
„A înviat! Nu este aici.
Iată locul unde L-au pus”

(Marcu 16, 6)

Prea Sfinţiţi Episcopi, Prea Cu-
vioşi şi Prea Cucernici părinţi, Cin-
stiţi monahi şi monahii, Drept-mă-
ritori creştini,

HRISTOS A ÎNVIAT!

De la fiecare altar al dreptei noas-
tre credinţe străbune, iubiţi fii şi fii-
ce duhovniceşti, în această noapte se 
reaprinde Lumina cea neînserată cu 
aceeaşi strălucire ca în marea biserică 
a Sfântului Mormânt din Ierusalim. 
În fiecare inimă creştină sălăşluieşte 
în aceste clipe bucuria Învierii Mân-
tuitorului nostru Iisus Hristos. În au-
zul tuturor pătrund temeinic, ca şi în 
auzul râvnitoarelor femei purtătoare 
de mir, sosite „dis-de-dimineaţă” la 
mormântul gol, precum şi al Sfinţilor 
Apostoli, cuvintele îngerului: „Căutaţi 
pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? 
A înviat! Nu este aici. Iată locul unde 
L-au pus.” (Marcu 16, 6). Toţi cei ce 
L-au văzut pe Domnul Iisus înviat şi 
I-au ascultat graiul plin de învăţătură, 
au fost îmbrăcaţi cu putere de sus spre 
a fi martorii şi vestitorii învierii Sale. 
Împreună cu toţi cei ce s-au învredni-
cit a fi numiţi cu numele lui Hristos, 
adeverim acum şi în vecii vecilor mi-
nunea învierii: „Cu adevărat a înviat 
Hristos Domnul”

Mărturisindu-L din veac în veac, 
Sfinţii Apostoli şi Părinţii Bisericii au 
răspândit adevărul Învierii lui Hristos 
„până la marginea pământului” (Fap-
tele Apostolilor 1, 8).

Învierea Sa este temeiul înveşnicirii 
noastre a tuturor. E ceea ce cunoaştem 
tot din cuvântul Sfântului Apostol Pa-
vel: „Cel care a înviat pe Domnul Iisus 
ne va învia şi pe noi cu Iisus şi ne va 
înfăţişa împreună cu voi” (II Corin-
teni 4, 14).

Iubiţi credincioşi,
Biserica noastră Ortodoxă este, îna-

inte de toate, o Biserică a Învierii, iar 
învierea Mântuitorului Iisus Hristos, 
cea mai mare din câte minuni a săvâr-
şit, se află în miezul teologiei, al cultu-
lui creştin şi în inimile noastre. Pentru 

ortodoxie, nici un cuvânt nu este mai 
adevărat decât cel scris cu inima strân-
să de Sfântul Apostol Pavel către Co-
rinteni, faţă de îndoielile ce umbreau 
unele cugete: „Dacă Hristos n-a înviat, 
zadarnică este atunci propovăduirea 
noastră, zadarnică şi credinţa voastră” 
(I Corinteni 15, 14).

Învierea Domnului este temelia în-
vierii noastre. Este însuşi tâlcul întregii 
Scripturi, este lumina ce dezvăluie toa-
te prefigurările Vechiului Testament, 
deschizându-ne mintea ca să pricepem 
Scripturile (Luca 24, 25). Prin înviere, 
Iisus Hristos se proslăveşte cu slava pe 
care a avut-o mai înainte ca să fie lumea 
(Ioan 17, 5). 

Învierea lui Hristos restabileşte pen-
tru noi toţi şi pentru totdeauna cele vă-
tămate prin păcat. Faptul se lămureşte 

prin aceea că, fiind Domnul Iisus Hris-
tos „Cel întâi născut din morţi” (Apo-
calipsa 1, 5), El este astfel şi pârga în-
vierii noastre (I Corinteni 15, 20). De 
aceea prăznuim Paştele Învierii ca pe 
cea mai înaltă bucurie, de aceea cinstim 
şi Sfânta Duminică - Ziua Domnului - 
ca pe ziua Învierii. Retrăim învierea cu 
fiorii înnoirii în fiecare an şi la fiecare 
Sfântă Liturghie, care ne repune prin 
toată slujba rânduită şi prin taina ei 
în directă legătură cu istoria mântuirii 
noastre şi în comuniune cu momentele 
de seamă ale întrupării şi lucrării Fiu-
lui lui Dumnezeu în lume. Între toate 
acestea, Învierea este pisc al semnelor 
dumnezeieşti şi izvor al vieţii.

Cu credinţă şi dragoste, prăznuiţi 
şi vă bucuraţi în această sfântă zi a În-
vierii Domnului nostru Iisus Hristos! 
Iubirea Lui faţă de noi o arată Sfântul 
Ioan Gură de Aur în cuvântul său de 
Paşti: „Masa este plină, ospătaţi-vă toţi. 
Nimeni să nu iasă flămând. Toţi să vă 
îndulciţi din ospăţul credinţei, toţi lu-
aţi bogăţia bunătăţii”.

Dragii mei,
În aceste luminate zile ale măre-

ţului praznic Învierea Domnului, vă                          
doresc din suflet să aveţi parte de pace 
şi bucurie, iubire faţă de semeni şi 
bună înţelegere.

Familiile să vă fie ocrotite de Hris-
tos Domnul Cel înviat a treia zi din 
morţi, iar noi, toţi deopotrivă, ierarhi, 
preoţi şi credincioşi, să iubim Biserica 
Sa cea dreptmăritoare, făcând dovada 
adevăraţilor fii şi fiice ale Sfintei Or-
todoxii.

Dorindu-vă tuturor să vă îndes-
tulaţi din darurile Sfintei Învieri, vă 
adresez cuvântul mântuitor de Sfintele 
Paşti:

HRISTOS A ÎNVIAT!
ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Din milostivirea Domnului Iisus 
Hristos Cel înviat din morţi,

Mitropolit al Chişinăului 
şi al Întregii Moldove

Învierea Domnului, 
anul 2012, Chişinău

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

„Urmează pe 
Hristos nu doar 
la Înviere, ci şi la 
purtarea Crucii.”    

 (Din Patericul egiptean)
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Pastorala la Invierea Domnului
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Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (2- 11 aprilie 2012) 

2 aprilie 
În cea de a cincea duminică din Postul 

Mare, a Sf. Maria Egipteanca, Înalt Prea 
Sfințitul Mitropolit Vladimir a săvârșit 
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Cate-
drala Mitropolitană.

În timpul serviciului divin diaconul 
Veaceslav Asaula a fost hirotonit în treap-
ta de preot pe seama Bisericii „Sf. M. Mc. 
Gheorghe” din s. Țepilova, r. Soroca. Cu 
ocazia acestui binecuvântat prilej, Vlădica 
Vladimir a urat părintelui să poarte cu des-
toinicie crucea slujirii la altarul Domnului 
și să se călăuzească pe parcursul întregii 
vieți pământești de învățătura Evangheli-
ei, îndrumând poporul binecredincios pe 
calea mântuirii.

Această zi a fost deosebită și pentru tânărul Nicolae Zgardan, care s-a învrednicit de hiroto-
nire în treapta diaconească. Întâistătătorul l-a felicitat pe slujitor cu acest important moment din 
viața sa, îndemnându-l să-și pună întreaga trăire în slujba Bisericii și a turmei binecredincioase. 
Slujitorii au mulțumit ierarhului pentru îndemnuri și pentru grija părintească, asigurând pe În-
alt Prea Sfinția Sa de supunere fiască și muncă spre propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

După Liturghie, Vlădica Vladimir a vorbit enoriașilor despre viața și nevoințele Sfintei Ma-
ria Egipteanca și despre puterea rugăciunii și a smereniei cu ajutorul cărora chiar și sufletul 
cel mai vătămat de păcat se poate curăți și întoarce spre Domnul. Mitropolitul a îndemnat pe 
credincioși să-și pună nădejdea în mila lui Dumnezeu în fiecare clipă a vieții, pocăința să fie 
sinceră, iar dorința de a lăsa în urmă viața păcătoasă să fie de nestrămutat.

În același context, Înalt Prea Sfinția Sa a îndemnat credincioșii să se pregătească și în conti-
nuare prin post și rugăciune pentru întâmpinarea marelui praznic al Învierii Domnului, pentru 
a trăi sărbătoarea sărbătorilor în deplină pace și bucurie duhovnicească.

3 aprilie 

La reşedinţa patriarhală din Moscova, SS Kiril l-a primit pe liderul de la Tiraspol E.V. 
Șevciuk. La întâlnire a participat ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove, 
PS Sava, Episcop de Tiraspol şi Dubăsari, preşedintele Departamentului pentru relaţii dintre 
Biserică şi societate al Patriarhiei Moscovei, protoiereul Vsevolod Ceaplin.

5 aprilie 
La Palatul Mitropolitan a fost convocată şedinţa Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, 

prezidată de către Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove. 
La întrunire au fost prezenţi ierarhii din cuprinsul Mitropoliei şi secretarul Sinodului Prot. Mitr. 
Vadim Cheibaş, absentând PS Episcop Sava, care se afla în deplasare.

În cadrul şedinţei s-a făcut bilanţul activităţilor bisericeşti realizate în anul 2011, fiecare 
ierarh venind cu o succintă prezentare a vieţii eparhiei. S-au stabilit principalele manifestaţii 
prilejuite de serbarea Învierii Domnului, ce urmează a fi desfăşurate în episcopii. Sunt planifi-
cate expoziţii, festivaluri de cântece, acte de caritate şi alte activităţi.

S-a decis întâmpinarea Focului Haric în ajunul Învierii în scuarul Catedralei Mitropolitane, 
de unde arhiereii şi slujitorii îl vor răspândi în toate protopopiatele.

A doua zi după Sf. Paşti la Catedrala din capitală va avea loc Liturghia praznicală cu parti-
ciparea episcopatului Mitropoliei Moldovei. 

S-a discutat asupra intenţiilor de a promulga Legea antidiscriminare. În acest sens, la Sinod 
au fost invitaţi oaspeţii din Grecia, profesorii Gheorghe Metallinos şi Dimitrios Ţelenghidis, care 
au susţinut o serie de conferinţe cu genericul „Secularizarea Europeană şi rezistenţa ortodoxă”.

Ierarhii au avut consultări în vederea depăşirii acestei probleme, precum şi a altor provocări 
cu care se confruntă Biserica. ÎPS Mitropolit Vladimir a mulţumit distinşilor profesori pentru 
truda depusă întru realizarea întâlnirilor cu clerul şi poporul binecredincios din mai multe 
urbe ale republicii, menţionând următoarele: „Nădăjduim că această primă întâlnire cu teologi 
din Grecia va deschide calea unor discuţii şi analize asupra celor mai stringente probleme cu 
care se confruntă Biserica Ortodoxă. Experienţa Greciei este destul de importantă pentru noi, 
căci suntem două ţări majoritar ortodoxe. Ceea ce a parcurs statul grec, în unele probleme noi 
abia pornim. Religia în instituţiile preuniversitare, relaţiile instituţiilor statale cu cele eclesi-
ale, legislaţia ţării etc. sunt teme actuale pentru noi. Astfel, experienţa Bisericii Ortodoxe din 
Grecia este de real folos pentru a stabili noi strategii ale Mitropoliei noastre. Astăzi sunt câteva 
probleme acute, care necesită implicare în vederea depăşirii provocărilor de a fi legiferaţi cei 
care sunt din categoria minorităţilor sexuale. Vrem să fie auzit glasul Bisericii, iar prin ea a ma-
jorităţii cetăţenilor acestui stat, care califică homosexualitatea drept un păcat strigător la cer.”

La finele şedinţei s-a decis convocarea ulterioarei întruniri la data de 9 aprilie, pentru a 
reveni asupra acestui subiect, precum şi discutarea altor aspecte importante din viaţa Bisericii 
Ortodoxe din Moldova.

6 aprilie 

ÎPS Mitropolit Vladimir, dimpreună 
cu un sobor de preoţi, a oficiat slujba de 
sfinţire a vinului pastoral „Patriarh” pen-
tru praznicul Învierii Domnului. Condu-
cerea combinatului vinicol ”Cricova” 
afirmă că s-a obţinut unul din cele mai 
alese vinuri pentru necesităţile Bisericii, 
în special pentru Sf. Împărtăşanie, dar şi 
pentru consumul larg al cetăţenilor.

Mitropolitul Vladimir s-a adresat cu 
un cuvânt duhovnicesc către cei care 
muncesc în această instituţie, vorbind 
despre semnificaţia religioasă a vinului. 
Cei prezenţi au primit arhiereasca bine-
cuvântare, dar şi câte o iconiţă din partea 
mitropolitului.

7 aprilie 
În sâmbăta lui Lazăr, care a coincis cu frumosul praznic al Bunei Vestiri, Mitropolitul Vla-

dimir a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la biserica din incinta cimitirului „Sf. Lazăr” 
din or. Chişinău. 

În timpul Liturghiei ierarhul a hirotonit doi slujitori: 
diaconul Ciprian Covalciuc în treapta de preot, iar pe 
Pavel Drăgan în cea de diacon. La Vohodul Mare ierar-
hul a acordat distincţii bisericeşti pentru câţiva slujitori 
ai acestui sfânt lăcaş. După serviciul divin s-a săvârşit 
o litie întru pomenirea ctitorilor şi binefăcătorilor aces-
tei biserici care au trecut la Domnul.

Mitropolitul Vladimir a remarcat importanţa aces-
tui sfânt lăcaş în cel mai mare cimitir din republică, 
menţionând că primele sfinte lăcaşe s-au zidit tocmai 
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pe mormintele martirilor. Apoi ierarhul s-a 
referit la semnificaţia sărbătorii şi i-a în-
demnat pe cei prezenţi să trăiască cu luare 
aminte Săptămâna Patimilor.

Ierarhul a discutat cu administratorii şi 
slujitorii sfântului lăcaş despre pregătirile 
către hramul bisericii „Învierea Domnu-
lui”, precum şi despre pregătirile necesare 
petrecerii Paştelui Blajinilor.

*** 
În ajunul serbării Intrării Domnului în Ierusalim, ÎPS Mitropolit Vladimir a oficiat slujba Pri-

vegherii la Catedrala Mitropolitană. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți, iar la slujbă 
au venit sute de credincioși pentru a se pregăti de marele praznic. Conform tradiției, în această zi 
se sfințesc ramurile înverzite de salcie care apoi sunt luate acasă și păstrate la loc de cinste.

Fratele Ioan, enoriaș al catedralei, ne-a împărtășit următoarele: ”Orice sărbătoare începe cu 
adevărat în biserică. Însă prea puțini oameni înțeleg că nici o masă de sărbătoare nu ne poate 
înlocui hrana duhovnicească. Cel mai greu e să afli gustul rugăciunii, apoi celelalte trec pe 
plan secund. Am venit astăzi la slujbă pentru a lua un ram binecuvântat și a-l duce acasă spre 
împrospătare sufletească”.

8 aprilie 
În fiecare an praznicul 

Intrării Domnului în Ierusa-
lim este serbat cu deosebită 
bucurie duhovnicească. Este 
duminica care deschide ca-
lea spre Patimi, apoi spre 
Învierea Domnului. Creşti-
nii cu stâlpări vin la biserică, 
încercând să-i facă loc în su-
flet lui Hristos, Mântuitorul 
sufletelor noastre.

La serviciul divin oficiat la Catedrală a  participat şi dl Vladimir Filat, prim-ministru.
În timpul slujbei ierarhul a hirotonit în treapta de preot pe diaconul Leonid Ţugulea, absol-

vent al Academiei Teologice din Chişinău.
Ierarhul a venit cu un cuvânt de suflet la tema sărbătorii: „Dragii noştri, am ajuns la măreţul 

praznic al Floriilor. Să-l întâmpinăm şi noi pe Hristos, asemenea celor care erau martorii intră-
rii Sale în Ierusalim. Credem că Dumnezeu nu aşteaptă atât ramurile înverzite, cât și sufletele 
primenite după o perioadă de post şi rugăciune. Să-I permitem lui Hristos să intre în viaţa 
noastră şi să o sfinţească, căci viaţa unui creştin este cu şi întru Hristos.

Vom intra în cea mai strictă săptămână - a Patimilor - conştientizând că păcatul nu zideşte, dar 

condamnă şi omoară. Omenirea a ajuns atât de departe, încât l-a răstignit pe Dumnezeu. Să fim, 
deci, cu luare aminte, omorându-ne patimile şi păcate noastre, pentru a fi vrednici de Înviere.”

După slujbă Mitropolitul a sfinţit stâlpările cu care au venit credincioşii la rugăciune.

9 aprilie

La Palatul Mitropolitan a avut loc şedinţa Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, la 
care au participat arhierii din cuprinsul Mitropoliei, cu excepţia PS Episcop Petru din cauza 
decesului mamei sale. Arhiereii prezenţi au adresat un mesaj de condoleanţe episcopului de 
Ungheni şi Nisporeni.

Discuţia s-a axat pe conţinutul proiectului Legii antidiscriminare, ce urmează a fi înaintat 
spre aprobare Parlamentului Republicii Moldova. Sinodalii au rămas pe poziţia că sintagma 
„orientare sexuală” este un prim pas spre recunoaşterea şi legiferarea minorităţilor sexuale. S-a 
făcut referire şi la experienţa altor state, precum şi la expunerea acestui păcat strigător la cer 
conform moralei creştine.

Arhiereii au solicitat întrevederi cu conducerea ţării. Astfel, s-au deplasat la sediul Par-
lamentului unde au avut o întrevedere cu speakerul Marian Lupu, după care s-au întâlnit cu 
premierul Vlad Filat.

Ierarhii şi-au exprimat îngrijorarea faţă de stipulările în proiectul de lege, venind cu argu-
mente şi explicaţii despre pericolele pe care le-ar aduce după sine recunoaşterea prin lege a 
drepturilor minorităţilor sexuale.

Oficialii au promis că dacă acest proiect va fi înaintat spre aprobare, vor fi convocate şe-
dinţe de lucru cu participarea tuturor instituţiilor abilitate, inclusiv a reprezentanţilor cultelor, 
recunoscând că în varianta actuală o astfel de lege va duce la tulburări şi provocări în societate. 

11 aprilie
În a treia zi a Săptămânii Patimilor, ÎPS Mitropolit Vladimir a fost alături de PS Episcop 

Petru la înmormântarea celei mai scumpe fiinţe – mama.
Prohodul şi înmormântarea au avut loc în satul Lupa-Recea, localitatea natală a Prea 

Sfinţitului Petru. În această zi de mare tristeţe pentru Vlădica Petru şi a rudelor sale, Înalt Prea 
Sfinţitul Vladimir în prezenţa unui impunător sobor preoţesc şi a numeroşi credincioşi, a oficiat 
slujba Prohodului roabei lui Dumnezeu Feodosia Musteaţă.

După săvârşirea Prohodului, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a adresat Prea 
Sfinţitului Petru şi rudelor îndoliate un mesaj de condoleanţă:

“Astăzi suntem alături, rugându-ne împreună, pentru cea pe care aţi iubit-o şi aţi preţuit-o 
nespus, la fel cum şi Dumneavoastră aţi fost alături de mine în urmă cu trei ani când am 
petrecut-o în ultimul drum pe mama mea. Cu toţii o ştiam pe sora Feodosia ca pe o femeie 
cu o credinţă vie. De când eraţi copil s-a îngrijit să vă aducă la Sfânta Biserică, v-a învăţat 
primele rugăciuni. A fost o creştină adevărată care pe mulţi i-a îndreptat spre Dumnezeu. Au 
caracterizat-o modestia şi buna cuviinţă... Prea Sfinţite, Vă suntem alături şi către Bunul Dum-
nezeu rugători în aceste clipe grele când aţi pierdut cea mai scumpă fiinţă de pe pământ … Vom 
rămâne în rugăciuni pentru odihna sufletului ei.

Dumnezeu s-o odihnească cu drepţii!” 

Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (2- 11 aprilie 2012) 
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MergÂnd spre înviere

O, cât mi-aş da silinţa şi câtă dragoste aş avea, de necuprins îmi este mie acest 
,,Praznic al praznicelor şi sărbătoare a sărbătorilor”. Dar, Chemarea Asta 

Prealuminată mă înalţă de fiecare dată când ajung să O trăiesc, fiindcă în Ea este Viaţa. Iată, 
fraţilor, o nouă glăsuire a Celui mult râvnit, o nouă jertfă a Mielului preînchipuit ne bate să de-
schidem şi cu umilinţă răsună ,,Cine are urechi de auzit să audă” . Nu e sărbătoarea mâncării şi 
a băuturii, nu e dezmăţ şi chef lumesc, e reîntregirea lumii, e înnoirea firescului şi surparea legii 
vechi, e curăţirea de păcate, e Lumina Neprivită, e Învierea Celui Preaînalt.

Nimic mai frumos, mai vrednic de simţit, mai divin, decât a trăi Paştele Domnului, ori ceea 
ce ar trebui noi oamenii să învăţăm legat de Sfânta Sărbătoare nu e de: a vopsi ouăle roşii, a 
pregăti mielul, a coace cozonacul; a ne primeni, ci, mai ales, de a cunoaşte semnificaţia hristică a 
Paştelui, altfel reducem Marele Praznic la trebuinţele animalice şi nu mai savurăm din adevărata 
esenţă a sărbătorii pascale. Ştim noi oare pentru ce L-am numit Mântuitor, Păstor, pe Acel care 
a creat lumea? Ştim osârdia, dragostea, dar patima şi răstignirea? Astea sunt predecesoare Celeia 
pe care am numit-o Înviere. 

Învierea înseamnă că Mesia a stricat boldul morţii, 
dăruindu-ne nouă - oile pierdute - răscumpărare şi iertare de 
păcatul stămoşesc, iar toate acestea s-au putut împlini doar 
prin crucificarea Fiului Sfânt. Învierea înseamnă descuierea 
uşilor încuiate şi slobozirea Luminii în întuneric. Învierea 
înseamnă Viaţa şi veşnica trăire. 

Spre întoarcerea lumii păcătoase, spre înnoirea firii s-a 
făcut Această – Mare taină, care urmăreşte îndreptarea noastră 
şi conştientizarea supremaţiei dumnezeieşti. Dar, aceste zile 
sfinte nu sunt de întristare, ci de veselie preaînălţătoare. 
,,Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o, să ne bucurăm şi să ne veselim întru dânsa’’. Sunt 
clipe propice de a fi aproape de sărmani, de orfani, de trişti şi suferinzi. Sunt momente unice în 
care ne aşezăm la masă cu cei ,,adormiţi” părinţi şi fraţi, în care inima saltă inexplicabil – e Duhul 
Sfânt Acesta, vorbitor al iubirii Părinteşti. Sunt trăiri nemaipomenite cântate în pătrunzătorul 
,,Hristos a Înviat”. Ciripitul păsărilor, gemetele mieluşeilor, clopotele, toate vestesc că lumea a 
fost izbăvită, că demonul a fost biruit, că Adevărul a triumfat şi Stăpânul neamurilor a înviat. 

Învierea Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos are o relevanţă deosebită nu numai 
pentru creştinii din toată lumea, cât şi pentru Sfânta Tradiţie a Bisericii, pentru testamen-
tul spiritual, cultic şi apologetic al acesteia. Or, Biserica luptătoare este cea care prin această 
,,armă” contopită în Sfintele Taine tinde la Biserica triumfătoare. Astfel, sărbătoarea Paştelui 
întruchipează trecerea de la legea veche la cea nouă, de la minciună la adevăr, de la moarte la 
viaţă. Bucuria este cu atât mai măreaţă cu cât reuşim să înţelegem sacrificiul pe care l-a făcut 
Însuşi Dumnezeu Fiul pentru noi - cei mici, nepăsători, păcătoşi, muritori, dar atât de doriţi şi 
iubiţi de Păstorul Cel Blând. 

În această Zi Sfântă şi Săptămână Luminată, cerurile stau deschise, iar îngerii cântă înălţător, 
oamenii primesc cu bucurie vestea desăvârşită. Deşi, avem o mulţime de alte sărbători, prin 
adâncul înţeles, profunzimea şi simbolistica Sa – Învierea Domnului Iisus Hristos rămâne a fi 
Cea mai mare şi mai deosebită.

De aceea, gândul şi osârdia noastră duhovnicească trebuie să cuprindă mărinimia acestei 
sărbători, ca ajungând la Sfânta Înviere, să fim încredinţaţi de multa iubire şi zel pentru Mân-
tuitorul sufletelor noastre. Deci, să purtăm neîncetat grija rugăciunii, postului, privegherii, dra-
gostei, râvnei adevărate faţă de al nostru Domn şi Dumnezeu. Iar în această luminată trăire 
sălăşluindu-ne să aflăm cu toţii minunata cuvântare: ,,Hristos a înviat din morţi cu moartea pe 
moarte călcând şi celor din morminte viaţa dăruindu-le”.

Hristos a Înviat! Nadejda  ButNArI, uSM

Într-un pustiu la margine de viață, un om mergea 
încet şoptind ceva cu buzele crăpate de arşiță, se-

toase de un strop de apă pe care o vedea numai în vis. rai... 
Eden... Paradis...

Mergând spre Înviere trebuie să treci peste o punte, nu 
una obişnuită, de lemn pe care s-o simți cu tălpile arzânde de 
mulțimea spinilor ce se prind de pielea catifelată, neobişnuită 
cu drumul lung ca păcatele ce sunt atrase mai uşor de un suf-
let ce se zbate sălbatic în colivia necunoaşterii adevărului sau o 
punte de fier pe care s-o simți rece ca lama unui cuțit înfipt de 
o mână anonimă ce-ți aminteşte cu fiecare pas făcut, cu fiecare 
doză de durere provocată că nu eşti decât un rob şi acela unul 
din mulțime. Mergând spre Înviere, trebuie să treci prin lacrimi, 
chiar dacă sarea lor va irita multiplele răni lăsate de prietenii ce 
te-au biciuit cu cuvântul, de mulțimea care arunca cu pietre în 
tine de fiecare dată când cădeai şi nu-ți era permis un asemenea 
lux. Cicatricile se vor deschide şi sângele va curge din nou, sânge-
le sufletului nostru care trecând prin filtrul credinței supreme va 
deveni limpede şi se va revărsa într-un torent năvalnic de lac-
rimi curate. Și atunci, mergând spre Înviere cu fața senină, cu 
ochii trupului smeriți, lăsați în jos şi cu cei ai spiritului căutând 
în înaltul celest pe Marele Necunoscut, atunci se vor deschide 
porțile cu lacătul ruginit de aşteptare, porțile raiului prin care vor 
intra doar cei săraci cu duhul, cei ce plâng, cei ce flămânzesc şi 
însetează de dreptate, cei milostivi, cei curați cu inima, făcătorii 
de pace, cei prigoniți, vor intra pentru a afla împărăția cerurilor. 
Mângâierea, moştenirea pământului, dreptatea, mila, vor intra 
pentru a fi înfiați de Dumnezeu. Doar cei care se vor închide be-
nevol în temniță şi vor arunca cheia spre a accepta asceza în nu-
mele Marelui Împărat ce a plămădit din punctul omnipotent un 
univers desăvârşit vor accede şi vor cunoaşte fericirea supremă. 
Ceilalți din mulțime ce vor sta la coadă să intre pe poartă nu vor 
putea decât să privească cu invidie printre gratii, pentru că prea 
neîncăpătoare este trecerea pentru a lua cu sine şi mândria, şi 

lenea, şi patima, şi tot aurul pe care l-au adunat. 

Văd... Doamne... văd...
Mergând spre Înviere paşii mei voi îndrepta spre tine 

Doamne, care-mi eşti veşnica alinare a unui cuget zbuciumat, 
mir ce tămăduieşte durerea, lumină ce mă face să cred că nu sunt 
un orb care rătăceşte în întunericul necunoaşterii. E inexpicabil 
cum poți iubi pe Cineva pe care nu l-ai văzut, dar pe care l-ai 
simțit de nenumărate ori prin prezența sa angelică, pe Cineva 

care nu ți-a vorbit şi nu ți-a spus că te iubeşte, la rândul său, 
dar ți-a insuflat acest gând prin reverie când dormeai, pe Cineva 
care e departe de tine, dar care e mereu aproape, la o distanță 
de mai puțin decât un fir de praf dintre tine şi el, pe Cineva 
care-i iubeşte pe toți, deşi tu nu-l iubeşti la infinit decât pe El, 
pe cineva care ți-a dat o cruce şi tu o porți în spinare pentru a 
putea trece peste prăpastia ce va răsări în cale, pe Cineva care-i 
cheamă pe oamenii cei mai apropiați sufletului tău şi te face să 
plângi, pentru a-ți arăta cât de mult spațiu ocupau ei în inima 
ta acum pustie, pe Cineva căruia îi vorbeşti în limba credinței şi 
doar prin rugăciuni la care nu primeşti răspuns verbal, ci unul 
spiritual, pe cineva căruia nu-i vei aparține cu trupul, dar căruia 
i-ai dăruit un suflet feciorelnic. 

Nimicnicia mea îmi va fi mormântul... Lumina ta mă 
va învia...

Suntem atât de imperfecți pe lângă absolutul dumn-
ezeiesc, suntem atât de neputincioşi şi păcătoşi încât nu ne va 
ajunge o dăinuire pentru a răscumpăra păcatul săvârşit de Eva 
şi Adam într-un minut de slăbiciune, când dorința cunoaşterii 
paradisiace s-a dovedit a fi mai putenică decât cuvântul lui 
Dumnezeu–Părinte. Cineva spunea că, odată cu trecerea tim-
pului de la căderea edenică, am rămas tot aşa cum am fost la 
origine: bărbații cu o coastă în minus şi femeile cu un păcat 
în plus. Nu va fi suficientă nici o clepsidră ori de câte ori ar fi 
întoarsă pentru a ne ridica din nou acolo de unde am căzut. Și 
nici turnul babilonic, şi nici avioanele, nici navele cosmice nu 
ne fac mai aproape de Dumnezeu, fiecare din ele ne depărtează 
tot mai mult, de parcă Paradisul ar acționa după legea liniei 
de orizont: cu cât mai mult ne apropiem, cu atât se depărtează 
segmentul de legătură dintre cer şi pământ.

roagă-te pentru un suflet rătăcit... arată-mi slăbiciunea... 
e prea amar paharul... prea plin... prea dulce viața...

Numai un singur Om a putut să ajungă spre Înviere şi acela 
acum stă la dreapta Tatălui. Numai unul a fost capabil să se 
supună sorții deşi avea puterea de a distruge pământul, numai 
unul a băut paharul destinat până la ultima picătură. 

M-am dezbrăcat de trup ca de o haină zdrențuroasă... 
sunt gol... 

Astăzi, mergând spre Înviere, uităm instinctele sălbatice, 
chemările carnale ale trupului, obişnuința de a fi egoist, rău, 
absurd, clevetitor, nemulțumit, leneş, păcătos... Cu fiecare zi de 
post în care renunțăm la dorințele noastre şi acceptăm pita seacă 
cu apă, devenim mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de 
raiul pe care l-am pierdut cândva, demult. 

- Încotro mergi, creştine?
- Merg spre porțile raiului!
- Și de cât timp eşti pe drumuri?
- Sunt deja la... ÎNCEPut DE CALE!

Marina BOtNArIuC

“Învierea ta, Hristoase Mântuitorule, îngerii o
laudă în ceruri şi pe pământ ne îvredniceşte 

cu inimă curată să te slăvim”

Iată că ne apropiem cu paşi mărunţi spre Luminatul Praznic al Învierii. Ziua mult 
aşteptă de toţi creştinii. Această Sărbătore este Ziua cea mai înalţătoare a creştinătăţii. 

De n-ar fi existat această zi zadarnică ar fi credinţa noastră. Aceasta este ziua când viaţa a biruit 
moartea, iar Raiul a biruit Iadul. Să mergem cu inimă curată spre Paştile cele Nouă şi Sfinte şi 
să ne curăţim simţirile. Dar, în primul rând, în drum spre Înviere trebuie să trecem neapărat 
prin Baia Pocăinţei şi să ne iertăm cu toţi cei care ne-au greşit. Ziua Învierii e cea mai curată 
zi a bucuriei, ziua care a adus cele mai dulci mângâieri în lume, ziua în care s-a săvârşit cea 
mai mare minune, Ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa. 
Să mergem cu smerenie şi cu dragoste să ne împărtăşim din minunea Învierii Domnului şi 
să gustăm harul izvorât cu atâta bucurie şi mângâiere. Hristos e viu! Hristos trăieşte! Hristos 
a înviat! Să-l întâmpinăm pe Hristos cu cinste ca pe 
un Arhiereu fără de păcat ce a răscumpărat neamul 
omenesc prin Jertfa Sa de pe Cruce şi să mărturisim 
că Hristos este Dumnezeu adevărat pe care-L 
mărturisim împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. O 
Paştele cele frumoase şi sfinte spre care noi creştinii 
aspirăm de zi cu zi prin post, rugăciune şi milostenie. 
Pentru noi creştinii, Hristos este Învierea şi Viaţa, să 
săltăm de bucurie, că nu locuim printre morţi şi să 
nu mai căutăm pe Hristos prin morminte. Căci El 
este viaţa noastră, tăria şi puterea noastră şi El ne va 
învia şi trupurile noastre, ca să fim cu El în Împărăţia 
Tatălui, în fericirea cea veşnică. Hristos este Lumina 
lumii iar noi suntem razele Sale care propagă lumina şi căldura pe pământ. Fără Mântuitorul 
nu este Mântuire, El întotdeauna a luminat sufletele creştinilor care L-au chemat şi L-au rugat 
cu credinţă şi dragoste. 

Omenirea întreagă să aştepte Învierea nu ca o amintire sau ca un eveniment istoric, ci 
trebuie să aştepte cu inimă calmă şi cu o dragoste necondiţionată faţă de aproapele şi să 
sărbătorească această zi prin rugăciune şi milostenie faţă de cei mai trişti ca noi. Frumoasă 
este Ziua când an de an se aprinde Lumina Sfântă la Ierusalim. Aceasta este cea mai mare 
minune din zilele noastre care ne demonstrează că Dumnezeu nu a uitat de noi păcătoşii, ci 
ne-a dăruit încă un an de viaţă şi de pocăinţă pe pământ. În drum spre Înviere trebuie să ne 
curăţim trupeşte şi sufleteşte şi când am ajunge în Ziua aceea să spunem fiecare unuia altuia 
“Hristos a înviat!” Căci aceasă Zi e cea mai minunată pe care creştinii cei care au postit şi cei 
care n-au postit o aşteaptă cu nerăbdare. Dar trebuie să fim atenţi la cum vom sărbători această 
zi pentru că în ultimul timp se pierde din valoarea creştinească a Sărbătorii. După părerea 
mea aceată Sărbătoare trebuie să o sărbătorim creştineşte şi harul lui Dumnezeu se va revărsa 
asupra noastră în mod miraculos.

Învierea Domnului reprezintă centrul de gravitaţie şi axa lumii. Ea este baza pe care se 
sprijină întregul edificiu al religiei creştine, fundamentul credinţei, al spiritualităţii noastre. 
Praznicul Învierii întrece cu strălucirea solemnităţii serviciului său toate celelalte sărbători 
ale anului. Deci această zi să fie simbolul Învierii noastre şi să zicem: “O Paştile cele mari şi 
preasfinţite Hristoase! O, Înţelepciunea şi Cuvântul lui Dumnezeu şi Puterea! Dă-ne nouă să 
ne împărtăşim cu Tine mai adevărat, în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale”.

 Valentin CEBAN,
Seminarul teologic Ortodox din Chşinău
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În s. Costeşti, r. Ialoveni, a 
fost pusă piatra de temelie a 
noii biserici în cinstea „Sfin-
ţilor Trei Ierarhi”. Serviciul 
divin a fost oficiat de către un 
sobor de preoţi în frunte cu 
Protopopul de Ialoveni, Prot. 
Mitr. Anatolie Stefanov.

De rând cu slujitorii, la eveniment a 
participat un număr mare de localnici şi re-
prezentanţi ai administraţiei publice locale, 
printre care domnul Ştefan Bivol, vicepreşe-
dinte al r. Ialoveni, şi domnul Vasile Bortă, 
primar al s. Costeşti.

Cu ocazia acestui eveniment, Părintele 
Anatolie Stefanov a felicitat creştinii orto-
docşi din localitate cu ocazia binecuvântării 
lucrărilor de construcţie a noii biserici şi şi-a 

exprimat speranţa că acest sfânt lăcaş va fi 
un loc de regăsire şi de întărire sufletească 
pentru toţi credincioşii.

La rândul său, Părintele Grigore Me-
reacre, paroh al bisericii în construcţie, a 
mulţumit părintelui protopop pentru grija 
părintească şi pentru sprijinul acordat în 
punerea pietrei de temelie a sfântului lă-
caş, manifestându-şi recunoştinţa faţă de 

suportul acordat de administraţia publică 
locală în persoana domnului primar, ară-
tându-se ferm convins că această biseri-
că va fi acea oază de linişte şi împăcare 
duhovnicească spre care tinde fiecare su-
flet obosit de frământările lumii acesteia. 
La final, domnul primar a mulţumit şi el 
părintelui protopop şi soborului preoţesc 
pentru sfinţirea locului unde se va înălţa 
noul sfânt lăcaş.

Prima piatră la temelia unei 
noi biserici în Costeşti

După cum informează 
site-ul army.md, circa 1200 
de militari în termen ai 
Armatei Naţionale au pri-
mit Sfânta Împărtăşanie în 
ajunul marelui praznic al 
Învierii Domnului.

Acţiunea face parte din programul de 
asistenţă religioasă şi promovarea valorilor 
autentice ale Ortodoxiei în sufletele ostaşi-
lor Armatei Naţionale. Militarii au primit 
împărtăşania din partea preoţilor militari 
atât în unităţile militate, cât şi în poligoane-
le de instruire. Biserica cu hramul „Sf. Mc. 
Victor”, aflată pe teritoriul Brigăzii „Ştefan 
cel Mare”, a avut în acest sens un program 
de activitate special, ajustat la orarul zilnic 
al soldaţilor. Preotul unităţii, părintele Ghe-
orghe Gavriliţă, a declarat că în ajunul săr-
bătorilor pascale a săvârşit serviciile divine 
conform canoanelor bisericeşti, iar ostaşii 
ortodocşi au avut parte de spovedanie şi îm-
părtăşanie.

„Militarii în termen acceptă cu inima 
deschisă asistenţa religioasă. În cadrul pro-
gramului de asistenţă religioasă purtăm dis-
cuţii duhovniceşti individuale cu caracter 

moral-religios sau etic”, a afirmat părintele 
Gheorghe.

Ministrul Apărării a salutat asistenţa 
religioasă în unităţile militare şi a opinat 
că educaţia creştin-ortodoxă este benefică 
pentru liniştea sufletească a ostaşilor şi con-
tribuie inclusiv la disciplina în colectivele 
militare.

Părintele Dorin Rusu, unul dintre pre-
oţii militari care a săvârşit Taina Împărtă-
şaniei, ne-a mărturisit următoarele: ”Nici 
într-un an nu au fost împărtășiți atâția mi-
litari. Motivul este că înainte încercam să 
ne deplasăm la unele biserici din capitală. 
Acum am decis să oficiem slujba pe loc, 
în unităţi. Acesta este încă un viu exemplu 
al necesității capelelor în unități militare. 
Mai este și alt aspect - a crescut numărul 
preoților militari și avem o frumoasă con-
lucrare între noi.”

Menţionăm că aceste evenimente de o 
mare încărcătură și revigorare duhovniceas-
că au fost posibile grație colaborării dintre 
preotii militari din cadrul Departamentu-
lui Mitropolitan Conlucrare cu Ministerul 
Apărării și Ministerul Justiției și Membrii 
Centrului Misionar din cadrul Academiei de 
Teologie Ortodoxă din Chișinău.

Prot. Corneliu DOBROGEANU 

Asistenţă religioasă 
pentru militarii în termen

MergÂnd spre înviere

Fiecare zi trăită de noi este darul suprem pe care îl 
primim de Sus. Idiferent de faptul dacă suntem 

mai buni sau mai răi, beneficiem de acest dar preţios. Depinde 
deja de noi, la cine ajunge cadoul: la suflet sau la trup. Chiar 
inconştient, toate acţiunile noastre, obligatoriu, îşi lasă am-
prenta asupra sufletului, recunoaştem aceasta în viaţa de zi cu 
zi sau nu. Deseori ne trăim viaţa în chefuri şi veselii, dar suf-
letul nostru este în aşteptarea unei adevărate sărbători şi pentru 
el. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este un eveniment 
foarte important şi necesar lumii creştine.

Însă până a ajunge la această luminată sărbătoare este 
nevoie să traversăm o perioadă deosebită în viaţa noastră. Pos-
tul Mare este calea care ne conduce către Înviere. Calea oricărui 
om este diferită înainte de a vedea lumina divină a acestei 
sărbători. Paştele este un moment pe care încerc să-l descopăr 
ani la rând şi conştientizarea lui vine treptat. An de an el capătă 
semnificaţii tot mai deosebite. 

Ca şi înainte de oricare sărbătoare, este nevoie să ne 
pregătim. Mergând spre Înviere, avem mai multe sarcini de 
îndeplinit. Este timpul când măturăm din lăuntrul nostru tot 
praful adunat: răul, ura, ranchiuna, minciuna. Fiecare colţişor 
trebuie bătut ca şi covoarele din casă, să se curăţe cu adevărat. 
Se bat ungherele cele ascunse cu sârguinţă, cu nevoinţă în 
faţa lui Dumnezeu, cu post, cu rugăciune. Apoi trebuie să ne 
debarasăm de toate vechiturile care s-au adunat, să aruncăm 
afară toate păcatele care ne învechesc sufletul şi atunci creştinul 
merge la Taina sfintei Mărturisiri. La fel cum odată cu sosi-

rea primăverii gospodarii curăţă viile, livezile, noi trebuie 

să tăiem crengile care s-au uscat în noi, care nu mai dau rod, 
pentru ca tinere lăstare să crească. Mă gândesc că înainte de 
a fi martorii Învierii e bine să semănăm seminţele dragostei, 
bunătăţii, milosteniei, răbdării în suflete, ca apoi în lumina 
soarelui primăvăratic ele să înflorească şi să facă lumea mai 
frumoasă, mai gingaşă.

Chiar din prima zi a Postului creştinul trebuie să se oprească 
din calea sa lumească. E timpul să ne gândim şi la suflet. Urmează 
o perioadă nu uşoară, dar pe care trebuie să o traversăm ca să 
trăim adevărata bucurie. Cele 7 săptămâni sunt asociate pentru 
mine cu escaladarea unui munte. Drumul pe care îl alegem să-l 
ridicăm este plin de încercări şi ispite. Dar lumina spre care 
tindem şi posibilitatea de a fi mai aproape de ceruri ne întăresc 

şi ne îndeamnă mereu să urcăm înălţimea. În cale ne apar 
şi vânturi, şi viscole, şi păsări răpitoare, dar cu sârguinţă şi 
cu rugăciune toate pot fi depăşite. Fiecare om îşi urmează pro-
pria cărăruşă. Uneori se poticneşte, alteori găseşte câte o piatră 
de care se sprijină. Important e să nu te dai bătut din prima 
încercare. Mare fericire şi lumină nemaivăzută găsesc cei care 
ajung până în vârf. Aici putem trage aer sfânt în piept şi după 
mai multe greutăţi înţelegi ce înseamnă libertatea. Dacă odată 
cu Naşterea Domnului cerurile au coborât pe pământ, atunci 
prin jerfa lui Hristos, prin sfintele Sale patimi şi neînchipuita 
Înviere, omului i s-a dat posibilitatea să-şi înalţe privirea şi să 
încerce drumul urcării către ceruri.

Frumuseţea acestei sărbători Dumnezeieşti coincide cu 
reînvierea naturii, de aceea este şi un moment de renaştere 
spirituală a noastră. Fiind vrednici sau nu prea în faţa lui Dum-
nezeu, cu sfinţenia Trupului şi a Sângelui lui Hristos jertfit pen-
tru iertarea păcatelor noastre ne schimbăm cu toţii un pic. În 
preajma Învierii oamenii devin mai deschişi, mai luminaţi, mai 
blajini. Este imposibil ca focul care an de an coboară pe pământ 
să nu ne încălzească fiinţele, să nu ne spele de greşeli.

De aceea este nevoie să fim cu luare de seamă, să stăm de 
veghe ca nu cumva această sărbătoare să ne găsească cu porţile 
închise, cu casele nepregătite şi sufletele murdare. Pentru ca în 
ziua Învierii să ne putem îmbrăca în straie de sărbătoare şi să 
salte sufletul nostru de bucurie odată cu minunea: ,,Hristos a 
înviat!”

Ecaterina CEBANu, 
Clasa XII,  s. Mihailovca, r. Cimişlia
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La Chişinău a avut loc conferinţa 
teologică, dintr-o serie mai largă, cu 
genericul „Secularizarea Europeană 
și rezistența ortodoxă” cu participa-
rea profesorilor Gheorghe Metallinos 
şi Dimitrios Țelenghidis din Grecia.

În cadrul întrunirii, oaspeţii greci au vor-
bit numerosului public despre experienţa ţării 
lor în ceea ce priveşte procesul de integrare 

europeană şi problemele cu care se confruntă 
Biserica Ortodoxă Elenă. S-a făcut referire la 
noile provocări ale contemporanietăţii şi valo-
rile bimilenare ale ortodoxiei.

Vorbitorii au îndemnat creştinii să dea 
dovadă de trezvie, să promoveze adevăratele 
valori creştine, căci fiecare zideşte Biserica lui 
Hristos.

După conferinţă participanţii au semnat o 
adresare către preşedintele ţării şi preşedintele 

Parlamentului pentru a nu adopta 
proiectul Legii antidiscriminare. 

Amintim că astfel de conferinţe 
duhovniceşti ale teologilor greci au 
avut loc la Bălţi, Drochia şi Edineţ. 
Referatele prezentate în cadrul 
conferințelor pot fi accesate pe pa-
gina web: www.mitropolia.md

Conferinţe duhovniceşti susţinute de teologi greci

De Duminica Floriilor clericii şi nevoitoa-
rele Mănăstirii Ciuflea au vizitat mai multe 
instituţii, aducându-le daruri alese. 

Produse alimentare, haine, iconiţe şi un cuvânt bun au fost 
duse la Centrul de plasament temporar pentru minori, la Spita-
lul de psihiatrie şi la Azilul de bătrâni din capitală.

„Mergem acolo unde este nevoie şi unde se câştigă un 
„bogdaproste”. Adesea vorbim de fapte bune, care sunt nece-
sare de rând cu rugăciunile înălţate. Astfel, încercăm din cele 
câte ni le dă Dumnezeu să le dăm şi celor mai trişti ca noi. 
Mănăstirea are un teren agricol, iar din munca nevoitoarelor 
s-a strâns roadă bună, din care împărţim celor nevoiaşi. Poate 
nu este atât de mult, dar din dragoste.

Am observat că în special cei vârstnici au primit cu bucu-
rie vizita noastră, având mai mult nevoie de mângâiere şi un 
cuvânt bun.

Credem că prin astfel de acţiuni vom trezi lumea la fapte 
de milostenie, căci practic fiecare este în stare să dăruie ceva 
aproapelui nevoiaş” - ne-a relatat Prot. Mitr. Teodor Roşca, 
duhovnicul-administrator al mănăstirii.

Mănăstirea Ciuflea alături de cei mai trişti membri ai societăţii

La 5 aprilie a.c., în 
incinta Gimnaziului 
din s. Cinişeuţi, r. 
rezina, a avut loc o 
întâlnire de suflet cu 
elevii claselor V-IX.  

Această întrunire a fost 
posibilă datorită bunăvoin-
ţei directoarei instituţiei, dna 
Mariana Corcevoi.

Tema propusă a fost 

„Adolescenţii şi provocările lumii moderne”. 
Astfel, în cuvântul de deschidere, Prot. Mitr. 
Igor Cojocari, protopop de Rezina, a vorbit 
despre pericolele şi riscurile la care sunt su-
puşi tinerii în ziua de astăzi şi soluţiile spiritu-
ale pe care le oferă Biserica.

Un subiect aparte l-a constituit şi tragicul 
eveniment din s. Echimăuţi, r. Rezina, unde o 
adolescentă de 15 ani s-a sinucis, iar alte câte-
va prietene au vrut să-i urmeze exemplul, dar, 
din fericire, au fost oprite la timp.

Printre vorbitori s-au numărat: Prot. Mitr. 
Nicolae Ciobanu, consilier cultural al Mitro-
poliei, dna Violeta Lungu, psiholog în cadrul 
Universităţii de Stat din Moldova, Prot. Stanis-
lav Atamanenco, paroh al Bisericii „Înălţarea 
Domnului” din or. Rezina, şi Prot. Ghenadie 
Boldişor, secretar al Protopopiatului Rezina.

 La final, cei prezenţi au primit cărţi de 
rugăciune, iconiţe cu chipul Mântuitorului şi 
câte un exemplar al ziarului „Felinarul Orto-
dox”, publicaţie oficială a protopopiatului.

Întâlnire de suflet cu elevii din Cinişeuţi
recent, la inițiativa Pro-
topopului de teleneşti, 
Prot. Mitr. Marian 
Boldescu şi cu susținerea 
domnului comisar de 
poliție Ion Furtună, a 
avut loc o întrunire a 
preoților şi colaboratori-
lor forțelor de ordine din 
acest raion.   

În cadrul acesteia s-a pus accentul pe 
colaborarea la nivel raional dintre Biserică 
și Poliție în scopul combaterii și prevenirii 
violenței în familie.

În cadrul discuțiilor domnul comisar a 
venit cu o statistică a crimelor familiale în-
registrate în Telenești și cauzele majore ale 
săvârșirii acestora - alcoolismul și lipsa unei 
educații care să permită crearea și menținerea 
unei familii integre și prospere.

Părintele Marian Bol-
descu a declarat că pe lân-
gă aceste flageluri, un alt 
factor dezintegrant deose-
bit de periculos este cel al 
vidului spiritual, care își 
face tot mai mult simțită 
prezența și care duce la 
erodarea societății înce-
pând cu una dintre cele 
mai importante instituții 
ale acesteia - familia.

Sfinția sa a mai decla-
rat că pentru a eradica acest flagel și pentru a 
preveni un colaps social este nevoie ca preoții, 
polițiștii și asistenții sociali să-și dea mâna și 
să depună eforturi comune pentru a depăşi 
violența în familie.

La finele discuţiilor s-a hotărât elaborarea 
unui plan de acţiuni şi de colaborare între Bi-
serică şi Poliţie în scopul promovării adevăra-
telor valori ale familiei creştine, izvorâte din 
dragoste, răbdare şi fidelitate.

Combaterea şi prevenirea violenţei în familie

Pagină realizată de Natalia MOȘIN
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PASTORALA la Învierea 
Domnului,

Istoria datei sărbătoririi Sfintelor Paşti 
se identifică cu însăşi istoria creştinismului. 
Învierea Domnului, fiind evenimentul cel mai 
sfânt care stă la temelia credinţei creştine, a po-
larizat de la început atenţia generală în vederea 
posibilităţii prăznuirii ei în aceeaşi zi de către 
toţi creştinii. Este o năzuinţă de o importanţă 
primordială şi priveşte religia creştină în genere 
pe fiecare ramură a creştinismului în parte şi, cu 
atât mai mult, Biserica Ortodoxă.

Dacă celelalte sărbători creştineşti cu data 
fixă, praznice împărăteşti sau în cinstea Maicii 
Domnului şi a sfinţilor nu au prezentat dificul-
tăţi în stabilirea datei lor, fiind acceptate de 
comun acord, data sărbătoririi Sfintelor Paşti 
a constituit o problemă.

Paştile cuartodeciman 
şi disputele pascale

Neputând face dintru început 
obiectul unei hotărâri apostolice 
sau canonice, precise şi autoritare, 
data serbării Paştilor a fost supusă 
unor variaţii legate de tradiţii lo-
cale, care au constituit cu timpul 
deosebiri mai mult de ordin practic 
privind cultul şi disciplina. Acele 
deosebiri s-au menţinut, fără a se 
rupe cu aceasta unitatea Bisericii, 
dar creându-se o stare de lucruri su-
părătoare, care putea da naştere la 
curente eretice. Ceea ce a determi-
nat soluţionarea problemei sărbăto-
ririi Sfintelor Paşti au fost cele două 
tradiţii şi practici pascale constatate 
în secolul al II-lea, “cuartodeci-
manii” care serbau Pasha iudaică 
(Pasha începea în seara zilei de 14 
nisan) şi ceilalţi creştini care serbau 
ca Paşti Învierea Domnului. Deşi 
evenimentul cel sfânt al Învierii 
Domnului s-a petrecut într-un anu-
mit moment din istoria omenirii, atunci când 
s-a pus problema prăznuirii lui, a trebuit să se 
aibă în vedere nu numai ziua istorică în sine, ci 
să se ţină cont şi de ziua săptămânii când a în-
viat Domnul, adică “Ziua întâi a săptămânii’” 
aceasta fiind ziua săptămânii evreieşti (dumi-
nică), după precizarea Sfinţilor Evanghelişti 
Matei şi Marcu.

Învierea, sărbătoare anuală, 
dar şi săptămânală 

De la început, în conştiinţa creştinilor şi a 
Bisericii creştine în genere a intrat prăznuirea 
acestei zile a săptămânii, Praznicul Învierii 
Domnului trebuind să devină nu numai o săr-
bătoare anuală, ci şi săptămânală. Din punct de 
vedere religios, această zi trebuia să înlocuias-
că ziua sâmbetei, căci Domnul, prin învierea 
Sa, S-a dovedit cu adevărat a fi Domn al Sâm-
betei şi, din acest considerent, Paştile, „Sărbă-
toarea sărbătorilor”, are multiple valenţe, fiind 
praznicul tuturor creştinilor. Trebuia în mod 
obligatoriu fixat într-o zi de duminică, iar de 
aici rezultă că el nu poate fi decât o sărbătoare 
cu dată mobilă, iar mobilitatea trebuie supusă 
unor norme care să o încadreze în perimetrul 
cel mai apropiat al timpului respectiv, ţinându-
se cont şi de împrejurările istorice în care s-a 
petrecut Învierea Domnului.

Controversele pascale 
consemnate de Eusebiu
de Cezareea 

Biserica primelor veacuri lupta împotriva 
ereziilor, combătându-le şi condamnându-le, 
iar împotriva acţiunilor schismatice se apăra 
prin solidarizarea faţă de ambiţiile particula-
riste. Însă, în cazul deosebirilor de ordin prac-
tic, cum au fost cele care au dat motiv con-
troverselor pascale, principala problemă era că 
ele se asociau şi cu tradiţii socotite apostolice, 
ceea ce îngreuna discuţia şi acordul. Începutul 

acestor deosebiri nu este bine cunoscut.
Cvartodecimanii, numeroşi în Asia pre-

consulară, au constituit motivul controverselor 
pascale din secolul al II-lea, care au pus în dis-
cuţie paşnică pe episcopii Policarp al Smirnei 
şi Anicet al Romei. Irineu scrie că Policarp s-a 
dus la Roma în timpul lui Anicet şi ar fi avut 
unele neînţelegeri privitoare la serbarea Paşti-
lor. Nici unul din ei nu a putut să-l convingă 
pe celălalt ca ‘să ţină’ sau ‘să nu ţină’, fiecare 
din ei bazându-se pe o tradiţie veche: Policarp 
pe cea a Sfântului Ioan şi de la alţi Apostoli, 
Anicet pe obiceiul păstrat de la înaintaşii săi.

Deşi n-au căzut de acord, cei doi episcopi 
au rămas în raporturi bune şi în comuniune 
bisericească. Anicet i-a îngăduit lui Policarp 
să săvârşească Sfânta Euharistie la Roma şi 
creştinii au avut pace, “şi cei care ţineau, şi 
cei care nu ţineau”. Eusebiu de Cezareea pre-
zintă într-o notă obiectivă motivul sărbătoririi 
Paştilor, diferit ca dată de pasha iudaică, sus-

ţinând că Mântuitorul n-a serbat pasha iudaică 
la cină, ci s-a jertfit pe Sine, în ziua de pasha.

Importanţa acestor controverse se face 
tot mai vădită la sfârşitul secolului al II-lea, 
când are loc un conflict între episcopii Victor 
al Romei şi Policrat al Efesului. Pe la anul 190 
sau curând după acest an, când deosebirile 
privitoare la data serbării Paştilor produceau 
discuţii pasionante la Roma, unde se găseau 
şi creştinii cuartodecimani din Asia, episcopul 
Victor s-a hotărât să condamne practica lor şi 
să pună astfel capăt deosebirilor şi controver-
selor pascale. Gestul intempestiv al împăratu-
lui Victor al Romei putea să coste o dezbinare 
bisericească periculoasă, dacă nu era stăvilită 
de înţeleptul Irineu, episcopul Romei, ierarh 
autoritar care, vorbind în numele episcopa-
tului italic, a scris episcopilor mai însemnaţi 
din afară, lui Policrat al Efesului şi celor din 
Asia, invitându-i să se întrunească în sinod şi 
să adopte practica pascală romană, care era a 
celor mai multe biserici. Încercarea lui Victor 
al Romei de a-i forţa pe creştinii cvartodeci-
mani să serbeze Paştile duminică după 14 ni-
san n-a reuşit; intervenţia lui şi atitudinea lui 
Policrat şi a sinodului de la Efes au dat prilej 
să se pronunţe şi alţi episcopi din provinciile 
Asiei Mici, care au luat poziţie împotriva ser-
bării la 14 nisan şi pentru serbarea Învierii în 
duminica următoare.

Adunări de episcopi ţinute în Palestina, în 
Pont, în Osroene, în Italia, precum şi scrisori 
primite de la alţi episcopi (Vakhyllos, Corint), 
dovedeau că majoritatea Bisericilor erau pen-
tru despărţirea Paştilor de pasha iudaică. În 
sprijinul practicii Bisericii sale, Policrat adu-
cea numele Apostolului Filip, care ar fi mu-
rit în Hierapolis, în Frigia, numele Sfântului 
Evanghelist Ioan, ucenicul cel mai iubit al 
Domnului, pe al lui Policarp al Smirnei şi Sa-
garis, episcopi martiri, pe al lui Papirus şi Me-
liton de Sardes, care toţi au socotit ziua de 14 
nisan ca adevărata zi de Paşti, conformându-se 

preceptelor evanghelice, fără a schimba nimic 
şi urmând cu aceasta “regulile de credinţă” şi 
adeverind pentru sine “că a trăit totdeauna în 
Hristos’” Ceea ce îi lipsea lui Victor al Romei 
pentru a avea dreptate şi succes era metoda în-
ţelegerii cu asiaticii.

“Într-o zi şi un timp 
în toată lumea” 

În loc să-i încredinţeze că nu este în intere-
sul general creştin ca Biserica lor să aibă altă 
practică pascală decât celelalte din Răsărit şi 
din Apus, el a vrut să facă un act de autoritate 
şi de ameninţare. Pe când Policrat îl asigura 
pe episcopul Romei că cvartodecimanii nu se 
abat de la credinţa Bisericii, episcopul Biseri-
cii Romei, Victor, a căutat să excludă repede 
din comuniunea unitară a Bisericii toate co-
munităţile din întreaga Asie, socotindu-le ete-
rodoxe. Era prima dată când un episcop lua o 

asemenea măsură gravă, “dar aceasta n-a plă-
cut tuturor episcopilor”. Victor a fost mustrat 
şi îndemnat prin scrisori, între care cea mai 
însemnată era a Sfântului Irineu, vorbind în 
numele fraţilor din Galia, să nu excomunice 
„toate bisericile lui Dumnezeu care ţin din tra-
diţie un obicei vechi”. Din scrisoarea lui Iri-
neu aflăm că deosebirea privea nu numai ziua 
Paştilor, ci şi durata postului premergător. Nu 
se ştie dacă Victor şi-a retras excomunicarea, 
dar cei din Asia şi-au păstrat obiceiul conform 
canonului I al Sinodului din Arelate (314), ca 
toţi creştinii să ţină Paştile “într-o zi şi un timp 
în toată lumea”.

Necesitatea realizării 
unităţii de opinie 

Această stare de lucruri anticipase Sino-
dul I Ecumenic, constituind un motiv serios 
pentru hotărârea niceeană în problema săr-
bătoririi Sfintelor Paşti, istoricul bisericesc 
Eusebiu considerând această situaţie ‘un rău’ 
pe care numai Dumnezeu putea să-l îndrepte 
şi împăratul Constantin (Viaţa lui Constantin, 
III, 5). Cu ajutorul lui Dumnezeu, episcopii şi 
împăratul au avut grijă ca în marele sinod de 
la Niceea să se ia o hotărâre pentru îndreptarea 
unei asemenea situaţii. Sinodul nu a formulat, 
de fapt, o regulă precisă, strict tehnică, pentru 
determinarea datei. Aceste principii stabilite 
de sinod au un caracter diriguitor, orientativ.

Cunoaştem măsura sinodului din documen-
te contemporane şi mărturii istorice privitoare 
la măsurile sinodului: Epistola către Biserica 
Alexandriei şi Epistola circulară a împăratului 
Constantin către episcopi. Importanţa sinodului 
de la Niceea o prezintă Eusebiu ca vitală pentru 
întreaga comunitate creştină, împăratul hotă-
rând „să adune întreagă oaste a lui Dumnezeu 
într-un sinod ecumenic” pentru a-l înfrunta pe 
„nevăzutul vrăjmaş” într-o bătălie hotărâtoa-
re. Acest sinod al sobornicităţii ecumenice s-a 
ocupat “de potrivirea mersului prin vreme a lu-

crării mântuirii noastre – marcat prin sărbători 
anuale – cu crugul anual al corpurilor cereşti”, 
în centru fiind sărbătoarea Sfintelor Paşti.

Dar în ce constă această potrivire între lu-
crarea de mântuire ce a avut loc într-un anumit 
timp şi prăznuirea ca atare a Sfintelor Paşti 
depinde şi de fixarea corectă a echinocţiului 
şi a lunii pline. Iar acest lucru era posibil prin 
respectarea cu regularitate a unor fenomene 
cereşti, după anumite grupe de ani, fixarea 
Paştilor fiind în funcţie de cursul celor doi 
luminători ai cerului, Soarele şi Luna, mersul 
Soarelui dând posibilitatea de a prevedea data 
echinocţiului, iar mersul Lunii dând posibili-
tatea de a determina ziua primei luni pline de 
după echinocţiul de primăvară. În funcţie de 
aceste reguli a fost stabilită la Sinodul I Ecu-
menic serbarea Paştilor. Hotărârea luată nu a 
făcut obiectul unui canon sau a unei decizii 
care să dea formula calculului pascal pentru 
asigurarea acordului şi uniformizării datei 
Paştilor. Epistola sinodului către Biserica din 
Alexandria dă creştinilor din Egipt, Libia şi 
Pentapole “vestea cea bună”: s-a stabilit uni-

tatea cu privire la serbarea Paşti-
lor, iar epistola circulară a împă-
ratului către episcopi dă acestei 
necesităţi caracterul unei obliga-
ţii creştine, morale, imperioase, 
ca o poruncă dumnezeiască, sub 
ambele aspecte ale ei: serbarea 
de către toţi creştinii în aceeaşi 
zi şi nu o dată cu iudeii.

Acţiunea făcută de împăratul 
Constantin cel Mare în vederea 
convocării unui sinod care să 
clarifice data serbării Sfintelor 
Paşti are o cauză profund spiri-
tuală, întrucât, afirmă împăratul, 
“vrajba ascunsă în sânul Bisericii 
lui Dumnezeu este mai înspăi-
mântătoare decât războiul sau 
decât o bătălie, oricât ar fi ea de 
grea”. Îndemnul către episcopi 
de a face cunoscut ceea ce s-a 
hotărât avea un temei în virtutea 
căruia Paştile trebuiau serbate 

numai duminică, niciodată în aceeaşi zi cu iu-
deii şi nu de două ori în acelaşi an, căci “Mân-
tuitorul ne-a deschis nouă alt drum, preasfintei 
noastre credinţe îi şade înainte o cale dăruită cu 
lege şi măreţie”.

Istoria divergenţelor pascale ne convinge 
cu toate argumentele că se impune Bisericilor 
un acord în serbarea Învierii lui Hristos. Din-
tru început şi până azi, creştinii au fost criticaţi 
că se deosebesc în comemorarea marelui fapt 
creştin. Principiile pascale ale Sinodului Ecu-
menic nu s-au ţinut întocmai, calculele pas-
cale erau diferite, s-au unificat târziu şi greu, 
s-au diferenţiat iarăşi şi au rămas aşa şi azi. 
Fixarea datei Paştilor la începutul lunii apri-
lie, în prima sau a doua duminică, se pare a fi 
cea mai apropiată şi de hotărârea niceeană, şi 
de adevărul istoric al Învierii Domnului. Din 
experienţa istoriei reiese posibilitatea doritei 
împreună-prăznuiri a Sfintelor Paşti. Dar pro-
blema cea mai mare şi mult mai dificilă decât 
tehnica stabilirii duminicii pascale este cea 
legată de duhul înţelegerii, al fraternităţii şi 
iubirii creştine.

Se cunosc acţiunile de împăcare ale Sfân-
tului Atanasie al Alexandriei, atunci când între 
Roma şi Alexandria au apărut neînţelegeri pe 
această temă, ele fiind aplanate de conducă-
torul spiritual al Alexandriei, care, de dragul 
păcii, a renunţat de mai multe ori la calculele 
astronomilor alexandrini, corecte, de altfel, în 
favoarea Apusului şi tradiţiilor lui, pentru ca 
toţi creştinii să sărbătorească împreună Sfin-
tele Paşti. Iar episcopul Irineu al Galiei, deşi 
vedea erori pascale ale creştinilor iudaizaţi din 
Răsărit, se opunea intransigenţei episcopului 
Victor al Romei de a-i excomunica, punând 
mai presus pacea şi înţelegerea ce trebuia să 
existe între ei. Astfel, prăznuirea la aceeaşi 
dată, în aceeaşi duminică, contribuie la conso-
lidarea unităţii creştine, iar unitatea este dova-
dă grăitoare a Adevărului.

Sursa: www.ziarullumina.ro

Istoria datei de prăznuire a Sfintelor Paşti
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Înalt Prea Sfinţitul 
Mitropolit Vladi-
mir se va deplasa 
la Ierusalim pen-
tru a aduce Focul 
Haric credincioşi-
lor din republica 
Moldova. 

Executivul şi Ambasada Republicii Moldova în Statul 
Israel vor asigura transportarea acestei sfinţenii.

Delegaţia va decola spre Israel în dimineaţa zilei de vi-
neri, 13 aprilie, va participa la serviciile divine legate de Pro-
hodul Mântuitorului, iar după aprinderea Sfintei Lumini va 
reveni în republică în seara zilei de sâmbătă, 14 aprilie.

În componenţa delegaţiei au mai fost incluşi PS Episcop 
Sava, Prot. Mitr. Vadim Cheibaş şi Prot. Mitr. Veaceslav 
Şpac.

Focul Haric va fi adus la Catedrala Mitropolitană, de 
unde va fi răspândit în toate sfintele lăcaşe şi aşezăminte din 
țară. 

În aceste momente de profundă tristeţe aducem 
sincere condoleanţe Prea Sfinţitului Petru în 
legătură cu mutarea la cele veşnice a mamei Prea 
Sfinţiei Sale, Feodosia Musteaţă.

Orice pierdere a unei persoane dragi, dar mai 
ales a mamei, este o durere greu de închipuit, 
însă nădejdea Învierii este cea care trebuie să Vă 
potolească tristețea și să Vă stăpânească lacrimile.

Fie ca chipul mamei să vă rămână în memorie 
așa cum l-ați știut dintotdeauna - blând, luminos 
şi smerit, iar rugăciunea să nu contenească de 
pe buzele noastre ale tuturor pentru cea care V-a 
dat viaţă, V-a vegheat nopțile și V-a altoit încă din 
copilărie dragostea de cele sfinte - nou-adormita 
roabă a lui Dumnezeu Feodosia.

Veşnica ei pomenire şi Dumnezeu să o 
odihnească cu drepţii!

+Vladimir,
Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

CONDOLEANȚE

În fiecare an aşteptăm 
cu nerăbdare sărbătoarea 
Învierii. Ne curăţim sufletele 
de păcate, ne împăcăm cu 
apropiaţii, ne împărtăşim, 
adică ne pregătim cât de 
bine putem pentru ca bucu-
ria sărbătorii să fie deplină. 
Despre semnificaţia celei mai 
mari sărbători pentru noi, 
creştinii, şi cum trebuie să 
păstrăm în sufletele noastre 
bucuria pascală, l-am rugat 
să ne vorbească pe părintele 
Nicolae Jelihovschi din paro-
hia Sălcuța, Căușeni.

- Ne apropiem de cea mai mare 
şi cea mai aşteptată sărbătoare a 
creștinilor, Învierea Domnului. Vă 
rugăm să ne spuneți ce semnificație 
are pentru noi, creștinii, această mare 
sărbătoare? Ce s-ar fi întâmplat dacă 
Hristos nu ar fi venit în lume, nu ar fi 
murit și înviat pentru noi?

- Multe s-au spus despre semnificaţia 
celei mai mari sărbători, pentru că Învi-
erea Domnului este un eveniment unic 
în istoria lumii și a mântuirii acesteia. 
În mod firesc este accentuată valoarea 
supremă pentru creştini – biruinţa Vieții 
asupra Morţii. Această biruinţă va fi în 
final definitivă şi drepţii vor cunoaşte 
măreția fericirii veșnice, în numele Sfin-
tei Treimi.

Dacă Hristos nu ar fi venit în lume, 
nu ar fi murit şi înviat pentru noi, atunci 
am fi meritat soarta Sodomei şi a Go-
morei. Nu am fi cunoscut mântuirea, 
scopul final spre care tindem. Ar fi fost 
pierdută pentru totdeauna legătura dintre 
om și Dumnezeu, deci și rostul existenței 
noastre în lume. Zadarnică ar fi fost 
credința noastră, zadarnice proorociile 
și propovăduirea apostolilor. Dacă nu 
venea Hristos, venea potopul. Un potop 
veșnic al păcatului și al consecințelor 
acestuia. Astfel, o rezolvare cardinală era 
strict necesară, întrucât păcatul copleşise 
lumea. Felul în care problema a fost 
rezolvată este cel mai relevant exem-
plu al Dragostei lui Dumnezeu pentru 
păcătoşii muritori.

Deci, prin Jertfa supremă a Mântui-
torului, în privinţa dragostei lui Dumn-
ezeu pentru oameni totul este cum nu 
se mai poate de clar. Nu este la fel de 
limpede în privinţa răspunsului nostru, 
al oamenilor, la această dragoste. Prea se 
consideră trăitorii pământului dumnezei 
şi prea mult pun ei la încercare Marea 
Lui Îngăduinţă. Încercând să-L modelăm 
pe Dumnezeu după chipul şi asemănarea 
noastră, noi îl pierdem pe Singurul 

Dumnezeu Cel adevărat. Este o amăgire 
credinţa în Domnul fără Sfânta Biserică, 
fără Sfintele Taine, fără Sfânta Cruce. 
Cine poate să afirme că noi merităm o a 
doua jertfă, la fel de mare, a lui Dumn-
ezeu pentru a fi iertată necredinţa şi erez-
iile care au împânzit lumea?

- Cum trebuie să ne pregătim de 
Marea sărbătoare a Paştilor? Ce tre-
buie să facem în ziua de Paşti?

- Foarte simplu. Până la şi în Ziua 
Luminatei sărbători, şi după Paşti noi 
trebuie să fim alături de Mântuitorul. 
Alături de El poţi fi doar în Biserică.

Însă alături de Iisus, Dumnezeul nos-
tru, nu poţi sta îmbrăcat în haina ponosită 
a păcatului. Trebuie să fii curat cu suf-
letul și cu trupul, prin pocăință, prin post 
și rugăciune, ca să nu te ardă prezenţa 
Lui. Orice gest de înfrânare a păcatului 
este un pas către Dumnezeu, iar dacă noi 
facem un pas spre El, atunci El face spre 
noi zece. Adevărata sărbătoare e a celor 
mărturisiţi şi împărtăşiţi cu Sfântul Trup 
și Sânge al Mântuitorului.

- De ce trebuie să sfinţim pas-
ca, ouăle roşii și mielul după slujba 
Învierii? 

- Dumnezeu este Sfânt. Hristos 
este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu 
adevărat. Tot ce vine în legătură cu El 
se sfințește. Astfel, după slujba Învi-
erii sfințim pasca, ouăle roșii și mielul 
pentru că acestea, pe lângă firescul rol 
alimentar, au și un important simbol 
pascal. Tradiția creștină leagă simbolul 
ouălor roșii de patimile lui Iisus, de 
sângele lui Hristos curs peste acestea (în 
interpretări diverse foarte cunoscute). 
Învierea Domnului reprezintă și reînvi-
erea naturii. Oul, el însuși purtător de 
viață, devine un simbol al renașterii, al 
purificării și al veșniciei. 

Mielul, la creștini, capătă o sem ni-
ficație deosebită, întrupată în expresia 
Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul 
lumii. Adică, așa cum mielul era sacrifi-
cat de evrei pentru iertarea păcatelor, Ii-
sus s-a sacrificat pentru salvarea întregii 
lumi. 

Pasca pregătită de gospodine în 
ajunul Sfintelor Paști reflectă pâinea (ar-
tosul, Trupul lui Hristos) împărtășit de 
Iisus apostolilor la Cina cea de Taină. 
Aceasta îi face pe credincioși părtași 
ai binecuvântării lui Dumnezeu, având 
puterea, prin rugăciune și sfințire, de a 
alunga bolile și necazurile, de a oferi 
har și bucurie pentru praznicul Învierii 
Domnului.

- Ce este Săptămâna Luminată și 
cum petrecem această săptămână?

- Săptămâna luminată este prima 
săptămână care urmează după În-
vierea Domnului nostru Iisus Hris-
tos. Aceasta se termină în duminica 
următoare, numită Duminica Tomei. 
Pentru creştinii ortodocşi Săptămâna 
Luminată este începutul unei perioade 
de sărbătoare numită Penticostar care se 
termină după cincizeci de zile, la Dumi-
nica Mare (Pogorârea Sfântului Duh). 
Această perioadă de sărbătorire include 
şi obiceiul creştinilor de a se saluta cu 
cuvintele: Hristos a înviat! Adevărat a 
înviat!

Slujbele din Săptămâna Luminată 
se ţin cu Uşile Împărăteşti deschise, pri-
virea spre altar nefiind împiedicată de 
nimic, ceea ce simbolizează piatra dată 
la o parte de la mormântul Mântuitoru-
lui Înviat. Pe lângă aceasta, în Săptămâna 
Luminată este interzis complet postul 
pentru toţi ortodocşii, care se întremează 
astfel și trupește după postul anterior 
Sfintelor Paști. Totodată, în Săptămâna 
Luminată și până la Înălţarea Domnului 
nu se îngenunchează. 

Slujbele religioase din această 
perioadă sunt izbucniri și revărsări de 
bucurie negrăită pentru Învierea lui Hris-
tos. Această trăire o vestesc credincioşii 
chiar și la slujbele înmormântării, dacă 
se întâmplă în Săptămâna Luminată, 
care nu sunt altceva decât Utrenia din 
ziua de Paşti. La fel, și în cadrul slujbei 
de sfințire a apei. La Paşti și în toată 
Săptămâna Luminată totul e o prăznuire 
pătrunsă doar de bucuria Învierii.

Vă doresc, astfel, să fiți inundați de 
această bucurie a Învierii Mântuitorului 
nostru, să primiți harul și binecuvântarea 
Lui, să aveți pace în suflet, să avem pace 
în țară, să reînviem spiritual împreună cu 
Hristos! Toate sunt cu putință la Dumn-
ezeu!

Hristos a Înviat! 

- Adevărat a Înviat! Vă mulţu-
mim. 

Interviu realizat de Liliana Crețu

Părintele Nicolae Jelihovschi:   

 “Dacă nu venea Hristos, venea potopul”

 Iubiţi întru Hristos
 fraţi şi surori,

Daţi-ne voie să vă adresăm cele 
mai sincere felicitări şi urări de bine 
cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti. 
Fie ca luminosul praznic al Învierii 
Domnului să vă fie prilej de bucurie 
curată şi împăcare sufletească.

HrIStOS A ÎNVIAt!

Felicitări

Orarul slujbelor pascale la Catedrala Mitropolitană:
Sâmbătă, ora 23.45 - Slujba Învierii.
Duminică, ora 17.00 - Slujba Privegherii, cu participarea slujitori-

lor din mun. Chişinău.
Luni, 9.00 - Sf. Liturghie praznicală cu participarea arhiereilor 

din cuprinsul Mitropoliei Moldovei. 


