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STIMAŢI CITITORI! NU UITAŢI SĂ VĂ ABONAŢI 
LA “CURIERUL ORTODOX”  PE     ANUL 2008!

La 40 de zile de la luminatul praznic al 
Învierii Domnului, și cu 10 zile înainte de 
sărbătoarea Pogorârii Sf. Duh sau a Rusaliilor, 
Biserica noastră prăznuiește cu aleasă bucurie 
duhovnicească înălţarea la cer cu trupul, a 
Mântuitorului Iisus Hristos sau Ispasul cum 
mai este denumită această sărbătoare în popor. 
Sf. Ioan Gură de Aur o numește “ziua cea 
mare, cea cinstită și cea luminoasă a Celui 
Răstignit,’’ iar Sf. Antonie al Alexandriei, Sf. 
Grigorie de Nissa și Fericitul Augustin i-au 
închinat cuvântări alese păstrate până astăzi.

În Simbolul Credinţei, mărturisim că 
Iisus Hristos, cel născut din Tatăl mai înainte 
de veci ca om, născut la “plinirea vremii’’ 
(Gal. 4, 4), din Fecioara Maria, a pătimit, s-
a răstignit, a fost îngropat, a înviat a treia zi 
după Scripturi și “s-a înălţat la ceruri și șade 
de-a dreapta Tatălui.” În iconomia mântuirii 
neamului omenesc Înălţarea la cer a Domnului 
ocupă un loc important și împreună cu Învierea 
și cu Pogorârea Sf. Duh formează triada de 
evenimente care pecetluiesc lucrarea divino-
umană a Mântuitorului Hristos. Prin Învierea 
Sa din morţi, ca biruitor asupra iadului, Hristos 
cel Înălţat la cer a inaugurat un nou mod de 

viaţă, o viaţă cu și în Dumnezeu. Prin Înviere 
și prin Înălţare Hristos intră primul în noua 
viaţă și în cerul nou și pământul nou, pentru a 
pregăti un loc aleșilor Săi, apoi se va întoarce 
să-i ia împreună cu El ca să fi e de-a pururi cu 
El în ceruri (Ioan 14, 2).

Într-o lume care se afundă tot mai 
mult în bezna păcatelor, a nelegiuirilor și a 
deznădejdii, Înălţarea la cer este un simbol 
pentru o continuă strădanie de a ne urca spre 
cer, spre înălţimea binefăcătoare a Adevărului 
Suprem care este Hristos și în același timp, de 
a “ne înstrăina din lumea cea deșartă și mintea 
spre cele dumnezeiești să o suim pentru ca 
Dumnezeu să ne ridice la ceruri’’ cum rostim 
în condacul Acatistului Mântuitorului.

Pentru fi ecare dintre noi ziua Înălţării, 
care este în tradiţia poporului nostru și o 
zi a cinstirii eroilor, să fi e și un prilej de 
rememorare a faptelor de glorie și a jertfei 
înaintașilor noștri și un imbold de a iubi și a 
cunoaște și mai mult pe Hristos și Învăţătura 
Lui cea dumnezeiască și de a cinsti și pomeni 
din neam în neam faptele nepieritoare ale 
sfi nţilor noștri înaintași.

arh. Visarion Bălţat 

 Ajuns la a XII-a ediţie, acest festival, iniţiat de 
fostul șef al Direcţiei raionale de cultură Ion Vaculin, 
a reunit de astă dată mai multe colective decât în anii 
trecuţi. Și tot spre deosebire de anii trecuţi au fost 
de faţă în sala și primele persoane din conducerea 
orașului și raionului, iar președintele raionului, 
Mircea Martâniuc, a rostit chiar și un mesaj de 
felicitare și consideraţie pentru continuitatea 
festivalului. La fel spre deosebire de anii trecuţi, 
din cauza timpului ploios, acţiunea s-a desfășurat nu 
în interiorul Cetăţii, ci în sala Palatului de Cultură. 
Privind de sub lupa specialistului, s-ar putea aduce 
și critici cu referire la interpretarea lucrărilor, dar 
nu-i acesta, cred, un detaliu foarte important. Așa 
ca un observator ce sunt, zic că importantă a fost 

participarea fi ecărui colectiv, pătrunderea în mesajul 
cântecului, care a ajuns la inimile spectatorilor. Dar 
cum puteau să nu ajungă la inimă, de exemplu, 
cântările pătrunse de Duhul Sfânt în interpretarea 
corului de copii de la biserica „Sfânta Parascheva” 
din Vasilcău, care purtau și niște costume originale?! 
Sau cât de frumos au încercat să prezinte pacea Sfi ntei 
Sărbători de Paște colectivul folcloric „Ţărăncuţa” 
de la Vădeni! și ce minunat era să-l admiri pe preotul 
de la Bulboci dirijând un colectiv coral! Și câtă 
dreptate, și câtă iubire în cântecele colectivului de la 
Voloviţa! Or, în ciuda ploii de afară, respiraţia caldă 
a primăverii cu ciripit de păsări și pomi în fl oare, 
cu Lumina Lină a Învierii și cu atât de sincerul 
Hristos a înviat! a străbătut profunzimile. Și dacă 
unii spectatori n-au avut răbdarea să stea să asculte 
toate colectivele, eu i-am primit cu drag în sufl et și 
pe artiștii de la Pârliţi, și pe cei de la Rubleniţa, și 
pe cei de la Parcani, și pe cei de la Cosăuţi, și pe cei 
de la Vărăncău, și pe cei de la Bulbocii Noi... Salut 
respectarea tradiţiei din cadrul judeţului a corului de 
copii de la Cotiujenii Mari, care cu toate că sunt deja 
în alt raion, au o prezenţă statornică la acest festival.
Și dacă e un festival-concurs, s-au conferit și 
Diplome cu mici premii bănești. Premiul I, cum și 
era de așteptat, i-a revenit colectivului de profesori 
de la Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”, condus 
de Veronica Chiţan. Poate că acest frumos colectiv ar 
fi  trebuit să fi e în afara concursului. Poate ar trebui 
un pic schimbat conceptul festivalului... Dar aceasta 
rămâne la discreţia Direcţiei raionale cultură. În fi nal, 
se cuvine remarcată strădania tuturor colectivelor de 
la sate pentru strugurii de lumină aduși în expoziţiile 
consacrate Învierii.

Nina Neculce

ÎNĂLŢAREA LA CER CU TRUPUL, A MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS

LA SOROCA A AVUT LOC A XII-A EDIŢIE 
A FESTIVALUL DE MUZICĂ CREȘTINĂ 

„CU NOI ESTE DUMNEZEU” 
Pe data de 14 mai la mănăstirea Curchi a avut loc ședinţa 

grupului de observatori pentru reconstrucţia complexului 
monastic. S-au făcut bilanţurile despre volumul de lucrări 
înfăptuite până în prezent. S-a vorbit despre desfășurarea 
lucrărilor de reparaţie a tronsonului de drum Orhei - 
comuna Vartici – Mănăstirea Curchi. În acest sens, în vara 
anului curent va fi  asfaltat și drumul către grădiniţa din satul 
Vartici.

Urmează a fi  realizat: proiectul privind amenajarea 
barajului lacurilor și teritoriului adiacent; selectarea echipei 
de pictori pentru executarea picturii în catedrala „Nașterea 
Maicii Domnului”; gazifi carea schitului; restaurarea clădirii 
morii.

Mitropolia.md

LA MĂNĂSTIREA CURCHI
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9 mai
ÎPS Vladimir a participat la manifestările prilejuite 

de aniversarea Zilei Victoriei, care s-au desfășurat la 
Complexul Memorial „Eternitate” din capitală.

8 mai
Mitropolitul Vladimir a liturghisit la capela 

„Întâmpinarea Domnului” din incinta USM. 
7 mai
Mitropolitul Vladimir a participat la ședinţa de 

lucru a Comisiei de observatori pentru lucrările de 
renovare a Complexului monastic Căpriana.

2 mai
Mitropolitul Vladimir a liturghisit în parohia „Sf. 

Irh. Nicolae” din s. Bardar, r. Ialoveni.
28 aprilie
La catedrala  „Nașterea  Domnului” din Сhișinău,  

alături de ÎPS Mitropolit Vladimir au liturghisit ÎPS 
Arhiepiscop Iustinian, PS Episcopi Anatolie, Petru și 
Marchel împreună cu un sobor de preoţi și diaconi.

27 aprilie
ÎPS Vladimir a săvârșit Slujba  Privegherii la 

Catedrala Mitropolitană din Chișinău.
Slujba Învierii Domnului, a fost transmisă în 

direct la TV Moldova 1 și Radio Moldova.
25 aprilie
Slujba Prohodului Domnului au fost săvârșită 

de către ÎPS Mitropolit Vladimir la Catedrala 
Mitropolitană.

24 aprilie
În dimineaţa zilei ÎPS Mitropolit Vladimir a ofi ciat 

împreună cu șapte preoţi Taina Sf. Maslu la Catedrala 
Mitropolitană. A urmat Liturghia Sf. Vasile cel Mare.

23 aprilie
Mitropolitul Vladimir a liturghisit în parohia 

Hulboaca, mun. Chișinău.
22 aprilie
Mitropolitul Vladimir a primit la Palatul 

Mitropolitan pe ÎPS Arhiepiscop Iustinian, împreună 
cu care a discutat diverse aspecte ale vieţii bisericești, 
precum și despre modalitatea aducerii Luminii Sfi nte în 
ziua Sf. Paști.

21 aprilie
Mitropolitul Vladimir a primit protopopi și 

slujitori din cadrul Eparhiei de Centru.
20 aprilie
Sf. Liturghie a fost ofi ciată de către ÎPS Mitropolit 

Vladimir la catedrala din Chișinău.
19 aprilie
De Sâmbăta lui Lazăr Mitropolitul Vladimir a 

slujit de hramul bisericii din incinta Cimitirului „Sfântul 
și Dreptul Lazăr” din capitală.

18 aprilie
Mitropolitul Vladimir a primit la Palatul 

mitropolitan câţiva ctitori ai Bisericii Ortodoxe din 
Moldova.

15 aprilie
ÎPS Vladimir a participat la ședinţa Sf. Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Ruse.

                AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 
              MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

2 mai
Diaconul Vasile Urdăreanu, student la Seminarul Teologic din 

Atena, Grecia a fost hirotonit în treapta de preot pe seama parohiei „Sf. 
Arh. Mihail și Gavriil” din com. Trușeni, r. Ialoveni.

23 aprilie
Monahul Zosima (Scurean)  a fost hirotonit în treapta de ierodiacon 

pe seama Mănăstirii Ţigănești.
20 aprilie
Diaconul Oleg Melnic, student în anul IV la Seminarul Teologic 

din Odesa, Ucraina, a fost hirotonit preot pe seama parohiei „Sf. M. Mc. 
Dumitru”, or. Anenii Noi.

19 aprilie
Vladislav Motarschi, student în anul II la Academia Teologica din 

Chișinău a fost hirotonit în treapta de diacon.

HIROTONII

D E C O R A Ţ I I

2 mai
Prot. Ioan Lunic, parohul bisericii „Sf. Irh. Nicolae” din s. 

Bardar, r. Ialoveni, de rând cu prot. Teodor Cebotari din parohia Ţipala 
și prot. Andrei Popa din parohia Molești s-au învrednicit de a purta 
mitră. Protopopul de Ialoveni prot. Anatolie Stefanov a fost decorat 
cu ultima distincţie – dreptul de a sluji Sf. Liturghie cu ușile deschise 
până la Tatăl Nostru. Prot. Alexei Sârbu din s. Puhoi a primit cruce cu 
pietre scumpe, prot. Vasile Ciobanu din parohia Costești – paliţă, iar 
pr. Petru Pisica din s. Ulmu a fost avansat în treapta de protoiereu. 

27 aprilie
Pentru munca depusă spre binele Bisericii au primit distincţii 

bisericești următorii slujitori: prot. Ilie Munteanu, protopop de 
Florești, - dreptul de a sluji Liturghia cu Ușile deschise până la Tatăl 
Nostru; prot. Evarest Cojocaru din parohia Lunga și prot. Ioan Lisnic 
din parohia Putinești, r. Florești – cruce cu pietre scumpe; prot. 
Teodor Bălănuţă - cruce cu pietre scumpe; prot. Eugen Sârbu din 
parohia Ciripcău și prot. Serghei Bârlădeanu din parohia Varvareuca, 
r. Florești – paliţă; prot. Gheorghe Godoroja, capelan MAI – cruce cu 
pietre scumpe; pr. Eugen Margarint din parohia Ţînţăreni, r. Anenii 
Noi, pr. Adrian Babin din parohia Olișcani și pr. Victor Danu din 
parohia Salcia, r. Șoldănești – avansaţi în treapta de protoiereu; prot. 
Oleg Lachi din parohia Climăuţi, r. Șoldănești – paliţă, ieromonah. 
Mihail (Făgurel) din parohia Samașcani, r. Șoldănești – avansat în 
treapta de egumen; pr. Diodor Tataru din parohia Băcioi, pr. Ioan Borș 
din parohia Cristești, r. Ungheni și pr. Vitalie Tomacinschi din parohia 
Pohoarna, r. Șoldănești – cruce de aur; pr. Vasile Rotaru din parohia 
Șipca, r. Șoldănești – bederniţă și camilafcă. De ordinul „Cuv. Paisie 
Velicikovski”, gr. II s-au învrednicit prot. Andrei Secri din parohia 
Trușeni, mun. Chișinău și ctitorii Alexei Gavlinschi, Nicolae Tricolici 
și Iurie Patlati, iar medalia „Sf. Ștefan cel Mare” a fost înmânată dlui 
Vladimir Polișciuc.

18 aprilie
Au fost înmânate ordine bisericești: Dl Vasile Grozavu – ordinul 

„Sf. Ștefan cel Mare”, gr. II, dl Gheorghe Ursache – ordinul „Sf. Ștefan 
cel Mare”, gr. II, dl Victor Alergus – ordinul „Sf. Dmitrie Donskoi”, 
gr. III, dl Oleg Filat – ordinul „Sf. Daniil al Moscovei”, gr. III, dl Igor 
Crapivca – ordinul „Sf. Daniil al Moscovei”, gr. III.; părintele secretar 
al Mitropoliei Prot. Mitr. Vadim Cheibaș a fost decorat cu ordinul 
„Cuv. Serafi m de Sarov”, gr. III.

Foștii studenţi ai anilor 1994-1998, au sărbătorit zilele trecute frumoasa aniversare de 10 
ani de la absolvirea Academiei Teologice din or. Chișinău.

În dimineaţa zilei de 8 mai s-au adunat în capela Academiei, aici unde și-au petrecut anii 
de studenţie frecventând zi de zi această biserică, aici unde au învăţat a cânta, a citi la strană, a 
predica de pe amvon și a sluji, îndrumaţi de duhovnicul lor pr. Ermoghen, după ce primeau taina 
preoţiei fi ind sfi nţiţi ca preoţi și diaconi.

Au slujit Sfânta Liturghie împreună cu ÎPS Vladimir, având ca oaspeţi de onoare 
profesorii ce le-au fost formatori și îndrumători în anii de studenţie. La dumnezeiasca Liturghie au 
ridicat rugăciuni pentru sănătatea profesorilor și a studenţilor. Au înălţat și rugăciuni pentru iertarea 
păcatelor adormiţilor profesori prot. Gheorghe și dl. Andrei și pentru cel mai tânăr absolvent plecat 
la Domnul – pr. Corneliu.

După săvârșirea Sf. Liturghii s-a ofi ciat un Tedeum, la care protodiaconul a înălţat cereri, 
pentru profesorii și absolvenţii Academiei, ca Domnul Dumnezeul nostru să îi izbăvească de tot 
necazul, mânia, primejdia și nevoia, de toţi văzuţii și nevăzuţii vrăjmași, întru lungime de zile în 
pace cu ocrotirea îngerilor lor să-i păzească pe acești credincioși robi ai Săi. 

Pentru străduinţa și râvna cu care acești absolvenţi lucrează în ogorul Domnului, 
binevestind Evanghelia lui Hristos, slujind și propovăduind în biserici și parohii, fi ind profesori 
de religie în școli, înfi inţând biblioteci cu carte creștină, deschizând ospătării pentru cei sărmani 
și multe alte activităţi, atât absolvenţii cât și absolventele promoţiei a IV au fost menţionaţi cu 
distincţii și decoraţii bisericești. Ierarhul i-a binecuvântat și i-a îndrumat părintește să slujească cu 
aceeași dragoste Bunului Dumnezeu și să fi e exemple vii de trăire creștinească pentru cei din jurul 
lor.

La trapeza de sărbătoare absolvenţii au invitat rectorul Academiei ÎPS Vladimir și dragii 
lor profesori. Aici și-au amintit despre anii de studii, au povestit istorioare și întâmplări din viaţa 
studenţească la teologie, au încurajat dragostea care i-a legat în tot acest timp. Toţi profesorii 
prezenţi la masă au venit cu cuvinte de învăţătură și încurajare către studenţii lor, iar aceștea la 
rândul lor au adus mulţumiri și închinăciuni celor care pe parcursul anilor de studii le-au fost 
părinţi duhovnicești și enciclopedii pe picioare, i-au îndrumat și le-au transmis învăţătura teologică. 
Și-au amintit, desigur, de colegii care din anumite motive nu au fost prezenţi, au primit felicitări 
de la colegi care slujesc în alte ţări. S-au salutat cu dulcele „Hristos a înviat”, au cântat „Mulţi ani 
trăiască” și au stabilit cu binecuvântare arhierească o nouă întâlnire peste 5 ani.

PROMOŢIA   A  IV A  ACADEMIEI 
TEOLOGICE DIN OR. CHIȘINĂU 

LA 10 ANI DE LA ABSOLVIRE

ÎPS Vladimir, în vizită la enoriașii de la parohia 
“Sf. Irh. Nicolae” din satul Bardar, r-nul Ialoveni
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Festivalul-concurs al cântecului 
popular pascal „Pentru Tine, Doamne” a 
ajuns la cea de-a XIII-a ediţie, care s-a 
desfășurat în Săptămâna Mare la Muzeul 
Naţional de Etnografi e și Istorie Naturală. 
Concursul, organizat de Pretura sectorului 
Botanica, Direcţia generală educaţie, 
tineret și sport și Direcţia Cultură a 
Consiliului municipal Chișinău, are drept 
scop familiarizarea tinerei generaţii cu 
cântecul popular religios și sensibilizarea 

societăţii care, datorită muzicii sacre, poate deveni mai receptivă la lucrurile 
profunde și esenţiale. Pe 24 aprilie, în Sala cu Orgă a avut loc concertul de gală al 
laureaţilor Festivalului-concurs, în cadrul acestuia au evoluat 16 colective folclorice 
și 15 soliști din capitală.

Publicul a ascultat cu emoţie piesele interpretate de ansamblurile „Iedera” 
(Centrul Internaţional pentru Copii și Tineret), „Bucovina” (Colegiul „Ștefan 
Neaga”), „Balada” (sector Centru), „Mioriţa” (Direcţia Drepturile Copilului, 
Botanica), „Haiducii” (Colegiul de Transporturi), „Basarabencele” (Colegiul 
„Alexei Mateevici”), „Ţărăncuţa” (Durlești). Printr-o manieră interpretativă 
originală, prin ţinuta scenică ireproșabilă s-au remarcat soliștii Dina Cepeliuc, 
Tatiana Jacot, Rodica Cvasniţchi, Veaceslav Moraru, Sergiu Teleba, Dinu Bârgaru, 
Eugen Porcescu, Ana Dohot.

Folcloristul și interpretul Nicolae Gribincea, responsabil de organizarea 
Festivalului „Pentru Tine, Doamne” a declarat pentru Jurnal de Chișinău că acest 
concurs a devenit o tradiţie în municipiul Chișinău și că participanţii trebuie 
să respecte anumite condiţii: reînnoirea permanentă a repertoriului, cizelarea 
măiestriei, autenticitatea costumului popular. În perioada pascală se cântă multe 
cântece despre răstignire, înălţare, sfânta cruce, Sfânta Maria, Iisus. Autor al unei 
cărţi despre cântecele religioase din folclorul românesc, Nicolae Gribincea ne-a 
mărturisit că a studiat melosul pascal și că el însuși are în repertoriu melodii sacre 
precum „Împărate ceresc”, „Pe tine te lăudăm”, „Fecioară Maica Maria”, „Sfi ntele 
Paști”, „Sărbătoare frumoasă”.

text la foto: Surorile Osoianu (în imagine) au susţinut un recital în cadrul 
concertului de gală al laureaţilor Festivalului „Pentru Tine, Doamne”.

 Irina Nechit

În memoria părintelui Filaret 
Ciobanu la un an de la trecerea în lumea 
celor drepţi

E frig afară și e trist în sat…
Ne apare-n faţă chipu-ţi luminat,
Preabunule și iertător Părinte,
Plecat mai ieri pe drumul celor 

sfi nte.

În viaţa-ţi scurtă mult ai pătimit,
Dar cum ai fost, Părinte, răsplătit?
Preabunule și iertător Părinte,
Plecat mai ieri pe drumul celor 

sfi nte?

E luna mai, petalele roiesc
Și crinii albi pe cripta-ţi înfl oresc,
Preabunule și iertător Părinte,
Plecat mai ieri pe drumul celor 

sfi nte.

Și iar cu Mateevici stai la sfat – 
Sunteţi Prorocii cei de neuitat, 
Iar crinii albi de pe mormânt mereu 

vor prevesti
Că binele și graiul drag în lume-or 

dăinui!

Spre faţa ta cu toţii ne-ndreptăm,
Cu lacrimi la icoane ne-nchinăm.
Ai fost preabun, preadrept și 

preacinstit,
Trimis de Domnul și cel mai iubit.

Spunea un oarecine că nu există 
oameni de neînlocuit. Preabunul 
preamărinimosul nostru Părinte Filaret 
este de neînlocuit. Am avut marele 
noroc de a-l cunoaște. Prin tot ce a făcut 
timp de o viaţă, a propovăduit onest, 
frumos și ca nimeni altul cuvântul lui 
Dumnezeu. Nimeni n-a știut mai bine 
ca el problemele sătenilor, cunoscând 
îndeaproape fi ecare familie, chiar fi ecare 
om. A fost, este și va rămâne Părintele 
spiritual pentru toţi cei care au avut griji 
sau dureri, pentru că viaţa pământească 
este dură și ne pune la multe încercări. 

Deși ne-a părăsit, se roagă pentru noi, 
păcătoșii, și ne însoţește mereu cu vocea 
părintească, inconfundabilă, cu privirea 
blajină, cugetul treaz și răbdarea de a ne 
asculta durerea până la urmă.

Am fost norocoși că l-am cunoscut; 
suntem triști că l-am pierdut. Simţim 
un gol imens în sufl et, care nu poate fi  
umplut. Părintele a fost, mă gândesc eu, 
prorocul de care vorbea A. Mateevici, 
„cântăreţul spiritual al limbii noastre”, 
încă acum o sută de ani.

Preabunule și vrednicule Părinte 
Filaret, vreau să Vă spun din sufl et, cu 
ochii înlăcrimaţi, că veţi sta întotdeauna 
în capul mesei, binecuvântând viaţa 
noastră, prin portretul inconfundabil, 
unic în felul său, pe care îl avem 
mulţi săteni în casele noastre. Nu zic 
Dumnezeu să Vă ierte, ci mai degrabă 
să-i ierte pe toţi acei pentru care aţi 
suferit, aţi slujit și i-aţi ocrotit de rele și 
de grele. Dumnezeu pe noi să ne ierte, 
că n-am putut face mai mult pentru 
Dumneavoastră, care aţi meritat-o din 
plin. Parcurgând drumul spre culmi, v-
aţi lovit, preabunule Părinte, de multe 
pietre, stânci, rănindu-vă sufl etul curat și 
nevinovat mulţi netrebnici, dar modest, 
milostiv și smerit le-aţi depășit pe toate. 
Mă întreb: de unde atâta voinţă, atâta 
răbdare? Cum poate cuprinde sufl etul 
unui om mărinimia unei lumi întregi?

Atotputernicul Dumnezeu, cu mila 
Sa cerească, să Vă așeze în lumea 
celor drepţi și să Vă ocrotească sufl etul 
frumos, pentru că sunteţi, pe drept 
cuvânt, „mireasma crinului imaculat 
de la Costești”, „culmea blajinătăţii 
creștine” pentru toţi acei care v-au 
cunoscut. Fie-Vă somnul veșnic lin și 
blând, preavrednicule Părinte. Veșnica, 
curata și frumoasa noastră amintire. 
Bunul Dumnezeu să Vă aibă în 
nemărginita Sa dragoste.

Elena Ionaș, 
profesoară de limba română 

la Gimnaziul din satul Costești

CRINUL  IMACULAT  AL  COSTEȘTIULUI

ÎN SĂPTĂMÂNA MARE A AVUT 
LOC FESTIVALUL CÂNTECULUI 

PASCAL „PENTRU TINE, DOAMNE” 

Ospitalitatea, hărnicia, credinţa și  mărinimia sunt valori ce pot fi  atribuite  pe 
bună dreptate moldovenilor.  În timpuri de restriște, de durere și neputinţă ei au găsit 
refugiu și alinare  în rugăciune.  În acest scop au înălţat  prin eforturi comune locașuri 
sfi nte.

Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din comuna Cotova, raionul Drochia 
a fost construită  în 1851, datorită eforturilor dvoreanului Vasile Granevschi, posesor de 
moșii, în baza veniturilor acestora (ele aparţineau  mănăstirilor Neamţ și Secul, în total 
33 de desetine de pământ).

Edifi ciul a fost înălţat din piatră, cu  o clopotniţă trainică,  Biserica mai dispunea  
de  o anexă (la început din lemn, apoi în 1896 reconstruită din piatră). Biserica nu 
dispunea de averi, astfel că slujitorii ei se întreţineau în exclusivitate doar din venitul 
pământului bisericesc.

Primul paroh al bisericii a fost Eufi emie  Spinei (de 56 de ani), venit la 1 
decembrie 1851 împreună cu soţia  Ana Zaharova (51 de ani) și doi copii Dionisii (20 
de ani) și Maria (18 ani). Diacon era Vasile Gh. Spinei (căsătorit, avea 6 copii) și dascăl 
Eufi mie Ioan Sobol, venit aici la 1863.

Serviciul divin se săvârșea în română și slavonă. Preotul locuia într-o  casă 
din lemn, înălţată pe un fundament de piatră, pe un lot  cumpărat de la locuitorii din 
Cotova.

De la 4 decembrie 1876 e numit un nou paroh, Gheorghe Dumitru Romanescul, 
absolvent al Seminarului Teologic din Chișinău, care avea vârsta de 25 de ani, căsătorit. 
În izvoarele vechi scrise, găsim numele psalmistului  Vasile Calistrat Benicovschi, 
căsătorit, avea 6 copoii (din 1877),  în locul căruia în 1881 vine Ioan Ștefan Fraţman, 
numit de ÎPS Pavel, episcop al Chișinăului și Hotinului.

În anul 1884 preotul Gheorghe Romanescul, pentru purtare exemplară și 
îndeplinirea conștiincioasă a misiunii de propovăduitor al cuvântului dumnezeiesc   
este numit de arhiepiscopul Pavel al Chișinăului și Hotinului ca și locţiitor de deputat în 
circumscripţia electorală 1a judeţului Soroca.

La 25 octombrie 1899 este numit duhovnic în circumscripţia nr. 1 a judeţului 
Soroca.

Bisericile și mănăstirile medievale au fost centre ale culturii neamului. Acest 
statut îl păstrează și pe parcursul secolului al XIX-lea, fapt remarcat în istoria parohiei 
Cotova.

Cu avizul Eparhiei, la 2 octombrie 1884 la Cotova este deschisă școala parohială. 
Școala dispunea de  pământ pentru livadă și grădină.

În 1888 în școală învăţau circa 40 de băieţi, iar în 1889 – 45 de băieţi și 5 fete. 
Școala era patronată de pr. Gheorghe Romanescul, care în 1890, în ziua de Sf. Paști, 
pentru succese în munca de păstor al oilor necuvântătoare ale lui Dumnezeu, este decorat 
de Sf. Sinod la Biserici Ortodoxe Ruse cu scufi e violetă și mulţumire. În noiembrie 
1890 i se exprimă o altă mulţumire pentru activitate cu succes în școala parohială. Între 
timp, numărul elevilor crește: în 1891 – 50 de băieţi și fete, 1893 – 52 de băieţi și 8 fete, 
dintre care un băiat și o fată erau ale preotului, ceilalţi  erau copii ţăranilor din sat. 

În 1891, la 18 noiembrie preotul primește o nouă diplomă de mulţumire de la 
arhiepiscop, apoi în1895, la 12 decembrie 1900, apoi la 10 aprilie 1901 este decorat cu 
o Biblie, iar  la 12 aprilie 1903 o nouă diplomă, și toate acestea – pentru conducerea 
cu succes a școlii parohiale. Nu este doar o simplă enumerare a decoraţiilor acordate 
parohului pentru organizarea și conducerea școlii: este un argument forte în susţinerea 
tezei că bisericile au fost și mai sunt încă centre ale culturii, îndeplinindu-și    și misiunea 
de pionierat  în instruirea tinerilor generaţii.

În 1902 numărul copiilor instruiţi  la școala parohial crește – 58 de băieţi și 8 
fete, îndrumaţi de învăţătoarea Alexandra Larschi. Ba mai mult chiar – în 1905 în incita 
bisericii este atestată o bibliotecă parohială ce dispunea de 60 de cărţi puse la dispoziţia 
elevilor.

Către decembrie 1904 se stinge din viaţă preotul Gheorghe Romanescul, cel  
care  a adus un aport considerabil  în evoluţia bisericii satului la fel și a învăţământului. 
Sub îndrumarea lui la 1887 a fost construită o clădire proprie a școlii din banii 
mănăstirești. 

În locul părintelui Gheorghe Romanescul, la Cotova vine preotul Ioan Timofei 
Ostapov (la 6 februarie 1905) din Ocolina, și el Absolvent al Seminarului Teologic din 
Chișinău, căsătorit  și având 7 copii.

Șirul  poate fi  continuat, dar în acest caz ar trebuii să vorbim despre 35 de preoţi, 
iar spaţiul restrâns al ziarului nu  ne permite lucrul acesta.

Toţi acești slujitori ai lui Dumnezeu și-au îndeplinit misiunea nobilă de păstori 
ale sufl etelor umane în toate timpurile și împrejurările, indiferent de politica promovată 
de putere.  Chiar și în vremurile de grea cumpănă când multe biserici au fost închise, 
biserica „Acoperământul Maici Domnului” din Cotova a continuat să funcţioneze. În 
pofi da tuturor vitregiilor, preoţii au propovăduit cuvântul Evangheliei, continuând să 
facă lucrul acesta și în prezent. Și dacă  școala a fost separată de Biserică, devenind o 
instituţie independentă, copii frecventează biserica cu multă dragoste, cântă în corul 
bisericesc, participă la ofi cierea serviciului divin. Este o dovadă a faptului că fl acăra, 
aprinsă cândva în sufl etele părinţilor noștri continuă să ardă și în sufl etele copiilor de 
astăzi, și lucrul acesta va dăinui atâta timp cât  vor exista creștini adevăraţi, oameni cu 
sufl ete mari.

Astăzi parohia satului Cotova este mândria sătenilor. Se înalţă falnic în centru 
satului în straie de sărbătoare,  chemând pe oricine să-i calce pragul. Datorită eforturilor 
depuse de părinţii parohi cât și de mireni, în ultimii 20 de ani s-a efectuat o reparaţie 
capitală a edifi ciului. După reparaţia capitală a interiorului, la 10 februarie  2008, a fost  
sfi nţită biserica de către tânărul dar energicul și mărinimosul preot Elisei Grigoraș și de 
Ioan Grigoraș – iubiţi, ascultaţi și ajutaţi de săteni.

În orice zi, glasul preotului cu răbdare și dragoste ne îndeamnă „să ne iubim nu 
doar în zi de Paști, ci cât și cum El, Domnul ne iubește”.

Și noi încercăm să-i urmăm îndemnul, iertând și viind iertaţi; mulţumind și fi ind 
mulţumiţi – în așa fel, încât s-ar adeveri îndemnul marelui nostru voievod, Sf. Ștefan  
cel Mare: 

„...Dar mai ales, locașe sfi nte
S-aveţi în fapte și cuvinte
Ce vor rămâne la urmași”.

Hristos a Înviat!
Angela Lenţa-Vascauţan, profesor de istorie, satul Cotova, raionul Drochia 

SĂ APRINDEŢI CANDELA 
ÎN  SFÂNTUL LOCAȘ...
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CALENDAR 
ORTODOX

Mai - Florar

1 M 14 Sf. Prooroc Ieremia;
Cuvioșii Mucenici: Eftimie, Ignatie și
Acachie; Cuv. Isidora.

2 J 15 Aducerea moaștelor Sf.
Atanasie cel Mare; Sf. Mucenic Esper și
Zoe, soţia lui.

3 V 16 Sfi nţii Mc. Timotei și
Mavra, soţia sa; Sf. Mc. Diodor și
Rodopian diaconul.

4 S 17 (+)Sf. Muceniţă Pelaghia
5 D  18  Duminica IV după Paști (a

Slăbănogului). Sf. Mare Muceniţă Irina;
Sf. Mucenici: Neofi t, Gaie și Gaian.

6 L 19 Sfântul și Dreptul Iov, mult 
răbdătorul; Cuvioșii: Mamant, Pahomie
și Ilarion.

7 M 20 Arătarea semnului Sfi ntei
Cruci la Ierusalim; Sf. Mucenici Acachie
și Codrat.

8 M 21 + Înjumătăţirea 
Cincizecimii. Sfântul Apostol și
Evanghelist Ioan; Cuv. Arsenie cel
Mare.

9 J 22 Aducerea moaștelor Sf.
Ierarh Nicolae; Sf. Prooroc Isaia; Sf.
Mc. Hristofor.

10 V 23 Sf. Apostol Simon
Zilotul; Cuvioșii: Isihie Mărturisitorul
și Lavrentie.

11 S 24 Sf. Sfi nţit Mucenic
Mochie; Sf. Metodie și Chiril, apostolii
slavilor.

12 D 25  Duminica a V după Paști 
(a Samarinencii) + Sf. Mucenic Ioan
Valahul; Sf. Epifanie, Arhiepiscopul
Ciprului; Sf. Gherman, Patriarhul
Constantinopolului.

13 L 26 Sf. Muceniţă Glicheria;
Cuv. Serghie Mărturisitorul.

14 M 27 (+)Sf. Mc. Isidor din 
Hios; Sf. Sfi nţit Mc. Terapont.

15 M 28 Cuv. Pahomie cel Mare;
Cuv. Ahilie, Episcopul Larisei.

16 J 29 Cuv. Teodor cel Sfi nţit; Sf.
Mucenici: Isaachie, Simeon și Petru din
Vlaherna.

17 V 30 Sf. Apostol Andronic; Sf. 
Iunia; Cuvioșii Nectarie și Teofan.

18 S 31 Sf. Mucenici: Petru,
Dionisie și Teodot; Sf. Hristina și cele 7
fecioare împreună cu ea.

19 D 1  Duminica a VI după Paști 
(a Orbului) Sf. Sfi nţit Mucenic Patrichie;
Sf. Muceniţă Chiriachi; Cuv. Memnon.

20 L 2 Sf. Mucenic Talaleu; Cuv.
Talasie; Cuv. Marcu Pustnicul.

21 M 3 +) Sfi nţii Mari Împăraţi
;

și întocmai cu Apostolii Constantin și
maica sa Elena.

22 M 4  Odovania Praznicului
Învierii Domnului. Sf. Mucenici Vasilisc
și Marcel; Sf. Mc. Sofi a.

23 J 5 Înălţarea Domnului. 
;

Cuv. Mihail Mărturisitorul, Episcopul 
Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa.

24 V 6 Cuv. Simeon; Sf. Mc.
Serapion; Sf. Mc. Marciana.

25 S 7 + A treia afl are a Capului Sf.
Ioan Botezătorul; Sf. Mucenic Celestin.

26 D 8  Duminica a VII după Paști 
(a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)
Sfi nţii Apostoli Carp și Alfeu, din cei
70; Sf. Mucenici Averchie și Elena.

27 L 9 Sf. Mucenic Iuliu Veteranul;
Sf. Sfi nţiţi Mucenici Terapont și Eladie;
Sf. Mc. Alipie.

28 M 10 Cuv. Nichita
Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului;
Sf. Sfi nţit Mc. Eutihie; Sf. Mc.
Eliconida.

29 M 11 Sf. Muceniţă Teodosia
Fecioara; Sf. Mucenici Episcopi Olvian
și Alexandru.

30 J 12 Cuv. Isaachie Mărturisitorul
și Varlaam; Sf. Mc. Natalie.

31 V 13 Sf. Odovania Praznicului
Înălţării Domnului. Mc. Ermia; Sf.
Sfi nţiţi Mucenici Eusebiu și Haralambie.

9  / 22 mai
Sfântul prooroc Isaia, marele 

glăsuitor, a trăit în Ierusalim, pe vremea 

regelui Manase, fi ul lui Iezechia, de 
către care a și fost tăiat cu ferăstrăul, și 
cu sfârșit mucenicesc și-a săvârșit viaţa, 
fi ind îngropat la locul ce se zice Aroil sau 
Roghil, aproape de trecătoarea apelor 
pe care le-a stricat regele Iezechia de 
le-a afundat. Și Dumnezeu a făcut spre 
semn de a izvorât iarăși acest izvor al 
Siloamnlui pentru acest prooroc. Pentru 
că mai înainte de a nu muri, leșinând 
de sete, se ruga lui Dumnezeu, Care l-
a ascultat și îndată a trimis Dumnezeu 
apă vie din izvorul Siloamului. De aceea 
s-a numit izvorul acesta Siloam, care 
se tâlcuiește trimis. Și în vremea lui 
Iezechia până a nu fi  făcut puţurile și 
fântânile, prin rugăciunea Isaiei a ieșit 
puţină apă, când era cetatea încercuită de 
vrăjmași, ca să nu piară cetatea din lipsa 
de apă, fi indcă era Ierusalimul înconjurat 
de cei de alt neam. Că întrebau vrăjmașii, 
de unde aveau iudeii apă să bea. Și fi ind 
înștiinţaţi că din izvorul Siloamului, 
au îngrădit cetatea de au încercuit-o și 
au străjuit Siloamul. Deci când veneau 
iudeii cu Isaia, fără de veste izbucnea 
apa. Drept aceea și până astăzi fără de 
veste izvorăște. Și de vreme ce s-a făcut 
aceasta prin rugăciunea proorocului 
Isaia, pentru aceasta, spre pomenirea 
lui, și poporul l-a îngropat cu osârdie 
și cu cinste aproape de Siloam, ca să 
aibă și după moartea lui prin mijlocul 
rugăciunilor sale îndulcirea apei.

Mormântul acestui prooroc se 
afl ă aproape de mormintele regilor, din 
dosul mormintelor preoţilor, spre partea 
cea dinspre miazăzi a Ierusalimului. 
Căci regele Solomon a făcut mormântul 
lui David tatăl său, însemnând spre 
răsăritul Sionului, care are intrare de la 
Gavaon, departe de cetate douăzeci de 
stadii. Și a făcut cale ocolită într-o parte 
și într-alta, care are intrare neștiută de 
mulţi. Și până astăzi este neștiută de 
cei mai mulţi dintre preoţi, ca și de tot 
poporul, căci acolo își ţinea regele aurul 
ce-i venea din Etiopia și aromatele, 
adică miresmele cele scumpe. Și de 
vreme ce regele Iezechia a arătat taina 
lui David și a lui Solomon preoţilor 
babilonieni, care văzând minunea ce 
s-a făcut, că s-a întors soarele înapoi 
cu zece ceasuri, și minunându-se 
pentru aceasta, au mers ca să vadă, de 
vreme ce Iezechia a făcut aceasta de a 
spurcat oasele părinţilor săi, a blestemat 
Dumnezeu să fi e neamul lui spre robie 
vrăjmașilor săi. Și l-a făcut fără de rod 
din ziua aceea.

Proorocul Isaia era la arătarea 
trupului astfel: avea barba lungă și 
ascuţită, și se apropia a ajunge cu vârsta 
la bătrâneţe. Și se face pomenirea lui în 
biserica sfântului mucenic Lavrentie, 
unde au fost așezate mai pe urmă și 
moaștele lui, după ce mai întâi au fost 
aduse în Constantinopol.

21 mai /3 iunie
Acest mare între 

împăraţi, fericitul și pururea 
pomenitul Constantin, a fost fi u 
al lui Constanţiu, care se numea 
Clor, și al cinstitei Elena. 
Constanţiu a fost nepot de fi ică 
lui Claudiu cel ce a împărăţit în 
Roma mai înainte de împărăţia 
lui Diocleţian și a lui Carin. 
Acest Constanţiu, după ce a 
fost primit de Diocleţian și 
de Maxenţiu Erculiu ca să fi e 
părtaș al împărăţiei lor, când 
Maximian Galeriu dimpreună 
cu alţi prigonitori, cu tărie 
ridicaseră prigonire asupra 
tuturor creștinilor, el singur 
întrebuinţând blândeţea și mila, 
mai vârtos pe cei ce se luptau 
pentru credinţa lui Hristos îi 
întrebuinţa sfetnici și părtași ai 
slujbelor împărătești. Învăţând 
el buna cinstire pe Constantin 
fi ul său cel iubit, care după 
acestea s-a numit întâiul 
împărat al creștinilor, l-a lăsat 
moștenitor al împărăţiei sale, 
în insulele Britaniei. După ce 
Constantin a fost înștiinţat de 
lucrurile necinstite, desfrânate, 
pierzătoare și proaste, pe care 
le făcea în Roma, Maxenţiu, 
fi ul lui Erculiu, și îndemnat 
de dumnezeiasca râvnă și 

chemând pe Hristos împreună 
oștilor, a pogorât împotriva 
lui Maxenţiu. Deci, văzând 
Dumnezeu curăţenia sufl etului 
lui i s-a arătat mai întâi în somn, 
după aceea în amiaza zilei, 
închipuind semnul Crucii scris 
cu stele:  l-a arătat lui și celor ce 
erau vrednici. Deci, îndrăznind 
în chipul cinstitei Cruci și 
făcând cu aur semnul Crucii 
pe arme, a mers la Roma, și pe 
însuși pierzătorul Maxenţiu l-a 
aruncat în râul Tibon, înecându-
l lângă podul Milvia, și așa 
a izbăvit pe cetăţenii Romei 
de tirania acestuia. Atunci 

marele Constantin, pornindu-
se de la cetatea romanilor 
și mergând pe cale, voia să 
zidească o cetate pe numele 
său în Ilion, unde se zice că 
a avut loc războiul Troienilor 
cu elinii; însă a fost oprit prin 
dumnezeiasca înștiinţare și i 
s-a poruncit de la Dumnezeu 
ca mai de grabă în Bizanţ să-și 
zidească cetatea. Deci, urmând 
voii celei dumnezeiești, a zidit 
această de Dumnezeu păzită 
cetate pe numele său, pe care 
a și adus-o lui Dumnezeu ca 
pe o pârgă a credinţei sale. Și 
deoarece căuta scumpătatea 
credinţei celei din vremea 
noastră, a adunat în Niceea 
arhierei din toate părţile, prin 
care s-a propovăduit credinţa 
ortodoxă, și Fiul a fost 
recunoscut deofi inţă cu Tatăl, 
iar Arie și cei împreună cu el au 
fost daţi anatemei, dimpreună 
cu hula lor. A trimis încă și pe 
maica sa Elena la Ierusalim 
pentru căutarea cinstitului lemn 
pe care a fost pironit cu trupul 
Hristos, Dumnezeul nostru; 
apoi, aceste părţi de lemn sfânt 
au fost mutate, adică o parte a 
fost așezată chiar în Ierusalim, 
iar cealaltă parte a adus-o în 
împărăteasca cetate.

Împărăteasa Elena, după 
ce a ajuns la Constantinopol, 
și-a săvârșit viaţa; iar marele 
Constantin, împodobind 
cetatea cu înnoiri și cu 
prăznuiri, și puţin ceva trecând 
peste patruzeci și doi de ani 
ai împărăţiei sale, și începând 
războiul cu perșii, și în 
oarecare sat lângă Nicomidia 
fi ind, s-a mutat către Domnul, 
și a fost adus în cetatea sa, 
unde a fost primit cu evlavie 
și cu prea încuviinţate 
întâmpinări, a fost așezat în 
biserica sfi nţilor apostoli. Și a 
împărăţit în Roma cea Nouă 
în anul de la zidirea lumii, 
cinci mii opt sute optsprezece; 
iar de la venirea cea în 
trup a Mântuitorului nostru 
Dumnezeu trei sute treizeci și 
șapte, fi ind al treizeci și doilea 
împărat de la August.

Și se săvârșește 
pomenirea lui în preasfânta 
biserică cea mare, în 
biserica sfi nţii apostoli, și în 
dumnezeiasca biserica sa, în 
Mânăstirea Chinsterna lui 
Vis, unde mergând patriarhul 
împreună cu împăratul și cu 
suita sa cu litanie, săvârșesc 
aducerea dumnezeieștilor 
Taine.

30 mai /12 iunie
Acest preacuvios a trăit în veacul al IV-lea și era din părţile 

Răsăritului, unde s-a făcut călugăr și a pustnicit cu mari osteneli în 
desert.

Și venind în Constantinopol în zilele lui Valens Arianul (364-
378), care se ridicase cu război împotriva goţilor, l-a întâmpinat acest 
fericit sfătuindu-l și rugându-l să deschidă biserica ortodocșilor; dar 
împăratul neascultându-l, el iarăși i-a ieșit înainte și l-a dojenit 
asemenea, zicându-i să deschidă și să dea bisericile ortodocșilor, 
dacă vrea să nu piară fugind din faţa vrăjmașilor la război. Și 
scârbindu-se împăratul de îndrăznirea sfântului, a poruncit să-l bată 
și să fi e aruncat în mărăcini. Iar sfântul ieșindu-i înainte a treia oară, 

i-a apucat calul de frâu arătându-i aevea pieirea, de nu va întoarce 
bisericile creștinilor. Împăratul mâniindu-se, l-a dat pe seama lui 
Satornin și a lui Victor, poruncindu-le să-l pună sub pază până ce se 
va întoarce cu pace. Atunci i-a zise sfântul: “De te vei întoarce cu 
pace, înseamnă că mie nu mi-a grăit Dumnezeu; dar tu vei da dosul 
și vei fugi dinaintea vrăjmașilor tăi și vei fi  prins și-ţi va fi  sfârșitul 
vieţii tale prin foc”. A făcut împăratul război, dar fi ind biruit, a 
scăpat într-o șură de paie, împreună cu prepozitul, care fi ind părtaș 
al acestui eres, întărâta pururea pe împăratul împotriva ortodocșilor; 
și în acea șură au fost arși de goţi. Iar sfântul a fost mărit pentru 
prorocia sa și pentru mărturisirea Ortodoxiei, și petrecându-și restul 
vieţii în Constantinopol s-a mutat către Domnul.

POMENIREA SFÂNTULUI SLĂVITULUI PROOROC ISAIA

POMENIREA SFINŢILOR, MĂRIŢILOR, DE DUMNEZEU 
ÎNCORONAŢILOR ȘI ÎNTOCMAI CU APOSTOLII, MARILOR 

ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ȘI MAMA SA ELENA

POMENIREA PREACUVIOSULUI NOSTRU ISAACHIE 
MĂRTURISITORUL, EGUMENUL MĂNĂSTIRII 

DALMAŢILOR, LA CONSTANTINOPOL



Societatea 5Nr. 05 (202), 20 mai  2008 curierul ortodox

E primăvară. Deodată cu razele soarelui, care inundă prin lumina și căldura sa 
toată făptura și sufl area, suntem ca oameni, chemaţi și la împărtășirea din plinătatea 
darurilor lui Dumnezeu, ce neîncetat se revarsă asupra lumii. An de an în această 
perioadă ne întâlnim în biserici pentru a mărturisi adevărul Învierii Domnului, cel mai 
responsabil act din toată vieţuirea noastră pământească, fără de care creștinismul ar 
rămâne doar o umbră fără realitate, un izvor fără de apă, o candelă fără lumină, un trup 
fără sufl are, un cer fără soare și stele.

Biserica ne învaţă că Învierea Domnului este „Sărbătoarea Sărbătorilor”, este 
biruinţa asupra morţii, a răului, a întunericului și a iadului. Iată de ce la Sfi ntele Paști, 
trăim cu adevărat ieșirea din mormântul întunericului gândirii și făptuirii răului dintre 
noi. Hristos cel înviat din morţi ne cheamă astăzi să ieșim din izolare, din viaţa fără 
speranţă și din întunecosul mormânt al urii și violenţei faţă de aproapele, faţă de tot 
semenul nostru. Amintindu-ne, așa dar, de toţi cei mai triști, mai săraci și mai suferinzi, 
să nu uităm ca și noi, și ei au aceleași drepturi de la Dumnezeu de a se bucura astăzi. 
Să-i bucurăm cu prezenţa noastră însoţită de un dar cât de mic. Să ne reamintim că, 
spiritual, toţi suntem fraţi și că numai solidaritatea noastră poate șterge ochii umezi de 
tristeţe. Să ne deschidem braţele pentru a ajuta pe cei fără de ajutor, încredinţându-i că 
Dumnezeu nu ne părăsește și ne dăruiește binele la vreme de grea încercare.

Potrivit acestor îndemnuri, an de an Fundaţia Internaţională a Invalizilor 
la iniţiativa domnului 
președinte Ștefan Matei, 
organizează tradiţionala 
Caravană de Paști cu ocazia 
Învierii Domnului.

În cadrul acestei 
acţiuni de caritate domnul 
Ștefan Matei colindă ţara 
de la nord la sud de la est 
la vest împărţind daruri, 
bunătate și bucuria Învierii 
multor oameni care trăiesc 
în sărăcie, fi ind lipsiţi de 
speranţa unui viitor mai 
bun.

Anul acesta Caravana 
a ajuns și în satul Sălcuţa 
de prin părţile Căușenilor. 

În această localitate pitorească, care păstrează de secole frumoase tradiţii, Președintele 
Fundaţiei „F.I.I” și colaboratorii acesteia au fost așteptaţi și primiţi cu o deosebită 
căldură sufl etească de către preotul paroh al bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, 
protoiereul Grigore Jelihovschi și mulţimea de oameni care a inundat curtea sfântului 
locaș.

După dumnezeiasca liturghie domnul Ștefan Matei le adresează celor prezenţi 
urări de sănătate, pace și sărbători fericite, accentuând faptul că a rămas profund 
emoţionat de atmosfera care domnește în această parohie, de numărul mare de copii 
prezenţi la slujba divină și ospitalitatea oamenilor.

Trăim în lumina Sfi ntelor Paști, iar această lumină ne-a adus-o Iisus Hristos care 
prin moartea pe Cruce a biruit împărăţia întunericului. De aceea în semn de adâncă 
smerenie domnul Ștefan Matei aduce în dar acestei biserici o cruce de prestol pe care 
o înmână cu emoţii părintelui Grigore, drept dovadă peste veacuri a prezenţei sale în 
acest locaș. Astfel, Domnia Sa alături de mulţumirea părintelui a primit cel dintâi și 
binecuvântarea Domnului cu această sfântă cruce. În continuarea acţiunii de sufl et 
treizeci de familii defavorizate din această  localitate care au în componenţă și invalizi 
au primit ca ajutor produse alimentare și haine iar alţii s-au bucurat de un ajutor 
fi nanciar cu ocazia sfi ntei sărbători.

Strânsa colaborare între parohia satului Sălcuţa și Fundaţia „F.I.I” va continua, 
deoarece domnul Ștefan Matei și-a asumat obligaţia morală și creștinească de a acorda 
ajutor medical pentru spitalizare și intervenţii chirurgicale acelor oameni care au șansa 
de a depăși situaţia de criză. Celor ce nu se pot bucura de aceasta le va veni în ajutor, 
acordându-le scaunul cu rotile pe care l-au solicitat insistent sărmanii oameni.

În încheierea sărbătorii părintele Grigore Jelihovschi a adus frumoase mulţumiri 
pentru acţiunea de sufl et care a întregit și sărbătoarea, dar totodată a adus zâmbetul pe 
multe feţe amărâte de sărăcie și de boală. Sfi nţia Sa amintește tuturor că milostenia este 
acea aripă a rugăciunii care ne va ajuta la înfricoșătoarea judecată și roagă pe Bunul 
Dumnezeu să binecuvinteze activitatea de samarinean milostiv a domnului Ștefan 
Matei.

Amintim faptul că această acţiune de sufl et nu este singura în cadrul Caravanei 
de Paști 2008 organizată de Fundaţia Internaţională a Invalizilor prin intermediul 
parohiilor din republică. Domnul Ștefan Matei este dispus să vină în ajutor la ușurarea 
de suferinţă a tuturor celor prinși în această mreajă.

Cu ocazia Sfi ntelor Paști, Fundaţia „F.I.I” dorește tuturor sănătate. Bucuria 
netrecătoare a Învierii să dăruiască celor triști veselie, celor săraci ajutor, speranţă și 
milostenie, celor bolnavi, sănătate, celor robiţi în temniţă, eliberare. Celor pe care nu-i 
iubește nimeni, iubirea tuturor credincioșilor.

Aliona Moșneguţu Consilier al Fundaţiei „F.I.I”

ÎN LUMINA ÎNVIERII LA SĂLCUŢA

În Duminica Învierii Domnului, 
27 aprilie 2008, creștinii ortodocși 
din Chișinău au organizat un Drum 
al Crucii, pe ruta Bariera Sculeni - 
Porţile Orașului, acţiune care a devenit 
deja tradiţie pentru toţi credincioșii de 
aici. Istoricii deosebesc trei izvoare a 
tradiţiei Drumului Crucii: cea romana 
- se efectua atunci când în catacombe 

erau aduse Sfi ntele Daruri sau 
moaștele Sfi nţilor Martiri, în tradiţia 
ierusalimă Drumul Crucii reprezenta 
marșuri solemne ale mulţimilor în 
perioada marilor sărbători religioase, 
iar în cea bizantina Drumul Crucii este 
o procesiune de pocăinţă cu moaștele 
celor sfi nţi, înfăptuite în cazuri de 
pericole majore.

CREȘTINII ORTODOCȘI DIN 
CHIȘINĂU AU ORGANIZAT 

UN DRUM AL CRUCII 

22 aprilie 2008

Stimaţi  membri ai Adunării Parlamentare,
În legătură cu Rezoluţia „Accesul la avort fără  risc și legal în Europa”, 

suntem îngrijoraţi de viziunea materialistă, ce minimalizează viaţa omului, și 
de argumentele specifi ce ingineriei sociale, aduse în sprijinul ei. În proiectul de 
rezoluţie se dă exemplul României ca să se arate că, atunci când avortul este interzis, 
rezultatul ar fi  nu mai puţine avorturi, ci „mai multe avorturi clandestine”.

Susţinem că acest argument reprezintă o gravă manipulare ideologică, făcută 
– cu știinţă sau cu neștiinţă de către autorii acestui document ofi cial. În timpul 
dictaturii comuniste, problema avortului a constituit un element de bază  al 
ingineriei sociale, iar liberalizarea sau restrucţionarea avortului, s-a făcut în funcţie 
de felul cum a potenţat el   puterea elitei politice comuniste sau a dictatorului 
Ceaușescu. Avortul a fost liberalizat pentru prima dată în România de Partidul 
Comunist, în 1957 într-o societate tradiţională și strict orientată de viziunea 
creștină, iar liberalizarea s-a făcut sub presiunea  URSS-ului. Mai târziu, în 1966, 
Nicolae Ceaușescu a restricţionat avortul, în special ca  măsură anti-URSS și pentru 
a mări „masa socială”. A folosit drept argument creșterea numărului de avorturi 
ilegale, atunci când avortul este interzis – situaţie care n-a fost  lămurită nici în 
ţările democratice occidentale  (în anii ’70, și-n Franţa, și-n SUA, se știe  foarte 
bine că au fost manipulate statisticile, pentru a se infl uenţa legalizarea avortului), 
- înseamnă a manipula o realitate care nu putea fi  cunoscută cu exactitate și, mai 
grav, a  acţiona imoral, în defavoarea unor oameni care și așa au suferit privarea de 
libertate, mai  ales morală și spirituală, o jumătate de secol.

Pe de altă parte, considerăm că Rezoluţia „Accesul la avort fără risc și legal în  
Europa”, votată favorabil de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, va avea 
numai efecte negative în România.

Membri APCE, care au susţinut rezoluţia, nu cunosc faptul că dreptul la 
avort nu a fost recunoscut niciodată de vreo instanţă internaţională. Prin această 
rezoluţie, cât și prin  Raportul întocmit de Comisia pentru Șanse Egale a Adunării 
Parlamentare, este  atacată legea drepturilor omului și se încearcă scoaterea 
problemei avortului din competenţa  fi ecărei ţări în parte. Suntem îngrijoraţi că 
oamenii din Uniunea Europeană nu vor avea  asigurată de ţările lor protecţia 
legală specifi că statutului de cetăţean. Vă reamintim, de asemenea, că la avizarea 
Raportului, Comisia pentru probleme sociale a sănătăţii  și  familiei a audiat doar 
ONG-uri care promovează ideea accesului liber la avort și a obligativităţii educaţiei 
sexuale și susţin programe de aplicare a cestor idei. În România, unele asemenea  
organizaţii neguvernamentale, cu forţa fi nanciară  pe care o au, au  colaborat cu 
instituţii guvernamentale, manipulând lucrurile, de cele mai multe ori, în sensul 
aplicării ideologiei lor. Pentru o dezbatere obiectivă și echidistantă a problemelor  
expuse în Raport, ar fi  trebuit audiate și ONG-uri care au argumente să susţină 
restricţionarea avortului și care  cunosc  problemele tinerilor și ale familiilor.

În România, prin infl uenţa ONG-urilor cu ramifi caţii internaţionale, controlul  
populaţiei prin avort și contracepţie a fost legalizat la începutul anilor ‘90. 
Rezultatele  dezastruoase ale acestei strategii se pot vedea din studiile realizate de 
Ministerul Sănătăţii și organizaţii neguvernamentale. Rata avortului se menţine la 
unul dintre cele mai ridicate nivele pe plan mondial, ritmul de scădere al populaţiei 
este fără precedent în istorie (ONU anunţă că populaţia României va ajunge de 
la 21,6 milioane de locuitori, la 16 milioane de locuitori, în 2050), îmbolnăvirile 
cu boli cu transmitere sexuală nu mai pot fi  controlate,  iar rata îmbolnăvirilor de 
cancer mamar și de col uterin din ultimii ani a adus România pe  poziţiile 1-3 la 
nivel european.

De asemenea, în ultimii ani, multe ONG-uri românești sau străine, susţinute 
fi nanciar de industria avortului, au iniţiat programe de educaţie sexuală în școli, 
cu acordul Ministerului Educaţiei. Educaţia sexuală obligatorie introdusă în 
școli  face problema sexualităţii adolescenţilor să fi e rezolvată fără participarea 
părinţilor, care, în general, au toate responsabilităţile morale și fi nanciare pentru a 
asigura o viaţă bună copiilor lor. În România, viaţa adolescenţilor, pornind de la o 
înţelegere greșită, iresponsabilă a  sexualităţii, s-a înrăutăţit. Statisticile spitalelor 
și ale Ministerului Sănătăţii arată o creștere  alarmantă a numărului sarcinilor 
la adolescente, a ratei bolilor cu transmitere sexuală la adolescenţi și tineri și o 
scădere a vărsat primului contact sexual la 11-12 ani.

Vă mulţumim și vă rugăm să ţineţi cont de aceste realităţi triste, determinate de 
liberalizarea avortului în România.

Larisa Iftime, președinte,
Asociaţia Provita Media
Str. Leonida 27, Sector 2
București, 020555, România
Tel/Fax: + 40/21/210.34.27

Organizaţii care susţin scrisoarea:

Asociaţia „Pro-Vita pentru născuţi și nenăscuţi”, București
Fundaţia Ecumenică „Pro Axe Mundi”, București
Asociaţia „Pro-Vita” pentru născuţi și nenăscuţi, Filiala Cluj
Alianţa Familiilor din România
Familia Pr. Grigore Lucian, Pitești
Asociaţia Darul Vieţii, Timișoara
Asociaţia „Pro-Vita” pentru născuţi și nenăscuţi, Filiala Galaţi
Fundaţia Solidaritate și Speranţă, Iași
Fundaţia Creștin Ortodoxă PRO FILIIS, Pitești
Asociaţia Pro-Vita, Sibiu
Asociaţia Filantropică Medical Creștină Christiana, Proiectul Viaţa, Cluj

Scrisoare deschisă adresată Adunări 
Parlamentare a Consiliului Europei în 

legătură cu aprobarea Rezoluţiei „Accesul 
la avort fără risc și legal în Europa”

Deși scrisoare vine din partea unei organizaţii din România, situaţia descrisă, 
și problemele abordate sunt similare cu cele din Republica Moldova, anume din 
aceste considerente am hotărât să publicăm această scrisoare.
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În zilele noastre se editează tot mai multe cărţi, unele mai 
importante decât altele, fi e ele pentru publicul larg, fi e doar pentru 
cei interesaţi de un anumit domeniu, adresându-se atât intelectului 
frământat și dornic să absoarbă rezultatul experimentelor sau 
informaţiile puse la dispoziţie de unele centre de cercetare, cât și 
sufl etului care aspiră spre cele înalte. Puţine, însă, sunt lucrările 
scrise cu inima și cu dorinţa evocării unor personalităţi, care prin 
viaţa de zi cu zi, prin faptele și credinţa puternică au reușit să devină 
exemple de vieţuire pentru «oamenii unei lumi zbuciumate, așa cum 
este lumea în care trăim» (p. 7).

O astfel de lucrare a apărut la sfârșitul anului 2007 la 
Editura Trinitas, fi ind rodul dragostei, preţuirii și recunoștinţei 
P.Cuv. Arhimandrit Timotei Aioanei, Exarh cultural al mănăstirilor 
din Arhiepiscopia Iașilor și slujitor al Catedralei Mitropolitane, faţă 
de smeriţii slujitori ai lui Hristos, pe care i-a cunoscut personal sau 
despre care a auzit de la alţi părinţi «și care i-au adus bucurie în 
drumurile vieţii» (p. 7).

Părintele Arhimandrit Timotei Aioanei este unul dintre 
monahii pe care Dumnezeu i-a hărăzit cu daruri bogate, dar în 
mod special cu dragostea faţă de aproapele și deschiderea spre cele 
înalte, spre cele duhovnicești. Astfel, dorind să pătrundă tainele 
dumnezeirii și fi ind atras încă din fragedă vârstă de frumuseţile 
trăirii monahale, Părintele Timotei îndreptându-și de tânăr pașii spre 
vestitele vetre de spiritualitate românească din părţile Moldovei, 
ascultând poveţele și primind binecuvântarea marilor bărbaţi ai 
neamului nostru.

Fiind originar din localitatea Rădășeni, ţinutul Fălticenilor, 
judeţul Suceava, de mic a fost crescut în preajma Bisericii, a 
participat la hramurile mănăstirilor nemţene, a ascultat cuvintele 
de învăţătură ale celor mai mari duhovnici din Moldova, iar la 
vârsta alegerilor, pe când era în ultimul an la Seminar Teologic 
de la Mănăstirea Neamţ, și-a închinat viaţa slujirii lui Dumnezeu, 
îmbrăcând îngerescul chip, la mănăstirea din preajma seminarului, 
unde cu secole înainte Cuviosul Paisie pusese bazele unei vieţi 
monahale de tip atonit. După absolvirea seminarului, dorind să-și 
desăvârșească studiile teologice, a urmat, între anii 1989 -1990, 
cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din București și 
apoi ale Facultăţii de Teologie din Iași, pe care a absolvit-o în anul 
1993.

Înzestrat de Dumnezeu cu sufl et sensibil, iubitor de 
artă, cultură bisericească și spiritualitate românească, părintele 
Arhimandrit Timotei n-a pregetat să adune în acest volum intitulat 
«Portrete în cuvinte» textele publicate în diferite reviste sau ziare 
și cele inedite pe care le-a scris de-a lungul timpului despre părinţii 
și maicile cu o viaţa aleasă pe care i-a cunoscut prin mănăstirile 
nemţene, profesorii de seminar și alte personalităţi marcante.

Cartea nu este cum ne-am fi  așteptat structurată pe capitole, ci 
prezintă evenimentele într-o ordine logică, fi rească scopului propus 
de autor. Te încântă limba dulce și frumoasă, înserată cu metafore 
și descrieri amănunţite pe ici, pe colo. Stilul original, plăcut, face 
ca naraţiunea să curgă ca o apă cristalină și să trezească la viaţă 
pe cei care o vor absorbi. Citind cartea Părintelui Arhim. Timotei, 
descoperi aspiraţiile sale spre o viaţă de rugăciune, o viaţă în deplină 
armonie cu Dumnezeu și cu semenii, trăsătură caracteristică celor 
care sunt ancoraţi în valorile veșniciei, în valorile ortodoxiei și 
ale credinţei strămoșești. Lecturarea este ușoară și te poartă pe 
diferitele meridiane ale ortodoxiei românești, sună a pateric, fi ind 
plină de mărturiile celor care nu s-au îndoit de puterea și lucrarea lui 
Dumnezeu chiar în cele mai grele momente ale vieţii, ci și-au purtat 
cu demnitate Crucea pe care Dumnezeu le-a rânduit-o (p. 217-220; 
204-205).

Lucrarea «Portrete în cuvinte» apare ca o alifi e tămăduitoare 
pentru cei care doresc să se elibereze de stresul zilnic, de literatura 
poliţistă și SF lipsită de duh, care a inundat după 1990 piaţa 
românească și infl uenţează destinele multor tineri. În contrast cu 
acestea, portretele făcute de Părintele Timotei te conving să nu-ţi 
pierzi nădejdea și să fi i credincios valorilor strămoșești. Societatea a 
trecut prin momente și mai grele decât provocările din zilele noastre, 
dar, rămânând în corabia Bisericii, a reușit să iasă din impas. Soluţia 
nu vine din valori străine spiritualităţii neamului, ci din cele proprii, 
experimentate de mai bine de două milenii.

Ca urmare a crizei de modele prin care trecem, în urma 
unui îndelungat proces de ateizare din a doua jumătate a secolului 
al XX-lea, dar și a secularizării ce cuprinde încet și Europa de Est, 
societatea românească este în permanentă frământare, în căutarea 
modelelor compatibile structurii sale sufl etești.

Reintroducerea în atmosfera și duhul liturgic al vieţii 
părinţilor care au înscris pagini de teologie practică prin viaţa 
și credinţa lor statornicite în înfăptuirea binelui, dar și în bogata 
literatură aghiografi că și catehetică la care face trimitere lucrarea 
Părintelui Arhimandrit Timotei, ne dă mari speranţe în viitorul 
ortodoxiei românești.

În continuare voi evoca doar câteva exemple din cele 
prezentate de autor, lăsând pe cititor să se bucure de lecturarea 
textului și de mărturiile și mărturisirile valoroase pe care le aduce 
în atenţie, arătând că toate trebuie făcute cu dragoste desăvârșită 
pentru Cel care ne-a făcut după chipul Său și pentru cei cu care 
convieţuim. 

După cuvântul înainte, autorul prezentei lucrări a evocat 
personalitatea Sfi ntei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, 
ale cărei sfi nte moaște au fost aduse la Iași în anul 1641, din capitala 
Bizanţului. Pentru ajutorul grabnic primit și desele minuni pe 

care le-a săvârșit Sfânta Cuvioasă Parascheva a devenit patroana 
locuitorilor Ţării Moldovei, acoperitoarea tinerilor și a fecioarelor, a 
familiilor, iar aceasta o putem constata din evlavia poporului român 
care an de an, la data 14 octombrie, în ziua pomenirii Sfi ntei, vine în 
pelerinaj la racla cu sfi ntele ei moaște. Așa cum subliniază autorul, 
«moaștele Cuvioasei Parascheva au fost și rămân odorul cel mai de 
preţ din capitala Moldovei»(p. 9-12).

Un loc aparte îl dedică personalităţii « Sfântului Voievod 
Ștefan cel Mare, voievodul cel strălucit al Moldovei», canonizat de 
Biserica Ortodoxă Română la data de 2 iulie 1992, cel care a reușit 
în anii domniei să păstreze credinţa strămoșească și să o împletească 
cu fapte de vitejie, să ctitorească cele mai multe mănăstiri, fi ind 
ascultător duhovnicului său, Cuviosul Daniil Sihastru (p. 13-15). 
Autorul scoate în evidenţă unele caracteristici mai puţin întâlnite 
la liderii politici din zilele noastre – smerenia și iubirea de neam și 
de ţară. Faptele lui de milostenie au depășit cu mult graniţele ţării, 
chiar dușmanii recunoscându-i superioritatea. Iată roadele credinţei 
și iubirii de Dumnezeu și de ţară.

În continuare evocă personalitatea Întâistătătorului Bisericii 
noastre, vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, care slujea cu 
multă dăruire Sfânta Liturghie, fi ind recunoscător părinţilor din 
mănăstirile prin care a trecut mai întâi ca novice, iar mai apoi ca 
Mitropolit al Moldovei și Sucevei, pe care nici după aproape 80 de 
ani nu i-a uitat în rugăciunile sale (p. 16-22).

Din relatările și descrierea evenimentelor la care a participat, 
prin stilul viu și elegant, părintele Timotei te face să te simţi martor 
la deschiderea cerului și a «Braţelor părintești» pentru cel care 
depunea voturile monahale pe 5 august 1987 la Mănăstirea Sihăstria. 
Descrierea amănunţită și introducerea în atmosfera slujbei de 
călugărie a monahului Daniel Ciobotea, actualul Patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române, te face să trăiești fi orul prezenţei harice și emoţia 
împreună cu cei de faţă (p. 23-25).

Sunt evocate personalităţile Patriarhilor Justinian, Iustin, 
Diodor I al Ierusalimului, ale Î.P.S. Mitropolit Antonie Plămădeală 
al Ardealului, Î.P.S. Mitropolit Visarion Puiu al Bucovinei, ale Î.P.S. 
Arhiepiscop Pimen al Sucevei și Rădăuţilor, P.S. Gerasim Cucoșel, 
unul dintre puţinii ierarhi moldoveni care a răspuns prezent chemării 
lui Dumnezeu de fi ecare dată, etc.

Nu lipsesc nici portretele renumiţilor stareţi: Ierom. Paisie 
Olaru, Arhim. Ilie Cleopa, Arhim. Benedict Giuș, Arhim. Petroniu 
Tănase, etc. ale Arhid. Prof. Ioan Ivan, Monahul Nicolae Steinhard 
de la Rohia, Stavrofora Eustochia Ciocan, Stavrofora Teofana 
Scântei, etc., cei mai mulţi dintre ei dormiţi în Domnul.

O grijă aparte are și de unii slujitori vrednici din Mitropolia 
Moldovei și Bucovinei, foști colegi de seminar, astăzi, stareţi de 
mănăstiri, profesori de teologie, arhierei, oameni de litere etc. 

Pentru a vă convinge în mod deosebit de valoarea și 
frumuseţea noii cărţi a P. Cuv. Arhim. Timotei Aioanei, vom încheia 
subliniind că ea “se adresează oamenilor de sufl et, care caută lucruri 
netrecătoare într-o lume efemeră...”. Având în vedere bogăţia 
duhovnicească ce caracterizează  lucrarea “Portrete în cuvinte”, vă 
îndemnăm să vă aplecaţi asupra modelelor descrise și să înscrieţi în 
cartea veșniciei și a neamului numele voastre asemeni acestor demni 
fi i ai Bisericii.

Ieromonah Veniamin GOREANU
M-rea Antim, București

La 28 aprilie anul curent, în incinta Casei de Cultura 
a satului Cruglic, raionul Criuleni a avut loc a VIII-a ediţie 
a Festivalului cântecului pascal cu genericul: “Hristos a 
înviat”.  Cu adevărat a fost o sărbătoare de sufl et în care 
se simţea dorinţa mare de a vesti prin cântec Învierea lui 
Hristos. La acest Festival s-au prezentat 17 colective cu 
repertorii foarte bogate și bine pregătite. În holul Casei de 
Cultura s-a organizat și tradiţionala expoziţie cu lucrări 
de pictură, ouă încondeiate și broderii a copiilor satului 
Cruglic. Sărbătoarea a fost deschisă de șeful acestei 
instituţii dl Andrei Ciorba și primarul satului Cruglic dna 
Svetlana Cucu, apoi au evoluat corul condus de dna Silvia 
Ciorba și corul de copii condus de dna Ecaterina Coica, 
ambele din s. Cruglic. Prin cântări pascale au fost salutaţi 
toţi invitaţii, după care au evoluat colectivele localităţilor: 
Izbiște, Criuleni, Mășcăuţ (2 colective), Dubăsarii–Vechi 
(2 colective), Ișnovăţ, Boșcana, Oniţcani, Rașcova din 
raionul Criuleni, precum și Coșniţa și Pârâta din raionul 
Dubăsari.

Festivalul din anul curent a fost mai special decât 

în ediţiile anterioare prin faptul ca au participat și copii cu 
pregătire speciala de la centrul „Speranţa”, or. Criuleni. 
Aceștia au dovedit publicului ca sunt copii cu capacităţi 
ca și ceilalţi, prezentând un program deosebit cu multă 
dăruire, iar publicul i-a petrecut cu aplauze furtunoase. 
Sărbătoarea a încheiat prin participarea corului 
protopopiatului, compus din preoţi și preotese. 

Cu poezii din creaţia proprie pentru a ajunge în 
adâncul sufl etului spectatorului a venit dna Eugenia 
Crăciun. 

Moderator al acestui Festival a fost preotul-paroh 
Nicolae Ciobanu, care în fi ecare an o face cu succes. La 
sărbătoare au fost drept oaspeţi: Protopopul raioanelor 
Criuleni și Dubăsari – protoiereul Teodor Pelin; dna 
Lilia Cazacu de la secţia Cultură și Turism a Consiliului 
Raional Criuleni, care a venit cu daruri și cu diplome 
pentru fi ecare colectiv și pentru organizatori; dnii Nicolae 
și Lidia Frumosu; dnii Vasile și Irina Nicolai; preoţi ai 
parohiilor sus numite și creștini din satele din vecinătate. 

La sfârșitul Festivalului colectivelor li sau înmânat 
diplome de participare și iconiţe.

PORTRETE ÎN CUVINTE, 
de Arhim. Timotei AIOANEI, 

Editura Trinitas, Iași, 2007, p. 312.
– recenzie –

LA CRUGLIC 
- FESTIVALUL 

CÂNTECULUI PASCAL

TROIŢĂ 
PENTRU 

UNITATE, 
LA 

CHIȘINĂU 
În Duminica Sfi ntelor Mironosiţe, în apropierea 

campusului studenţesc al Politehnicii din Chișinău, 
a fost sfi nţită o troiţă din lemn de stejar, înaltă de 
patru metri. Troiţa a fost realizată în cadrul unui 
proiect, intitulat: “O Troiţă pentru Unitate”, început 
în luna august 2007.  Troiţa aceasta este închinată 
unităţii de neam și împlinirii, anul acesta, a 90 
de ani de la votarea în Sfatul Ţării  a Unirii cu 
România, la 27 martie 1918, ca și a 16 ani de la 
Drumul Crucii Chișinău-București, din Piaţa Marii 
Adunări Naţionale și Sfânt în Piaţa Universităţii. 
Troiţa a fost amplasată în faţa terenului pe care 
urmează a fi  ridicată o biserică având hramul 
„Intrarea în Ierusalim a Mântuitorului” și „Sfi nţii 
Trei Ierarhi”.  



catehizare 7Nr. 05 (202), 20 mai  2008 curierul ortodox

NELINIȘTIT ESTE SUFLETUL NOSTRU PÂNĂ NU SE ÎNTOARCE IARĂȘI LA TINE,  DOAMNE 

“PUTEREA SFINŢITOARE”

LITURGHIILE ORTODOXE ÎN TRECUT ȘI ÎN PREZENT. 
TIMPUL SĂVÂRȘIRII LOR

Liturghiile ortodoxe în 
trecut și în prezent 

Din cele mai vechi timpuri, istoria atestă apariţia 
unui număr foarte mare de formulare ale Sf. Liturghii, 

circa 50 – 60, unele păstrate până în prezent, dintre care 
aducem următoarele:

 1. Liturghia Sf. Iacob, fratele Domnului;
 2. Liturghia Sf. Marcu;
 3. Liturghia romană;
 4. Liturghia Sf. Vasile cel Mare;
 5. Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur;
 6. Liturghia Sf. Grigore Dialogul (Darurile cele 

mai înainte sfi nţite);
 7. Liturghia africană;
 8. Liturghia Sf. Grigorie de Nazianz;
 9. Liturghia Sf. Chiril al Alexandriei;
 10.Liturghia Armeană;
 11.Liturghia milaneză;
 12 Liturghia Sf. Ambrozie al Mediolanului;
 13.Liturghia Galicană (sec. V-VI);
 14.Liturghia Spaniolă sau Mozarabică ;
 15.Liturghia Celtică. 
În Bisericile ortodoxe în prezent se ofi ciază trei 

Sfi nte Liturghii, și anume: Liturghia Sfântului Ioan 
Gură de Aur, Liturghia Sfântului Vasile cel Mare și 
Liturghia Darurilor mai înainte sfi nţite, numită și a 
Sfântului Grigorie Dialogul.

a) Liturghia Sfântului Vasile se săvârșește numai 
de 10 ori pe an: în primele 5 duminici ale Postului 
Mare; în Joia și Sâmbăta din Săptămâna Patimilor, 
în ziua Sfântului Vasile (l ianuarie), în ajunul Nașterii 
Domnului (24 decembrie) și în ajunul Bobotezei (5 
ianuarie). Atât în Joia și Sâmbăta Patimilor, cât și în 
ajunul Nașterii și al Botezului Domnului, Liturghia 
aceasta este unită cu Vecernia. Când cele două ajunuri 
cad sâmbăta sau duminica, atunci în ziua ajunului se 
săvârșește Liturghia Sfântului Ioan, iar a Sfântului 
Vasile se face în ziua praznicelor, fără să se mai 
unească cu Vecernia.

b) Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul se 
săvârșește de obicei miercurea și vinerea din timpul 
Postului Mare (afară de Vinerea Pati milor), luni și 
marţi din Săptămâna Patimilor și în câteva zile în care 
cad sărbători mai importante din perioada postului, ca: 
Sf. Haralambie (10 februarie), a doua și a treia afl are a 
Cinstitului Cap al Sf. Ioan Botezătorul (24 februarie), 
Sfi nţii 40 de Mucenici (9 martie) și ajunul Bunei-
Vestiri (24 martie), dacă acestea cad în zilele de luni 

până vineri inclusiv.
c) Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se 

săvârșește în toate cele lalte zile din cursul anului, în 
afară de timpul Postului Mare, Liturghia Sfântului 
Ioan se săvârșește în toate sărbătorile din cursul 
anului cu ex cepţia celor trei zile liturgice din perioada 
Octoihului, în care se face Liturghia Sfântului Vasile 
(l ianuarie, ajunul Nașterii și ajunul Bobote zei). În 
timpul Postului Mare ea se săvârșește de opt ori: în 
primele șase sâmbete, în Duminica Floriilor și în ziua 
Bunei-Vestiri (25 martie), în orice zi a săptămânii ar 
cădea.

În ce privește momentul când trebuie să înceapă 
Sfânta Liturghie, este stabilit Ceasul al III-lea (ora 
9 dimineaţa), când Domnul a fost răstignit pe cruce 
(Marcu XV, 25) și când S-a pogorât Duhul Sfânt peste 
Sfi nţii Apostoli.

Locul săvârșirii Sfi ntei Liturghii. Sfânta Liturghie 
se săvârșește nu mai în biserică, paraclise sau capele 
sfi nţite și cu Antimis. Numai în cazuri excepţionale, 
de exemplu la hramurile mănăstirilor sau la sfi nţirile 
de bi serici și numai cu aprobarea episcopului, se poate 
săvârși Sfânta Litur ghie în afara bisericii, punându-se 
pe o masă Sf. Antimis, fără acesta neputându-se sluji 
nici în biserică și nici în afară din biserică.

Lucrurile necesare 
pentru săvârșirea Sfi ntei 

Liturghii
Pentru săvârșirea Sfi ntei Liturghii sunt necesare 

următoarele: Sf. Antimis, sfi ntele veșminte, sfi ntele 
vase (discul, potirul, steluţa, copia, linguriţa și 
acoperămintele), prescuri, vin curat și apă; cărţile 
necesare preotului: Sf. Evanghelie și Liturghierul, iar 
pentru cântăreţi: Apostolul și Catavasierul, mai multe 
luminări: cel puţin două pe Sf. Masă, una la proscomidiar 
și câte una în sfeșnicele împărătești.

Dr. Nicolae Fuștei

“Modus operandi al 
ecumenismului este să ne 
convingă mai întâi ca putem 
toţi trai în aceeași familie 
(oikos) dar fi ecare să avem 
camerele noastre separate. 
Ni se spune că astfel ne vom 
putea înţelege cu toţii și vom 
dialoga și vom fi  deschiși unii 
la alţi, ceea ce este cu siguranţă 
ceea ce Hristos vrea și este un 
lucru frumos de făcut. Nu s-
a rugat El ca toţi să fi e una? 
Fiind în camere separate, ne 
putem toţi păstra obiceiurile 
noastre ciudate de ritual și 
de manifestare a credinţei, 
păstrându-ne astfel identitatea 
și arătând lumii că Dumnezeu 
nu este așa de rău și că religia 
este un lucru bun în cele din 
urmă. În plus, ce rău poate 
să facă doar faptul că vorbim 
între noi?

Suna frumos, nu-i așa?
Bineînţeles, fi ind toţi în 

aceeași familie, înseamnă că 
o credinţă este la fel de validă 
ca și următoarea, deoarece 
toţi locuim în aceeași casă. 

Căditul din cădelniţă este la 
fel ca și bătutul la tobă, așa 
cum psalmodia troparului 
este la fel ca și bâlbâiala în 
duh (n.t. - probabil autorul se 
refera la vorbitul în limbi al 
penticostalilor, care se cred 
sub infl uenta Duhului Sfânt 
atunci când se manifestă 
asemenea îndrăciţilor care 
mormăie, zbiară și scot sunete 
ciudate și stridente care nu 
pot fi  înţelese). Fiecare are 
un specifi c al manifestării 
dar în fapt, “toţi îl căutam pe 
Dumnezeu”.

Mulţi ortodocși bine-
intenţionaţi cred că prin 
participarea în aceasta familie, 
chiar  dacă ei cred că doar 
închiriază o cameră, vor 
aduce pe toţi să vadă adevărul 
Ortodoxiei. În realitate, prezenţa 
lor îi face pe ceilalţi membri ai 
casei să simtă că ortodoxia este 
doar un alt membru al Oastei 
Domnului, deoarece (credeţi-
mă) cărţile au fost aruncate și 
termenii dialogului sunt deja 
stabiliţi. […]

Bineînţeles, nimeni 
nu ar trebui să fi e prostit. 
Ecumeniștii nu vor fi  
mulţumiţi pentru totdeauna cu 
“zidurile care ne despart”. De 
ce să trăim în camere separate? 
Să începem să vorbim despre 
ce avem în comun, în loc 
de ceea ce nu avem, și în 
curând toţi pereţii vor cădea 
și noi vom trăi fericiţi într-o 
singură mare cameră. Și de 
acum, nu ar trebui să ne mai 
numim Consiliul Mondial al 
Bisericilor (sic), ci ar trebui să 
ne numim Consiliul Mondial 
al Religiilor (OH, nu știam 
că și hindușii sunt parte din 
familie … lor cine le-a dat 
drumul? […])

Ar trebui să ne dăm 
seama că Consiliul Mondial 
al Bisericilor nu propune o 
structură de biserică mondială, 
așa ca toţi cei preocupaţi de 
jurisdicţia și parohia lor pot să 
se relaxeze. Nimeni nu ne va 
lua ograda sau puterea politică 
sau venitul deoarece CMB 
știe că ar fi  un adevărat război 

dacă ne-ar ameninţa puterea 
noastră. Compromisurile în 
credinţă sunt un lucru mult 
mai ușor de realizat. Astfel, 
mai degrabă ne duc icnet 
către o religie mondială de 
recunoașteri mutuale în loc de 
o singura biserică mondială, 
și face concesii pentru 
manifestările eclesiologice ale 
slăbiciunii noastre omenești, 
pe care oricum “le vom depăși 
într-o zi”.

Și așa stă treaba. Mișcarea 
ecumenistă este minimalistă: 
“Haideţi să ne oprim la 
adevărul cu care suntem toţi 
de acord”. Ortodoxia este 
MAXIMALISTĂ - totul 
contează. Și de aceea cele două 
niciodată nu se vor amesteca. 
Ne vom obișnui cu asta. Într-o 
atmosferă pluralistă încărcată 
cu expresii capcană gen 
“fraţi”, “iubire”, “împreună”, 
“dialog” etc vom fi  pentru 
totdeauna niște paria. […]

Pr. John
PS: În fuga după 

îmbrăţișare să nu uitam de 

mica adunare a papei de la 
Assisis cu câţiva ani în urmă. 
Orice am crede noi despre 
Francisc, probabil că s-a 
răsucit în mormânt când i-au 
cântat Budiștii în coarne. Mă 
întreb dacă a observat cineva 
că la scurt timp după asta, 
catedrala din Assisis a fost 
aproape distrusă (n. t. la un 
cutremur în 1997).

La fel și cu câţiva ani în 
urmă, când Angliganii au pus 
episcop pe David Jenkins - un 
agnostic și ultraliberal (n. t. 
care a mărturisit că nu crede în 
învierea fi zică a lui Hristos sau 
în nașterea din Fecioară. 

De asemenea, Jenkins a 
fost primul episcop anglican 
care a “binecuvântat” o 
căsătorie între homosexuali, 
dintre care unul era vicar). 

La trei zile după ce a fost 
numit episcop, fulgerul a lovit 
Catedrala “York Minster” (n. t. 
sediul Arhiepiscopiei de York, 
a doua în conducerea Bisericii 
Angliei). Oare este vreun semn 
pe undeva pe-aici? 

CE ESTE ECUMENISMUL ?
Mărturia unui fost preot care 20 de ani a fost activ în activităţi ecumeniste în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor
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Episcopul Ilarion de Viena și Austria, din Patriarhia Moscovei, a declarat, într-
un interviu acordat publicaţiei „Creștinism și Cultură” din Bulgaria, că Bisericile 
Ortodoxă și Catolică sunt aliaţi care ar putea forma un parteneriat strategic cu 
scopul apărării valorilor creștine. Episcopul a criticat, totodată, pe unii protestanţi, 
deoarece prezintă o versiune liberală a creștinismului. „Trebuie să înţelegem că 
toţi credincioșii Bisericilor Ortodoxă și Catolică nu mai sunt rivali. Suntem aliaţi. 
Rivalitatea trebuie să înceteze odată pentru totdeauna. Dacă înţelegem aceste 
lucruri, atunci prozelitismul va înceta”, a declarat episcopul Ilarion.

La Mănăstirea Neamţ va avea loc, 
în data de 5 iunie 2008, de sărbătoarea 
Înălţării Domnului, proclamarea solemnă a 
canonizării a 9 sfi nţi nemţeni. Canonizarea 
acestor sfi nţi a fost aprobată de către membrii 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române în ședinţa din data de 5 - 7 martie 
2008. PF Părinte Patriarh Daniel a susţinut 
această recomandare ca în acest an, la hramul 
Mănăstirii Neamţ, să se facă și proclamarea 
ofi cială a canonizării unora dintre sfi nţii 
nemţeni, care au fost canonizaţi de Biserica 
noastră în 6 martie 2008, când Sf. Sinod a 
pus în discuţie canonizarea acestor sfi nţi 
români, ca urmare a adresei Mitropoliei 
Moldovei și Bucovinei care cuprindea 
propunerea de canonizare a 9 cuvioși români 
nemţeni. Sfântul Sinod a luat în discuţie 
această adresa și, în urma lămuririlor făcute 
de PF Părinte Patriarh Daniel și a consultării 
plenului Sf. Sinod, s-a luat hotărârea ca 
acești sfi nţi propuși să fi e canonizaţi. Este 
vorba despre: Cuv. Simeon și Amfi lohie de 
la Pângăraţi (7 septembrie), Cuv. Chiriac 

de la Tazlău (9 septembrie), Cuv. Iosif și 
Chiriac de la Bisericani (1 octombrie), Cuv. 
Rafael și Partenie de la Agapia Veche (21 
iulie), Cuv. Iosif de la Varatec (16 august) 
și Cuv. Ioan de la Rașca și Secu (30 august). 
Ultimul parastas pentru sfi nţii pe care i-
am pomenit se face, de regulă, în preziua 
proclamării ofi ciale a canonizării. Dorinţa 
părinţilor și a maicilor de la mănăstirile 
respective a fost aceea ca acest parastas să fi e 
ofi ciat la fi ecare mănăstire în parte, în preziua 
hramului Înălţării Domnului. PF Părinte 
Patriarh Daniel a aprobat lucrul acesta, având 
în vedere evlavia vieţuitorilor din mănăstirile 
respective pentru sfi nţii canonizaţi, dar și 
dorinţa acestora de a participa la slujba 
aceasta de Parastas. Prin urmare, la toate 
mănăstirile acestea va fi  desemnat cate un 
ierarh care va săvârși slujba Parastasului, 
împreună cu părinţii slujitori din mănăstirile 
respective. La acest eveniment deosebit 
au fost invitaţi membrii Sf. Sinod, încât 
speram la o participare cât mai numeroasă 
a ierarhilor.

În duh de bucurie, în Egipt și pe 
cuprinsul întregului continent african, 
a fost prăznuită, în data de 11 mai 
a.c., sărbătoarea Tronului Patriarhiei 
Alexandriei. Este vorba despre ziua 
închinată întemeietorului Bisericii din 
Alexandria, Sfântul Marcu. Pe data 
de 11 mai, dimineaţa, în impunătoarea 
biserică a Bunei Vestiri din Alexandria, 
în prezenţa președintelui Consiliului 
Elenismului din diasporă, a 
ambasadorului grec în Egipt, a unor foști 
și actuali demnitari eleni, a autorităţilor 
locale, cât și a multor pelerini din 
Egipt, Grecia și Cipru, Preafericitul 
Teodoros al II-lea a făcut cele mai 
calde urări tuturor colaboratorilor săi 
din cadrul administraţiei patriarhale, 
cât și ofi cialilor prezenţi, majoritatea 
dintre ei, susţinători ai proiectelor 
misionare ale Patriarhiei. Întâistătătorul 
Patriarhiei Alexandriei a vorbit despre 
direcţiile operei misionare desfășurate 
de către Biserica pe care păstorește, 

caracterizându-i pe colaboratorii 
săi drept „vrednici continuatori ai 
tradiţiilor, colaboratori și susţinători 
preţioși, care nu ezită să jertfească timp, 
efort și bani pentru a susţine programele 
Patriarhiei Alexandriei, care privesc 
printre altele și tratarea bolnavilor, 
programele anti-sida, educarea copiilor 
africani și propovăduirea Evangheliei 
în 54 de ţări ale acestui continent”. 
După terminarea slujbei Sfi ntei 
Liturghii, Preafericitul Teodoros al 
II-lea a primit, în Sala Tronului, un 
grup de pelerini și un cor al Mănăstirii 
Novospaski din Moscova, care i-au 
înmânat patriarhului Alexandriei un 
mesaj al patriarhului Alexei al II-lea 
al Moscovei și al întregii Rusii. Cu 
această ocazie, patriarhul Alexandriei 
a vorbit despre relaţiile frăţești dintre 
cele două Biserici, oferind celor 
prezenţi câte un volum dedicat vizitei 
întreprinse, între 6-16 octombrie 2007, 
în Rusia și Ucraina.

ÎPS  Hilarion Kapral, arhiepiscopul 
Australiei și al Noii Zeelande, a fost ales în 
demnitatea de primat al Bisericii Ortodoxe Ruse 
din diasporă. Alegerea ÎPS  Sale a avut loc în 
data de 12 mai 2008, la New York. Intronizarea 
va avea loc duminica, 18 mai 2008. 

ÎPS  Hilarion Kapral s-a născut la data de 6 
ianuarie 1948, în Canada, în cadrul unei familii 
de emigranţi ucrainieni. În 1967, a intrat la 
Seminarul de Jordanville, pe care l-a terminat 
în 1972, după care a intrat în Mănăstirea „Sf. 
Treime”. A devenit monah la data de 2 decembrie 
1974, a fost hirotonit intru diacon, în 1975, și 
intru preot, în 1976. La 10 decembrie 1984, 
ÎPS  Hilarion a fost hirotonit intru arhiereu, 
fi ind numit episcop de Manhattan și secretar 
adjunct al Sinodului episcopilor. În iunie 1996, 
a devenit arhiepiscop de Sidney și Australia. 
Începând cu anul 2006, ÎPS  Hilarion este 
prim-vicepreședinte al Sinodului episcopilor 
Bisericii Ortodoxe Ruse din diasporă.

În data de 6 mai 2008, cu binecuvântarea Preafericitului Hrisostom al II-lea, 
arhiepiscop de Noua Justiniana și Întâistătător al Bisericii Ortodoxe a Ciprului, s-au 
desfășurat, la Nicosia, lucrările Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe a Ciprului. Potrivit 
comunicatului de presă emis, între temele abordate au fost și următoarele: 

1. Studierea „Documentului de la Ravena” referitor la dialogul dintre Biserica 
Ortodoxă și Biserica Romano-catolică; dezbateri și clarifi cări ulterioare prezentării 
referatului mitropolitului Pavlos de Kirinias, responsabilul Comisiei Sinodale Teologice 
pentru teme dogmatice. S-a hotărât ca discutarea „Documentului de la Ravena” să 
continue și pe parcursul următoarei întruniri sinodale. 

2. Aprobarea propunerii Preafericitului Hrisostom al II-lea de a-i acorda fostului 
ambasador al Rusiei la Nicosia, Andrei Nesterenko, distincţia Medalia Sfi ntei 
Arhiepiscopii a Ciprului. 

3. A aprobat interzicerea prezenţei preoţilor la programele de televiziune și radio fără 
binecuvântarea scrisă a episcopului eparhiot. 

4. S-au luat în discuţie anumite proiecte de asistenţă socială, fi ind prezentat în acest 
sens raportul mitropolitului Gheorghios de Pafos.

Vorbind unui grup de pelerini greci, patriarhul 
ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului a 
enumerat problemele cu care se confruntă Patriarhia 
Ecumenică, „cele mai multe cauzate de relaţia cu 
Guvernul Turc”. Sanctitatea Sa a menţionat că, deși 
Turcia dorește să adere la Uniunea Europeană, ceea 
ce înseamnă anumite obligaţii din partea acestei 
ţări, totuși, în ceea ce privește relaţiile cu Patriarhia 
Ecumenică, acestea au rămas la fel de reci. După 
cum afi rmă patriarhul ecumenic, promisiunile 
Guvernului Turc de a redeschide Școala Teologică 
din Halki, precum și retrocedarea averilor bisericești 
au rămas nesoluţionate. Uniunea Europeană aduce 
mereu în atenţia Turciei obligaţia de a respecta 
celelalte religii minoritare și drepturile omului, în 
general. Sanctitatea Sa a mai declarat oaspeţilor 
sosiţi în vechea cetate a Constantinopolului că 
Patriarhia Ecumenică reprezintă Biserica Mamă a 
tuturor celorlalte Biserici Ortodoxe, dar, cu toate 
acestea, s-a confruntat de-a lungul istoriei și încă se 

mai confruntă cu o multitudine de probleme. 
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