
Iată-ne ajunși în postul premergător 
praznicului Sfinţilor Apostoli Petru și Pa-
vel. Avem, așadar, un frumos prilej de a 
ne purifica spiritual, de a ne regăsi și de a 
ne apropia de cele sfinte, prin rugăciune și 
trăire profundă a învăţăturii Evangheliei.

Dumnezeu ne-a binecuvântat cu aceas-
tă perioadă pentru a reflecta asupra recen-
telor ispite la care a fost supusă societatea 
noastră și pentru a găsi consensul și liniș-
tea prin post și rugăciune. Veacuri la rând, 
în timpul celor mai grele încercări prin 
care treceau popoarele binecredincioase, 
Biserica rânduia posturi, pentru ca oame-
nii, lăsând deoparte orgoliul și mânia, să se 
reunească în rugăciune și cugetare pentru 
a chema mila lui Dumnezeu, dar și pentru 
a se feri de fapte pripite și necugetate.

Am trecut cu toţii prin tensiuni mari, 
situaţia încordată încă mai persistă și orice 
neînţelegere dintre fraţi este numai spre 
folosul și bucuria neprietenilor Bisericii, 
care așteaptă orice moment favorabil pen-
tru a-și întări poziţiile și pentru a denigra 
încă o dată instituţia eclesială cu caracter 
identitar pentru neamul nostru.

Sfânta Evanghelie întotdeauna a pro-
povăduit pacea și a îndemnat creștinii să 
reacţioneze cumpătat la toate vitregiile 
ce le apar în cale, însă aceste porunci ale 
Mântuitorului nu anulează hotărârea și 
datoria fiecăruia dintre noi de a sta ferm 
întru apărarea valorilor prin care ne-am 
propășit și ne-am afirmat. 

Astfel, prin decizia Adunării Eparhi-
ei de Centru, desfășurată la 31 mai a.c., 
îndemnăm slujitorii și credincioșii să se 
înarmeze cu cele mai puternice arme ale 
Bisericii – Postul și Rugăciunea. În acest 
sens, să se postească cu post aspru în zi-
lele de luni, miercuri și vineri din prima 
săptămână a Postului Sfinților Apostoli. 
Iar prin această nevoinţă, nădăjduim că 
Bunul Dumnezeu se va îndura și vom de-
păși toate ispitele și provocările vremii și 
vom reuși să menţinem Biserica în duhul 
unităţii, sfinţeniei, sobornicităţii și adevă-
rului apostolic.

În această pornire a noastră să luăm 
aminte și la vieţile Sfinţilor Apostoli Petru 
și Pavel care au slujit lui Hristos cu desvăr-
șită dragoste, dedicându-se pentru crearea 
și păstrarea unităţii în Biserică, iar într-un 
final dându-și viaţa pentru credinţa lor.

Astfel să ne întărească și pe noi Bunul 
și Dreptul Dumnezeu ca să ţinem cu sme-
renie și în curăţie sfântul post și să trecem 
peste toate ispitele întru buna înţelegere 
dintre fraţi.

Mitropolitul Chișinăului 
și al Întregii Moldove

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

„Dacă nu ţi-ai 
schimbat viaţa, 
ce-ţi folosește să 

postești? Schimbarea 
bucatelor nu ajută 

la nimic.”    
 (Sfântul Ioan Gură de Aur)
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Îndemn la post 
si rugaciune

Considerăm că adoptarea de 
către Parlament a Legii cu 
privire la asigurarea egalităţii 

este o acţiune sfidătoare, care contravi-
ne normelor morale creştine. Solicitările 
repetate ale Mitropoliei Moldovei în plină-
tatea ei (slujitori şi mireni), adresate con-
ducerii ţării de a exclude din proiectul de 
lege sintagma „orientare sexuală” au fost 
ignorate. Cererile Mitropoliei adresate in-
stituţiilor abilitate din stat pentru crearea 
unor comisii mixte privind analizarea şi 
îmbunătăţirea proiectului de lege au fost 
trecute cu vederea, iar acţiunile au avut 
un caracter unilateral şi puternic influen-
ţate de grupuri şi organizaţii din interiorul 
şi din exteriorul ţării, cărora nu le convin 
actualele principii după care trăieşte şi se 
dezvoltă societatea moldovenească.

Un exemplu elocvent al jocului duplici-
tar al politicienilor este modificarea denu-
mirii legii care, chipurile, ar fi însemnat şi 

excluderea formulărilor şi pasajelor care 
urmau să legifereze practicile homosexu-
ale şi să le aducă la nivel de normalita-
te. După cum s-a dovedit până la urmă, 
acesta nu a fost decât un truc pentru ca 
legea să fie votată fără vreun impediment 
din partea cetăţenilor nemulţumiţi de 
acest proiect.

Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Mol-
dove califică votul de astăzi (25 mai 2012) 
al parlamentarilor, care declarau anterior 
categoric că nu vor aproba o astfel de 
lege, un pericol pentru integritatea morală 
şi spirituală a societăţii. 

Adoptarea Legii cu privire la asigura-
rea egalităţii ar putea atrage după sine şi 
grave tulburări în masă, de care se vor 
face vinovaţi cei care au legiferat săvârşi-
rea acestei trădări a valorilor fundamenta-
le ale neamului.

În această ordine de idei, Mitropolia 
Chişinăului şi a Întregii Moldove se decla-

ră împotriva stipulărilor ce ţin de drepturile 
minorităţilor sexuale, calificându-le drept 
un atentat la adresa identităţii creştine a 
poporului şi militează pentru modificarea 
acestei legi prin excluderea sintagmei 
„orientare sexuală”, precum şi a tuturor 
punctelor şi referinţelor cu privire la mino-
rităţile sexuale.

Ţinem să subliniem faptul că nu încer-
căm să instigăm la ură împotriva unor ca-
tegorii de cetăţeni ai ţării noastre, ci doar 
să ne apărăm valorile şi tradiţiile, pentru a 
oferi tinerei generaţii o educaţie sănătoa-
să şi demnă, în spiritul învăţăturii creştin-
ortodoxe, care a stat la baza genezei po-
porului nostru şi prin care am supravieţuit 
de-a lungul timpului în pofida nenumăra-
telor intemperii istorice prin care ne-a fost 
dat să trecem.

 + VLADIMIR, 
Mitropolitul Chişinăului 

şi al Întregii Moldove

Declaraţia Mitropoliei Moldovei privind 
adoptarea Legii cu privire la asigurarea egalităţii

Deciziile Eparhiei de Centru
Preoţii protopopi, duhovnicii şi membrii 

Comisiilor disciplinare, stareţii şi stareţele  din 
cadrul Eparhiei de Centru a Mitropoliei Chişi-
năului şi a Întregii Moldove, convocaţi la 31 
mai 2012 în reşedinţa mitropolitană, declarăm 
următoarele:

„Suntem îngrijoraţi de evenimentele din 
ultimii ani, când Biserica Ortodoxă din Mol-
dova, în special Mitropolia Moldovei, este 
supusă unor atacuri de denigrare în societa-
te. Tendinţele politice ale contemporaneităţii 
adesea contravin normelor morale creştine şi 
provoacă disensiuni în rândul cetăţenilor. Pa-
radoxal, trăim într-un mediu creştin-ortodox, 
însă o bună parte din creştini sunt departe de 
duhul trăirii credinţei întru care au fost bote-
zaţi. Astfel, tot creştinii adesea acceptă norme 
şi valori anticreştine.

Un alt aspect este prezentarea Bisericii în 
diverse mijloace mass-media, neînţelegându-
se preceptele dogmatice şi morale ale acestei 
instituţii, care nu poate fi concepută drept o 
simplă organizaţie lumească, dar un aşeză-
mânt divino-uman.

Ultimul an a fost marcat de discuţii şi 
dezbateri pe marginea proiectului de lege ce 
a vizat aspectul anti-discriminare. Subiectul a 
fost abordat în şedinţe de lucru ministeriale şi 
teritoriale mai bine de cinci ani. În urma unor 
demersuri şi acţiuni de protest ale Bisericii 
adoptarea proiectului a fost tărăgănată, dar în 
ultimă instanţă documentul a fost adoptat de 
legislativ.

Doleanţele Sinodului bisericesc au fost 
analizate, dar satisfăcute parţial. În acest sens, 
unii credincioşi au fost gata să se pronunţe pu-
blic şi să iasă la proteste. S-ar părea că e ceva 
firesc, dacă nu ar fi apărut voci ostile şi răuvo-
itoare, învinuind conducerea mitropolitană de 
complicitate şi neimplicare în depăşirea aces-
tei probleme.

Probabil că este primul caz când unii sluji-
tori încearcă să aţâţe credincioşii contra Întâi-
stătătorului şi a Sinodului.

În realitate, nu este cazul unei confruntări 
între Biserică și stat, ci între promotorii fără-
delegii și poporul educat de milenii în limitele 
normalității morale și ale familiei binecuvân-
tate de Dumnezeu. Astfel, Biserica nu a tole-
rat și nici nu va tolera păcatul și patima, ci va 
contribui la dezrădăcinarea lor, mărturisind și 
apărând adevărurile de credință prin rugăciune 
și consiliere duhovnicească.

În această ordine de idei solicităm:
1. Convocarea Sinodului BOM şi adoptarea 

unei poziții comune faţă de procesele pro-
vocatoare din ultima perioadă. Clarificarea 
aspectului jurisdicţional prin care unii ie-
rarhi depăşesc atribuţiile şi graniţele cano-
nice ale eparhiei diriguite. Identificarea şi 
cercetarea în cadrul Judecăţii eparhiale a 
declaraţiilor nefondate făcute de unii sluji-
tori.

2. Crearea unei Comisii mitropolitane pri-
vind problemele sociale, în componenţa 
căreia să fie incluşi slujitori, credincioşi 
şi specialişti din diverse domenii sociale: 
jurişti, medici, pedagogi, psihologi, asis-
tenţi sociali, ingineri etc. Această comisie 
va analiza diversele probleme şi provocări 
din societate şi va lua atitudine, venind cu 
propuneri şi recomandări Sinodului.

3. Formularea unui îndemn pastoral către 
Consiliul Coordonator al Audiovizualului 
şi către reprezentanţii mass-media privind 
reflectarea adecvată şi obiectivă a activităţii 
Bisericii şi solicitarea poziţiei oficiale a in-
stituţiei. În acelaşi timp, Biserica să delegeze 
reprezentanți ai săi, care să prezinte poziţia 
oficială a Mitropoliei. Astfel, ar fi depăşite 
situaţiile de ambiguitate şi dezinformare.

4. Îndemnarea slujitorilor de a nu participa la 
acțiuni și polemici cu caracter politic.

5. Evitarea ieșirii la manifestări și proteste 
stradale pentru a exprima poziția Bisericii 
în diverse situații.

6. Revizuirea activității organizațiilor negu-
vernamentale care au primit statut juridic 
cu binecuvântarea chiriarhilor.

7. Îndemnarea slujitorilor și credincioșilor de 
a se înarma cu cele mai puternice arme ale 
Bisericii – Postul și Rugăciunea. În acest 
sens, să se postească cu post aspru în zilele 
de luni, miercuri și vineri din prima săptă-
mână a Postului Sfinților Apostoli.
Nădăjduim că prin eforturi comune vom de-

păşi toate ispitele şi provocările vremii şi vom 
reuşi să menţinem Biserica în duhul unităţii, 
sfinţeniei, sobornicităţii şi adevărului apostolic.

Să stăm bine, să luăm aminte …”
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Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (20 mai - 7 iunie 2012)

20 mai
Dimineaţa zilei de duminică a fost una de o deose-

bită bucurie pentru credincioşii din localitatea Maxi-
movca, r. Anenii Noi, unde după finisarea lucrărilor de 
construcţie a fost săvârşită sfinţirea sfântului lăcaş.

Serviciul divin, oficiat de către ÎPS Mitropolit Vladi-
mir şi un numeros sobor preoţesc, a început cu sfinţirea 
prestolului, după care a fost oficiată Sfânta şi Dumneze-
iasca Liturghie. În timpul slujbei parohul bisericii, Prot. 
Mitr. Ioan Prescură, a fost decorat cu Ordinul „Cuv. Pai-
sie Velicikovski”, gr. II, pentru truda depusă spre înălţa-
rea sfântului lăcaş, iar doi ctitori principali, domnul Pe-
tru Pihut şi domnul Gheorghe Motilica au fost distinşi 

cu ordinele „Cuv. Paisie Velicikovski”, gr. II şi, respectiv, „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, gr. II.
Această zi a fost însemnată şi pentru tânărul Eugen Croitoru, care s-a învrednicit de hiroto-

nire în treapta diaconească, primind cu acest prilej cuvintele de felicitare şi sfaturile duhovni-
ceşti ale Întâistătătorului.

După Liturghie a fost săvârşită sfinţirea exterioară a bisericii, iar mai târziu a urmat un Te-
Deum de mulţumire. La final mai mulţi credincioşi au fost menţionaţi cu distincţii şi diplome 
arhiereşti, iar copilaşii au primit cruciuliţe şi iconiţe.

21 Mai

Mitropolitul Vladimir i-a primit la Palatul Mitropolitan pe domnul Serghei Stepaşin, preşe-
dinte al Curţii de Conturi a Federaţiei Ruse, şi noul ambasador al Federației Ruse în Republica 
Moldova, Excelenţa Sa, domnul Farid Muhametşin. La întrunire au fost prezenți dl Serafim 
Urechean, președintele Curții de Conturi a RM, și alți oficiali. 

În cadrul întrevederii, Întâistătătorul a făcut o scurtă prezentare a istoriei Bisericii Ortodoxe 
din Moldova şi a vorbit despre noile proiecte ale Mitropoliei în domeniul social, cultural şi 
spiritual. La rândul lor oaspeții au mai menţionat că proverbiala ospitalitate şi bunăvoinţă mol-
dovenească constituie un factor decisiv în ceea ce priveşte dezvoltarea relaţiilor de prietenie 
moldo-ruse, precum şi asigurarea unei convieţuiri prolifice spre binele social, economic, dar 
mai ales spiritual.

22 Mai

De praznicul Aflării moaştelor Sf. Irh. Nicolae, ÎPS Mitropolit Vladimir a participat la sluj-
ba praznicală în Mănăstirea „Sf. Pantelimon” din or. Kiev, unde a avut loc hirotonirea în treapta 
de episcop a Arhim. Longhin (Jar), stareţul Mănăstirii „Înălţarea Domnului”, Bănceni, reg. 
Cernăuţi.

Serviciul divin a fost oficiat de PF Mitropolit Vladimir al Kievului, înconjurat de un sobor 
de arhierei, preoţi şi diaconi.

Nou-hirotonitul episcop va fi vicar al Eparhiei de Cernăuţi.
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova a adus arhiereului sincere felicitări din partea 

episcopatului Mitropoliei Moldovei, apreciind frumoasele realizări spre edificarea unui com-
plex monahal şi consolidarea obştii monahale din satul Bănceni.

Episcopul Longhin (Jar) s-a născut în anul 1965 în raionul Herţa, reg. Cernăuţi, Ucraina. A 
absolvit Seminarul Teologic din Chişinău cu sediul la Mănăstirea Noul-Neamţ, apoi Facultatea 
de Teologie din Cernăuţi. Din anul 1996 tuns monah, apoi în anul 1990 hirotonit şi numit stareţ 
al Mănăstirii Bănceni.

În scurt timp aici a fost înălţat un deosebit complex monahal, iar în grija mănăstirii sunt 
circa 400 de copii orfani şi invalizi.

24 Mai

Într-o atmosferă de deosebită bucurie duhovnicească, obştea monahală şi enoriașii Mănăs-
tirii Noul Neamţ s-au adunat să participe la serviciul divin oficiat de către ÎPS Mitropolit Vla-
dimir cu prilejul praznicului Înălţării Domnului, care marchează şi hramul sfintei mănăstiri.

În cadrul serviciului divin, diaconul Valentin Rusu a fost hirotonit în treapta de preot pe 
seama parohiei „Înălţarea Domnului” din s. Horodişte, r. Rezina, iar tânărul Mihail Lungu s-a 
învrednicit de treapta de diacon. Cu acest binecuvântat prilej, Întâistătătorul a urat nou-hiroto-
niţilor slujitori ca în viaţa lor pământească să fie precum apostolii Domnului Hristos, care au 
propovăduit dreapta credinţă până la jertfire de sine.
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Pentru eforturile depuse spre binele şi mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova, câţiva slu-
jitori s-au învrednicit de înalte distincţii bisericeşti, după cum urmează: Egum. Atanasie (Ar-
tenie), Egum. Nifon (Chivriga) şi Prot. Serghie Achiruş au fost decoraţi cu dreptul de a purta 
Paliţă, iar Egum. Bonifatie (Ţaran), Egum. Cosma (Ciaglei) şi Egum. Gherasim (Cireş) s-au 
învrednicit de dreptul de a purta Cruce cu Pietre Scumpe.

După Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie slujitorii şi credincioşii în frunte cu Vlădica Vla-
dimir au săvârşit înconjurul catedralei Mănăstirii Noul Neamţ, după care Înalt Prea Sfinţia 
Sa dimpreună cu un sobor preoţesc a oficiat o litie de pomenire a adormitului întru Domnul 
Episcop Dorimedont (Cecan).

26 Mai
În ziua prăznuirii Preacuviosului Macarie de la Saharna, Mă-

năstirea “Sfânta Treime” a găzduit un  serviciu divin oficiat de 
către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir și un numeros sobor 
preoțesc.

În timpul Sfintei Liturghii mai mulți slujitori au fost decorați cu 
înalte distincții bisericești, după cum urmează: Ieromonahul Alexei 
(Savca), Preoții Andrei Chirtoacă și Andrei Perlog s-au învrednicit 
de dreptul de a purta Cruce de Aur, iar Părintele Serghei Lupan a 
primit dreptul de a purta Paliță.

Această zi a avut o însemnătate duhovnicească deosebită și pentru monahul Vasilisc (Doni-
ca), hirotonit în treapta de ierodiacon, precum și pentru ierodiaconul Arsenie (Iutiș), ridicat în 
treapta de ieromonah. Cu ocazia acestor binecuvântate evenimente, ÎPS Mitropolit Vladimir 
le-a urat tinerilor slujitori să aibă o trăire profundă și bineplăcută a dreptei credințe, dându-le 
sfaturi duhovnicești.

După Liturghie soborul preoțesc și numeroșii creștini prezenți la slujbă au înconjurat bi-
serica “Sfânta Treime”, purtând icoana făcătoare de minuni cu chipul Maicii Domnului de la 
Hârbovăț și racla cu moaștele Preacuviosului Macarie.

După aceasta, Vlădica Vladimir a sfințit o frumoasă răstignire de la intrarea în mănăstire, 
care de azi înainte va arăta drumeților drumul spre așezământul monahal.

27 Mai

În Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecume-
nic, Înalt Prea Sfinția Sa Mitropolitul Vladimir a săvârșit 
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropo-
litană, alături fiindu-i numeroși slujitori și enoriași, care 
sunt nelipsiți la serviciile divine oficiate de către arhiereu.

În timpul slujbei, tânărul monah Efrem (Romaniuc) 
a fost hirotonit în treapta de ierodiacon, prilej cu care 
Vlădica Vladimir l-a felicitat și l-a îndemnat spre ascul-
tare și spre dăruire totală slujirii altarului, virtuți care 
înfrumusețează viața călugărului și îi dau chip îngeresc. 
Înalt Prea Sfinția Sa a mai îndemnat pe nou-hirotonitul 
ierodiacon să ia aminte la Sfinții Apostoli care, primind 
poruncă de la Mântuitorul să meargă și să propovăduias-
că dreapta credință până la marginile pământului, au fă-
cut acest lucru fără a-și precupeți puterile, unii dintre ei 
plătind cu viața pentru dragostea lor față de Hristos, căci 
anume astfel trebuie să viețuiască un călugăr, în uitare de 
sine și în dragoste absolută pentru Dumnezeu.

Mulțumind Înalt Prea Sfinției Sale pentru îndemnuri și urări, ierodiaconul Efrem a de-
pus jurământ, supunere fiască și întru toate ascultare, spre propășirea credinței și mântuirea 
credincioșilor.

Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (20 mai - 7 iunie 2012)

(Continuare în pag. 4)
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31 Mai

La Palatul Mitropolitan a fost convocată Adunarea eparhială cu participarea preoţilor pro-
topopi, duhovnicilor şi membrilor comisiilor disciplinare. În cadrul acesteia ÎPS Mitropolit 
Vladimir a adresat un mesaj către cei prezenţi, prezentând acţiunile întreprinse de Biserică pe 
parcursul timpului în vederea depăşirii diverselor  provocări şi ispite care au marcat societatea. 
ÎPS Vladimir a menţionat, în mod deosebit, deciziile statale privind schimbarea legislaţiei 
cultelor, înregistrarea ligii islamice, conferirea codului de identificare cetăţenilor Republicii 
Moldova şi recenta  adoptare de către Parlamentul Republicii Moldova a Legii cu privire la 
asigurarea egalităţii.

Ierarhul a adus la cunoştinţa celor convocaţi despre toate măsurile întreprinse în ultima 
perioadă, inclusiv demersuri către autorităţi, întâlniri cu clericii şi credincioşii, şedinţe ale 
Sinodului şi acţiuni publice. În context s-a arătat a fi îngrijorat că în definitiv  această activitate 
a fost calificată drept “pasivitate a conducerii Bisericii” și nu s-au valorificat realizările pro-
priu-zise,  din contra, soldându-se cu manipulări şi speculaţii în jurul autorităţii eclesiale. De 
asemenea, s-a discutat despre publicarea în mass-media a unor  declaraţii  instigatoare, ce au 
stârnit acţiuni de protest din partea slujitorilor şi credincioşilor.

Mitropolitul Vladimir s-a referit la rezultatul negocierilor cu autorităţile publice centrale 
care s-au soldat cu modificarea conţinutului proiectului de lege privind asigurarea  egalităţii, 
concomitent arătându-se nemulţumit de faptul că sintagma controversată se regăseşte totuşi în 
conţinutul legii vizate.

Au urmat discuţii, slujitorii susţinând poziţia arhiereului și au semnat o declarație. Întruni-
rea s-a încheiat cu un Te Deum oficiat la Catedrala Mitropolitană.

***
În aceeași zi, Înalt Prea Sfinţi-

tul Mitropolit Vladimir a primit la 
reşedinţa mitropolitană pe domnul 
Mihai Daraban, vicepreşedinte al 
Camerei de Comerţ, Industrie, Na-
vigaţie şi Agricultură a României, 
pe care l-a decorat cu Ordinul „Cuv. 
Paisie Velicikovski”, gr. II pentru 
ctitoria bisericii cu hramul „Sf. Arh. 
Mihail” din s. Dubăsarii Vechi, r. 
Criuleni.

Întâistătătorul a mulţumit dom-
nului Daraban pentru frumosul său 
gest creştinesc şi pentru bunăvoinţa 
sa de a contribui la înfrumuseţarea 
sfintelor lăcaşe de pe malul stâng al 
Prutului.

La rândul său, domnul Mihai Daraban a mulţumit Mitropolitului Vladimir pentru înalta 
distincţie oferită, declarându-se încântat de ospitalitatea şi credinţa profundă a creştinilor din 
Republica Moldova şi manifestându-şi speranţa unei îndelungate şi fructuoase colaborări.

1 iunie
ÎPS Vladimir, însoţit de părintele secretar Prot. Vadim Cheibaş, a particpat la Conferinţa 

ştiinţifică internaţională cu lansarea volumului „Factorul feminin în istorie” (culegere de studii 
şi documente).

Întrunirea a avut loc în Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a adunat cercetă-
tori şi oficiali interesaţi de subiectul propus spre discuţie.

Mitropolitul Vladimir a susţinut un discurs în care s-a referit la familia creştină, în special 
la rolul femeii ortodoxe în societatea contemporană.

***

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a primit 
la reşedinţa mitropolitană colectivul corului de copii al Catedralei „Naşterea Domnului” din 
Chişinău, care s-a întors recent de la Festivalul Internaţional de Muzică Bisericească Ortodoxă 
,,Hajnowka – 2012“ (ediţia a XXXI-a) desfăşurat în oraşul Bialystok, Polonia, unde a fost 
premiat cu Diplomă de gr. II.

După interpretarea mai multor cântări bisericeşti, doamna Feodora Burlac, conducătoarea 
corului, a mulţumit Mitropolitului pentru sprijinul acordat în organizarea deplasării copiilor 
la festivalul din Polonia şi pentru grija permanentă pe care o poartă arhiereul pentru tânăra 
generaţie de cântăreţi bisericeşti.

La rândul său, Vlădica Vladimir a felicitat membrii corului pentru prestaţia înaltă la acest 
prestigios concurs internaţional, menţionând că prin intermediul unor asemenea evenimente 
imaginea Bisericii Ortodoxe din Moldova este dusă departe peste hotarele ţării, ceea ce de-
monstrează profesionalismul, dar şi dragostea pentru cele duhovniceşti ale membrilor corului.

3 Iunie
În ziua prăznuirii Sfintei Treimi, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, însoțit de un nume-

ros sobor preoțesc, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala “Nașterea Dom-
nului” din Chișinău.

Această sărbătoare a fost un deosebit prilej de bucurie duhovnicească pentru tânărul Vadim 
Zlotea, ipodiaconul Înalt Prea Sfinției Sale, absolvent al Academiei Teologice din Chișinău, 
care a fost hirotonit în treapta de diacon. 

Tot în această zi, diaconul Samuil Bacarji s-a învrednicit de hirotonire în treapta preoțească, 
motiv pentru care Întâistătătorul l-a felicitat și i-a urat să fie vrednic de această chemare, mun-
cind neostenit pentru luminarea și mântuirea poporului binecredincios.

u (Urmare din pag. 2-3)
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Nou-hirotoniții slujitori au mulțumit Mitropolitului pentru frumoasele felicitări și sfaturile 
prețioase, jurând credință Bisericii și supunere fiască.

După Sfânta Liturghie a fost oficiată slujba Vecerniei cu cititrea rugăciunilor de îngenun-
chere, unde slujitorii dimpreună cu numeroșii enoriași au mulțumit Bunului Dumnezeu pentru 
binefacerile Sale, cerând și în continuare mila și îndurarea Atotțiitorului pentru toată fapta cea 
bună.

După încheierea serviciului divin, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir l-a salutat pe 
domnul Koce Trajanovski, primarul orașului Skopje, capitala Macedoniei, care, aflându-se 
într-o vizită de lucru la Chișinău, a ținut să viziteze Catedrala “Nașterea Domnului” pentru a 
aprinde o lumânare și a se închina sfintelor icoane.

Vlădica Vladimir a apreciat gestul creștinesc al înaltului oaspete și a menționat că vizitele 
creștinilor din străinătate sunt de fiecare dată un prilej de deosebită bucurie, aceste evenimente 
fiind unele dintre cele mai frumoase dovezi ale comuniunii și dragostei dintre frați.

Domnul Trajanovski a mulțumit Mitropolitului Vladimir pentru cuvintele călduroase și a 
declarat că vizita întreprinsă la Chișinău l-a convins o dată în plus de traincele legături spiritu-
ale și prietenia dintre cele două popoare.

4 iunie
În incinta Universităţii Sociale de Stat din Rusia a avut loc ceremonia festivă de inaugurare 

a Centrului pentru adaptarea migranţilor “Cuv. Paisie Velicikovski” de pe lângă Departamentul 
pentru Relaţii Externe al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

La eveniment a participat Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir, preşedintele Centrului, 
Prot. Ghenadie Ţurcanu, rectorul-fondator al Universităţii Sociale de Stat din Rusia, V. Jukov, 
reprezentantul Serviciului Federal pentru Migraţiune al Federaţiei Ruse, T. Bajan, etc.

Centrul creat în luna mai a acestui an cu binecuvântarea  Patriarhului Kiril şi cu aportul De-
partamentului pentru Relaţii Externe al Bisericii Ortodoxe din Moldova, îşi propune să acorde 
suport social cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi la muncă în Federaţia Rusă, a căror număr 
este de aproximativde 450 de mii oameni.

Centrul oferă ajutor în domeniul angajării legale în câmpul muncii, servicii medicale la 
preţuri sociale, ceea ce constitue 50% din preţurile pentru procedurile similare în alte instituţii 
medico-sanitare din Moscova. De rând cu acestea oferă cazare într-un hotel cu capacitatea 
de până la o mie de oameni. În cazul unor probleme majore ale beneficiarilor Centrului sunt 
prevăzute şi ajutoare financiare.

6 - 7 iunie
La Centrul duhovnicesc-administrativ Patriarhal și Sinodal din sudul Rusiei și-a desfășurat 

lucrările sesiunea de primăvară-vară a Sfântului Sinod la care a participat în calitate de mem-
bru permanent și Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir.

Ședința de lucru a început cu cuvântul de salut al Patriarhului Kiril care a menționat 
importanța acestei adunări având în vedere că la deschiderea ei a fost sfințit noul Centru Sino-
dal din sudul Federației Ruse care astfel devine un important punct administrativ al Bisericii 
Ruse, aliniindu-se cu orașe precum Moscova, Sankt Petersburg și Kiev.

În continuarea ședinței s-a discutat despre chestiuni de ordin intern ale Patriarhiei Mos-
covei, despre relațiile Bisericii cu societatea, depășirea provocărilor contemporanietății, etc..

Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (20 mai - 7 iunie 2012) 
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Biserica „Sf. Prooroc Ilie” din capitală 
a găzduit prima adunare a Protopopiatului 
sect. IV Chişinău, cu participarea slujitorilor 
din parohiile sectoarelor Ciocana şi Râşcani 
ale capitalei.

Şedinţa desfăşurată sub conducerea pă-
rintelui protopop, Prot. Mitr. Gheorghe Zag-
nat, a început cu o rugăciune, după care s-a 
trecut la subiectele de pe ordinea de zi.

Printre acestea s-a discutat despre înre-
gistrarea Protopopiatului sect. IV în calitate 
de persoană juridică pentru facilitarea or-
ganizării şi implicării în diferite acţiuni cu 
caracter caritabil, cultural, etc.

Prin vot comun s-a ales duhovnicul cir-

cumscripţiei în persoana Prot. Mitr. Ghe-
orghe Cojocaru, după care au fost aleşi şi 
membrii comisiei disciplinare: Prot. Severi-
an Gheras, Prot. Barotolomeu Nicolescu şi 
Prot. Rodion Vrânceanu.

Un alt moment important al adunării a 
fost alegerea persoanei responsabile pentru 
relaţiile cu mass-media, în persoana Prot. 
Severian Gheras.

La final, părintele protopop a propus ca 
adunările viitoare să fie convocate o dată la 
trei luni şi să aibă loc prin rotaţie în parohii 
diferite, pentru a crea unitate între slujitori şi 
pentru o mobilizare mai bună.

La 7 iunie, în parohia Nimoreni, a 
avut loc adunarea slujitorilor din 
Protopopiatul Ialoveni. Şedinţa a 
fost convocată de către părinte-
le-protopop Prot. Mitr. Anatolie 
Stefanov.

Întrunirea a presupus o rugăciune co-
mună, în cadrul Sf. Liturghii, la care au 
participat mai mulţi slujitori şi numeroşi 
credincioşi din localitate.

Conform binecuvântării Mitropolitului 
Vladimir, Biserica „Sf. Arh. Mihail şi Ga-
vriil” din Nimoreni a fost resfinţită după 
lucrările de renovare. La slujbă au partici-
pat administraţia publică locală în frunte cu 
domnul primar Andrei Covali şi preşedin-
tele raionului Nicolae Andronache.

A urmat şedinţa slujitorilor, în cadrul 
căreia s-au discutat următoarele:
- pregătirea pentru postul Sfinţilor Apos-

toli;
-  prezentarea dărilor de seamă trimestria-

le ale parohiilor;
-    aspecte disciplinare.

A urmat analiza ultimelor evenimente 
din societate, făcându-se referinţă la adop-
tarea noii Legi privind asigurarea egalităţii, 
precum şi la deciziile Adunării Eparhiei de 
Centru din 31.05.2012.

În acest sens, slujitorii protopopiatului 
au susţinut deciziile eparhiale, totodată fi-
ind indignaţi de acţiunile îndreptate contra 
mitropolitului şi a Bisericii prin declaraţii 
şi răspândirea unor scrisori anonime.

S-a decis înălţarea sfintelor rugăciuni 
întru luminarea cugetelor celor înrăiţi şi 
ostili credinţei dreptmăritoare.

A avut loc adunarea 
Protopopiatului Ialoveni

Prima adunare a Protopopiatului 
sect. IV Chişinău

În dimineaţa zilei de 1 iunie, 
cu binecuvântarea ÎPS Mitro-
polit Vladimir, la deschiderea 
maratonului organizat de către 
IPNA „Teleradio-Moldova” au 
participat Prot. Octavian Moşin, 
președinte ASCO, şi Prot. Ioan 
Grigoriţă, cleric al parohiei „Sf. 
Irh. Nicolae”din s. Costeşti, r. Ia-
loveni, împreună cu familia.

Preoţii au venit cu ajutoare materia-
le şi financiare pentru cele şapte case 
de copii de tip familial pentru care a 
fost organizat maratonul. Slujitorii au 
adresat mesajul de felicitare şi de bine-

cuvântare al Mitropolitului, în care s-a 
menţionat importanţa familiei pentru 
societate şi atenţia care trebuie acor-
dată copiilor ce nu au parte de căldura 
părintească.

Pe parcursul zilei s-au alăturat şi 
alţi slujitori, precum şi credincioşi mă-
rinimoşi întru susţinerea copiilor din 
aceste familii.

Prin eforturi comune, în cadrul tele-
maratonului a fost acumulată suma de 
peste 300 mii lei, bani care vor fi donaţi 
celor şapte case de copii de tip familial 
din raioanele Briceni, Fălești, Telenești, 
Hâncești, Sângerei, Cantemir și muni-
cipiul Bălți.

Mitropolia Moldovei a participat la 
teleradiomaratonul „Vreau să am o familie. 
Familie pentru copii. Noi – pentru familie”

Document adoptat la ședința 
Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Ruse din 7 iunie 2012 
(jurnalul nr. 47).

Astăzi Moldova își făurește viitorul, 
care depinde nu doar de reformele politice 
și economice, dar și de starea morală a oa-
menilor. Dorința de a acționa în conformita-
te cu înaltele norme morale și a crește spiri-
tual este principala chezășie a transformării 
vieții societății.

La 25 mai 2012, Parlamentul Republicii 
Moldova a adoptat „Legea privind asigu-
rarea egalității”. Nu poate să nu ne bucure 
faptul că legea apără familia, bazată „pe că-
sătoria de comun acord între un bărbat și o 
femeie”. Această prevedere a fost introdusă 
în lege în rezultatul discutării proiectului de 
lege și ia în considerare punctul de vedere al 
creștinilor ortodocși.

Totodată, Biserica Ortodoxă remarcă în 
unele articole ale legii, adoptate în pofida 
voinței majorității cetățenilor Republicii 
Moldova, un pericol pentru integritatea mo-
rală și spirituală a societății moldovenești. 
Această lege poate fi folosită pentru a limita 
critica homosexualității, pentru a interzice 
să numești comportamentul homosexual 
drept păcat. Legea interpretează destul de 
larg termenul de discriminare, fără a ține 
cont de convingerile religioase tradiționale.

Experiența duhovnicească și pastora-
lă mărturisește că, în majoritatea cazuri-
lor, comportamentul homosexual este o 
consecință a liberei alegeri a omului. De 
aceea, a egala așa-numitele minorități se-
xuale cu minoritățile naționale, de rasă sau 
sociale este absolut incorect.

Sfântul Sinod declară că edificarea cu 
succes a vieții într-un stat nu poate fi însoțită 
de respingerea rădăcinilor spirituale ale 
acestuia. Viitorul țării trebuie să fie construit 
pe fundamentul acelor tradiții în care a trăit 
în decursul secolelor poporul moldovenesc.

Suntem convinși de necesitatea protecției 
depline a demnității, libertății și drepturilor 
omului. Dar ignorarea dimensiunii morale a 
drepturilor și libertăților amenință să submi-
neze autoritatea concepției acestora.

Ne exprimăm dezacordul principial cu 
orice tentative de a declara viciile nefirești 

drept normă. Poziția Bisericii în această 
problemă se întemeiază pe Revelația Divi-
nă, pe cuvintele Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos: „Iar cine va sminti pe unul dintr-
aceştia mici care cred în Mine, mai bine i-ar 
fi lui să i se atârne de gât o piatră de moară 
şi să fie afundat în adâncul mării. Vai lumii, 
din pricina smintelilor! Că smintelile trebu-
ie să vină, dar vai omului aceluia prin care 
vine sminteala” (Matei 18:6-7).

Biserica și-a exprimat clar poziția sa în 
timpul elaborării și discutării legii. Dar, cu 
regret, solicitările nenumărate ale Mitropo-
liei Chișinăului și ale altor confesiuni de a 
exclude din proiectul de lege termenul „ori-
entare sexuală” au fost ignorate. Propune-
rile Sinodului Bisericii Ortodoxe din Mol-
dova privind crearea unei comisii pentru a 
analiza detaliat și a îmbunătăți proiectul de 
lege nu au fost luate în considerare.

Biserica Ortodoxă percepe orice păcat ca 
pe o boală și așteaptă cu speranță pocăința 
și vindecarea duhovnicească a oamenilor 
care suferă de un păcat sau altul. Biserica 
nu condamnă păcătosul, dar se roagă pentru 
eliberarea acestuia de sub puterea păcatului. 
În același timp, Biserica protestează ferm 
împotriva legalizării viciului, a declarării 
comportamentului păcătos drept normă și 
cheamă să păstrăm principiile morale ale 
societății ca temelie a existenței ei armoni-
oase.

Chemăm autoritățile Moldovei și toată 
societatea să se opună tentativelor de propa-
gandă a perversiunilor sexuale, desfrâului, 
comportamentelor imorale și să găsească 
posibilitatea de a introduce amendamentele 
corespunzătoare în Lege, ceea ce va reflec-
ta voința majorității cetățenilor Republicii 
Moldova. Așa cum demonstrează istoria, 
doar reperele morale lăsate de veșnicul 
Dumnezeu care sunt imuabile pot fi o teme-
lie solidă pentru consolidarea tuturor sfere-
lor existenței naționale.

Suntem convinși că experiența con-
clucrării constructive de mulți ani dintre 
autoritățile de stat și Mitropolia Chișinăului 
va contribui la consolidarea identității po-
porului moldovenesc, care s-a născut și s-a 
format ca un popor ortodox și care, credem, 
întotdeauna va rămâne astfel.

Sursa: www.patriarchia.ru

Declarația Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Ruse în legătură 
cu adoptarea „Legii privind asigurarea 
egalității” în Republica Moldova
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PASTORALA la Învierea 
Domnului,

(fragment din cartea 
“Realitatea spre care tindem”)

Una din ocupațiile lumii moderne constă 
în a „tachina” răul acumulat sub diferite as-
pecte înlăuntrul omului, ca să fie exprimat. 
Se subvenționează cele mai variate fantezii și 
invenții pentru a le materializa și răspândi în 
mediul uman, modelând mentalitatea oamenilor 
într-un câmp informațional unic. Toate aceste 
inițiative și experiențe se practică la scară largă, 
având menirea să captureze cât mai multe sufle-
te, desemnându-le cursul către o „dezvoltare” 
personală programată. Nu știu de ce se consideră 
că astfel, participând la asemenea acte publice, 
societatea devine mai sănătoasă.

Este cert, că orice rău acumulat în om tinde 
să se manifeste în natură și societate. Răul caută 
să se materializeze, să-și formeze cât mai multe 
identități. Se impune într-un mod foarte subtil, 
demolează conștiința, devenind tot mai rezistent, 
ca omul să-l acapareze și să se facă părtaș fapte-
lor pe care nu le conștientizează. Răul ne obse-
dează tot mai insistent pentru că în lume slăbește 
credința. Golul necunoașterii și neîncrederii pă-
trunde tot mai adânc în conștiința comunității 
umane. Imensele fluxuri informaționale învăluie 
sufletele pustiite care mai păstrează careva cu-
noştinţe teoretice despre un Dumnezeu abstract, 
impersonal și izolat în transcendent. Lumea s-a 
polarizat, trăiește în lux și nepăsare, sărăcie şi 
înstrăinare, ură și premeditare. Îndepărtându-
se de Dumnezeu, înclină către raționalizarea 
vieții și prioritățile rațiunii. Elaborează formule 
de comportament, de atitudine, de conviețuire, 
gestionând ofertele și dinamica evoluției. Lu-
mea trăiește o cumplită dezbinare – materială, 
spirituală, culturală, morală, socială. Rezultatul 
pierderii credinței este dezastrul care confruntă 
astăzi omenirea: dezmățul, criminalitatea, lăco-
mia, bolile psihice etc. Toate acestea exprimă, 
întâi de toate, o degenerare spirituală a ființei 
umane dominate de grave boli de suflet care au 
progresat și s-au consolidat fiind alimentate de 
vlaga păcatului neconștientizat și nemărturisit. 
În forma lor cea mai evidentă dereglările inte-
rioare exprimă o necorespundere între viață și 
tendințele existenței.

Astăzi nu mai este actual și suficient doar să 
se discute despre niște patimi care se animă în 
anumite condiții. Este tot mai multă lume care 
nu se mai îngrijorează de prezența acestora, 
chiar dacă o alertează și suferă mult în urma lor. 
Patimile sunt depășite, dar nu prin faptul că au 
fost învinse și extirpate. Dar prin aceea că au de-
venit o normalitate incontestabilă. Au pus baza 
unor stări înfiorătoare și continui. Una din aceste 
stări extremale și antiumane în care s-au pome-
nit mulți oameni este homosexualitatea. După 
cum stricăciunea, schimbând sute de generații, 
a fost asimilată ontologic și s-a instalat autori-
tar în trupul uman, la fel și homosexualitatea a 
fost precedată de asimilarea îndelungată a răului 
inerent, având excitanți exteriori dintre cei mai 
feluriți. Nu întâmplător și-a găsit un loc stabil 
și trainic în societatea contemporană. Ceea ce 
a contribuit esențial la răspândirea vertiginoasă 
a acesteia este industria sexului, care de multă 
vreme face ravagii în sufletele oamenilor, asedi-
indu-le și penetrându-le mințile. Pe acest teren 
fecund a încolțit și a crescut homosexualitatea, 
având ca fertilizanți întregul arsenal de mijloace 
complimentare. Pornografia, casele de toleranță, 
prostituția stradală, incestul și asuprirea sexuală 
în familie susținute și propagate de mas-media, 
lasă un imens siaj provocator care exploatează la 
maxim căutările spirituale ale tinerilor. Este de 
constatat că apariția homosexualității și derivate-
lor acesteia, ne vorbește de starea generală a me-
diului de ambianță care i-a generat și favorizat 
extinderea. Și, atunci când vorbim de civilizația 
în care ne vrem să fim, să nu uităm de acest lu-
cru. Să nu uităm că seducătoarea civilizație oc-
cidentală, cu conceptele ei pervertite a libertății 
și democrației, a creat condiții obiective pentru 
cultivarea a tot felul de imbecilități și acțiuni in-
compatibile cu statutul moral-spiritual a ființei 
umane. Societatea occidentală a evoluat înspre 
decadență și non-valoare. Criza care o străbate 
nu este doar economică, ci una mult mai profun-
dă și mai gravă. Este limita deșertăciunii nihiliste 
și incompatibilității omului cu umanul.

În prezent, moartea spirituală este în vizorul 
lumii întregi. Oamenii mor pe picioare, chiar 
dacă mai umblă un timp și mai încearcă să se 
manifeste ca ființe vii. Trupul nu mai rezistă la 

stresuri, șocuri, tensiune, violență. Sufletul nu 
mai poate găsi ieșire din această degringoladă a 
degradării, pentru că îi este ruinată legătura cu 
Dumnezeu, Dătătorul de viață. Lumea se epui-
zează și se prăbușește în sine. Aceasta este moar-
tea cea veșnică. De la despărțirea de Dumnezeu 
începe calea omului spre moarte. Căci moartea 
fizică prematură, nefirească, alogică, este doar un 
efect exterior care certifică similitudini ale morții 
spirituale.

Republica Moldova, împreună cu cetățenii 
ei, urmează să fie atrasă în acest sorb al dezu-
manizării. Veriga de ancorare este legea anti-
discriminare, legea privind egalitatea de șanse. 
Este un moment crucial pentru țara noastră. Dacă 
se permite și se legiferează homosexualitatea ca 
normalitate, preferință, succes, ori chiar ca drept, 
în calitate de cine sunt tratați cei sănătoși, ma-
joritatea? Ca ființe inconștiente, ca ne-oameni!? 
Nu li se încalcă oare drepturile, fiind puși să co-
existe în această comunitate? Este oare democra-
tic să ataci libertatea și convingerile majorității 
în favoarea unei minorități care dorește neapărat 
să-și declanșeze public stările paranormale? A 
cui drepturi sunt încălcate? După cum s-a do-
vedit însă, votând legea anti-discriminare, par-
lamentarii noștri nu erau tare îngrijorați de așa 
ceva. Aprobarea legii înseamnă, în linii generale, 
următoarea finalitate: să sacrificăm omul ca ființă 
creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu 
- cu toate atributele umanului în el - în numele 
unei convenționale prosperări? Iată între ce avem 
de ales. Nu trebuie să ne amăgim și să trecem sub 
pretextul aderării la o civilizație superioară aces-
te detalii care alcătuiesc de fapt esența existenței 
şi credinței noastre milenare profanate și descon-
siderate de forumul suprem al țării. 

Creându-l pe om Dumnezeu i-a definit legi-
le existenței și drepturile, zicând: „Creșteți și vă 
înmulțiți” (Fc. 1, 28). Acesta este dreptul sacru la 
viață. Și nu există priorități, decât în mințile bol-
nave, care l-ar contramanda! Căci omul nu poa-
te „desface” ceea ce a prestabilit Dumnezeu. În 
această poruncă se află întreaga umanitate, relația 
binecuvântată dintre bărbat și femeie. Ulterior Ii-
sus Hristos a reconfirmat căsătoria legitimă dintre 
bărbat și femeie la nunta din Cana Galileei. Altă 
definiție a dragostei nu există, din simplu motiv, 
că nu este aprobată de Dumnezeu. Adică, nu este 
umană (!) pentru că se află în afara limitelor uma-
nului desemnat de Creatorul omului. Poate fi nu-
mit drept al omului ceea ce nu este uman? În nici 
un caz! Nimic din ceea ce este antiuman nu poate 
fi luat ca drept al cuiva. Pe această bază nu poa-
te fi construită nici o morală, oricât de legitimă 
ar părea! Dacă nu-l recunoaștem pe om ca ființă 
creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu 
atunci cu același succes poate fi legitimat „drep-
tul” de a ucide, „dreptul” de a jefui, „dreptul” de 
a vandaliza ș.a.m.d. Așadar, homosexualitatea nu 
este un drept pentru că nu ține de uman și nu este 
specific fiinţei umane, cu toate că oamenii şi-o 
atribuie şi numai ei o practică. Este mai curând 
un anti-drept. Iar legea anti-discriminare care 
face referință la așa zisele minorități sexuale, nu 
apără drepturile omului după cum vor să ne asi-
gure promotorii acesteia, dar este un act insinuant 
de demoralizare. Nimic mai mult. Și, prin aceea 
că este dezaprobată, nu se încalcă drepturile omu-
lui, pentru că nu se atentează asupra umanului. 
Ba, dimpotrivă, numai prin respingerea acestei 
legi umanul este protejat și rămâne intact. Istoria 
omenirii cunoaște cazuri similare când neasculta-
rea oamenilor a atras mânia lui Dumnezeu. Sodo-
ma și Gomora – orașele în care înflorea desfrâul 
în formele actuale – au fost șterse de pe fața pă-
mântului. Acceptând legea anti-discriminare ne 
punem în situația sodomiților și riscăm să avem 
soarta locuitorilor vechilor orașe.

Sfântul Ioan Gură de Aur într-o lucrare des-
pre diavol și magie îi avertizează pe creștini că 
diavolul nu are puterea să intre pe ușă, adică în 
mod deschis, dar numai să se strecoare, pentru 
că are chipul minciunii și nu are adevăr în el. 
Se târăște făcându-și loc. La fel este și cu legea 
anti-discriminare, fiind promovată sub masca 
toleranței, adică îngăduinței imoralității. Vedem 
cum se frământă și se remodelează pentru a găsi 
crăpătura prin care să se infiltreze. Se deghizea-
ză și se reeditează imitând comportamentul celui 
necurat. Nu mai încape nici o îndoială că este o 
lucrare vrăjmașă. Este important să înțelegem că 
nu-și schimbă esența, ci doar înfățișarea. Nu este 
exclus că va mai lua alte conținuturi, denumiri, 
până va fi ascuns și tăinuit ceea ce urmează să 
fie consfințit.

Cât de jalnici și neputincioși sunt acei care 
încearcă să explice necesitatea promovării aces-
tei legi, inventând motive și cauze în care singuri 
nu cred. Iată ce înseamnă dezbinarea, în forma 
ei cea mai banală: pe de o parte să-ți construiești 
o familie sănătoasă în care se nasc copii, iar pe 
de altă parte, pentru bani, să-ți convingi copiii, 
că familiile din persoane de același gen sunt cele 
normale. Să le spui propriilor copii că ei sunt o 
greșeală și nu trebuiau să se nască, iar cele mora-
le și superioare lor sunt cuplurile homosexuale. 
Dar să nu uităm că omul este creat să dăruiască 
viață, precum ne-a dat-o Dumnezeu. 

În discuțiile inițiate în jurul acestui subiect, 
celor sănătoși li se impută intoleranța! Nu este 
însă vorba de toleranță. Dacă cineva care își res-
pectă statutul de om cu suflet în trup se pronunță 
împotriva acestor oribile vicii, nu înseamnă că 
este intolerant! Toleranța în acest caz însemnă 
indiferență. În limbaj religios este lipsa de grijă 
față de aproapele. Altfel spus, această interpretare 
a toleranței, atât de mult propagată și manipulată, 
este încă o metodă inventată de a ataca fundamen-
tul Bisericii care urăște păcatul și propovăduiește 
dragostea față de orice om. Care ar fi în acest caz 
grija adevărată? Nu altceva decât tratamentul 
minuțios și îndrumarea către acest tratament. Dacă 
un om sănătos nu vrea să intre în contact cu un om 
bolnav de gripă sau tuberculoză, nu înseamnă că 
este intolerant. Cel sănătos reacționează firesc și 
se protejează de cel bolnav pentru a nu se expune 
riscului de a fi contaminat. Iar medicii și societa-
tea dau recomandări celor bolnavi – să se izoleze 
în locuri special amenajate unde pot fi asistați și 
vindecați. Este o reacție normală pentru o socie-
tate sănătoasă. Și invers, pentru un om dereglat, 
cu patologii pronunțate, ori pentru o societate care 
zace într-o „maladie” similară, este normal ca un 
grup de bolnavi – de SIDA sau de alte maladii 
contagioase – să defileze în centrul unui oraș sub 
aplauzele trecătorilor? Este nu doar ridicol să vezi 
sau să participi (fie și pasiv) la așa ceva. Această 
poziție mai înseamnă să pledezi pentru o aseme-
nea stare de lucruri, ca și când ai accepta să fii în 
situația unui om sărit de pe fix. 

Este inuman să admiți și să susții orice boa-
lă, de suflet ori de trup, sub masca drepturilor 
omului. Când ni se spune că trebuie să acceptăm 
prostituarea tinerilor ca pe un act al democrației, 
ni se atribuie postura de psihopați, locul cărora 
este la ospiciu. Dar anume aceasta ne cere UE 
– ca niște oameni demni de milă, atunci când au 
paroxisme de boală, să mărșăluiască pe străzi 
pentru a fi venerați și încurajați. De altfel, bolile 
de suflet, cu toate că sunt mult mai individuale ca 
cele trupești, tot se transmit de la om la om. Nu-
mai că altfel, nu prin microbi, bacterii sau agenți 
patologici, dar prin conștiință. În caz contrar răul 
nu s-ar înmulți. Un rău îl incită pe altul, căpătând 
împreună mai mare putere. Creând condiții de 
răspândire și încetățenire necontestată a răului, 
omenirea se autodistruge. Pentru a-l implanta 
direct în sufletul omului prin simțurile lui sunt 
alese metode și instrumente pe măsură care îi 
asigură o publicitate largă: omuciderea şi suici-
dul, ecranizarea groazei și cultivarea fricii față 
de un pericol virtual, imaginile obscene, sunetele 
stridente etc. Toate acestea sunt atacuri asupra 
conștiinței. Iar în lumea civilizată legea care per-
mite astfel de acțiuni se numește democrație. De 
acestea ne ferește și se ferește Biserica care lu-
crează mântuirea sufletului. Iată prin ce încurcă 
Biserica – că se opune răspândirii viciilor exter-
minante în rândul celor sănătoși.

Un om sănătos nu-l poate discrimina pe unul 
bolnav. Sănătatea nu este o discriminare. Sănă-
tatea nu pricinuiește disconfort și nu face rău 
nimănui. Dimpotrivă. Discriminare este ceea ce 
atentează asupra sănătății. Este oare discriminat 
un copil dacă este ținut într-un permanent peri-
col de îmbolnăvire? Desigur! Bineînțeles că da! 
Pentru că discriminarea înseamnă atmosfera și 
pericolul îmbolnăvirii. În această ordine de idei, 
interzicerea paradei homosexualilor este interzi-
cerea discriminării, și nu invers. Iar promovarea 
legii anti-discriminare în varianta impusă de UE 
înseamnă discriminarea celor sănătoși. Și nu 
este vorba numai de morala omului, dar până 
la urmă – de suflet. Deoarece, răul acumulat în 
suflet foarte repede remodelează trupul. Bolile 
sufletești dau efecte în trup și le determină pe 
cele trupești. După părerea „autorităților” euro-
pene însă ”civilizat” înseamnă bolnav sau cel 
puțin acceptul de a supraviețui într-un astfel de 
mediu. În așa caz ar trebui să-i scoatem din spita-
le pe toți cei năcăjiți, să-i adunăm în fața lumii și 

să-i aplaudăm pentru meritele lor „excepționale” 
pentru a-i pune în exemplu ”demn de urmat” 
celorlalți. 

Un alt moment important constă în faptul că 
Biserica nu doar este împotriva păcatului, care în 
mod firesc înseamnă o neputință, o reacție ina-
decvată (incorectă) la ceva, o trădare față de sine 
și chiar o rușine. Biserica este împotriva lucruri-
lor care pervertesc sufletul și încurcă mântuirii. 
De aceea, nu face publicitate păcatului, știind că 
acesta, prin esența sa, este expresia unei dureri 
ascunse, a unei suferințe profunde, pe care o tra-
tează. Din acest motiv mărturisirea păcatului se 
face în taină, nu în piețe și nu public.

Pretinsa lege anti-discriminare înseamnă în 
fond nerecunoașterea Ortodoxiei ca învățătură 
dreaptă despre valorificarea autentică a vieții, ati-
tudinea corectă a omului față de sine și aproapele 
său. Această lege ne cere să renunțăm la princi-
piile morale creștine și a iubirii care se naște din 
curăția sufletului dar nu din întinare. Ceea ce 
este spurcat nu are nimic cu iubirea și este ex-
trem de anormal. Lucrurilor trebuie să li se spu-
nă pe nume. Tratarea lor superficială inversează 
noțiunile și creează confuzie. Pe această tactică 
este bazată întreaga ideologie a democrației. Dar 
să punem corect accentele! Tot ce este patimă se 
ridică din trup, iar iubirea ține de suflet. Iubirea 
se manifestă prin trup dar nu este o prioritate a 
trupului. Dacă sufletul zace într-o boală chinui-
toare omul trăiește sau tinde către cultul plăcerii. 
Pentru că boala îl condiționează. Cultul plăcerii 
completează cu abundență rândurile agresorilor, 
perverșilor, persecutorilor, teroriștilor, falsifi-
catorilor, alcoolicilor, narcomanilor etc., deve-
nind cultul civilizației. Este vorba de educație și 
circumstanțe, nu de altceva, pentru că nimeni nu 
se naște fumător, schizofrenic ori sadic. Iată de 
ce homosexualitatea – dereglarea ascunsă care a 
progresat și a culminat într-o stare constantă – se 
confundă cu sentimente înalte! După cum un bețiv 
terminat nu poate aprecia gustul și calitatea vinu-
lui consumat, un palavragiu nu poate pătrunde în 
esența și greutatea cuvintelor rostite, desfrânatul 
nu poate pătrunde în iubirea adevărată. Cel des-
frânat, fiind într-o excitare nestăpânită, tot crede 
că iubește. ”Iubirea” sa însă este una foarte stra-
nie, pentru că nu ține de persoană, dar de ceea 
ce-i poate satisface necesitatea. Pentru desfrânat 
nu există sentiment, nu există frumos și persoană 
iubită, dar există necesitate acută. Și dacă nu-i este 
satisfăcută necesitatea iubirii sale într-o secundă 
se transformă în violator. Împreună cu acesta sufe-
ră și femeia care crede sincer că este iubită. 

Încurcătura în această chestiune a introdus-o 
Organizația Mondială a Sănătății care a exclus 
homosexualitatea din Clasificarea Internațională 
a Maladiilor. Drept argument pentru o astfel de 
decizie a servit descoperirea unor disfuncții ge-
netice la indivizii cu predispoziții către această 
boală. Este însă greșit să-l reducem pe om la nive-
lul unei ființe condamnate din naștere. Au trecut 
mai bine de două decenii din acel moment când 
această boală a fost investită în drept de stare 
normală. De atunci multe lucruri s-au schimbat, 
fiind investigate și analizate cu o minuțiozitate 
deosebită. Iar descoperirile din ultima vreme ne 
vorbesc contrariu. Iată și o concluzie argumenta-
tă științific care dă lucrurile pe față: Chiar dacă 
în urma investigațiilor se vor găsi dovezi și se 
va descoperi indubitabil o genă specifică acestei 
înclinații la unii indivizi, nu vom putea niciodată 
admite că ființa umană este doar rezultanta psi-
hosomatică a unui algoritm genetic și prizoniera 
acestui algoritm. Omul este ființă spirituală cre-
ată în și cu deplină libertate a voinței sale. Ceea 
ce o face de altfel și responsabilă. Homosexuali-
tatea nu este un dat genetic, ci o practică sexuală 
favorizată social, un obicei care se deprinde prin 
practică, în prezent, la îndemnul sau constrânge-
rea homosexualilor experimentați, aflați în foca-
rul acestei epidemii. 

Acesta este un extras din cartea Bolile homo-
sexualilor – un documentar medical la zi, alcă-
tuită, tradusă, prefațată și adnotată de Genoveva 
Tudor, care vine să confirme poziția dreaptă a 
Bisericii și să combată părerea a multor deputați 
din parlamentul Republicii Moldova. Având la 
bază sinteza unui amplu material a cercetărilor 
în domeniu, cartea scoate în evidență feluritele 
forme și conținuturi ale unei latențe nocive greu 
de detectat. Este recomandată nu doar medicilor 
și bolnavilor, dar şi tuturor celor care se află în 
pericolul de a cunoaște și a trăi reversul nedorit 
al naturii umane.

Valeriu IONAȘ, pedagog, publicist ortodox

Legea anti-discriminare sau începutul dezumanizării în Moldova
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“Pe când ei priveau, S-a înăl-
ţat și un nor L-a luat de la ochii 
lor. Şi privind ei, pe când El 
mergea la cer, iată doi bărbaţi 
au stat lângă ei, îmbrăcaţi în ha-
ine albe, care au și zis: Bărbaţi 
galileeni, de ce staţi privind la 
cer? Acest Iisus, Care S-a înălţat 
de la voi la cer, astfel va și veni, 
precum L-aţi văzut mergând la 
cer”.

Cu prilejul sărbătorii Înălțării 
Domnului şi a aniversării a cinci 
ani de activitate a Portalului Orto-
dox LOGOS.md avem bucuria de a 
vă anunţa despre crearea primului 
post de radio ortodox online din Re-
publica Moldova – Radio LOGOS 
(gr. “Cuvânt”- simbol reprezentân-
du-L pe Hristos ca Întrupare a Cu-
vântului (Ioan 1:14).).

Acest proiect este iniţiat de 
Asociaţia Obştească „LOGOS” cu 
binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului 
VLADIMIR, Mitropolit al Chişinăului 
şi al Întregii Moldove.

Lansarea unui asemenea post de 
radio este indispensabilă, având în 
vedere că societatea contemporană 
se confruntă cu multe probleme şi 
provocări, a căror soluţie poate fi 

găsită doar în Biserică. Această so-
cietate secularizată şi ruptă de Dum-
nezeu propune omului modern nişte 
soluţii “moderne”, diferite de cele ale 
Bisericii, despre care se spune că 
are “învăţături învechite”. De multe 
ori aceste “soluţii” devin distructive 
prin esenţa lor.

“Istoria ne-a dovedit cu prisosinţă 
că izvorul dăinuirii noastre a fost 
Hristos şi Biserica Sa, întemeiată 
de El. Iar prezentul ne arată că nu 
poate exista o schimbare externă, 
vizibilă a societăţii fără schimbarea 
omului lăuntric. În afară de Hristos-
Dumnezeu nu există alternativă. 
Numai Dumnezeu-Izvorul vieţii 
poate schimba şi reînnoi viaţa oa-
menilor” (Mitropolitul Vladimir)

Biserica propovăduieşte fără 
greşeală Adevărul lui Hristos şi 
transmite oamenilor poruncile 
morale care vin de la Dumnezeu 
Însuşi. De aceea ea nu are puterea 
să schimbe nimic în învăţătura sa, 
dar nu are nici puterea să tacă sau 
să se abţină de la propovăduirea 
Adevărului.

Radio LOGOS are ca scop să 
promoveze prin emisiunile sale 
cultura ortodoxă, să transmită 
societăţii Cuvântul lui Dumnezeu şi 
mesajul Bisericii Ortodoxe.

Postul de radio se adresează 
tuturor categoriilor de vârstă. Unele 
emisiuni sunt cu adresă specială pe 
grupe de vârste (copii, adolescenţi, 
studenţi) în care, pe lângă teme 
specifice, se încearcă promovarea 
valorilor moralei creştine.

Grila de programe cuprinde 
emisiuni cu caracter religios, cul-
tural, social, muzical şi informativ. 
Se promovează o muzică selectă: 
simfonică, religioasă, ambientală, 
dar nu sunt uitate nici tradiţiile şi 
muzica populară.

Pentru început, din lipsa surselor 
financiare, postul de radio LOGOS 
este recepţionat doar online, ac-
cesând www.radio.logos.md. Un 
obiectiv strategic al radioului este 
obţinerea frecvenţei pentru emite-
rea în eter.

Deoarece suntem o echipă 
mică, iar activitatea postului de 
radio necesită o muncă enormă, 
suntem deschişi pentru orice co-
laborare şi ajutor din partea celor 
cărora le pasă de soarta şi sănătate 
morală a societăţii de azi.

Bunul Dumnezeu să ne ajute!
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Corul de Copii al Catedralei Mi-
tropolitane “Nașterea Domnului” 
din Chișinău (sub conducerea 
dirijorului Fedora Burlac) a par-
ticipat la Festivalul Internaţional 
de Muzică Bisericească Ortodoxă 
,,Hajnowka – 2012“ (ediţia a 
XXXI-a) care a avut loc în orașul  
Bialystok (Polonia).  

An de an la festival participă colec-
tive care sunt repartizate în 4 categorii: 
coruri bisericeşti, coruri de copii, coruri 
de amatori şi coruri profesioniste.

Corul nostru a fost unicul cor de 
copii, de aceea a concurat alături de co-
lective de maturi. Cu toate acestea, atât 
repertoriul, cât şi maniera de interpretare 
a corului au lăsat impresii plăcute mem-
brilor juriului, care a înmânat coriştilor 
moldoveni Diploma de gradul II, iar di-

rijorului Fedora Burlac – Diploma Diri-
jorului (una din cele 3 diplome speciale 
prevăzute de regulament).

Astfel, Corul de Copii al Catedra-
lei Mitropolitane “Naşterea Domnului” 

aduce sincere mulţumiri şi plecăciuni 
Mitropolitului Vladimir pentru spriji-
nul acordat, precum şi Primăriei Mu-
nicipiului Chişinău pentru susţinere şi 
încurajare.

A trecut la Domnul 
Shiarhimandritul Irinarh 
(Ciobanu)

Un căutat duhovnic, chip al 
blândeţii, răbdării şi smereniei, aşa 
a fost cunoscut Shiarhimandritul 
Irinarh de la Mănăstirea Chiţcani.

Mulţi ani părintele a petrecut 
în capitală, fiind grav bolnav, iar 
creştinii aveau posibilitatea să se 
îndrepte după sfat şi binecuvântare. În aceste clipe de 
tristeţe pentru nevoitorii Mănăstirii Noul-Neamţ, precum 
şi pentru toţii fiii săi duhovniceşti, venim cu îndemn 
la rugăciune pentru nou-adormitul nevoitor, pentru ca 
Bunul Dumnezeu să-l aşeze în corturile drepţilor.

A plecat din această viaţă în perioada dintre Înălţare 
şi Cincizecime, căci în viaţă a fost mereu în aşteptarea 
Mângâietorului, iubindu-l pe Dumnezeu, dar şi pe cei 
care erau în jur. Cel mai mult a iubit ascultarea, iar noi 
am putea să-l luăm drept exemplu în multe ascultări pe 
care ni le încredinţează Cel de Sus.

Bunul Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească cu 
drepţii! 

+Vladimir, 
Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove

CONDOLEANȚE

Corul de Copii al Catedralei Mitropolitane 
premiat la Festivalul ,,Hajnowka – 2012“

Felicitări
Prot Mitr. Eugeniu Sârbu – 35 de 

ani de la naștere și 15 ani de preoţie
Aducem sincere felicitări Prot Mitr. 

Eugeniu Sârbu, parohul bisericii din s. Ce-
repcău, r. Floreşti cu ocazia împlinirii a 35 
de ani de la naştere şi 15 de preoţie.

Cu acest deosebit prilej îi urăm părin-
telui Eugeniu înţelepciune şi răbdare spre 
păstorirea turmei binecredincioase şi de-
plină sănătate trupească şi sufletească întru 
mulţi şi binecuvântaţi ani. 

Cu multă dragoste şi deosebită preţuire,
enoriaşii parohiei Cerepcău.

Părintele Constantin Dascăl 
la popas aniversar

Mult stimate părinte Constantin,
Noi, enoriaşii bisericii “Naşterea Mai-

cii Domnului” din s. Recea, r. Râşcani, 
ne adresăm către dvs în această minunată 
zi, cu cele mai frumoase şi curate gânduri 
dorindu-vă deplină sănătate trupească 
şi sufletească, înţelepciune de la Bunul 
Dumnezeu ca să păstoriţi şi în continuare 
cu aceeaşi râvnă duhovnicească pe care o 
purtaţi pentru toţi binecredincioşii parohiei. Vă dorim ca pacea 
şi liniştea să domnească în familia dvs, să ne fiţi şi în continu-
are un exemplu de soţ iubitor, tată milostiv, prieten adevărat 
şi preot evlavios cum V-am ştiut până acum. Să ne adune Bu-
nul Dumnezeu sărbătoare de sărbătoare la Sf. Biserică ca să 
ne umpleţi mintea şi sufletele de înţelepciunea şi frumuseţea 
credinţei noastre ortodoxe, iar prin predicile pe care ni le spu-
neţi la fiecare slujbă să ne întărim în credinţă, ca să ne ducem 

crucea vieţii cu dragoste, smerenie, ascultare şi fără cârtire.

Lansarea postului de radio ortodox “Logos”

Seminarul Teologic Liceal de Fete „REGINA MARIA” anunță admiterea 2012-2013
Cu binecuvântarea Înalt 

Prea Sfinţitului VLADIMIR, 
Mitropolitul Chișinăului și al 
Întregii Moldove, Seminarul 
Teologic Liceal de Fete „REGI-
NA MARIA”  anunţă ADMI-
TEREA 2012-2013.

Seminarul este o Instituţie 
Teologică licenţiată de Stat. 
Instituţia oferă studii liceale, 
profilul umanistic şi pregăteşte:
• Învăţătoare de religie în 

clasele primare;
• Cântăreţi bisericeşti.

Termenul de studii – 3 
ani (secţia zi) şi 2 ani (secţia 
frecvenţă redusă).

La finele anului III se susţin 
examenele pentru obţinerea 

brevetului profesional şi a 
diplomei de bacalaureat, fapt 
ce dă posibilitatea absolven-
telor să-şi continue studiile în 
orice instituţiile de stat.

La secţia de zi se admit 
absolvente de gimnaziu. La 
secţia frecvenţă redusă se ad-
mit absolvente de şcoli medii  
şi liceu.

Acte necesare:
• Acte de identitate;
• Acte de de studii;
• Certificatul medical;
• Certificatul de botez;

• Recomandarea preotului;
• 4 fotografii 3×4.

Admiterea se face  în 
conformitate cu Metodologia 
Ministerului Educaţiei, con-
comitent abiturientele susţin o 
testare.

Testarea prevede:
• Cunoştinţe generale de re-

ligie;
• Verificarea aptitudinilor mu-

zicale (ritm,voce).
Depunerea actelor de la 

15 iunie până la 28 august.

Înmatricularea la 30 au-
gust.

Adresa seminarului:
Mănăstirea “Sf. M. Mc. 

Gheorghe”,  s. Suruceni, r. 
Ialoveni, Seminarul Teologic 
Liceal de Fete „REGINA MAR-
IA”.

Deplasarea cu microbu-
zul „Suruceni” de la autogara 
Centru din or. Chişinău.

Telefoane de contact: 
0-268-33-888, 069189146


