
Consilieri in sutana

adevarul,

In ultimul timp, tot mai multe fete bisericesti candideaza la functiile de primari si consilieri locali. Clericii spun 
ca in acest fel nu doar alina suferintele sufletesti ale enoriasilor, ci ii ajuta sa-si rezolve si problemele personale.

Din cele mai vechi timpuri, preotul era o autoritate in satele Moldovei, iar dupa prabusirea comunismului tot 
mai multi clerici au incercat sa reia acest rol. De regula, localnicii se bucura ca slujitorii bisericii se implica in 
viata comunitatii, dar sunt deranjati atunci cand acestia fac partizanat politic.

Vara trecuta, o ,,armata" de popi a ajuns in forurile locale. Preotul ortodox Ioan Solonari din satul Cimiseni, 
bunaoara, a fost ales in consiliul raional Criuleni pe listele Partidului Liberal-Democrat. Parintele Vasile Alcaz 
din Sinesti, Ungheni, este consilier local din partea democratilor, iar arhimandritul Filaret, staretul Manastirii 
Capriana, reprezinta comunistii in consiliul local. Politica nu le este straina nici altor confesiuni religioase. De 
exemplu, Valeriu Ghiletchi, episcop al Uniunii Bisericilor Evanghelice Baptiste din Moldova, este deputat 
PLDM.

A candidat la rugamintea enoriasilor

Parintele Vasile Ciocan din Suruceni, Ialoveni, a candidat independent in 2011 si a iesit pe locul doi, dupa 
PLDM. ,,Am fost rugat de un grup de enoriasi, care mi s-au plans ca nu au pentru cine vota. Am vrut sa 
reprezint interesele bisericii in forul local", povesteste preotul, care este membru al comisiei sociale in consiliu 
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si se lauda deja cu primele rezultate. O perioada, pe langa locasul sfant activa o cantina sociala, unde mancau 30 
de oameni nevoiasi. Dupa ce proiectul finantat de olandezi s-a incheiat, preotul a obtinut sustinere de la Primarie 
pentru a redeschide localul, iar acum vrea sa infiinteze si un centru de zi pentru saraci.

Satenii par multumiti de activitatea consilierului in sutana. ,,Ne intelege mai bine problemele si stie unde sa se 
adreseze ca sa le rezolve", spune Larisa Ceban din Suruceni.

Majoritatea, in comisiile sociale

Din comisia sociala face parte si parintele Vasile din Sinesti. S-a gandit sa candideze independent, dar s-a temut 
ca nu va aduna suficiente de voturi si a acceptat propunerea Partidului Democrat. ,,De 11 ani sunt la biserica si 
nu-mi placea sa vad ca problemele se rezolvau mai intai la bar si apoi la Primarie. Am vrut sa schimb situatia", 
explica preotul, care s-a implicat in constructia apeductului in localitate. Acum multi sateni au robinete in curti 
si nu trebuie sa mearga dupa apa la kilometri distanta.

,,Noi facem parte din comunitate, asa ca trebuie sa ne implicam in rezolvarea problemelor acesteia", motiveaza 
si Ioan Solonari, parohul bisericii din Cimiseni. Pana a intra in PLDM, nu a mai fost membru de partid, dar 
politica l-a interesat mereu. In tinerete, participa la Cenaclul ,,Mateevici" si era simpatizant al Frontului Popular. 
,,Am calatorit mult prin lume. As vrea sa fac un azil pentru batrani dupa modelul unuia vazut in Olanda", ne 
impartaseste planurile.

,,Nu vad niciun conflict de interese"

Liberal-democratul Valeriu Ghiletchi recunoaste ca implicarea clericilor in politica creeaza o anumita tensiune, 
dar, in acelasi timp, considera ca imoralitatea care invadeaza tot mai mult societatea face imperativa prezenta 
crestinilor in viata publica. ,,Separarea Bisericii de stat inseamna, pe de-o parte, neamestecul statului in treburile 
Bisericii, iar, pe de alta parte, a Bisericii in treburile statului. Prin urmare, este necesara o linie de demarcare 
intre cele doua institutii. Aceasta nu inseamna insa lipsirea de dreptul de participare a crestinilor, inclusiv a 
slujitorilor, in activitatea social-politica a tarii", sustine alesul poporului.

,,Atata timp cat un slujitor isi indeplineste slujirea pastorala in mod vocational nu vad niciun conflict de interese 
daca el este implicat si in activitate politica. Totusi, exista niste riscuri de care un slujitor este constient. Valorile 
trebuie promovate prin convingere, si nu prin constrangere", adauga pastorul baptist.

Protoiereul Ioan Ciuntu, care a fost unul din cei zece preoti deputati in primul Parlament, afirma ca este foarte 
important ca fetele bisericesti sa nu faca politica pe amvon. ,,Daca un preot a ales sa se implice in politica in 
niciun caz nu trebuie sa mearga pe listele unui partid care a distrus tot ce a avut neamul nostru mai scump. 
Trebuie sa fie curat ca lacrima", crede parohul Catedralei ,,Sf. Teodora de la Sihla".

Doresc sa conduca

Presedintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, spune ca in ultimul timp se observa un interes mai mare 
din partea slujitorilor bisericii de a participa la viata politica. ,,Doar in 2007 s-a facut o statistica a preotilor alesi 
primari in localitati. Atunci erau sapte in toata republica", a spus Ciocan.


