea unei vieþi mai bune. La drept vorbind aceasta este o migraþie
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bine plãnuitã ºi dirijatã de Moscova, cu þelul de a lichida poporul
autohton din Basarabia. ªi sã nu credeþi cã ne vin specialiºti
indispensabili, ci ne vin ºoferi, salahori, paznici, conducãtori de
întreprinderi, adicã de acei sã ne distribuie averea, care noi o ºtim a o
agonisi, dar, chipurile, nu ºtim s-o realizãm. Vin milioane de pensionari,
care pânã acum au trãit prin Siberia, iar acum conform legilor lor, au
dreptul sã se aranjeze cu traiul în orice oraº doresc ºi, desigur, aceºtia îºi
aleg în primul rând Moldova. Aceºti vagabonzi primesc apartamente în
oraºele Moldavei în timp de 2-4 luni, pe când bãºtinaºii - în timp de 1520 ani.
Actualmente la noi în Basarabia situaþia demograficã duce
la o adâncã destabilizare a fondului genetic al autohtonilor. Este clar
cãci noi nu putem fi indiferenþi când însãºi seminþia noastrã româneascã
este aºa de grav poluatã, este ameninþatã cu dispariþia.
4. ecologia alimentaþiei populaþiei. Niciodatã poporul
Basarabean n-a fost în aºa mãsurã înecat în alcool ºi de o aºa proastã
calitate, ca de când au venit la noi “eliberatorii din rãsãrit”. La fel
niciodatã nu s-a mâncat aºa de abundent, aº spune sãlbãticeºte, ca în
aceastã perioadã de timp. ªi acest lucru defel nu-i ceva întâmplãtor, ba
din contrã este bine chibzuit de autoritãþi, deoarece cu oameni beþi poþi
face ce doreºti. 99 % din gospodarii satului nostru permanent au în
casele lor basamac, iar 90% din ei zilnic folosesc alcool în cantitate de
la 300 grame pânã la un litru, 20% din aceºtia sunt alcoolici. Zilnic
circa 90% din bolnavii primiþi la dispensarul nostru suferã din cauza
degradãrii metabolismului, 75% din ei suferã de hipertonie ori boli
cardiovasculare, 78% de obezitate. O asemenea tragicã statisticã nu
cunoaºte nici o þarã din lume. Dacã aºa va merge la ce bun ne putem
aºtepta?
5. ecologia protecþiei muncii la sate. Sãrmanul þãran sovietic
din Basarabia de astãzi, care la drept vorbind este un sclav! Este mânat
cu forþa la munci grele, aproape deloc mecanizate, primind pentru asta
o platã batjocoritoare. Mai ales coseºte multe vieþi omeneºti munca din
complexele gigantice animaliere ºi la prelucrarea tutunului. Aici lipsesc
orice mãsuri de protecþia muncii, aici lucreazã ºi femei gravide ºi copii
de la vârsta de 6-7 ani. Tocmai de aceea astãzi nouã nu ne ajung spitale
pentru copiii cu anomalii congenitale.
O femeie, care a lucrat la prelucrarea tutunului 10 ºi mai
mulþi ani, de regulã, suferã de cel puþin trei boli grave adesea incurabile.
6. ecologia spiritului. Pentru noi lupta pentru puritatea
spiritualã este problema problemelor. Ne este foarte greu astãzi sã revenim
la spiritualitatea noastrã strãmoºeascã, când timp de 156 ani ni s-a tixit
în cap cã noi, românii din Basarabia, nu suntem cine suntem, ci alþii,
þara noastrã nu este aceea care o ºtim, ci alta, istoria noastrã nu-i acea
care este, ci alta ºi aºa zi ºi noapte neîntrerupt. Mã mirã faptul de unde
astãzi la noi s-a produs o explozie a spiritualitãþii româneºti, dupã
atâta întuneric într-adevãr dacoromânii sunt nemuritori. Pentru aceastã
nemurire nu-i pãcat sã lupþi.
Domnule Ieþcu, te rog sã mã ierþi cã aºa de mult þi-am vorbit despre ceea
ce am vorbit mai sus ºi nimic n-am spus despre mine. Sunt medic terapeut,
de categoria întâi, decorat cu insigna ,,Eminent al ocrotirii sãnãtãþii
din URSS”, lucrez medic sãtesc de circumscripþie, sunt membrul Miºcãrii
Verzilor din Moldova (Ave), membru al consiliului de conducere al
secþiei raionale Ocniþa a Frontului Popular din Moldova.
Am fi foarte onoraþi, dacã veþi fi oaspetele familiei mele, aici la Gîrbova,
desigur dacã e posibil cu întreaga D-tale familie.
Dacã este nevoie de chemare v-o facem neapãrat, datele
necesare. Rugãm sã ne comunicaþi pe când plãnuiþi sã ne vizitaþi,
deoarece ºi plãnuim sã plecãm la Bucureºti la rude. Aºadar, sã facem
totul sã ne vedem cât mai curând.
Sã auzim numai de bine ºi sã ne ajute Dumnezeu sã facem
numai bine:
3. VIII. 90
279541Matcovschi Serghei
s. Gîrbova
r-ul Ocniþa
RSS Moldova
P.S. Cei care doresc a se documenta „in extenso” pot consulta volumul
„Reîntregirea. Basarabia, Bucovina ºi Insula ªerpilor în dezbateri ale
Parlamentului României”. Autor Vasile Diacon, parlamentar. Ed.
„Unirea” Iaºi, 1992; 252 pagini (la paginile 132-133 este inseratã una din
intervenþiile parlamentare ale subsemnatului în problemele Basarabiei).
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Reflecþii creºtine :

Despre mãrturisirea credinþei

Pe vremea regimului comunist, în afarã de preoþii arestaþi, au
avut de suferit ºi au plãtit uneori cu sancþiuni, alteori cu închisoarea
ºi chiar cu viaþa cei care au fost descoperiþi, învinuiþi (turnaþi) sau
care ºi-au mãrturisit deschis credinþa. Nu era ceva nou, credincioºii
creºtini fiind persecutaþi încã de pe vremea lui Iisus Hristos. Cazul
lui Simon-Petru care s-a “lepãdat de trei ori” de teama persecuþiilor
la care erau supuºi apropiaþii Mântuitorului este un exemplu de
nemãrturisire, în ciuda marii sale credinþe, pentru care Iisus i-a zis:
Paºte oile Mele! (Pasce oves meas).
·Au fost mulþi creºtini care ºi-au mãrturisit credinþa, nu s-au
lepãdat de ea ºi chiar au murit pentru aceasta. Nu în orice condiþii
însã, chiar precare fiind. Petre Þuþea, fost deþinut politic, care se
numea pe sine “cavaler al creºtinãtãþii”, regreta cã n-a ajuns martir,
cu toate cã ºi-a mãrturisit credinþa. Nici mãcar n-a fost bãgat în
seamã ca fiind creºtin, pedeapsa lui fiind alta. “N-am reuºit sã fiu
martir, zicea, ºi, ca atare, nu voi fi niciodatã sfânt.” Însã alþii au
murit pentru credinþã, în aceleaºi închisori, ºi tot n-au devenit sfinþi.
Ori au fost schingiuiþi ºi uciºi, ca preoþii ortodocºi din Ardeal.
Se pare cã slujitorii ordinii comuniste aveau stilul lor de a
proceda ºi nu le plãceau autodenunþãtorii. Aºa a pãþit filosoful
Constantin Noica. Vãzând cã toþi cunoscuþii ºi prietenii sãi au fost
arestaþi, s-a predat singur la Securitate, fiind însã dat afarã. A fost
însã arestat pentru alte motive, la care altfel nici nu s-ar fi gândit. A
mãrturisit fireºte tot ce i s-a cerut ºi, o spunea cu tot regretul, i-a
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tras dupã el ºi pe alþii. Dar despre credinþã nu l-a întrebat nimeni,
nici la închisoare ºi nici dupã eliberare. Faptul cã nu fãcea mãrturisiri
de credinþã, fiind de-acuma sãtul de ecourile pe care le-ar fi stârnit
acestea, cum a procedat, de exemplu, N. Steinhardt, i-a determinat
pe mulþi sã considere cã Noica “nu prea le avea cu credinþa”. Cei
care l-au cunoscut mai bine ºtiu cã mergea frecvent la bisericã, fãrã
sã stea însã la slujbe, cã el a fost cel care l-a îndrumat pe Steinhardt
cãtre Mãnãstirea de la Rohia, cã el însuºi a insistat sã fie
înmormântat la schitul de la Pãltiniº ºi, mai mult, cã punctul de
plecare al cercetãrilor sale, deschise de prietenul sãu Mircea
Vulcãnescu, mort în închisoarea de la Aiud, despre rostirea filosoficã
româneascã, l-a constituit Prologul la Evanghelia dupã Ioan, cu
toate traducerile sale româneºti.
N-ar trebui sã uitãm în acest context nici de mãrturisirea
pãcatelor, care þine tot de credinþa, declaratã sau nu, în iertarea lor.
Ateiºtii comuniºti, în mod paradoxal, blamau cu stãruinþã noþiunea
de “pãcat”, pe considerentul cã omul trebuie sã fie liber sã facã
orice îi dicteazã propria lui conºtiinþã, dar, pe de altã parte, în
închisorile comuniste, deþinuþii erau schingiuiþi pentru a mãrturisi
acþiuni duºmãnoase faþã de regimul comunist, pe care aceºtia nici
nu le sãvârºiserã. ªi, tot paradoxal, deþinuþii creºtini, care obiºnuiau
sã se spovedeascã preoþilor pentru pãcatele sãvârºite, preferau sã
moarã decât sã facã mãrturii false în faþa torþionarilor.
Se pare cã lupta împotriva creºtinismului, care astãzi ia uneori
forme aberante, urmãreºte discreditarea credincioºilor prin diferite
mijloace financiare, legislative, care îi obligã, pentru obþinerea unor
avantaje, a unor drepturi sau chiar pentru supravieþuire, sã comitã,
contra credinþei lor, cât mai multe pãcate (fapte nepenalizabile
juridic, dar inadmisibile din perspectivã creºtinã: sã nu spunã tot
adevãrul sau chiar sã mintã prin anunþuri sau reclame false,
promisiuni nerealiste sau nerespectate, penalizãri nedrepte,
favorizãri, decizii incorecte, plus alte pãcate capitale sau nu, ca
zgârcenia, risipa, trândãveala, trufia ºi alte asemãnãtoare).
Nu ne substituim Bunului Dumnezeu ºi nici nu ne considerãm
favorizaþi de Duhul Adevãrului, dar sunt persoane care, prin faptele
lor, fãrã nici o mãrturisire publicã de credinþã, ºi-au dovedit cu
prisosinþã convingerile lor religioase. Din aceastã cauzã, ne place
sintagma, folositã uneori, aceea de “mãrturia faptelor”. “Faptele
lui stau mãrturie a dreptei sale credinþe.” Mai ales cã, în zilele
noastre de proliferare a falºilor profeþi, apar adesea ºi falºii
mãrturisitori de credinþã, care se bat cu pumnii în piept ºi se laudã
cu daniile lor, vieþile acestora fiind însã pilde ale unor
comportamente strãine de orice credinþã.
Mãrturia de credinþã a oricãrui om, ca ºi mãrturia faptelor
sale, nu þine de slaba noastrã putere de judecatã. ªi nu trebuie sã
uitãm niciodatã cuvintele Mântuitorului care ne spunea cã numai
mãrturia Lui este adevãratã, cãci numai El ºtie de unde a venit ºi
unde se duce (unde veni et quo vado).
Acad. Alexandru Surdu,
preºedintele Secþiei de psihologie, filosofie, pedagogie ºi
teologie a Academiei Române
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S-a sfinþit locul mãnãstirii
închinate martirilor de la Canal
Au început lucrãrile de construcþie a paraclisului cu hramul
“Sfântul Iustin Martirul ºi Filosoful”, precizeazã Biroul de
comunicare al Eparhiei Tomisului. Ridicarea paraclisului reprezintã
prima etapã cu privire la construcþia mãnãstirii cu hramul “Sfinþii
Români” ºi întru pomenirea martirilor de la Canalul Dunãre-Marea
Neagrã, siliþi la muncã zilnicã, privare de hranã ºi alte inimaginabile
umilinþe fizice. Numãrul deþinuþilor politici care timp de patru ani
(1949-1953) au muncit la construirea acestui canal depãºeºte 30.000,
iar numãrul celor care au trecut la Domnul, înregistrat “oficial”,

este de 2.000, deºi în realitate este cu mult mai mare. Întru pomenirea
acestor martiri, IPS Arhiepiscop Teodosie a sfinþit locul unde se va
ridica mãnãstirea de la Poarta Albã, întrucât aici a fost principala
colonie a deþinuþilor politici dintre cele 14 care erau pe tot traseul
canalului. Au participat sute de credincioºi ºi patru supravieþuitori
ai închisorilor comuniste: pr. Gheorghe Oancea, George Cuºa, Vlad
Nicolau (Puiu) ºi Ion Negoiþã, iar pr. Iustin Pârvu, supravieþuitor al
muncii de la canal, nu a putut fi prezent din cauza unor probleme
medicale. (I.B.)

Eurodeputaþii PPE din 10 þãri, inclusiv România, denunþã
discriminãrile împotriva central ºi est-europenilor
Liderii unui numãr de 10 delegaþii naþionale din grupul
europarlamentar PPE, inclusiv cea românã, i-au trimis joi o
scrisoare preºedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel
Barroso, în care îºi exprimã îngrijorarea faþã de numeroasele
acte de discriminare comise împotriva cetãþenilor central ºi esteuropeni, transmite Agerpres.
Scrisoarea este semnatã de ºefii delegaþiilor din România,
Bulgaria, Republica Cehã, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania,
Polonia, Slovacia ºi Slovenia, co-iniþiatorii fiind ºeful delegaþiei
poloneze în PPE, Jacek Saryusz-Wolski, ºi cel al delegaþiei ungare,
András Gyürk. Din partea delegaþiei române în grupul PPE,
scrisoarea este semnatã de ºeful delegaþiei, Theodor Stolojan.
Eurodeputaþii PPE din þãrile amintite îi solicitã Comisiei
Europene sã-ºi intensifice mãsurile contra actelor de discriminare
comise la adresa central ºi est-europenilor. Este amintit cazul
website-ului Partidului olandez al Libertãþii (PVV), creat pentru
depunerea de plîngeri de cãtre cetãþenii olandezi contra esteuropenilor aflaþi în Olanda, ºi lansarea unui site de cãtre partidul
flamand de extremã-dreapta Vlaams Belang, îndreptat contra tuturor
migranþilor. De asemenea, eurodeputaþii respectivi condamnã
recenta decizie a Elveþiei de a reintroduce o cerere de autorizare
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pentru unele categorii de permise de rezidenþã pentru lucrãtorii
provenind din opt state intrate în Uniunea Europeanã în mai 2004.
“Credem cã aceste acte discriminatorii contravin valorilor
europene ale demnitãþii umane, libertãþii, egalitãþii, statului de drept
ºi respectãrii drepturilor omului ºi cã aceste mãsuri inacceptabile
fac din central ºi est-europeni cetãþeni de mîna a doua, ceea ce
riscã sã distrugã însãºi baza Uniunii – egalitatea tuturor cetãþenilor
UE. Nu putem accepta nici o formã de discriminare nici în interiorul,
nici în afara UE. Aceste mãsuri discriminatorii creeazã precedente
periculoase ºi ar putea încuraja forþe politice extremiste sã
foloseascã mãsuri similare contra cetãþenilor central ºi est-europeni.
Acest lucru ar putea avea consecinþe periculoase, precum
consolidarea xenofobiei, extremismului ºi a miºcãrilor de extremãdreapta, ºi ar crea divizãri adînci între statele europene, slãbind
astfel UE în ansamblul sãu”, menþioneazã liderii celor 10 delegaþii
naþionale PPE amintite.
În final, ei îi solicitã preºedintelui CE Jose Manuel Barroso sã
îºi intensifice mãsurile contra actelor de discriminare, sã ia poziþie
împotriva folosirii dublelor standarde ºi sã îºi foloseascã întreaga
putere pentru a exercita presiune asupra ”tuturor miºcãrilor, forþelor
politice ºi chiar state” pentru a pune capãt actelor de discriminare.
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Tot mai mulþi oameni trãiesc singuri
Potrivit unei cercetãri de piaþã
efectuatã
de
Euromonitor
International, numãrul persoanelor
care locuiesc singure, la nivel global,
cunoaºte în prezent o adevãratã
explozie. Dacã, în 1996, aproximativ
153 de milioane de oameni locuiau
singuri, în 2011, numãrul lor a ajuns
la 277 de milioane – o fulminantã
creºtere cu 55 de procente. În Statele Unite, aproape unul din ºapte adulþi locuieºte singur, adicã 27%
din totalul populaþiei. În Marea Britanie, procentul ajunge la 34. În
Olanda ºi Germania, proporþia celor care nu îºi împart casa cu cineva
este chiar mai ridicatã de atât. Cel mai mare procent de populaþie
care trãieºte singurã se înregistreazã în Suedia: 47%. Urmeazã Norvegia, cu 40%.
Locuitorii þãrilor scandinave, se subliniazã în amplul material
de pe SemneleTimpului.ro, sunt avantajaþi de faptul cã politicile de
stat protejeazã cetãþenii de cele mai dificile aspecte ale traiului de
unul singur. În Japonia, unde în mod tradiþional viaþa este centratã

pe familie, circa 30% dintre locuitori trãiesc singuri, lucru valabil
mai ales în dreptul celor de la oraº. Interesant este ºi modul în care
aceastã tendinþã se reflectã în funcþie de sex ºi vârstã. În SUA, de
pildã, femeile sunt cele care aleg cel mai des sã locuiascã singure.
Numãrul lor ajunge la 18 milioane, comparativ cu cel al bãrbaþilor,
care se opreºte la 16 milioane. Cea mai mare parte a celor care aleg
sã locuiascã singuri (peste 16 milioane) au vârsta cuprinsã între 35
ºi 64 de ani. Cei mai în vârstã constituie circa 11 milioane din totalul
celor care stau singuri. Tinerii adulþi (între 18 ºi 34 de ani) numãrã
în prezent peste 5 milioane, comparativ cu 500.000 câþi erau în ani
1950.
Sociologii considerã, în general, cã aceastã mutare de ordin
practic reflectã o transformare socialã. Traiul de unul singur ne
influenþeazã modul în care ne înþelegem pe noi înºine ºi cele mai
intime relaþii ale noastre. ªi ne modeleazã felul în care ne construim
oraºele ºi ne dezvoltãm economiile, scrie Eric Klinenberg într-un
articol de fond publicat de ziarul britanic The Guardian. În privinþa
cauzelor acestui fenomen se intuieºte amestecul a cel puþin trei
elemente: creºterea puterii economice, dezvoltarea unui anume cult
al individului ºi revoluþia tehnologiilor de comunicare. (D.V.)

În Kazakhstan 579 de Biserici
ºi comunitãþi religioase interzise

Avocatul pastorului iranian
condamnat la nouã ani de închisoare

Noua lege a religiilor din Kazakhstan interzice 579 de grupuri
religioase, inclusiv comunitãþi protestante, grupuri musulmane,
secte, dacã au sub 50 de membri înregistraþi. Autoritãþile au scris
comunitãþilor afectate, spunându-le sã urmeze noilor legi sau sã se
desfiinþeze. Au un an sã împlineascã noile cerinþe, dar ºi pânã
atunci, orice grup religios cu sub 50 de persoane nu poate sã îºi
desfãºoare slujbe în mod public.
Reverendul Vyacheslav Melnik, pastor al Bisericii Harului
din Shakhan, districtul Shakhtinsk (Karaganda), a spus cã poliþia
l-a informat de noua lege. “Acum credincioºilor noºtri le este teamã
de fiecare datã când se strâng pentru cult”, a spus el. Mai mulþi
lideri au protestat cã legea violeazã libertatea religioasã. Dar ºi
dupã proteste guvernul a rãmas neschimbat în poziþie, susþinând
cã noua lege apãrã þara de terorismul religios. Oricine refuzã sã se
înregistreze sau celebreazã public serviciile religioase, fãrã sã aibã
numãrul minim cerut, va fi pedepsit. O primã victimã este Aleksei
Asetov, conducãtorul adunãrii baptiste din Ekibastuz. Pentru
neînregistrarea comunitãþii a fost amendat cu 3.000 de dolari,
echivalentul salariului mediu pe 18 luni. Pastorul are 10 copii ºi
riscã închisoarea ºi confiscarea averii.
Preºedintele þãrii, Nursultan Nazarbayev, a susþinut adoptarea
legii la sfârºitul anului trecut, susþinând contracararea extremismului
islamic. Suferã însã ºi alte grupuri religioase, iar în public însemnele
religioase nu mai pot fi afiºate, inclusiv vãlul islamic. Biserica
Ortodoxã Rusã ºi comunitatea islamicã tradiþionale Kazakhstanului
nu sunt afectate de noua lege. Religiile care vin din exteriorul þãrii
trebuie sã aibã în þarã minim 5.000 de membri ca sã fie acceptate.
Catolicii sunt în numãr de aproximativ 250.000 din populaþia de 15
milioane. (D.V.)
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Avocatul musulman din Iran care îl reprezintã pe pastorul
condamnat la moarte pentru credinþa sa creºtinã (în baza legii
islamice sharia, convertirea fiind un delict ce se pedepseºte cu
moartea) a fost condamnat la nouã ani de închisoare, urmând sã
îºi înceapã în curând perioada de detenþie. Mohammad Ali
Dadkhah a declarat pentru The Guardian cã a fost condamnat
“pentru acþiuni împotriva securitãþii naþionale, pentru propagandã
împotriva regimului ºi pentru pãstrarea acasã de cãrþi interzise”.
Jordan Sekulow, director executiv la Centrul American pentru
Drept ºi Justiþie, a declarat la 4 mai pentru CNA cã aceasta ridicã
semne grave de întrebare privitor la soarta lui Yousef Nadarkhani,
pastorul creºtin pe care îl reprezenta Dadkhah. Nadarkhani este
închis din 2009, când a fost arestat dupã ce s-a plâns autoritãþilor
locale cã fiul sãu a fost forþat sã citeascã din Coran la ºcoalã. A
fost condamnat la moarte pentru apostazie. Curtea de apel a
acceptat pretenþia pastorului cã nu a fost niciodatã musulman ca
adult (el cerând în acest motiv sã fie scutit de pedeapsa prevãzutã
de sharia), dar i-a spus cã, în urma pãrãsirii credinþei strãmoºilor
sãi, are douã variante: sã renege credinþa creºtinã sau sã moarã.
În ciuda ameninþãrilor cu execuþia, Nadarkhani a refuzat sã
renunþe la credinþa sa. Acum, dacã Dadkhah va fi închis, a spus
Sekulow, “Nadarkhani va rãmâne fãrã avocat”.
Mai mult, “existã pericolul ca nici un alt avocat sã nu îi mai
accepte cauza, de teama de a nu fi închiºi sau daþi afarã din barou”.
Sekulow crede cã Iranul a pornit sã îi reducã la tãcere pe toþi
avocaþii care apãrã drepturile omului în aceastã þarã.
În ultimii ani, Dadkhah a reprezentat ºi alþi activiºti iranieni
pentru drepturile omului, 12 creºtini fiind judecaþi în Duminica
Paºtilor în acelaºi tribunal unde Nadarkhani a fost condamnat la
moarte.
Avocatul nu este doar condamnat, ci i s-a ºi interzis sã mai
practice avocatura pentru zece ani. Aceasta “aratã doar cã în Iran
nu existã respect pentru drepturile omului”, susþine Sekulow. (V.V.)
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„Timpul bolii poate fi transformat într-un timp al harului“
Papa Benedict al XVI-lea a subliniat
importanþa Tainei Sfântului Maslu în mesajul
transmis cu o lunã înainte de sãrbãtorirea Zilei
Internaþionale a Bolnavilor. Aceastã celebrare
constituie un prilej pentru creºtinii din întreaga
lume ºi nu numai pentru a fi alãturi de cei
suferinzi. Taina Sfântului Maslu reprezintã o
modalitate semnificativã prin care creºtinii care
sunt bolnavi pot primi vindecare. De aceea,
Papa Benedict al XVI-lea a subliniat ideea cã
aceastã Tainã nu reprezintã o ierurgie ºi cã este
nevoie de mai multã atenþie cu privire la ea din
partea creºtinilor din zilele noastre.
Taina Sfântului Maslu este utilizatã
într-un mod diferit în Biserica Romano-Catolicã
faþã de Biserica Ortodoxã. Înainte de Conciliul
Vatican II (1962-1965), Taina Maslului era
denumitã extrema unctio ºi era adresatã doar
persoanelor creºtine aflate pe patul de moarte.
Dupã acest conciliu important, optica apuseanã
s-a modificat în aceastã privinþã, iar Taina a început sã fie
administratã ºi persoanelor în vârstã care nu se aflau neapãrat
aproape de momentul trecerii la cele veºnice. Papa Benedict al
XVI-lea a subliniat de altfel faptul cã aceastã Tainã poate fi
administratã în “diverse situaþii în care oamenii sunt bolnavi, dar
nu doar atunci când un creºtin se aflã la finalul existenþei sale”.
Episcopul Romei a specificat, de asemenea, cã ungerea cu
untdelemn sfinþit aminteºte de “tainele care s-au petrecut pe
Muntele Mãslinilor”, ºi anume atât rugãciunea rostitã de Iisus în
Grãdina Ghetsimani, cât ºi Înãlþarea Sa la ceruri. Astfel, untdelemnul
sfinþit oferã “putere ºi mângâiere, dar, în acelaºi timp, trimite cãtre
momentele aflate dincolo de boalã, ºi anume spre abolirea ei totalã

în Împãrãþia cerurilor”. Afirmaþia aceasta respectã
gândirea teologicã romano-catolicã, care
considerã Taina Maslului ca pregãtind creºtinul
mai mult pentru trecerea la cele veºnice, decât ca
oferindu-i vindecare atât trupeascã, cât ºi
sufleteascã pentru a-ºi continua existenþa
pãmânteascã, aºa cum considerã Biserica
Ortodoxã. Un aspect fundamental al mesajului
Papei Benedict al XVI-lea constã în legãtura
intrinsecã dintre Taina Sfântului Maslu ºi cea a
Pocãinþei. Episcopul Romei a afirmat cã atunci
când o persoanã bolnavã îºi mãrturiseºte pãcatele
în faþa preotului, “timpul suferinþei sale, în care
poate fi tentat sã se abandoneze în mâinile
descurajãrii ºi deznãdejdii, poate fi transformat
într-un timp al harului”. De asemenea, un alt
aspect interesant al mesajului Papei Benedict al
XVI-lea constã în faptul cã Tainele Maslului ºi
Euharistiei “cunosc completarea lor naturalã în
comuniunea euharisticã. (...) Împãrtãºania primitã
în perioada bolii asociazã creºtinul care a devenit pãrtaº Trupului
ºi Sângelui lui Hristos Jertfei pe care Hristos Însuºi a oferit-o Tatãlui
pentru mântuirea tuturor”. Aceastã frazã frumoasã, inspiratã de
teologia chirilianã a jertfei ºi kenozei lui Hristos, reprezintã o
încununare minunatã a unui mesaj inspirat adresat Zilei
Internaþionale a Bolnavilor. În privinþa utilitãþii pastorale a
mesajului, amintim un singur element: dorinþa Papei ca persoanele
bãtrâne ºi cele bolnave sã poatã “avea posibilitatea de a primi
frecvent Sfânta Împãrtãºanie”, un deziderat important pentru orice
Bisericã creºtinã cu o pastoraþie activã.
Adrian Agachi
Ziarul Lumina

Comunitatea Sant’ Egidio
aniverseazã 44 de ani
Comunitatea catolicã Sant’Egidio din Roma a organizat cea
de-a 44-a aniversare a ei. La aniversarea Comunitãþii Sant Egidio
participã toþi membrii acestei miºcãri, episcopi catolici, precum ºi
numeroºi invitaþi ºi delegaþi ai diferitelor Biserici creºtine. Întâlnirea
de anul acesta se desfãºoarã sub tema “Creºtini ºi pãstori pentru
Biserica de mâine”. “Au loc conferinþe urmate de discuþii care vor
scoate în evidenþã importanþa lucrãrii Bisericii astãzi, într-o lume
secularizatã ºi lipsitã de speranþã. Se va accentua, de
asemenea, rolul Bisericilor creºtine în propovãduirea
adevãrului relevat, cel propovãduit de Mântuitorul Iisus
Hristos, cât ºi intensificarea comuniunii ºi iubirii între
creºtini. Pe parcursul întâlnirii, episcopii din diferite locuri
ale lumii vor avea posibilitatea sã-ºi împãrtãºeascã din
experienþa lor pastoralã, experienþã pusã în slujba Bisericii
ca instituþie, dar ºi în folosul, ajutorul ºi sfinþirea
credincioºilor”. Mulþi dintre ei vor veni din zone ale
globului aflate în conflict sau din zone în care creºtinii
sunt încã persecutaþi ºi vor aduce astfel mãrturia unei
Biserici care suferã alãturi de credincioºii ei”, a declarat,
pentru Radio TRINITAS, PS Episcop Visarion al Tulcii,
delegatul Bisericii noastre la aceastã manifestare.
Comunitatea Sant’ Egidio s-a nãscut la Roma în
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anul 1968, la dorinþa Conciliului Vatican II, ca o miºcare bisericeascã
misionarã a laicatului catolic. Astãzi, comunitatea îºi desfãºoarã
activitatea în circa 73 de þãri de pe toate continentele ºi are în jur
de 60.000 de membri. În centrul vieþii acestei miºcãri se aflã valorile
evanghelice, precum rãspândirea iubirii creºtine, mila ºi ajutorarea
celor aflaþi în nevoi.
Marius Nedelcu, Ziarul Lumina
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„Trebuie sã redevenim o Bisericã misionarã“

Pãrintele John Jillions (foto) a fost numit secretar al Bisericii
Ortodoxe din America (OCA) în luna octombrie a anului 2011.
Alegerea sa nu a fost deloc una surprinzãtoare, având în vedere
lucrarea pastoralã ºi academicã pe care a îndeplinit-o cu succes în
ultimii ani. Un interviu a fost realizat recent cu pr. Jillions ºi postat
pe site-ul oficial al OCA. Întrebat cum reuºeºte sã facã faþã noii sale
misiuni de secretar, pãrintele Jillions a spus cã “acest rol îmi pune la

Internetul,
a cincea putere mondialã
Dacã reþeaua internet ar fi o þarã, ar fi pe cale sã devinã a
cincea putere economicã mondialã în urmãtorii patru ani, dupã
Statele Unite, China, Japonia ºi India, dar în faþa Germaniei, aratã un
studiu al biroului de strategie Boston Consulting Group. Peste patru
ani vor exista 3 miliarde de internauþi în lume, faþã de 1,9 miliarde în
2010, iar economia internet urmeazã sã reprezinte 4.200 miliarde de
dolari numai în þãrile G20 (grupul statelor cele mai dezvoltate),
aproape dublu faþã de nivelul din 2010, aratã studiul bazat pe trei
ani de anchete desfãºurate în circa 50 de þãri. Aceastã dezvoltare
este pusã de analiºti îndeosebi pe seama a douã tendinþe: accesul
la internet pe telefoanele mobile ºi internetul “social”. “ªi din punct
de vedere economic, în multe þãri, printre care China, Germania,
Turcia ºi Franþa, întreprinderile care au conexiuni cu clienþii prin
internet ºi-au mãrit vânzãrile mult mai repede”, subliniazã studiul.
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grea încercare fiecare aspect din experienþa ºi educaþia pe care am
primit-o. Este cea mai dificilã lucrare pe care am întreprins-o vreodatã.
Însã, prin harul lui Dumnezeu, diversitatea lucrãrii se potriveºte cu
diversitatea vieþii mele, astfel încât o pot îndeplini în mare mãsurã.
ªi, aºa cum mi-a spus un episcop acum nu mult timp, secretarul este
asemenea uleiului care ajutã mai multe pãrþi ale unui mecanism sã
funcþioneze bine împreunã. A fi secretar înseamnã sã faci acele lucruri
care nu se observã, dar sunt importante pentru ca organismul pe
care îl slujeºti sã funcþioneze bine”. Întrebat care este misiunea
principalã a Bisericii Ortodoxe din America în momentul de faþã,
pãrintele Jillions a oferit un rãspuns surprinzãtor: “Aºa cum spunea
pãrintele Thomas Hopko, trebuie sã purtãm “crucea colaborãrii” în
fiecare moment pentru a putea construi templul viu al lui Dumnezeu.
Ne aflãm ca ortodocºi într-un punct de rãscruce al istoriei noastre
americane. Am putea sã ne întoarcem spatele unii altora pentru a
îmbrãþiºa propriul brand singular sau am putea construi o Bisericã
cu adevãrat unitã care recunoaºte ºi creºte pe baza darurilor
particulare ale fiecãruia dintre noi. De fapt, Biserica Ortodoxã
reprezintã o minoritate aproape insignifiantã pe acest continent.
Încã nu am propovãduit mesajul nostru continentului nord-american
ºi nici nu o sã o putem face dacã rãmânem ca pânã acum. Trebuie sã
redevenim o Bisericã misionarã”. (V.I.)

Un istoric agnostic
susþine existenþa lui Isus
Într-o societate în care unii încã neagã holocaustul ºi alþii se
îndoiesc de originile preºedintelui american, un istoric agnostic
demonstreazã existenþa lui Iisus Hristos. Cartea scrisã de istoricul
american Bart D. Ehrman se numeºte “Iisus a existat cu adevãrat?”
(“Did Jesus really exist?”) ºi are 3 pãrþi. Prima parte cuprinde dovezi
istorice ale existenþei lui Iisus Hristos, a doua parte demonteazã
cele mai multe dintre argumentele celor care afirmã cã Iisus nu a
existat, iar a treia parte creioneazã portretul persoanei istorice Iisus
Hristos. Ehrman declarã cã argumentele celor care susþin cã existenþa
lui Iisus ar fi un mit sunt în mare plauzibile, dar reuºeºte sã aducã
contra-argumente. Ehrman admite cã Iisus nu a fost menþionat în
sursele istorice romane ale vremii, nici nu existã dovezi arheologice,
dar el argumenteazã cã nici alte persoane importante, precum Pilat
din Pont, nu apar. Cu privire la sursele creºtine în care este prezentat
Iisus ºi în care este relatatã viaþa Sa, cei ce susþin cã Iisus ar fi un mit
pretind cã evangheliile au fost scrise la mult timp dupã moartea lui
Iisus ºi cã celelalte cãrþi ale Noului Testament au fost scrise de
oameni care nu l-au cunoscut pe Iisus personal. Ehrman rãspunde
acestei afirmaþii cu faptul cã Apostolul Pavel îl cunoºtea pe ruda lui
Iisus, Iacob, ºi pe cel mai apropiat ucenic al lui, Petru. “Dacã Iisus
nu ar fi existat, s-ar înþelege cã ruda Sa ar ºti lucrul acesta, nu? Cred
cã însãºi existenþa lui Pavel este un argument pentru existenþa lui
Iisus”, a declarat Ehrman pentru National Public Radio.
La argumentul cã Iisus ar fi fost copiat dupã zeii pãgâni ai
vremii, istoricul rãspunde cu faptul cã nu existã exemple cu zei nãscuþi
din fecioarã, care au murit ca sã mântuiascã lumea de pãcat sau care
au fost înviaþi din morþi. Ultimul ºi cel mai important argument pe
care îl aduce istoricul este acela al caracterului lui Iisus. “Era de
aºteptat ca Mesia sã îºi înfrângã duºmanii – ºi dacã inventezi un
Mesia, ai face unul puternic. Nu cred cã ai inventa un Mesia care
este umilit, torturat ºi ucis de duºmanii Sãi”, a afirmat Ehrman pentru
Fall from Grace. (C.N.)
IN MEMORIAM
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Avem evoluþionismul: ce facem cu el?
De ceva vreme, se tot discutã despre oportunitatea prezenþei
teoriei lui Darwin în manualele ºcolare.
Instanþe europene, instituþii de stat, asociaþii civice sau
persoane în nume propriu vin cu o serie de soluþii, unele deosebit
de radicale care ne pun în oarece încurcãturã.
Nu de puþine ori, aceastã disputã este tranºatã în chip
maniheist, dupã o logicã simplistã, de tip sau-sau. Se uitã faptul cã
în materie de educaþie trebuie lucrat mai nuanþat, mai echilibrat, ºi
cã trebuie legate ºi semnificate lucrurile dupã repere ce depãºesc
dileme sau certuri conjuncturale.
Ne pune pe gânduri, în primul rând, faptul cã nu cei în cauzã
(specialiºtii în ºtiinþele naturii, profesorii de biologie) au fost cei
care au avut posibilitatea sã-ºi spunã pãrerea. Ca ºi în alte cazuri, o
serie de oameni politici sau activiºti contemporani (inclusiv de la
nivelul Consiliului European) au fost primii care au denunþat faptul
cã perspectiva evoluþionistã ar fi chipurile periclitatã de cea
„creaþionistã”. Iar acest lucru a fost tranºat dihotomic, prin
excluziune, contrapunându-se ceva cu altceva, mãsura „corectivã”
având mai degrabã un iz politic ºi mai puþin unul argumentat
deontologic ºi ºtiinþific.
Trebuie spus cã la nivelul curriculumului ºcolar e necesar sã
se transleze o seamã de teorii ºtiinþifice pe care comunitatea
academicã le pune la dispoziþie la un moment dat. Explicaþia ºtiinþificã
evolueazã în timp, are o dinamicã a ei, paradigmele completându-se unele cu altele, prelungindu-se sau înlocuindu-se atunci
când e cazul. Savoir-ul poate fi înþeles ca o sumã de „ipoteze de
lucru” ce pot conduce undeva; e un fel de „schelãrie” la care putem
renunþa dupã o (mai) temeinicã edificare. Teoria ºtiinþificã e un
construct explicativ ce are o „viaþã” aparte - uneori destul de scurtã,
comportã o anumitã dozã de relativitate, exprimã un anumit nivel
de cunoaºtere la care a ajuns omenirea. A nu þine cont de acest
lucru înseamnã sã aluneci într-un soi de dogmatism ºtiinþific, de
totalitarism epistemologic la fel de dãunãtor ca toate celelalte
(social, economic, spiritual). Nu de puþine ori s-a ajuns la aceastã
stare de supremaþie prin care toate celelalte moduri de gândire sau
de acþiune sã fie rescrise, filtrate printr-o singurã teorie (a se vedea,
în acest sens, tratatele de filozofie de la noi, din deceniile trecute,
unde „trona” doar materialismul dialectic ºi istoric iar „restul” în
materie de reflecþie era „aureolat” de filosofia marxistã). În acest
sens, chiar ºi evoluþionismul, ca simplã teorie, a avut poate de
suferit sfârºind într-o ideologie, pentru cã a fost instrumentalizat ºi
utilizat în chip exagerat/interesat de regimurile sociale ce fãceau
apologia materialismului ºi ateismului. Când cunoaºterea este
ideologizatã apar astfel de fenomene de aglutinare forþatã, de
supradimensionãri, de ocultãri sau epurãri care nu au de a face cu
spiritul de cãutare a fiinþei libere.
Considerãm cã este dreptul biologilor de a decide în
conformitate cu ce paradigmã explicativã sã se configureze
disciplina pe care o predau. Dacã aceºtia au ajuns la concluzia cã,
pentru anumite secvenþe din realitatea vie, evoluþionismul (clasic
sau amendat) dã încã rãspunsuri plauzibile la ceea ce ei încearcã
sã-ºi explice, atunci sã-i lãsãm sã meargã (ºi) pe aceastã pistã.
Dupã câte ºtim, evoluþionismul nu-i singura cheie explicativã pe
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care biologii o utilizeazã. Cercetãrile din acest domeniu au evidenþiat
ºi alte resorturi ale apariþiei ºi dezvoltãrii biologicului. Mãrturiile
paleontologice scot la ivealã realitãþi destul de complexe care nu
pot fi explicate printr-o singurã teorie – fie ea ºi evoluþionistã (mai
ales evoluþionistã!). Nu cred ca e cazul sã dãm lecþii biologilor ce
sã propunã într-un manual de biologie, dupã cum nu trebuie sã
indicãm profesorilor de religie ce conþinuturi sã fie cuprinse în
manualele de religie. Fiecare disciplinã ºcolarã trebuie sã aibã
autonomia de a pune în luminã acele cadraje explicative sau
argumentative care sunt specifice cunoaºterii din domeniul
respectiv. Fiecare materie de învãþãmânt poate întrebuinþa sau
accentua un mod sau altul de raportare la realitate (prin cunoaºtere,
reflecþie, introspecþie, credinþã) în concordanþã cu un temei ce o
defineºte, îi dã cuprindere ºi tãrie explicativã. Adevãrul are multe
feþe ºi spre el ajungem pe mai multe cãi – ºi prin ºtiinþã, ºi prin
credinþã.
În panoplia de comportamente ce se cer a fi fasonate în ºcoalã
trebuie sã fie prezente atât raþionalitatea, cât ºi sensibilitatea,
credinþa ºi comportamentul persoanelor. De aceea, alãturi de
Biologie, Chimie, Fizicã etc. trebuie sã coexiste ºi Religia, Literatura,
Muzica etc. ªi nu printr-o logicã disonantã ºi exclusivistã, ci
printr-o simfonie ºi stimulare reciprocã (în sensul cã, de pildã, prin
Religie se poate cultiva ºi raþiunea, iar prin Fizicã ºi sensibilitatea…).
Toate aceste discipline îºi au rostul lor formativ, ºi nu este bine sã
le plasãm în opoziþie unele faþã de altele. Mai mult, ar trebui sã
armonizãm, sã punem în luminã diverse „fante” de rezonanþã care
în mod indubitabil existã între ele (personal, am vãzut un manual
de biologie creºtinã, în care explicaþia dinamicii ºi diferenþierii
materiei vii nu venea în contradicþie cu ideea de divinitate).
Ni se pare de rãu augur decretarea din exterior a eliminãrii din
manuale a unor teorii din raþiuni ideologice sau de conºtiinþã
individualã sau colectivã. Dacã ar fi sã ne ghidãm dupã acest reper,
multe platforme ideatice ar trebui scoase din manualele ºcolare.
Mãcar din motive istorice, unele concepþii trebuie menþionate sau
descrise în calitate de episoade ale cunoaºterii. Elevii au nevoie de
cadre polimorfe de ºtiinþã ºi de conºtiinþã, pentru ca, pe aceastã
bazã, sã ajungã la zãri înalte de înþelegere, edificare, realizare.
prof. univ. Constantin Cucoº
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Muntele Athos dezminte informaþiile despre
intenþia sa de a rupe relaþiile cu statul grec
Sfântul Munte Athos a dezminþit informaþiile apãrute la începutul acestei luni în
mass-media greacã ºi rusã privind intenþia sa de a rupe relaþiile cu statul grec din cauza
conflictului generat de noile mãsuri anticrizã ale autoritãþilor elene care includ taxarea
proprietãþilor imobiliare monastice din afara peninsulei Athos, informeazã site-ul rus
pravoslavie.ru, citând surse elene.
Reprezentanþii ºi egumenii celor 20 de mânãstiri din Sfântul Munte, reuniþi la 14 mai
într-o nouã reuniune extraordinarã pentru a discuta supravieþuirea Athosului în condiþiile
impunerii ultimelor mãsuri fiscale, au calificat drept “iresponsabile” informaþiile apãrute în
mass-media despre o posibilã rupturã defintivã a relaþiilor dintre comunitatea athonitã ºi
statul elen, dar ºi-au exprimat nemulþumirea faþã de “amestecul ilegal în afacerile Athosului
din partea autoritãþilor Greciei”.
O primã reuniune pe subiectul mãsurilor fiscale a avut loc la începutul lunii mai, în
urma acesteia în presa greacã ºi cea rusã apãrând informaþii conform cãrora Sfântul Munte
Athos intenþioneazã îngheþarea relaþiilor cu statul grec, dacã autoritãþile elene vor menþine
aceste mãsuri. Eho Moskvi informa la acea datã cã o nouã întâlnire a stareþilor mânãstirilor
din Athos va avea loc la 14 mai ºi, dacã guvernul elen va ignora solicitãrile Sfântului
Munte, atunci relaþiile cu statul grec vor fi rupte complet, iar comunitatea athonitã va
solicita sprijin ºi ajutor din partea þãrilor slave care au mânãstiri în Sfântul Munte, adicã
Rusiei, Serbiei, Bulgariei.
“Sfântul Munte Athos este parte integrantã a statului grec ºi pentru rezolvarea
problemelor sale încearcã sã conlucreze constructiv cu reprezentanþii acestuia”, se aratã
într-un comunicat adoptat la sfârºitul reuniunii din 14 mai, care subliniazã totodatã cã
athoniþii sunt alãturi de poporul grec în condiþiile crizei generale, duhovniceascã ºi
economicã.
Comunitatea athonitã þine sã precizeze însã, în legãturã cu mãsurile fiscale, cã “Sfântul
Munte reprezintã o enitate duhovniceascã unicã, legatã printr-o unitate milenarã
indisolubilã, pe care ctitorii Sfintelor Mânãstiri au înzestrat-o cu proprietãþi agricole dincolo
de graniþele sale, pentru a putea sã supravieþuiascã ºi sã-ºi îndeplineascã misiunea istoricã
ºi duhovniceascã’’.
“Sfântul Munte i-a ajutat pe greci în momentele critice ale istoriei lor, au contribuit la
lupta lor pentru renaºtere naþionalã ºi au acordat ajutor nu numai duhovnicesc, ci ºi
material. Dupã eliberarea Sfântului Munte de sub jugul otoman, guvernul grec a apreciat
importanþa Athosului ºi a recunoscut regimul sãu istoric de administrare independentã
într-un articol special din Constituþia Greciei ºi într-o declaraþie specialã adresatã Uniunii
Europene. Toate aceste documente prevãd menþinerea unui regim fiscal special pentru
proprietãþile athonite”, se subliniazã în acelaºi comunicat.
Reprezentanþii celor 20 de mânãstiri din Sfântul Munte atrag atenþia cã, “în ultima
vreme, are loc un amestec ilegal în afacerile Muntelui Athos din partea autoritãþilor Greciei’’,
cã “a fost încãlcat statutul special al Sfântului Munte ºi au fost introduse taxe exorbitante
pentru proprietãþile imobiliare ale mânãstirilor athonite, ale cãror venituri abia ajung pentru
întreþinerea clãdirilor mânãstireºti, supravieþuirea cãlugãrilor ºi gãzduirea pelerinilor’’.
În consecinþã, egumenii din Sfântul Munte se adreseazã conducerii politice a Greciei
cu solicitarea de a nu aduce modificãri în statutul existent privind regimul de impozitare
pentru Muntele Athos, exprimându-ºi speranþa în soluþionarea corectã a acestei probleme.
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O controversatã
conferinþã organizatã de
Vatican a fost anulatã
O conferinþã ºtiinþificã ce a nãscut
controverse, având ca temã cercetarea pe celule
rãdãcinã ºi având ca organizator principal
Academia Pontificalã pentru Viaþã, ce þine de
Vatican, a fost anulatã cu doar o lunã înainte de
data când era programatã. “Sunt foarte încântat
cã Biserica a evitat o greºealã majorã, care ar fi
semãnat confuzie între credincioºi pe termen
lung”, a declarat pentru CNA un membru al
Academiei Pontificale, care a cerut anonimitatea.
Cel de-al treilea Congres Internaþional
despre Cercetarea Responsabilã pe Celule
Rãdãcinã era programat pentru perioada 25-28
aprilie, în Vatican, la final fiind prevãzutã o
întâlnire a participanþilor cu Papa Benedict al
XVI-lea. Principalul vorbitor ar fi fost George
Daley, de la Institutul pentru Celule Rãdãcinã
din Harvard, care foloseºte celule rãdãcinã
embrionice în cercetãrile sale. Biserica Catolicã
susþine însã cã cercetarea care implicã embrioni
nu este eticã, implicând distrugerea de vieþi
umane. “Duhul Sfânt s-a arãtat desigur prezent
prin acei membri care au atras atenþia asupra
ambiguitãþii alegerii vorbitorilor. Mã rog ºi sper
cã se vor revizuii criteriile în baza cãrora se
planificã aceste congrese”, a spus sursa
nenumitã. Evenimentul de patru zile ar fi trebuit
sã îi aibã ca vorbitori ºi pe Alan Trounson de la
Institutul Californian pentru Medicinã
Regenerativã, ºi pe John Wagner de la Institutul
pentru Celule Rãdãcinã al Universitãþii din
Minnesota. Ambii sunt susþinãtori publici ai
cercetãrii pe embrioni. “Vestea anulãrii
Congresului aduce liniºte multor membri ai
Academiei Pontificale pentru Viaþã, care simt cã
prezenþa în program a unora dintre vorbitori,
dedicaþi cercetãrii pe celule rãdãcinã embrionice,
ar fi fost o trãdare a misiunii Academiei ºi un
scandal public”, a declarat un alt membru al
Academiei, de asemenea sub protecþia
anonimatului. Celulele rãdãcinã pot genera peste
200 de tipuri de þesuturi umane. Versatilitatea
lor incredibilã indicã potenþialul pe care îl au de
înlocuire a þesuturilor în numeroase boli. Biserica
Catolicã aprobã cercetarea cu celule rãdãcinã,
dar nu dacã sunt obþinute prin distrugerea de
embrioni. Alternativa moralã este folosirea
celulelor rãdãcinã “adulte”, luate din placenta
sau cordonul ombilical, la naºtere. Oficiali ai
Academiei Pontificale pentru Viaþã au apãrat
anterior prezenþa unor cercetãtori pe celule
embrionice. În viziunea lor, oamenii de ºtiinþã în
cauzã sunt experþi în problemã, inclusiv pentru
tema celulelor rãdãcinã adulte, nefiind vorba de
folosire a conferinþei pentru promovarea unor
puncte de vedere opuse învãþãturii Bisericii
Catolice. Conferinþa ar fi urmat sã fie organizatã
ºi în colaborare cu Fundaþia Jerome Lejeune, cu
Asociaþia Medicilor Catolici ºi cu Comitetul
Consultativ de Bioeticã din Monaco.
Vorbitorilor li s-a trimis o notificare despre
anularea evenimentului, promiþându-se ulterior
o scrisoare explicativã. Statutul Academiei
precizeazã la articolul 6 cã Academia poate
coopera cu specialiºti ne-catolici ºi ne-creºtini,
dar doar dacã aceºtia “recunosc cã demnitatea
omului ºi inviolabilitatea vieþii umane de la
concepere la moartea naturalã, dupã
cum spune Magisteriul Bisericii, este temelia
moralã esenþialã pentru ºtiinþã ºi
medicinã”. (Catolica.ro)
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Caiete cu Stalin pe copertã,
din seria “Mari personalitãþi ale Rusiei”
Caiete ºcolare cu Stalin pe coperta se vând în magazinele
din Moscova, în cadrul seriei ‘Mari personalitãþi ale Rusiei’.

ºcolare nu þine de competenþa Ministerului ªtiinþei ºi
Învãþãmântului. De asemenea, în Rusia nu exista prevederi

Dictatorul este înfãþisat în uniformã de paradã, cu toate ordinele

legislative care sã interzicã achiziþionarea de caiete cu Stalin.

militare pe piept.

Deputatul a precizat cã acest lucru este lãsat la competenþa firmei

Autoritãþile ruse condamnã iniþiativa, însa nu pot interveni,
noteazã Newsru.com. Caietele se vând în serie de cinci: în afarã de

care tipãreºte aceste caiete.
În opinia preºedintelui Consiliului pentru dezvoltarea

Stalin, existã caiete cu Împarateasa Ekaterina a II-a, academicianul

societãþii civile ºi drepturile omului de pe lângã Preºedinþia rusã,

Koroliov, mareºalul Kutuzov ºi compozitorul Rahmaninov. Pe

Mihail Fedotov, ‘încercarea de a aduce politicã în ºcoli este un

penultima pagina a caietului cu Stalin cumpãratorul poate citi o
biografie amanunþitã a fostului dictator, completatã cu mai multe

lucru pe care ºcoala ar trebui sa-l combatã’. ‘ªcoala nu este un loc
pentru propaganda politicã. Exista personalitãþi care nu stârnesc

fotografii din perioade de viaþa diferite. În acelaºi timp, existã ºi

dispute politice – scriitori, compozitori, oameni de ºtiinþã. Cred cã

fotografii din GULAG, cu deþinuþi ºi turnuri de control.

portrertul lui Puskin pe copertã nu ar revolta pe nimeni’, a subliniat

În prezentare se spune ca Stalin a fost “o personalitate
controversatã ºi nu doar pentru istoria Rusiei, ci ºi pentru cea

Fedotov pentru Itar-Tass. (C.N.)

mondialã”. Se povesteºte ºi despre represaliile staliniste, care sunt
numite ‘teroare’, ºi sunt aduse informaþii conform cãrora în timpul
regimului Stalin au fost uciºi prin împuºcare 640.000 de oameni ºi
circa 2 milioane de oameni au fost trimiºi în lagãre de concentrare.
În acelaºi timp, iniþiatorii proiectului subliniazã cã tocmai în
timpul lui Stalin în URSS a apãrut o industrie performantã, iar
armata sovieticã a devenit una dintre cele mai puternice din lume,
fapt care a permis respingerea agresiunii fasciste.
Autoritãþile Moscovei au reacþionat negativ la apariþia în
magazine a acestor caiete. ‘Pentru mine, Stalin este criminal, care a
ucis milioane de conaþionali. ‘Mari personalitãþi ale Rusiei’ între
care sã fie inclus ºi Stalin este un nonsens. Aºa ceva nu poate fi
fãcut’, a declarat preºedintele Comisiei pentru învãþãmânt ºi politicã
de tineret Viktor Krugliakov pentru postul de radio Eho Moskvi.
Potrivit lui Krugliakov, controlul asupra producþiei de caiete

În cinci ani,
URSS spera sã îl facã uitat pe Dumnezeu
S-au împlinit 80 de ani de când guvernul sovietic a dat un
decret privind “planul ateist în cinci ani”. Stalin fixase atunci ca
scop uitarea numelui lui Dumnezeu pe teritoriul întregii þãri pânã la
1 mai 1937, aminteºte un articol citat de agenþia Interfax. În acel
moment trãiau peste cinci milioane de atei în Rusia ºi se puneau la
punct universitãþile, ca mijloace de educare a oamenilor în vederea
unei lovituri capitale la baza religiei.
Conform planului de lichidare a religiei, toate bisericile ºi casele
de rugãciune trebuiau sã fie închise între 1932 ºi 1933; toate tradiþiile
religioase promovate de literaturã ºi de familie trebuiau eradicate
între 1933 ºi 1934; toatã þara, dar în primul rând tinerii trebuiau sã
fie subiecþi ai propagandei anti-religioase între 1934 ºi 1935; mai
apoi planul prevedea eliminarea ultimilor preoþi între 1935 ºi 1936,
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astfel încât orice amintire despre Dumnezeu sã disparã complet din
noua Rusie pânã în 1937.
Un sondaj din 1937, cerut de Stalin ºi care includea o întrebare
despre religie, i-a bulversat pe bolºevici: 84% din cei 30 de milioane
de cetãþeni analfabeþi ai URSS, de peste 16 ani, se declarau religioºi;
dintre cei 68,5 de milioane de cetãþeni care ºtiau sã scrie ºi sã
citeascã procentul era mai mic, dar oricum 45%, nicicum 0%.
Bisericile au continuat sã fie închise: aproximativ 10.000 între 1935
ºi 1936, opt mii în 1937 ºi peste opt mii în 1938. Când Episcopii au
fost arestaþi, Mitropolitul Sergy (Stragorodsky) a trebuit sã dizolve
Sinodul temporar ºi sã administreze toate Diecezele cu ajutorul
unui singur Episcop vicar ºi a unei cancelarii constând dintr-un
secretar ºi un dactilograf. (D.V.)
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În SUA se nasc acum mai mulþi copii
aparþinînd minoritãþilor decît albi
Peste jumãtate din copiii nãscuþi în
SUA aparþin minoritãþilor etnice ºi rasiale,
pentru prima datã dupã decenii întregi de
creºtere explozivã a imigraþiei, care
se aflã însã în prezent într-un proces
de încetinire, relateazã joi AP.
Potrivit unui raport estimativ pe
anul 2011, numãrul copiilor nãscuþi
în perioada iulie 2010-iulie 2011 care
aparþin minoritãþilor a fost de circa
2,02 milioane, adicã 50,4% din totalul
naºterilor din SUA, faþã de 37% în
1990.
Raportul aratã, de asemenea,
schimbãri majore în structura rasialã
a Statelor Unite ºi impactul pe termen
lung al unei economii slãbite, care
rezultã în prezent într-un numãr mai
redus de imigranþi hispanici care
intrã în þarã.
Raportul survine în contextul
în care Curtea Supremã a SUA se
pregãteºte sã decidã asupra
valabilitãþii legislaþiei stricte în
privinþa imigraþiei din statul Arizona,
multe alte state americane evaluînd
punerea în aplicare a unor mãsuri
similare.
Per ansamblu, populaþia minoritarã a
naþiunii se aflã încã în creºtere. Potrivit unui
recensãmînt din 2010, minoritãþile au crescut
cu 1,9%, pînã la 114,1 milioane, adicã 36,6%
din populaþia totalã a SUA, datoritã
imigraþiei intense din anii anteriori, care a
adus familii tinere în þarã.
Însã încetinirea recentã a creºterii
populaþiilor hispanice ºi asiatice pune sub
semnul întrebãrii momentul în care albii

nonhispanici vor deveni o minoritate în
SUA. Recensãmîntul din 2010 sugera cã
acest moment ar putea surveni în anul 2040,

însã experþii în demografie cred acum cã
acesta ar putea fi întîrziat cu mai mulþi ani.
Ratele anuale de creºtere pentru
hispanici ºi asiatici au scãzut anul trecut la
puþin peste 2%, adicã aproximativ jumãtate
din ratele din 2000 ºi cele mai mici de peste
un deceniu. Rata de creºtere a populaþiei
negre a rãmas constantã, la 1%. Evocînd

un declin pe termen lung al imigraþiei,
experþii în demografie susþin acum cã
boom-ul demografic al populaþiei hispanice
ºi-a atins apogeul.
Numãrul de naºteri a scãzut atît
pentru albi, cît ºi pentru minoritãþi,
multe femei amînînd conceperea unui
copil din cauza crizei economice. Însã
scãderea a fost mai accentuatã în cazul
populaþiei albe, care are o vîrstã medie
de 42 de ani. Numãrul de naºteri de copii
albi a scãzut cu 11,4%, faþã de 3,2% în
cazul minoritãþilor, potrivit lui Kenneth
Johnson, un sociolog de la
Universitatea New Hampshire.
ªi creºterea populaþiei asiatice a
încetinit, de la 4,5% în 2001 la circa 2,2%
în 2011. Hispanicii ºi asiaticii sunt în
continuare grupurile etnice cu cea mai
rapidã creºtere, reprezentînd 16,7% ºi,
respectiv, 4,8% din populaþia SUA, în
timp ce negrii reprezintã circa 12,3% din
populaþie, cu o creºtere anualã de
aproximativ 1%.
William H. Frey, un expert de la
Brookings Institution care a analizat
noile date, a subliniat faptul cã
dezbaterile asupra legislaþiei privind
imigraþia ar putea trece acum pe un plan
secundar, datã fiind încetinirea creºterii
populaþiilor minoritare. ‘Interesul curent al
Congresului ºi Curþii Supreme privind
reducerea imigraþiei, ºi mai ales preocupãrile
legate de imigraþia hispanicilor cu un nivel
scãzut de calificare ºi fãrã acte, reprezintã
probleme care ar putea fi acum în spatele
nostru’, a afirmat acesta. (D.T.)

Viitorul credinþei, dupã o analizã a studiilor din ultimele decenii
Cei mai credincioºi oameni din lume
sunt filipinezii. Nu mai puþin de 94% din
populaþia totalã a Filipinelor declarã cã au
o credinþã puternicã în Dumnezeu. La polul
opus se aflã japonezii, cu cel mai mic
procent de credincioºi: 4%. Datele provin
din raportul “Belief About God Across
Time and Countries”, care a rezumat
rezultatele a trei sondaje transnaþionale,
efectuate în perioada 1991-2008 de
International Social Survey Program – un
consorþiu al celor mai mari institute de
cercetare socialã din lume, citim pe
SemneleTimpului.ro.
Þãrile cu cea mai puternicã credinþã
în Dumnezeu sunt cele catolice, indicã
raportul alcãtuit de National Opinion
Research Center (NORC) din cadrul
Universitãþii Chicago, care a analizat
situaþia a 30 de þãri. Societãþilor catolice li
Nr. 60 – Iunie 2012

se adaugã þãrile în dezvoltare, Statele Unite, Israelul ºi Ciprul ortodox. De partea
cealaltã, sunt þãrile fost sovietice ºi cele
din nord-vestul Europei, care au înregistrat
cel mai mare numãr de atei. În fosta
Germanie de Est, de exemplu, procentul
celor care se declarã fãrã Dumnezeu atinge
pragul de 52%. Polonia face excepþie de la
aceastã regulã. Aici influenþa catolicismului
a anulat-o pe cea a socialismului, crescând
religiozitatea locuitorilor, care se declarã,
în proporþie de 62%, credincioºi.
Materialul de pe SemneleTimpului.ro
analizeazã apoi câþiva factori importanþi
legaþi de credinþã. Spre final se spune cã în
cele mai multe dintre þãrile analizate, numãrul
celor care se declarã credincioºi a înregistrat
o uºoarã scãdere. Aceasta este destul de
modestã în special când se ia în calcul
evoluþia anualã. Rusia, Slovenia ºi Israelul

sunt excepþii de la aceastã tendinþã, ele
înregistrând creºteri ale numãrului de
credincioºi. Specialiºtii spun cã dacã ritmul
actual de scãdere se va menþine, este posibil
ca prevalenþa ateilor sã se extindã ºi în afara
Europei de nord-est ºi a fostelor state
sovietice. În acelaºi timp însã, ei atrag
atenþia cã realizarea acestei previziuni ar
putea fi subminatã dacã þãrile-excepþie îºi
menþin ºi ele ritmul de creºtere.
Cercetãtorii concluzioneazã cã nu se
poate vorbi de un curent cert de secularizare
a lumii. Aceasta mai ales în contextul în care
existã variaþii mari ateism-religie, chiar ºi în
zonele foarte apropiate geografic.
În plus, analiºtii nu exclud ºi variaþii
pozitive în viitor, ceea ce demonstreazã cã
teoria secularizãrii ca o necesitate în
societatea modernã trebuie tratatã cu
circumspecþie. (C.N.)
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Bunicuþele din Rusia doresc sã
construiascã o bisericã din banii
câºtigaþi la Eurovision
Grupul de ºase bunicuþe rusoaice care au câºtigat locul al
doilea la concursul european de muzicã Eurovision au promis cã
vor folosi banii primiþi ca premiu pentru construirea unei biserici
ortodoxe în micuþul lor sat, informeazã ENInews. Buranovskiye
Babushki, sau Bunicile din Buranovo, au apãrut îmbrãcate în
costumele tradiþionale roºii, cu baticuri pe cap ºi cu opinci la
evenimentul muzical gãzduit în Baku, Azerbaidjan. Ele au cucerit
audienþa cu o piesã disco, “Party for Everybody”, cântatã în
dialectul lor udmurt, înrudit de departe cu finlandeza, având
refrenul în limba englezã – “Party for everybody, dance / Come on
and dance!” Bunicuþele au câºtigat 259 de voturi, faþã de cele 372
ale câºtigãtoarei suedeze Loreen, obþinute cu cântecul “Euphoria”.
Managerul bunicuþelor, Maria Tolstukhina, le-a declarat
jurnaliºtilor în ziua de 28 mai 2012 cã lucrãrile la bisericã au început
deja în satul Buranovo, cu o populaþie de 650 de locuitori, aflat la
aproximativ 1.000 de kilometri est de Moscova. Prima slujbã
religioasã ortodoxã a fost celebratã la locul noii biserici în ziua de
30 mai. Potrivit sitului web al bunicuþelor, biserica din Buranovo a
fost distrusã în 1939, în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, ºi
nu a fost refãcutã în perioada Uniunii Sovietice. Sãtenii trebuie sã
parcurgã 40 de kilometri pânã la cea mai apropiatã bisericã.
Bunicuþele “viseazã sã construiascã o bisericã în satul lor”, se
spune pe sit, acesta fiind “unul dintre principalele motive pentru
care au urcat pe scenã”.
Un important preot din Moscova, Sergei Rybko, a lãudat
grupul pentru “marile abilitãþi creative ºi tãria spiritualã ca ºi
creºtine ortodoxe”. “Bunicile din Buranovo au arãtat lumii cã se
poate trãi modest – ºi nu doar pentru tine ºi pentru plãcerile umane,
ci de dragul unor þeluri înalte spirituale”, le-a spus Rybko bunicelor
într-o scrisoare deschisã publicatã de Agenþia de ºtiri Interfax. Un
purtãtor de cuvânt al Bunicilor din Buranovo a declarat pentru
Agenþia de ºtiri Itar-Tass, în 31 mai, cã grupul intenþioneazã sã
facã un turneu în oraºe din Rusia ºi sã susþinã concerte ºi în þãrile
vecine Letonia ºi Bielorusia, ºi de asemenea au primit “numeroase
oferte” din Germania, Franþa ºi Marea Britanie. (C.S.)

O descoperire arheologicã atestã
existenþa oraºului Betleem
Anunþul a fost fãcut de cãtre Autoritatea Israelianã pentru
Antichitãþi, care a subliniat cã descoperirea reprezintã o premierã.
O echipã de arheologi a descoperit un sigiliu din argilã, cu
diametrul de numai 1,27 cm, pe care este inscripþionat în numele
„Bethleem” ºi care ar putea fi dovada existenþei acestei localitãþi în
epoca biblicã. Descoperirea a fost facuta in timpul unor sapaturi
arheologice efectuate in zona denumita “orasul lui David” din
Parcul National din Ierusalim.
Arheologii afirmã cã aceasta este prima datã când numele de
Betleem apare în afara scrierilor din Biblie, pe o inscripþie din
perioada Primului Templu, ceea ce dovedeºte cã oraºul a existat în
Regatul lui Iuda.
Se pare cã pecetea este datatã din secolele al VII-lea sau al
VIII-lea î.Hr., într-o perioadã în care asemenea peceþi erau folosit
pentru transporturile din Regatul lui Iuda, informeazã site-ul
Christian Post.
Oraºul Betleem este menþionat prima oarã în Biblie în cartea
Geneza, ca locul în care este îngropatã Rahela, soþia lui Iacov.
Conform Noului Testament, oraºul Betleem, aflat în Cisiordania, la
sud de Ierusalim, este ºi locul naºterii lui Iisus. (C.N.)

Noua adresã Web site: www.ziarulinmemoriam.ro
Redactor ºef:
Dr. Dragoº Corlãþeanu
COLECTIVUL DE REDACÞIE

Preot Viorel Ioan Vârlan;
Carmen Veronica Steiciuc;
Dr. Ioan Ieþcu; Preot Theodor Damian;
Prof. Adrian Popovici
Secretar de redacþie: Elena Daniela Vârlan
Fotoreporter: Gherhard Onesciuc
REDACÞIA ªI ADMINISTRAÞIA
Fundaþia „IN MEMORIAM”
Str. Trandafirilor f.n. — SUCEAVA
Tel.: 0230 - 522 980 0744 - 622 346; e-mail: viorel_varlan@yahoo.com

ISSN 2065 – 460X
IN MEMORIAM

Nr. 60 – Iunie 2012

