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

„Un om se conside-
ră cu adevărat liber 
atunci când acceptă 
să devină robul lui 

Dumnezeu”    
 (Sfântul Maxim 
Mărturisitorul)
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Se discută mult despre personalităţile 
din spaţiul moldav care ar merita a fi îna-
intate spre canonizare. Unii sunt sceptici, 
afirmând că nu avem persoane destoinice 
pentru a fi trecute în rândul sfinţilor, alţii 
spun că sunt chiar foarte multe, atâta doar 
că nimeni n-a fost preocupat de această pro-
blemă.

De o cinstire locală se bucură cuvioşii 
Macarie de la Saharna şi Agafia de la Cu-
şelăuca.

Într-adevăr, este foarte dificil a acumula 
datele necesare pentru a propune un sluji-
tor, un nevoitor sau chiar un mirean pentru 
canonizare. A fost instituită şi o Comisie 
sinodală care este abilitată să analizeze di-
verse cazuri şi să vină cu propuneri în acest 
sens.

Recenta discuţie purtată a fost cu refe-
rire la personalitatea Mitropolitului Gavriil 
Bănulescu-Bodoni, a cărui viaţă şi activita-
te sunt cercetate în ultimele două decenii.

Au apărut şi câţiva cercetători înflăcă-
raţi care vor să scoată la lumină mucenicii 
din perioada sovietică, dar nu sunt dosarele 
pătimitorilor pentru credinţă.

Credem că aceste iniţiative sunt bune şi 
necesare, dar presupun o muncă aparte şi 
foarte migăloasă, plină de responsabilitate, 
pentru că nu avem dreptul de a greşi.

Mai este şi o rezervă firească, cu atât 
mai mult că din partea Bisericii noastre 
nu a fost înaintată nicio persoană spre ca-
nonizare. Undeva, în conştiinţa fiecăruia, 
în special, a slujitorilor şi a credincioşilor 
dreptmăritori, sfinţii se asociază cu persoa-
ne care au fost cu totul deosebite din punct 
de vedere moral şi cu o trăire aparte pentru 
cele sfinte şi dumnezeieşti. Mulţi sunt gata 
să afirme că au avut părinţi, bunei, apropi-
aţi, cu o viaţă “sfântă”, însă nimeni nu se 
încumetă să-i înainteze spre canonizare. În 
acest sens, sunt câteva etape şi rigori întru 
stabilirea veridică a canonicităţii.

Deşi în primele veacuri creştinii se nu-
meau adesea între ei “sfinţi”, acum această 
noţiune se răsfrânge asupra unor persoane 
desăvârşite şi cu o viaţă duhovnicească im-
pecabilă.   

La sigur că şi neamul nostru are astfel 
de nume, care merită atenţia şi cinstea cu-
venită.

Prezentăm cele mai reprezentative per-
sonalităţi eclesiale autohtone: Valeriu Ga-
fencu, numit şi sfântul închisorilor, părin-
tele Sofian Boghiu, iconarul de suflete de la 
mănăstirea Antim, originar din s. Cuconeş-
tii-Vechi, r. Edineţ, precum şi preotul-poet 
Alexei Mateevici, Mitropolitul Gurie Gro-
su etc. Pe lângă personalităţile sus-menţi-
onate mai avem o listă destul de mare de 
părinţi care au murit pentru credinţă, fiind 
omorâţi de prigonitorii Bisericii: Părintele 
Alexandru Baltaga din Chişinău, Părintele 
Eustatie Chiriţă din Pituşca şi mulţi alţii pe 
care îi vom prezenta ulterior în publicaţia 
noastră.

Rubrică susținută de
Prot. Octavian MOșin

Despre canonizarea 
unor sfinţi naţionali

De la suflet la suflet

A aviale

În cadrul ședinței  
Sinodului Bisericii 
Ortodoxe din Moldova, 
care a avut loc la data 
de 28 septembrie 2012, 
a fost pusă în discuție 
prezentarea spre apro-
bare a inițiativei de 
canonizare a Mitropoli-
tului Gavriil Bănules-
cu-Bodoni – unul dintre 
cei mai prolifici Întâi-
stătători. S-a hotărât 
întocmirea setului de 
documente și mărturii 
istorice pentru a fi 
prezentate Comisiei de 
Canonizare de pe lân-
gă Mitropolie în vede-
rea trecerii în rândul 
sfinților a marelui ie-
rarh. 

În timpul păstoriei sale, s-a îngrijit de buna 
organizare a noii eparhii, desfăşurând o rodni-
că activitate eclesiologică şi culturală. Printre 
realizările de seamă se numără întemeierea 
primei instituţii de învăţământ (teologic) me-
diu din regiune, a unei tipografii şi construi-
rea, prin grija sa arhipăstorească, a numeroase 
edificii de cult. 

Date biografice
S-a născut în anul 1746 în Bistriţa Transil-

vaniei, într-o familie originară din Câmpulung 
Moldovenesc. Dobândeşte o aleasă pregăti-
re cărturărească prin studiile făcute iniţial în 
Transilvania, apoi la Kiev, şi la un şir de şcoli 
teologice din Grecia, insula Patmos, Smirna, 
Muntele Athos şi Constantinopol (aici s-a şi 
călugărit sub numele de Gavriil, în locul celui 
de Grigorie, avut la botez).

A fost un timp profesor de limba latină la 
Academia domnească din Iaşi, apoi de limbă 
greacă la Seminarul teologic din Poltava și 
Ecaterinoslav. În 1791 este hirotonit la Iaşi ca 
„episcop-vicar de Akerman şi Bender” (Ce-
tatea Albă şi Tighina). În timpul războaielor 
turco-ruse de la 1806-1812, căpătând simpatia 
stăpânirii ruseşti, devine mitropolit al Kievu-
lui, mai târziu exarh al mitropoliei Moldo-Vla-
hiei şi, după anexarea Basarabiei, mitropolit al 
acestei provincii.

După ce teritoriul Moldovei de răsărit din-
tre Prut şi Nistru a fost anexat la Imperiul Rus 
(1812), mitropolitul Gavriil cu slujitorii lui 
s-au aşezat la Chişinău, fapt care va contribui 
la dezvoltarea Chişinăului, care, dintr-un târg 
cu aproximativ 5000 de locuitori, a devenit 

capitală a Basarabiei. În acelaşi an, înaintează 
Sinodului din Petersburg un proiect de organi-
zare a vieţii bisericeşti, cu propunerea ca în te-
ritoriul anexat să se înfiinţeze o eparhie nouă, 
motivând că pe atunci în Basarabia existau 
peste 750 de biserici în târguri şi sate, ai căror 
credincioşi se deosebeau de restul locuitorilor 
statului rus prin limbă, tradiţii şi obiceiuri. 
Mai propune ca în noua eparhie să fie inclu-
se şi teritoriile dintre Nistru şi Bug, cu oraşele 
Tiraspol, Dubăsari, Ovidiopol şi Odesa, pre-
cum şi oraşele Cherson și Oceacov, motivând 
că acolo numărul ruşilor era redus în raport cu 
cel al moldovenilor, al grecilor şi al bulgarilor 
(după 24 de ani această zonă va fi scoasă de 
sub jurisdicţia eparhiei date).

Proiectul mitropolitului a fost aprobat. La 
21 august 1813 Sf. Sinod al Bisericii Ortodo-
xe Ruse binecuvântează înfiinţarea eparhiei 
Chişinăului şi a Hotinului, mitropolitul Gavriil 
devenind primul ei arhipăstor şi exarh. În orga-
nizarea şi cârmuirea acestei eparhii trebuia să 

se ţină cont de tradiţiile locale, dacă acestea nu 
erau în contrazicere cu legile civile şi bisericeşti 
din Rusia.

Prin grija sa arhipăstorească, cu o deosebită 
abnegaţie, începe organizarea noii eparhii, se 
construiesc casele mitropoliei. În 1813 se înfi-
inţează Seminarul Teologic, se acordă o mare 
atenţie limbii româneşti, întrucât viitorii preoţi 
aveau să slujească în această limbă. În anul 
1814 înfiinţează la Chişinău prima tipografie 
eparhială din Basarabia în care se editau cărţi 
în limba română, atât bisericeşti, cât şi laice. 
În timpul păstoriei mitropolitului Gavriil, în 
Basarabia au fost construite 200 de biserici, 
astfel că numărul lor, spre sfârşitul păstoriei, 
era mai mare de 900.

Pe lângă grija sa arhipăstorească, ia parte 
activă la organizarea primelor şcoli lancaste-
riene (după sistemul pedagogului englez L. 
Lancaster). 

Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni
propus spre canonizare

Continuare în pag.  10        u
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Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (28 septembrie - 20 octombrie 2012)

28 septembrie
În dimineaţa zilei, la Palatul Mitropolitan s-au întrunit arhiereii din cuprinsul Mitropoliei 

Chişinăului şi a Întregii Moldove pentru a participa la şedinţa ordinară a Sinodului Bisericii 
Ortodoxe din Moldova, prezidată de către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir.

În cadrul întrunirii, au fost abordate mai multe chestiuni ce au marcat activitatea biseri-
cească recentă, elucidându-se soluţiile pentru depăşirea problemelor existente şi trasându-se 
strategiile pentru continuarea activităţilor deja existente, precum şi trasarea noilor obiective 
pentru viitorul apropiat.

Ordinea de zi a Şedinţei Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova din 28.09.2012:
Prezentarea noilor distincţii ale Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove înaintate spre 

aprobare.
Prezentarea spre aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei sinoda-

le pentru probleme morale şi sociale.
Prezentarea spre aprobare a inițiativei de canonizare a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-

Bodoni. Prezentarea spre aprobare a Statutului Consiliului editorial al Bisericii Ortodoxe din 
Moldova. Discuţii referitoare la chestiuni ce ţin de activitatea pastorală şi misionară a Bisericii 
Ortodoxe din Moldova în jurisdicţia canonică.

29 septembrie

Cu ocazia recentei renovări a bisericii “Sf. Irh. Nicolae” din orășelul Cricova, sfântul locaș 
a găzduit un serviciu divin praznical, oficiat de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir și 
mai mulți slujitori ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove.

Încă din curtea bisericii, în dangăt de clopot, Întâistătătorul a fost întâmpinat de reprezentanții 
administrației publice locale și de numeroși credincioși din localitate și din împrejurimi, dor-
nici să primească binecuvântare arhierească și să participe la acest deosebit serviciu divin.

Pentru realizarea substanțialelor lucrări de renovare atât în interiorul, cât și în exteriorul 
sfântului locaș, părintele paroh Prot. Mitr. Andrei Braniște a fost decorat cu Ordinul “Cuv. Pai-
sie Velicikovski”, gr. II, în semn de apreciere a eforturilor sfinției sale depuse spre îmbunătățirea 
aspectului bisericii.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie s-a desfășurat într-o atmosferă de o aleasă bucurie, 
enoriașii trăind din plin aceste momente înălțătoare, care au încununat trudele celor care cu 
mic, cu mare au pus umărul pentru ca, în ziua vizitei Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, 
biserica să strălucească și să adune toți credincioșii spre rugăciune.

Or, anume acest lucru a fost observat și de către Vlădica Vladimir, care a menționat în 
cuvântul său de felicitare că în această zi credincioșii din Cricova celebrează roadele muncii 
lor, pe care au depus-o neobosit, ca, într-un final să obțină un rezultat deosebit – pe potriva 
credinței și muncii lor.

Înalt Prea Sfinția Sa a adresat alese cuvinte de apreciere și părintelui Andrei Braniște, care, 
cu înțelepciune, răbdare și cumpătare, a condus lucrările de reparație a bisericii, muncind cu 
deosebită sârguință pentru atingerea unui scop nobil și bineplăcut, fapt pentru care a și fost 
învrednicit de decorarea cu un înalt Ordin Bisericesc.

În continuare, Mitropolitul și-a exprimat speranța că exemplul de la Cricova va fi preluat 
și de alte parohii, iar creștinii de aici, în frunte cu păstorul lor duhovnicesc, vor munci și în 
continuare spre dobândirea mântuirii și spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

La rândul său, Prot. Mitr. Andrei Braniște a mulțumit ierarhului din toată inima pentru aces-
te deosebite cuvinte de felicitare și apreciere, menționând că toate realizările din cadrul parohi-
ei s-au făcut datorită hotărârii și sârguinței credincioșilor și a binefăcătorilor care au contribuit 
atât financiar, cât și material la realizarea lucrărilor de renovare, fiind, drept răsplată, decorați 
de mitropolit cu distincții bisericești.

30 septembrie

În ziua prăznuirii Sf. Mucenițe Vera, Nadejda, Liubovi și maica lor, Sofia, Vlădica Vladimir 
a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Chișinău.

În cadrul slujbei, ipodiaconul Mihail Tihond s-a învrednicit de hirotonire în treapta de dia-
con, primind sfaturi și îndemnuri de la Înalt Prea Sfinția Sa pentru a-și îndeplini misiunea de 
slujitor al altarului cu cinste și pioșenie.

Diaconul Mihail a mulțumit Mitropolitului pentru susținere, declarându-se slujitor credin-
cios Bisericii Ortodoxe din Moldova și fiu ascultător Întâistătătorului.

După serviciul divin, arhiereul, dimpreună cu preoții catedralei, a oficiat un Te-Deum de 
mulțumire, iar mai apoi a vorbit de pe amvon despre marea jertfă a celor patru mucenițe prăz-
nuite, îndemnând creștinii să ia aminte la viața și la sfârșitul martiric al acestor sfinte, cerându-
le prin rugăciune să le fie mijlocitoare în fața Dreptului Judecător.

Mai târziu ierarhul a împărțit credincioșilor cărți de rugăciuni, spre întărire sufletească.

1 octombrie

Suflarea creștinească a satului Cușmirca din raionul Șoldănești s-a adunat cu mic, cu mare 
la biserica “Sf. Irh. Nicolae” din localitate pentru a-l întâmpina cu deosebită bucurie pe Înalt 
Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir.
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Slujba arhierească a fost prilejuită de recenta renovare a sfântului lăcaș, fapt pentru care 
părintele paroh Prot. Mitr. Ioan Motângă s-a învrednicit de o înaltă distincție bisericească – 

dreptul de a sluji Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie cu Ușile Împărătești deschise până la He-
ruvic. De rând cu sfinția sa, mai mulți preoți din protopopiat au fost menționați cu importante 
decorații pentru munca depusă spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Serviciul divin a fost unul deosebit și pentru tânărul Alexei Pozdircă, acesta învrednicindu-
se de hirotonire în treapta diaconească, prilej cu care a adus alese mulțumiri Înalt Prea Sfinției 
Sale pentru cinstea acordată, mărturisind că este gata să-și dedice viața pământească spre slu-
jire Mântuitorului și spre propășirea credincioșilor.

După Liturghie, soborul preoțesc în frunte cu Vlădica Vladimir, urmat de numeroșii 
credincioși, a înconjurat biserica cu citirea Evangheliei, iar mai târziu arhiereul a săvârșit un 
Te-Deum de mulțumire pentru buna încheiere a slujbei și pentru întărirea tuturor binefăcători-
lor care au contribuit la reamenajarea sfântului lăcaș.

Adresându-se poporului binecredincios, Vlădica Vladimir a felicitat pe toți cei prezenți 
cu ocazia acestui deosebit eveniment pentru comunitatea bine-credincioasă din Cușmirca, 

menționând că a fost celebrat frumosul rezultat al unirii și conlucrării între oameni, care s-a 
materializat prin redarea splendorii de odinioară a bisericii din sat. Înalt Prea Sfinția Sa a apre-
ciat în mod deosebit truda depusă de părintele Ioan spre realizarea acestui binecuvântat țel, 
exprimându-și speranța că, și în continuare, sfinția sa, dimpreună cu credincioșii, va munci cu 
aceeași dăruire și osârdie. Totodată, ierarhul s-a arătat bucuros că la biserică au venit atât de 
mulți copilași, pe care i-a îndemnat să studieze religia în școală și să vină în fiecare duminică 
și sărbătoare pentru a cere ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu, spre a crește mari și feriți 
de primejdii.

La final, Înalt Prea Sfinția Sa a împărțit credincioșilor iconițe și cărți de rugăciuni.

2 octombrie
Mitropolitul Vladimir a avut o întrevedere cu doamna Claudia Melnic, ex-ministru de finan-

ţe al RM şi o deosebită binefăcătoare a Bisericii Ortodoxe din ţara noastră.

Vlădica Vladimir a mulţumit distinsei doamne pentru numeroasele acte de binefacere pe 
care le-a făcut de-a lungul timpului, manifestându-şi speranţa că şi în continuare va da dovadă 
de frumoase exemple filantropice.

În semn de recunoştinţă, Întâistătătorul a decorat-o pe doamna Melnic cu Ordinul “Cuv. 
Parascheva”, gr. II, urându-i realizări frumoase în domeniile de activitate.

3 octombrie

Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a avut, în dimineaţa zilei, o întrevedere cu câţi-
va membri ai Asociaţiei Veteranilor Războaielor şi Conflictelor Armate Locale din Republica 
Moldova, cu care a discutat despre activitatea instituţiei, precum şi despre perspectivele de 
viitor.

În context, Mitropolitul a menţionat şi colaborarea îndelungată care există între Biserica 
Ortodoxă din Moldova şi Asociație, prin intermediul căreia au fost realizate mai multe proiecte 
sociale şi care, conform spuselor Întâistătătorului, ar trebui să aibă o continuitate îndelungată.

Oaspeţii au susţinut aspiraţiile Înalt Prea Sfinţiei Sale şi au menţionat că membrii Asociaţiei 
îşi declară şi în continuare disponibilitatea spre atingerea unor scopuri necesare şi nobile.

Astfel, pentru activitate deosebit de prolifică, Vlădica Vladimir a oferit câteva distincţii, 
după cum urmează – domnii Sergiu Garabazii, preşedintele Asociației, Gheorghe Urecheanu, 
membru, primarul satului Bricenii Vechi, şi Victor Furtună, preşedintele Departamentului pen-
tru Apărarea Drepturilor Veteranilor au fost decoraţi cu medalia “Ştefan cel Mare şi Sfânt”, iar 
domnii Ion Miron şi Valeriu Oprea, membri, s-au învrednicit de medalia “Cuv. Paisie Velici-
kovski”. La eveniment au mai participat secretarul instituţiei, domnul Anatolii Şefer, şi domnul 
Vasile Ciornâi, membru al acesteia.

4 octombrie

La reședința Patriarhală și Sinodală de la mănăstirea „Sfântul Daniil”, sub președinția Prea-
fericitului Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, a avut loc ședința ordinară a Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse.

La ședință a fost prezent și Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir în calitate de membru 
permanent.

“Avem o agendă de lucru foarte încărcată. Trebuie să analizăm un set întreg de chestiuni, 
care țin de viața Bisericii Ortodoxe Ruse și reorganizarea unor eparhii. Trebuie să ne gândim 
ce pași trebuie să întreprindem ca viața bisericească să fie mai activă și să răspundă cerințelor 
Soborului Arhieresc într-un șir de regiuni.” – a menționat Sanctitatea Sa Kiril în cuvântul de 
deschidere a lucrărilor Sfântului Sinod.

Conform patriarhului, pentru această ședință au fost pregătite dările de seamă ale tuturor 
instituţiilor sinodale. “Trebuie să dăm o apreciere tuturor instituțiilor sinodale și să punctăm 
perspectivele acțiunilor ulterioare” – a mai menționat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Pe lângă aceasta, membrii Sinodului au analizat candidaturile pentru alegerea unor arhierei 
și au discutat aspecte ale activității externe ale Patriarhiei Moscovei.

7 octombrie
Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vla-

dimir s-a rugat împreună cu poporul 
binecredincios în Catedrala “Nașterea 
Domnului” din capitală, cerând în rugă-
ciune mila și ajutorul Domnului pentru 
robii Săi.

În timpul serviciului divin diaconul 
Victor Curca a fost hirotonit de Întâistă-
tător în treapta de preot pe seama parohi-
ei “Sf. Luca, Arhiepiscopul Crimeii” din 
Chișinău.

Înalt Prea Sfinția Sa a felicitat pe 
nou-hirotonitul preot cu ocazia aces-
tui deosebit eveniment spiritual din 
viața sa, urându-i să slujească cu luare-
aminte la altarul lui Hristos și să caute 
la viețile sfinților de-a lungul misiunii 
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sale, pentru a fi de ajutor creștinilor drept-măritori pe calea mântuirii, dar pentru ca și singur 
să dobândească viața veșnică.

Părintele Victor a răspuns cu recunoștință urărilor Mitropolitului, promițând să-și dedice 
toate forțele slujirii preoțești, pentru care a primit binecuvântare.

După Liturghie a urmat un Te-Deum de mulțumire.

9 octombrie

Orașul Rezina a găzduit un eveniment de o importanță spirituală deosebită pentru 
credincioșii din această localitate – sfințirea bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” după 
o renovare minuțioasă.

Pentru munca depusă spre realizarea lucrărilor de reparație, dar și pentru buna administrare 
a sfântului lăcaș, părintele-paroh și protopop de Rezina, Prot. Mitr. Igor Cojocaru, a fost de-
corat cu Ordinul “Ștefan cel Mare și Sfânt”, gr. II. Pe lângă părintele Igor, au mai fost distinși 
cu decorații bisericești și alți câțiva slujitori din Protopopiat, după cum urmează: Prot. Eugen 
Boboc s-a învrednicit să oficieze Sfânta Liturghie cu Ușile Împărătești deschise până la “He-

ruvic”, Prot. Serafim Nadolschi și Prot. Oleg Postoronca au primit dreptul de a purta Mitră, iar 
Prot. Serghei Lupan a fost decorat cu dreptul de a purta Cruce cu Pietre Scumpe.

În timpul serviciului divin, tânărul diacon Alexei Pozdircă a fost ridicat în treapta de preot, 
primind cu această ocazie și prima decorație – dreptul de a purta Bederniță.

După Liturghie, Vlădica Vladimir, înconjurat de soborul preoțesc, a săvârșit un Te-Deum 
de mulțumire, iar mai târziu Înalt Prea Sfinția Sa a felicitat adunarea drept-măritoare cu ocazia 
acestui frumos prilej, apreciind în mod deosebit truda depusă de Prot. Mitr. Igor Cojocaru, 
de Consiliul Parohial, precum și de către numeroșii ctitori și binefăcători, care, în semn de 
recunoștință pentru aportul lor la renovarea bisericii „Acoperământul Maicii Domnului ”, au 
primit alese distincții mitropolitane. Printre persoanele decorate s-a numărat și doamna Eleo-
nora Graur, președintele raionului Rezina, care a fost alături de comunitatea creștină pe întreg 
parcursul lucrărilor de reamenajare a bisericii.

La final, în semn de profund respect și deosebită prețuire, părintele-paroh a dăruit Înalt 
Prea Sfinției Sale o frumoasă icoană cu chipul nefăcut de mână al Mântuitorului Hristos, spre 
ocrotire și întărire trupească și sufletească.

10 octombrie

Biserica rupestră cu hra-
mul “Sf. Irh. Nicolae”, 
Țâpova, a fost loc de întrunire 
şi rugăciune pentru pelerinii 
care s-au adunat pentru a par-
ticipa la serviciul divin oficiat 
de către Înalt Prea Sfinţitul 
Mitropolit Vladimir cu ocazia 
sfinţirii prestolului secularului 
locaş de închinăciune.

Astfel, stareţul aşezămân-
tului monahal, Arhim. Poli-
carp (Bârnaz), a primit din 
partea Întâistătătorului bine-
cuvântarea de a purta Toiag, 

iar Ieromonahul Eustafie (Garmanenco), nevoitor al sfintei mănăstiri, s-a învrednicit a purta 
Bederniţă şi Cruce de Aur.

Adresându-se creştinilor care au participat la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, Mitropo-
litul a menţionat că clericii, dimpreună cu mirenii, au săvârşit un act istoric, prin care, în una 

u (Urmare din pag. 2-3)
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dintre cele mai vechi biserici din ţara noastră  candela credinţei a început să lumineze cu o 
flacără şi mai puternică, răspândind şi mai multă căldură celor smeriţi şi dornici de dragostea 
Domnului; eveniment care a avut loc datorită muncii depuse de părintele stareţ dimpreună cu 
obştea mănăstirii Ţâpova, precum şi a numeroşilor binefăcători care nu au întârziat să contri-
buie după puteri la restaurarea acestui monument al spiritualităţii, dar şi al culturii autohtone.

Şi preacuviosul părinte Siluan (Şalaru), Preşedinte al Departamentului Mitropolitan pentru 
Mănăstiri şi Viaţă Monahală, a dat o apreciere deosebită lucrărilor întreprinse în incinta bise-
ricii din stâncă “Sf. Irh. Nicolae”, declarând că, prin slujba oficiată de către Înalt Prea Sfinţitul 
Mitropolit Vladimir, una dintre perlele ortodoxiei moldave şi-a recăpătat strălucirea de odini-
oară, devenind cale de curăţire şi de mântuire a poporului binecredincios.

Părintele arhimandrit Policarp a mulţumit pentru aprecierile deosebite, subliniind faptul că, 
şi în continuare, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, va munci pentru binele şi mărirea Bisericii 
Ortodoxe prin păstrarea şi promovarea bunului nume al mănăstirii Ţâpova.

După Te-Deum, Vlădica Vladimir a oficiat o slujbă de pomenire pentru odihna sufletelor 
monahilor trecuţi la Domnul, care s-au nevoit în această bisericuţă încă de la întemeierea ei.

10 octombrie

Mitropolitul Vladimir a avut o întrevedere cu Ambasadorul Federației Ruse în țara noastră, 
Excelența Sa domnul Farid Muhametșin, în cadrul căreia au fost puse în discuție subiecte de 
interes comun, printre care, în mod special, rolul Bisericii Ortodoxe în procesul de menținere 
și dezvoltare a bunelor relații dintre Moldova și Rusia.

În context, interlocutorii au pus un accent deosebit pe legăturile culturale, dar mai ales 
spirituale care unesc cele două popoare și care, în viitor, trebuie să joace același rol coagulant.

Înalt Prea Sfinția Sa a mulțumit domnului Muhametșin pentru prietenia sinceră pe care o 
poartă Bisericii Ortodoxe din Moldova, exprimându-și speranța că relațiile bilaterale vor fi 
construite și în continuare pe aceleași valori comune.

Domnul Muhametșin,  la rândul său, și-a manifestat recunoștința față de Întâistătător pentru 
primirea călduroasă și a declarat că Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove rămâne a fi o 
instituție ce se bucură de aprecierea deosebită a Ambasadei Ruse de la Chișinău.

***
Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir l-a decorat pe domnul Alexandru Cojin, consilier al 

ASCOM, cu Ordinul “Cuv. Paisie Velicikovski”, gr. II, pentru munca pordigioasă depusă spre 
binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Mitropolitul a mulțumit invitatului pentru disponibilitatea și promptitudinea sa, exprimându-
și speranța că și în continuare domnia sa se va manifesta printr-o filantropie dezinteresată și 
necesară. Domnul Cojin s-a arătat recunoscător Întâistătătorului pentru acest deosebit gest, 
subliniind că se va strădui să fie și în continuare de folos Bisericii strămoșești.

12 octombrie
Cu prilejul aniversării a 20-a de la deschiderea 

bisericii “Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din cartierul 
Gârlea al s. Costești, r. Ialoveni, sfântul lăcaș a 
găzduit un serviciu divin praznical, oficiat de că-
tre ÎPS Mitropolit Vladimir și un sobor de preoți 
în frunte cu părintele protopop Prot. Mitr. Anato-
lie Stefanov.

Pentru munca depusă spre amenajarea bisericii 
și  pentru buna întreținere a acesteia, preotul-pa-
roh Prot. Mitr. Teodor Postică a fost decorat de 
către Vlădica Vladimir cu dreptul de a sluji cu 
Ușile Împărătești deschise până la “Tatăl nostru”.

De rând cu părintele Teodor, Prot. Rostislav 
Postică a fost decorat cu Medalia “Cuv. Paisie Ve-
licikovski”, iar Pr. Dumitru Moraru s-a învrednicit 
de Camilafcă.

Cei peste 200 de credincioși prezenți la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie au trăit din plin 
măreția evenimentului, mulțumind Mântuitorului alături de Întâistătător și slujitori pentru că i-a 
ajutat să ajungă în această binecuvântată zi, spre a se bucura de munca pe care au depus-o cu toții, 
umăr la umăr, pentru a înfrumuseța Casa Domnului, spre dobândirea liniștii și întăririi sufletești. 

Mitropolitul a felicitat enoriașii cu ocazia fericitului prilej, dorindu-le ca și în continuare să 
aibă aceeași grijă deosebită pentru Sfânta Biserică, iar exemplul lor să fie unul demn de urmat 
de toți creștinii drept-măritori.

Părintele-paroh a mulțumit Înalt Prea Sfinției Sale din numele tuturor celor prezenți pentru 
cuvintele de felicitare și de încurajare, menționând că, pentru el personal, precum și pentru 
credincioșii ce îi are încredințați spre păstorire, grija pentru cele veșnice va rămâne o prioritate.

***
Un grup de peste 20 de preoți militari 

au fost avansați de către Ministrul Apără-
rii al Republicii Moldova, domnul Vitalie 
Marinuța, în gradele de locotenent și loco-
tenent major pentru activitatea merituoasă 
cu caracter moral-spiritual, efectuată în 
rândurile ostașilor Armatei Naționale.

Ceremonia s-a desfășurat în cadrul Bri-
găzii de Infanterie Motorizată nr. 2 “Ștefan 
cel Mare și Sfânt” din Chișinău, în prezența 
ÎPS Mitropolit Vladimir și ai superiorilor 
contingentului militar din cadrul Brigăzii.

Cu acest prilej, Înalt Prea Sfinția Sa a 
oficiat un Te-Deum, rugându-se pentru pa-
cea și liniștea țării, precum și pentru Arma-
tă și conducerea acesteia, care stă de veghe spre buna viețuire a întregului popor.

În alocuțiunea sa, domnul ministru a dat o apreciere deosebită activității preoților militari, 
declarând că slujitorii Bisericii îi ajută pe soldați să găsească acea motivație și întărire spiritu-
ală, indispensabilă celor care vor să-și servească Patria cu bărbăție și dăruire.

La rândul său, Mitropolitul Vladimir a mulțumit domnului Vitalie Marinuța și tuturor celor 
responsabili, pentru că vin în întâmpinarea slujitorilor altarului și le facilitează calea în a-și 
îndeplini activitatea misionară printre militari, contribuind astfel la menținerea și propășirea 

ideii de luptă prin credință, care a fost crezul străbunilor noștri de-a lungul timpului, dăinuind 
și astăzi prin cei ce știu să-și cinstească trecutul, să prețuiască prezentul și să privească cu în-
credere spre viitor, având în minte și în inimă credința de nestrămutat în puterea Crucii.

La final, militarii au primit căte o Carte de rugăciuni pentru ostași, tipărită cu binecuvânta-
rea Înalt Prea Sfinției Sale și prin suportul tehnic al Ministerului Apărării.

Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (28 septembrie - 20 octombrie 2012) 

u (Urmare din pag. 2-4)
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Tendințe ale implementării Religiei     în învățământul preuniversitar
Problema educaţiei ortodoxe în şcolile 
de toate nivelurile rămâne deschisă. 
Realitatea pe care o trăieşte Republi-
ca Moldova arată că „unde nu este 
credinţă în Dumnezeu, nu există nicio 
frână a răului”, ceea ce ar trebui să-i 
pună pe gânduri pe cei care se împo-
trivesc cu atâta râvnă educaţiei religi-
oase a viitorilor cetăţeni ai acestei ţări.   

La acest argument moral am putea adăuga şi 
unul de ordin istoric, enunţat de părintele Dumi-
tru Stăniloae: „Creştinismul se află structural în 
etnogeneza poporului român”. Rămânând la acest 
capitol, este cu neputinţă să trecem şi peste un 
argument de ordin cultural, care pledează pentru 
reintroducerea religiei ca obiect de studiu în învă-
ţământ. Marii gânditori ai secolului al XX-lea sus-
ţineau ideea că omul este, în primul rând, o fiinţă 
religioasă. Astfel, Mircea Eliade spunea că „a fi 
sau, mai degrabă, a deveni om înseamnă a deveni 
religios”[1] sau că „a trăi ca fiinţă omenească este 
în sine un act religios”[2].

Celor care cred că Dumnezeu nu există şi că 
cerul este gol, putem să le amintim că fundamen-
tarea ateistă a lumii a adus-o, în cele din urmă, la 
marginea prăpastiei. Întoarcerea ateistă de acolo 
nu este posibilă, aşa că numai acea latură a umani-
tăţii care nu a fost atât de letal afectată de ateism, 
adică sentimentul religios, mai oferă o şansă.

Dar toate acestea trebuie cunoscute şi de copi-
ii noştri, care cresc într-o societate desacralizată. 
Necunoaşterea fundamentelor credinţei creştine, a 
Bibliei, a istoriei Bisericii, a moralei şi a învăţătu-
rii creştine are drept efect un imens gol în cultura 
generală, chiar şi a unor aşa-numiţi intelectuali. 
Ce pot înţelege aceştia din capodoperele artistice 
de inspiraţie creştină, de care sunt pline muzeele 
lumii? Un renumit cercetător din domeniul isto-
riei literaturii se întreba cândva, în legătură cu 
minunata figură de stil „Lumină lină”, folosită de 
Anton Pan, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu şi 
Tudor Arghezi: care dintre cei patru şi de la cine 
s-a inspirat? Mare i-a fost mirarea când i s-a spus 
că, de fapt, toţi patru luaseră „lumină lină” direct 
din cântarea de la Vecernie „Lumină lină…”.

Astăzi, în marile frământări pe care le trecem, 
revenirea la normele acceptabile de convieţui-
re socială şi de dezvoltare a cetăţenilor noştri se 
poate înfăptui numai în baza credinţei creştine 
ortodoxe, care se poate realiza prin introducerea 
educaţiei religioase.

Recapitulând cele enunţate, vom constata că 
fiecare ţară ortodoxă tinde să aibă o continuitate 
spirituală. Anume prin studierea religiei în şcoli, 
această tendinţă poate fi susţinută şi protejată de 
Biserică. Prin predarea religiei în şcoli, copilul 
învaţă ce este familia, cunoscută drept celula so-
cietăţii, pentru că aceasta este “biserica cea mică”, 
casa iubirii. Acolo se formează viziunile micului 
credincios. Şi tot de acolo porneşte societatea. 
Păstrarea acestei tendinţe reprezintă misiunea în-
văţământului religios, care a fost introdus, recent, 
în şcolile din Republica Moldova.

Aşadar, pornind de la actualitatea temei, ne-
am propus drept scop să prezentăm în context 
istoric introducerea şi implementarea învăţămân-
tului religios în instituţiile preuniversitare.

Înainte de a trece la subiectul propriu-zis, vom 
revedea per ansamblu cum s-a dezvoltat învăţă-
mântul religios în diferite perioade istorice prin 
care a trecut teritoriul dintre Prut şi Nistru. Astfel, 
în perioada ţaristă (1812-1917), şcolile primare 
reprezentau prima treaptă a învăţământului bise-
ricesc. Este cunoscut faptul că pe lângă bisericile 
parohiale existau şi şcoli. Ele se deschideau, de 
regulă, în vreo chilie alăturată sau înşişi clericii 
îşi puneau casele la dispoziţia celor care doreau 
să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. La început, 
acolo mergeau copii de preoţi, iar ulterior au în-
ceput să fie admişi şi copii ai enoriaşilor. Cadrele 
didactice în şcolile respective erau reprezentate 
prin preoţi şi dascăli din teritoriu. Trebuie men-
ţionat că aceste şcoli nu erau luate sub un control 
strict din partea autorităţilor ţariste. De asemenea, 
nu aveau un statut unic de organizare şi nici un 
program de studiu elaborat, care ar fi reglementat 
procesul de învăţământ. Dascălii care activau în 
aceste instituţii de învăţământ îşi elaborau indi-
vidual planurile. La sfârşitul perioadei de studii, 
elevii trebuiau să cunoască cele patru operaţii ma-
tematice, să posede deprinderi practice de a citi 
şi a scrie în limba română şi slavonă, precum şi 

cunoştinţe elementare în domeniul ortodoxiei[3]. 
Un factor important în apariţia în masă a şcolilor 
parohiale a fost elaborarea, în 1836, a „Regulilor 
pentru şcolile primare din eparhia Olăneţ”[4]. 
Acest document oficializează instruirea primară, 
subordonând-o autorităţilor ecleziastice. Conform 
acestui act, preotul-învăţător era numit de către 
arhiereul local, printr-un aviz special”[5]. Se in-
terzicea remunerarea bănească a acestuia de către 
părinţi. Principalele obiecte de studiu erau: cititul 
şi scrierea, aritmetica, catehismul. Drept manuale 
serveau: Bucoavna, Psaltirea, Ceaslovul şi Bazele 
învăţăturii creştineşti[6].

Datele statistice arată că, în 1845, în Basara-
bia funcţionau 326 de şcoli bisericeşti parohiale, 
în care activau 346 de preoţi-învăţători şi învăţau 
5 177 de copii de ţărani[7]. Şcolile erau asigura-
te cu manuale. Aşa, de exemplu, în 1861, Sfântul 
Sinod a trimis în Basarabia 6 500 de exemplare 
ale lucrării „Iniţiere în învăţătura creştină”[8]. În 
1864, în Basarabia au apărut şcoli duminicale în 
care se preda Decalogul, Rugăciunile, Sfintele 
Taine, Noul şi Vechiul Testament, Slujbele Biseri-
cii Ortodoxe şi Cântul bisericesc[9].

Apariţia şcolilor primare ministeriale şi a ce-
lor de zemstvă a condus la scăderea numărului 
şcolilor bisericeşti. Totuşi preoţii erau invitaţi şi 
acolo, pentru a preda cursul „În Legea Domnu-
lui”. În cadrul acestor şcoli se formau şi coruri de 
cântăreţi, care, în zilele de sărbătoare, cântau în 
biserică[10].

Spre 1917, învăţământul religios din şcolile 
primare a înregistrat un regres, cauzele acestuia 
fiind de ordin politic. În 1905, în toate şcolile a 
fost introdus un program unic de activitate. La 
rândul lor, preoţii deschideau şcoli elementare de 
gramotă, unde nu se cerea un program anumit, iar 
profitând de situaţie, ulterior acestea erau trans-
formate în şcoli bisericeşti[11]. În cadrul nume-
roaselor congrese de preoţi, care s-au desfăşurat 
la Chişinău în anii 1908 şi1910, a fost redobândit 
dreptul preoţilor locali de a asista la examene în 
şcoli, de a frecventa toate şcolile din parohie, de a 
asista la rugăciunile de dimineaţă ale elevilor şi la 
orele de religie, de a organiza discuţii cu elevii, în 
timpul acestora urmând să se realizeze instruirea 
etico-religioasă şi verificarea cunoştinţelor învă-
ţăceilor.

Situaţia nu s-a schimbat nici în perioada in-
terbelică, atunci când Basarabia revine în hotarele 
României. Preoţii întâmpinau aceleaşi probleme 
ca în perioada precedentă.

În 1921, Ministerul Învăţământului din Ro-
mânia a introdus în Basarabia învăţământul obli-
gatoriu pentru toţi copiii cu vârste cuprinse între 
7 şi 16 ani[12]. Preoţii locali îşi continuau acti-
vitatea în aceste şcoli. În 1927 a fost verificată 
activitatea clericilor în domeniul învăţământului. 
Controlul ar fi fost motivat prin „indiferenţa unor 
preoţi în procesul de predare a religiei”[13]. Tot 
aici se menţiona ca „preoţii care neglijează preda-
rea religiei să fie invitaţi a-şi îndeplini datoria… şi 
sub niciun motiv nu se pot abate de la misiunea de 
păstor-învăţător în şcoală”[14].

S-a constatat că, în parohia Truşeni, în 1926 
au existat 6 şcoli în care preda teologia părinte-
le V. Nicov. În parohia Păuleşti, preotul Vladimir 
Cudriţchi nu preda religia în şcolile satului, din 
cauza că „revizoratul şcolar şi direcţiunea şcolii îi 
puneau piedici”[15]. În alte cazuri, preoţii aveau 
motive obiective de a absenta de la ore. Aşa, de 
exemplu, preotul din parohia Palanca, I. Silvestru, 
în această perioadă frecventa orele la Facultatea 
de Teologie din Chişinău. Iar preotul din comuna 
Tătăreşti, judeţul Orhei, Gheorghe Bânzaru, fiind 
bolnav de reumatism la picioare, nu doar că nu 
putea să se ducă la şcoală, dar şi slujba la biserică 
o oficia rar. În unele cazuri, când preotul-paroh 
era absent, el numea în locul său clerici de rang 
inferior. Aşa, de exemplu, în locul preotului din 
parohia Petuşca, Mihail Chiriţa, care era plecat 
la studii în Chişinău, preda fratele său, Evstratie 
Chiriţa. În alte cazuri, învăţătorul civil preda şi 
religia. De exemplu, în parohia Ghidighici, preo-
tul N. Jereghi a predat în şcoala primară în timpul 
anului şcolar 1926-1927, însă doar elevilor din 
clasele a III-a şi a V-a, în celelalte clase religia 
fiind predată de învăţătorii respectivi[16]. O si-
tuaţie asemănătoare a fost atestată şi în parohia 
bisericii „Sf. Gheorghe”, din comuna Cojuşna. 
Aici, religia era predată de părintele-paroh, pro-
toiereul Grigorie Ciubuc, numai în şcoala medie 
din localitate.

În şcolile primare din sat, în baza ordinului 
Inspectoratului Basarabiei, cu începere din anul 
şcolar 1926-1927, religia se preda numai de că-

tre învăţătorii din instituţiile respective. După 
mai multe convorbiri s-a decis ca în anul şcolar 
1927-1928 religia să fie predată de către preoţii 
parohiei. Dificultatea consta şi în faptul că unii 
preoţi efectuau serviciile divine în câteva bise-
rici. Astfel, Vladimir Kaminsky din parohia Po-
goneşti, la 19 iunie 1927, comunica Arhiepisco-
piei următoarele: „Deoarece parohia mea este 
compusă din satele Drăsliceni, cu două şcoli şi 5 
învăţători, Logăneşti – o şcoală, Măgdăceşti – o 
şcoală şi Paşcani – o şcoală, îmi este imposibil de 
a îndeplini adevărata misiune de păstor-învăţător 
în şcoală”[17]. La rândul său, preotul din comuna 
Redeni, Gheorghie Danilov, se plângea că, până 
la 1925, el a predat la şcoala primară locală fără 
nicio întrerupere, însă ulterior a fost îndepărtat de 
la această misiune obligatorie, deoarece comitetul 
şcolar i-a stabilit anumite ore şi zile de predare, 
ceea ce a şi cauzat imposibilitatea de a-şi îndepli-
ni misiunea. Tot comitetul şcolar a fost cel care 
a împiedicat activitatea, în şcoala primară din 
comuna Scorţeni, a preotului Mihai Prodan. Un 
alt caz îl vizează pe preotul Gheorghe Buruiană 
din parohia Recea. El a predat religia până în anul 
1924, atunci când a fost înlăturat de către direc-
torul şcolii, din motiv că nu a înaintat o petiţie 
către Direcţiunea şcolii, ca să i se permită să pre-
dea acest obiect în instituţia respectivă. Preotul a 
vrut să evite neînţelegerile cu directorul Mihail 
Arventiev şi s-a adresat către Inspectoratul de În-
văţământ Primar. Dar de acolo nu a primit niciun 
răspuns. Prin urmare, el a tras următoarea conclu-
zie: „Văd că Ministerul de Instrucţiuni Publice 
sistematic merge pe calea de a înlătura preoţimea 
din şcoală”. Tot el scria că „dacă se pot lua măsuri 
din partea chiriarhului nostru, cu mare dragoste 
dorim să intrăm înapoi la şcoală”[18].

Primind aceste scrisori, Consiliul Eparhial al 
Arhiepiscopiei Chişinăului a intervenit din timp, 
solicitând Inspectoratului şcolar din Basarabia 
să confirme şi să îl recunoască pe fiecare preot 
din parohie drept învăţător de religie în comuna 
sa. Neprimind un răspuns oficial, la 7 noiembrie 
1927, Consiliul a emis un ordin prin care se in-
forma că preotul trebuie să intre în şcoală, căci 
Legea învăţământului primar îi permite acest lu-
cru, iar acolo unde nu va fi acceptat, acest fapt să 
fie comunicat Arhiepiscopiei. Tot aici se menţiona 
că: „În predarea religiei preoţii se vor conforma 
programei analitice, lărgind-o în ceea ce priveşte 
cunoştinţele din cartea Noului şi Vechiului Testa-
ment şi cărticica de rugăciuni a Î.P.S. Arhiepiscop 
Gurie, până când vom reuşi să avem un manual 
separat de religie pentru cursul primar, lucru de 
care Consiliul eparhial, împreună cu sfatul «Frăţi-
mii profesorilor de religie», se ocupă în prezent şi 
are toată grija”[19]. Tot aici se recunoştea şi chiar 
se sugera ca, acolo unde nu este posibil ca un pre-
ot să predea religia în toate şcolile din parohie, 
obiectul respectiv să rămână pe seama învăţători-
lor, însă sub supravegherea protopopului.

Indiferent de situaţia educaţiei religioase la 
un moment istoric sau altul, până în zilele noastre 
s-au păstrat amintiri despre rolul preotului în pro-
cesul educaţional din sat. Aşa, de exemplu, Raisa 
Sclifos din satul Işnovăţ povesteşte despre anii 
1935-1940, când învăţa în clasele primare. Tatăl 
ei era cântăreţ în biserica „Sf. Nicolae” şi îşi lua 
fetiţa cu sine, ca să cânte la strană. În fiecare mier-
curi şi vineri venea protopopul Ion Carauş, care 
le preda copiilor religia. La începutul orei, copiii 
rosteau rugăciunea „Tatăl nostru”[20].

În anii 1940-1941, când mulţi învăţători au 
fost nevoiţi să emigreze în Vechiul Regat, în con-
textul celui de-al Doilea Război Mondial, anume 
preoţii au fost cei care i-au înlocuit.

Când au venit sovieticii, din cauza politicii 
ateiste promovate în sate, multe biserici parohia-
le au fost închise, iar preoţii s-au văzut nevoiţi să 
părăsească locaşurile sfinte. Biserica Ortodoxă a 
cunoscut un regres considerabil, iar în aceste con-
diţii este evident faptul că nu putea fi vorba despre 
predarea religiei în şcoli.

După 1989, când s-a destrămat URSS şi a luat 
naştere mişcarea naţională, ai cărei adepţi pledau 
pentru renaşterea spirituală a poporului, au apărut 
premise pentru reintroducerea învăţământului re-
ligios în şcolile din Republica Moldova.

Germenii predării religiei în şcoală au în-
colţit în cadrul Institutului Naţional de Instruire 
Continuă (astăzi Institutul de Ştiinţe ale Educa-
ţiei), rectorul INIC, Ştefan Todiraşcu, acceptând 
proiectul “Arta de a deveni Om”, autor Nicolae 
Bujor. Conceptul acestui proiect era fundamentat 
pe credinţa creştin-ortodoxă. După consultarea 
specialiştilor de la catedra Ştiinţe Educative, dl N. 

Bujor a fost angajat în calitate de lector şi ţinea un 
curs pentru directorii adjuncţi pe educaţie. Trebu-
ie să recunoaştem că în primii ani de libertate spi-
rituală orele dlui N. Bujor erau foarte solicitate, 
deoarece pedagogii nu mai auziseră niciodată în 
cadrul cursurilor de formare despre Dumnezeu şi 
despre creaţionism.

În anii ’90 ai sec. al XX-lea educaţia religi-
oasă se realiza în cadrul activităţilor extraşcolare.

După reformarea Institutului Naţional de In-
struire Continuă, Nicolae Bujor, cu un grup de 
iniţiativă, obţin de la Primăria mun. Chişinău un 
spaţiu pe str. Armenească şi organizează Centrul 
municipal “Arta de a deveni Om”. Trebuie să 
menţionăm că Biserica Ortodoxă din Moldova 
încă în anul 1991 face o adresare către ministrul 
ştiinţei şi învăţămîntului, Nicolae Matcaş, şi că-
tre ministrul culturii şi cultelor, Ion Ungureanu, 
prin care propune pentru tipar studiile realizate 
de Nicolae Bujor, menţionând, printre altele, că 
,,paginile acestor studii corespund întocmai celor 
mai vechi şi sănătoase idei exprimate în Biblie şi 
în alte surse ale literaturii ortodoxe” (scrisoare în-
registrată cu nr. 70-3/XII-1991, semnată de arhie-
piscopul Chişinăului Vladimir).

Conceptul “Artei de a deveni Om” este studiat 
minuţios de teologi şi în sânul Bisericii Ortodoxe 
apare un grup de adepţi ai ideii că şcoala are nevo-
ie de educaţie creştin-ortodoxă, că religia trebuie 
readusă în planurile de învăţământ.

Ideea de a preda religia în şcoli drept discipli-
nă aparte este promovată de ziarul „Curierul Or-
todox”, fondat în 1995 de Mitropolitul Vladimir şi 
părintele Pavel Borşevschi, paroh al bisericii „Sf. 
Dumitru” din Chişinău, avându-l drept redactor-
şef pe Nicolae Fuştei, doctor în teologie şi istorie, 
colaborator al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Secretarul responsabil al ziarului era protoiereul 
Vasile Ciobanu, paroh la biserica „Sf. Ierarh Ni-
colae” din comuna Costeşti, raionul Ialoveni[21]. 
De atunci, această publicaţie a dus o luptă con-
secventă pentru revenirea la studierea religiei în 
şcoli.

În noiembrie 1995, la iniţiativa unui grup de 
preoţi şi mireni, promotori ai ideii introducerii 
religiei în şcoală, Mitropolitul Vladimir a adresat 
preşedintelui ţării Mircea Snegur, preşedintelui 
Parlamentului Petru Lucinschi şi prim-ministrului 
Andrei Sangheli o scrisoare deschisă, în care ce-
rea modificarea alineatului (8) din articolul 35 al 
Constituţiei Republicii Moldova – „Dreptul la în-
văţătură”. Se cerea ca statul să asigure, în condiţii-
le legii, libertatea învăţământului religios în şcoli-
le primare din ţară[22]. Potrivit acestei modificări, 
Legea învăţământului prevedea următoarele: 1. 
Religia este inclusă în planurile de învăţământ ale 
Ministerului Învăţământului ca disciplină şcolară 
pentru clasele I-VIII; 2. Elevii aleg religia şi con-
fesiunea cu acordul părinţilor sau al tutorilor, în 
lipsa părinţilor; 3. Profesorii de religie sunt admişi 
la predarea disciplinei doar cu binecuvântarea Bi-
sericii; 4. Reuşita elevilor la orele de religie este 
apreciată doar cu note la purtare, precum şi prin 
alte forme de stimulare a sârguinţei lor; 5. Manu-
alele de religie, materialele didactice şi metodele 
de predare sunt elaborate de către specialişti în 
teologie, în colaborare cu specialişti în pedagogie 
şi sunt aprobate de Biserică, asigurarea financiară 
fiind suportată de stat, ca şi în cazul celorlalte dis-
cipline şcolare[23].

Drept urmare, la 20 decembrie 1995, la iniţi-
ativa preşedintelui Mircea Snegur, la Preşedinţie 
s-a desfăşurat o întrunire cu participarea Mitropo-
litului Vladimir, viceministrului învăţământului, 
S. Musteaţă, directorului Serviciului de stat pentru 
problemele cultelor pe lângă Guvernul Republicii 
Moldova, Gh. Armaşu, consilierului prezidenţial 
pe problemele minorităţilor naţionale şi ale culte-
lor, V. Gribenşcicov, consilierului prezidenţial pe 
probleme de politică internă, V. Josu, şi consili-
erului prezidenţial pe problemele învăţământului 
şi ştiinţei, T. Colesnic. În cadrul întrevederii s-a 
discutat subiectul introducerii religiei ca obiect 
de studiu preuniversitar. În urma acestei discuţii 
s-a convenit asupra creării unei comisii mixte, din 
reprezentanţi ai Bisericii şi ai Ministerului Învăţă-
mântului, cu scopul de a elabora modalităţile de 
predare a religiei pornind de la posibilităţile oferi-
te de legislaţia în vigoare[24].

În acest sens a fost emis chiar şi un decret pre-
zidenţial, cu nr. 451. Comisia era formată din 12 
persoane: 5 din partea Bisericii, printre care Vasile 
Ciobanu, Pavel Borşevschi, colaboratoarea AŞM 
Angelina Savin. Din partea statului au fost numite 
7 persoane, printre care şi şefa Direcţiei învăţă-
mântului din cadrul Primăriei municipiului Chişi-
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PASTORALA la Învierea 
Domnului,

Tendințe ale implementării Religiei     în învățământul preuniversitar
nău, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb. Copreşedinţi 
ai comisiei au fost desemnaţi: din partea Bisericii 
– Nicolae Fuştei, din partea statului – Gheorghe 
Cojocaru. Activitatea comisiei se desfăşura anevo-
ios, în special din cauza opoziţiei reprezentanţilor 
Ministerului Învăţământului faţă de ideea introdu-
cerii religiei în şcoală. Abia la 28 iunie 1996, co-
misia şi-a elaborat propunerile. Documentul a fost 
semnat de 11 reprezentanţi ai acesteia.

Tot atunci, propunerile au fost prezentate 
preşedintelui M. Snegur. La rândul său, ultimul 
a înaintat Parlamentului o iniţiativă prezidenţia-
lă. Conform legislaţiei, această lege trebuia să fie 
examinată în plen. Legislativul agrarian de atunci, 
prin Comisia parlamentară pentru învăţământ şi 
mass-media, a tergiversat sub diferite pretexte 
luarea unei decizii, în cele din urmă respingând 
propunerile Comisiei mixte[25].

Sondajul unei organizaţii nonguvernamentale, 
efectuat în anul 1996, pe un eşantion naţional re-
prezentativ ce a întrunit 1 487 de persoane din 26 
de localităţi, a constatat că două treimi (64%) din 
populaţia Republicii Moldova se pronunţau atunci 
pentru introducerea religiei ca obiect de studiu în 
şcoală. 25% dintre persoanele chestionate s-au 
exprimat împotriva modificărilor în procesul de 
instruire în vederea studierii religiei, iar 12% nu 
au formulat o opinie în acest sens. În acelaşi timp, 
sondajul a arătat că cea mai mare pondere în ca-
tegoria care sprijinea introducerea cursului de re-
ligie la acel moment o aveau persoanele cu studii 
superioare (65%), cele de vârstă înaintată (67%), 
populaţia autohtonă (86%). Dintre cei care nu au 
acceptat studierea religiei de către elevi, majorita-
tea o constituiau respondenţii cu vârsta cuprinsă 
între 30 şi 49 de ani, cu studii medii (27%)[26].

În anul 1997 un grup de iniţiativă format din 
slujitori şi membri ai Asociaţiei Studenţilor Creş-
tini Ortodocşi porneşte colectarea semnăturilor 
pentru introducerea religiei în învăţământ prin 
reglementare constituţională. Fiind necesare peste 
200 de mii de semnături, s-a reuşit strângerea a 
doar 40 de mii.

Revenind la ideea introducerii religiei, cu-
rios este faptul că aceasta a fost vehiculată şi de 
unii politicieni, în special în perioada campaniilor 
electorale. Aşa, de exemplu, în 1999, fracţiunea 
deputaţilor Partidului Popular Creştin Democrat 
din Moldova a venit cu o iniţiativă legislativă pri-
vind predarea religiei în şcoli. Astfel, la 25 iunie 
1999, în cadrul şedinţei plenare, Parlamentul a 
votat, în prima lectură, un amendament la Legea 
învăţământului potrivit căruia religia urma să fie 
studiată în şcoli. Vicepreşedintele Parlamentului 
de atunci, Iurie Roşca, menţiona că „oportuni-
tatea acestui act derivă din procesul constant de 
degradare morală a societăţii, iar studierea religi-
ei ar putea opri decăderea moravurilor”. Potrivit 
proiectului de lege, elevii care nu au atins vârsta 
de 16 ani puteau să frecventeze orele de religie 
dacă părinţii sau tutorii lor nu se împotriveau. La 
atingerea majoratului, elevii ar fi putut decide sin-
guri dacă doresc sau nu să studieze această dis-
ciplină. Împotriva studierii religiei în şcoală s-au 
pronunţat unele partide de stânga, care au invocat 
încălcarea libertăţii conştiinţei cetăţenilor[27]. La 
rândul său, preşedintele Comisiei pentru cultură, 
ştiinţă şi învăţământ, Gheorghe Duca, a prezentat 
un raport pozitiv. El a propus însă ca religia să fie 
introdusă ca disciplină obligatorie numai în învă-
ţământul primar, fiind predată de către învăţători. 
Numai în acest caz activitatea lor putea fi remune-
rată din bugetul de stat. Din cauza unor interese 
politice, această iniţiativă nu a avut succes, fiind 
respinsă de către deputaţii din alte partide.

În pofida faptului că proiectul de lege nu a 
fost adoptat, statisticile de atunci ne arată că, în 
1999, religia se preda facultativ în 35 de şcoli 
din republică, circa 8 mii de elevi studiind acest 
obiect[28].

Tot aici trebuie menţionat că tergiversarea so-
luţionării acestei probleme a cauzat proteste din 
partea credincioşilor, fapt care a dus la adopta-
rea de către Parlament, în anul 2000, aunei legi 
potrivit căreia, de la 1 septembrie 2000, urma să 
înceapă predarea, în clasele primare ale şcolilor 
din Republica Moldova, a obiectului „Educaţia 
moral-spirituală”. Această lege a fost adoptată în 
grabă, iar Ministerul Învăţământului nu era pregă-
tit pentru noile modificări. În consecinţă, introdu-
cerea obiectului de studiu a fost amânată până la 1 
ianuarie 2001[29]. La 23 ianuarie 2001, Consiliul 
Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei adoptă Hotărâ-
rea nr. 29/2 “Cu privire la Concepţia şi Curricu-
lumul educaţiei moral-spirituale în clasele I-IV”. 
Potrivit acestei hotărâri:

Se aprobă cu titlu experimental Concepţia şi 
Curriculumul educaţiei moral-spirituale în clasele 
I-IV, autori dr. hab. V. Pâslaru ş.a.

Se aprobă cu titlu experimental Concepţia şi 
Curriculumul educaţiei moral-spirituale în clasele 
I-IV, autori N. Bujor ş.a.

Aşadar, în clasele primare, la disciplina obli-
gatorie Educaţie moral-spirituală, au fost aprobate 
două Curriculumuri. Primul, autor V. Pâslaru ş.a., 
conţinea două teme care au legătură cu credinţa 
creştină. Este vorba despre tradiţiile populare ale 
Naşterii şi Învierii Domnului Iisus Hristos. În rest, 
erau teme care abordau subiecte social-umane. 
Deci, până la urmă, solicitarea Bisericii Ortodoxe 
privind predarea religiei în şcoli nu a fost satis-
făcută. Principalul argument invocat de autorităţi 
era că introducerea disciplinei „Religia creştin-or-
todoxă” ar leza drepturile celorlalte confesiuni re-
ligioase înregistrate legal în Republica Moldova.

Câţiva studenţi ai Academiei de Teologie au 
efectuat un sondaj de opinie referitor la problema 
educaţiei religioase. Ancheta compusă din 14 în-
trebări a fost distribuită la patru instituţii de învăţă-
mânt din sectorul Botanica al capitalei – trei licee 
şi o şcoală mixtă. Din cele 500 de anchete reparti-
zate, 221 au fost completate. Rezultatele obţinute 
arătau următoarele: la întrebarea „Cât contează 
educaţia religioasă în instruirea generală a copilu-
lui?”, atât pentru părinţii ortodocşi, cât şi pentru 
cei din alte confesiuni prevala răspunsul „mult” 
şi „foarte mult”. Cei care au răspuns „deloc” sau 
„puţin” au motivat prin faptul că educaţia religi-
oasă trebuie făcută în primul rând acasă şi după 
aceasta la şcoală. Totodată, o bună parte dintre pă-
rinţi a recunoscut că nu sunt în stare să-şi educe de 
sine stătător copiii în ceea ce ţine de aspectul reli-
gios – circa 185 de persoane. Cea mai mare parte a 
respondenţilor (37%) a opinat că ar fi suficientă o 
singură oră de religie pe săptămână. Pentru desfă-
şurarea de două ori pe săptămână a orei respective 
s-au exprimat 31,8% dintre intervievaţi, de trei ori 
– 6,1%, de patru ori – 9%, de cinci ori – 2,3%. Per 
ansamblu, 78,3% dintre creştinii ortodocşi şi-au 
exprimat dorinţa ca copiii lor să studieze religia, 
12,1% au răspuns negativ, 8,7% s-au arătat indife-
renţi, iar 0,9% nu au dat un răspuns[30].

În 2005, discuţiile despre introducerea religiei 
în şcoală au revenit în prim plan. A fost elaborată 
o programă şcolară, precum şi manualele pentru 
clasele I-IV. Însă guvernarea de atunci nu a dorit 
să introducă această disciplină în instituţiile pre-
universitare, din moment ce doar 120 de şcoli au 
acceptat religia ca obiect de studiu.

În anul 2005 este fondată şi Asociaţia pentru 
Educaţie Creştin Ortodoxă (în continuare AECO), 
organizaţie neguvernamentală care, împreună cu 
altele de acest fel, urmăreşte apărarea, promo-
varea şi consolidarea valorilor creştin-ortodoxe 
în sistemul de educaţie şi instruire. Pe parcursul 
anilor, aceasta a înaintat mai multe iniţiative cu 
referire la educaţia creştin-ortodoxă a tinerilor din 
Republica Moldova, printre care: Declaraţia naţi-
onală despre nocivitatea educaţională a cursului 
„Deprinderi de viaţă” (Scrisoare deschisă către 
Guvernul Republicii Moldova, cursul fiind anu-
lat prin ordinul prim-ministrului din 04.10.2005); 
Iniţiativa către Mitropolia Moldovei despre nece-
sitatea unui acord de colaborare între Mitropolia 
Moldovei şi Ministerul Educaţiei (20.06.2006); 
Iniţiativa către Mitropolia Moldovei în legătură 
cu editarea manualelor de religie pentru clase-
le I-IV (24.07.2006); Iniţiativa către Ministerul 
Educaţiei, înaintată împreună cu alte asociaţii 
obşteşti, în legătură cu predarea religiei în şcoală 
începând cu 2010-2011.

La rândul lor, preoţii nu au ezitat în acest 
răstimp să viziteze şcolile şi să poarte discuţii cu 
copiii. Astfel, după anul 2005, Religia a fost pre-
dată în unele şcoli chiar şi ca obiect opţional. Unii 
preoţi se confruntau cu dificultăţi. Aşa, de exem-
plu, preotul Gheorghe Gotca din satul Chirsovo 
spunea că lecţiile lui erau întotdeauna puse în orar 
ultimele, iar mulţi elevi veneau la ore deja obosiţi. 
În asemenea condiţii era imposibil de a preda re-
ligia în şcoală[31].

Totuşi slujitorii Bisericii nu au renunţat la 
această idee şi sub conducerea regretatului epi-
scop Dorimedont (Cecan) – un mare ctitor al şco-
lilor duhovniceşti din nordul republicii – au fost 
editate mai multe cărţi. Cu participarea preoţilor 
Pavel Borşevschi şi Vasile Ciobanu, precum şi a 
preotesei Liliana Trohin (Creţu) au fost elabora-
te manuale de Educaţie creştin-ortodoxă pentru 
clasele I-IV şi Ghidul învăţătorului. În total s-au 
editat 25 000 de manuale, o cantitate neînsemnată 
pentru şcolile din Republica Moldova.

Problema introducerii religiei în şcoală a fost 
abordată şi în anul 2010. Istoricul şi politicianul 
Valeriu Pasat a venit cu iniţiativa de a organiza 
un referendum privind subiectul respectiv. De-
numirea disciplinei s-a propus a fi „Bazele Orto-
doxiei”. Iniţial, Mitropolia Moldovei a susţinut 
această iniţiativă şi la 8 mai 2010 aavut loc Adu-
narea Generală pentru susţinerea referendumului 
naţional privind introducerea disciplinei „Bazele 
Ortodoxiei”. Adunarea s-a desfăşurat în scuarul 
Cadedralei Mitropolitane din Chişinău. Organiza-
torii contau pe faptul că prin votul direct al cetăţe-
nilor Republicii Moldova se va contura oportuni-
tatea legală de a preda Ortodoxia în şcoală. Astfel, 
a fost creat un grup de iniţiativă care trebuia să 
se ocupe de colectarea semnăturilor în favoarea 
introducerii disciplinei. În calitate de preşedinte a 
fost ales cercetătorul Valeriu Pasat. Pentru strân-
gerea de semnături se planifica să fie trimise, în 
satele şi oraşele Moldovei, 3000 de persoane, pe-
dagogi, academicieni, medici şi profesori[32].

Autorităţile s-au opus iniţiativei lui V. Pasat. 
La 15 iunie 2010, Curtea de Apel a anulat hotărâ-
rea Comisiei Electorale Centrale, prin care a fost 
înregistrat grupul de iniţiativă pentru colectarea 
semnăturilor privind desfăşurarea unui referen-
dum pentru predarea obligatorie a „Bazelor Orto-
doxiei” în şcoli. Decizia Curţii de Apel a fost luată 
după ce mai multe organizaţii nonguvernamentale 
au depus plângeri în instanţă, calificând studie-
rea obligatorie a religiei în şcoli drept încălcare a 
dreptului la libera alegere.

V. Pasat, anunţând aderarea la formaţiunea 
politică Partidul Umanist din Moldova, a compro-
mis mişcarea de readucere a religiei în şcoală.

La 1 iulie 2010 a fost luată decizia de a in-
troduce în şcoală disciplina opţională „Religie”. 
Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove s-a 
declarat nemulţumită de hotărârea Guvernului şi 
s-a pronunţat pentru introducerea în planul de în-
văţământ a disciplinei „Bazele Ortodoxiei”[33].

Disciplina aprobată de Guvern este predată 
elevilor din clasele I-IX. Elevii frecventează aces-
te ore doar la solicitarea părinţilor. Clasele se for-
mează în funcţie de numărul de cereri din partea 
părinţilor. Potrivit Ministerului Educaţiei, cursul 
este predat o oră pe săptămână, de către profesori 
sau preoţi. Aceştia trebuie să primească acredi-
tarea Comisiei speciale formate de Ministerul 
Educaţiei. Pentru această disciplină, în anul 2011, 
afost elaborată curricula şcolară. Au fost pregătite 
cadre didactice cu instruire în pedagogie, iar pen-
tru pedagogi – în teologie.

La Costeşti, raionul Ialoveni, religia se predă 
în două licee, în clasele I-XII. În şcoală predă un 
masterand în teologie. El este remunerat ca şi cei-
lalţi pedagogi din şcoală.

Profesorii de religie nu notează activitatea 
elevilor la acest obiect, pentru că, aşa cum expli-
că preotul Vasile Ciobanu, „religia vine pe calea 
inimii şi abia apoi pe calea raţiunii”. Tot el spune 
că cine nu predă la ora actuală fie nu are curaj, fie 
nu are dorinţă.

În prezent, problema predării religiei în şco-
li rămâne a fi una deschisă. Potrivit preşedintelui 
AECO, Tatiana Doibani, situaţia din ţara noastră 
la acest capitol nu este una de invidiat. „Starea 
predării religiei se caracterizează prin iniţiative 
nesusţinute şi de jos şi de sus, în timp ce soci-
etatea stă într-o parte şi aşteaptă cum se va ter-
mina experimentul. Lumea, din păcate, nu prea 
conştientizează cât de mult este nevoie de Dum-
nezeu în zilele noastre, în sistemul de educaţie. 
De asemenea, baza materială a cursului de religie 
lasă de dorit, iar în vizorul educaţiei religioase nu 
sunt clasele superioare”, precizează Tatiana Doi-
bani[34]. În aceste condiţii, „ca să vieze, cursul de 
religie are nevoie de acoperire cu activităţi extra-
curriculare: cercuri, olimpiade, tabere de odihnă, 
concursuri, periodice”.

Ideal ar fi ca religia creştin-ortodoxă să fie 
un obiect cu nimic mai prejos decât matemati-
ca, limba sau istoria, susţine preşedintele AECO: 
„Copilul are dreptul să cunoască şi acest domeniu 
al experienţei umane, cu atât mai mult că este o 
moştenire pozitivă, valorică. Consider instruirea 
şi educaţia religioasă un modul important în opera 
de formare a personalităţii umane. Omul nu poa-
te exista fără credinţă. Se conştientizează sau nu 
acest fapt, credinţa rămâne a fi nu numai partea 
integrantă a umanităţii, ci şi modalitatea de bază 
prin care se asigură legătura ei cu esenţa primor-
dială – cu Dumnezeu. Aşa cum personalitatea 
umană presupune pe lângă multiplele facultăţi 
ale inteligenţei şi cea a credinţei, lipsa instruirii 
şi educaţiei pentru credinţă favorizează apariţia 

unui sector profan în sistemul de inteligenţă uma-
nă şi persoana poate devia spre forme vulgare ale 
credinţei, fenomen pe care îl avem în civilizaţia 
contemporană. Neopăgânismul duce la degenera-
rea credinţei în om şi la pierderea legăturii lui cu 
Dumnezeu, cu eternitatea. Fără această legătură, 
omul riscă să piardă calitatea sa de om”.

Din 1 iulie 2011 este reorganizat Departamen-
tul mitropolitan Studii, care monitorizează proce-
sul de predare a religiei în şcoală. S-au realizat 
câteva seminare de formare a cadrelor implicate 
în predare şi se încearcă stabilirea unei colaborări 
mai eficiente între Biserică şi Ministerul Eduica-
ţiei.

Din cele expuse mai sus concluzionăm că 
Biserica, în demersurile sale pentru introducerea 
predării religiei în şcoli, a cunoscut câteva etape, 
marcate de impedimente şi neînţelegere din partea 
autorităţilor. Aceasta nu a dus însă la stoparea ini-
ţiativelor în acest sens.

O societate prosperă, sănătoasă trebuie să se 
bazeze pe valorile şi principiile creştine. Religiei 
îi aparţine rolul fundamental în educarea generaţi-
ilor viitoare, deoarece „frica de Dumnezeu” poate 
să îl determine pe om să nu săvârşească fapte rele. 
Pentru credincioşi nu trezeşte îndoială faptul că 
„duhul creează forme”, de aceea cum va fi „du-
hul” copiilor noştri, aşa va fi şi viitorul societăţii 
noastre.
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Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (28 septembrie - 20 octombrie 2012)

După eveniment a urmat un serviciu divin în capela din incinta BIM 2, în timpul căruia Prot. 
Gheorghe Gavrilița și Prot. Corneliu Dobrogeanu au fost decorați de către Întâistătător cu drep-
tul de a purta Mitră, în semn de apreciere pentru eforturile depuse în calitate de preoți militari.

În cadrul evenimentului domnul Vitalie Marinuța, ministrul Apărării al Republicii Moldo-
va, l-a decorat pe Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir cu Ordinul “În slujba Patriei”, gr. II, 
în semn de recunoștință și apreciere pentru munca depusă spre o colaborare strânsă și eficientă 
între Forțele Armate și Biserica Ortodoxă din Moldova.

Înalt Prea Sfinția Sa a mulțumit domnului ministru pentru această decorație semnificativă 
și a subliniat faptul că, și în continuare, Mitropolia Moldovei va rămâne fidelă angajamentelor 
sale de răspândire a Cuvântului Evangheliei printre ostași, cu speranța că Ministerul Apărării 
va fi la fel de receptiv, pentru a realiza prin muncă comună lucrări mărețe, menite să dăinuie 
peste ani.

13 octombrie

În după-amiaza zilei de ieri, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, alături de Înalt Prea 
Sfințitul Kiril de Varna și Velikopreslavsk, Bulgaria și PS Episcop Anatolie de Cahul și Comrat, 
precum și un numeros sobor preoțesc, a sfințit noul sediu al Fundației Internaționale a Unității 
Popoarelor Ortodoxe, deschis recent în sectorul Ciocana al capitalei.

La eveniment, alături de fețele bisericești, reprezentanții Fundației în frunte cu președintele 
acestuia, domnul Valeri Alekseev, Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, 
Excelența Sa domnul Farit Muhametșin,  au fost prezente și numeroase personalități ale vieții 
politice și culturale din Rusia, Republica Moldova și alte țări.

Vorbind despre inaugurarea reprezentanței locale a organizației pan-ortodoxe, Vlădica 
Vladimir a dat o apreciere deosebită acestui eveniment, evidențiind importanța acestuia pen-
tru întărirea legăturilor spirituale și istorice dintre popoarele care alcătuiesc marea familie a 
Fundației Internaționale a Unității Popoarelor Ortodoxe. În context, Mitropolitul s-a arătat 
convins că această instituție va juca un rol deosebit în formarea moral-spirituală a tuturor celor 
care îi vor trece pragul. La rândul său,  domnul Alekseev și-a manifestat recunoștința față de 
Întâistătător pentru bunăvoința de a participa la acest eveniment emblematic, manifestându-și 
speranța că Biserica Ortodoxă din Moldova va avea și în continuare același rol de frunte în pro-
movarea și menținerea valorilor perene, generatoare de forțe creatoare și porniri constructive.

Pentru contribuția adusă la îmbogățirea tezaurului duhovnicesc comun care leagă popoarele 
Moldovei și Rusiei, președintele Fundației a fost decorat de către Mitropolitul Vladimir cu 
Ordinul “Ștefan cel Mare și Sfânt”.

***

Sâmbătă seara, în Sala cu Orgă din Chișinău a demarat programul de muzică duhovnicească 
“Vocile Ortodoxiei”, organizat de Fundația Internațională a Unității Popoarelor Ortodoxe.

Evenimentul a început cu un cuvânt de salut din partea președintelui Fundației, domnul 

Valeri Alekseev, care și-a manifestat deosebita satisfacție sufletească de a vedea corurile parti-
cipante la eveniment concertând în Republica Moldova – o țară bine cunoscută pentru valorile 
sale Ortodoxe.

La concertul care s-a bucurat de prezența unui public numeros, a fost prezent și Ambasa-
dorul rus, Excelența Sa domnul Farit Muhametșin, precum și alți oaspeți de rang înalt din țară 
și de peste hotare.

După cum s-a exprimat Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, prezent la eveniment, acest 
concert a creat o ambianță duhovnicească de o rară frumusețe datorită exprimării muzicale 
atât de rafinate și profunde a coriștilor ruși, care au reușit să transmită publicului un amalgam 
de simțăminte spirituale ce vor rămâne pentru mult timp în sufletele spectatorilor moldoveni.

Iar în semn de apreciere a talentului și a muncii depuse pentru răspândirea credinței prin 
frumos, Înalt Prea Sfinția Sa a decorat colectivele corale înscrise în program cu Diplome Mi-
tropolitane, aducându-le aminte de vizita efectuată în țara noastră.

14 octombrie
Praznicul Acoperământului Maicii 

Domnului este o zi de deosebită cinsti-
re pentru tot poporul binecredincios al 
Moldovei, dar mai ales pentru locuitorii 
Chișinăului, care își sărbătoresc Hramul 
capitalei.

Deja tradițional, această sărbătoare 
este celebrată cu mare fast la Catedrala 
Mitropolitană “Nașterea Domnului”. Și 
în acest an, credincioșii au participat la 
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie oficia-
tă de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit 
Vladimir și Înalt Prea Sfințitul Mitropolit 
Kiril de Varna și Velikopreslavsk – un 
oaspete drag, venit de pe meleagurile 
bulgare.

Alături de enoriași, la catedrală 
au venit să se roage și reprezentanții 

autorităților publice locale, în frunte cu 
Primarul general al capitalei, domnul Do-
rin Chirtoacă. Printre oaspeții prezenți la 
serviciul divin s-au numărat  domnul Emil 
Constantinescu, ex-președinte al României 
și reprezentanți ai corpurilor diplomatice 
acreditate în țara noastră.

După Liturghie, credincioșii în frunte cu 
Mitropolitul și slujitorii altarului au încon-
jurat sfânta biserică, după care a fos săvârșit 
un Te-Deum de mulțumire pentru toate bine-
facerile Domnului revărsate asupra cetății.

Adresându-se bine-credincioasei adunări, 
Vlădica Vladimir a felicitat chișinăuienii cu 
ocazia celebrării hramului capitalei, îndem-
nându-i să se roage și mai departe cu aceeași 
smerenie față de Maica Domnului, pentru a 
ocroti urbea cu Omoforul ei și pentru a mij-
loci în fața Mântuitorului pentru pacea și 
liniștea poporului dreptmăritor.

La rândul său, ÎPS Mitropolit Kiril a 
felicitat și el locuitorii capitalei cu ocazia 
măreței sărbători, menționând că are o dra-
goste aparte pentru acest pământ primitor și 

u (Urmare din pag. 2-5)



9Anul XII,  Nr.  17-18,  29 octombrie 2012

pentru oamenii săi, frumoși la chip și la suflet, de care va fi legat de azi înainte prin rugăciune 
și gânduri alese.

În continuare, Mitropolitul Vladimir l-a decorat pe confratele său bulgar cu Ordinul “Ștefan 
cel Mare și Sfânt” pentru truda depusă de acesta spre întărirea Ortodoxiei și strângerea legă-
turilor între popoarele ce împărtășesc aceeași credință, nădăjduind că relațiile dintre Bisericile 
Ortodoxe ale Moldovei și Bulgariei vor înflori, întru biruința credinței și mântuirea popoarelor.

Și domnul Dorin Chirtoacă a venit cu un cuvânt de felicitare către credincioși, subliniind că 
toate lucrurile mari și frumoase care s-au făcut în oraș au fost realizate din mila și cu ajutorul 
Domnului, fapt pentru care, și de acum înainte, toată suflarea Chișinăului trebuie să-și unească 
forțele spre binele orașului natal, cu suflet curat și cu nădejde întru Bunul Dumnezeu.

19 octombrie
După ample lucrări de re-

novare, sfântul lăcaș din s. 
Costești, r. Râșcani, a fost 
primenit pentru a primi pe 
Înalt Prea Sfințitul Mitropo-
lit Vladimir, care a oficiat în 
dimineața zilei un deosebit 
serviciu divin, spre marea bu-
curie a credincioșilor din loca-
litate și din împrejurimi.

În timpul Sfintei și 
Dumnezeieștii Liturghii, mai 
mulți preoți din Protopopiatul 
Râșcani s-au învrendnicit de 

alese decorații bisericești, printre aceștia numărându-se Prot. Oleg Mâță – preot-paroh, care 
a primit binecuvântare pentru a purta Cruce cu Pietre Scumpe, și Prot. Mitr. Sveatoslav Un-
gureanu – Protopop al circumscripției menționate, care a fost decorat de către Întâistătător cu 
Ordinul “Ștefan cel Mare și Sfânt”, gr. II, pentru eforturile depuse spre buna organizare a vieții 
bisericești în protopopiat.

După slujbă a fost oficiat un Te-Deum de mulțumire, iar Înalt Prea Sfinția Sa a adresat celor 
prezenți un cuvânt de felicitare pentru buna unire și realizările frumoase pe care au reușit să le 
facă fiind mânați de dragoste frățească.

La rândul său, părintele Oleg Mâță a mulțumit arhiereului pentru gândul cel bun, menționând 
că și de azi înainte parhohia Costești rămâne a fi supusă și ascultătoare Înalt Prea Sfinției Sale, 
spre întărirea și prosperearea Bisericii Ortodoxe din Moldova și spre propășirea poporului 
drept-măritor.

La final, Vlădica Vladimir a împărțit credincioșilor cruciulițe și cărți de rugăciuni.

20 octombrie
Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a oficiat 

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la mănăstirea Ta-
băra din r. Orhei.

Slujba arhierească, cu participarea unui numeros 
sobor de slujitori și zeci de credincioși, a fost prile-
juită de încheierea recentelor lucrări de renovare de 
pe teritoriul mănăstirii și, în special, la biserica cu 
hramul “Adormirea Maicii Domnului”.

În timpul Liturghiei, Egum. Minodora (Borș), 
stareța așezământului monahal, a fost decorată cu 
dreptul de a purta toiag, în semn de înaltă apreciere 
a bunei organizări și a râvnei cu care a muncit pen-
tru a duce la bun sfârșit amplele lucrări de reparație.

După slujbă, Vlădica Vladimir a sfințit exterio-
rul bisericii și fântâna din curtea mănăstirii, a cărei 
apă, după cum s-a exprimat Înalt Prea Sfinția Sa, 
va potoli setea celor însetați și va da puteri celor 
istoviți pentru sporirea muncii și a rugăciunii către 
Bunul Dumnezeu și sfinții Săi.

Mai târziu, a fost oficiat un Te-Deum de mulțumire pentru ajutorul Atotțiitorului întru 
săvârșirea lucrărilor celor binecuvântate și ziditoare.

În cuvântul său de felicitare, Întâistătătorul a menționat că mănăstirea Tabăra este una din-
tre acele nestemate duhovnicești care înfrumusețează de secole spiritualitatea și cultura noas-
tră și față de care toți creștinii ortodocși care cinstesc trecutul și se uită cu încredere spre viitor 
au datoria sfântă de a o îngriji și cinsti, întru triumful credinței și mântuirea noastră ca popor.

Maica stareță și-a manifestat recunoștința față de Mitropolit pentru grija sa părintească, 
manifestată prin sfat înțelept și sprijin prompt, menționând că toate lucrările realizate la mă-
năstire sunt rezultatul inițiativelor și ajutorului numeroșilor ctitori, care au și fost menționați 
de arhiereu cu înalte distincții bisericești.

***
Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a invitat la Palatul Mitropolitan un grup de 

credincioși care au contribuit în mod substanțial la buna desfășurare a vieții bisericești.
Astfel, în semn de recunoștință pentru eforturile depuse, Vlădica Vladimir a oferit binefă-

cătorilor următoarele distincții: domnii Anatol Ignat și Iurii Patlati au fost decorați cu Ordinul 
“Ștefan cel Mare și Sfânt” gr. II, domnii Gheorghe Caberi, Cornel Jalobă și Vasile Cucu s-au 
învrednicit de Ordniul “Cuv. Paisie Velicikovski” gr. II, iar doamna Tatiana Calo a fost dinstin-
să cu Ordinul “Cuv. Parascheva” gr. II.

Întâistătătorul a mulțumit oaspeților pentru bunăvoința domniilor lor și pentru dragostea ce 
o au pentru cele sfinte, exprimată prin susținere permanentă și dezinteresată.

Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (28 septembrie - 20 octombrie 2012)
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La insistenţa ierarhului şi a boierimii, în 
1818, Basarabiei i se dă un „statut organic”, 
prin care i se recunoaşte caracterul naţional 
– organizaţie administrativă distinctă în impe-
riu. Despre strălucitele realizări ale arhipăsto-
rului avea să scrie mai târziu istoricul Ştefan 
Ciobanu: „Fapt este că mitropolitul Gavriil a 
pus bazele culturii româneşti în Basarabia sub 
stăpânirea străină, că în urma activităţii lui 
cultura românească s-a întărit, a luat o direc-
ţie care a contribuit foarte mult la conservarea 
spiritului românesc în provincia noastră. Şi nu 
ne putem închipui unde ar fi ajuns Basarabia, 
dacă în capul Bisericii ei ar fi fost pus un epi-
scop rus, un arhipăstor care nu cunoştea trecu-
tul Basarabiei, sufletul poporului ei”.

Trece la Domnul la 30 martie 1821 şi este 
înmormântat la Mănăstirea Căpriana, mor-
mântul său fiind păstrat până-n prezent.

Rolul Mitropolitului Gavriil 
Bănulescu-Bodoni în traducerea 
şi editarea cărţilor bisericeşti
La 25 septembrie 1813 mitropolitul Gavri-

il înaintează Sf. Sinod un raport în care scria: 
„După mutarea mea din Iaşi în oraşul Chişi-
nău, îndreptând luarea aminte spre păstoria 
încredinţată mie, am constatat că bisericile pa-
rohiale de aici, precum şi mănăstirile şi schitu-
rile nu numai că n-au cărţi duhovniceşti, care 
ar putea servi pentru îndrumarea preoţilor şi a 
creştinilor, dar n-au chiar cărţile necesare pen-
tru îndeplinirea serviciului divin, fiindcă bise-
ricile moldoveneşti cele mai multe aparţineau 
episcopiei de Huşi, unde nu era tipografie; iar 
tipografia din Iaşi, una singură în toată Mol-
dova, nu putea înzestra îndestul bisericile cu 
cărţi... Având în vedere această situaţie a bi-
sericilor, eu, după datoria păstorească a mea, 
am găsit de cuviinţă a înfiinţa la Chişinău, pe 
lângă casa mitropolitană, o tipografie pentru 
tipărirea sub îngrijirea mea proprie a cărţilor 
bisericeşti în limba moldovenească şi cea sla-
vonească pentru eparhia de aici”. Arătând că 
pentru această tipografie el a pregătit tot ma-
terialul necesar, literele moldoveneşti şi slavo-
neşti, scrie că a chemat din Mănăstirea Neamţ 
un tipograf iscusit, pe călugărul Ignatie. La 4 
mai 1814 s-a dat aprobarea pentru a se des-
chide „tipografia exarhicească din Basarabia”. 
Se prevedea însă ca cărţile care se vor tipări 
în moldoveneşte, în tipografia din Chişinău, 
să fie traduse de pe cele tipărite în tipografia 
sinodală din Moscova. Alte cărţi nu se puteau 
tipări decât cu acordul Sinodului la propune-
rea mitropolitului.

La 31 mai 1814 tipografia eparhială din 
Chişinău a fost deschisă într-o încăpere pre-
văzută special pentru aceasta. În studiul său 
despre mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni 
(Chişinău, 1894), istoricul Arsenie Stadnițki 
(la încep. sec. XX devine mitropolit al Novgo-
rodului) scria: „Tipografia întemeiată de mi-
tropolitul Gavriil aduce un mare folos întregii 
Basarabii. Aici se editau cărţi nu numai pentru 
serviciul divin în limbile rusă şi moldoveneas-
că, dar şi alte cărţi la fel de necesare pentru 
învăţătura preoţimii şi pentru îndrumarea po-
porului simplu; aici se tipăreau şi manuale 
pentru seminar; de serviciile ei se foloseau şi 
autorităţile locale. Şi chiar mai mult decât atât, 
tipografia eparhială a făcut un serviciu extra-
ordinar cnezatelor moldo-vlahe. De aici se 
luau cărţile pentru multe biserici de dincolo”. 
Majoritatea cărţilor editate la Chişinău au avut 
răspândire şi în Moldova de peste Prut. 

Tipărirea cărţilor slavoneşti pentru biserici-
le din stânga Nistrului era încre-
dinţată episcopului vicar Dimitrie 
Sulima, iar traducerea şi întoc-
mirea celor româneşti îi revenea 
mitropolitului Gavriil. În scrierile 
sale, mai ales în prefeţele cărţilor 
traduse sau alcătuite, mitropolitul 
Gavriil folosea sintagma „limba 
românească”, deoarece considera, 
pe bună dreptate, că basarabenii 
vorbesc aceeaşi limbă româneas-
că.

Apariţia 
Liturghierului (1815)

Prima carte de slujbă apărută în 
noua tipografie a fost Liturghierul 
din 1815 (în 1200 de exemplare). 
Pe foaia de titlu se enumeră, după 
cum era obişnuit în cărţile bise-
riceşti editate în Rusia, membrii 
familiei împărăteşti. Avea o fru-
moasă „precuvântare” a mitropo-
litului în care se arătau motivele 

care l-au determinat să tipărească „cea mai 
trebuincioasă bisericilor carte... Slujebnicul, 
care în limba românească se zice Liturghier”, 
tradusă de el însuşi după o ediţie slavonă de la 
Moscova. Cercetând însă şi ediţiile româneşti 
şi greceşti, atrăgea atenţia „mai ales preoţilor 
care slujesc în limba rumânească”, asupra unor 
greşeli din traducerile româneşti ale Liturghi-
erului, care în această ediţie au fost îndreptate. 
În sinaxarul Liturghierului apar câţiva sfinţi 
prăznuiţi numai în Lavra Pecerska, care nu se 
găsesc în sinaxarele moscovite, ceea ce dă de 
înţeles că la alcătuirea sinaxarului autorul s-a 
folosit şi de o ediţie reprodusă la Kiev.

Molebnicul de la 1815
În acelaşi an apare un Molebnic în 1200 de 

exemplare, tradus din slavoneşte. În precuvân-
tarea mitropolitului se arată importanţa folosi-
rii acestei cărţi: „ne povăţuieşte cum se cuvine 
a mulţămi prea milostivului Dumnezeu pentru 
a lui daruri şi faceri de bine către noi şi cu ce 
rânduială ni se cade a alerga la mila şi ajutorul 
Lui şi a-L ruga în nevoile şi necazurile noas-
tre”. În 1816 Molebnicul este reeditat în 300 
de exemplare, probabil fiind foarte solicitat.

Cărţile editate în 1816
În 1816 apare un „Catehisis, alcătuit în 

scurt pentru slujitorii bisericeşti” în 300 de 
exemplare, tradus după ediţia de la Moscova 
din 1775.

Tot în acelaşi an se editează Tedeumul în 
ziua Naşterii lui Hristos, tipărit în 1500 de 
exemplare. Acest tedeum special se făcea în 
Rusia în ziua de Crăciun, în amintirea izgonirii 
lui Napoleon la 1812.

Ceaslovul de la 1817
În 1817, în tipografia din Chişinău, apare un 

„Ceaslov” în 1200 de exemplare. În cuvântul 
de precuvântare, ca şi la celelalte cărţi editate 
citim „... cu blagoslovenia Prea Sfântului în-
dreptătorului Sinod şi a preasfinţitului Gavriil 
exarh Mitropolitul Chişinăului şi Hotinului s-a 
tipărit cartea aceasta ce se numeşte ceaslovul 
în exarhicească tipografie a Bisericii... La anul 
de la facerea lumii 7325, iar după naşterea cea 
după trup a lui Dumnezeu Cuvântul 1817, in-
dictul 5, în luna lui August”. Tot în acelaşi an 
se tipăreşte un „Registru moldovenesc pentru 
parastas”, în 1600 de exemplare.

Psaltirea de la 1818
În 1818 se tipăreşte „Psaltirea”, în 1600 

de exemplare. În afară de cuvântul de precu-
vântare la începutul cărţii, întâlnim cuvinte de 
învăţătură „întrebări şi răspunsuri despre măr-
turisirea credinţei după Atanasie, Patriarhul 
Alexandriei”, despre Dumnezeirea Sf. Treimi; 
„a fericitului Patriarh al Antiohiei Anastasie 
şi a lui Chiril al Alexandriei”. În continuare, 
o „Arătare în scurt, cum se cade fiecărui pra-
voslavnic creştin..., spre închipuirea semnului 
sfintei cruci pe faţa sa” şi un „Tipic... tuturor 
ce vor a cânta Psaltirea”.

Tot în acelaşi an se mai tipăreşte o „Rându-
ială a panahidei ce se face pentru Marii Domni 
împăraţi şi împărătese...”

Noul Testament de la 1817 şi 
Biblia de la 1819
În 1813 la Petersburg se înfiinţează „Soci-

etatea biblică rusească” al cărei scop era, între 
altele traducerea şi tipărirea Bibliei în limbi-
le tuturor popoarelor care locuiau în imperiul 
ţarist, tipărindu-se în peste 40 de limbi. Prin 
străduinţa mitropolitului Gavriil, în 1817, la 
Chişinău, se înfiinţează o filială a acestei So-
cietăţi. Trimite la Petersburg pe un fost elev 
al său, arhimandritul Varlam din mănăstirea 
Dobrovăţ, de lângă Iaşi pentru a supraveghea 
tipărirea unei noi ediţii a Bibliei. Însă, înainte 
de înfiinţarea filialei de la Chişinău, la cererea 
Comitetului Societăţii din Petersburg, mitro-
politul Gavriil trimite ca model Biblia de la 
1688, tipărită la Bucureşti, şi Biblia tipări-
tă în Ardeal, la Blaj, la 1795. Anexează și o 
scrisoare în care recomandă Comitetului să se 
folosească de Biblia de la Blaj, întrucât „este 
mai clară şi în ea se întrebuinţează limba cea 
nouă, mai înţeleasă”, urmând ca ea să fie revi-
zuită şi corectată după ediţiile greceşti şi slave. 
În 1817 apare la Petersburg Noul Testament. 
Revizuirea şi corectarea Bibliei în întregime, 
după cum scria mitropolitul că în cea de la 
Blaj „traducerea moldovenească în multe lo-
curi nu se potriveşte nici cu cea grecească, nici 
cu cea slavonească” a fost corectată după posi-
bilităţile de timp. Lucrarea trebuia să apară cât 
mai curând şi de aceea Biblia apărută la Pe-
tersburg în 1819 este o copie cu mici corectări 
a celei de la Blaj din 1795. În afară de corec-
tările făcute de arhimandritul Varlam şi-a adus 
contribuția în editarea Bibliei de la Petersburg, 
şi mitropolitul Gavriil, căruia îi trimiteau spre 
revizuire şi binecuvântare părţile corectate ale 
originalului. Exemplarele tipărite au fost ex-
pediate la Chişinău, de unde au fost difuzate 
printre preoţi şi alţi cărturari. O parte din ele 
s-au transmis în Moldova şi Ţara Românească. 
Se obişnuia în eparhia Chişinăului ca fiecărui 
nou hirotonit să se dea câte o Biblie şi câte un 
Nou Testament.

Mineiul de obşte de la 1819
În anul 1819, în tipografia eparhială din 

Chişinău, apare Mineiul de obşte, în 800 de 
exemplare. În cuvântul de „precuvântare” se 
arată motivele care l-au determinat pe mi-

tropolitul Gavriil să tipărească această carte: 
„Pentru a îndepărta o aşa de mare ca această 
lipsă în cele mai de trebuinţă bisericeşti cărţi, 
noi ca o datorie a noastră am socotit a împăr-
tăşi acum bisericile cu Mineiul de obşte. Şi pe 
lângă aceasta într-însele (în cele vechi) nu se 
află slujbele de obşte Cinstitei Cruci, ale Mai-
cii Domnului, ale Îngerilor, ale Mergătorului 
înainte, ale mărturisitorilor, ale celor fără de 
arginţi şi ale altora”. Recomandă introducerea 
sărbătorii Acoperământul Maicii Domnului: 
„Praznicul acesta de către pravoslavnica bise-
rică a Rusiei s-au primit împreună cu credinţa 
creştină, şi din vremea aceea... se păzeşte în 
toată Rusia nestrâmtat până acum, iar în locu-
rile de aicea praznicul acesta nu s-au prăznuit 
de obşte şi pentru aceea nu este prea ştiut”. 
Dacă „Pocrovul” nu era ”ştiut” la noi, am 
putea socoti că sărbătoarea Acoperământului 
Maicii Domnului a ajuns în calendarele noas-
tre ca una din cele cinci sărbători mari de peste 
an datorită mitropolitului Cavriil, care a pus 
începutul prăznuirii acestei sărbători.

Ediţiile anilor 1820-1821
În 1820 apar de sub tipar două cărţi, şi anu-

me: „Rânduială sfinţirii bisericii” şi un „Mo-
litvenic” cu aceleaşi titluri ce se întâlnesc în 
cărţile tipărite mai înainte.

Încă în 1819 mitropolitul Gavriil cerea 
aprobarea Sf. Sinod în retipărirea Sf. Evan-
ghelii, Apostolului şi Tipicului după ediţii 
apărute în Moldova din dreapta Prutului, 
motivând prin faptul că în ediţiile româneşti 
pericopele Evangheliei şi Apostolului erau 
rânduite începând cu Duminica Învierii, pe 
când ediţiile slave cuprindeau Evangheliile 
sau Epistolele în ordinea lor canonică cu un 
îndreptar al textului pericopei care se va citi 
la fiecare Liturghie. Scria: „Dacă aceste cărţi 
s-ar tipări acuma după „început” eu nu nădăj-
duiesc că clerul moldovenesc, mai cu seamă 
acei bătrâni, în asemenea cărţi nu vor putea 
găsi uşor Evanghelia şi Apostolul şi cred că 
ei, prin simplicitatea lor, vor începe şi vor 
sfârşi nu acolo unde se cuvine şi vor citi cu 
totul alta”. Tipărirea „Tipicului” după mode-
lul tipicului moldovenesc mitropolitul Gavri-
il o motiva prin aceea că în acel românesc se 
găseşte şi rânduiala sfinţirii vaselor bisericeşti 
şi a icoanelor, care nu se găsea în tipicul sla-
vonesc. Primind aprobare, în 1820 se tipăresc 
Apostolul şi Evanghelia, iar în 1821 apare „Ti-
picul”, care era tipărit după ediţia lui Veniamin 
Costachi de la Iaşi din 1816.

În studiul său, „Cultura românească în Ba-
sarabia…” istoricul Ştefan Ciobanu sublinia 
că sub aspectul tehnic cărţile tipărite de mi-
tropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni „sunt o 
continuare a vechii arte româneşti de tipar. Ele 
poartă pecetea aceleiaşi griji a editorului pen-
tru a da o carte frumoasă”. Şt. Ciobanu este 
cel care a făcut o caracterizare amplă a cărţi-
lor editate în timpul mitropolitului Cavriil. În 
studiul amintit, nu exclude ideea că s-ar putea 
găsi şi alte cărţi (bisericeşti) tipărite în acea 
perioadă. 

Sunt şi alte lucrări în care se caracterizea-
ză cărţile bisericești editate în timpul păstoriei 
mitropolitului, cum ar fi Mitropolit Gavriil Bă-
nulescu-Bodoni de Mitr. Arsenie Stadnițchii; 
Mitropolitul Gavriil întemeitorul și orân-
duitorul eparhiei Chișinăului și a Hotinului 
de Pr. Alexei Mateevici (rev. Luminătorul, 
august-noiembrie, 1913); Rolul tipăriturilor 
bisericești din Basarabia până la 1918 de Pr. 
Paul Mihail și mai recentă - Cenzura sinodală 
și cartea religioasă în Basarabia, 1812-1918 
de Maria Danilov (Chișinău, 2007). Sunt poa-
te şi alte cărţi bisericeşti editate în acea perioa-
dă care pot fi aflate şi studiate.

Prot. Dr. ioan LiSniC

Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni propus spre canonizare
u (Urmare din pag. 1)
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În R. Moldova fie-
care al doilea șofer 
încalcă regulile de 
circulație, acciden-
tele din ultima vre-
me explicând verse-
tul “nimic din ce-i 
ascuns nu va rămâne 
nedescoperit”(primirea 
permiselor fără a în-
văța ș.a). În același 
timp, este bine înțe-
les de fiecare că fără 
de “cal” te descurci 
mai greu, mai ales 
atunci când ești ne-
voit să-ți aperi te-
ritoriul, așa cum se 
întâmplă la noi, din 
păcate. Este un lucru 
util și necesar să ai 
mașină în zilele noas-
tre, dar mai important 
este să nu uiți cine 
ești la volan. 

 
În majoritatea ţărilor europene, atunci când 

cineva traversează trecerea de pietoni, şoferul 
frâneză până a ajunge la acea trecere cu cinci-
zece metri. Totodată, poţi fi petrecut şi cu un 
zâmbet, chiar dacă eşti străin în acea ţară. La 
noi, însă, nici trecerile de pietoni nu prea se 
văd, nici indicatoarele, şi la urmă, după ce dai 
din mână ca să traversezi strada, poţi fi petre-
cut cu alte cuvinte sau gesturi ruşinoase.

În aceste câteva rânduri nu vreau să aduc 
acuzaţii sau critici, ci aş vrea să reproduc un 
caz de consiliere pastorală a unui tânăr pe 
nume Victor, care a cerut ajutor în depăşirea 

unei probleme. Acest caz poate fi instructiv 
pentru majoritatea.

“De îndată ce a învăţat să conducă maşi-
na, Victor a descoperit că avea sentimente 
contradictorii la şofat. În timp ce îi plăcea să 
conducă maşina pe autostrăzi, ori de câte ori 
era forţat să conducă pe drumuri cu circula-
ţie mare simţea o puternică tensiune şi avea 
dureri de cap. Şi acest lucru se întâmpla mai 
ales în acele zone în care erau multe sema-
foare care nu se sincronizau. Chiar de când a 
început să conducă, Victor şi-a făcut prostul 
obicei de a încerca să treacă înainte de a se 
aprinde lumina roşie. Dacă nu reuşea, aştep-
ta cu nerăbdare schimbarea culorii, ţinând cu 
încordare volanul. Legăna maşina înainte şi 
înapoi, parcă încercând să grăbească aprin-
derea luminii verzi. În ultimii ani, a început 
să vorbească semafoarelor, certându-le pentru 
faptul că nu cooperau cu el; dacă un şofer din 
faţa lui nu pornea imediatcând se aprindea lu-
mina verde, Victor îşi făcea supărarea auzită 

la mare distanţă nu numai ţipând la şoferul 
respectiv, ci şi claxonând cu putere (aşa cum 
de obicei se întâmplă la noi). În cele din urmă, 
Victor a ajuns să urască în aşa măsură sema-
foarele, încât, indiferent dacă era pe roşu sau 
pe verde, el devenea încordat şi mânios ori de 
câte ori conducea maşina într-o zonă cu multe 
semafoare.

În cele din urmă, când s-a mutat la ţară, 
Victor a devenit conştient în mod acut că 
trebuie să facă ceva în legătură cu această 
problemă. De când s-a mutat, a început să-i 
displacă tot mai mult să conducă maşina, iar 
tensiunea şi durerile de cap apăreau zilnic. 
Acum, în mod regulat, ajungea la sericiu 
nervos şi încordat; când ajungea acasă sea-
ra, era aproape întotdeauna iritat şi supărat. 
Relaţiile interpersonale sufereau pe ambele 
fronturi. În acel moment a cerut ajutor. În 
aproximativ cinci săptămâni, nu numai că a 
depăşit problema, dar, pe lângă aceasta, a şi 
învăţat să conducă acolo unde circulaţia este 

intensă şi (mai ales) să aştepte cu nerăbdare 
lumina roşie. 

Cum s-a realizat acest lucru?
Mai întâi, în cadrul consilierii spirituale, 

Victor a hotărât să-şi schimbe sentimentele 
cu privire la semafoare, deoarece atitudinea 
şi comportamentul lui nu erau potrivite pen-
tru un creştin. Consilierul spiritual l-a încu-
rajat nu numai să înceteze a fi nerăbdător, ci 
şi să utilizeze semafoarele pentru un scop 
bun. În loc să le considere bariere, ei au ho-
tărât împreună să Îi ceară lui Dumnezeu să le 
transforme în binecuvântări. În loc să devină 
încordat şi agitat la fiecare lumină roşie, el 
a hotărât să le considere pauze de relaxa-
re pentru care trebuie să-I mulţumească lui 
Dumnezeu. El trebuia să înveţe să aştepte cu 
bucurie semafoarele, ca pe o ocazie de a se 
odihni pe drum, să-I mulţumească lui Dum-
nezeu pentru ele, să-şi lase mâinile să-I cadă 
liber în poală, să se lase pe spate, să zâm-
bească şi să se relaxeze.

Pe bordul maşinii el a pus un cartonaş cu 
următoarele cuvinte:

La început, Victor şi-a dat seama de multe 
ori că alunecă înapoi în vechile tipare, dar de 
fiecare dată cartonaşul îi aducea aminte. Aşa 
că el se ruga, mulţumea şi se relaxa. Curând, 
relaxarea a devenit regulă şi nu excepţie. În 
scurt timp, condusul maşinii într-o zonă ur-
bană nu a devenit numai tolerabil, ci de-a 
dreptul o plăcere, semafoarele dându-i cea 
mai mare satisfacţie. (Jay E. Adams Elemente 
ale dezobişnuirii şi reobişnuirii, în Manualul 
Consilierului spiritual)”.
 Pr. Maxim RaDu-TaTaRu

Îndemnuri duhovnicești conducătorilor auto! 

Nu uita…
în pauzele de relaxare

mulţumeşte-I lui Dumnezeu,
zâmbeşte şi relaxează-te!

Cu binecuvântarea ÎPS Mitropo-
lit Vladimir și cu aportul părin-
telui propotop Prot. Mitr. Ana-
tolie Stefanov, Liceul “Grigore 
Vieru” din Ialoveni a găzduit o 
ședință comună a pedagogilor și 
preoților din circumscripție, în 
cadrul căreia au fost discutate 
metodele de abordare a predării 
Religiei în școală.

Astfel, au fost analizate succesele înre-
gistrate până la momentul actual, precum și 
pașii care trebuie întreprinși în continuare 
pentru dinamizarea procesului.

În această ordine de idei, s-a hotărât 
organizarea a încă patru seminare tematice 
pe parcursul anului de învățământ 2012-
2013 și crearea unei comisii de atestare, 
care urmează să monitorizeze procesul de 
predare a obiectului menționat. Din co-
misie vor face parte Prot. Andrei Oistric, 
Prot. Vasile Ciobanu, Prot. Ioan Grigoriță, 
diac. Ioan Scutaru și doamna Maria Nar-
tea.

În cadrul evenimentului au fost prezenta-
te noile manuale de Religie și a fost anunțată 
inițierea unui parteneriat cu colegii din Alba 
Iulia, România, în scopul creării unui schimb 
de experiență pedagogică și misionară.

Seminar dedicat predării Religiei în școală

Recent, Centrul pentru Politici și 
Analize în Sănătate a organizat 

o masă rotundă cu tema „Spații pu-
blice și locuri de muncă mai sigure și 
mai curate fără fumat”.

La eveniment au participat 
reprezentanți ai diferitor structuri 
(organizații de tineret, jurnaliști, studenți, 
administratori de localuri publice etc.), 
care au discutat despre beneficiile politi-
cilor antitutun, menționând că o legislație 
bună antitutun îmbunătățește sănătatea 
populației, contribuie la motivarea fumă-
torilor să abandoneze fumatul și la redu-

cerea consumului de tutun, în general.
În calitate de participant la această masă 

rotundă, preotul Nicolae Ciobanu, consilier 
cultural al Mitropoliei Moldovei, s-a referit 
la rolul Bisericii în ajutorarea aproapelui 
în vederea depășirii viciului fumatului, la 
importanța promovării valorilor și modului 
sănătos de viață.

În discursul său, preotul Nicolae a 
mulțumit participanților pentru dorința de a 
se implica în soluționarea acestei probleme, 
dând speranța că vom ajunge într-o bună zi 
când vom respira un aer curat, nepoluat de 
fumul de țigară.

Victoria TĂTaRu

O masă rotundă la tema antifumat
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BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA
CENTRUL DE PELERINAJ „PELERINUL ORTODOX”

Pelerinaj în Ţara Sfântă (Israel)
în perioada 6 – 13 decembrie

Infomatii la tel: 92-52-88;56-25-51; 0795-45-209.
Adresa: str. Ciuflea 12. E:pelerin_mit_mold@mail.ru

Catedrala Schimbarea la Faţă a 
Mântuitorulu, din mun. Chişinău şi-a 
lansat site-ul oficial – www.csf.md.

Această pagină cuprinde crâmpeie 
din istoria şi viaţa de ieri şi de astăzi a 
catedralei, având drept scop să facili-
teze accesul credincioşilor la cele mai 
noi evenimente din viaţa parohiei, pre-
cum, şi la activitatea misionar-pastora-
lă a preoţilor acestui sfânt locaş.

Departe de a fi un lux, într-o so-
cietate dominată de noua tehnologie, 
site-ul este un important mijloc de co-
municare între Biserică şi credincioşii 
de pretutindeni.

Pagina a fost concepută și realizată de 
către preotul Mihail Bortă, colaborator al 
Serviciului de presă mitropolitan şi cu stră-
duinţa parohului catedralei, a protoiereului-
mitrofor Ioan Plămădeală, care anul acesta 
împlineşte 15 ani de când, cu binecuvânta-
rea ÎPS Vladimir, a primit ascultarea de a fi 
parohul acestei însemnate catedrale ortodo-
xe din Chişinău.

Site-ul pune la dispoziţia vizitatorilor şi 
informaţii legate de viaţa parohiei, de istoria 
sfântului lăcaș, de programul liturgic; o gale-
rie foto, video, precum şi datele de contact.

Edificarea acestui site pentru catedrala 
Schimbarea la Faţă a Mântuitorului s-a im-
pus în contextul creşterii interesului creştini-
lor pentru actualitatea religioasă, oferindu-le 
informaţii complete legate de viaţa parohiei 
respective.

Catedrala Schimbarea la Faţă 
a Mântuitorului din Chişinău 

şi-a lansat site-ul oficial

Peste 200 de tineri în pelerinaj 
la mănăstirile călărăşene

Duminică, 28 octombrie, peste 
200 de tineri din cadrul Asociaţiei 
Studenţilor Creştini Ortodocşi 
s-au deplasat într-un pelerinaj la 
mănăstirile din zona Călăraşului.

Tinerii dornici a se apropia de cele sfin-
te şi a gusta din viaţa nevoitorilor au avut 
posibilitatea să participe la serviciile divine 
oficiate în mănăstirile Frumoasa, Hârjau-
ca, Răciula şi Hârbovăţ.

Un deosebit popas duhovnicesc a 
avut loc la mănăstirea Căpriana, unde 
studenţilor şi liceenilor li s-a vorbit des-
pre trecutul vieţii eclesiale, precum şi 
despre specificul vieţii monahale.

Atât la pornire, cât şi după pelerinaj, 
tinerii au primit binecuvântarea părintelui 
Octavian Moşin, preşedintele ASCO, care 
a venit cu sfaturi ziditoare de suflet şi îm-
părţindu-le literatură religioasă, iconiţe şi 
cruciuliţe.

În cadrul Asociaţiei s-a decis să fie or-
ganizate lunar pelerinaje la sfintele aşe-
zăminte din republică. Următorul pelerinaj 
este preconizat pentru data de 25 noiem-
brie la mănăstirile Curchi, Pripiceni Curchi 
şi la complexul turistic Orheiul Vechi, iar 
tinerii interesaţi sunt rugaţi să se înscrie 
până la 15 noiembrie, la nr. de telefon: 
068869985, Luminiţa.

http://tineretulortodox.md

PREA  SFINŢIA  VOASTRĂ,
Bunul Dumnezeu V-a învrednicit să ajungeţi cu pace şi 

în deplină sănătate la cea de a patruzeci şi cincia aniversare 
din ziua naşterii.

Cu ocazia acestui frumos eveniment, Vă urăm o viaţă 
îndelungată, binecuvântată şi trăită întru credinţă desăvârşită 
şi bucurie duhovnicească.

Privind în urmă, putem vedea că anii pe care i-aţi trăit 
până acum au fost întru totul închinaţi la altarul Domnului – 
prin nevoinţă, speranţă şi dragoste faţă de semeni, aţi reuşit 
numeroase realizări, atât în domeniul moral-spiritual, pre-
cum şi social.

Hotărârea şi bunele intenţii ale Dumneavoastră ne fac să 
credem că şi în continuare Veţi munci cu aceeaşi râvnă pentru binele şi mărirea Bisericii 
Drept-măritoare, lucru pentru care ne şi rugăm Mântuitorului ca să Vă întărească şi să Vă 
înţelepţească spre a plini  lucrarea cea bineplăcută.

Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani!
Cu dragoste întru Hristos,

+ VLaDiMiR,
MiTROPOLiT aL CHiŞinĂuLui Şi aL ÎnTREGii MOLDOVE

Felicitări

Prea Sfinţitul Episcop Petru de Ungheni şi Nisporeni 
la 45 de ani de viaţă pământească

În timpul lecturii străduiţi-vă ca 
inima voastră să nu fie ocupată, ci 
deschisă pentru adevăr şi, îmbrăţi-
şând cele parcurse cu înţelegere să le 
introduceţi în inimă. În timpul lectu-
rii un verset sau altul vă va atinge ini-
ma, iar câte unul chiar foarte tare. Re-
marcaţi aceste versete care vă animă şi 
în timpul zilei amintiţi-vi-le cât mai 
des, îndeosebi pe cel care v-a mişcat 
mai mult. Aceasta vă va menţine învi-
orarea inimii, fiind o ocupaţie foarte 
utilă. E mai bine să citiţi puţin, dar să 
pătrundeţi şi să însuşiţi cele parcurse, 

decât să citiţi mult şi fără a vă îngriji 
de aceasta: fără de aceasta lectura va fi 
asemeni semănatului pe drum.

Nu citiţi doar de dragul cititului, 
ci pentru a vă împrospăta şi a vă întă-
ri sufletul. Or, sufletul se alimentează 
cu ceea ce, datorită atenţiei, se stre-
coară în inimă şi o preocupă. Dacă în 
timpul lecturii şi reflecţiei vreun gând 
vă va scoate din această lume şi vă va 
înălţa în faţa Domnului… închideţi 
cartea şi rămâneţi cu acest gând… fie 
şi pentru o zi întreagă.

Cuv. Teofan ZĂVORÂTuL

Nu citiţi doar de dragul cititului, ci pentru 
a vă împrospăta şi a vă întări sufletul


