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

„Cea mai scurtă 
cale către Hristos 

este de a purta 
povara celuilalt.”    

 (Stareţul Ambrozie 

de la Optina)
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A aviale

Cu binecuvântarea Înalt Prea 
Sfințitului Mitropolit Vladimir, 
pentru al cincilea an la rând, s-a 
desfășurat Pelerinajul Tinerilor, 
având ca punct de pornire biserica 
“Întâmpinarea Domnului” din in-
cinta Univeristății de Stat din Mol-
dova și destinație finală mănăstirea 
“Sf. Iacov Persul” din satul Sireți.

La eveniment au participat peste 700 
de persoane, ceea ce face ca ediția din 
acest an a pelerinajului să fie cea mai 
amplă de până acum. 

Un prim popas a avut loc la sediul 
mitropolitan, pelerinii primind binecuvân-
tarea mitropolitului, care a săvârșit un Te-
Deum și a împărțit cărți de rugăciuni celor 
prezenți.

Pe parcursul traseului, creștinilor care 
au pornit din Chișinău li s-au alăturat 

credincioși din satele din apropiere, pre-
cum Trușeni, Dumbrava, Vatra, Cojușna 
și Ghidighici.

Ajunşi la mănăstire, participanţii la 
pelerinaj au fost întâmpinaţi, în dangătul 
clopotelor, de către obştea sfântu-

lui aşezământ în frunte cu părintele 
stareţ, arhimandritul Porfirie. Cu acest 
prilej părintele a adresat un cuvânt de 
învăţătură oaspeţilor lăcaşului: “Peleri-
najul este un act spiritual de mulţumire 
adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile 

primite de la El; astfel pelerinajul este în 
sine un act de asceză şi o jertfă de grati-
tudine. În același timp preacuivioșia sa a 
menționat că acest Drum al Crucii este 
o adevărată mărturisire a credinței, mai 
ales în aceste timpuri de apostazie tot 
mai evidentă.”

Mai târziu, creștinii s-au închinat la 
sfintele moaște din mănăstire, au mulțumit 
Domnului pentru că au ajuns la destinație 
fără ispite și au participat la o agapă 
frățească, organizată prin bunăvoința 
obștii monahale și a creștinilor din satul 
Sireți.

Din numele pelerinilor a vorbit părintele 
Octavian Moșin, paroh al bisericii “Întâmp-
inarea Domnului” din Chișinău, care a 
mulțumit pelerinilor și confraților slujitori 
pentru bunăvoința de a participa la proce-
siune, declarând că în aceste momente 
este absolut evident că Pelerinajul Tinerilor 
devine deja un pelerinaj tradițional. Sfinția 
sa a avut alese cuvinte de mulțumire și 
către părintele stareţ Porfirie, care, la fie-
care ediție a evenimentului, se străduiește 
să primească numeroșii pelerini ca pe niște 
adevărați fii și fiice duhovnicești.

La final, credincioșii au fost transportați, 
în mod organizat, cu autocarele înapoi la 
Chișinău.

Sursa: www.tineretulortodox.md

Pelerinajul Tinerilor 
la cea de-a cincea ediție

Recent şi-a desfăşurat lu-
crările Seminarul metodolo-
gic republican „Şcoala şi 
Biserica: parteneriat pentru 
educaţie”, organizat de De-
partamentul ”Studii” al Mi-
tropoliei Chişinăului şi 
Întregii Moldove, în parte-
neriat cu Ministerul Educa-
ţiei al Republicii Moldova, 
Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei, Academia de Teo-
logie din Moldova, Asociaţia 
pentru Educaţie Creştin-Orto-
doxă, Biserica „Sfântul Dumi-
tru” din Chişinău, Fundaţii-
le „Vasiliada”, „Filocalia”, 
Ziarul „Literatura şi Arta”, 
„Făclia”, „Scara spre Cer”, 
editurile „CUVÂNTUL-ABC”, 
„CAMNO”, „Cu drag”. 
 

BENEFICIARI: Şefii DGÎTS, DRETS, in-
spectorii şcolari din episcopii, metodiştii pentru 
predarea Religiei din protopopiate, formatorii na-
ţionali în domeniu.

 A găzduit Seminarul Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei, oferind participanţilor un confort deo-
sebit: sală bine amenajată, dotată cu utilajul nece-
sar pentru o bună desfăşurare a activităţilor, con-
diţii pentru deservirea, la pauza de cafea, a celor 
140 de persoane venite din toate raioanele.

În cadrul Seminarului a avut loc un schimb 
de experienţă în intenţia dezvoltării relaţiilor de 
colaborare la nivel de instituţii (Biserică, şcoală, 
comunitate de părinţi, autoritate publică), a pro-
movării unor bune practici naţionale şi internaţio-
nale cu privire la soluţionarea problemelor ce ţin 
de formarea spirituală a elevilor, şi anume:

- perfecţionarea cadrului normativ-juridic aflat 
în proces de elaborare; 

- iniţierea şi consolidarea parteneriatelor pen-
tru asigurarea oportunităţilor de realizare a educa-
ţiei religioase; 

 - abordarea sistemică a problemelor educaţi-
ei spirituale de către managementul educaţional, 
ţinând cont de contextul instituţional real, şi nu 
ipotetic.

În discursurile lor, vorbitorii au subliniat că 
principalele probleme de actualitate în domeniul 
educaţiei spirituale sunt cele legate de nevalorifica-
rea oportunităţilor garantate de accesul la informa-
ţie, calitatea managementului implementării disci-
plinei opţionale „Religie” şi contextul instituţional 
în care s-a derulat şi se realizează acest proiect.

Persistenţa acestor probleme este determinată, 
în special, de sărăcia spirituală, de cunoaşterea 
superficială sau, mai frecvent, necunoaşterea ade-
vărului de credinţă creştin-ortodoxă (neglijenţa 
spirituală a părinţilor, crescuţi potrivit ideologiei 
ateiste, absenţa părinţilor şi delegarea responsa-
bilităţilor pentru educarea copiilor unor terţe per-
soane etc.), dar şi de sărăcia propriu-zisă. 

Indicatorii care evidenţiază calitatea mana-
gementului educaţional ca problemă în procesul 
formării spirituale a elevilor:

- disfuncţionalităţile generate de uzura cadrului 
juridic sau lipsa totală a acestuia în ceea ce pri-
veşte noţiunea de profesor de religie;

- imperfecţiunea mecanismului de alocare a mij-
loacelor financiare („...creşterea mijloacelor fi-
nanciare alocate educaţiei nu a avut drept efect 
schimbări de esenţă în sistemul educaţional, 
iar mecanismele existente de alocare a resur-
selor nu stimulează performanţa”, inclusiv în 
ceea ce ţine de educaţia spirituală);

- autonomia limitată a instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar;

- persistenţa unui management bazat mai mult 
pe procese decât pe rezultate.

Din agenda seminarului
ÎPS VLADIMIR, Mitropolitul Chişinăului şi 

al Întregii Moldove, în discursul intitulat „Lăsaţi 
copiii să vină la Mine...”, a subliniat că „tot ce tre-
buie să facem este să ne dăm mâna, să continuăm 
ceea ce am început împreună şi să ne propunem 
noi obiective în predarea Religiei pentru a atinge 
scopuri binecuvântate. Trebuie să fim conştienţi 
cu toţii că de felul în care astăzi ne vom educa ti-
nerii depinde viitorul poporului nostru pentru ani 
şi ani înainte”

„Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie” 
Seminar metodologic republican 

Continuare în pag.  6        u
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Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (3 - 27 septembrie 2012)

3 septembrie
În cea de a XIII-a Duminică după Ru-

salii, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladi-
mir a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Li-
turghie la Catedrala “Nașterea Domnului” 
din Chișinău,  înconjurat fiind de preoții 
sfântului locaș, în prezența numeroșilor 
credincioși.

Serviciul divin a fost unul deosebit pentru 
diaconul Victor Craveț care s-a învrednicit 
de hirotonire în treapta preoțească.

Cu acest prilej, Întâistătătorul a urat 
Sfinției Sale să fie vrednic de crucea pe care 
și-a luat-o și să slujească Domnului cu dărui-
re și jertfire de sine spre mântuirea poporului 
drept-măritor.

Tot în ziua hirotonirii, Pr. Victor Craveț a primit și primele decorații – dreptul de a purta 
Bederniță și Camilfacă.

Părintele s-a arătat profund recunoscător Mitropolitului pentru această mare cinste și a pro-
mis să fie slujitor smerit și ascultător Înalt Prea Sfinției Sale, muncind pentru binele și mărirea 
Bisericii Ortodoxe din Moldova și pentru propășirea turmei încredințate spre păstorire.

După Liturghie a urmat un Te-Deum de mulțumire Domnului pentru toate binefacerile Sale.

6 septembrie

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a găzduit Seminarul „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru 
educaţie”, desfăşurat la iniţiativa Mitropoliei Moldovei şi a Ministerului Educaţiei. Respon-
sabil de organizare a fost Departamentul Mitropolitan Studii, care a invitat şefii Direcţiilor de 
învăţământ din toate eparhiile, precum şi inspectorii şcolari responsabili de predarea disciplinei 
opţionale Religie.

Seminarul a fost binecuvântat de către Mitropolitul Vladimir, care a menţionat următoarele:
„La acest început de an de studii am convenit desfăşurarea unui Seminar metodologic cu 

genericul: “Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”, nădăjduind că se va consolida o 
frumoasă şi firească colaborare întru implementarea disciplinei opţionale Religie.

Mai bine de un an, Departamentul mitropolitan Studii a coordonat predarea acesteia în 
instituţiile preuniversitare din republică, oferind suport şi încurajând orice iniţiativă pentru 
desfăşurarea acestor ore de spiritualitate ortodoxă.

Au fost editate primele manuale pentru clasele I-VI, s-au desfăşurat seminare privind im-
plementarea Curriculumului la Religie în 8 raioane, s-a iniţiat formarea de noi cadre didactice, 
se realizează cursuri de recalificare pentru teologi la modulul psihopedagogie. Toate acestea 
sunt etape prin care trebuie să mergem împreună – profesorii antrenaţi în procesul de predare 
şi reprezentanţii Bisericii, care urmărim şi susţinem implementarea Religiei.

Aducem alese mulţumiri celor care se trudesc pe acest tărâm deloc uşor, dar nobil, şi con-
tribuie la formarea personalităţii înduhovnicite a generaţiei în creştere. Vă îndemnăm să facem 
tot ce ne stă în puteri pentru a educa copiii ţării noastre în dragoste pentru aproapele.”

9 septembrie
Ușile Catedralei Mitropolitane din Chișinău 

s-au deschis pentru mulțimea de creștini veniți să 
participe la Sfânta Liturghie oficiată de către În-
tâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS 
Mitropolit Vladimir.

Acest serviciu divin a fost unul de o deosebită 
importanță duhovnicească pentru tânărul diacon 
Dionisie Rotari, care s-a învrednicit de hirotonire 
în treapta preoțească pe seama parohiei din s. Je-
vreni, r. Criuleni.

Părintele Dionisie a primit felicitările Înalt Prea 
Sfinției Sale și ale confraților slujitori de la Cate-
drala Mitropolitană pentru acest important pas în 

viața sa duhovnicească, cu nădejdea că își va dedica toate forțele pentru luminarea poporului 
bine-credincios și pentru proslăvirea Bisericii lui Hristos.

Sfinția sa a mulțumit Mitropolitului pentru îndrumarea părintească și pentru sfaturile 
prețioase, precum și slujitorilor prezenți la hirotonie pentru susținere și rugăciune, menționând 
că, cu ajutorul lui Dumnezeu, va face totul pentru a fi de folos Bisericii Ortodoxe din Moldova 
și creștinilor încredințați spre păstorire.

Serviciul divin s-a încheiat cu un Te-Deum de mulțumire Domnului pentru toate bineface-
rile și binecuvântările Sale.

10 septembrie
Întreaga obște a mănăstirii Țigănești în frunte cu părin-

tele stareț, Arhim. Irinarh (Costru), și numeroșii pelerini, 
au întâmpinat în această dimineață, cu nespusă bucurie 
duhovnicească, pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din 
Moldova – Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir.

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la redeschiderea 
mănăstirii Țigănești, Înalt Prea Sfinția Sa a sfințit un nou 
locaș de închinăciune de pe teritoriul așezământului mo-
nahal – paraclisul “Izvorul tămăduirilor”, după care, a ofi-
ciat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat fiind de 
numeroși slujitori ai altarului.

În cadrul serviciului 
divin, mai mulți preoți și 
monahi viețuitori ai mă-
năstirii Țigănești s-au în-
vrednicit de înalte distincții 
bisericești pentru activita-
tea lor rodnică spre binele 
și mărirea Bisericii Ortodo-
xe din Moldova. La fel, în 
timpul liturghiei, monahul 
Varnava a fost hirotonit în 
treapta de ierodiacon pe 
seama mănăstirii Țigănești.

După slujbă a fost 

săvârșit înconjurul sfântului locaș cu citirea Evangheliei, iar mai târziu, Vlădica Vladimir s-a 
adresat către binecredincioasa adunare cu un cuvânt de felicitare și învățătură, menționând că, 
în această zi, seculara mănăstire Țigănești, neprețuita comoară spirituală din inima codrilor, a 
devenit și mai frumoasă, prin sfințirea paraclisului care, de acum înainte, alături de celelalte 
biserici din incinta mănăstirii, va fi loc de regăsire sufletească pentru tot creștinul dornic să 
îngenuncheze în fața Bunului Dumnezeu.

Înalt Prea Sfinția Sa a venit cu alese cuvinte de apreciere către preacuviosul părinte stareț 
pentru eforturile depuse spre săvârșirea acestei frumoase lucrări, menționând în același timp 
și râvna obștii monahale, care, în deplină ascultare, prin rugăciune și prin faptă, a contribuit la 
ridicarea paraclisului.

Totodată, Mitropolitul s-a adresat cu alese cuvinte de mulțumire către toți ctitorii care au 
contribuit material și financiar la zidirea sfântului locaș și care astfel au dat un bun exemplu 
tuturor oamenilor de bună credință, dornici să ajute Sfânta Biserică după putință.

La rândul său, părintele Arhimandrit Irinarh a mulțumit Întâistătătorului din numele tuturor 
celor prezenți pentru susținerea de care se bucură permanent mănăstirea Țigănești din partea 
Înalt Prea Sfinției Sale, precum și pentru călduroasele cuvinte de felicitare, menționând că, și 
în continuare, atât el, cât și întreaga obște a mănăstirii, vor rămâne fii ascultători ai Bisericii 
strămoșești și ai Înalt Prea Sfinției Sale.
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11 septembrie

În ziua în care Biserica Ortodoxă pomeneşte Tăierea capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi 
Înaintemergătorul Mântuitorului, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, înconjurat de un nu-
meros sobor preoțesc, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala “Nașterea Dom-
nului” din Chișinău, prilej cu care sfântul locaș s-a dovedit a fi neîncăpător pentru numeroșii 
enoriași veniți să participe la slujbă.

În întreaga lume ortodoxă, inclusiv în țara noastră, Sf. Ioan Botezătorul se bucură de o 
deosebită cinstire printre creștini, ca mărturie stând şi răspândirea mare a acestui nume printre 
credincioșii drept-slăvitori.

Cu acest prilej, în predică s-a și menționat că fiecare dintre credincioşi trebuie să ştie că are 
în Înaintemergătorul Domnului un mare mijlocitor în faţa Dreptului Judecător, căruia trebuie 
să ne rugăm cu multă dragoste şi încredere.

16 septembrie
În Duminica a XV-a după Rusalii, Întâi-

stătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, 
ÎPS Mitropolit Vladimir, dimpreună cu 
numeroși slujitori și în prezența enoriașilor 
Catedralei “Nașterea Domnului” din 
Chișinău, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca 
Liturghie.

În cadrul serviciului divin, doi slujitori 
din Federația Rusă, Prot. Iosif Ilinițchii și 
Prot. Nicolae Morozov, au fost decorați cu 
Ordinul “Cuv. Paisie Velicicoski”, gr. II, în 
semn de recunoștință pentru activitatea sâr-
guincioasă spre binele și mărirea Bisericii.

Cu această oca-
zie, Vlădica Vladi-
mir a mulțumit celor 
doi vrednici slujitori 
pentru aportul lor 
adus pentru întărirea 
relațiilor frățești și 
pentru toate binefa-
cerile pe care le-au 
făcut pentru Biserica 
Dreptmăritoare din 
țara noastră, chiar  
aflându-se departe 
de aceste meleaguri. 
În context, Înalt 
Prea Sfinția Sa și-a 
exprimat speranța 
că, și în continuare, 

aceste relații frățești vor cunoaște o nouă amploare, iar roadele lor vor fi pe măsura eforturilor 
și a dragostei creștinești.

Preoții decorați au mulțumit Mitropolitului Vladimir pentru deosebita cinste, menționând 
că au venit în țara noastră cu gânduri de deosebită admirație și prețuire, iar faptul că au posibi-
litatea să coliturghisească cu Înalt Prea Sfinția Sa și slujitorii Catedralei din inima Chișinăului 
este prilej de deosebită cinste și bucurie duhovnicească.

Slujba s-a încheiat cu un Te-Deum de mulțumire închinat Tatălui Ceresc și de rugăciune 
pentru pacea și liniștea țării.

***
După Sfânta Liturghie, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a rostit, în prezența slujitori-

lor și a enoriașilor, rugăciunea pentru pace și bună înțelegere în Republica Moldova.

Acest eveniment s-a desfășurat în conformitate cu circulara potrivit căreia parohiile și mă-
năstirile din cuprinsul Mitropoliei Moldovei au fost îndemnate ca în ziua de 16 septembrie, în 
cadrul serviciului divin, să înalțe către Dumnezeu o rugă pentru pace și bună înțelegere între 
concetățeni.

Amintim că prin binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, data de 16 septembrie a fost insti-
tuită ca zi de rugăciune pentru  concilierea și liniștea  țării.

18 septembrie

În dmineața zilei, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir l-a primit în audiență la Palatul 
Mitropolitan pe domnul Petru Costin, colonel al Serviciului Vamal al RM, responsabil de acti-
vitatea muzeistică a instituției.

Prin purtarea de grijă a domniei sale, de-a lungul timpului, au fost organizate peste o sută de 
expoziții naționale și internaționale, dintre care 30 cu icoane casnice.

Tot domnul Costin este cel care a refăcut steagurile şi drapelele domnitorilor Moldovei, 
inclusiv pe cel al voievodului Ştefan cel Mare, cu care a luat parte la evenimente de stat.

Pentru munca depusă în acest domeniu, Înalt Prea Sfinţia Sa l-a decorat pe domnul colonel 
cu Ordinul “Ştefan cel Mare şi Sfânt” gr. II, exprimându-şi speranţa că şi în continuare domnia 
sa va activa cu aceeaşi dăruire, punând la dispoziţia publicului larg podoabele spirituale ale 
înaintaşilor noştri.

20 septembrie
Înalt Prea Sfințitul Mitropo-

lit Vladimir a oficiat un serviciu 
divin la biserica din cadrul peni-
tenciarului nr. 15 Cricova. Slujba 
a început cu sfințirea prestolului 
sfântului lăcaș, după care arhi-
ereul, dimpreună cu mai mulți 
preoți militari, a oficiat Sfânta 
și Dumnezeiasca Liturghie, la 
care au participat înalți demni-
tari ai Ministerului de Justiție în 
frunte cu domnul viceministru 
Vladimir Grosu, reprezentanți 
ai administrației penitenciarului, 
precum și mai mulți deținuți.

Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (3 - 27 septembrie 2012)
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În cadrul slujbei, părintele-capelan Prot. Mitr. Andrei Braniște a fost decorat cu dreptul de 
a săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie cu Ușile Împărătești deschise până la Heruvic, 
pentru eforturile depuse spre buna administrare a acestui sfânt lăcaș, dar și pentru activitatea 
pastorală pe care o face în rândul creștinilor din penitenciare.

La finalul serviciului divin, Vlădica Vladimir a menționat că orice credincios are nevoie 
de ajutorul, de sfatul și de susținerea unui duhovnic, dar această necesitate se face și mai 
simțită acolo unde, dintr-un motiv sau altul, cu, sau fără voie, anumiți oameni sunt nevoiți 
să-și ispășească pedepsele pentru greșelile făcute. Iar spovedindu-se și participând la sfintele 
slujbe, acești oameni capătă ușurare sufletească și iertare pentru păcatele lor, ceea ce îi ajută să 
se integreze mai ușor în societate și să se întoarcă la cei dragi cu alte viziuni și gânduri – mai 
bune și mai ziditoare. Apreciind meritele părintelui Andrei în această direcție, Mitropolitul 
și-a exprimat speranța că, și în continuare, atât sfinția sa, cât și ceilalți preoți militari își vor 
îndeplini cu cinste slujirea ce le-a fost încredințată.

Totodată, Înalt Prea Sfinția Sa a venit cu un cuvânt de recunoștință pentru reprezentanții 
Ministerului Justiției și cei ai administrației penitenciarului – pentru facilitarea accesului sluji-
torilor Bisericii la deținuți, spre a le oferi atât de necesara hrană spirituală.

În context, ierarhul a oferit mai multe decorații celor care au depus și depun eforturi consi-
derabile în acest domeniu.

***

În după-amiaza zilei, domnul Joseph Blatter, Preşedintele FIFA, însoţit de către domnul 
Pavel Ciobanu, Preşedintele Federaţiei Moldovei de Fotbal, au vizitat Palatul Mitropolitan, 
unde au avut o întrevedere cu Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir.

Întâmpinând oaspetele de vază, Înalt Prea Sfinţia Sa a menţionat că pentru el personal, 
precum şi pentru toţi pasionaţii de fotbal din ţara noastră această vizită este una extrem de 
importantă, mai ales că între Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove şi FMF există o 
îndelungată şi fructuoasă colaborare datorită disponibilităţii şi iniţiativelor domnului Ciobanu.

La rândul său, domnul Blatter a mulţumit Înalt Prea Sfinţiei Sale, precum şi colaboratorilor 
Direcţiei Mitropolitane, pentru primirea cordială. În context, oaspetele s-a arătat impresionat 
de relaţiile şi colaborarea Federaţiei Moldovei de Fotbal cu mai multe instituţii în domeniul 
social, inclusiv cu Mitropolia Moldovei, fapt care contribuie la promovarea valorilor socio-
umane pe scară largă.

Ulterior, Preşedintele FIFA a ţinut să-l felicite pe Întâistătător cu ocazia recentului jubileu 
de 60 de ani, dăruindu-i o medalie omagială, dedicată aniversării Înalt Prea Sfinţiei Sale.

La final, Vlădica Vladimir a dăruit înaltului oaspete o copie a icoanei făcătoare de minuni 
cu chipul Maicii Domnului de la Hârbovăţ.

21 septembrie
În ziua Nașterii Maicii Domnului, zeci de credincioși au venit să participe la serviciul divin 

praznical, oficiat de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, înconjurat de slujitorii Cate-
dralei centrale din Chișinău.

Această mare sărbătoare creștină se bucură de o deosebită cinstire printre creștinii din țara 
noastră, dovadă fiind și înalta ținută duhovnicească a acestora, precum și numărul mare al celor 
care au venit să se închine Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și să-i ceară mijlocirea în fața 
Dreptului Judecător.

Or, anume acesta a fost și mesajul predicii, enoriașilor vestindu-li-se că este prilej de mare 
veselie duhovnicească, pentru că s-a născut pe pământ Maica Vieții, Fecioara Maria, cea mai 
sfântă ființă omenească, pe care Atotputernicul Dumnezeu, în nemărginita-I înțelepciune, a 
ales-o mai înainte de întemeierea lumii ca să nască pe Mântuitor de la Duhul Sfânt.

Dreptmăritorii creștini au fost îndemnați să petreacă această zi în cuvioșie și smerenie și să 
se roage neîncetat Maicii Domnului pentru ajutor și întărire.

După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, Vlădica Vladimir, dimpreună cu soborul preoțesc, 
a săvârșit un Te-Deum de mulțumire.

22 septembrie
Dangătele de clopot de la Sfânta Mănăstire 

Cușelăuca au vestit venirea Întâistătorului Biseri-
cii Ortodoxe din Moldova, care a fost întâmpinat 
de obștea monahală în frunte cu maica stareță Vera 
(Spinei) și numeroșii pelerini ai acestui istoric 
așezământ monahal.

În cadrul Sfintei Liturghii, ÎPS Mitropolit 
Vladimir a oferit câteva importante distincții 
bisericești, după cum urmează: maica stareță a 
fost avansată în treapta de egumenă, primind drep-
tul de a purta Toiag, Prot. Petru Spinei, cleric al 
mănăstirii “Adormirea Maicii Domnului”, a fost 
decorat cu dreptul de a purta Mitră, Egumenul Ca-

sian (Miurcu) a fost avansat în treapta de Arhimandrit, iar Prot. Mitr. Efim Moroșanu și Prot. 
Mitr. Grigorie Lăcustă s-au învrednicit de dreptul de a sluji cu Ușile Împărătești deschise până 
la “Tatăl nostru”.

Serviciul divin a fost marcat și  de hirotonirea diaconului Nicolae Zgardan, cleric al mă-
năstirii Cușelăuca, în treapta de preot. Cu această ocazie, Vlădica Vladimir a urat nou-hiroto-
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nitului preot să fie demn de această deosebită chemare și să-și trăiască viața pământească în 
deplină ascultare față de Evanghelie, ca el însuși să fie îndrumător pentru creștinii încredințați 
spre păstorire.

Părintele Nicolae a mulțumit Înalt Prea Sfinției Sale pentru prețioasele îndrumări și pentru 
cuvintele de felicitare, asigurând Ierarhul că și mai departe va fi supus și ascultător Înalt Prea 
Sfinției Sale, muncind cu sârguință spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe și spre propășirea 
creștinilor bine-credincioși.

După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, Mitropolitul Vladmir s-a adresat numeroasei adu-
nări cu un cuvânt de învățătură și felicitare, menționând că mănăstirea cu hramul “Adormirea 
Maicii Domnului” are un loc de cinste printre celelalte așezăminte monahale din țara noastră, 
fiind păstrătoare și promotoare a legii Ortodoxe veacuri la rând. Înalt Prea Sfinția Sa a venit 
cu aprecieri deosebite pentru actuala obște, în frunte cu maica Vera (Spinei), apreciind grija pe 
care o au cei de aici pentru păstrarea bunului nume al mănăstirii Cușelăuca și pentru dragos-
tea ce o manifestă pentru fiecare pelerin în parte, aducându-și astfel contribuția la apropierea 
credincioșilor de Dumnezeu.

La rându-i, maica stareță și-a manifestat profunda recunoștință din numele ei și din numele 
întregii obști față de Înalt Prea Sfinția Sa pentru cuvintele călduroase și pentru permanenta 
susținere de care are parte mănăstirea din partea arhiereului, subliniind faptul că, și în continu-
are, cu ajutorul Domnului și cu sprijinul Vlădicăi, va munci pe ogorul Mântuitorului, ducându-
și cu smerenie ascultarea spre propășirea Bisericii strămoșești.

La final, mai mulți ctitori au primit distințcii și mențiuni bisericești pentru ajutorul adus 
sfintei mănăstiri.

23 septembrie
Mulțime de creștini drept-măritori 

s-a adunat la Catedrala “Nașterea Dom-
nului” din Chișinău pentru a da laudă 
lui Dumnezeu în cadrul Sfintei Litur-
ghii, oficiate de către Înalt Prea Sfințitul 
Mitropolit Vladimir și slujitorii sfântu-
lui lăcaș.

Arhiereul, preoții și poporul au 
mulțumit Domnului pentru toate bine-
facerile Sale și au cerut binecuvântarea 
lui Hristos pentru toată fapta cea bună și 
ferirea de orice uneltire vărjmașă.

Or, anume prin rugăciune se și ma-
nifestă cel mai bine dragostea Întâi-
stătătorului pentru propor și prețuirea 
popoprului pentru cel care duce făclia 
pe calea mântuirii. Acest exemplu al 
unității creștine poate fi observat de fie-
care dată când Înalt Prea Sfinția Sa este 

în mijlocul credincioșilor, ridicând mâinile către Cer și binecuvântând în numele Domnului pe 
cei veniți cu smerenie să aducă laudă Atotțiitorului.

Iar cel mai îmbucurător este faptul că în astfel de momente de o deosebită solemnitate 
duhovnicească, în biserică pot fi observați și mulți tineri, care, după datina străbună, cinstesc 
pe Dumnezeu, purtând mai departe în suflete Legea creștinească spre mântuire și propășire.

25 septembrie

Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir l-a primit în audienţă pe domnul Dumitru Afanasiu, 
şeful Atelierului Mitropolitan, căruia i-a mulţumit pentru munca sârguincioasă pe care o depu-
ne deja mai mulţi ani la rând spre binele şi mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

În semn de recunoştinţă pentru eforturile permanente depuse în domeniul său de activitate, 
Vlădica Vladimir l-a decorat pe domnul Afanasiu cu Ordinul “Cuv. Paisie Velicikovski”. gr. II, 
urându-i ca şi în continuare să aibă parte de aceleaşi succese şi realizări deosebite.

Domnul Dumitru Afanasiu a mulţumit Mitropolitului pentru înalta distincţie bisericească, 
asigurându-l pe Întâistătător că şi mai departe va munci cu aceeaşi râvnă şi dedicaţie.

27 septembrie
Cu ocazia marelui praznic 

al Înălțării Sfintei Cruci, În-
alt Prea Sfințitul Mitropolit 
Vladimir a oficiat un serviciu 
divin la Catedrala “Nașterea 
Domnului din Chișinău” 
în prezența clericilor și 
numeroșilor credincioși.

Fiind prăznuită Înălţarea 
Sfintei Cruci, în centrul sfân-
tului locaş a fost instalată 
spre închinare creştinilor o 
cruce înfrumuseţată cu flori 
vii, pentru a aduce aminte 
credincioşilor despre impor-
tanţa acesteia în actul mântu-
irii poporului binecredincios.

În cadrul serviciului divin, diaconul Mihail Bortă, absolvent al Facultății de Teologie Or-
todoxă din Cluj-Napoca, România, s-a învrednicit de hirotonie în treapta preoțească pe seama 
bisericii “Întâmpinarea Domnului” din mun. Chișinău.

Cu acest binecuvântat prilej, arhiereul 
a urat părintelui Mihail să-și ducă cu cin-
ste și vrednicie crucea preoției, muncind și 
luptând cu armele cele duhovnicești pentru 
mântuirea creștinilor încredințați spre păs-
torire.

Pr. Mihail a mulțumit Înalt Prea Sfinției 
Sale pentru încrederea acordată, asigurând 
Mitropolitul că va depune toate eforturile 
pentru a fi un vrednic slujitor al Altarului, 
să fie de folos Bisericii Ortodoxe din Mol-
dova și poporului binecredincios.

După Liturghie, Întâistătătorul a săvârșit 
un Te-Deum de mulțumire, iar mai apoi 
a felicitat enoriașii cu ocazia sărbătorii, 
vorbindu-le despre semnificația deosebi-
tă a acestei zile, iar apoi a împărțit tuturor 
cruciulițe sfințite la mormântul Domnului.

Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (3 - 27 septembrie 2012) 
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 Doamna Tatiana POTÂNG, viceministru al 
educaţiei, s-a referit la importanţa parteneriatului 
dintre Biserică şi şcoală în educaţia spirituală a 
generaţiei în creştere. În discursul său, viceminis-
trul educaţiei a prezentat informaţii cu privire la 
numărul de elevi care au studiat religia în perioa-
da 2010-2012, şi anume: în luna mai 2010, erau 
75730 de elevi care frecventau orele de religie, în 
mai 2011, avem 76232 de elevi. Dacă la începutul 
anului şcolar 2011-2012 numărul doritorilor de a 
studia disciplina „Religie” este de 69884 de elevi, 
în luna mai 2012, la sfârşitul anului de studii, nu-
mărul elevilor s-a redus până la 61722 de elevi. 
De asemenea s-a pus accent pe formarea cadrelor, 
acesta fiind factorul decisiv în reuşita revenirii la 
predarea religiei în şcoală. 

Lilia POGOLŞA, directorul Institutului de 
Ştiinţe ale Educaţiei, i-a asigurat pe cei prezenţi 
că administraţia Institutului este deschisă pen-
tru colaborare în vederea recalificării la modulul 
„psihopedagogie” şi abordarea problemelor ce ţin 
de formarea continuă a profesorilor de religie, de 
conferirea de grade didactice.  

În cadrul seminarului au fost prezentate ma-
nualele de religie creştin-ortodoxă pentru clasele 
1-6, elaborate de către preoteasa Liliana CREŢU.

Valeriu CIUBOTARU, şeful direcţiei Învăţă-
mânt general, Departamentul Studii al Mitropo-
liei Chişinăului şi a Întregii Moldove, a abordat 
probleme ce ţin de metodologia predării religiei 
în instituţiile de învăţământ preuniversitar în anul 
de studii 2012-2013, remarcând că, în cadrul Mi-
tropoliei, a fost creată o structură bine închegată 
care permite organizarea pe verticală şi orizontală 
a activităţilor ce ţin de coordonarea şi susţinerea 
metodico-didactică a disciplinei „Religie”. De 
asemenea, dl Ciubotaru a subliniat că predarea 
religiei în şcoală nu este o problemă a Bisericii 
Ortodoxe, nu este o problemă a Ministerului Edu-
caţiei, ci reprezintă o condiţie a existenţei noastre 
ca popor, ca naţiune, ca ţară.  

Academicianul Nicolae DABIJA, redactor-şef 
al săptămânalului “Literatura şi arta”, a lansat în 
cadrul seminarului proiectul “O carte pentru bi-
blioteca parohială”; argumentele aduse de vorbi-
tor întru susţinerea proiectului au fost primite cu 
aplauze de cei prezenţi în sală. Unchiul scriito-
rului, Serafim Dabija, stareţ al mănăstirii Zloţi, a 
fost cel care a salvat şi a păstrat o parte din bibli-
oteca mănăstirii în perioada când comuniştii-atei 
nimiceau tot ce ţinea de spiritualitatea neamului 
nostru, ştiind că credinţa pentru români este ca 
drojdia pentru pâine. În acei ani, micuţul Nicolae 
Dabija, ajutat de bunica sa, a învăţat mai întâi al-
fabetul latin din acele cărţi dosite în podul casei 
bunicilor. Este incontestabil faptul, a subliniat dl 
academician Dabija, că fiecare parohie are o strin-
gentă nevoie de carte bună, de preoţi care trebuie 
să desfăşoare activitate misionară de catehizare la 
toate nivelele, cartea şi biblioteca fiindu-le sprijin 
în realizarea de parteneriate între Biserică, fami-
lie, şcoală şi comunitate. De fapt, dintotdeauna, 
aceasta a fost misiunea preotului în satele româ-
neşti – să semene cuvântul lui Dumnezeu în su-
fletele creştinilor.

În broşura „Şcoala şi Biserica: parteneriat pen-
tru educaţie”, Materialele Seminarului metodolo-
gic republican din 06 septembrie 2012, Editura 
„CUVÂNTUL-ABC”, în Anexe, au fost publicate 
Regulamentul-model de organizare şi funcţiona-
re a Bibliotecii parohiale și Instrucţiunea privind 
organizarea bibliotecii, documente elaborate de 
Fundaţia „Vasiliada” şi oferite cu generozitate de 
Consiliul acesteia tuturor celor care vor dori să se 
inspire în procesul de elaborare a propriilor regu-
lamente de funcţionare a bibliotecii. 

Organizatorii seminarului speră că Proiectul 
“O carte pentru biblioteca parohială” va mobili-
za atât Biserica, cât şi comunitatea pentru a pune 
fundamentul bibliotecilor parohiale acolo unde 
ele nu există, iar cele funcţionale vor fi comple-
tate cu carte bună de citit. Cu ajutorul Domnului, 
şi creştinii din Republica Moldova vor avea acces 
la scriitorii patristici: Sfinţii Vasile cel Mare, Gri-
gore de Nazianz, Grigore de Nissa, Efrem Sirul, 

Ioan Gură de Aur, la lucrările înaintaşilor noştri, 
mitropoliţii Varlaam, Dosoftei, Bănulescu-Bo-
doni, şi, nu în ultimul rând, la scrierile contem-
poranilor noştri: Dumitru Stăniloaie, Antonie Plă-

mădeală, Nestor Vornicescu, Arsenie Papacioc, 
Mircea Păcurariu etc.

În cadrul seminarului au fost prezentate comu-
nicări privind „Predarea religiei în şcolile-pilot 
în anul de studii 2011-2012: constatări, realizări, 
propuneri” (raportori: inspectorii şcolari pr. Nico-
lae Goreanu, Eparhia de Cahul şi Comrat, pr. Ioan 
Pelin, Eparhia de Bălţi şi Făleşti, pr. Andrei Ursoi, 
Eparhia de Ungheni şi Nisporeni, pr. Lucian Ser-
deşniuc, Eparhia de Edineţ şi Briceni, pr. Sergiu 
Boldirescu, metodist în protopopiatul Floreşti. 

 Din experienţa implementării religiei în învă-
ţământul preuniversitar din Republica Moldova 
au vorbit Vitalie DOGOT, directorul şcolii nr. 59, 
mun. Chişinău, Corneliu PREPELIŢĂ, specia-
list principal, responsabil de predarea religiei în 
DÎTS Ungheni. Nicolae FUŞTEI, doctor în teolo-
gie, doctor în istorie, profesor de religie la Şcoala 
parohială de pe lângă biserica ”Sf. Dumitru” din 
mun. Chişinău, a propus curricula pe ani de studii 
pentru şcolile parohiale duminicale.

 Modele de activităţi extracurriculare, activi-
tatea clubului/cercului de spiritualitate creştină 
au fost prezentate de Tatiana DOIBANI, profesor 
de istorie, grad didactic superior, Liceul Teoretic 
“Gaudeamus”, mun. Chişinău, preşedinte al Aso-
ciaţiei pentru Educaţie Creştin-Ortodoxă.

În încheierea seminarului, sinteza concluziilor 
şi propunerilor, rezultate din discursurile vorbi-
torilor, a fost elaborată şi prezentată de Angela 
LEVINŢA, şeful Cabinetului metodic al Depar-
tamentului Studii. 

Considerăm că este important ca societatea să 
cunoască concluziile şi propunerile Seminarului 
metodologic republican „Şcoala şi Biserica: par-
teneriat pentru educaţie”:

În ultimul timp, educaţia spirituală a tinerei 
generaţii a devenit un subiect discutat, practic, de 
întreaga societate. Multiplele dezbateri în cadrul 
seminarelor consacrate pilotării Curriculumului 
la Religie, articolele din mass-media, opiniile per-
sonalităţilor marcante care s-au pronunţat pentru 
revenirea la predarea religiei în învăţământul pre-
universitar şi, nu în ultimul rînd, discursurile pre-
zentate în cadrul seminarului de astăzi ne permit 
să constatăm următoarele: 
1. Ortodoxia a fost izgonită din biserici, din şco-

li, din societate... Însă din sufletul oamenilor 
nu a putut fi izgonită. Religia în şcoală nu este 
o disciplină nouă, un program-pilot, ea a fost 
doar readusă în instituţiile de învăţământ, unde 
a fost prezentă întotdeauna. Societatea pledea-
ză pentru o educaţie religioasă instituţionaliza-
tă, aşa cum s-a reuşit în ultima perioadă. Valo-
rile pe care educaţia religioasă le promovează 
au în centrul lor Adevărul, Credinţa, Patria, 
Neamul. Numai prin întărirea credinţei se pot 
atinge cele mai înalte idealuri, după cum afir-
mă şi Comenius, în Didactica Magna: „Idealul 
educaţiei este viaţa eternă, iar religia reprezin-
tă mijlocul perfect prin care obţinem îmbună-
tăţirea”.

2. De-a lungul istoriei, relaţia dintre educaţie şi 
religie a fost una de interdependenţă, de stimu-
lare reciprocă. 

3. Ne naştem creştini prin integrarea noastră într-

o tradiţie şi prin Sf. Botez, dar devenim creş-
tini prin conduite învăţate zi de zi, prin educa-
ţie. 

4. Acordul de colaborare dintre Biserica Ortodo-
xă din Moldova şi Ministerul Educaţiei presu-
pune activităţi comune în domeniul educaţiei 
şi al formării specialiştilor pentru predarea dis-
ciplinei Religie în instituţiile preuniversitare.

5. Statutul juridic al profesorului de religie este 
încadrat de Clasificatorul ocupaţiilor din Re-
publica Moldova în grupele de bază ale acestu-
ia: 2460 “Membri ai clerului”, 2320 “Profesor 
în învăţământul secundar general şi profesio-
nal” şi 2331 “Profesori în învăţământul primar 
şi preşcolar”. Totodată, Hotărârea Guvernului 
nr. 596 din 2 iulie 2010 “Cu privire la predarea 
religiei în instituţiile de învăţământ” asigură şi 
cadrul juridic necesar pentru punerea în apli-
care a acesteia. Astfel, nu există obstacole în 
formarea profesională şi în acordarea de grade 
didactice profesorilor de religie. 

6. Statutul disciplinei opţionale Religie trebuie să 
devină unul special, prin includerea acesteia în 
schema orară, după cum este stipulat în Hotă-
rârea de Guvern nr. 596 din 2 iulie 2010, având 
în vedere că vorbim despre formarea spirituală 
a copiilor - viitorul patriei noastre.

7. Proiectul ”O carte pentru biblioteca parohia-
lă” presupune că literatura de specialitate va 
fi prezentă pe rafturile bibliotecii parohiale, iar 
manualele de religie vor fi oferite şcolii gratis. 
Biserica Ortodoxă din Moldova, alături de co-
munitatea credincioşilor, urmează să-şi spună 
cuvântul şi să demonstreze că grija pentru ge-
neraţia în creştere este primordială. 

8. În localităţile în care nu se predă Religia în 
şcoală, Biserica parohială urmează să orga-
nizeze educaţia spirituală a elevilor în cadrul 
şcolilor duminicale, pe baza Curriculumului 
pentru cursul introductiv, pe ani de studii sau 

utilizând în acest scop programe elaborate şi 
aprobate de autorii lor conform legislaţiei în 
vigoare. 

9. Manualele de religie elaborate conform Curri-
culumului de autori autohtoni şi recomandate 
de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 
vor fi utilizate şi de profesorii şcolilor dumini-
cale, iar manualele româneşti de religie creş-
tin-ortodoxă vor servi ca material complemen-
tar şi cărţi bune de citit.

10.  Hotărârea Guvernului nr. 596 din 2 iulie 2010 
referitoare la predarea disciplinei Religie ur-
mează să fie revizuită, în vederea modificării 
modului de înscriere a elevilor la orele de Re-
ligie. Cererile trebuie să fie depuse de părinţi o 
singură dată, în clasa I, şi să fie valabile până 
la absolvirea gimnaziului.

11.  Obstacolele care apar în procesul de readuce-
re a Religiei în şcoală sunt multiple, cele mai 
frecvente fiind următoarele:
- rezistenţa managerilor instituţiilor de învă-

ţământ, care, sub pretextul că nu sunt suficiente 
ore pentru alte discipline, lasă pe ultimul plan sau 
fără nicio atenţie Religia. Astfel, putem afirma cu 
certitudine că predarea religiei depinde de direc-
torul de şcoală şi, dacă acesta mai plăteşte tribut 
educaţiei ateiste, atunci religia nu va fi acceptată 
în instituţia respectivă de învăţământ; 

- eliminarea orelor de Religie prin orientarea 
forţată a elevilor spre alte discipline, repartizarea 
orelor opţionale în funcţie de încărcătura didacti-
că, adică împărţirea orelor la mai mulţi profesori 

(există câte 5-6 profesori de religie într-o institu-
ţie);

- imposibilitatea frecventării orelor de religie 
de către toţi doritorii, din cauza optimizării reţelei 
de şcoli şi a alocării ultimelor ore pentru această 
disciplină. 
12.  Pentru predarea Religiei vor fi admişi profe-

sori de religie cu pregătire în domeniu.
13.  Totodată, constatăm că există şi foarte multe 

şcoli în care, graţie faptului că directorii sunt 
buni creştini, religia este inclusă în schema 
orară. Conducătorii acestor instituţii nu au 
aşteptat hotărâri de guvern, de minister, ei au 
înţeles rolul religiei în educaţia tinerei genera-
ţii şi au acţionat aşa cum le-a dictat conştiinţa, 
vocea lui Dumnezeu în om. În aceste instituţii 
religia se predă de mai bine de zece ani. 
În ajunul zilei profesionale, dorim să urăm 

tuturor profesorilor succese şi să le spunem că A 
FI PEDAGOG ESTE O VOCAŢIE SPECIALĂ. 
Dacă ai înţeles că vocaţia omului este slujirea lui 
Dumnezeu şi a semenului, vei alege să fii pedagog, 
o meserie care presupune slujirea totală a aproape-
lui, a celor mici, din care trebuie să creşti cu trudă şi 
cu sacrificii oameni buni pentru societate. Profesia 
de pedagog este una nobilă, care reclamă trei virtuţi 
de bază: jertfă, răbdare şi dragoste. Dacă lipseşte 
una dintre aceste virtuţi, atunci slăbesc şi celelalte 
şi, până la urmă, are de suferit calitatea muncii pe 
care o depune pedagogul.

Astfel, mari pedagogi ajung doar cei care îşi 
cultivă virtuţile sufleteşti. 

Dumnezeu să vă fie sprijinitor în această acti-
vitate nobilă!

Organizatorii aduc sincere mulţumiri domnu-
lui Iulian PROCA, moderatorul seminarului, care 
a reuşit să creeze un climat psihologic adecvat pe 
tot parcursul zilei.

Angela LEVINŢA, DSMM

„Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie” 
Seminar metodologic republican 

u    Urmare din pag.  1        
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PASTORALA la Învierea 
Domnului,

Direcţia municipală pentru pro-
tecţia drepturilor copilului a organi-
zat masa rotundă: „Suicidul mino-
rilor: între cifre şi soluţii”. Scopul 
acestei întruniri a fost sensibilizarea 
opiniei publice şi identificarea solu-
ţiilor comune în vederea asigurării 
respectării dreptului inerent la viaţă 
a copilului.

Cu un mesaj de salut către cei 
prezenţi a venit dna Svetlana Chifa, 
şefa Direcţiei, care a prezentat sta-
tisticile privind cazurile de suicid 
atât la nivel naţional, cât şi global.

A urmat prezentarea dnei Li-
liana Zaborot, medic psihiatru la 
Spitalul Clinic de Psihiatrie, care 
s-a referit la aspectele psihologice 
şi la factorii care determină minorii 
la săvârşirea suicidului, la formele 
comportamentului suicidal, precum 
şi la consecinţele psihologice ale 
tentativelor de suicid.

Preotul Octavian Moşin de la 
Centrul Social „Agapis” a vorbit 

despre suicid raportat la morala 
creştină, împărtăşind din experienţa 
depăşirii tentativelor de suicid prin 
terapie duhovnicească.

Dna Diana Beşleagă, psiholog 
în cadrul Direcţiei municipale edu-
caţie, tineret şi sport, s-a referit la 
supravegherea şi depistarea indici-
lor de predispoziţie la suicid a mi-
norilor şi la evaluarea riscului de 
suicid.

Dna Mariana Onceanu-Hadârcă 
de la Consiliul Coordonator al Au-
diovizualului a venit cu un discurs 
la tema: „Modul de a reflecta în 
mass-media cazurile ce vizează co-
piii. Rolul mass-media în educarea 
şi sensibilizarea societăţii”.

Au urmat discuţii la acest su-
biect, cei prezenți venind cu propu-
neri în vederea formării unui grup 
de lucru, în care ar fi implicaţi mai 
mulţi actori de decizie în vederea 
monitorizării şi prevenirii acestui 
flagel social.

Masa rotundă: „Suicidul 
minorilor: între cifre şi soluţii”

În cadrul proiectului ”Pro-
cesul de control şi asigura-
re psihologică şi materială 
a persoanelor din grupul de 
risc, consilierea familiilor 
lor” (runda a II-a), finanţat 
de The Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis and Malaria 
şi AFEW - AIDS Foundation East 
West, în luna septembrie a.c. 
parohia ”Acoperământul Maicii 
Domnului” din s. Ghidighici a 
desfăşurat două seminare cu 
genericul ”Viaţa cu HIV, viaţă 
printre oameni”.
 

La data de 5 septembrie, în incinta Liceului 
Teoretic din com. Grătiești părintele Maxim Me-
linti, directorul proiectului, a ținut un discurs în 
fața a aproximativ 50 de elevi ai liceului. Aces-
ta a explicat necesitatea de a proceda corect, 
creștinește și înțelept în luarea deciziilor, care 
ar diminua infectarea tinerilor cu HIV. Totodată, 
părintele a promovat singura metodă sigură care 
poate proteja un tânăr creștin ortodox de infecta-
re - abstinența.

Asistenta socială Lilia Andrusiv a explicat ti-
nerilor că în cazul de îmbolnăvire cu HIV/SIDA, 
atât slujitorii Bisericii, cât și enoriașii ar trebui 
să facă tot posibilul ca cei infectați să nu fie tra-
taţi cu indiferență și ignoranță, sau dispreţuiţi și 
condamnaţi. Astfel de persoane trebuie să-şi re-
găsească liniștea sufletească şi întărirea în sânul 
Bisericii.

La final, părintele paroh din localitate Victor 
Pleșca a îndemnat pe cei prezenți să nu ezite de 

a vorbi despre aceste probleme care macină so-
cietatea.

Această activitate se înscrie într-o serie mai 
largă de acţiuni ale slujitorilor Bisericii şi asis-
tenţilor sociali, menite să educe societatea în 
vederea evitării flagelurilor sociale precum sunt 
HIV/SIDA şi Tuberculoza.

La data de 14 septembrie a avut loc o întâl-
nire similară și la liceul “Hyperion” din Durlești. 

În cadrul întrunirii, Prot. Maxim 
Melinti a relatat celor prezenţi despre 
modalitățile de prevenire a infectării cu 
HIV/SIDA, precum abstinența până la că-
sătorie și fidelitatea în cuplu, dar și despre 
atitudinea pe care trebuie să o aibă societa-
tea față de persoanele care suferă de aceas-
tă boală – una de compasiune, de înțelegere 
și de ajutorare.

Ideea a fost continuată de doamna 
Andrusiv, care a menționat cât de impor-
tantă este susținerea din partea rudelor și a 
apropiaților, dar și a întregii societăți față 
de persoanele seropozitive. În același timp 
dumneaei a susținut spusele părintelui Ma-

xim, subliniind faptul că cele mai bune măsuri de 
protecție împotriva acestei boli, sunt cele promo-
vate de Biserică.

La rândul său, domnul maior de poliție Mi-
hail Pulisca, a vorbit celor prezenți despre lupta 
organelor MAI cu narcomania – o altă cale de 
răspândire a virusului HIV – prin intermediul se-
ringilor infectate, informând publicul referitor la 
măsurile legale de luptă cu acest flagel, dar mai 
ales riscurile fizice, psihologice și sociale la care 
se supun consumatorii de droguri.

Adresându-se celor prezenți, Prot. Adrian 
Toia din localitate, a mulțumit oaspeților pen-
tru organizarea acestui seminar de o deosebită 
importanță morală și spirituală, mai ales într-o 
perioadă în care tânăra generație este supusă is-
pitelor, menționând că parohia “Sf. Irh. Nicolae” 
din Durlești se angajează în procesul de informa-
re și protejare a comunității împotriva flageluri-
lor sociale și în special a HIV/SIDA.

La final, doamna Tamara Pasat, directorul-
adjunct al liceului “Hyperion” și-a exprimat 
mulțumirea față de organizatori și a menționat că 
asemenea evenimente au menirea de a fortifica 
societatea în jurul unor valori sănătoase, care fe-
resc tânăra generație de comiterea unor greșeli 
ireparabile, aducând un aport considerabil la 
construirea unui viitor sigur.

Seminare anti-SIDA

La 24 septembrie 2012, la biserica „Ador-
mirea Maicii Domnului” din Căuşeni s-a întâl-
nit un grup de lucru, în componenţa căruia au 
făcut parte reprezentanţii Bisericii: prot. mitr. 
Manole BRIHUNEŢ, preşedinte al Departa-
mentului Mitropolitan Arhitectură, Construc-
ţii şi Pictură Bisericească şi prot. mitr. Victor 
VELCIUG, protopopul de Căuşeni, din partea 
Guvernului –vice-ministrul Culturii Republicii 
Moldova Gheorghe POSTICĂ, dr. habilitat în 
istorie, directorul Muzeului Naţional de Artă al 
Moldovei Tudor ZBÂRNEA, iar organele loca-
le au fost reprezentate de Preşedintele consiliu-
lui raional Căuşeni Ion CIONTOLOIU şi pri-
marul de Căuşeni, Grigore REPEŞCIUC. În atenţia 
specialiştilor din domeniul istoriei, artei şi arhitec-

turii au ajuns probleme presante cu referinţă la una 
din cele mai vechi biserici din hotarele actuale ale 
Republicii Moldova, care riscă să dispară, deşi este 
inclusă în Fondul Mondial al Monumentelor (Wor-
ld Monuments Fund).

O descriere laconică a bisericii cu hramul „Ador-
mirea Maicii Domnului” vine să ne aducă aminte că 
lăcaşul sfânt datează din secolul al XVIII-lea, deşi 
nu se cunoaşte data exactă a edificării lui. Este sin-

gurul din Moldova care păstrează picturi murale de 
o rară frumuseţe şi valoare istorico-artistică. Există 
o frumoasă legendă potrivit căreia tătarii care stă-

pâneau pe atunci aceste meleaguri, au ac-
ceptat zidirea unei biserici ortodoxe doar 
cu condiţia să nu fie mai înaltă decât un 
ostaş călare pe cal. De aici şi amplasarea 
bisericii, semiafundată. 

Exponenţii oficialităţilor locale, ai Mi-
nisterului Culturii şi ai Mitropoliei Moldo-
vei, sub oblăduirea cărora se află biserica 
de la Căuşeni, încearcă să găsească soluţii 
temeinice pentru salvgardarea monumen-
tului unicat de arhitectură şi artă, să-l păs-
treze intact şi să-i protejeze autenticitatea 
şi originalitatea. Caută să contureze un 
plan de acţiuni pentru sensibilizarea orga-
nelor puterii de stat şi ecleziastice, pentru 
o conlucrare eficientă. În primul rând, sen-
sibilizarea populaţiei care ar trebui să înţe-
leagă ce valori posedă şi cu care ar trebui să 

se mândrească, iar nepăsarea şi indiferenţa distrug 
cu timpul şi omul, şi monumentul, dar şi memoria 
lui. Numai o colaborare eficientă între toţi factorii 
de decizie cointeresaţi în soluţionarea problemei, 
va duce la păstrarea şi promovarea valorii bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului” din Căuşeni, va fi 
un model pentru depăşirea aceloraşi probleme cu 
care se confruntă şi alte edificii de cult, monumente 
de o importanţă naţională sau locală.

Întâlnire de lucru la biserica 
„Adormirea Maicii Domnului” din Căuşeni
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A fost lansat blogul programului de 
masterat Studii filologice și spirituali-
tate creștină: www.masterateortodoxe.
blogspot.com

În anul de studii 2012-2013, în ca-
drul Facultății de Litere a USM, pentru 
prima dată au fost propuse două progra-
me noi de masterat:

- Studii filologice și spiritualitate 
creștină;

- Civilizație europeană.
Acestea s-au bucurat de un inte-

res sporit din partea tinerilor dornici 
de a sorbi din cultura și spiritualitatea 
contemporană. Astfel, la primul pro-
gram s-a înscris un număr record, de 
25 de studenți, iar la cel de-al doilea 11 
studenți.

La prima întrunire a masteranzilor, 
cu un cuvânt de salut a venit doamna 

decan Claudia Cemârtan, dr. conf. univ., 
care a prezentat programele ciclului II 
și le-a urat succes celor care urmează 
să parcurgă doi ani, perfecționându-și 
cunoștințele în domeniul lingvisticii și 
literaturii.

A fost stabilit orarul pentru primul 
semestru. Masteranzii de la programul 
spiritualitate creștină au stabilit zilele de 
luni și marți. Astfel, luni orele încep de 
la 12.45, iar marți de la 8.00.

Șefa grupei a fost aleasă preoteasa 
Magdalena Bortă, care va fi responsa-
bilă de: registru, evidența studenților, 
înștiințări și realizarea blogului www.
masterateortodoxe.blogspot.com, în 
pa gi nile căruia vor fi afișate periodic 
înștiințări și informații utile pentru mas-
teranzi și profesori.

Denumirea blogului este ”mastera-

te”, la plural, deoarece sunt preconizate 
încă câteva programe atât la USM, cât și 
în cadrul altor instituții. Se lucrează în 
vederea lansării unor programe cu spe-
cializare în drept și muzică, dar îmbi-
nându-se cu morala creștină, și respec-
tiv, cu cântarea bisericească.

Sursa: www.tineretulortodox.md

A fost lansat blogul programului de masterat 
Studii filologice și spiritualitate creștină

Felicitări
PS Sava, Episcop de Tiraspol 

și Dubăsari, cu ocazia aniversării 
hirotoniei întru arhiereu

Prea Sfinţite 
Episcop Sava,
Primiţi din partea noastră 

sincere felicitări, dorindu-
Vă izbândă în toate pornirile 
spre zidirea şi consolidarea 
Bisericii, iar sfinţii ocrotitori 
să Vă fie mereu pilde vii de 
smerenie, râvnă şi dragoste 
faţă de cei din jur.

Fie ca toate eforturile 
depuse să fie întru slava lui 
Dumnezeu, iar Cel de Sus să Vă dea cuget bun şi sănăta-
te pentru a putea continua munca în ogorul Său.

Întru mulţi ani!
Cu dragoste întru Hristos,

+ VLADIMIr, MItropoLItuL CHIşINăuLuI 
şI AL ÎNtrEgII MoLDoVE

***
PS Anatolie, 

Episcop de Comrat și Cahul
Cu ocazia recentei ce-

lebrări a zilei hirotoniei în 
treapta arhierească, aducem 
sincerele noastre felicitări 
Prea Sfinţitului Anatolie, 
Episcop de Cahul şi Comrat, 
dorindu-i ca să stea mulţi ani 
sănătoşi, feriţi de ispite şi 
primejdii la cârma Eparhiei 
de Cahul şi Comrat, învăţând 
poporul bine-credincios ade-
vărul Evangheliei, ştiindu-l 
şi până acum un slujitor vrednic şi smerit al Bisericii lui 
Hristos.

SĂ NE TRĂIŢI ÎNTRU MULŢI ANI!
 Cu respect,

+ VLADIMIr,
MItropoLIt AL CHIşINăuLuI 

şI AL ÎNtrEgII MoLDoVE

***
 Cu ocazia împlinirii celor 30 

de ani de viață, enoriașii biseri-
cii cu hramul „Nașterea Maicii 
Domnului” din s. Ignăței, r. Re-
zina, aduc sincere felicitări Pro-
toiereului Ghenadie Boldișor, 
paroh al bisericii sus numite. Bu-
nul Dumnezeu să vă întărească, 
să vă dea răbdare, sănătate, râv-
nă  alături de familie și de turma 
încredințată. Întru mulți ani!

Cu stimă şi dragoste creştinească,
 rudele şi enoriaşii

***
Cu ocazia celei de a 50-a 

aniversări din ziua nașterii și a 
25-a aniversare de la hirotonire 
în treapta preoțească, adresăm 
părintelui Octavian Cocu, pa-
roh al bisericii “Minunea Sf. Arh. 
Mihail” din s. Susleni, r. Orhei, 
sincerele noastre felicitări și urări 
de bine, nădăjduind că și în conti-
nuare sfinția sa ne va fi îndrumă-
tor blând și înțelept, așa cum am reușit să îl cunoaștem 
încă de la început. Îndreptându-ne cele mai luminoa-
se gânduri către părintele Octavian, îi urăm mulți ani 
sănătoși și toți binecuvântați de Dumnezeu, trăiți spre 
dobândirea vieții veșnice!

Cu respect,
Enoriașii bisericii 

Fiecare dintre noi iubește 
copiii, dar pentru ce? 

Desigur noi iubim copiii pentru 
sinceritatea și nevinovăția lor, 
pentru curățenia inimii și lipsa de 
răutate. Nu în zadar Mântuito-
rul spunea ”Lăsați copiii să vină 
la mine, căci unora ca ei este 
împărăția cerului”. 

Auzind aceste cuvinte ne între-
băm ce așteaptă de la noi Domnul 
ca să fim mântuiți – cuvinte dulci, 
dar false; exprimări metaforice, dar 
pline de venin; fapte bune, dar fă-
cute spre mândria noastră… sau 
cuvinte simple, izvorâte din inimă; 
dragostea față de aproapele nostru și 
dorința puternică de a-l ajuta; inima 
noastră curată și sinceră. În Biblie 
este scris: ”Fericiți cei curați cu ini-
ma, că aceia vor vedea pe Dumne-
zeu”.

  Omul modern, contemporan 
râvnește lucrurile mărețe, sofistica-
te, dar nu trebuie să uităm că esența 
vieții se conține în lucrurile mărunte 
și simple, care nu-și pierd din valoa-
re și sunt întotdeauna actuale. Biblia 
nu este cea mai veche carte, dar cea 
mai valoroasă, numită ”carte a vieții” 
datorită limbajului simplu și accesibil. 
Ea poate fi citită și înțeleasă de orice 
om care dorește să se mântuiască.

 Învățații contemporani încearcă să 
explice Biblia în mod rațional; compli-
când esența lucrurilor ei se îndepărteză 

de la adevăr. Această carte sfântă tre-
buie citită cu sufletul, cu dorința de a 
găsi în ea calea spre mântuire. Având 
dorința aceasta, Duhul Sfânt ne ajută 
să înțelegem scriptura. Biblia este scri-
să prin lucrarea Duhului Sfânt, atunci 
cînd citești scriptura cu sufletul, Duhul 
Sfânt care sălășluiește în inima noastră 

recunoaște Duhul din scriptură. Mân-
tuitorul spunea Sfinților Apostoli: ”Să 
nu vă îngrijiți de ce veți spune înaintea 
oamenilor, căci Duhul Sfânt va vorbi 
prin voi”. Aș dori aici să menționăm 
despre grijile prea multe care îl întune-
că pe om, depărtându-l de la calea cea 
dreaptă. 

În ziua de azi suntem împovărați 
cu foarte multe griji, desigur și viața 
devine tot mai complicată, dar oare 
nu noi singuri o complicăm? Omul 
își ia asupra lui toate grijile, uitând de 
purtarea de grijă a Domnului asupra 
noastră, dorește din ce în ce mai mult, 
nemulțumindu-se cu ce are, dar să nu 

uităm, că Domnul iubește modestia, 
simplitatea.

  Dumnezeu caută spre inimile 
noastre. În inima curată și sinceră 
se găsește și dragostea adevărată. 
În prezent mulți spun că dragostea 
adevărată nu există, poate că așa 
și este, fiindcă, dacă noi am privi 
în inimile noastre, am găsi atâta 
răutate și vicleșug, deși ne pare că 
suntem sinceri, oricum interesele 
lumești, succesele în carieră sunt 
mai presus de mântuirea sufleteas-
că. Domnul ne cere  un singur lucru 
”Să iubești pe Domnul, Dumnezeul 
tău din tot sufletul tău, din tot cuge-
tul tău și din toată virtutea ta, iar pe 
aproapele tău ca pe tine însuți”. Tre-
buie doar să iubești și atât. Aceasta 
s-ar părea o poruncă simplă, așa și 
este, dar dacă inima nu este curată, 
aceasta este o poruncă grea.
  Rugăciunea sinceră, care se înalță 

la cer izvorăște din inima curată. Sfân-
tul Serafim de la Sarov când se ruga pe 
piatră, rostea o rugăciune scurtă, dar 
sinceră, izvorâtă din adâncul inimii 
”Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, 
miluieștene pe noi”. 

Veronica troFIM

Sfânta simplitate 

Am primit cu profundă tristeţe trecerea la cele veşnice a 
vrednicului de pomenire protoiereu mitrofor Anatolie Moraru de 
la parohia „Sf. Constantin şi Elena” din capitală.

Peste trei decenii a fost în slujba Domnului. Un preot re-
spectat, iubit şi căutat de numeroşi credincioşi.

Ultimii a avut de suferit în urma unei boli nemiloase, care 
i-a curmat prematur viaţa pământească. Până în ultima clipă a 
fost plin de căldură şi de evlavie duhovnicească, a îndrumat 
credincioşii pe calea Adevărului şi a fost cu rugăciunea pe buze.

În aceste clipe de tristă despărţire, venim cu sincere 
condoleanţe către îndurerata familie şi către toţii fiii săi 
duhovniceşti. Suntem alături şi de dragul său frate, Mitropolitul 
Vichentie de Taşkent şi Uzbechistan, care a încercat să-l rea-
biliteze, plasându-l în Lavra Cuv. Serghie de Radonej de lângă 
Moscova, unde a adormit întru Domnul.

Părintele ţinea mult la acest sfânt 
aşezământ, deoarece anume acolo 
s-a format duhovniceşte la şcolile teo-
logice şi avea o deosebită evlavie faţă 
de Cuv. Serghie.

Nădăjduim că Bunul şi Milosti-
vul Dumnezeu va primi sufletul nou-
adormitului Său slujitor în corturile 
drepţilor şi îi va răsplăti strădaniile sale 
omeneşti pentru cele sfinte şi dumnezeieşti!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Cu durere în suflet,

+ Vladimir,
Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

Protoiereul Anatolie Moraru a trecut la cele veşnice


