
Înălţarea este unul dintre 
cele 12 mari Prazince Împă-
răteşti ale Bisericii noastre. 
În această zi prăznuim mo-
mentul în care, în prezenţa 
apostolilor Săi, Domnul 
nostru Iisus Hristos s-a 
înălţat la cer de pe Muntele 
Măslinilor. Aceasta a avut loc 
la 40 de zile de la Înviere.  

Întâlnindu-se Iisus cu ucenicii după 
Înviere şi deschizându-le mintea, ca să 
priceapă Scripturile, le-a spus: “aşa este 
scris şi aşa trebuie să pătimească Hris-
tos şi să învieze din morţi a treia zi (…) 
Voi sunteţi martorii acestora. Şi iată. 
Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui 
Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce 
vă veţi îmbrăca cu putere de sus. Şi i-a 
dus afară până spre Betania şi, ridicân-
du-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe 
când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei 
şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se 
Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie 
mare“(Luca 24, 45-52). 

Iar în Faptele Apostolilor se spu-
ne: Iisus s-a arătat ucenicilor timp de 
patruzeci de zile “vorbind cele despre 
împărăţia lui Dumnezeu. Şi cu ei pe-
trecând le-a poruncit să nu se depărteze 
de Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa 
Tatălui, pe care (a zis El) aţi auzit-o de 
la Mine: Că Ioan a botezat cu apă, iar 
voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt, nu 
mult după aceste zile (…) Ci veţi lua 
putere, venind Duhul Sfânt peste voi, 
şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim 
şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până 
la marginea pământului. Şi acestea zi-
când, pe când ei priveau, S-a înălţat şi 
un nor L-a luat de la ochii lor“. 

Înălţarea Domnului este totodată 
o garanţie şi a înălţării noastre: “Iar Eu 
când Mă voi înalţa de pe pământ, îi voi 
trage pe toţi la Mine” (Ioan 12, 32). Nu 
este vorba numai de o înălţare spirituală, 
ci va participa şi trupul nostru. După cu-
vintele Sf. Pavel aceasta va aveea loc după 
învierea celor adormiţi şi a transformării 
trupurilor celor aflaţi în viaţă în trupuri 

nestricăcioase şi nemuritoare: “Nu toţi 
vom muri, dar toţi ne vom schimba (…) 
Căci trâmbiţa va suna şi morţii vor învia 
nestricăcioşi, iar noi ne vom schimba. 
Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se 
îmbrace în nestricăciune şi acest (trup) 
muritor să se îmbrace în nemurire” (I 
Corinteni, 15, 51-53).

Sursa: ziuaveche.ro

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

„Să nu vă gândiţi 
niciodată că după 

moarte veţi moşteni 
împărăţia pe care 
n-aţi trăit-o încă 
de pe pământ.”    

 (Pr. Arsenie Boca)
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Cu binecuvântarea Mi-
tropolitului Vladimir, 

mai mulţi slujitori şi tineri au 
fost implicaţi în desfăşurarea 
Săptămânii Tineretului Orto-
dox. Scopul acesteia a fost de a 
revigora viața duhovnicească în 
rândul generației în creştere. Au 
fost vizitate zeci de instituții de 
învățământ, iar fiecare zi a inclus 
conferințe şi întâlniri cu tinerii.

Săptămâna tineretului ortodox

De mici tot punem întrebări. Vine vremea când ne între-
băm: ce este dragostea, căsătoria, familia?...

Cred că cel mai mult tinerii vorbesc despre dragoste şi, în 
acelaşi timp, o trăiesc întâia oară.

Ferice de cel ce a simţit dragostea părintească, cel ce îşi 
iubeşte prietenul cu adevărat, îşi întemeiază o familie din dra-
goste şi ajunge la o dragoste faţă de toţi cei din jur şi faţă de 
Dumnezeu.

Nucleul vieţii creştine este iubirea şi izvorul ei este Dum-
nezeu. Iubirea este singurul mediu de desăvârşire a persona-
lităţii umane, la fel ca şi a societăţii. Prin ea omul devine cu 
adevărat om şi creştinul cu adevărat creştin. Eşti întru atâta 
om, întru atâta creştin, câtă iubire ai în tine. Prin iubire toate 
privesc în sus, toate se înnobilează. Iubirea este sufletul sufle-
tului nostru şi chiar inima existenţei umane.

Canalizând energiile sufleteşti spre o trăire superioară, în 
duhul iubirii creştine, înlăturăm implicit toate gândurile care 
ne-ar putea abate de la împlinirea datoriei înscrise în propria 
noastră fiinţă: realizarea sfinţeniei, a desăvârşirii morale.

Nunta (Cununia sau Căsătoria) este una dintre cele şapte 
Sfinte Taine ale Bisericii Ortodoxe, prin care un bărbat şi o fe-
meie, care s-au hotărât de bună voie să trăiască împreună toată 
viaţa, primesc de la Dumnezeu, prin binecuvântarea Bisericii, 
harul care sfinţeşte legătura dintre ei şi le dă puterea spirituală 
de a întemeia o familie creştinească.

Căsătoria a fost aşezată de Dumnezeu încă de la începutul 
omenirii. Dumnezeu a rânduit căsătoria numai între un singur 
bărbat şi o singură femeie, neîngăduind despărţirea lor sau di-
vorţul decât din motive de excepţie sau întemeiate (după cum 
este înşelarea sau moartea unuia dintre soţi).

Nunta, fiind unire Sfântă, semnifică unirea dintre Iisus 
Hristos şi Biserică. Iată un tablou minunat: Hristos şi Biseri-
ca, bărbatul şi femeia. Acestea formează o ambianţă plină de 
duioşie, unde toate sunt înlocuite cu convieţuirea de la inimă 
la inimă şi cu o întrecere fără de sfârşit în acţiunea de slujire 
reciprocă, care este expresia cea mai exactă a iubirii.

Cei care voiesc să se căsătorească trebuie să ştie că îşi 
asumă responsabilităţi unul faţă de altul. Înainte de nuntă mirii 
trebuie să-şi mărturisească păcatele săvârşite şi să se împăr-
tăşească, ca să primească în puritate deplină Sfânta Taină a 
Nunţii.

În urma căsătoriei se formează familia - cel dintâi cadru 
social şi mediul cel mai prielnic pentru naşterea, dezvoltarea 
şi perfecţiunea fiinţei umane. Nu în zadar se spune că familia 
este „celula de bază a societăţii”.

Un mediu familial întemeiat pe dragoste oferă stabilitate, 
linişte, afecţiune, seninătate, fiind favorabil pentru o dezvolta-
re normală şi echilibrată.

Căminul familial nu este doar un confort material, ci şi 
un loc de reculegere, de tihnă, de regăsire. Nicăieri nu te simţi 
mai bine ca „la mama acasă”, ca în familia ta. Familia este o 
pepinieră de virtuţi şi o nesecată sursă de întărire morală.

Familia este comunitatea formată din părinţi şi copii, iar 
scopul ei constă în faptul ca părinţii nu doar să perpetueze 
neamul prin naşterea copiilor, dar şi să depună toate eforturile 
pentru educarea şi creşterea lor trupească şi sufletească. Ea 
este prima instituţie de educaţie morală.

Desigur, aspectele familiei, în general, sunt multiple şi 
complexe, cuprinzând nu doar problema căsătoriei, ci şi a ra-
portului dintre soţi, dintre părinţi şi copii etc. 

Biserica Ortodoxă promovează o morală în vederea sfin-
ţirii şi desăvârşirii familiei care se întemeiază pe sinceritate, 
devotament şi jertfire. Or, societatea de astăzi importă alte 
modele şi idealuri ale familiei, adesea contradictorii duhu-
lui creştin şi chiar periculoase sănătăţii şi integrităţii umane. 
Astfel, revenim asupra familiei creştine, care a demonstrat în 
timp că este un pilon sigur în creşterea şi educarea unei so-
cietăţi moral-spirituale şi promotoarea unor valori autentice.

Rubrică susținută de 
Preotul Octavian MOșin

Gânduri pentru 
familia de astăzi

De la suflet la sufletInaltarea Domnului
^

^

,
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Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (6 - 9 mai 2012) 

6 mai
Pentru clerul şi credincioşii 

Bisericii „Sf. M. Mc. Gheorghe” 
din Chişinău, ziua de duminică 
a fost una de o deosebită bucu-
rie duhovnicească. Sărbătoarea 
a fost cu atât mai specială cu cât 
serviciul divin praznical a fost 
săvârşit de către Înalt Prea Sfin-
ţitul Mitropolit Vladimir şi un 
numeros sobor preoţesc.

În cadrul Sfintei şi Dumneze-
ieştii Liturghii mai mulţi slujitori 
au primit înalte distincţii biseri-
ceşti, după cum urmează: Prot. 
Bartolomeu Nicolăescu şi Prot. 

Serghii Kolmogorov s-au învrednicit de 
dreptul de a purta Cruce cu Pietre Scum-
pe, Protodiac. Gheorghe Simac a fost 
decorat cu dreptul de a purta Camilafcă, 
iar Diac. Victor Craveţ a obținut dreptul 
de a purta Orar Dublu.

Această zi a fost una deosebită şi 
pentru monahul Iosif (Dutca), nevoitor 
al Mănăstirii Sireţi, care a fost hirotonit 
în treapta de ierodiacon.

După Liturghie s-a făcut înconjurul 
bisericii cu citirea Evangheliei, iar mai 
apoi soborul preoţesc, în frunte cu În-
tâistătătorul, a săvârşit un Te-Deum de 
mulţumire.

Mai târziu, Înalt Prea Sfinţitul Mitro-
polit Vladimir s-a adresat cu un cuvânt de felicitare cu ocazia hramului către adunarea bine-
credincioasă, menţionând meritele părintelui-paroh Nicolae Florinschi, în eforturile sale de 
consolidare a comunităţii în jurul uneia dintre cele mai vechi şi mai emblematice biserici din 
Chişinău. În acest context, Mitropolitul şi-a exprimat speranţa că, şi în continuare, parohia 
„Sfântul Gheorghe” va rămâne un centru spiritual de referinţă a educării oamenilor în spiritul 
valorilor creştine tradiţionale.

Felicitând pe toţi cei prezenţi cu ocazia sărbătorilor pascale, arhiereul a binecuvântat cre-
dincioşii, îndemnându-i să-l aibă pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe drept exemplu al trăirii 
jertfelnice şi mijlocitor în faţa Atotputernicului Dumnezeu.

La rândul său, părintele Nicolae Florinschi a mulţumit Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru deose-
bita cinste pe care a acordat-o enoriaşilor săvârşind Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la biseri-
ca „Sf. Gheorghe”, s-a arătat recunoscător şi pentru frumoasele cuvinte de felicitare, declarând 
că şi în continuare va rămâne fiu ascultător al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

8 mai

În cartierul Moldova al orașului Ialoveni a fost pusă prima piatră la temelia unui nou sfânt 
lăcaș cu hramul ”Sf. Ierarh Vasile cel Mare”. Serviciul divin a fost oficiat de către ÎPS Mi-
tropolit Vladimir, înconjurat de un sobor de preoți  din circumscripție în frunte cu Prot. Mitr. 
Anatolie Stefanov.

La eveniment au fost prezenți Președintele raionului Ialoveni dl Nicolae Andronache, Pri-
marul orașului dl Gheorghe Caracuian, ctitori și numeroși credincioși din localitate.

Preotul-paroh al viitorului sfânt lăcaș, Prot. Mitr. Dumitru Damian, ne-a menționat următoa-
rele: ”De mult se simte nevoia unui sfânt lăcaș în acest sector al orașului Ialoveni, care numără 
peste 400 de gospodării. Astfel, credem că Sfântul ocrotitor al localității – Vasile cel Mare – va 
fi grabnic rugător și ajutător întru realizarea acestui gând dumnezeiesc și în curând biserica va 
fi înălțată și târnosită spre bucuria și întărirea credincioșilor.

Mitropolitul Vladimir a încurajat această frumoasă inițiativă, menționând că va urmări și va 
susține desfășurarea lucrărilor de edificare a acestui sfânt lăcaș.

Părintele protopop ne-a comunicat că, la etapa actuală, în raionul Ialoveni sunt 34 de parohii 
și păstoresc 35 de slujitori, iar în construcție sunt 7 biserici.

9 mai

Cu prilejul celei de a 67-a aniversări a Zilei Victoriei, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladi-
mir, însoțit de către Secretarul Mitropolitan, Prot. Vadim Cheibaş și Prot. Octavian Moşin, a 
participat la ceremonia depunerii de flori la Complexul memorial “Eternitate”.

La eveniment a fost prezentă conducerea de vârf a țării, membri ai corpului diplomatic, 
veterani, rude ale acestora şi numeroși chişinăuieni care au venit să-şi manifeste recunoștința 
pentru erosimul şi sacrificiul ostaşilor din cel de-al doilea Război Mondial.
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În studioul mare de la Radio Moldova, au 
evoluat laureații etapelor raionale și zonale. 
Concertul a fost transmis în direct în cadrul 
emisiunii “Radio național de abonament”, în-
grijite de jurnalistul Victor Stahi.

Cu un cuvânt de felicitare și încurajare 
pentru colective din partea ÎPS Vladimir, Mit-
ropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, 
a venit Prot. Nicolae Ciobanu, consilierul 
cultural al Mitropoliei, care le-a vorbit celor 

prezenți despre importanța sărbătorii pascale 
trăite în dragostea față de Dumnezeu și de 
aproapele.

De menționat faptul că, în perioada 
pascală, pe întreg teritoriul republicii s-au 
desfășurat concerte și festivaluri cu această 
tematică, iar  cele mai bune colective participă 
la gala laureaților Festivalului cântecului pop-
ular pascal, care se organizează în fiecare an 
la Casa Radio.

Gala laureaților la Festivalul
cântecului popular pascal

În timpul vizitei Sanctităţii Sale Patriarhul 
Kiril în Bulgaria a fost inaugurată o expoziție 
de artă religioasă. Ceremonia de inaugurare a 
avut loc la Casa Moscovei din or. Sofia.

La expoziție au fost prezenţi Ambasadorul 
Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii 
Moldova în Republica Bulgaria A. Prigorschi 
și reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei.

Din partea țării noastre au fost prezentate 
lucrări ale copiilor din Centrele de plasament 
din municipiul Chișinău. Vizitatorii au remar-
cat lucrările inedite ale copiilor, confecționate 
din lână, lut, lemn, mergele. Au fost expuse și 
obiecte cu tematică pascală.

Este pentru prima oară când Mitropolia 
Moldovei participă la o expoziție religioasă în 
Bulgaria.

Direcția mitropolitană aduce sincere 
mulțumiri ambasadei moldovenești în Bul-
garia, care a facilitat prezența și găzduirea 
reprezentanților Bisericii la această ex
poziție.

Prot. Mitr. Vadim Cheibaș, 
protopopul sectorului I Chișinău, 
a convocat la 18 mai o ședință cu 
participarea preoților din această 
circumscripție. Având în vedere 
că este prima întrunire în acest 
format, părintele protopop a făcut 
cunoștință cu slujitorii tuturor 
parohiilor din sector.

Circa 40 de slujitori au discutat modalitățile 
de organizare a nou-înființatului protopopiat. 
În urma discuțiilor, a fost ales preotul duhov-
nic în persoana Prot. Mitr. Teodor Tihon, care, 
de altfel, în această zi și-a serbat cea de a trei-
zeci și doua aniversare din ziua hirotoniei sale, 
fiind felicitat de către adunarea de slujitori.

În funcția de secretar al protopopiatului 
a fost ales Protodiaconul Oleg Pascal, iar în 
componența Comisiei Disciplinare au fost 
incluși: Prot. Mitr. Valeriu Potoroacă, Prot. Mitr. 
Ioan Plămădeală și Prot. Mitr. Mihail Gondiu.

A fost desemnat și un inspector școlar pen-
tru instituțiile de învățământ din sector, în per-
soana Prot. Mitr. Octavian Moșin.

În cadrul adunării s-a discutat despre isto-

ricul bisericilor din sectorul I (Centru), care, în 
marea lor majoritate, au valoare de patrimoniu 
cultural și istoric, despre procesul de predare a 
religiei în școli și despre activitatea caritabilă 
a parohiilor.

În alocuțiunea sa, Prot. Mitr. Vadim 
Cheibaș a subliniat că cele circa 20 de biserici 
aflate în inima capitalei trebuie să-și mențină 
statutul de cele mai reprezentative lăcașe de 
cult din oraș atât prin îngirjirea și menținerea 
aspectului exterior, cât și prin buna organizare 

parohială. În această ordine de idei, s-a propus 
ca fiecare slujitor să fie implicat atât în viața 
parohiei, cât și în alte activități ce țin de dome-
niul social-pastoral. A fost propusă o anchetă 
care va prezenta situația la moment, realizări-
le, dar și problemele cu care se confruntă fie-
care comunitate în parte.

Au fost discutate și alte probleme stringen-
te din societate, luându-se atitudine față de ul-
tima redactare a proiectului Legii egalității de 
șanse, precum și aspectul ieșirii slujitorilor cu 
declarații publice.

A fost întocmit un demers către ÎPS Mitro-
polit Vladimir în care se solicită desemnarea 
unor slujitori pentru a reprezenta Mitropolia în 
diverse discuții și dezbateri din mass-media.

A avut loc prima adunare a 
Protopopiatului sect. I, Chişinău

Mitropolia Moldovei a participat la 
expoziţia de artă religioasă din Bulgaria

La 5 mai, Penitenciarul nr. 9 – Prun-
cul, a organizat Ziua ușilor deschise. 

Cu acest prilej membrii familiilor celor 
deținuți au avut posibilitatea să se întâlneas-
că cu rudele lor, care-și ispășesc pedeapsa. În 
această zi, instituţia penitenciară de la Pruncul 
a fost vizitată de circa 200 de persoane.

Manifestarea a început cu sfințirea unei 
troițe amplasate în preajma penitenciarului.

Serviciul divin a fost oficiat de către pre-
otul capelan Eugen Ionașco și preotul Sime-

on Costin, parohul 
bisericii din satul 
Vatra.

Șeful Peniten-
ciarului, dl Victor 
Tonu, locotenent-
colonel de justi-
ţie, a menționat că 
sfințirea troiței a 
fost prilejuită de 
serbarea Sf. M. Mc. Gheorghe, ocrotitorul mai 
multor locașuri sfinte din Moldova.

Sărbătoare de suflet la Penitenciarul Pruncul

La baza militară de instruire din 
s. Bulboaca a avut loc un canto-
nament de instruire a militarilor 
Armatei Naționale.

La acest cantonament au participat și 12 
preoți capelani în frunte cu Prot. Corneliu Do-
brogeanu, președintele Departamentului Mitro-
politan Relaţii cu Forţele Armate și cu Ministe-
rul Justiției.

În cadrul cantonamentului, slujitorii alta-
rului au avut posibilitatea să-și reîmprospăteze 
cunoștințele militare prin exerciții practice, dar 
și să învețe de la militari noi procedee de luptă.

Instruirea s-a desfăşurat în două etape. La 
prima, preoții capelani au studiat partea teoreti-
că, cu accent pe Legislaţia Republicii Moldova 
în domeniul militar, iar cea de a doua a presu-
pus conducerea tehnicii de luptă din dotarea 
Armatei Naţionale.

Preoții capelani în cantonament de instruire

Pagină realizată de nicolae CÎRLiG
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Săptămâna tineretului ortodox
7 mai 

Purtare de grijă faţă de tânăra generaţie
În prima zi a Săptămânii Tineretu-

lui Ortodox au fost vizitate şcoli din 
raioanele Anenii Noi, Ialoveni şi mun. 
Chişinău.

În cadrul acestor vizite preoţii au 
vorbit cu elevii şi profesorii despre 
valorile moral-religioase şi despre 
comportamentul tinerilor în şcoală şi 
familie. În context, vorbitorii au atras 
atenţia asupra pericolelor şi ispitelor la 
care sunt expuşi tinerii în ziua de as-
tăzi şi soluţiile pe care le oferă Biserica 
pentru depăşirea acestor ispite şi crize.

Cu deosebită satisfacţie şi interes a fost primit la gimnaziul din s. Merenii Noi, r. Anenii 
Noi, Prot. Mitr. Nicolae Ciobanu, consilier cultural al Mitropoliei Moldovei. Discuţia cu tinerii 
şi pedagogii a durat mai bine de două ore, timp în care elevii au obținut răspunsuri la întrebările 
ce ţin de viaţa duhovnicească şi conduita morală.

La final, cei prezenţi au primit în dar cruciuliţe, cărţi de rugăciuni şi iconiţe ca amintire a 
acestei întâlniri de suflet şi spre întărire duhovnicească.

***
Gânduri de zidire lăuntrică în școlile din Ialoveni

Un grup de preoți au mers 
în mai multe școli din orașul 
Ialoveni și în câteva sate din 
raion,  pentru a transmite în-
vățăceilor un gând luminos cu 
ocazia perioadei pascale.

Preoții au accentuat im-
portanța perioadei în care ne 
aflăm, valoarea salutului pas-
cal „Hristos a Înviat”, dar şi 
alte aspecte ce ţin de libertatea 
tânărului de astăzi, despre In-
ternet, despre statutul adevărat 
al unui ortodox trăitor ş.a.

Astfel, elevii din satele Ruseştii Noi, Bardar, Sociteni, precum şi cei din oraşul Ialoveni de 
la liceele „Ana Muntean” şi „ Petre Ştefănucă”, spre sfârşitul fiecărui discurs, au primit drept 
amintire rugăciuni la vremea mesei, cruciuliţe, calendare pentru a le fi de folos întru creşterea 
duhovnicească.

Preoții Marin Cij, Maxim Radu-Tataru și Victor Ceresău, dimpreună cu slujitorii din 
localitățile vizitate, au petrecut o zi în discuții duhovnicești, răspunzând la diversele întrebări 
cu care se confruntă tinerii de astăzi.

Drept mulțumire lui Dumnezeu pentru toate şi spre slăvirea lui în această perioadă luminoa-
să copiii din fiecare clasă, împreună cu preoţii, au cântat troparul pascal.

***

Conferinţa teologică 
„Repere pentru viaţa unui tânăr creştin”
Sala mare a Casei de 

cultură a Universității de 
Stat din Moldova a găzdu-
it Conferinţa teologică cu 
genericul: „Repere pentru 
viaţa unui tânăr creştin”.

La începutul întâlnirii 
corul mitropolitan de copii 
a venit cu un program de 
cântări bisericești prezen-
tate în premieră înainte de 
deplasarea la un festival or-
todox din Polonia.

A urmat conferința la care au fost invitați Preotul Vasile Ciobanu şi Dr. Nicolae Fuştei, care 
s-au adresat celor pete 300 de tineri veniți la întâlnire și au abordat teme actuale și de folos 
zidirii sufletești a unui tânăr.

Părintele Vasile Ciobanu s-a referit la astfel de aspecte, precum este fecioria, sinceritatea, 
dragostea și la pericolele tânărului de astăzi.

Dl Nicolae Fuștei a adus mai multe argumente spre întărirea întru credință, pentru că aceas-
tă virtute lipsește în viața mai multor adolescenți și tineri.

Invitații au răspuns la întrebări cum ar fi: cum să întemeiezi o familie creștină; raportul 
dintre părinți și copii; despre prietenie și devotament ș.a.

8 mai
Întâlniri cu elevii din Protopopiatul 
Criuleni şi Dubăsari

Ziua de 8 mai a fost marcată de mai multe vizite ale slujitorilor Bisericii în instituțiile preu-
niversitare de învățământ, printre care și cele întreprinse de către Prot. Mitr. Nicolae Ciobanu 
în școlile din satele Cruglic, Izbiște, Ohrincea și Marcăuți.
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În cadrul acestor întâlniri, părintele Nicolae a discutat cu elevii și profesorii despre principiile 
ortodoxe de viață și efectul benefic al acestora asupra relațiilor interumane și a armoniei sociale.

În acest context, Prot. Nicolae Ciobanu a îndemnat pe cei prezenți să-şi călăuzească paşii 
vieții după învățătura Evangheliei pentru a avea o viață liniștită și împlinită pe pământ.

Fiecare participant la întrunire a primit  cruciulițe, cărți de rugăciuni și iconițe spre întărire 
sufletească și spre aducere aminte a acestor întâlniri ziditoare de suflet.

***

Tinerii teologi alături de bătrânii singuratici

Un grup de slujitori şi studenţi de la Seminarul Teologic “Sf. Trei Ierarhi” au efectuat o vi-
zită la Azilul republican de bătrâni. Oaspeţii au fost întâmpinaţi cu mult drag de către bătrânii 
plasaţi în această instituţie, precum şi de către părintele Boris Canţer, care deserveşte spiritual 
acest azil. În paraclisul “Cuv. Serafim de Sarov”, amplasat în incinta instituţiei, s-a săvârşit 
slujba Acatistului în cinstea sfântului ocrotitor, precum şi un Te Dem de sănătate. După slujbă 
părintele Boris s-a adresat către seminarişti cu un cuvânt de învăţătură, mulţumindu-le pentru 
râvnă, dragoste şi implicare în diverse activităţi în cadrul Săptămânii Tineretului Ortodox. 
Părintele le-a vorbit despre provocările tinerilor de astăzi şi despre necesitatea formării duhov-
niceşti a unui viitor teolog.

A urmat un concert de cântare duhovnicească prezentat de către corul seminarului dirijat de 
dna Lilia Lungu, după care Prot. Octavian Moşin, preşedinte al Asociaţiei Studenţilor Creştini 
Ortodocşi, s-a adresat către bătrânii prezenţi cu un cuvânt de încurajare şi de susţinere întru 
depăşirea tuturor neputinţelor şi a crizelor prin care trec.

Părintele Boris şi administraţia instituţiei au mulţumit pentru această sărbătoare de suflet, 
rugându-i pe tineri să-i mai viziteze şi să le aducă bucurii prin cântare duhovnicească.

Fiecare bătrân a avut parte de cadouri din partea tinerilor, care au constat din dulciuri, 
cruciuliţe şi cărţi de rugăciuni. S-a hotărât ca, prin eforturile comune ale tinerilor teologi, în 
fiecare an să fie reparată câte o cameră din acest azil.

9 mai
Pomenirea creştinilor dreptmăritori 
la Cimitirul Central din strada Armenască

La Biserica „Tuturor Sfinţilor” din incinta Cimitirului Central a fost săvârşit un parastas de 
pomenire pentru creştinii dreptmăritori adormiţi întru Domnul. Serviciul divin a fost oficiat de 
către Prot. Mitr. Nicolae Ciobanu, consilier cultural al Mitropoliei Moldovei, înconjurat de un 
sobor de preoţi.

La parastas au participat atât rude ale creştinilor înmormântaţi în Cimitirul Central, cât şi 
credincioşi care au venit să aprindă o lumânare şi să înalţe o rugăciune pentru odihna apropi-
aţilor trecuţi la cele veşnice.

Adresându-se adunării binecredincioase, părintele Nicolae a îndemnat pe cei prezenţi să 
nu uite trecutul şi să cinstească înaintaşii, urmându-le exemplele de credinţă şi verticalitate, 
rugându-se pentru ei, asigurând astfel un viitor demn, construit pe valori încercate în timp.

La final credincioşii prezenţi au primit în dar iconiţe, iar câţiva enoriaşi - produse alimentare.

***
Ieromonahul Savatie (Baștovoi) 
a conferențiat la Biserica USM

În seara zilei, la Biserica „Întâmpinarea Domnului”, USM, a fost oficiată slujba Acatistului 
Sfântului Duh pentru luminarea minţii şi reuşită la învăţătură. Slujba a fost săvârșită de către 
un sobor de preoți în frunte cu Părintele Savatie Baștovoi, după care a avut loc o discuţie tema-
tică la tema: „Pentru cine a Înviat Hristos?”.

Părintele Savatie s-a adresat tinerilor cu un cuvânt de învățătură despre Învierea lui Hristos:
“Astăzi multă lume, chiar și din cei care se numesc creștini, nu cred în Înviere. Cred într-un 

Dumnezeu Atotputernic, în puterea divină, dar nu acceptă Învierea.
Sf. Apostol Pavel spunea: „Dacă Hristos nu ar fi înviat, zadarnică ar fi credinţa noastră!” 

Așadar, Învierea Domnului este minunea care ne readuce la viaţă, schimbarea fiecăruia dintre 
noi. Şi ca această schimbare să fie una adevărată, trebuie să începem fiecare cu el însuşi, să 
curăţim, cum zice Apostolul, „cele dinăuntru ale noastre”, să căutăm să ne aducem în fiecare zi 
în faţa aproapelui nostru o persoană mai înţelegătoare, mai bună, mai deschisă.

(Continuare în pag. 6)



6 Anul XII,  Nr. 9,  22 mai 2012

Săptămâna tineretului ortodox

În sfintele lăcașe şi nu numai acolo, 
suntem chemaţi să trăim prin rememora-
rea faptelor petrecute atunci, momentele 
în care Hristos, Fiul lui Dumnezeu, aduce 
în faţa omenirii întregi suprema dovadă 
de dragoste: jertfa de sine.

Sublimul acestui fapt rezidă tocmai 
din exemplul personal, Învăţătorul Lumii 
înţelege sau, mai bine spus, ne ajută să în-
ţelegem că, în faţa Adevărului, nu există 
o altă cale. Hristos, prin jertfa Sa, cu mâi-
nile întinse pe Cruce a îmbrăţişat lumea 
întreagă! Pe acest Dumnezeu, care este 
iubire, noi îl mărturisim sau îl tăgăduim 
prin faptele noastre de zi cu zi. E întuneric 

în viaţa noastră? Înseamnă că l-am închis şi l-am îngropat pe Dumnezeu în noi într-un gest de 
egoism. Dar Dumnezeu nu moare! Este doar închis în noi! Ne dorim cu adevărat să mergem 
spre Lumina cea mântuitoare? Trebuie să ne scuturăm cu fermitate de acest egoism care ne 
îngroapă şi să-l lăsam pe Dumnezeu să vieze întru noi. Iar când Viaţa care a dat şi dă viaţă este 
întru noi putem fi cu adevărat nemuritori! Spre acest lucru am fost creaţi şi suntem chemaţi să 
trăim!”

A urmat lansarea cărţii „Fuga spre câmpul cu ciori – amintiri dintr-o copilărie ateistă”, pă-
rintele relatând succint mesajul acestui roman.

La final tinerii au avut posibilitatea să-i adreseze părintelui Savatie întrebări legate de viața 
duhovnicească, la care părintele a răspuns cu multă îngăduință și dragoste.

La întrebarea unei tinere: “Părinte Savatie, cum ați ajuns la Ortodoxie?” Părintele a răspuns 
foarte convingător: “Cercetând tot felul de religii și curente filosofice, nu am găsit o credință 
asemănătoare celei ortodoxe, în care însuși Dumnezeu să se jertfească pentru mine…”

La finalul întâlnirii Ierom. Savatie a mulțumit tinerilor prezenți pentru interesul viu față de 
Credința Ortodoxă, urându-le să urmeze Evanghelia întocmai cum au urmat-o Sfinții Apostoli, 
iar dragostea frățească să nu se stingă niciodată.

***
Discuţii duhovniceşti cu elevii Gimnaziului 
nr. 79 din Ghidighici

Preoţii Octavian Moşin şi Maxim Melinti au vizitat Gimnaziul nr. 79 din s. Ghidighici, mun. 
Chişinău. Slujitorii Bisericii au avut o întâlnire cu elevii claselor a VII-a – a IX-a şi profesorii 
acestora.  Subiectul discuţiei s-a axat pe dragostea creştinească şi pe relaţiile interumane izvo-
râte din acest nobil sentiment. Întâlnirea a avut un caracter interactiv, elevii adresând mai multe 
întrebări cu caracter duhovnicesc, la care au primit răspunsurile aşteptate.

Atât gimnaziştii, cât şi pedagogii s-au arătat entuziasmaţi de această întâlnire cu caracter 
educativ, prin intermediul căreia se contribuie la educaţia spirituală a adolescenţilor.

Doamna director Violeta Ursu a mulţumit personal slujitorilor pentru dialogul antrenant 
şi sfaturile preţioase date celor prezenţi. În context, doamna Ursu a menţionat că şi-ar dori 
o colaborare mai strânsă între Biserică şi instituţia de învăţământ pe care o conduce. Astfel, 
s-a stabilit ca în timpul vacanţei de vară câţiva elevi să meargă în tabere mănăstireşti, să fie 
organizat un pelerinaj la mănăstirile din ţară pentru elevi şi pedagogi, iar pe viitor întâlnirile cu 
slujitorii Bisericii să fie desfăşurate lunar.

În aceeaşi ordine de idei, s-a sugerat ideea creării unui colţişor creştin în incinta Gimnaziu-
lui nr. 79, care va uni elevii în jurul unor valori spirituale nobile.

La final, cei prezenţi au primit textul „Imnului Dragostei” şi cruciuliţe, care le-ar aduce 
aminte copiilor de această întâlnire de suflet.

10 mai
Poveţe creştine pentru elevi din liceele capitalei
Elevii liceelor “Lev Tolstoi”, “Literrarum” şi “Iulia Haşdeu” din Chișinău au avut parte de 

întâlniri cu Părintele Maxim Radu-Tataru şi Diaconul Ioan Cij, care au vorbit tinerilor despre 
comportamentul şi viaţa creştină, avantajele morale şi spirituale ale acestora şi ispitele care 

apar, de obicei, în calea unui tânăr sau a unei tinere. Discuţia a avut un caracter foarte dinamic, 
liceenii adresând mai multe întrebări actuale pentru vârsta lor şi obținând răspunsurile necesare 
pentru căutările lor sufleteşti. 

Această întâlnire a fost una utilă şi pentru profesorii prezenţi, care au avut posibilitatea să 
înţeleagă mai bine vocaţia de pedagog din perspectiva învăţăturii Bisericii.

La final, toţi participanţii la discuţii au primit în dar cruciuliţe, pliante cu „Imnul Dragostei” 
şi calendare, spre a le aduce aminte de această întâlnire de suflet şi spre întărire sufletească.

Tot în această zi au fost vizitate alte 15 instituţii atât din Chişinău, cât şi din raioanele Stră-
şeni, Rezina şi Şoldăneşti.

***
Pilde evanghelice pentru învăţăceii din or. Străşeni

Au fost vizitate câteva instituţii de învăţământ din or. Străşeni. Prot. Ioan Uglea şi Diac. 
Andrei Iraşcu, profesori la Seminarul Teologic din Chişinău, au poposit la Liceul ”Ion Vatama-
nu”, la Liceul “Mihai Eminescu”, la Liceul Internaţional de Management, la Gimnaziul “Mihai 
Viteazul” şi la Şcoala Internat din or. Străşeni.

Slujitorii au discutat cu tinerii, venind cu poveţe din scripturi şi îndemnându-i pe tineri spre 
o viaţă în duhul evanghelic.

Învăţăceii care absolvesc clasele a IX-a şi a XII-a au luat binecuvântarea de a susţine reuşit 
examenele, primind iconiţe, cruciuliţe şi literatură creştină.

Diac. Andrei Iraşcu ne-a mărturisit, la finele acestei zile pline de activităţi: “Prin astfel de 
vizite se simte o împrospătare duhovnicească în rândul tinerilor. Credem că astfel de întâlniri 
sunt necesare. Elevii sunt curioşi şi chiar însetaţi de hrană sufletească. Poate nu reuşim prea 
des să ajungem în toate instituţiile de învăţământ, dar să mergem de câteva ori în anul de studii 
e strict necesar.

E o bucurie şi pentru noi, slujitorii mai tineri, care ne amintim de anii de studii şi încercăm 
să le vorbim învăţăceilor despre ispitele şi căderile prin care trec adolescenţii, venind cu sfaturi 
în duhul învăţăturii noastre ortodoxe”.

La întâlnirea de la şcoala internat a participat şi corul Seminarului „Sf. Trei Ierarhi”, care a 
prezentat un amplu program de cântări religioase. La final elevii internatului au primit daruri 
de suflet.

11 mai
Întruniri cu elevi din raionul Orhei

Ultima zi a întâlnirilor cu tinerii a presupus deplasări şi în raionul Orhei. Au fost vizitate 
gimnaziile din s. Ivancea, s. Lucaşeuca şi or. Orhei, precum şi Şcolile Internat din Ivancea şi 
Orhei.

Îmbucurător este faptul că în instituţiile vizitate este predată Religia, ceea ce a presupus o 
comunicare vie între preoţii invitaţi şi elevi. Peste 500 de copii şi adolescenţi au avut parte de 
discuţii de suflet la tema Învierii Domnului, fiind intonată cântarea „Hristos a Înviat”.

Preoţii Octavian Moşin şi Maxim Radu-Tataru au abordat şi alte aspecte actuale ale vieţii 
duhovniceşti, încurajându-i pe slujitorii care sădesc zi de zi cuvântul dumnezeiesc în aceste 
şcoli.

u (Urmare din pag. 4-5)
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Fiecare instituţie a primit în dar câte un set de cărţi ziditoare de suflet, iar învăţăceii s-au 
ales cu cruciuliţe şi cărţi de rugăciuni.

Prot. Iulian Raţă, responsabil de sectorul învăţământ în protopopiat, ne-a comunicat urmă-
toarele: „Religia ca disciplină opţională în cadrul învăţământului preuniversitar este predată 
mai în toate instituţiile din cadrul blagociniei. Graţie iniţiativei şi susţinerii părintelui protopop 

Arhim Siluan (Şalaru), au fost organizate câteva seminare şi întâlniri cu profesorii de religie. 
Se lucrează în vederea asigurării cu manuale şi informaţie metodică la această disciplină. Slu-
jitorii încearcă să ajungă la inimile celor în creştere, iar, când nu reuşesc, se găsesc pedagogi 
cu inimă creştină dornici de a le cultiva credinţa dreptmăritoare.

Evident, suntem la un început de drum, dar credem că aceste eforturi depuse de către pro-
topopiat vor aduce ulterior şi roadele mult aşteptate – o generaţie cu frică de Dumnezeu şi 
dornică de a duce o viaţă virtuoasă.”

***
Discuţii despre rugăciune cu liceeni din capitală
Zece licee din capitală au fost vizitate de către preoţii Nicolae Ciobanu şi Marin Cij. Astfel, 

peste două mii de liceeni au primit binecuvântarea slujitorilor, care le-au împărţit şi rugăciu-
nile cuvenite la vremea mesei. Tinerii s-au arătat interesaţi de discuţiile duhovniceşti, adre-
sând diverse întrebări şi venind cu rugămintea de a fi organizate pelerinaje la mănăstirile din 
republică.

După întrunirile cu tinerii, Părintele Nicolae 
Ciobanu ne-a comunicat următoarele: “Astăzi 
am avut discuţii cu tinerii din sectorul Ciocana 
al capitalei. 

Mergem acolo unde se predau orele de religie 
şi unde suntem aşteptaţi. Credem că este un lucru 
important, deoarece copiii sunt dornici de cuvân-
tul lui Dumnezeu şi aşteaptă astfel de întâlniri, 
care, dea Domnul, să fie cât mai des organizate.

În aceste zile am avut ocazia să mă întâlnesc 
cu mii de tineri, care sunt destul de luminaţi şi 

deschişi spre cele sfinte, ceea ce îmi dă mari speranţe într-o generaţie cu valori şi verticalitate.
În cadrul acestor întruniri, nu ne axăm pe aspecte de credinţă, căci însăşi prezenţa noastră 

este deja o predică. Discutăm cu tinerii despre problemele şi greutăţile cu care se confruntă 
la vârsta lor. Aceste discuţii sunt ziditoare şi ne apropie de cei care sunt în creştere şi for-
mare.”

S-a încheiat Săptămâna Tineretului Ortodox

În seara zilei de vineri, la capela studenţească a Academiei Teologice, s-a săvârşit slujba 
Acatistului Sfinţilor Trei Ierarhi şi Te Deum-ul de mulţumire pentru buna desfăşurare a Săp-
tămânii Tineretului Ortodox.

A urmat o discuţie de suflet la tema „Vieţile sfinţilor – modele ale desăvârşirii duhovni-
ceşti” la care au participat Prot. Octavian Moşin şi Diac. Andrei Iraşcu.

Au fost aduse sincere mulţumiri slujitorilor şi tinerilor implicaţi în organizarea activităţilor 
din această săptămână, fiind planificate alte activităţi pentru perioada de vară.

La final, tinerii prezenţi la întrunire au avut posibilitatea să discute şi cu Arhimandritul 
Ermoghen (Adam), duhovnicul Academiei Teologice, care le-a dat poveţe pentru o viaţă întru 
Hristos şi i-a binecuvântat la toate faptele bune.

Este de menţionat faptul că, în perioada 7-11 mai, s-a desfăşurat Săptămâna Tineretului 
Ortodox, fiind implicați mai mulţi slujitori şi seminarişti, în special corul Seminarului Teolo-
gic, şi a inclus întâlniri şi convorbiri duhovniceşti cu elevii şi tinerii din mai multe localităţi 
ale republicii.

Săptămâna tineretului ortodox

PASTORALA la Învierea 
Domnului,

Pagini realizate de natalia MOșin
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Vestea trecerii la cele veşnice 
a primadonei Operei Naționale, 
Maria Bieşu, a zguduit o ţară în-
treagă. În această femeie s-a în-
trupat talentul şi omenia. Mulţi 
i-au admirat prestaţiile scenice 
atât în ţară, cât şi departe peste 
hotare, însă nu toţi am ştiut-o 
pe Maria Bieşu – creştina, cu o 
dragoste deosebită pentru cele 
sfinte şi cu un suflet mare.  

Anume despre această latură a per-
sonalităţii regretatei Maria Bieşu ne-a 
vorbit preoteasa Nona Petrache-Borşev-
schi, regenta corului Bisericii „Sfântul 
Nicolae” din Chişinău, şi doamna Iustina 
Scarlat, maestru în artă.

Întrebând-o despre ceea ce a legat-o 
de Maria Bieşu şi modul în care a cunos-
cut-o, preoteasa Nona Petrache-Borşev-
schi ne-a relatat următoarele:

„Eram studentă la Conservator, pe 
atunci era foarte dificil să ajungi la un 
spectacol al primadonei. Când am zărit-o 
pentru prima dată pe scenă, am încreme-
nit de emoție, era o adevărată divă, vocea 
ei mi-a lăsat impresii profunde. Mai târ-
ziu, într-o bună zi, doamna Bieşu a venit 
la Biserica „Sf. Vineri”, unde pe atunci 
era paroh răposatul meu tată, părinte-
le Vasile Petrache, iar eu dirijam corul. 
Toate acestea se întâmplau în anul 1982, 
când oamenii care mergeau la biserică 
erau persecutaţi, însă Mariei Bieşu nu îi 
era frică de nimic, ea se temea numai de 
Dumnezeu. Venise la biserică să vorbeas-
că cu părintele Vasile.

Mult mai târziu, prin anul 1989, am 
susţinut un concert de cântare bisericeas-
că în incinta Catedralei „Naşterea Dom-
nului”, pe atunci sală de expoziţii. La eve-
niment a fost prezentă şi Maria Bieşu, iar, 
la finalul concertului, de mine s-a apropiat 
concert-maestra primadonei şi mi-a spus 
că marea artistă vrea să facă cunoştinţă cu 
mine. Eram copleşită de emoţii, am dis-
cutat cu dumneaei, după care m-a întrebat 
cum ar putea să cânte în corul bisericii. 
Atunci am rămas fără cuvinte, eu o proas-
pătă absolventă a conservatorului, să fiu 
abordată cu o asemenea întrebare de la 
o personalitate din lumea artei. I-am răs-
puns că noi nu avem cântări solo, la care 
Maria Bieşu mi-a răspuns: „Nu vreau să 
cânt solo,  mi-aş dori să cânt împreună cu 
coriştii dumneavoastră. De solo-uri am 
parte toată viaţa, vreau doar să mă rog lui 
Dumnezeu. Când am intrat pentru prima 
dată în biserică, mă uitam de jos la corul 
care cânta sus. Vă admiram ca pe niște 
îngeri. Deși am fost pe multe scene ale 
lumii, eu nu pot să cânt în strana bisericii. 
Sunt atât de departe de voi!”

În scurt timp Maria Bieşu a început să 
cânte în corul bisericii „Sf. Irh. Nicolae” 
şi astfel a început lunga şi frumoasa noas-
tră prietenie. Cânta cu ardoare şi dăruire 
totală, cânta din suflet şi nu a cerut nicio-
dată nimic pentru asta.

Într-o zi ea m-a întrebat: „Matușca 
Nona, de ce am venit la biserică atât 

de târziu? Am pierdut foarte mult timp. 
Vreau să cânt la fiecare slujbă!” Doar ea 
putea să cânte  Heruvicul în aranjamen-
tul lui Anton Pann încât fiecare creștin 
din biserică să se cutremure. Dumneaei 
simțea cântarea cu inima.

Maria Bieșu nu-şi etala capacităţile 
vocale – ea Îl slăvea pe Dumnezeu cân-
tând. Cupolarea sunetului vocii ei era atât 
de armonioasă, încât aduna toate vocile 
din jur şi niciodată nu dădea semne de 
oboseală – era mereu veselă şi plină de 
viaţă.

Obişnuiam a doua zi de Sf. Paşti să 
ieşim împreună cu toţi coriştii în sânul 
naturii. Într-un an, doamna Maria a dispă-
rut în pădure, iar după îndelungi căutări 
am găsit-o cântând într-un copac. Toate 
văile şi câmpiile erau ale ei… Iubea tot 
ce este frumos, iar faptele-i erau cele mai 
grăitoare dovezi ale acestui lucru.

O săptămână înainte de a fi spitaliza-
tă, s-a mărturisit și a primit Taina Sfintei 
Împărtășanii, iar cu o zi înainte de a ne 
părăsi, am vizitat-o la spital. Am stat îm-
preună, am vorbit, am râs, ne-am amintit 
multe clipe trăite împreună, am plâns. Pe 
față avea același zâmbet, aceiași ochi mari 
și frumoși mă priveau cu multă bunătate. 
Unele dintre ultimele ei cuvinte au fost: 
”Așa vreau să mai cânt cu voi…” , iar eu 
plângeam și-o ascultam. Apoi mi-a șters 
lacrimile și mi-a spus: „Matușca Nona, 
lasă c-o să treacă, am să mă fac bine și voi 
reveni…” Glumea şi râdea, încercând să 
alunge durerea... Era o femeie puternică şi 
va rămâne în inimile noastre ca un exem-
plu al cumsecădeniei şi sincerităţii.”

***
Şi doamna Iustina Scarlat, o bună pri-

etenă a primadonei, îşi aduce aminte cu 
lacrimi în ochi de cea care a fost o mare 
soprană şi o persoană de o rară omenie:

„Miercuri dimineața am primit un te-
lefon. Am fost anunțată că Maria Bieșu 
s-a stins din viață. Câteva minute nu-mi 

puteam reveni din șoc, plângeam ca un 
copil. Ne-am cunoscut acum 35 de ani, 
când am devenit membră a Uniunii Mu-
zicienilor. O copilă naivă, finuță, venită 
de la sat… însă cu un timbru deosebit. 
Și-a putut imagina cineva vreodată că 
acea țărăncuță va cuceri o lume întreagă? 
Doar o femeie puternică putea să atingă 
astfel de culmi. Vă închipuiți, în acele 
timpuri vitrege ea a ajuns tocmai în Ja-
ponia, devenind cea mai bună Chio Chio 
San! Publicul o iubea, toți o iubeau, şi 
știţi de ce? Pentru că Maria Bieşu oferea 
toată dragostea ei celor din jur. În ciuda 
popularității sale, a rămas un om modest 
și blajin.

Îmi amintesc de concursul ”Tamara 
Ciobanu”, organizat de Uniunea Muzici-
enilor. După ce au evoluat toţi concuren-
ţii, noi, membrii juriului, printre care era 
și Maria Bieșu, am ieșit din sală. În acel 
moment, o fetiţă alerga pe scări disperată. 
Aceasta întârziase la concurs și ne implo-
ra să o audiem. Doamna Bieșu s-a oprit și 
ne-a spus: ”Ne întoarcem și o ascultăm. 
Fetița a făcut un drum lung doar ca să 
cânte în fața noastră.”

Îl iubea pe Dumnezeu și toată nădej-
dea a fost doar în El. De când o țin minte 
respecta toate posturile cu strictețe. Indi-
ferent dacă era plecată în turneu sau era 
acasă.

A refuzat categoric toate propuneri-
le de a rămâne peste hotare. ”Cui să-mi 
las pământul? Cui s-o las pe mămica? Pe 
voi? Cui să vă las?” așa răspundea de fi-
ecare dată.

Era o femeie puternică, mereu a dat 
dovadă de o tărie de caracter extraordi-
nară. Nimeni nu a văzut-o vreodată plân-
gând. Dumnezeu i-a dat puteri să mear-
gă mai departe de fiecare dată. În pofida 
anilor, Maria Bieșu a rămas aceeași fetiță 
naivă, simplă și cu un zâmbet molipsitor.

Fără ea, Uniunea Muzicienilor a ră-
mas goală, iar scena – pustie…”

A trecut la Domnul 
Protoiereul Nicolae 
Gore

Am aflat cu profundă du-
rere de plecarea din această 
lume, după o nemiloasă 
boală, a Protoiereului Mitrofor 
Nicolae GORE, preot-paroh 
al Bisericii ”Acoperământul 
Maicii Domnului” din s. Jora 
de Mijloc, r. Orhei.

În aceste clipe de durere suntem alături de 
enoriașii și familia regretatului Părinte Nicolae, 
îndemnându-i să nu contenească a-l pomeni în 
sfintele rugăciuni.

Fie ca Domnul să odihnească sufletul vred-
nicului slujitor în lumina Învierii Sale și în pacea 
Împărăției Sale.

Veșnica lui pomenire!
Direcția Mitropolitană și Protopopiatul Orhei

CONDOLEANȚE

Mesajul de condoleanţe al 
Mitropolitului Vladimir la trecerea

la Domnul a primadonei Maria Bieşu
Îndurerate rude,
Am primit cu profundă 

tristeţe vestea trecerii  în 
eternitate a uneia dintre 
cele mai prolifice figuri ale 
culturii naţionale – prima-
dona Maria Bieşu.

Prin entuziasmul şi ta-
lentul său a devenit, de-a 
lungul anilor, un simbol al 
Operei Naţionale, ducând 
departe cu demnitate nu-
mele Patriei.

Muncind cu dăruire, a câştigat nenumărate ti-
tluri internaţionale, fiind copleşită cu laude şi cu 
onoruri pretutindeni. Însă faima nu a înstrăinat-o 
câtuşi de puţin de glia natală, făcând-o una dintre 
cele mai devotate promotoare ale valorilor naţio-
nale.

Fiind de o simpleţe dezarmantă, a reuşit să 
adune în jurul ei numeroşi admiratori pentru care 
a fost un model şi un mentor şi care astăzi, în clipa 
grelei despărţiri, îi deplâng trecerea la cele veşni-
ce.

Pe lângă faptul că a fost o deosebită soprană, 
Maria Bieşu a fost şi o bună creştină, rămânând în 
amintirea noastră prin cântările bisericeşti inter-
pretate spre alinarea sufletelor enoriaşilor Bisericii 
„Sf. Irh. Nicolae” din capitală.

În aceste momente grele ne rugăm Bunului 
Dumnezeu să aşeze sufletul roabei Sale Maria la 
loc de odihnă în Împărăţia Sa şi să aducă mângâ-
iere rudelor îndurerate.

Veşnica ei pomenire!
+VlaDiMir,

Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

CONDOLEANȚE

A trecut la cele veşnice 
Arhimandritul Evloghie 
(Nicolenco)

Direcția mitropolita nă a dre-
sează sincere condo leanțe ru-
delor și fiilor duhovnicești ai 
regretatului părinte Evloghie.

Bunul Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

arhim. Evloghie (Nicolen-
co) a fost stareț al sfintei mă-
năstiri de la redeschidere (1993) până în anul 2011, 
contribuind la renovarea edificiilor mănăstirești și 
consolidarea obștii monahale.

CONDOLEANȚE

Maria BIEȘU:  

„Nu vreau să cânt solo… 
doar să mă rog lui Dumnezeu!”


