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

„Preasfânta Fecioară 
Maria, ea singură, şe-

zând între Dumnezeu şi 
oameni, pe Dumnezeu 
L-a făcut Fiul omului, 
iar pe oameni i-a făcut 

fiii lui Dumnezeu”    
 (Sfântul Nicodim Aghioritul)
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Probabil că cele mai emoționante mo-
mente pe care le trăiește un slujitor al 
Domnului se desfășoară atunci când este 
săvârșită Taina Punerii Mâinilor. Încă de 
la instituirea Bisericii, Mântuitorul își 
alege în chip neștiut de om slujitorii Săi, 
candidatul la preoție dăruindu-și astfel 
viața unei chemări și slujiri aparte, ca-
racterizate printr-o responsabilitate de-
osebită față de Biserică și față de popor.

Am săvârşit peste o mie de hirotonii 
și mereu, când aud răspunsul afirma-
tiv la cuvintele: “Vrednic este!”, simt o 
prezență harică deosebită, care practic îl 
învăluie pe alesul lui Dumnezeu. Acesta 
este un moment pe cât de solemn, pe atât 
de emoționant, atunci când un întreg so-
bor de preoți, în frunte cu Arhiereul căro-
ra li se alătură și mulțimea de credincioși 
prezenți la slujbă, cer cu rugăciune sme-
rită și încuviințează preoțirea celui care, 
cu smerenie cere acest lucru lui Hristos, 
clerului și poporului.

Fiecare hirotonire este unică în felul 
ei și, astfel, de fiecare dată ne întrebăm 
ce drum îi pregătește Atotțiitorul acestui 
nou slujitor al său? Prin ce ispite va avea 
de trecut și care vor fi faptele cele bine-
plăcute ce îl vor mântui pe el și pe turma 
încredințată spre păstorire?

Sunt niște întrebări firești, deoarece 
în momentul săvârșirii Tainei Hirotoniei, 
practic, se naște un om nou, căruia îi re-
vine misiunea de a mijloci legătura dintre 
Dumnezeu și creștini, un om care, din mo-
mentul ridicării sale în treapta preoțească, 
devine succesor al Sfinților Apostoli.

E greu să găsești un răspuns la toate 
aceste întrebări în acele clipe și e și mai 
greu, dacă nu chiar imposibil, să prevezi 
cum va evolua în timp acest nou slujitor 
al altarului, căci pe toate le știe numai 
Bunul Dumnezeu și, mai ales, cunoaște 
dacă acest preot care abia a pornit pe 
greaua cale a purtării Crucii se va sfinți 
prin vorba și fapta sa ori nu.

Atunci realizăm mai mult ca nicioda-
tă necesitatea pocăinței în taină și spăla-
rea cu lacrimi sincere a păcatelor, care, 
pe zi ce trece, devin tot mai copleșitoare 
și mai grele. Un lucru valabil mai ales 
pentru un preot, indiferent de treapta sa 
de slujire, deoarece acesta are o misiune 
dublă, cea de a-și mântui sufletul său și 
de a îndrepta spre mântuire zeci, sute, 
dacă nu chiar mii de credincioși, a căror 
veșnicie depinde de comportamentul și 
exemplul său.

În zilele noastre de mari tulburări și 
ispite se vorbește foarte mult despre slu-
jitorii Bisericii, însă, spre regret, nu din 
cea mai bună perspectivă. 

Gânduri 
ale ierarhului

În această viaţă puţini sunt chemaţi 
la vrednicia vlădicească. Chemarea o face 
Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos: „Nu voi 
M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe 
voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să 
aduceţi, şi roada voastră să rămână.” (Ioan 
15, 16). Cea mai mare şi mai responsabilă 
misiune este aceasta - să devii episcop. 
Nu este nicio demnitate mai importantă 
decât aceasta, înţelegând că ierarhul este 
reprezentantul deplin al lui Hristos. Fie-
care episcop este în fruntea unei Biserici 
locale, având plinătatea harului, lucrând 
în chip văzut voia lui Hristos. Şi Mitro-
polia noastră are un Întâistătător, care a 
ajuns la un frumos popas aniversar – 60 
de ani de viaţă pământească.

În preajma aniversării, i-am solicitat 
un interviu Mitroplitului Vladimir, la 
care ne-a răspuns cu multă dragoste şi 
căldură sufletească.

- Venim cu expresia Sfântului Ignatie 
Teoforul: „Nu vă poruncesc, ci vă sfătu-
iesc, zice el, feriţi-vă de rătăcire. Unde-i 
episcopul, acolo-i Biserica, şi unde-i Bi-
serica şi episcopul, acolo-i Liturghia cea 
adevărată. Totul este credinţa în Hristos şi 
dragostea. Vreau să mă asemăn lui Hris-
tos, primind moartea de mucenic ca şi El.” 
Cum aţi ajuns arhiereu?

- Înţeleptul Solomon a răspuns: „Cărările 
omului sunt înaintea Domnului şi El ia seama la 
toate căile lui” (5, 21). Sunt sigur că este lucra-
rea lui Dumnezeu cu mine, nevrednicul, chemân-
du-mă la această mare treaptă a slujirii. Se spune 
că Dumnezeu lucrează prin oameni, iar cei care 
m-au înconjurat din primele clipe ale vieţii au fost 
oameni „cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu 
dragoste”. De mic am încercat să merg în toate cu 
Domnul, căci atunci când mergi cu El nu greşeşti 
niciodată. Şi astăzi merg pe acelaşi drum, încer-
când să-i îndrum şi pe alţii. 

- Oare nu se poate fără episcopi, mitro-
poliţi, patriarhi? 

- Această treaptă, a arhieriei, există prin voia 
lui Hristos, întemeietorul Bisericii. Arhiereul înva-
ţă, propovăduieşte, se roagă, săvârşind toate Sfin-
tele Taine, şi conduce credincioşii către limanul 
mântuirii. Ierarhul Îl închipuie pe Însuşi Hristos. 

În Biserică se păstrează o ierarhie firească, 
care este lăsată de Dumnezeu. Nu putem vorbi de 
democraţie, dar nici ierarhia nu trebuie privită cu 
ochi lumeşti. În sânul Bisericii dăinuie duhul pă-
cii şi al dragostei, iar ierarhul trebuie să ia chipul 
„blândului păstor”.

Exact aşa cum mama nu doar ne dă viaţă, dar 
și ne creşte, ne educă, iar dascălii ne sădesc cunoş-
tinţe, exact aşa slujitorii sunt necesari pentru a ne 
îndruma duhovniceşte. 

Deşi ierarhii sunt la fel ca ceilalţi oameni, cu 
neputinţe şi neajunsuri, în ei stă puterea harului. 

Prin arhierei este împărtăşit harul Duhului Sfânt 
credincioşilor. 

Chiar dacă suntem chemaţi la această slujire 
atât de mare, trebuie să avem şi smerenia cuveni-
tă. Iar dacă aţi amintit de Sfântul Ignatie Teoforul, 
el ne spune în Epistola către smirneni: „Cu toţii 
urmaţi pe episcop după cum urmează Iisus Hristos 
pe Tatăl, iar pe preoţi ca pe apostoli, pe diaconi 
respectaţi-i ca pe porunca lui Dumnezeu. Nimeni 
să nu facă fără episcop ceva din cele ce aparţin 
Bisericii. Acea euharistie să fie socotită bună care 
este făcută de episcop sau de cel căruia episcopul 
i-a îngăduit. Unde se vede episcopul, acolo să fie 
şi mulţimea credincioşilor, după cum unde este Ii-
sus Hristos, acolo este şi Biserica universală. Fără 
episcop nu este îngăduit nici a boteza, nici a face 
agapă, că este bineplăcut lui Dumnezeu ceea ce 
aprobă episcopul, ca tot ce săvârşeşte să fie sigur 
şi întemeiat.” 

Nimic nu se poate face fără episcop, pentru că 
acolo unde-i binecuvântarea ierarhului, e binecu-
vântarea Domnului. 

- Simţiţi lucrarea Domnului?
- Altfel cum? Trebuie să fii orb şi rece duhov-

niceşte să nu vezi în toate lucrarea Domnului. „Cu 
noi este Dumnezeu...” şi acest lucru îl descope-
rim numai prin rugăciune. Viaţa de-a dreptul este 

muncă şi rugăciune, care reprezintă două vâsle şi 
ambele trebuie puse în mişcare. 

- Credeţi că multă lume trăieşte cu 
Dumnezeu în suflet?

- Vreau să cred că da. Altfel nu trăieşti! Mereu 
îmi aduc aminte de cuvintele Sf. Ioan de Kronşta-
dt: „Când eşti cu Dumnezeu, Dumnezeu este cu 
tine”. Probabil în aceasta constă marea problemă: 
de a-i ajuta pe oameni să-L descopere pe Hristos 
şi astfel să-şi schimbe viaţa. Mulţi, totuşi, stau în 
întuneric, în mlaştină, ... în patimi. Numai prin 
Hristos vedem lumina, prin El ne ridicăm din tina 
păcatelor. Să ne străduim a fi „fii ai Luminii”.

- Totuşi cea mai mare vină a sărăciei 
spirituale şi a decăderii morale este pusă 
pe seama slujitorilor. Aşa este? 

- Astăzi, când se vorbeşte despre Biserică, se 
face referire doar la persoanele în sutană, deci la 
slujitori. Or, Biserica adevărată suntem toţi împre-
ună: arhierei, preoţi, diaconi şi credincioşi. Toţi 
membrii Bisericii suntem responsabili de sănăta-
tea şi integritatea morală din societate. Evident, 
slujitorii sunt priviţi ca „sarea pământului”, trebu-
ind să fie cei aleşi. 

A aviale

Mitropolitul Vladimir al Chişinăului şi al Întregii Moldove: 

Unde-i episcopul, acolo-i Biserica

(Continuare în pag. 8)    u (Continuare în pag. 8)    u
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Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (10 iulie - 16 august 2012)

10 Iulie

Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir s-a întâlnit cu creştinii care, de mai mult timp, pro-
testează în faţa Palatului Republicii împotriva modificărilor de lege menite să introducă evi-
denţa electronică obligatorie a populaţiei.

În dialogul său cu clericii şi mirenii aflaţi în preajma sediului provizoriu al Parlamentului 
RM, Întâistătătorul a reamintit că anterior a fost adresată o scrisoare oficială către speakerul le-
gislativului, domnul Marian Lupu, prin care se solicită păstrarea formularelor vechi de eviden-
ţă a populaţiei pentru cetăţenii care, din motive religioase, nu doresc înregistrarea electronică.

Totodată, Mitropolitul a menţionat că această chestiune rămâne şi în continuare pe agenda 
Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova şi a Comisiei Sinodale pentru probleme morale şi 
sociale pentru o cercetare minuţioasă spre elucidarea tuturor ambiguităţilor, astfel încât nici 
unui creştin să nu-i fie lezate anumite libertăţi sau drepturi.

11 iulie

Având în vedere situaţia creată în jurul noilor implementări cu privire la evidenţa electro-
nică a populaţiei şi refuzul categoric al unui semnificant număr de creştini de a primi noile 
coduri personale, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a avut o întrevedere cu președintele 
Parlamentului, domnul Marian Lupu, în cadrul căreia i-a prezentat oficialului doleanţele 
concrete ale grupului de protestatari, solicitând identificarea unei soluţii pentru ca şi aceste 
persoane să se poată bucura de toate drepturile cetăţeneşti, fără a fi impuşi să accepte anumi-
te standarde şi proceduri care contravin voinţei şi convingerilor lor.

În urma unei analize minuţioase a situaţiei şi a dialogului constructiv cu domnul Marian 
Lupu, Întâistătătorul a reuşit să obţină un compromis prin revizuirea Legii cu privire la buleti-
nele de identitate de tip nou, astfel încât solicitanţii nu vor mai fi obligaţi să figureze în registrul 
electronic al populaţiei.

Această veste a fost primită cu deosebită bucurie de credincioşii care, de mai bine de 17 
zile, au protestat în faţa Palatului Republicii, iar cu acest prilej a fost săvârşit un Te-Deum de 
mulţumire, oficiat de către ÎPS Mitropolit Vladimir, PS Marchel de Bălţi şi Făleşti şi un nume-
ros sobor preoţesc.

După serviciul divin, Mitropolitul Vladimir a menţionat că fiecare credincios are dreptul 
să-şi apere drepturile cetăţeneşti, având, mai înainte de toate, datoria de a-şi conduce viaţa 
după legile dumnezeieşti. În context, Înalt Prea Sfinţia Sa a mai menţionat că toate izbânzile 
cele drepte şi trebuincioase pot fi obţinute numai prin consolidare şi solidaritate, motiv pen-
tru care a îndemnat pe toţi cei prezenţi să se unească în numele credinţei şi a bunei înţelegeri 
între fraţi.

12 iulie
În ziua prăznuirii Sf. Apostoli Petru şi Pavel, Catedrala „Naşterea Domnului” din capitală a 

găzduit un impresionant serviciu divin, oficiat de către ÎPS Mitropolit Vladimir, înconjurat de 
mai mulţi slujitori.

În timpul serviciului divin, preotul Ghe-
orghe Palade, care deserveşte credincioşii 
din Bruxelles, Belgia, a fost avansat în 
treapta de Protoiereu.

Această slujbă a fost  de o deosebită bu-
curie duhovnicească şi pentru diaconul Va-
dim Zlotea, care a fost hirotonit în treapta 
de preot pe seama parohiei „Sf. Cuv. Paras-
cheva” din s. Vasilcău, r. Soroca.

Cu ocazia acestui binecuvântat prilej, 
Vlădica Vladimir a urat nou-hirotonitului 
slujitor să-și ducă cu vrednicie ascultarea şi 
să fie exemplu demn de urmat pentru cre-
dincioşii încredinţaţi spre păstorire.

La rândul său, părintele Vadim a mulţumit Întâistătătorului pentru cinstea acordată, încre-
dinţând pe Înalt Prea Sfinţia Sa de deplină supuşenie fiască.

Menţionăm că Sf. Apostoli Petru şi Pavel se bucură de o mare cinstire printre credincioşii 
ţării noastre, un exemplu în acest sens fiind numărul deosebit de mare de creştini care au par-
ticipat la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie săvârşită în biserici, precum şi deosebita ţinută 
duhovnicească a enoriaşilor din această zi.

***

La biserica „Tuturor sfinţilor” din incinta Cimitirului Central, ÎPS Mitropolit Vladimir a 
condus slujba prohodirii Prot. Mitr. Victor Curiş, care, mai bine de jumătate de secol, a fost 
cleric al acestui sfânt locaş.

Alături de Întâistătător, numeroşi slujitori şi rude au venit să-şi ia rămas bun de la nou-
adormitul rob al lui Dumnezeu, fiii şi fiicele duhovniceşti pentru care părintele Victor a fost 
îndrumător şi sprijin în momentele de grele încercări şi ispite.

Adresându-se îndureratei adunări, Vlădica Vladimir a menţionat că în această zi, când Biseri-
ca Ortodoxă îi prăznuieşte pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, nu noi cei de pe pământ am pierdut 
un om apropiat şi drag, ci Domnul a primit la sine pe încă un vrednic vestitor al Cuvântului Său. 
Tocmai de aceasta, Mitropolitul a îndemnat pe toţi cei care l-au cunoscut pe părintele Victor să-şi 
alunge tristeţea şi să se roage pentru acest slujitor al lui Dumnezeu întru nădejdea învierii.

22 iulie
În dimineața zilei, În-

tâistătătorul Bisericii Or-
todoxe din Moldova a fost 
întâmpinat cu deosebită bu-
curie de clerul și enoriașii 
Catedralei Mitropolitane 
“Nașterea Domnului”, 
unde a săvârșit Sfânta și 
Dumnezeiasca Liturghie.

Ca la fiecare slujbă ar-
hierească oficiată de către 
ÎPS Mitropolit Vladimir, 
pragul sfântului locaș a 
fost trecut de zeci și zeci de 
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credincioși dornici să se roage Bunului Dumnezeu alături de Chiriarh și de slujitorii Catedralei 
din inima Chișinăului.

Această duminică a avut o semnificație deosebită mai ales pentru diaconul Eugen Croitor, 
care s-a învrednicit de hirotonire în treapta preoțească. Cu această ocazie, Vlădica Vladimir a 
felicitat tânărul slujitor și i-a urat să fie vrednic de această chemare care nu este una ușoară, însă 
de o deosebită noblețe spirituală. Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a mai îndemnat pe 
părintele Eugen ca, în tot timpul vieții sale, să-și călăuzească pașii după învățătura Evangheliei 
și să se dăruiască întru totul îndreptării creștinilor spre limanul mântuirii.

La rândul său, nou-hirotonitul a mulțumit Mitropolitului pentru cinstea și încrederea pe care 
i le-a acordat, ridicându-l în treapta de preot, și a jurat Arhiereului supunerea fiască, a declarat 
că își va concentra toate forțele pentru binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova și 
pentru propășirea neamului binecredincios.

Slujba s-a încheiat în deplină comuniune și armonie duhovnicească între cei prezenți la ser-
viciul divin, fapt care arată trăirea deosebit de profundă a credinței de către creștini, care, uniți 
fiind în cuget, cu mic, cu mare, au dat într-un glas laudă Domnului.

24 iulie

ÎPS Mitropolit Vladimir s-a întâlnit la Reşedinţa Mitropolitană cu doamna Ambasadoare 
Jennifer Brush, şefa Misiunii OSCE în Moldova, însoţită de către domnul Jan Plesinger, şeful 
adjunct al Misiunii.

Cu ocazia acestei vizite, doamna Brush a menţionat că, o dată învestită în funcţie, a ţinut ca 
Mitropolia Moldovei să fie una dintre primele instituţii vizitate datorită aportului deosebit pe 
care îl are Biserica în societatea autohtonă.

Vlădica Vladimir a expus invitaţilor cele mai importante activităţi din domeniul social ale 
Mitropoliei din ultimul timp, precum și continuitatea acestora.

Doamna Ambasadoare s-a arătat optimistă în ceea ce priveşte rolul Bisericii Ortodoxe în 
stoparea şi prevenirea anumitor tendinţe negative din Republica Moldova, subliniind că poten-
ţialul acestei instituţii este unul deosebit, având în vedere că se bucură de susţinerea covârşi-
toare a populaţiei.

Arhiereul a mulţumit invitaţilor pentru sugestii şi aprecieri, menţionând că, şi în continuare, 
Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove este dispusă să dialogheze şi să colaboreze cu toa-
te structurile din Republica Moldova care muncesc pentru construirea şi promovarea stabilităţii 
şi a bunelor relaţii sociale.

***
Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a primit în audienţă pe domnul academician Andrei 

Galben, rectorul ULIM, şi pe domnul profesor universitar Alexandru Gribincea. În cadrul dis-
cuţiilor, Întâistătătorul s-a interesat de evoluţia şi noile performanţe atinse în domeniul învăţă-
mântului superior din ţara noastră.

În context, Mitropolitul a întrebat oaspeţii despre perspectivele colaborării Bisericii Or-
todoxe din Moldova şi a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova în ceea ce priveşte 
învăţământul teologic.

Invitaţii au prezentat Înalt Prea Sfinţiei Sale posibilităţile de conlucrare la acest capitol şi 
s-au arătat deschişi spre realizarea unor proiecte comune în cel mai scurt timp.

Vlădica a mulţumit domnului Galben şi domnului Gribincea pentru disponibilitatea lor, 
urmând ca asemenea întâlniri să mai aibă loc în curând.

26 iulie

ÎPS Mitropolit Vladimir a participat la şedinţa ordinară a Sfântului Sinod al Bisericii Or-
todoxe Ruse, desfăşurată la Lavra Pecerska din Kiev, sub conducerea Preafericitului Patriarh 
Kiril, al Moscovei şi al Întregii Rusii.

Lucrările Sfântului Sinod, premergătoare celebrării Încreştinării Rusiei şi a zilei prăznuirii 
Sf. Kneaz Vladimir, au început  cu adresarea Patriarhului Kiril, prin intermediul căreia Întâistă-
tătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a salutat participanţii la şedinţă, enumerând temele stringente 
ce urmează a fi abordate.

În cadrul şedinţei au fost luate mai multe decizii importante, discutându-se inclusiv despre 
organizarea Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse în anul 2013.

Ulteriori au fost ascultate rapoartele arhiereilor din cadrul Sinodului referitoare la activita-
tea recentă şi propunerile cu privire la acţiunile ce urmează a fi întreprinse ulterior.

28 iulie
ÎPS Mitropolit Vladimir, împreună cu un grup de clerici din cuprinsul Mitropoliei Chișinăului 

și a Întregii Moldove, a participat la festivitățile de la Kiev, prilejuite de praznicul Sf. Cneaz 
Vladimir Întocmai cu Apostolii.

Cu această ocazie, Vlădica Vladimir a adresat felicitări din numele său și a întregului cler 
și popor binecredincios din țara noastră Preafericitului Mitropolit Vladimir al Kievului și al 

Întregii Ucraine, urându-i să stea și în continuare cu vrednicie la cârma Bisericii Ortodoxe din 
Ucraina și a turmei dreptmăritoare din această țară.

La rândul său, Înalt Prea Sfinția Sa a primit felicitări și urări de bine din partea arhiereilor 
Bisericii Ortodoxe Ruse, prezenți la eveniment, precum și din partea Preafericitului Patriarh 
Kiril, care a oficiat serviciul divin festiv și care s-a rugat împreună cu confrații slujitori atât 
pentru omagiați, cât și pentru întreg poporul mărturisitor de Hristos.

Menționăm că Mitropolitul Vladimir s-a aflat la Kiev în contextul desfășurării lucrărilor 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, precum și al ceremoniilor religioase dedicare Sf. 
Cneaz Vladimir, Încreștinătorul Rusiei.

2 august
În ziua prăznuirii Sf. Pro-

oroc Ilie, Înalt Prea Sfinţitul 
Mitropolit Vladimir a oficiat un 
serviciu divin în orașul Tele-
neşti, la nou-construita biserică 
închinată acestui sfânt.

Slujba a început cu sfinţi-
rea prestolului sfântului lăcaş, 
după care a urmat Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie, la 
care au participat numeroşi slu-
jitori din Protopopiat, precum 
şi zeci de creştini din orăşel şi 
din localităţile apropiate.

Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (10 iulie - 16 august 2012)
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Anul XII,  Nr.  13 - 14,  18 august 20124
Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (10 iulie - 16 august 2012)

În cadrul serviciului divin, părintele paroh Vasile Ţurcanu a fost decorat de către Întâistătă-
tor cu dreptul de a purta Mitră, pentru slujirea vrednică şi îndelungată la altarul Domnului, dar 
şi pentru eforturile depuse spre edificarea bisericii „Sf. Prooroc Ilie” din Teleneşti.

Pe lângă părintele Vasile, la raportul părintelui protopop Prot. Mitr. Marian Boldescu, mai 
mulţi slujitori din circumscripţie s-au învrednicit de înalte distincţii bisericeşti.

Această zi a fost una deosebită şi pentru diaconul Mihail Lungu, care a fost hirotonit în 
treapta de preot pe seama mănăstirii cu hramul „Înălţarea Domnului” din Chiţcani.

După Liturghie, credincioşii, în frunte cu ÎPS Mitropolit Vladimir şi soborul preoţesc, au 
înconjurat biserica, după care a urmat un Te-Deum de mulţumire.

La final, Vlădica Vladimir a felicitat pe părintele Vasile şi pe enoriaşii sfântului locaş cu 
ocazia acestui eveniment istoric pentru localitate şi a urat tuturor să fie vrednici şi să se bucure 
de această bijuterie spirituală, care de acum înainte va fi locul liniştii şi al regăsirii sufleteşti.

Prot. Mitr. Vasile Ţurcanu a mulţumit Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru cuvintele de felicitare, 
dar mai ales pentru susţinerea de care s-a bucurat atât el personal, cât şi enoriaşii pe întreaga 
perioadă a construcţiei bisericii.

Cu un cuvânt de felicitare către cei prezenţi s-a adresat şi domnul Vladimir Hotineanu, 
băştinaş din Teleneşti şi ctitor al sfântului locaş, care a dăruit bisericii o frumoasă icoană cu 
chipul Sf. Prooroc Ilie.

4 august
De la primele ore ale dimineții, obștea creștinească a satului 

Hirișeni s-a adunat cu mic, cu mare la biserica din localitate pentru a 
întâmpina pe Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, care, dimpre-
ună cu un numeros sobor preoțesc din Protopopiatul de Telenești, 
a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în prezența zecilor de 
credincioși din localitate și din satele din împrejurimi.

Serviciul divin festiv a fost prilejuit de recenta reparație a bisericii 
de o deosebită frumusețe și cu o istorie bogată.

Pentru eforturile depuse spre renovarea sfântului locaș, părintele-paroh Vitalie Ceban s-a 
învrednicit de ridicare în treapta de Protoiereu. Cu această ocazie, Vlădica Vladimir și-a expri-
mat speranța că și în continuare părintele Vitalie, dimpreună cu credincioșii din Hirișeni, vor 
munci spre binele și mărirea Bisericii din Moldova, iar exemplul lor va fi unul demn de urmat 
pentru toți binecredincioșii creștini din țară.

Pe lângă Prot. Vitalie Ceban, de înalte distincții bisericești s-au bucurat și alți câțiva slujitori 
din Protopopiatul de Telenești,  care și-au demonstrat vrednicia prin faptă și cuvânt.

După Liturghie, a fost săvârșit înconjurul bisericii, iar, mai târziu, Întâistătătorul s-a adresat 
celor prezenți felicitându-i cu ocazia frumosului eveniment și urându-le ca această biserică să 
le fie ca o făclie care să-i îndrume pe anevoioasa cale a vieții pământești, atât pe ei, cât și pe 
urmașii urmașilor lor.

Vorbind părintelui-paroh, Înalt Prea Sfinția Sa a declarat că e deosebit de bineplăcut ca un 
preot tânăr să realizeze niște lucrări atât de frumoase și de importante, precum repararea unui 
sfânt locaș. Astfel, Mitropolitul a îndemnat pe părintele Vitalie ca și de acum înainte, în parohia 
Hirișeni, toate lucrurile ziditoare să se săvârșească în unire și bună înțelegere, spre atingerea 
tuturor țelurilor binecuvântate.

La rândul său, Pr. Vitalie Ceban a mulțumit Arhiereului pentru cinstea pe care a făcut-o 
poporului binecredincios din Hirișeni, binevoind să împărtășească cu ei această importantă 
sărbătoare de suflet, precum și pentru felicitările și îndrumările venite din partea Înalt Prea 
Sfinției Sale. Mai târziu, creștinii au primit în dar calendare bisericești.

5 august
Ușile catedralei “Nașterea Domnului” din 

Chișinău au fost deschise pentru numeroșii 
credincioși veniți să se veselească întru Domnul, 
dimpreună cu Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe 
din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir, și slujitorii 
sfântului lăcaș.

Într-o atmosferă solemnă de comuniune și de-
plină împăcare, creștinii s-au rugat Bunului Dum-
nezeu și au înălțat imnuri de laudă întru nădejdea 
unei vieți liniștite și ferite de cumpene, dar, mai 
ales, întru speranța moștenirii Împărăției Cerurilor.

Starea de spirit și atitudinea enoriașilor de la Ca-
tedrala Mitropolitană oglindește, de fapt, păstorirea 

înțeleaptă și blândă a Întâistătătorului și exemplul personal pe care îl dă turmei, tocmai acesta 
fiind unul dintre principalele motive pentru care Înalt Prea Sfinția Sa se bucură de respectul și 
dragostea sinceră a atâtor și atâtor credincioși din cuprinsul întregii Mitropolii; cuvântul său de 
învățătură și binecuvântare fiind întotdeauna așteptat și trăit din plin. Or anume această ascultare 
de arhipăstor și este cheia către buna viețuire și sporire întru toate faptele cele bune.

9 august
În dimineața zilei, mai multe zeci de credincioși s-au 

reunit la Catedrala “Nașterea Domnului” din Chișinău 
pentru a participa la serviciul divin prilejuit de pomeni-
rea Sfântului măritului, marelui Mucenic şi tămăduitor 
Pantelimon, oficiat de către Înalt Prea Sfințitul Mitro-
polit Vladimir și un numeros sobor preoțesc. 

Enoriașii au venit la sfânta biserică în această zi 
pentru ca, alături de preoții lui Hristos, să ceară mij-
locirea și îndrumarea unuia dintre marii mucenici ai 
creștinătății, care nu doar că și-a trăit viața în frică de 
Dumnezeu și cu dragoste de aproapele, ci s-a și jertfit 
pentru credința sa, dobândind astfel cununa sfințeniei.

u (Urmare din pag. 2-3)

(Continuare în pag. 5) u
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Uniți în cuget și în rugăciune, toată turma cea binecredincioasă, în frunte cu Întâistătătorul, 
s-a rugat sfântului după cum glăsuiește troparul: “Purtătorule de chinuri, sfinte și tămăduitorule 
Pantelimoane, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșale sufletelor noastre.”

După serviciul divin, creștinii au primit îndrumare să se roage Sf. Pantelimon atât pentru 
tămăduirea bolilor și metehnelor celor trupești, cât mai ales, ale celor sufletești, căci sufletul, 
înainte de toate, trebuie să fie în deplină sănătate, pentru că este veșnic, iar trupul, la rândul 
său, trebuie să fie o haină pe măsură pentru suflet în această viață trecătoare, întărit și întremat, 
spre lauda lucrării lui Dumnezeu.

Primind binecuvântări arhierești și îndemnuri nobile, credincioșii au plecat după Sfânta și 
Dumnezeiasca Liturghie cu nădejde în ajutorul sfinților lui Dumnezeu și cu speranța moștenirii 
Împărăției cerurilor.

12 august
Această zi a fost marcată de un 

serviciu divin, oficiat de către În-
alt Prea Sfințitul Mitropolit Vla-
dimir, căruia i-a coliturghisit Prea 
Sfințitul Episcop Anatolie de Cahul 
și Comrat. Slujba s-a desfășurat la 
Catedrala “Nașterea Domnului”, 
cu participarea slujitorilor sfântului 
locaș și a numeroșilor enoriași.

Creștinii veniți să se roage lui 
Dumnezeu și sfinților Săi au simțit 
din nou grija păstorească a Întâistă-

tătorului, exprimată prin rugăciune și prin îndemnuri bune, trăind, în același timp, bucuria de a 
vedea reuniți în fața altarului din Catedrală pe doi arhierei ai Bisericii Ortodoxe din Moldova 
– o frumoasă dovadă a unității și dragostei frățești.

După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, Vlădica Vladimir a săvârșit un Te-Deum de 
mulțumire față de Mântuitor pentru toate binefacerile și nețărmurita Sa milă față de poporul 
binecredincios.

13 august
În după-amiaza zilei, ÎPS Mitropolit Vladimir a efectuat o vizită de lucru la mănăstirea 

„Sf. Irh. Nicolae” din s. Condriţa, mun. Chişinău, unde s-a familiarizat cu activitatea obştei şi 
lucrările de reconstrucţie a bisericilor de pe teritoriul aşezământului monahal.

Cu această ocazie, părintele administrator Prot. Mitr. Veaceslav Şpac a raportat Întâistătă-
torului despre recentele realizări, printre care se numără: construirea unui nou bloc de chilii, 
efectuarea picturii murale în biserica de iarnă, instalarea unei cruci în curtea mănăstirii prin 
aportul financiar al credincioşilor din UTA Găgăuzia şi reutilarea fabricii de lumânări cu echi-
pament de ultimă generaţie.

Înalt Prea Sfinţia Sa a vizitat toate obiectivele enumerate din cadrul mănăstirii, familiari-
zându-se cu etapele de realizare a lucrărilor de renovare şi reconstrucţie, precum şi cu noile 
standarde de producere a lumânărilor.

Mitropolitul s-a arătat mulţumit de munca depusă, apreciind capacităţile de organizare şi 
mobilizare ale părintelui Veaceslav, precum şi eforturile depuse de monahi, fraţi, dar şi de 
credincioşii care muncesc zi de zi la mănăstire.

La rândul său, părintele-administrator a mulţumit Arhiereului pentru bunăvoinţa de a 
vizita această mănăstire istorică, dar mai ales pentru sprijinul constant pe care îl oferă pentru 
renaşterea acesteia. În acest context, Sfinţia Sa a declarat că şi în continuare se va munci 
în acelaşi ritm, pentru ca, în cel mai scurt timp, aşezământul să-şi recapete splendoarea de 
odinioară.

16 august
Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir 

a primit în audiență, la Palatul Mitropoli-
tan, pe domnul Vasile Ceban cu familia, 
profesor în cadrul USEM, și pe domnul 
Alexandr Okulov, om de afaceri – ctitori ai 
bisericilor ortodoxe din orașele Fidenza și 
Vicenza, Italia, administrate de către Prot. 
Mitr. Veniamin Onu.

În cadrul discuțiilor, Vlădica Vladimir 
a mulțumit invitaților pentru munca pe 
care cei doi o depun spre binele și mărirea 
Bisericii Ortodoxe din Moldova, prin aju-
torarea parohiilor ortodoxe din cele două 
localități italiene, unde locuiesc și muncesc comunități importante de moldoveni, exprimându-
și speranța că, și în viitor domniile lor vor continua șirul de binefaceri, dând un exemplu demn 
de urmat tuturor creștinilor binecredincioși.

Pentru truda lor, cei doi ctitori s-au învrednicit de înalte distincții bisericești după cum 
urmează: domnul Vasile Ceban a fost decorat cu ordinul Ștefan cel Mare și Sfânt, iar domnul 
Alexandr Okulov cu Ordinul Cuv. Paisie Velicikovski, gr. II.

Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (10 iulie - 16 august 2012) 
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Din viata Bisericii 2002-2012 

p Alături de arhiereii Mitropoliei

p Sfințirea Palatului Mitropolitan

p Delegați ai Bisericii Elene în vizită la 
reședința mitropolitului

p Vizita Consulatului onorific al Republicii 
Moldova în Liban

p Sfințirea apei de Bobotează 
la Catedrala Mitropolitană

p Sfințirea bisericii Sf. Dumitru
din s. Dănceni, r. Ialoveni

p A doua zi de Înviere 
la Catedrala din Chișinău

p Împreună cu corpul didactic și elevele 
Seminarului Teologic Liceal de Fete 
”Regina Maria”

p Împreună cu clericii 
Catedralei Mitropolitane

p La aniversarea a 60-a de la fondarea 
Academiei de Științe a Moldovei

p Ședință de lucru la Guvern

p Tunderea preotului 
Ioan Moșneguțu în monahism

p Înmânarea diplomelor absolvenților 
școlilor teologice din Eparhia 
de Edineț și Briceni

p Vizită de lucru la Mănăstirea Căpriana

p Rugăciune la Cetatea Sorocii

p Adunare cu arhiereii și protopopii

,



7Anul XII,  Nr.  13 - 14,  18 august 2012

PASTORALA la Învierea 
Domnului,

p În rugăciune la Mormântul Domnului

p Sinaxa Întâistătătorilor 
Bisericilor Ortodoxe

t Ultima 
întâlnire 
cu Patriarhul 
Alexei 
al II-lea

p Sărbătoare la Soborul din Chișinău

p La alegerea noului Întâistătător 
al Bisericii Ortodoxe Ruse

p Îngenuncherea la Duminica Mare

p Susținerea tezei de doctor în economie

p Convocarea Sinodului 

p Vizita canonică a Patriarhului Kiril 
în Republica Moldova 

p Liturghisind la Catedrala 
Schimbarea la Față din Chișinău 

p Conferință teologică 
privind patrimoniul bisericesc

p Daruri pentru copii nevoiași

t Citirea 
canonului 
Sf. Andrei 
Criteanul

p Conducerea Ministerului Apărării 
și preoții capelani în ședință de lucru 
la sediul Mitropoliei

p Președintele țării Nicolae Timofti 
la prima Sf. Liturghie după învestire

p La expoziția pascală 
a copiilor cu dizabilități

p Sfințirea Drapelului Republicii

p Împreună cu profesorii și absolvenții 
teologi ai Academiei Teologice

p Vizită de lucru la Mănăstirea Condrița
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La acest capitol de-a dreptul avem „de prăşit”, 
pentru că jumătate de veac nu am avut şcoli te-
ologice, iar formarea duhovnicească a unui viitor 
slujitor este o sarcină deloc uşoară. Încercăm să 
revigorăm învăţământul religios şi teologic, dar 
acest lucru nu va fi posibil înainte să-şi schimbe 
viaţa familiile creştine. Trebuie să stabilim o sim-
bioză între Biserică, familie şi şcoală.

- Apropo, cum este implementată Reli-
gia ca disciplină opţională? 

- Deşi în instituţiile preuniversitare se fac ore 
de religie sau de educaţie moral-spirituală de două 
decenii, abia de doi ani se încearcă predarea siste-
matică în toate şcolile din republică. În acest sens, 
avem susţinerea ministerului de resort şi pregătim 
profesorii pentru predarea acestei discipline. Re-
cent au fost tipărite şi manualele pentru clasele 

I-VI. Departamentul mitropolitan pentru studii 
încearcă să coordoneze activitatea profesorilor de 
religie, activând şi inspectori şcolari în toate pro-
topopiatele. S-au efectuat seminare metodice în 
câteva raioane, iar pentru data de 29 august preco-
nizăm, la Direcţia generală de învăţământ a capita-
lei, un seminar pregătitor pentru noul an de studii. 

Tot mai multe solicitări vin din partea instituţi-
ilor de învăţământ pentru a suplini orele de religie, 
iar absolvenţii teologi şi slujitorii încearcă să răs-
pundă acestora. 

- În ultima perioadă mass-media este 
cu ochii pe Biserică. Se intenţionează ceva 
contra acestei instituţii divino-umane? 

- Îmi vine greu să mă pronunţ, dar simţim că 
tot mai multe atentate sunt la rădăcinile învăţăturii 
de credinţă ortodoxă. Paradoxal, trăim într-o soci-
etate creştină, dar adesea se promovează şi se ac-

ceptă valori anticreştine, iar slujitorii sunt nevoiţi 
să le apere. 

Nădăjduim că vor trece şi acestea şi vom rezis-
ta tuturor ispitelor şi provocărilor, pentru că Bise-
rica nu este a altuia decât a lui Dumnezeu. Cu toa-
te acestea, suntem atenţi şi priveghem, încercând 
să fim ostaşii lui Hristos, mărturisind adevărul şi 
atenţionând societatea când se iau căi străine du-
hului Evangheliei. 

- Mă iertaţi că, fiind în ajunul zilei de 
naştere, discutăm despre probleme. Spu-
neţi-ne, Vă rog, cum sărbătoriți ziua de 
naştere şi ce înseamnă această zi pentru 
Dumneavoastră? 

 - Nu pot spune că sărbătoresc ziua de naştere 
aşa cum este concepută lumeşte. Încerc să petrec 
această zi în rugăciune şi alături de cei dragi. Ade-
sea sunt alături de părinţi, iar de când mama s-a 
trecut din viaţă, am o mare tristeţe, încercând să fiu 

sufleteşte alături de ea. Cred că în ziua naşterii fi-
ecare ar trebui să-şi aducă aminte de cei care le-au 
dat viaţă, dar şi de Bunul Dumnezeu care întreţine 
această viaţă şi să-i cerem viaţă veşnică fericită şi 
împlinită alături de toţi drepţii. 

- Cum va fi ziua de naştere în acest an 
aniversar?

- Obişnuită. În dimineaţa zilei vreau să săvâr-
şesc Sf. Liturghie la Catedrala „Naşterea Domnu-
lui” şi, deoarece este zi de sâmbătă, va cânta corul 
de copii, ceea ce îmi face o deosebită plăcere şi am 
bucuria de a auzi în rugăciune glasuri tinere. Îmi 
amintesc astfel şi eu de clipele când eram copil şi 
mergeam la biserică cu rudele. Apoi voi primi la 
sediul Mitropoliei pe cei care vor binevoi să îm-
părtăşească bucuria zilei.

- Care este cel mai bun cadou pentru 
mitropolit? 

- Probabil că cel mai bun cadou sunt membrii 
Bisericii, care din an în an ar deveni mai curaţi şi 
mai luminaţi la suflet. 

- Întru mulţi ani, Stăpâne! 
A consemnat prot. Octavian MOşiN

Cel mai des aceștia sunt ridiculizați, 
blamați, insultați, provocați, portretul pre-
otului fiind alcătuit exclusiv din vicii și 
slăbiciuni. Așa se întâmplă, însă, că criti-
cii de serviciu ai Bisericii să nu cunoască 
mai nimic despre misiunea preoțească, 
despre modul de viață și despre compor-
tamentul clericilor, toate cunoștințele lor 
bazându-se pe anecdote, bârfe și bancuri 
de prost gust, care nu au nimic de a 
face cu realitatea.

Această tendință de angajare în 
rândurile denigratorilor Bisericii 
Ortodoxe își are rădăcinile încă în 
perioada grea a prigoanei, iar o dată 
cu câștigarea drepturilor democrati-
ce de gândire și de exprimare, anu-
mite cercuri, în loc să conștientizeze 
responsabilitatea pe care o presupu-
ne vociferarea, mai ales publică, au 
ales să meargă mai departe pe calea 
libertinajului și a argumentării me-
diocre.

Astfel, am ajuns să ne confruntăm 
cu o situație ambiguă – pe de o parte, 
preotul este blamat și calomniat, iar 
pe de alta, este foarte respectat, câ-
teodată cu o pietate puțin exagerată.

În cea de a doua situație păstorul 
este văzut ca un om cu capacități su-
pranaturale, ca un ales al Domnului, 
inclusiv pentru că e foarte bine să fii în 
relații bune cu cel care are legătură cu lu-
mea “de dincolo”.

Pentru a spulbera însă orice urmă de 
neclaritate, aceste abordări trebuie privite 
prin perspectiva teologică.

Mântuitorul Hristos își numește uce-
nicii “lumina lumii” și “sarea pământu-
lui”, trimiși să propovăduiască Cuvântul 
Evangheliei în toate colțurile pământului 
și să boteze oamenii în numele Tatălui, al 
Fiului și al Sfântului Duh.

Trebuie să mai conștientizăm și faptul 
că creștinismul este, înainte de toate, o 
religie morală, care propovăduiește Dra-
gostea. “Iubiți-vă unii pe alții!” – aceasta 
este porunca Legii celei noi, care poate 
fi transmisă credincioșilor exclusiv prin 
exemplul personal al sacerdotului.

Pentru acest lucru, cel care își asu-

mă responsabilitatea de a urma chemării 
preoțești trebuie să aibă capacitatea de a 
elucida și de a insufla dragostea adevărată 
pentru Hristos, pentru Adevăr, cea “care 
niciodată nu cade”.

Astfel, se poate concluziona foarte 
ușor că “lumina lumii” este cea mai po-
trivită caracterizare pentru un preot, de-
oarece misiunea acestuia nu se limitează 
la predica de pe amvon, ci, prin compor-
tamentul său de zi cu zi, are datoria de a 

îndemna și a îndruma creștinii, ca un pur-
tător de făclie ce este, pe drumul spiritual 
spre Împărăția Cerurilor.

Este foarte important de reținut faptul 
că relațiile din sânul Bisericii, dintre cle-
rici, mireni și Dumnezeu, trebuie constru-
ite anume pe dragoste și nicidecum pe un 
set de reguli, care, în cel mai bun caz, pot 
instaura o ordine rigidă și rece. Dragos-
tea creștină, însă, stă la temelia celor mai 
nobile sentimente, trăiri și comportamen-
te, care, toate împreună, alcătuiesc razele 
acestei călăuzitoare “lumini a lumii”.

Am putea vorbi mult despre 
responsabilitățile preoților, despre jertfi-
re și despre vocația sacerdotală. Însă re-
venim la Dragoste, cea care trebuie să fie 
căpătâi pentru toate. Tocmai de asta, mai 
ales între creștini, se cere să se simtă uni-
rea și susținerea reciprocă, fie ei clerici 

sau mireni, deoarece toți împreună alcă-
tuiesc Biserica, instituția divino-umană 
care trebuie să fie stâncă de neclintit pen-
tru valurile ispitelor și scut de nădejde 
poporului binecredincios împotriva tutu-
ror vrăjmașilor văzuți și nevăzuți.

Acest țel poate fi realizat numai într-
un singur caz, atunci când există unitate, 
când toți cei care îl mărturisesc pe Hris-
tos au același cuget și fac aceeași faptă. 
Această performanță nu este ușoară, mai 

ales acum, când zi de zi ne confruntăm 
cu noi și noi provocări și greutăți, însă 
trebuie să mergem înainte cu hotărâre și 
chipurile senine, căci cu cât suntem mai 
încercați, cu atât suntem mai iubiți de Bu-
nul Dumnezeu.

Un Întâistătător al Bisericii are datoria 
de a fi primul care se roagă Domnului să 
ajute și să întărească obştea pentru a trece 
peste toate obstacolele care ne ies în cale, 
spre desăvârșirea spirituală și spre dobân-
direa bucuriilor nepieritoare.

Şi după cum am fost pururi rugători, 
așa vom fi și de azi înainte, căci cu noi 
este Dumnezeu și lupta pe care o ducem 
este lupta cea dreaptă. Amin!

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADiMiR, 
Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove

Mitropolitul Vladimir al Chişinăului şi al Întregii Moldove: 

Unde-i episcopul, acolo-i Biserica

Gânduri ale ierarhului

u (Urmare din pag. 1)

u (Urmare din pag. 1)

În urma colaborării cu Ministe-
rul Educației al Republicii Moldo-
va, conform Ordinului nr. 761 din 
08 septembrie 2011 al Ministrului 
Educației referitor la abordarea și 
implementarea curriculumului pen-
tru disciplina Religie, emitem urmă-
toarea Dispoziție:

Inspectorii pentru Învățământ 
din cadrul Episcopiilor Bisericii Or-
todoxe din Moldova sunt obligați să 
expedieze, până la 20.08.12, un ra-
port referitor la implementarea cur-
riculumului Religie în școlile-pilot, 
precum și sugestii de modificare a 
programei de învățământ (în baza 
dărilor de seamă ale metodiştilor din 
Protopopiate), în versiune electroni-
că, la adresa: dep.studii.mm@gmail.
com.

Raportul nu trebuie să depășească 
volumul de 7 pagini A4, caractere 
Times New Roman, 1,5 interval, mă-
rimea fontului: 12. Textele vor fi pu-
blicate în culegerea de materiale a 
conferinței „Şcoala şi Biserica: parte-
neriat în numele viitorului”.

Fiecare inspector eparhial pentru 
învățământ va ține în cadrul Semi-
narului Republican un discurs de 5-7 
min. în baza raportului prezentat, ve-
nind cu date statistice referitoare la 
predarea religiei și cu propuneri con-
crete pentru modificările programei 
curriculare și la cadrul legislativ al 
disciplinei.

Inspectorii au sarcina de a asigura 
prezenţa metodiştilor din protopopia-
te la seminarul republican „Şcoala şi 
Biserica: parteneriat în numele viito-
rului”, care va avea loc la  29 august 
2012.

Locul desfăşurării conferinţei:
mun. Chişinău, str. Dosoftei nr. 99.
Înregistrarea participanţilor: 9.00 

– 9.30.

+VLADIMIR,
Mitropolit al Chişinăului 

şi al Întregii Moldove

Către inspectorii pentru 
învățământ din Eparhiile 
Mitropoliei Chișinăului 

și a Întregii Moldove



9Anul XII,  Nr.  13 - 14,  18 august 2012

Cu ocazia aniversării a două-
zeci de ani de la canonizarea 

binecredinciosului Voievod Ștefan cel 
Mare și Sfânt, în cadrul Protopopia-
tului de Criuleni și Dubăsari, au avut 
loc mai multe activități duhovnicești 
și culturale, care au demarat cu 
sfințirea unui tricolor de dimensiuni 
foarte mari, arborat ulterior în cen-
trul orașului Criuleni.

La evenimentul de o deosebită încărcătură 
patriotică a luat parte prim-ministrul Repub-
licii Moldova, domnul Vlad Filat, președintele 
raionului Criuleni, domnul Vitalie Rotaru, 
ministrul Afacerilor Interne, domnul Alexei 
Roibu, ministrul Sănătății, domnul Andrei 
Usatîi, deputați ai primului Parlament al Re-
publicii Moldova, precum și ai actualului le-
gis lativ etc.

După luarea de cuvânt a reprezentanților 
autorităților publice centrale și locale, un so-
bor de preoți, în frunte cu părintele protopop 
de Criuleni și Dubăsari, Prot. Mitr. Teodor Pe-
lin, a sfințit drapelul de Stat al țării, care, mai 
apoi, a fost arborat cu onoruri în piața centrală 
din orășel.

Șirul de evenimente festive a continuat în s. 
Măgdăcești, r. Criuleni, unde s-a desfășurat cea 
de a VIII-a ediție a festivalului “Un trandafir, o 
lumânare, pentru Sfântul Ștefan cel Mare”.

Celebrarea a început cu citirea acatsitu-
lui Sfântului Voievod în biserica “Nașterea 
Maicii Domnului” din Măgdăcești, unde, 
alături de preoți și enoriași, au venit să 
aprindă o lumânare și să se roage premierul și 
președintele raionului.

După serviciul divin, în jur de 20 de colec-
tive artistice de amatori și coruri bisericești din 
protopopiat i-au dat cinstirea cuvenită marelui 
înaintaș prin interpretarea cântecelor patriot-
ice și duhovnicești de o rară frumusețe și pro-
funzime.

Pe lângă programul artistic, în scruarul din 
centrul satului, și-au etalat talentele meșterii 
populari din localitate și din împrejurimi, fi-

ind înalt apreciați de către domnul Vlad Filat, 
părintele Teodor Pelin și alți oaspeți.

Mai târziu, adresându-se celor prezenți, 
Prim-Ministrul a menționat că, prin aseme-
nea evenimente culturale și spirituale, în-
demnurile lui Ștefan cel Mare și Sfânt sunt 
trăite după porunca domnitorului, această 
țară făurindu-și viitorul conform datinei 
străvechi, ducând mai departe cu vrednicie 
gloria străbunilor.

La rândul său, părintele Teodor Pelin i-a 
mulțumit domnului Filat pentru bunăvoința de 
a se afla în mijlocul poporului într-o zi atât de 
importantă, a mulțumit colectivelor artistice 
pentru prestația excelentă, arătându-și con-
vingerea că acest festival de suflet va avea 
o lungă continuitate, deoarece din an în an 

evenimentul capătă o anvergură tot mai mare, 
devenind deja o frumoasă tradiție.

Prot. Mitr. Nicolae Ciobanu, Consilier 
Cultural al Mitropoliei Chișinăului și a În-
tregii Moldove, a transmis celor prezenți me-
sajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir, 
care își exprimă bucuria că credincioșii din 
raioanele Criuleni și Dubăsari au găsit o mo-
dalitate atât de frumoasă de a-i aduce cinstea 
cuvenită unuia dintre cei mai vrednici feciori 
ai neamului nostru și de a sta astfel la straja 
datinilor și a credinței. În această ordine de 
idei, Întâistătătorul a urat organizatorilor și 
participanților să continue acest șir de eveni-
mente necesare și bineplăcute, făcând astfel 
legătura dintre trecut și viitor prin frumusețea 
moștenirii spirituale și culturale, dar mai ales 

prin oamenii care, pentru credincioșia și jert-
felnicia lor, au dobândit sfințenia.

Mai apoi, Doamna Valentina Bobeico, 
șefa Direcției Cultură și Turism Criuleni, a 
mulțumit tuturor celor care au depus efor-
turi pentru buna organizare a evenimentului, 
manifestându-și deosebita recunoștință față 
de doamna Liubovi Cojocaru, primarul s. 
Măgdăcești, care a depus eforturi considera-
bile pentru desfășurarea celei de a VIII-a ediții 
a festivalului. În context, doamna Bobeico 
a înmânat participanților și organizatorilor 
Diplome și premii simbolice, iar din partea 
Protopopiatului de Criuleni și Dubăsari aceștia 
au primit câte o icoană cu chipul lui Ștefan cel 
Mare și Sfânt și un CD cu muzică patriotică.

La final, părintele Igor Condrea, parohul 
bisericii din Măgdăcești, a mulțumit tuturor 
pentru organizarea acestei festivități extraor-
dinare în localitate și a îndemnat credincioșii 
ca, în toate clipele vieții lor, să păstreze vii 
exemplele de vitejie și de credință ale Sfân-
tului Ștefan cel Mare și să ceară mijlocirea 
dreptmăritorului voievod în fața Bunului 
Dumnezeu.

Evenimentul s-a încheiat cu o agapă 
frățească, pregătită de către gospodinele din 
localitate.

Sfântul Voievod Ștefan cel Mare 
cinstit în Protopopiatul de Criuleni și Dubăsari

Deja al optulea an consecutiv, în cadrul 
Protopopiatului de Ialoveni, sunt des-

făşurate ample festivităţi cultural-spirituale 
dedicate zilei cinstirii Binecredinciosului 
Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Şi de această dată, datorită colaborării dintre 
Biserică, Consiliul Raional Ialoveni şi Primăria 
oraşului, a avut loc un deosebit program tematic, care 
a demarat cu un Te-Deum oficiat în centrul Ialoveniu-
lui cu participarea mai multor slujitori din raion şi a 
zecilor de enoriaşi.

După serviciul divin, părintele protopop Prot. 
Mitr. Anatolie Stefanov s-a adresat către cei prezenţi 
cu un cuvânt de felicitare, îndemnându-i să ia aminte 
la măreţele fapte ale vrednicului domnitor şi să 

trăiască aidoma strămoşilor noştri, cu frică de Dumn-
ezeu şi dragoste de moşie. După părintele Anatolie, au 
luat cuvântul reprezentanţi ai administraţiei publice 
locale, deputaţi şi alte persoane publice, după care au 

urmat depuneri de flori la complexul memorial.
Programul festiv s-a încheiat cu un concert 

susţinut de colectivele corale din Protopopiat, la final 
fiind înmânate Diplome de participare.

Cinstirea Sfântului Ştefan cel Mare la Ialoveni

Raionul Șoldănești a găz-
duit cea de a XI-a ediție a 
festivalului obiceiurilor și 
tradițiilor populare “La um-
bra stejarului”, desfășurat în 
s. Cobâlea, cu participarea a 
peste douăzeci de colective ar-
tistice din Republica Moldo-
va, România și Ucraina. 

Evenimentul a început cu un Te-
Deum săvârșit de slujitorii din raion, 
în frunte cu părintele protopop Prot. 
Vasile Rotari.

După serviciul divin, au luat cu-
vântul reprezentanții autorităților 
publice locale, iar mai apoi a urmat 
ceremonia depunerii de flori la monu-
mentul Voievodului Ștefan cel Mare și 
Sfânt din localitate, după care, colec-

tivele artistice și-au etalat talentele în 
parcul “Stejărel”.

Conform spuselor Prot. Vasile Ro-
tari, festivalul a reușit să devină o carte 
de vizită a întregului raion Șoldănești, 
mai ales că, cu fiecare ediție, devine 
tot mai bine organizat, bucurându-se 
de o popularitate tot mai mare.

La final, administrația raionului a 
înmânat diplome și suvenire tematice 
tuturor participanților.

Festivalul “La umbra stejarului”
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(Continuare în pag. 11) u

„Atunci Iuda Iscarioteanul, unul dintre 
ucenicii Lui, care avea să-L vândă, a zis: 
Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu 
trei sute de dinari și să-l fi dat săraci-
lor? Dar el a zis asta nu pentru că îi era 
grijă de săraci, ci pentru că era fur și, 
având punga, lua din ce se punea în ea. 
A zis atunci Iisus: Lăsați-o, că pentru 
ziua îngropării Mele l-a păstrat. Că pe 
săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe 
Mine nu Mă aveți totdeauna”.

 (Ioan 12. 4-8)

De la bun început dorim să spu-
nem că nu vom discuta ni-
cidecum despre „politica 

economică bisericească” și „integrarea” ei în 
economia europeană sau mondială.

Deși dintr-o parte s-ar părea că n-ar fi ni-
mic comun între acești termeni și Biserica lui 
Hristos, realitatea zilelor noastre ne arată că 
niște specialiști serioși în domeniul economiei 
n-ar strica să fie, chiar ar aduce folos Bisericii 
și imaginii Ei. Și asta nu pentru că ar fi dorit 
s-o înmulțească sau că Ea n-ar fi știut cum să 
se descurce cu propria avere, ci pentru că legile 
lumii de astăzi impun și niște „reguli de joc”, 
iar specialiștii în domeniu cunosc toată finețea 
acestor mișcări ce uneori sunt mai mult ca urâte 
și murdare.

Dacă cineva, citind aceste rânduri, crede că 
noi încercăm să mușamalizăm niște probleme, 
ce de-a lungul timpului au stârnit atâtea pole-
mici, ar trebui să înțeleagă că nu-i adevărat. 
Biserica niciodată n-a avut și nu are nici în pre-
zent frică de vreun control sau dare de seamă, 
dar insistă să fie „judecată” de către oameni 
care au o cât de mică cunoștință sau informație 
despre viața Ei și despre problemele cu care se 
confruntă de zi cu zi.

Nu vă faceți griji, Biserica lui Hristos a știut 
întotdeauna să-i dea Cezarului ce-i a Cezaru-
lui, iar ce este a lui Dumnezeu, lui Dumnezeu. 
(Marcu 12. 17) Însă dacă acum încercăm să fa-
cem o discuție cât se poate de sinceră, scoțând 
niște adevăruri la iveală, să nu creadă cititorii 
că noi apărăm pe cineva care, îmbrăcând haina 
și arătându-se slujitor al Bisericii sau fiu fidel 
al Ei, întinde mâna în caznaua Ei, asemenea lui 
Iuda, smintind pe cei mai mici pentru care a 
murit Hristos. (1 Corinteni 8. 11) Aceștia sunt o 
problemă a Bisericii, o rană a Ei care sângerea-
ză de multă vreme … Iar omul bolnav are ne-
voie nu numai de mustrare, ci și de înțelegere. 
Și haideți să fim serioși, oare numai în Bise-
rică sunt asemenea indivizi? Oare numai a Ei 
imagine este pătată din pricina lor? Dar asta să 
avem în minte: Imaginea lui Hristos n-a fost 
„stricată” pentru faptul că printre ucenici a fost 
unul ce se numea Iuda Iscarioteanul, iubitor de 
bani și înnebunit după zgomotul lor. Hristos n-a 
suferit pe Cruce pentru că a pierdut „controlul” 
asupra ucenicilor sau pentru neplătirea impo-
zitelor. (Matei 17.24-27) (Credeți-ne că lumii 
îi convin asemenea omănași care caută prilejul 
să-L vândă pe Hristos cu „treizeci de arginți”, 
plata unui rob fugar) Fiul lui Dumnezeu a murit 
în chinuri groaznice pentru că a mustrat lumea 
pentru păcat și a demonstrat că faptele ei sunt 
rele. (Ioan 3. 19-21)

Despre Iuda, însă, nu vă 
faceți prea multe griji. 
Sfârșitul lui e conform 
faptelor … .

Biserica și banii. Ce este comun între ei? 
Între Biserică, care e Divino-umană, și banii, 
care au adus și aduc până în prezent atâtea con-
flicte și războaie? Cum pot să existe aceste fe-
nomene a două lumi diferite, cu misiuni opuse 
și să meargă într-un pas, uneori întrecându-se, 
pe drumul bătătorit al vieții? De obicei, oame-
nii, când amintesc acest subiect în discuțiile lor, 
se grăbesc să se dea cu părerea. Și în cele mai 
multe cazuri, auzindu-le, îți trezesc impresii se-
rioase despre „experți in domeniu”. Experiența 
arată că, în cele mai multe cazuri, e bine să taci, 
știind că astfel mai bine faci, ba chiar câștigi. 
Tăcerea lui Hristos i-a rușinat uneori pe arhierei 

și chiar pe Pilat și singur adevărul nu caută să se 
îndreptățească cu orice preț.

La noi se spune că tot ce se dă la Biserică, lui 
Dumnezeu se aduc. Și e adevărat. Dar spuneți, 
vă rog, pentru ce sunt toate acestea? Oare are 
nevoie Dumnezeu de ceva când toate sunt ale 
Lui? „Ascultă norodul Meu, și voi grăi ție, Is-
raile, și voi mărturisi ție: Domnul Dumnezeul 
Tău sunt Eu. Nu pentru jertfele tale te voi mus-
tra; și arderile cele de tot ale tale înaintea Mea 
sunt pururea. Nu voi primi din casa ta viței, nici 
din turmele tale țapi. Că ale Mele sunt fiarele 
țarinii, dobitoacele în munți și boii. Cunoscut-
am toate păsările cerului și frumusețea țarinii cu 
Mine este. De voi flămânzi, nu voi zice ție, că a 
Mea este lumea și plinirea ei. Au doară mânca-

voi carne de tauri? Sau sânge de țap voi bea? 
Jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și dă Ce-
lui Preaînalt rugile tale. Și Mă cheamă pe Mine 
în ziua necazului tău, și te voi scoate și Mă vei 
proslăvi”. (Psalm 49. 8-16)

Dar totuși, în pofida celor spuse la cele 
spuse, Dumnezeu le rânduiește oamenilor legi 
despre jertfe și cele ce se vor jertfi. Este o ne-
cesitate sau lecție?

În genere, mulți citind Vechiul Testament, se 
smintesc, văzând un Dumnezeu care rânduiește 
atâtea războaie, vărsări de sânge, jertfe sânge-
roase pentru răscumpărarea păcatelor și chiar 
pedeapsa cu moartea. Oare Dumnezeul nostru, 
Dumnezeul iubirii desăvârșite, poate să fie atât 
de crud cu făptura sa? Nu. Departe de acest 
gând! Mai degrabă că oamenii altfel nu puteau 
să-L perceapă pe Dumnezeu, pentru că inimile 
lor erau împietrite. Și cu această împietrire El a 
fost nevoit să lucreze de-a lungul miilor de ani, 
pregătindu-Și sălaș ales ca să se nască și prin 
naștere să se unească și să mântuiască pe om.

Legile sunt rânduite atât timp, cât omul nu 
poate scăpa de altă lege mult mai aspră – legea 
păcatului. (Romani 7.23) Păcatul este iertat 
prin jertfă, iar jertfa este o ființă neputincioasă. 
Oamenii erau nevoiți să înțeleagă că nu-și pot 
dobândi fericirea pământească sau mântuirea 
sufletului prin sângele străin al unei jertfe ne-
vinovate. Gândul că n-ar trebui să păcătuiască, 
fiindcă pentru nelegiuirea lui plătește altcineva, 
era nevoie să fie de primă importanță. „După 
lege, aproape toate se curățesc prin sânge, și 
fără el nu se dă iertare”. (Evrei 9.22) Până la 
urmă, această jertfă neprihănită și nevinovată 
a fost Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și Cuvântul 
Întrupat.

Omul, prin viața lui, ar fi trebuit să se prefa-
că singur în jertfă bineplăcută Domnului, însă 
păcatul i-a sricat conștiința curată și asta l-a 
făcut pe Dumnezeu să-i amintească că armo-
nia universului se menține prin jertfă. Și atunci 
când el uită sau nu cunoaște asta, Dumnezeu 
îi amintește și-l învață. Deci, jertfa nu-i ceva 
fără de care nu poate exista Făcătorul, nici că o 
așteaptă cu nerăbdare, ci ceea ce-l face pe om 
să prețuiască și mai mult cele ce-l înconjoară, 
a căror armonie poate fi stricată atunci când se 
săvârșește fărădelegea.

Însă atunci când păcatul nu-i o neputință 

pe care o plânge cel ce greșește, dorind să-
și schimbe modul de viață, ci o normă cu 
care uneori chiar se mândrește, oricât ar fi de 
mare jertfa, Dumnezeu nu o primește. „Ce-
Mi folosește mulțimea jertfelor voastre? – 
zice Domnul. M-am săturat de arderile de tot 
cu berbeci și de grăsimea vițeilor grași și nu 
mai vreau sânge de tauri, de miei și de țapi! 
Când veneați să le aduceți, cine vi le ceruse? 
Nu mai călcați în curtea Templului Meu! Nu 
mai aduceți daruri zădarnice! Tămâierile Îmi 
sunt dezgustătoare; lunile noi, zilele de odihnă 
și adunările de sărbători nu le mai pot suferi. 
Când ridicați mâinile voastre către Mine, Eu 
îmi întorc ochii aiurea, și când înmulțiți ruga-
ciunile voastre, nu le ascult. Mâinile voastre 

sunt pline de sânge; spălați-vă, curățiți-vă! Nu 
mai faceți rău înaintea ochilor Mei. Încetați 
odată”! (Isaia 1. 11-16)

Cineva poate să ne spună acum că ne-am 
abătut de la temă, caci am început să dicutăm 
despre bani și am ajuns la boi și țapi. Nu. Am 
mai spus, desigur, cele ce se aduceau la templu 
în Vechiul Legământ și acum la Biserică erau 
și sunt o jertfa, inclusiv banii. Domnul Iisus 
Hristos n-a interzis banii, ci a mustrat iubirea 
de arginți, n-a interzis prezența banilor în Tem-
plu, dar a mustrat mult oamenii atunci când 
zgomotul lor înabușeau rugaciunile aduse cu 
osârdie. (Marcu 11.17)

Dacă prin prezența Sa la nuntă Domnul 
a sfințit împreunarea nunții, atunci și prin 
prezența Sa a binecuvântat darea de dajdie la 
Templu, ba chiar a lăudat dărnicia și jertfelni-
cia văduvei care a dat cei doi bănuți, zicându-le 
ucenicilor că a dat mai mult decât ceilalți, pen-
tru că asta era toată averea ei. (Marcu 12. 43-
44) Nici chiar El, Iisus din Nazaret, Fiul Mari-
ei, nu a evitat darea de dajdie pentru Templu. 
„Ce ți se pare ție, Simone? Regii pământului 
de la cine iau dări sau bir? De la fiii lor sau de 
la străini? El I-a zis: De la străini. Iisus i-a zis: 
Așadar, fiii sunt scutiți. Ci ca să nu-i smintim 
pe ei, mergând la mare, aruncă undița și peștele 
care va ieși întâi, ia-l și, deschizându-i gura, 
vei găsi un statir (ban de argint). Ia-l și dă-l 
pentru Mine și pentru tine”. (Matei 17.24-27)

În Imperiul Roman, Iudeia era singura regiu-
ne care avea permisiunea să-și bată propria mo-
nedă. De ce? Pentru că moneda imperiului avea 
chipul cezarului ce era ridicat la rang de zeu. Din 
asta reiese că: deși erau în buzunarele oamenilor 
simpli, totuși aparțineau cezarului. Poporul evreu 
era unul ce se închina Dumnezeului Celui Viu, 
care a făcut cerul și pământul. De aceea prezența 
banilor romani în Templu era inadmisibilă. Iisus 
chiar îi mustră pe farisei și irodiani când aceia 
L-au ispitit despre darea dajdiei Cezarului. „Și 
i-a întrebat Iisus: Al cui e chipul și inscripția de 
pe el? Iar ei au răspuns: Ale Cezarului. Iar Iisus 
le-a zis: Dați Cezarului cele ale Cezarului, iar lui 
Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu. Și se mirau 
de El”. (Marcu 12. 14-17).

Și totuși, de ce banul era prezent în Tem-
plu? Fără îndoială, că Templul avea nevoie de 
întreținere și slujitorii Lui la fel. Însă mai era o 

pricină: De sărbători mari se adunau toți pen-
tru aducerea jertfelor. Aici veneau și cei din di-
asporă, împrăștiați în tot imperiul și chiar lumea 
întreagă. Ei, neavând animale pentru jertfe, le 
cumpărau la Templu, iar slujitorii, la rândul lor, 
aveau grijă de creșterea și întreținerea anima-
lelor, plata lucrătorilor ș. a. „Adu zeciuială din 
pâinea ta, din vinul tău, din untdelemnul tău și 
pe întâii născuți ai vitelor tale mari și ai vitelor 
tale mărunte, ca să te înveți a te teme de Dom-
nul Dumnezeul tău în toate zilele. Iar de va fi 
pentru tine drumul lung, încât să nu poți aduce 
acestea, pentru că este departe de tine locul pe 
care l-a ales Domnul Dumnezeul tău, ca să-Și 
pună acolo numele Său, și Domnul Dumnezeul 
tău te-a binecuvântat, atunci schimbă acestea 
în argint și ia argintul în mâna ta și vino la locul 
pe care l-a ales Domnul Dumnezeul tău; apoi 
cumpără pe argintul acesta tot ce dorește sufle-
tul tău: boi, oi, vin, sicheră și orice îți poftește 
sufletul tău, și mănâncă acolo înaintea Domnu-
lui Dumnezeului tău și te veselește tu și familia 
ta”.(Deuteronom 14. 23-26)

Slujitorii Templului, leviții, neavând moșii, 
se întrețineau din zeciuiala adusă la Templu, însă 
erau și ei obligați să lase a zecea parte din cele 
strânse, ca dar Domnului. (Numeri 18.24-32)

Deci toate acestea rânduite de Domnul erau 
o lecție, iar scopul era ca să-i învețe pe oameni 
judecata, mila și credința. Însă când au deve-
nit ca un obicei sec, Hristos i-a mustrat aspru, 
spunându-le: „Pe acestea trebuie să le faceți și 
pe acelea să nu le lăsați”. (Matei 23. 23-24). 
Iar mila era făcută nu numai către slujitorii 
Templului, ci și orfanilor, străinilor și văduve-
lor. Aduceți-vă aminte de cele poruncite des-
pre anul al șaptelea, săraci și robi. „În anul al 
șaptelea vei face iertare. Iertarea va fi aceasta: 
tot împrumutătorul, care dă împrumut aproa-
pelui său, să ierte datoria și să n-o mai ceară 
de la aproapele său sau fratele său, că s-a ves-
tit iertarea în cinstea Domnului Dumnezeului 
tău”. (Deuteronom 15.1-2,7-15). Poporul Isra-
el mai avea poruncă să nu se întoarcă în țarină 
dacă vor uita vreun snop, ci să-l lase străinului, 
orfanului, săracului și văduvei. Când scuturau 
măslinele sau strângeau roadele, rămășițele 
erau de asemenea lăsate orfanilor și văduvelor. 
(Deuteronom 24. 17-22)

„Când vei secera holdele tale în pământul 
tău, să nu seceri tot până la fir în ogorul tău și 
ceea ce rămâne după secerișul tău să nu aduni; 
și în via ta să nu culegi strugurii rămași, nici 
boabele ce cad în via ta să nu le aduni; lasă-
le pe acestea săracului și străinului, că Eu sunt 
Domnul Dumnezeul tău”. (Levitic 19. 9-10).

„Ținta poruncii, după cum scria Sf. Pavel 
ucenicului său Timotei, este dragostea din 
inimă curată, din cuget bun și din credință 
nefățarnică, de la care unii, rătăcind, s-au în-
tors spre deșartă vorbire”. (1Timotei 1.5-6) 
Deci, „să luăm seama unul altuia, ca să ne în-
demnăm la dragoste și fapte bune, fără să pă-
răsim Biserica noastră, precum le este obiceiul 
unora, ci îndemnători făcându-ne, cu atât mai 
mult, cu cât vedeți că se apropie ziua aceea”.
(Evrei 10.24-25)

În Biserică majoritatea obiceiurulor le au 
ca bază pe cele din Vechiul Legământ, înce-
pând de la construcția sau arhitectura biserici-
lor și treptele preoției, întreținerea locașurilor 
și a slujitorilor. Dar ce să vorbim despre o 
simplă întreținere, căci, primind pe Hristos în 
inimile lor și, spălându-se în apa Botezului, cei 
care aveau țarină sau case, le vindeau și adu-
ceau prețul lor și-l puneau la picioarele apos-
tolilor. Și se împărțea fiecăruia după cum avea 
cineva trebuință. (Fapte 4. 34-37) Și suntem 
convinși că, citind aceste rânduri, cineva poate 
să ne spună: încă asta ne mai lipsește! nu-i vor-
ba nicidecum despre acest gest, căci am amin-
tit deja că nu ne cere Dumnezeu asta, iar dacă 
jertfește cineva ceva – s-o facă singur din toată 
inima, știind că cele siluite nu sunt primite de 
Dumnezeu. Iertarea și mântuirea sufletului în 
Noul Legământ o dobândim prin credință și 
încredere în Domnul Hristos, căci scris este că 
dreptul prin credință va fi viu (Romani 1. 17), 
prin iubire față de Dumnezeu și oameni și prin 
fapte bune, ce-l fac pe om vrednic numirii de 
urmaș al lui Hristos. 

Arhimandrit Augustin (Zaboroșciuc): 
Biserica şi banii 
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Sfântul Sinod al Bisericii Ortodo-
xe Române, în şedinţa de lucru 

din 5 iulie, a adoptat o serie de măsuri 
faţă de practica necreştină a incineră-
rii morţilor.  

În urma discuţiilor care au avut loc pe 
marginea propunerilor Comisiei pastorale, 
monahale şi sociale, precum şi a votului 
unanim exprimat, Sfântul Sinod a hotărât, 
printre altele, să menţină în vigoare hotărâ-
rea Sfântului Sinod din 15 iunie 1928, re-
confirmată prin hotărârea Sfântului Sinod 
din 20 februarie 1933, care interzice acorda-
rea asistenţei religioase celor înmormântaţi 
prin incinerare. 

În documentul remis eparhiilor BOR 
de Cancelaria Sfântului Sinod, cu privire 
la recenta hotărâre sinodală, se precizează 
că, din mărturiile scripturistice, patristice, 
istorice şi arheologice reiese că Biserica a 
practicat de la început până astăzi înhuma-
rea (înmormântarea), aceasta fiind singura 
practică ce corespunde învăţăturii Bisericii 
despre trup şi datoriile faţă de el, trup care 
trebuie să fie redat pământului din care a 
fost luat. “Biserica Ortodoxă Română a avut 
şi are o atitudine clară şi ferm exprimată faţă 
de cei care s-au incinerat sau se vor incinera, 
consacrată prin hotărârea sinodală din anul 
1928 şi reconfirmată prin hotărârea sinodală 
din anul 1933, asupra cărora nu s-a mai re-
venit în niciun fel, întrucât acestea exprimă 
punctul de vedere oficial al Bisericii noas-
tre, fiind de datoria oricărui slujitor al Bi-
sericii Ortodoxe Române să respecte aceste 
hotărâri, iar din punct de vedere pastoral, să 

lămurească şi să determine pe credincioşi 
să respecte tradiţia bimilenară a înhumării 
creştinilor”, se arată în documentul citat.

Hotărârea Sfântului Sinod este motiva-
tă şi de semnalarea unor cazuri în care unii 
preoţi caterisiţi sau depuşi din treaptă, dori-
tori de câştig şi în totală separare de Bise-
rică, abuzând de lipsa de informare corectă 
a credincioşilor şi de acceptarea facilă şi 
fără discernământ de către aceştia a practicii 
incinerării morţilor, îngăduită de unele bi-
serici creştine din Occident şi din America, 
săvârşesc slujba de prohodire a celor de-
cedaţi chiar în incinta crematoriului. Pe de 
altă parte, s-au întâmplat şi situaţii în care 
incinerarea s-a făcut fără voia sau împotriva 
dorinţei celui decedat.

Pentru a preîntâmpina astfel de situaţii, 
Sfântul Sinod a hotărât menţinerea în vigoa-
re a hotărârii Sfântului Sinod din 15 iunie 
1928, reconfirmată prin hotărârea Sfântului 
Sinod din 20 februarie 1933, care prevede 
că “preoţii sunt datori să prevină din vreme 
pe enoriaşi, atrăgându-le atenţia că, în cazul 
când cineva dintre ei ar voi să se incinereze, 
Biserica le va refuza orice asistenţă religi-
oasă, fie la înmormântare, fie la pomenirea 
pentru morţi după înmormântare. Înainte de 
oficierea slujbei de înhumare (înmormânta-
re) a unui creştin, preotul slujitor să se infor-
meze de la familia defunctului la care cimi-
tir va fi înmormântat cel decedat. Celor ce 
totuşi au fost incineraţi sau se vor incinera 
din proprie voinţă să li se refuze orice ser-

viciu religios, atât la înmormântare, cât şi la 
pomenirile pentru morţi”. În situaţia în care 
incinerarea s-a făcut fără voia sau împotriva 
dorinţei celui decedat, din motive obiective 
(financiare sau legale, legi specifice unor 
state în care incinerarea este obligatorie), 
chiriarhul este singurul care are autoritatea 
de a acorda sau nu dispensă, prin iconomie, 
în urma studierii amănunţite a fiecărui caz în 
parte, cu precizarea că, pentru astfel de ca-
zuri, la depunerea urnelor funerare în cripte 
se poate oficia doar slujba Trisaghionului cu 
pomenire individuală. Preoţii care se abat 
de la hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române privind practica incine-
rării morţilor vor fi opriţi de la lucrarea pre-
oţească şi trimişi în judecata Consistoriului 
eparhial spre sancţionare. În cazul foştilor 
preoţi, caterisiţi sau depuşi din treaptă, care 
săvârşesc slujba de prohodire chiar în in-
cinta crematoriului, episcopii chiriarhi vor 
sesiza autorităţile competente pentru inter-
zicerea accesului acestora în crematorii şi 
cimitire şi pentru sancţionarea penală, întru-
cât folosesc calităţi mincinoase (de cleric al 
Bisericii Ortodoxe Române) pentru a obţine 
un folos material injust, păgubind familiile 
îndoliate (art. 215 alin. (2) Cod penal, in-
fracţiunea de înşelăciune).

Centrele eparhiale vor lua măsurile ne-
cesare referitoare la îndatorirea pastoral-mi-
sionară de a catehiza credincioşii cu privire 
la învăţătura de credinţă ortodoxă despre 
înhumare (înmormântare) şi respingerea 
practicii incinerării, precum şi de a acorda 
atenţia cuvenită pastoraţiei individuale a 
persoanelor îndoliate. De asemenea, cen-
trele eparhiale vor lua măsuri în legătură cu 
îndatorirea clerului de a promova, inclusiv 
prin forţa exemplului, ajutorarea familiilor 
îndoliate, pentru ca lipsa banilor să nu fie un 
motiv de a incinera pe cei decedaţi, consi-
derând că înhumarea ar fi prea costisitoare. 

Gheorghe-Cristian Popa - Ziarul Lumina
Conform frontpress.ro

Biserica Ortodoxă Română 
RESPINGE incinerarea morților

Și dacă celor din vechime psalmistul David 
le amintește că jertfa lui Dumnezeu este ini-
ma înfrântă și smerită pe care Dumnezeu nu o 
urgisește (Psalm 50), atunci noi, cei luminați 
cu lumina lui Hristos și cuvântul Evangheliei, 
cu atât mai mult trebuie să retrăim aceste în-
demne.

Oamenilor noștri, însă, le vine greu să 
înțeleagă cele ce ne învață Domnul pentru că: 
în primul rând, creștinismul cere o respon-
sabilitate de la fiecare, iar în al doilea, nouă 
celor ce ne-am născut în păcat și n-am simțit 
nimic altceva decât dulceața lui, ne este greu 
să înțelegem că păcatul este moarte, iar porun-
cile Domnului – Viață veșnică. Și una așteaptă 
Dumnezeu de la noi: „Fiule, dă-mi Mie inima 
ta, și ochii tăi să simtă plăcere pentru căile 
Mele”. (Pilde 23. 26)

În Biserica primară toate cele necesare pen-
tru slujbe: lumânări, ulei, vin ș.a. erau aduse de 
creștini și Ea nu avea nevoie să se grijească de 
ele, iar banii aduși erau împărțiți nevoiașilor. 
La început creștinii se adunau pe ascuns prin 
catacombe și Biserica nu avea un statut spe-
cial, însă cu timpul a fost nevoie de mai mul-
te locașuri de cult, ceea ce a provocat apariția 
unor cheltuieli la construcția și întreținerea lor 
și întreținerea slujitorilor, ba chiar și la plătirea 
impozitelor.

„Cine slujește vreodată la oaste cu solda 
lui? Cine sădește vie și nu mănâncă din roa-
da ei? Sau cine paște o turmă și nu mănâncă 
din laptele turmei? Căci în legea lui Moise 
este scris: „Să nu legi gura boului care treie-
ră”. (1 Corinteni 9. 7-9) După cuvântul apos-
tolului, cei ce săvârșesc cele sfinte, mănâncă 
de la templu și cei ce slujesc altarului au par-
te de la altar. Iar cei ce propovăduiesc Evan-
ghelia, trăiesc din Evanghelie. (1 Corinteni 9. 
13) Deci, fără îndoială, clerul se hrănește din 
Biserică, dar este și aici o limită și nu trebuie 
să folosim cuvintele Scripturii în interesele și 
îndreptățirea noastră.

„Dacă noi am semănat la voi cele 
duhovnicești, este oare mare lucru dacă noi 

vom secera cele pământești ale voastre? Dacă 
alții se bucură de acest drept asupra voastră, 
oare nu cu atât mai mult noi”? (1 Corinteni 9. 
11-12) Dar ce să spunem despre cler sau chiar 
apostoli, căci singur Hristos era inconjurat și 
urmat de ucenici și de unele femei ce-I slujeau 
din avuțiile lor. (Luca 8. 1-3) Desigur Sf. Pavel 
nu-i mustră aici pe creștini, nici e vorba de niște 
„indicații”, ci mai mult arată diferența dintre 
cele pământești și cele duhovnicești, căci știm 
că și el și toți apostolii, în majoritatea cazurilor, 
și-au dobândit bucata de pâine prin sudoarea 
frunții. Sf. Pavel scria: „Dar nu ne-am folosit 
de dreptul acesta, de a secera cele pământești, 
ci toate le răbdăm, ca să nu ne punem piedică 
Evangheliei lui Hristos.” (1 Corinteni 9.12)

Cei care stau în slujba lui Dumnezeu 
și a oamenilor nu au când să se grijească de 
semănatul și strânsul roadei, ba chiar sunt 
datori să privegheze în rugaciune pentru su-
fletele încredințate lor. În primele veacuri ale 
creștinismului, în cazuri de necesitate, cei din 
cler în afară de slujbele bisericești mai aveau și 
alte meserii, chiar și comerț, însă până la urmă 
li s-au interzis acestea anume ca să poarte gri-
jă de sufletele credincioșilor. Nu putem spune 
în ce măsură cei din cler îndeplinesc aceste 
spuse ale apostolului, căci numai Dumnezeu 
cunoaște inimile oamenilor, dar știm cu toții că 
el își chinuia trupul și-l supunea robiei; ca nu 
cumva altora propovăduind, el însuși să se facă 
netrebnic. (1 Corinteni 9.27)

Dar haideți să fim sinceri și să privim treaz 
la cele ce ne înconjoară la momentul actual. În 
general Hristos ne spune să nu judecăm și nu 
vom fi judecați (Matei 7.1), iar dacă o facem, 
să nu judecăm după înfățișare, ci cu judecată 
dreaptă. (Ioan 7.24) Deci care-i dreptatea zi-
lelor noastre? Oamenii nu au posibilitatea să 
vină la biserică cu lumânări, prescuri, unii 

chiar vin și ulei de acasă, iar Biserica are grijă 
să le cumpere sau să le confecționeze, ceea ce 
necesită niște cheltuieli care au nevoie de re-
cuperare. Plus la aceasta, salariile lucrătorilor, 
întreținerea clădirii bisericii, achitarea facturi-
lor, diferite reparații ș.a., toate se fac din surse-
le acumulate.

În acest caz, banii înlocuiesc cele aduse 
de oameni în măsura posibilităților fiecăruia. 
Chiar cuvântul prescură provine de la greces-
cul prosfora, ce se tâlcuiește prinos, aducere, 
ofrandă. Deci nu se cere a zecea parte, ci cât 
lasa buzunarul și conștiința.

Într-adevăr, cuvântul taxă sau preț sună 
urât în Biserică, precum și porunca jertfelor 
în Vechiul Legământ, dar spuneți, vă rog, oare 
asta nu-i o palmă peste obrazul nostru al tu-
turor și clerului și laicilor? Oare e nevoie să 
ajungem la asta? De fapt, vă spunem din pro-
pria experiență, oamenilor le convin mai mult 
asemenea lucruri; taxe, prețuri, price list-uri, 
decât o urmare smerită și tăcută a lui Hristos 
și o viață conform învățăturii Lui. Da, sunt 
asemenea slugii care și-a îngropat talantul și 
n-a voit să muncească, ci I-a zis: „Iată, ai ce-i 
al Tău.” (Matei 25. 25) De câte ori oamenii 
ar „plăti cât nu face” numai să nu depună un 
efort la rugaciune și post, de câte ori ar dori 
să „încheie contracte” cu Dumnezeu, crezând 
că El privește lucrurile la fel ca demnitarii și, 
de ce nu, chiar ca unii din clerici. Oare nu se 
petrec lucruri și nu vin la Hristos oameni as-
menea tânărului bogat din Evanghelie și zic: 
Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viață 
veșnică, crezând că El le va spune prețul sau 
îi va lăuda pentru faptele bune de odinioară? 
Răspunsul e simplu; „Să nu furi, să nu ucizi, 
să nu faci desfrânare, cinstește pe tatăl tău și 
pe maica ta … .” Și atunci când cineva în-
cearcă să se laude că le-a făcut deja, Hristos îi 

spune: Împarte averea ta săracilor și vino de-
Mi urmează Mie. (Marcu 10. 17-21) Și foarte 
mulți se mâhnesc, căci au bogație multă de 
năravuri și patimi de care nu vor să se lepede 
… . Oare nu-i mai bine, în asemenea caz, să 
întrebi cât costă?

Sau închipuiți-vă cât cheltuie oamenii pen-
tru o nuntă de genul „ca la noi la nimeni”, însă 
își încrețesc fruntea atunci când e vorba să lase 
ceva pentru o cununie sau un botez, căci o dată 
în viață se botează și se cunună. Nu? Lipsește 
logica. Câți bani sunt aruncați zilnic în vânt 
pentru țigări, bere, jocuri de noroc, parfumuri, 
rețete pentru slăbire, iar pentru o lumânare 
aprinsă în biserică nu-s pentru că-i prea scum-
pă și nu vreau să „îmbogățesc popii”.

Iuda s-a mâhnit când femeia păcătoasă a 
vărsat mirul pe capul lui Iisus și-l ștergea cu 
părul capului, căci era fur și, având punga, lua 
din ce se punea în ea, punând pretext că se 
putea vinde cu trei sute de dinari și să se dea 
săracilor. Dar spuneți; oare nu fac asemenea 
și „luptătorii împotriva sărăciei” și „plângă-
torii” acestui popor, care, văzând bisericile 
ce au sprijinit și au întărit, și au sfințit acest 
popor mai mult de o mie de ani, împodobite și 
în bună stare, le cred ca mașini de făcut bani 
și îndată le apar în ochi câte un $ asemenea 
rățuștelor hazlii din Walt Disney? Ei doar în 
afară de binefaceri de ochii lumii nu cunosc 
nimic.

Misiunea noastră nu-i să apărăm pe unii și 
să judecăm pe alții. Datoria noastră a tuturor 
e să spunem lucrurilor pe nume, oricât de tare 
ne-ar înțepa ochii și ne-ar zgârâia auzul.

Biserica e Maica noastră. Și chiar dacă se 
confruntă cu multe probleme și suferă, asta nu 
ne îndreptățește s-O vorbim de rău sau s-O pă-
răsim. E un mare păcat să-ți abandonezi Mama 
numai pentru faptul că e bolnavă.

Iar în privința banilor, după cum spunea 
Fericitul Augustin, păcatul nostru e că noi ne 
îndulcim de ceea cu ce ar trebui să ne folosim 
și ne folosim de ceea cu ce ar trebui să ne în-
dulcim.

http://arhimaugustin.info

Arhimandrit Augustin (Zaboroșciuc): 
Biserica şi banii 

u (Urmare din pag. 10)
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ÎNALT PREA  SFINŢIA  VOASTRĂ,
Am deosebita plăcere ca, în numele Guvernului Moldovei şi al meu personal, să Vǎ 

aduc sincere felicitări cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani de la naştere.
 Prin activitatea Dumneavoastră duhovniceasă îndelungată şi neobosită aţi reuşit să con-

solidaţi Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove, să aduceţi alinare şi întărire în sufletele 
creştinilor de la noi. 

În timpul nostru zbuciumat, când lumea devine tot mai frământată de problemele grave cu 
care se confruntă, promovarea adevăratelor valori creştine se impune cu şi mai multă perse-
verenţă. Iubirea pentru aproapele, toleranţa, compasiunea face ca lumea să fie mai bună, mai 
umană, mai aproape de Providenţă.

Vă exprim recunoştinţă pentru devotamentul şi munca neostenită a Înalt Prea Sfinţiei 
Voastre, trăirea creştinească, dragostea şi smerenia pe care le arătaţi credincioşilor de toate 
vârstele. 

Apreciem cu sinceritate eforturile Domniei Voastre în direcţia promovării valorilor creş-
tine ortodoxe, ale păcii, bunei înţelegeri între oameni de diferite naţionalităţi, etnii şi a tole-
ranţei în întreaga noastră societate.

Doresc Înalt Prea Sfinţiei Voastre multǎ sǎnǎtate, multe bucurii şi sǎ continuaţi, cu aceeaşi 
dǎruire, sǎ aduceţi bucurii enoriaşilor şi întregii societăţi. Bunul Dumnezeu să Vă aibă în paza 
Sa şi să Vă dăruiască binecuvântări cereşti.

Vlad FiLAT,
Prim-ministrul Republicii Moldova

La 18 august Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, În-
alt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, sărbătorește jubileul de 60 de ani 

de viață pământească, iar, cu această ocazie, colaboratorii Direcției Mitro-
politane se alătură tuturor felicitărilor venite din partea slujitorilor și mire-
nilor din cuprinsul Mitropoliei Moldovei, cu următoarea urare:

“Înalt Prea Sfinția Voastră!
În aceste momente de deosebită bucurie sufletească, permiteți-ne să ve-

nim cu cele mai alese felicitări și urări de bine, prilejuite de cea de a 60-a 
aniversare din ziua nașterii.

Încă de mic copil ați avut o dragoste aparte pentru cele sfinte, care s-a 
fructificat mai apoi prin hirotonirea în treapta preoțească, astfel încât, într-
un final, prin voia lui Dumnezeu, ați ajuns să păstoriți Biserica Ortodoxă 
din Moldova. 

Misiunea arhierească nu este deloc una ușoară, ci, din contra, presărată 
cu greutăți și ispite, însă, prin dăruirea Înalt Prea Sfinției Voastre și prin 
dragostea sinceră față de clerul și poporul din țara noastră, ați reușit, la 
rându-Vă, să Vă faceți iubit și apreciat ca un părinte înțelept și drept.

Aceste calități care Vă caracterizează dintotdeauna ne inspiră și ne mo-
tivează și pe noi să tindem spre a deveni mai buni și mai responsabili față 
de viața noastră duhovnicească.

Blând și în același timp hotărât, nu ați pregetat vreodată să lăudați sau să 
dojeniți după merite,  pornind din nobilul sentiment părintesc de a susține și 
de a îndruma pe calea cea dreaptă pe nenumărații fii și fiice duhovnicești.

Astfel, în zi de sărbătoare, ne rugăm Domnului să vă dăruiască cu bine-
cuvântările Sale, astfel încât să stați încă mulți ani în deplină pace și liniște 
la cârma Bisericii Ortodoxe, spre a Vă continua misiunea de îndrumare a 
clerului și poporului binecredincios pe atât de anevoioasa cale spre limanul 
mântuirii.

Asigurându-vă de supunere fiască și deosebită prețuire, Vă urăm
Întru Mulți Ani, Stăpâne!” 

Colaboratorii Direcției Mitropolitane

Felicitări

ÎNALT  PREA  SFINŢIA  VOASTRĂ,  
Cu prilejul frumosului jubileu pe care îl marcaţi astăzi, Vă felicit cordial şi Vă 

adresez alese urări de sănătate şi putere de muncă, împreună cu urările de spor în activi-
tatea pe care o desfăşuraţi spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Slujind pe parcursul anilor Sfântului Altar, prin munca plină de abnegaţie şi iubire 
de Dumnezeu, aţi adus o contribuţie considerabilă la renaşterea spirituală a poporului 
nostru, morala creştină şi toleranţa fiind pilonii de bază ai activităţii Înalt Prea Sfinţiei 
Voastre. 

Activitatea prodigioasă pe care o desfăşuraţi întru revenirea la credinţa înaintaşilor 
noştri, V-a adus înalta preţuire a clericilor şi a enoriaşilor, care au în persoana Înalt Prea 
Sfinţiei Voastre un bun exemplu de slujire cu vrednicie Sfintei Biserici şi oamenilor, pe 
care îi ajutaţi să depăşească mai uşor dificultăţile cu care se confruntă, să creadă în forţa 
edificatoare a Binelui şi în puterea nelimitată a Adevărului.

Graţie profundului sentiment de credinţă, perseverenţei şi entuziasmului Înalt Prea 
Sfinţiei Voastre, aţi reuşit să înfăptuiţi multe lucruri frumoase întru păstrarea şi dezvol-
tarea locaşurilor sfinte din ţara noastră, multe din care au devenit centre ale culturii naţi-
onale şi adevărate insule ale spiritualităţii noastre, ceea ce demonstrează şi patriotismul 
profund care Vă caracterizează. 

Întru mulţi şi fericiţi ani, Înalt Prea Sfinţia Voastră!  
Nicolae TiMOFTi, 

Președintele Republicii Moldova

ÎNALT PREA SFINŢIA VOASTRĂ, 

Îmi face o deosebită onoare să Vă adresez 
cele mai sincere felicitări şi cordiale urări de 
bine cu prilejul împlinirii respectabilei vârste de 
60 de ani.

Cu această ocazie, primiţi dovada distinsului 
meu respect şi a profundei gratitudini pentru gri-
ja deosebită a Înalt Prea Sfinției Voastre pentru 
educarea religioasă a enoriaşilor din Republica 
Moldova, asupra cărora vegheaţi cu mare înţe-
lepciune şi cu învăţăturile Sfinte, întru pace şi 
armonie spirituală. 

Apreciind înalt contribuţia valoroasă adusă 
de Înalt Prea Sfinția Voastră la asigurarea bine-
lui comun prin crearea şi dezvoltarea proiecte-
lor de caritate-ajutor, precum şi atenţia aparte 
îndreptată spre perpetuarea tradiţiilor neamului, 
preocuparea permanentă pentru restaurarea mo-
numentelor istorice și bisericești, Vă urez viață 
îndelungată şi graţie divină întru înfăptuirea lu-
crării arhipăstoreşti pentru propăşirea credinţei 
şi realizarea voinţei dumnezeieşti prin proiectele 
propuse.

Fie ca anii care vor urma să aducă în conti-
nuare bucurie duhovnicească și pace sufletească 
pentru Înalt Prea Sfinția Voastră și întreg poporul 
ţării.

Cu aleasă preţuire şi deosebită considerațiune,
Marian LUPU, 

Președintele Parlamentului 
Republicii Moldova

CU DUMNEZEU ÎN SUFLET, 
PE DRUMUL CREDINȚEI

Înalt Prea Sfinția Voastră Vladimir, Mitropolit al Chiși-
năului și al Întregii Moldove, cu ajutorul harului lui Dumne-
zeu, rotunjiți zilele acestea o frumoasă aniversare, cea de-a 
șaizecea de la cinstita Voastră naștere. 

Acest eveniment ne oferă fericitul prilej de a fi alături de 
Înalt Prea Sfinția Voastră și de a fi părtași la acest ceas de 
bucurie.

E știut faptul că V-ați născut într-o familie de oameni 
evlavioși. S-ar cuveni să pomenim aici cu pioșenie pe mama 
și, mai ales, pe unul dintre bunici care au știut să Vă sădească 
în inimă dragostea de Biserică, de Cuvântul lui Dumnezeu. 
Ați relatat în una din cărți cât de mult Vă plăcea să-l ascultați 
în duminicile mohorâte și ploioase de toamnă, povestindu-Vă 
despre sfinții din vechime, care făceau minuni și erau gata să 
moară pentru credința lor în Dumnezeu. Istorisiri care, într-un 
târziu, la ceasul sorocit, vor da rod și Vă vor îndemna să luați 
calea slujirii Domnului. 

Ați avut în copilărie, ca orice copil la vremea lui, un vis: 
să deveniți năier, ca să brăzdați mările și oceanele lumii, să 

cunoașteți alte tărâmuri, alți oameni.

Dar, neștiute sunt căile Domnului.
Ați început slujirea Lui de la 21 de ani ca ipodiacon pe 

lângă Catedrala Adormirii Maicii Domnului din oraşul Smo-
lensk, iar de atunci și până azi L-ați slujit cu neobosită râv-
nă și dăruire. Slujirea Bisericii ați ales-o în mod conștient 
(afirmația vă aparține), atunci când ați înțeles cine este Acel 
Care Vă așteaptă acolo – Hristos. 

 Hirotonirea Prea Sfinției Voastre în funcția de arhipăstor al 
Chișinăului și al întregii Moldove a fost săvârșită în iulie 1989, 
an prevestitor de mari încercări pentru oamenii acestui meleag. 
Suntem martori noi că, de atunci și până azi, sub neostoita 
priveghere a Preasfinției Voastre, viața spirituală a enoriașilor 
Moldovei revine treptat în făgașul ei firesc. Prin voia Celui de 
Sus și prin oblăduirea Prea Sfinției Voastre, numeroase locașuri 
au fost redobândite și renovate, altele noi au fost zidite. Precum 
spuneați în cartea Drumul credinței, azi e vremea zidirii.

De n-ar fi decât o singură lucrare dusă până la capăt în 
timpul arhipăstoriei Înalt Prea Sfinției Voastre, cea a mănăs-
tirii Căpriana, ctitorită de Alexandru cel Bun (1420/1429), și 
tot ar fi de-ajuns pentru ca numele Înalt Prea Sfinției Voas-
tre să fie de-a pururi legat de primul ei ctitor. Mii și mii de 
credincioși vin astăzi încoace să se roage lui Dumnezeu. 
Toată suflarea creștină venită aici vede aievea această minu-

ne, această piatră rară din șiragul de mănăstiri ctitorite de 
marii noștri voievozi și nu uită să se roage Domnului și de 
sănătatea Înalt Prea Sfinției Voastre.

Ați făptuit multe lucruri bune, ați fost mereu alături de 
turma pe care ați păstorit-o, V-ați dat toată silința și ostenea-
la ca în societate să domnească pacea și iubirea de oameni. 
Adică tocmai ceea ce ne lipsește astăzi cel mai mult. Și, pe 
bună dreptate, Biserica cârmuită de Înalt Prea Sfinția Voastră 
se bucură de cel mai mare respect și încredere din partea oa-
menilor acestei țări.

Munca neprecupețită a Înalt Prea Sfinției Voastre a fost 
prețuită – atât de autoritățile bisericești, cât și de guvernele 
mai multor țări – cu cele mai înalte și prestigioase decorații. 
Le-ați binemeritat cu prisosință, făcând să lumineze lumina 
Voastră înaintea oamenilor. Unor asemenea slujitori Iisus le-a 
spus: voi sunteți sarea pământului; voi sunteți lumina lumii 
(Matei 5, 13-14).

În încheiere, am dori să Vă adresăm cu smerenie cele mai 
sincere felicitări, urându-Vă ani mulți și sănătate, pentru a 
putea duce până la capăt, pe drumul credinței, lumina și dra-
gostea cu care V-a hărăzit Dumnezeu, întru slava Lui.

Academician  Gheorghe DUCA,
Președinte al Academiei de Științe a Moldovei


