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Sfânta și dumnezeiasca Arătare a
Prăznuirea Nașterii celei după
trup a Domnului Dumnezeului și Domnului Dumnezeu și Mântuitorului
Mântuitorului nostru Iisus Hristos nostru Iisus Hristos
25 decembrie/ 7 ianuarie
Bunul Dumnezeu, văzând neamul
omenesc chinuit de diavol, I s-a făcut milă
de el. A trimis pe Arhanghelul Gavriil să zică
Născătoarei de Dumnezeu: “Bucură-te ceea
ce ești plină de har, Domnul este cu tine!”.
Și îndată S-a zămislit Domnul nostru Iisus
Hristos, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, în
preacuratul ei pântece. Când s-au împlinit
nouă luni de la zămislire, ieșit-a porunca
de la cezarul August ca să se înscrie toată
lumea și a fost trimis Quirinius în Ierusalim
ca să facă înscrierea. Deci a venit și Iosif,
păzitorul Născătoarei de Dumnezeu, cu
dânsa ca să se înscrie în Betleem. Și când
a venit vremea să nască Fecioara, n-a găsit
casa, că era multă lume; de aceea a intrat
într-o peșteră săracă și acolo a născut, fără
stricăciune, pe Domnul nostru Iisus Hristos.
L-a înfășat ca pe un prunc și L-a culcat
în ieslea vitelor. Acolo, între vite, au pus
pe Ziditorul tuturor, pentru că avea să ne
mântuiască pe noi de întinăciune.

6/19 ianuarie
Sfânta și dumnezeiasca Arătare a
Domnului Dumnezeu și Mântuitorului
nostru Iisus Hristos o sărbătorim în
aceasta zi, în toate sﬁntele biserici,
făcând, de cu seara, slujba Privegherii. Ca
însuţi Dumnezeu Cuvântul, îmbrăcânduSe în Adam cel vechi și plinind toate ale
Legii, a venit la marele Prooroc Ioan, ca
să Se boteze. Și acesta îl oprea, zicând
către Dânsul: “eu am trebuinţa sa ﬁu
botezat de Tine și Tu vii la mine?”.
Dacă a auzit însă pe Domnul
zicând: “lasă acum”, a cunoscut că
botezul este plinirea a toată dreptatea și
L-a lăsat. Și botezându-Se Hristos, toată
ﬁrea apelor a sﬁnţit; și cufundând în apele
Iordanului toate păcatele oamenilor,
îndată a ieșit din apa; înnoind și zidind
din nou pe omul, care era învechit în
păcate și dându-i împărăţia cerurilor. A
Cărui slavă și putere este în vecii vecilor.
Amin.

Pastorala Înalt Prea Sﬁnţitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al
Întregii Moldove la Nașterea Domnului 2009/2010
Iubiţi credincioși,

5 ianuarie 2010
“Ceea ce patriarhii cu mare
dor au așteptat, proorocii au prezis,
drepţii au dorit să vadă, s-a împlinit
în ziua de astăzi: Dumnezeu S-a
arătat în trup pe pământ și a locuit
între oameni. De aceea, să ne
bucurăm și să ne veselim!” (Sf. Ioan
Gură de Aur, Cuvânt la Nașterea
Domnului)

Bunul Dumnezeu s-a milostivit
asupra noastră și iată că am ajuns să
sărbătorim iarăși Nașterea Domnului.
Prin păcatul neascultării primii
oameni au pierdut pacea cu Dumnezeu,
ﬁind condamnaţi la singurătate și la
moarte. Deși au pierdut Paradisul,
protopărinţii noștri au trăit și au murit
cu nădejdea venirii unui Mântuitor.
După izgonirea lui Adam din Rai,
Dumnezeu Tatăl - Creatorul Cerului
și al pământului, a făgăduit că va
trimite lumii un Răscumpărător.
Domnul a purtat de grijă poporului
Său, trimiţându-L pe Unicul Său Fiu
“ca oricine crede în El să nu piară, ci să
aibă viaţă veșnică” (Ioan III, 16).
“Slavă întru cei de sus lui
Dumnezeu și pe pământ pace, între
oameni bunăvoire” au cântat îngerii
în noaptea sfântă. Acest imn aduce
odihnă în suﬂetele noastre obosite și
împovărate, ne ajută să înţelegem că
nu trebuie niciodată să ne pierdem
încrederea în dragostea lui Dumnezeu
pentru noi. Hristos vine pe pământ
pentru a “curăţi lumea” și a-l arăta
pe om Locaș al Său, al Tatălui și al
dumnezeiescului Duh”.
Profeţiile Drepţilor Vechiului
Testament, scrierile Sﬁnţilor Apostoli
și binevestitorilor din Legea cea
Nouă, precum și ale Sﬁnţilor Părinţi ai
Bisericii, mărturisesc cu tărie că astăzi

“Hristos se naște”.
“Pace” și “Bunăvoire” între
oameni - iată mesajul Nașterii
Domnului! Pacea și bucuria se revarsă
de la tronul Preasﬁntei Treimi peste
lumea întreagă. Mântuitorul a venit să
propovăduiască pacea, ﬁind El însuși
Pacea și “Domn al păcii”.
Iubiţii
mei
ﬁi
suﬂetești,
Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu,
am ajuns la sfârșitul anului 2009 de
la Nașterea Domnului Iisus Hristos.
Să mulţumim, înainte de toate, pentru
tot ajutorul, mila, iertarea și iubirea
revărsate de Dumnezeu asupra noastră
și asupra lumii, în anul care se încheie.
Prin slujitorii și ﬁii ei, Biserica
noastră și în acest an s-a aﬂat lângă
toţi cei întristaţi și încercaţi de
nevoi, încredinţând pe toţi că Fiul lui
Dumnezeu, întrupat din iubire faţă de
noi și faţă de întreaga omenire, este
El însuși împreună-pătimitor cu noi
în necazurile noastre, făcând însă ca
din suferinţă să odrăslească toată fapta
bună și iubirea, care “niciodată nu se
trece” (I Corinteni XIII, 8).
Pe parcursul anului s-au realizat
multe
lucruri
frumoase
pentru
spiritualitatea noastră ortodoxă. S-au
restaurat și s-au construit biserici, s-au
tipărit cărţi de slujbă și de catehizare
a poporului drept-credincios. Biserica
participă activ la viaţa societăţii, astfel
cuvântul Domnului este auzit oriunde.
Fiecare, la rândul său, s-a străduit

să contribuie la întărirea și prosperarea
Bisericii noastre în rândul celorlalte
Biserici-surori.
2009 este și anul în care a fost ales
noul Patriarh. Noi toţi, cei care iubesc
Biserica și se dăruiesc cu jertfă întru
slujirea ei: arhierei, preoţi, vieţuitori
ai sﬁntelor mănăstiri și credincioși din
parohii, suntem chemaţi să sprijinim
lucrarea sfântă a Patriarhului Kiril
pentru binele întregii Ortodoxii.
Anul 2009 va rămâne în istorie
și ca un an de mari încercări. Zi de
zi și ceas de ceas ne confruntăm cu
multe greutăţi și ispite de tot felul,
lipsuri, suferinţe și lacrimi. Dar toate se
risipesc la ivirea Soarelui dreptăţii, și
omului i se redeschid porţile împărăţiei
lui Dumnezeu. Și această criză
economică ce s-a abătut asupra lumii
întregi poate să însemne o judecată a lui
Dumnezeu care ne cheamă la încredere
și solidaritate umană. Solidari să
ﬁm și cu cei care trec prin lupta cu
bolile timpului (HIV/SIDA, cancerul,
tuberculoza, gripa pandemică etc). Cine
duce lupta cea bună a mântuirii, o face
și dacă este bolnav, și dacă este sănătos.
Acela poartă cu răbdare crucea, oricât
ar ﬁ de grea. Nu consideră că boala e
rea și sănătatea e bună, ci consideră că
boala e bună în măsura în care duce
la pocăinţă, și sănătatea e bună în
măsura în care e folosită într-un mod
binecuvântat.
(continuare în pag. 5)

LA MULŢI ȘI FERICIŢI ANI!
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2 partea oﬁcială

AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE
8 ianuarie 2010
În a doua zi a prăznuirii Nașterii Domnului Înalt Prea
Sﬁnţitul Mitropolit Vladimir a oﬁciat Sfânta Liturghie la
Catedrala Mitropolitană.
7 ianuarie
Înalt Prea Sﬁnţitul Mitropolit Vladimir a liturghisit în
ziua Nașterii Domnului la Catedrala Mitropolitană.
6 ianuarie 2010
la Palatul Mitropolitan au fost invitaţi reprezentanţii
mass-media pentru a asista la susţinerea felicitării
tradiţionale a Înalt Prea Sﬁnţitului Mitropolit Vladimir cu
ocazia sărbătorii Nașterii Domnului.
5 ianuarie 2010
Mitropolitul
Vladimir
a
sﬁnţit
biserica
„Acoperământul Maicii Domnului” din s. Pelivan, r. Orhei.
4 ianuarie 2010
Înalt Prea Sﬁnţitul Mitropolit Vladimir a oﬁciat Sfânta
Liturghie la biserica „Învierea Domnului” de pe teritoriul
cimitirului „Sf. Lazăr” din Chișinău, către împlinirea
celor 40 de zile de la trecerea la Domnul a preotesei Maria
Tudoreanu, datorită eforturilor căreia a fost posibilă ridicarea
acestui sfânt locaș.
3 ianuarie 2010
Mitropolitul Vladimir a liturghisit la Catedrala
Mitropolitană.
29 decembrie 2009
Mitropolitul Vladimir a convocat protopopii din
Eparhia de Centru la Palatul Mitropolitan, împreună cu

care a discutat despre principalele evenimente și realizări
ale anului curent. Ierarhul s-a referit la manifestările sociale
și culturale desfășurate de către Direcţia mitropolitană. În
aceeași zi ierarhul a primit în audienţă slujitori și mireni din
cuprinsul Mitropoliei Moldovei.
28 decembrie 2009
Mitropolitul Vladimir a acceptat invitaţia părintelui
protopop de Florești Prot. Ilie Munteanu de a veni la sﬁnţirea
sediului protopopiatului și a capelei cu hramul „Înălţarea
Domnului” din orașul Florești.
27 decembrie 2009
Mitropolitul Vladimir a liturghisit la Catedrala
Mitropolitană.
25 decembrie 2009
Înaceastă zi, ÎPS Vladimir a participat la ședinţa
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse.
20 decembrie 2009
ÎPS Vladimir a slujit la biserica „Sf. Arh. Mihail și
Gavriil” din Durlești.
19 decembrie 2009
Înalt Prea Sﬁnţitul Mitropolit Vladimir a liturghisit
în ziua prăznuirii Sf. Ierarh Nicolae la Catedrala
Mitropolitană.
18 decembrie 2009
Înalt Prea Sﬁnţitul Vladimir l-a primit în vizită
la Palatul Mitropolitan pe Episcopul Bisericii RomanoCatolice din Moldova, Antonie Coșa.
sursa: www.mitropolia.md

DECORAŢII BISERICEȘTI

AU FOST HIROTONIŢI

28 decembrie 2009
Pentru merite deosebite întru binele Bisericii Ortodoxe din Moldova, mai
mulţi preoţi din Protopopiatul Florești au fost decoraţi cu înalte distincţii bisericești:
părintele protopop Ilie Munteanu, a fost decorat cu Ordinul „Sf. Ștefan cel Mare”, gr.
II; Prot. Igor Solonari a fost decorat cu dreptul a purta Mitră; Prot. Mihail Postoroncă
și Port. Constantin Robu învrednicindu-se de Cruce cu Pietre Scumpe; Prot. Valeriu
Ciobanu, Prot. Iurie Medvedţchii și Egumenul Paisie (Tamazlâcaru) au fost decoraţi
cu dreptul de a purta Paliţă; în același timp, Pr. Gheorghe Grigoraș a fost avansat la
treapta de Protoiereu; Pr. Vitalie Șoimu s-a învrednicit de Cruce de Aur; Pr. Stanislav
Iuverenco a fost decorat cu dreptul de a purta Camilafcă și Cruce de Aur.
Ieromonahul Mitrofan (Gancescu), decorat cu Bederniţă.
20 decembrie 2009
Un număr mare de enoriași și ctitori ai bisericii „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”
din Durlești au fost decoraţi cu înalte distincţii bisericești pentru munca depusă la
renovarea Sfântului Locaș: doamna preoteasă Emilia Toia a fost decorată cu Ordinul
„Cuv. Parascheva” gr.II, domnul Ioan Bătrânu a fost decorat cu Ordinul „Sf. Ștefan
cel Mare” gr.II, domnii Andrei Bălan și Vasile Sandu au fost decoraţi cu Ordinul
„Cuv. Paisie Velicikovski” gr.II, domnii Vladimir Bostan și Andrei Veșca au fost
decoraţi cu Medalia „Sf. Ștefan cel Mare”, domnii Leonid Rotaru, Simion Bucșan
și Mihail Chitoroagă au fost decoraţi cu medalia „Cuv. Paisie Velicikovski”. Un alt
număr mare de enoriași a fost decorat cu Diplome Arhierești.

4 ianuarie 2010
A avut loc hirotonia în treapta de diacon a dlui Ghenadie Valuţa.
3 ianuarie 2010
A fost hirotonit în treapta de preot diaconul Cristofor Tverdostup pe seama parohiei
cu hramul „Sf. Mc. Valerie” din mun. Chișinău.
28 decembrie 2009
Ierodiaconul Mitrofan (Gancescu) a fost hirotonit în treapta de Ieromonah pe seama
Mănăstirii Călărășeuca, iar Veaceslav Rotari, absolvent al Academiei Teologice din
Chișinău a fost hirotonit în treapta de Diacon.
27 decembrie 2009
Monahul Filaret (Carp) a fost hirotonit în treapta de Ierodiacon, iar Diaconul
Valentin Croitoru a fost hirotonit în treapta de Preot.

A fost sﬁnţită biserica „Sf. Nicolae” din
s. Copceac, r. Ștefan-Vodă

Moș Crăciun a ajuns și la
Penitenciarul Rusca
Moș Crăciun a ajuns și la închisoarea de la Rusca. Cu ocazia sărbătorilor
de iarnă, administraţia penitenciarului a oferit unor deţinute premii bănești și
cadouri, altelor li s-au permis mai multe vizite în primele trei luni ale noului an,
iar deţinutelor –mame li s-au oferit cadouri pentru copii, potrivit Jurnal TV.
Cu pălării, măști și haine multicolore, confecţionate chiar de către deţinute,
femeile au prezentat un concert de excepţie cu această ocazie.
Potrivit directorului Penitenciarului de la Rusca, Ion Ciubuc, aici își
ispășesc pedeapsa aproape 300 de femei. Majoritatea sunt din Moldova, Rusia și
Ucraina, câteva din Bulgaria și una din Kazahstan.

Caravana de Crăciun aduce bucurii
copiilor
Tradiţionala Caravană de Crăciun a pornit sâmbătă din Piaţa Marii Adunări
Naţionale din Chișinău cu daruri și bucurii pentru copii.
Spre deosebire de anul 2008, de această dată se va merge nu doar în casele
de copii, ci și în localităţi – Hârcești și Fălești. Copiii din sate se vor aduna la
centrul de cultură unde vor asista la un program artistic și distractiv, după care
vor primi daruri.
Caravana de Crăciun e o acţiune de binefacere, organizată de fundaţia de
caritate Clipa Siderală, care pe parcursul a 13 ani ajunge în cele mai îndepărtate
localităţi ale Republicii. Alături de voluntarii de la Clipa Siderală, participă
și elevii din capitală. Astăzi, Caravanei s-au alăturat cei de la liceele Petru
Zadnipru si Vasile Lupu.
sursa: jurnal.md

10 Ianuarie 2010
În satul Copceac din raionul Ștefan
Vodă a avut loc astăzi un important
eveniment - Înalt Prea Sﬁnţitul
Mitropolit Vladimir a sﬁnţit biserica cu
hramul „Sf. Nicolae”. Credincioșii din
această localitate au așteptat cu mare
nerăbdare această zi, pentru a se bucura
de splendoarea sfântului locaș proaspăt
renovat.
Pentru eforturile depuse la repararea
Bisericii „Sf. Nicolae”, părintele-paroh
Nicolae Patiurca a fost decorat cu Paliţă
și Cruce cu Pietre Scumpe.
După oﬁcierea Sﬁntei Liturghii și
sﬁnţirea Bisericii, Vlădica Vladimir s-a
adresat către adunarea binecredincioasă
cu un cuvânt de felicitare în care a
menţionat: „Prea Cucernici Părinţi,
iubiţi întru Hristos fraţi și surori,
daţi-mi voie să vă felicit cu Sfânta
Sărbătoare a Nașterii Domnului, cu ziua
în care omenirea a căpătat Mântuitor

prin întruparea Fiului Lui Dumnezeu,
totodată ţin să mulţumesc părintelui
Nicolae, parohul acestei sﬁnte biserici,
ţin să mulţumesc consiliului parohial
și tuturor dumneavoastră pentru că
aţi avut grijă ca acest sfânt locaș să
ﬁe adus la starea exemplară. Se vede
că creștinii din acest sat sunt oameni
gospodari, având în vedere atât de
frumoasa împodobire a bisericii și sper
că această curăţenie exterioară vă va
ajuta să dobândiţi curăţenia și liniștea
cea interioară, pentru că omul pe pământ
deseori uită de menirea sa, uită de Cel
care i-a dăruit viaţa, uită să se întoarcă
la Dumnezeu și mai uită că trebuie să
dea socoteală despre cum a petrecut
viaţa pământească. Iată de ce vă îndemn
să veniţi în sfântul locaș, așa cum vă
aﬂaţi cu toţii acum, pentru a ﬁ mereu
aproape de Bunul și Dreptul Dumnezeu.
Iubiţi fraţi și surori, încă o dată vreau
să-i aduc mulţumiri părintelui Nicolae
felicitându-l cu această însemnată zi,
dar și cu primirea Paliţei și dreptul de
a purta Cruce cu Pietre Scumpe. Bunul
Dumnezeu să vă Binecuvânteze și să vă
ocrotească.”
Părintele Nicolae Patiurca ia mulţumit Înalt Prea Sﬁnţitului
Vladimir pentru cinstea de a veni
la sﬁnţirea Bisericii din Copceac
și pentru călduroasele cuvinte de
felicitare ce i-au fost adresate.
La ﬁnal, Mitropolitul le-a oferit în dar
copilașilor cruciuliţe și iconiţe.
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Întâlnire de suﬂet la Nisporeni
Recent, în protopopiatul Nisporeni, a fost
organizată o întâlnire de suﬂet pentru preoţii
și credincioșii din cadrul protopopiatului.
Evenimentul s-a desfășurat în una din cele
mai pitorești zone ale Moldovei, din inima
codrilor, în comuna Vărzărești, de această
localitate ﬁind legată și cea mai veche atestare
documentară a unei așezări monastice din
ţară. Nisporenii i-au avut, cu această ocazie,
ca invitaţi de onoare pe părintele ieromonah,
doctor, Petru Pruteanu și părintele Vasile
Ciobanu, doctor în teologie, chemaţi să le
vorbească despre: Liturghia ortodoxă, între
istorie și actualitate și unele aspecte practice
legate de datinile strămoșești.
După o scurtă incursiune istorică în
trecutul Liturghiei, ieromonahul Petru sa referit la anumite momente concrete și
diferenţe locale în practicile de celebrare
a canonului euharistic, ţinând totodată să
precizeze că constatările sale reprezintă
rezultatul unor cercetări minuţioase
personale, ce pot constitui oricând subiectul
unor discuţii ample. În același timp, părintele
a combătut aspru instaurarea unor obiceiuri și
practici contrare duhului Liturghiei, care este
cel al Sﬁnţilor Părinţi (cădirile zgomotoase
din timpul apostolului, ridicările, sau mai
curând “ridicăturile”, cu zăngănit de veselă
și cratiţe, de la ectenia morţilor sau mișcările
din timpul heruvicului ș.a.), insistând asupra
trăirii autentice a momentului euharistic și
necesităţii de a înţelege lucrurile în esenţă,
renunţându-se la automatisme. La ﬁnalul
cuvântului său, părintele profesor a stăruit
asupra importanţei Sf. Liturghii, reamintind
interlocutorilor, că aceasta a reprezentat
dintotdeauna în cultul ortodox centrul și
punctul culminant al oricărei taine sau
ierurgii (de la botez la înmormântare).
De aici și însemnătate participării la
Ea și împărtășirii a unui număr cât mai
mare de credincioși, în vederea realizării
deplinătăţii Bisericii, așa după cum era
practicat și în sânul comunităţilor primare.
În a doua parte a întâlnirii, părintele Vasile
Ciobanu s-a referit la practicile și obiceiurile
populare din tradiţia locală, oferind

argumentări scripturistice și teologice pentru
unele din ele, și dimpotrivă, criticându-le
pe altele, ca nefondate și lipsite de sens.
Deosebit de interesante și inedite au fost
informaţiile prezentate în legătură cu cazul
mitropolitului Serapion, în încercarea
acestuia de a dezrădăcina obiceiul ridicării
și clătinării darurilor, neîntâlnit în Biserica
rusă. Ca reacţie la iniţiativa mitropolitului,
reprezentanţii clerului autohton îi
adresau un memoriu în care indicau la
vechimea obiceiului, arătând, totodată, și
la motivaţiile scripturistice ale acestuia,
în urma căruia, mitropolitul lăsa neatins
obiceiul din practica Bisericii locale. Sﬁnţia
sa a indicat deasemenea la importanţa
misiunii preotului în Biserică, misiune ce
trebuie desfășurată în strânsă comuniune cu
enoriașii și pentru binele acestora. Preoţii
“nu-s veniţi din cosmos”, ei sunt din rândul
oamenilor și primii dintre credincioși.
Astăzi, impunându-se mai mult ca oricând
nevoia de a întreprinde acţiuni concrete
și de a se renunţa la tactici dăunătoare,
de genul “ pupă aici și pune aici”.
Într-un ﬁnal, răspunzând la întrebările
celor prezenţi, ambii invitaţi au ţinut să
menţioneze, că orice conﬂict ivit în sânul
comunităţii trebuie soluţionat pe cale
pașnică și păstrând unitatea Bisericii.
La sfârșitul acestei întâlniri, părintele
protopop, Vitalie Cozari, a ţinut să
mulţumească invitaţilor pentru preţioasa lor
intervenţie, oaspeţilor din alte protopopiate
(Hâncești, Ungheni, ș.a.) și tuturor
participanţilor, menţionând că asemenea
evenimente sunt și vor ﬁ organizate în
permanenţă, făcând parte dintr-o tradiţie
deja bine stabilită în protopopiat. La rândul
său, celor prezenţi a ţinut să le mulţumească
și primarul localităţii, dl. Gorceag Chiril
care a subliniat că organizarea unor astfel
de întâlniri sunt foarte binevenite pentru
comunitatea satului Vărzărești și în general
pentru întreaga Biserică. La ﬁnal, gazdele
primitoare, în frunte cu părintele paroh,
Serghie Ivanov, au invitat toţi participanţii
la o agapă creștină.

Ostașii primesc Sﬁntele Taine direct
în unităţile militare
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Protoiereul Zosima Toia la 30 de ani
de preoţie

La 20 decembrie 2009 se împlinesc
treizeci de ani de preoţie ai Protoiereului
Mitrofor Zosima Toia, Protopop de Chișinău.
Cu această ocazie Înalt Prea Sﬁnţitul
Vladimir împreună cu un numeros sobor de
preoţi a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica
„Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din Durlești,
unde Părintele Zosima este preot paroh.
Sfântul locaș s-a dovedit a ﬁ
neîncăpător pentru mulţimea de enoriași care
au venit să participe la serviciul divin și să-l
felicite pe părintele Zosima Toia cu frumosul
jubileu.
Datorită spiritului organizatoric și
al eforturilor Părintelui Zosima care de
douăzeci de ani este parohul acestui Sfânt
Locaș, pe parcursul a doi ani de zile în
biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” s-au
efectuat ample lucrări de renovare.
Cu ocazia celei de-a 30-a aniversări
de slujire la Altarul Domnului și ai celor 20
de ani de slujire la Biserica din Durlești dar

și pentru munca depusă spre binele Bisericii
Ortodoxe din Moldova, Prot. Mitr. Zosima
Toia a fost decorat cu Ordinul „Cuv. Paisie
Velicicovschi” gr. II.
Pe lângă părintele Zosima, de înalte
distincţii bisericești s-au bucurat și ﬁi săi:
Pr. Serghie Toia a fost avansat în treapta de
Protoiereu iar Pr. Adrian Toia a fost decorat
cu camilafcă, ambii ﬁind preoţi la Biserica
„Sf. Nicolae” din Durlești.
În cuvântarea sa prilejuită de acest
important eveniment, Vlădica Vladimir a
ţinut să menţioneze următoarele:Părintele
și-a făcut studiile la Seminarul Teologic din
Odessa într-o perioadă în care Biserica era
prigonită, însă nu s-a temut de cei care erau
la cârma ţării și a făcut teologie.
Pe parcursul anilor, părintele a
păstorit câteva biserici, iar în ultimul timp
a și construit o biserică nouă în municipiul
Chișinău care a fost sﬁnţită recent.
Îi dorim părintelui Zosima sănătate,
ani mulţi și în viitor să facă numai și numai
fapte bune.
De asemenea mulţumim ctitorilor și
muncitorilor care au pus umărul la renovarea
acestei și altor Biserici.
Bunul Dumnezeu să vă Binecuvânteze
pe toţi!”
Părintele Zosima, emoţionat de
frumoasa cuvântare a lui Vlădica Vladimir a
ţinut să-i mulţumească Înalt Prea Sﬁnţitului
pentru bunăvoinţa de a oﬁcia în această
zi Sfânta Liturghie în Biserica „Sf. Arh.
Mihail și Gavriil” din Durlești și mai
menţionat că toate frumoasele realizări din
această Biserică au fost posibile datorită
receptivităţii și mobilizării enoriașilor,
care au depus toate eforturile necesare ca
biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” să arate
exemplar.
Părintele Zosima Toia a spus, că acum,
privind în urmă și analizând cei treizeci de ani
de preoţie, nu poate decât să-i mulţumească
lui Dumnezeu pentru nemărginita-i bunătate
pe care a revărsat-o asupra sa și să spere că
și mai departe Bunul Dumnezeu își va arăta
milostivirea asupra lui și asupra tuturor
creștinilor binecredincioși.

„Biserica
Biserica și Cultura Politică
în Republica Moldova”

În perioada Postului Crăciunului
preoţii militari ai Ministerului Apărării
săvârșesc servicii divine în capelele
unităţilor. Din acest an, după ce a fost
sﬁnţită prima biserică, în Brigada Nr. 2
Infanterie Motorizată din sectorul Buiucani
al capitalei, ostașii au primit Tainele
Spovedaniei și Împărtășaniei.
Peste 300 de militari s-au învrednicit
de cele sﬁnte, iar de rând cu ei sergenţii și
oﬁţerii.
Părintele capelan Gheorghe Gavriliţa,
parohul Bisericii „Sf. Mc. Victor” din
incinta acestei unităţi ne-a mărturisit
următoarele: „Ne bucură mult frumoasa

colaborare care s-a stabilit între Biserică și
Ministerul Apărării. Odată cu deschiderea
acestei biserici deja se văd primele roade.
Câtă râvnă au acești copii! Nădăjduim că
militarii în termen vor trece nu doar printro școală a vieţii, dar și printr-o bună școală
de catehizare, făcând primii pași întru
cunoașterea credinţei dreptmăritoare.
Încercăm săptămânal să purtăm
discuţii, să ﬁm alături de problemele cu care
se confruntă acești tineri pe calea formării.
Unii trebuiesc reeducaţi, proces mult mai
greu și anevoios. Însă picătură cu picătură
vom sparge orice gheaţă. Domnul să ne dea
răbdare și putere să zidim suﬂete curate.”

Pe data de 23 decembrie 2009, Sala Senatului din incinta Academiei de Studii
Economice din Moldova a găzduit conferinţa cu tema „Biserica și cultura politică în
Republica Moldova”.
Din start s-au trasat următoarele obiective: evaluarea factorului ortodox pentru
identitatea și securitatea Republicii Moldova și evaluarea compatibilităţii juridice între
legislaţia naţională a Republicii Moldova și canoanele Bisericii Ortodoxe în contextul
respectării libertăţii de conștiinţă.
Lucrările mesei rotunde au început cu cuvântul de bun venit al Rectorului
Academiei de Studii Economice a Moldovei, Dl. Grigore Belostecinic care și-a exprimat
satisfacţia cu privire la faptul că instituţia de învăţământ pe care o conduce, găzduiește
astăzi o conferinţă în cadrul căreia vor ﬁ puse în discuţie relaţiile dintre stat și Biserică
- subiect care din păcate este mult prea puţin mediatizat.
De-a lungul lucrărilor mesei rotunde au luat cuvântul persoane din ambele sfere de
activitate vizate - din partea Bisericii a vorbit Pr. Teodor Olărașu, conferenţiar, Academia
Teologică, prezentând o expunere la tema „Relaţiile dintre Stat și Biserică: tradiţia ţărilor
ortodoxe în raport cu ţările de tradiţie catolică, protestantă și alte tradiţii religioase”, iar
domnul Viorel Ciubotaru, consultant în management strategic a vorbit despre politica
statului democratic faţă de Biserica Ortodoxă: cazul Republicii Moldova în contextul
integrării europene.
Au mai luat cuvântul doamna Elena Bâtcă, jurist și domnul Ambasador Emil
Ciobu, doctor conferenţiar.
Nu a fost evitat nici subiectul noii legi a cultelor, vorbindu-se atât despre punctele
forte ale acestei legi, dar în același timp atrăgându-se atenţia și asupra neajunsurilor
acesteia - cel mai mare dintre ele ﬁind procedura mult prea permisivă de înregistrare
a noilor culte religioase fără o veriﬁcare strictă a acestora. Vorbitorii au atras atenţia
că o astfel de atitudine a autorităţilor ar putea duce la legalizarea activităţii unor secte
distructive care ar putea pune în pericol inclusiv securitatea statului.
Organizarea mesei rotunde „Biserica și cultura politică în Republica Moldova” a
fost posibilă datorită eforturilor depuse de Fundaţia „Prisa”.
Discuţiile constructive care au avut loc în Sala Senatului ASEM demonstrează
odată în plus că dialogul dintre Stat și Biserică este posibil dar mai ales necesar, dat ﬁind
că Biserica, cel puţin în spaţiul ortodox a fost și este un garant al stabilităţii în societate,
nu de puţine ori intervenind ca mediator în soluţionarea diferitor conﬂicte.
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calendar

CALENDAR
ORTODOX
Ianuarie – Gerar
1 J 14 (†) Tăierea-împrejur
după trup a Domnului;
Sf.
Vasile
cel
Mare,
arhiepiscopul
Cezareii
Capadocieii (Anul Nou civill).
2 V 15 Sf. Silvestru, episcopul
Romei; Sf. Seraﬁm din Sarov.
3 S 16 Sf. Prooroc Maleahi;
Sf. Mc. Gordie; Sf. Genoveva,
ocrotitoarea Parisului.
4 D 17 Soborul Sﬁnţilor 70 de
Apostoli; Cuv. Teoctist.
5 L 18 Sf. Mc. Teopempt și
Teona; Cuv. Sinclitichia (Ajunl
Bobotezei).
6 M 19 (†) Botezul Domnului
(Dumnezeiasca
ArătareTeofania).
7 Mc 20 †) Soborul Sfântului
Ioan Botezătorul.
8 J 21 Cuv. Gheorghe
Hozevitul; Cuv. Domnica; Sf.
Gudula, ocrotitoarea orașului
Bruxelles.
9 V 22 Sf. Mc. Polieuct; Cuv.
Eustratie.
10 S 23 †) Sf. Cuv. Antipa de
la Calapodești; Sf. Grigorie,
episcopul
Nisei;
Cuv.
Dometian.
11 D 24 †) Cuv. Teodosie cel
Mare, începătorul vieţii de
obște.
12 L 25 Sf. Mc. Tatiana romana
și cele împreună cu dânsa.
13 M 26 Sf. Mc. Ermil și
Stratonic; Cuv. Iacob din
Nisibe.
14 Mc 27 Cuv. Părinţi uciși
în Sinai și Rait. Sf. Nina,
luminătoarea Georgiei; Sf.
Ilarie, Ep. de Poitiers; Sf. Sava,
Arhiepiscopul și luminătorul
Serbiei.
15 J 28 Cuv. Pavel Tebeul și
Ioan Colibașul.
ș
16 V 29 Închinarea cinstitului
lanţ al Sf. Ap. Petru.
17 S 30 †) Cuv. Antonie cel
Mare.
18 D 31 Sf. Atanasie și Chiril,
arhiepiscopii Alexandriei.
19 L 1 Cuv. Macarie cel
Mare egipteanul și Macarie
Alexandrinul; Sf. Mc. Eufrasia;
Sf. Ier. Marcu al Efesului.
20 M 2 Cuv. Eftimie cel Mare;
Sf. Mc. Vas și Eusebiu.
21 Mc 3 Cuv. Maxim mărturisitorul; Sf. Mc. Neoﬁt; Sf.
Mc. Agnes romana.
22 J 4 Sf. Ap. Timotei; Sf. Mc.
Anastasie Persul.
23 V 5 Sf. Mc. Clement, Ep.
Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel;
Sf. Paulin, Ep. de Nola.
24 S 6 Cuv. Xenia; Sf. Mc.
Vavila, Timotei și Agapie.
25 D 7 †) Sf. Grigorie
Teologul; †) Sf. Bretanion,
Episcopul Tomisului.
26 L 8 Cuv. Xenofont, soţia sa
Maria și ﬁii lor Arcadie și Ioan.
27 M 9 † Aducerea moaștelor
Sf. Ioan Gură de Aur; Sf.
Marciana.
28 Mc 10 Cuv. Efrem Sirul,
Paladie și Iacob.
29 J 11 Aducerea moaștelor
Sf. Mc. Ignatie Teoforul; Sf.
Sulpiciu.
30 V 12 †) Sﬁnţii Trei Ierarhi:
Vasile cel Mare, Grigorie
Teologul și Ioan Gură de Aur;
Sf. Ipolit, episcopul Romei; Sf.
Bathilda, regina Franţei.
31 S 13 Sf. Doctori fără de
arginţi Chir și Ioan.
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Pomenirea Sﬁnţilor ierarhi: Vasile Tăierea împrejur cea
cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de după trup a Domnului
Dumnezeu și Ioan Gură de Aur
Dumnezeu și Mân30 ianuarie / 12 februarie
căutătura veselă și faţa strălucită, deși din
tuitorului nostru Iisus
Pricina acestui praznic a fost următoarea: ﬁrea lui părea mâhnit; fruntea mare, fără par,
în zilele împăratului Alexie Comnen care a cu multe încreţituri, urechile mari, barba mică
luat sceptrul împărăţiei în anul 1081, după și rară, împodobită cu păr puţin și cărunt,
Hristos
împăratul Botaniat, s-a iscat neînţelegere între fălcile trase înăuntru din pricina postului
oamenii cei mai de cinste și mai îmbunătăţiţi.
Unii cinsteau mai mult pe Vasile cel Mare,
zicând că este înalt la cuvânt, ca unul care a
cercetat prin cuvânt ﬁrea celor ce sunt, că la
fapte se aseamănă aproape cu îngerii, că nu
era lesne iertător, că era ﬁre hotărâtă și nu
era stăpânit de nici un lucru pământesc. În
schimb, pogorau pe dumnezeiescul Ioan Gură
de Aur, zicând că ar ﬁ fost oarecum potrivnic
lui Vasile, pentru că ierta prea lesne și
îndemna la pocăinţă. Iar alţii înălţau pe acest
dumnezeiesc Ioan Gură de Aur, zicând că este
mai omenească învăţătura lui și că îndreaptă
pe toţi, și-i înduplecă spre pocăinţă prin
dulceaţa graiului său. Ei ziceau că Ioan Gură
de Aur stă mai presus decât marele Vasile și
Grigorie prin mulţimea cuvântărilor sale, cele
dulci ca mierea, prin puterea și adâncimea
cugetării. Alţii înclinau spre dumnezeiescul
Grigorie, că adică el ar ﬁ întrecut pe toţi, și
pe cei vechi, vestiţi în învăţătura elinească,
și pe ai noștri, prin înălţimea, frumuseţea și
cuviinţa cuvântărilor și scrierilor lui. De aceea
ziceau că Grigorie biruie pe toţi și stă mai
presus decât Vasile și Ioan. Deci, se ajunsese
acolo că lumea se împărţise: unii se numeau
ioanieni, alţii vasilieni și alţii grigorieni, și
pricire în cuvinte era pe numele acestor sﬁnţi.
Mai târziu, după câţiva ani, sﬁnţii aceștia
se arătară, unul câte unul, după aceea câte trei
împreună, aievea, iar nu în vis, arhiereului
care păstorea atunci cetatea Evhaitenilor, și
care se numea Ioan, ﬁind bărbat înţelept în
toate, cunoscător al învăţăturii elinești, cum
se vede din scrierile lui și care ajunsese pe
culmea virtuţilor.
Atunci, sﬁnţii grăiră într-un glas către
dânsul: noi, precum vezi, la Dumnezeu
una suntem și nici o împotrivire sau vrajbă
nu este între noi. Ci ﬁecare la timpul său,
îndemnaţi ﬁind de Duhul Sfânt, am scris
învăţături pentru mântuirea oamenilor. Cum
ne-a insuﬂat Duhul Sfânt, așa am învăţat.
Nu este între noi, unul întâi și altul al doilea,
și de vei chema pe unul, vin și ceilalţi doi.
Drept aceea, scoală-te de poruncește celor ce
se pricesc să nu se mai certe pentru noi. Că
nevoinţa noastră a fost aceasta, și cât am fost
vii și după ce am răposat, ca să împăcăm și să
aducem lumea la unire. Împreunează-ne într-o
singură zi și ne prăznuiește cu bună-cuviinţă.
Înștiinţează și pe urmași, că noi una suntem
la Dumnezeu și încredinţează-i că și noi vom
ajuta la mântuirea acelora ce fac pomenirea;
căci nouă ni se pare că avem oarecare
îndrăznire la Dumnezeu. Acestea zicândule, s-a părut că ei se suie iarăși la ceruri,
îmbrăcaţi în lumina nespusă și chemându-se
unul pe altul, pe nume.
Iar minunatul om care a fost Ioan
Evhaitul, după ce se sculă, a făcut așa cum
îi porunciseră sﬁnţii, potolind mulţimea și
pe cei ce se certau, căci acesta era om vestit
pentru viaţa lui îmbunătăţită. El a dat Bisericii
sărbătoarea aceasta spre a ﬁ prăznuită. Și
iată gândul acestui om: cunoscând că luna
aceasta ianuarie, îi are pe câte trei sﬁnţi: la zi
întâi pe Vasile cel Mare, la douăzeci și cinci
pe dumnezeiescul Grigorie și la douăzeci și
șapte pe dumnezeiescul Ioan Gură de Aur,
i-a sărbătorit la un loc în ziua a treizecia,
împodobindu-le slujba cu canoane, cu tropare
și cu cuvinte de laudă, așa cum se cădea.
Aceasta pare că s-a făcut și cu voia sﬁnţilor,
căci laudele închinate lor n-au nici o lipsă și
au întrecut pe toate câte s-au făcut și câte se
vor mai face.
Sﬁnţii aceștia erau la statul trupului
și la înfăţișarea lor în chipul următor:
dumnezeiescul Ioan Gură de Aur era foarte
mărunt și foarte subţire, cu capul mare, ridicat
deasupra umerilor, nasul lung, nările late, faţa
foarte galbenă, amestecată cu alb, locașurile
ochilor adâncite, dar ochii mari, care îi făceau

desăvârșit. Mai trebuie să spunem despre
dânsul că a întrecut cu graiul pe toţi ﬁlosoﬁi
elinilor, mai ales cu privire la adâncimea
gândurilor și la dulceaţa și înﬂorirea graiului.

A tâlcuit Sfânta Scriptură și a propovăduit
Evanghelia cu folos ca nimeni altul, încât de
n-ar ﬁ fost acesta (măcar că este o cutezare
să zicem așa), ar ﬁ trebuit ca iarăși să vină
Hristos pe pământ. Cât privește virtutea și
fapta și privirea lăuntrică, i-a întrecut pe toţi,
făcându-se izvor de milostenie, de dragoste și
de învăţătură. A trăit șaizeci și trei de ani și a
păstorit Biserica lui Hristos șase ani.
Vasile cel Mare era înalt și drept la
stat, uscăţiv și slab, negru la faţă, cu nasul
plecat, sprâncenele arcuite, cu fruntea cam
posomorâtă, asemenea omului gânditor
și îngrijorat, cu obrazul lunguieţ și cam
încreţit, cu tâmplele adâncite, cam păros la
trup, cu barba destul de lungă, căruntă pe
jumătate. Acesta a întrecut cu scrierile sale
nu numai pe înţelepţii din zilele lui, ci și pe
cei vechi. Străbătând toată învăţătura, era
stăpân pe toată știinţa; se folosea de toată
ﬁlosoﬁa înţeleaptă în lucrările sale și sporea
în cunoștinţa tainelor dumnezeiești. S-a suit în
scaunul arhieriei când era de patruzeci de ani
și a cârmuit Biserica cinci ani.
Sfântul Grigorie cuvântătorul de
Dumnezeu era om de mijloc la statul trupului,
cu faţa palidă dar veselă, cu nasul lat, cu
sprâncenele drepte, căutătura blândă și veselă;
la un ochi era mai mâhnit din pricina unui
semn de lovitură, la pleoapa de sus; barba nu
o avea prea lungă, dar era destul de deasă și
tocmită, iar pe margine gălbuie. Era pleșuv și
alb la păr.
Se cuvine să spunem despre dânsul că
dacă ar ﬁ trebuit să se facă vreo icoană sau
vreo statuie înfrumuseţată cu toate virtuţile,
apoi aceasta ar ﬁ trebuit să înfăţișeze
pe sfântul Grigorie, căci el întrecuse cu
strălucirile vieţuirii sale pe toţi cei iscusiţi în
faptă. A ajuns la atâta înălţime de teologie, că
biruia pe toţi prin înţelepciunea cuvântărilor
și a învăţăturilor sale. Drept aceea a câștigat
și numele de teologul, adică de Dumnezeu
cuvântătorul. A vieţuit pe pământ optzeci de
ani și a păstorit Biserica din Constantinopol
doisprezece ani.
Cu rugăciunile acestor trei ierarhi,
Hristoase Dumnezeul nostru, și cu ale tuturor
sﬁnţilor surpă și risipește ridicările eresurilor;
și pe noi în unire și pașnică așezare ne păzește
și ne învrednicește de împărăţia Ta cea
cerească, că binecuvântat ești în vecii vecilor.
Amin.

1/14 ianuarie
De la Sﬁnţii Părinţi am luat obiceiul să
sărbătorim, după încheierea anului calendaristic,
Tăierea împrejur cea după trup a Domnului nostru
Iisus Hristos. Domnul a primit aceasta, ca să înlăture
rânduiala Legii Vechi și să pună în loc tăierea
împrejur cea după Duh cea nefăcută de mână. Deci,
sărbătorim această zi ca pe un praznic împărătesc.
Căci Domnul, după cum ne-a cinstit pe noi,
luând trup omenesc, întru totul asemenea nouă, afară
de păcat, tot așa a binevoit să primească și tăierea
împrejur. Întâi, ca să astupe gurile ereticilor care
îndrăznesc a zice că Domnul n-a luat trup, ci că S-a
născut ca o nălucire. Dar dacă n-ar ﬁ luat trup, cum
S-ar ﬁ tăiat împrejur? Și al doilea ca să astupe gurile
iudeilor celor neînţelegători, care îl cleveteau că nu
păzește sâmbăta și că strică Legea.
Pentru aceasta, după opt zile de la nașterea Lui
cea sfântă din Fecioară, a binevoit să ﬁe adus de
Maica Sa și de Iosif, în locul unde, după obicei, iudeii
se tăiau împrejur. Și a fost tăiat împrejur; și I s-a dat
numele Iisus, nume adus din cer de îngerul Gavriil,
mai înainte de zămislirea Lui în pântecele Fecioarei.
Și iarăși întorcându-Se Domnul cu părinţii Săi acasă,
a vieţuit omenește, crescând cu anii, cu Înţelepciunea
și cu harul, pentru mântuirea noastră.

Tot în această zi, pomenirea celui între
sﬁnţi părintelui nostru Vasile cel Mare,
arhiepiscopul Cezareei Capadociei
Acest mare părinte al nostru Vasile a trăit pe
vremea împăratului Valens, când Biserica era tare
prigonită de necredinţa lui Arie, ereticul. Iar Sfântul
Vasile a apărat cu toată puterea dreapta credinţă și a
îndrăznit să mustre chiar în faţă pe împăratul Valens,
căzut și el în erezia lui Arie.
Tatăl Sfântului Vasile era din Pont și se numea tot
Vasile, iar maica sa era din Capadocia și se numea
Emilia. Sfântul Vasile a întrecut în știinţă pe cei din
timpul său și pe cei din vechime, căci învăţase toată
ﬁlozoﬁa și toate știinţele din vremea aceea. Deci,
covârșind pe toţi nu numai cu ﬁlozoﬁa și cu mintea
cea ascuţită, ci și cu puterea și viaţa cea îmbunătăţită,
a fost sﬁnţit arhiereu al Arhiepiscopiei din Cezareea
Capadociei.
Ca arhiereu, a dus lupte grele pentru credinţa
ortodoxă, punând în uimire chiar pe dregătorul
locului, care nu s-a putut împotrivi înţelepciunii și
tăriei în credinţă a sfântului. Prin cuvântările sale a
lovit în credinţele greșite ale ereticilor; a dat învăţături
și îndemnuri pentru buna întocmire a obiceiurilor; a
luminat tainele cele adânci ale făpturii; a păstorit
turma lui Hristos, învăţând pe toţi și ajutând pe
săraci, pe bolnavi și pe bătrâni, în așezământul său
vestit, numit Vasiliada. A trecut către Domnul în anul
379, când nu împlinise încă 50 de ani.
Și era Sfântul Vasile om foarte înalt la stat și
drept ca o făclie; uscăţiv și slăbit de ajunare și de
veghere; oacheș la faţă, dar obrazul îngălbenit; nasul
lunguieţ; sprâncenele cercuite și plecate, asemenea
omului gânditor; fruntea încreţită; umerii obrajilor
ieșiţi, tâmplele adâncite; cam pleșuv la păr; cu barba
destul de lungă, căruntă pe jumătate. Pomenirea lui
se săvârșește în Sfânta Biserică sobornicească.

Pomenirea Cuviosului
Antipa de la Calapodești
10/23 ianuarie
pomenirea S-a născut în anul 1816, în
satul Calapodești, din judeţul Bacău. La vârsta
de 20 de ani a intrat ca frate în obștea mânăstirii
Căldărușani. Aici va rămâne timp de 2 ani, după
care va pleca la Sfântul Munte. In 1865 va poposi
la mânăstirea Valaam, Rusia, unde își va da viaţa
în mâinile Domnului, în ziua de 10 ianuarie 1882,
la vârsta de 66 de ani.
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Tradiţii și simboluri de Crăciun pe care nu le cunoști...
În ﬁecare an, sărbătorim Nașterea lui Iisus
Hristos în data de 25 decembrie(stil vechi).
Există însă nenumărate tradiţii legate de această
sărbătoare despre ale căror origini nu cunoaștem
foarte multe lucruri și despre care, cu siguranţă, ai
vrea să aﬂi mai multe detalii. Spre exemplu, care este
rolul plantei Poinsettia (Steaua Craciunului), de unde
a apărut tradiţia cu acadelele în formă de bastonaș pe
care le atârnăm în ﬁecare an în bradul de Crăciun și
multe alte lucruri la fel de interesante...

Bradul de Crăciun, o tradiţie fără de care
nu ne imaginam această sărbătoare...

Cum s-a stabilit data Crăciunului...
Ideea de a celebra Crăciunul în data de 25
decembrie își are originea în secolul al IV-lea. Biserica
a dorit să eclipseze festivităile și sărbătorile unei
religii păgâne care ameninţa existenţa creștinătăţii.
Romanii celebrau nașterea zeului lor Soare, Mithras,
în jurul acestei perioade din an. Deși nu era o practică
populară și nici chiar recomandată să serbezi ziua
de naștere în acea epocă, conducătorii bisericii au
considerat că, pentru a putea intra în competiţie cu
religia păgână, trebuie, la rândul lor, să organizeze
sărbătorirea nașterii lui Iisus Hristos.
Deși nașterea lui Iisus se crede ca ar ﬁ avut loc
în primăvară, sau chiar vara, data de 25 decembrie a
fost aleasă ca data “oﬁcială” de celebrare a Nașterii lui
Iisus Hristos, pentru a putea eclipsa, în sfârșit, religia
păgână și festivităţile acesteia.
În Statele Unite ale Americii, Crăciunul a “prins”
destul de greu. Primii coloniști considerau ca aceasta
este un ritual păgân. În perioada colonială, Crăciunul
chiar a fost interzis prin lege în Massachusetts.

Poinsettia sau Steaua Crăciunului...
Această plantă este originară din Mexic și este
numită după primul ambasador al Americii în Mexic,
Joel Poinsett. El este cel care a adus această plantă
in America, în anul 1828. Mexicanii din secolul al
XVIII-lea credeau ca aceasta plantă simbolizează
Steaua din Bethleem. Astfel, Poinsettia a început să ﬁe
asociată cu Crăciunul. În fapt, ﬂoarea acestei plante
este mică și de culoare galbenă. Însă în jurul său se
aﬂă frunze mari, de culoare roșie, care adesea sunt
confundate cu petalele Poinsettiei.

Bradul de Crăciun își are originea în Germania
secolului al XVI-lea. Era obișnuit pentru poporul
germanic să decoreze brazi, atât în interiorul unei
locuinţe, cât și în afara acesteia, cu trandaﬁri, mere și
hârtie colorată.
Se crede ca Martin Luther, reformatorul
protestant, a fost primul care a aprins lumânările
din bradul de Crăciun. Venind acasă intr-o seară de
decembrie întunecată, în apropierea Crăciunului,
acesta a fost uimit de frumuseţea luminilor care
străluceau printre ramurile unui brăduţ din faţa casei
sale. Luther a împodobit apoi bradul de Crăciun din
casa sa cu lumânări.
Bradul de Crăciun nu a fost utilizat la scara
largă în Marea Britanie până in secolul al XIX-lea.
Acesta a fost adus în Pennsylvania de către germani,
în jurul anilor 1820.

Simbolul
Xmas,
care
semniﬁcă
sărbătoarea Nașterii Domnului...
Această abreviere pentru Crăciun, Xmas
(Christmas, în limba engleză), este de origine greacă.
Cuvântul grecesc pentru Hristos este Ηριστος. În
secolul al XVI-lea, europenii au început să folosească
iniţiala numelui lui Hristos, “X”, în locul cuvântului
“Christ” din termenul “Christmas”, ca o prescurtare a
numelui acestei sărbători.
Deși creștinii de la începuturi știau ca X-ul din
nume înlocuia numele lui Hristos, creștinii de mai
târziu, care nu cunoșteau originea grecească a acestui
nume, au considerat că abrevierea “Xmas” este doar o
forma de lipsa de respect.

Acadeaua în forma de baston...
Aceste acadele se folosesc de secole, dar abia
în jurul anului 1900 au fost decorate cu dungi roșii și
îndoite în forma unui baston. Uneori, erau dăruite în
timpul unor servicii religioase, pentru a-i liniști pe copiii
care deveneau agitaţi și plictisiţi la slujbe. Una dintre
povestiri, care este spusă adesea în America în legătură
cu felul în care au apărut aceste acadele este aceasta:
La sfârșitul anilor 1800, un cofetar din Indiana
a vrut să exprime semniﬁcaţia Crăciunului cu
ajutorul unei acadele. I-a venit ideea de a îndoi una
dintre acadelele sale albe sub forma unui baston. De
asemenea, a incorporat în aceste dulciuri mai multe
simboluri ale iubirii și sacriﬁciului pe care Iisus
Hristos le-a făcut pentru oameni.
La început, a folosit un baston de acadea alb,
simplu - albul simbolizează puritatea și natura lipsită de
păcate a lui Iisus. Apoi, a adăugat trei dungi roșii, pentru
a simboliza durerea suferită de Iisus pe cruce, înainte de
moarte. Aceste trei dungi simbolizează Sfânta Treime.
De asemenea, a adăugat o dunga roșie mai lată, care ţine
locul sângelui vărsat de Iisus pentru întreaga omenire.
Dacă privești acest baston din acadea, cu
cârja îndreptata în sus, arată ca un toiag ciobănesc,
deoarece Iisus este Pastorul oamenilor. Însă, dacă
întorci bastonul cu cârja în jos, acesta arată exact ca
litera J, simbolizând prima litera din numele lui Iisus
(Jesus, în limba engleză).
Cofetarul a făcut aceste acadele special pentru
Crăciun, astfel încât să ne aducem aminte mereu ce
anume înseamnă pentru noi aceasta sărbătoare.

Moș Crăciun, un basm care captează
atenţia de secole...
Adevăratul Moș Crăciun, Sfântul Nicolae, s-a
născut în Turcia, în secolul al IV-lea. Era extrem de
pios încă din copilărie, dedicându-și viaţa credinţelor
și învăţăturilor creștine. A devenit cunoscut in întreaga
lume datorita generozităţii sale faţă de cei săraci.
Însă romanii îl dispreţuiau. A fost întemniţat
și torturat. În momentul în care Constantin a devenit
Împărat, i-a permis Sfântului Nicolae să devina liber.
Constantin s-a convertit la creștinism și a convocat
Consiliul din Niceea în anul 325 d.Hr., Sfântul
Nicolae ﬁind un delegat al acestui consiliu.
Acesta a rămas cunoscut în istorie în special
pentru dragostea sa pentru copii și pentru generozitatea
sa, ﬁind, totodată, patronul spiritual al navigatorilor,
al Siciliei, al Greciei și al Rusiei. Mai mult decât atât,
Sfântul Nicolae este patronul spiritual al copiilor.
Olandezii au păstrat vie legenda Sfântului
Nicolae. În Olanda secolului al XVI-lea, copiii își
așezau saboţii în apropierea vetrei, în speranţa că
aceștia vor ﬁ umpluţi cu bunătăţi.
Olandezii scriau numele Sfântului drept Sint
Nikolaas, care s-a transformat apoi in Sinterklaas și,
în sfârșit, în Santa Claus, în anglicană. În anul 1822,
Clement C. Moore a compus faimosul sau poem, “A
Visit From St. Nick” (“O vizita din partea Sfântului
Nicolae”), care a fost mai târziu publicat drept “The
Night Before Christmas” (“Noaptea dinainte de
Crăciun”). Imaginea actuală a lui Moș Crăciun, de
bărbat gras, cu barba albă, imbricat în haine roșii,
se pare că se datorează portretizării pe care Moore a
făcut-o acestui personaj de basm...

Pastorala Înalt Prea Sﬁnţitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului
și al Întregii Moldove la Nașterea Domnului 2009/2010
(începutul în pag. 1)
Boala și sănătatea pot ﬁ
pierzătoare atunci când omul vrea să
trăiască după propria voie, călcând
poruncile dumnezeiești. Omul care este
cu adevărat credincios, Îi mulţumește
lui Dumnezeu și când este sănătos, și
când este bolnav. Și atunci când duce
povara bolii, și fără să vrea devine o
povară pentru casnicii săi, primește
totul ca din mâna lui Dumnezeu și se
lasă ajutat de cei pe care el însuși și-ar
ﬁ dorit să îi ajute...
Prea cucernici părinţi și iubiţi
credincioși,
În icoana Nașterii Domnului

Iisus Hristos, alături de Prunc și de
Maica Sa, alături de păstori și de
îngeri, îi vedem și pe Magi. Ei au
venit din Răsărit spre a aduce Noului
Născut - Mesia Cel întrupat - daruri
împărătești: “aur, tămâie și smirnă”
(Matei XI, 11).
De atunci și creștinii aduc ca
jertfă daruri, din dragoste sinceră faţă
de Cel ce ne-a adus în dar mântuirea.
Cel mai mare dar din partea noastră
este a ne sârgui să ﬁm creștini
adevăraţi, să ne pregătim totdeauna
pentru întâlnirea cu Hristos, prin
post și rugăciune, spovedindu-ne și
împărtășindu-ne cu Sﬁntele Lui Taine.

În această zi sfântă să ne
bucurăm de colindul micilor vestitori
ai Nașterii Domnului, întâmpinândui cu daruri și cu dragoste sinceră și
neîntinată. Să sărbătorim cu bucurie
izvorâtă din inimă!
Fie ca Bunul Dumnezeu să
rânduiască ﬁilor și ﬁicelor Bisericii
lui Hristos o sărbătoare a Nașterii
Domnului cu bucurie și mulţumire
suﬂetească și un An Nou cu gânduri
curate, pace în familie, în ţară și în
lume. Vă doresc tuturor clipe frumoase
de sărbătoare, cu multă liniște și
căldură a inimii. Cu nădejdea că și
în noul an vom face împreună lucruri

bune și bineplăcute Domnului, vă
binecuvântez pe toţi în numele Sﬁntei
Treimi -Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Mulţi Ani fericiţi,binecuvântaţi
și însuﬂeţiţi de nădejdea mântuirii!
Dumnezeu să vă binecuvânteze cu al
Său har și cu a Sa iubire de oameni!
La Mulţi Ani!
Al vostru de tot binele doritor și
rugător către Domnul,
Mitropolitul Chișinăului și al
Întregii Moldove
Nașterea Domnului 2009-2010

6 istorie și cultură

CURIERUL ORTODOX

„Făclia Credinţei” la doi ani de activitate
Interviu cu arhimandritul Vasile Ciobanu,
directorul publicaţiei “Făclia Credinţei”
***
-Corespondent.
Cum a luat naștere
ideea
înﬁinţării
unei
publicaţii
religioase?
-Arhimandritul
Vasile.
Ideea
înﬁinţării
unei
instituţii mediatice
cu proﬁl religios
o aveam de foarte
mult
timp.
La
început îmi era
teamă că, neavând
studii în domeniul
jurnalismului,
nu
voi putea face faţă
cerinţelor publicului,
din acest considerent
în anul 2005 2006 mi-am făcut
studiile de masterat
în cadrul facultăţii
de Jurnalism și
Comunicare Publică
de la Universitatea
Liberă Internaţională
din Moldova. În
cadrul
acestei
facultăţi am avut
posibilitatea de a
„explora labirinturile
jurnalismului” și am
devenit din ce în ce
mai tentat de a-mi
realiza cele puse în
plan. Acum, doi ani
în urmă, pe piaţa
informaţională din
Republica Moldova
a mai apărut un ziar
- „Făclia Credinţei”!
- Cor. Cine erau
membrii redacţiei la începutul activităţii?
- A. V. Chiar de la fondarea publicaţiei m-am
străduit să creez o atmosferă creativă în redacţie.
Eram conștient că doar teologi sau doar jurnaliști
nu pot activa. Cel care m-a ajutat la deﬁnitivarea
conceptului și formatului a fost jurnalistul Vlad
Madan pe care îl cunoșteam de câţiva ani. Mai apoi
dânsul a reușit să-i „atragă” pe tinerii condeieri:
Nicolae Cîrlig, Vitalie Maistru și Pavel Maftei. În
acest interval de timp mari modiﬁcări în colectivul
redacţional n-au parvenit.

- Cor. Cât de anevoioasă a fost realizarea
primelor numere de ziar?
- A. V. Foarte anevoioasă! Acum, când le
răsfoiesc, îmi dau seama de unele lacune, dar odată

cu trecerea timpului am crescut pe plan profesional.
Chiar de la începutul activităţii ne-am propus să
avem cât mai multe materiale de autor și să utilizăm
diversitatea genurilor jurnalistice fapt ce încercăm
să-l realizăm și în continuare.
- Cor. Ce genuri jurnalistice aţi reușit să utilizaţi
până la moment?
- A. V. Din categoria celor informative toate și
mai puţin din cea publicistico-literară. Acest lucru
reiese și din speciﬁcul publicaţiei. Cel mai bine
primit de către cititorii noștri a fost fotoreportajul
elaborat de la casa de copii din orașul Cupcini.
Cititorul presei religioase, practic până acum, nu a
avut posibilitatea să lectureze un editorial, o tabletă,
un reportaj sau chiar o știre.
- Cor. Cât de greu îi este unui teolog să scrie un
material jurnalistic?
- A. V. Să nu uităm că pofta vine mâncând! Tot
începutul este greu, dar dacă faci un efort de voinţă
vei realiza, în caz contrar...La început scriam de 2
- 3 ori același material, mă supăram că nu era așa
cum îmi doream, dar după aceea am început a aplica
cunoștinţele teoretice acumulate în domeniu și a
devenit din ce în ce mai ușor. Noi, teologii, avem o
dublă responsabilitate socială, pe de o parte trebuie
să existe o tratare teologică profundă a problemei și
pe de altă parte încadrarea materialului în parametrii
jurnalistici. Din aceste considerente noi nu putem
admite nici o eroare... Pentru a deveni un ziarist
bun este necesar să citești foarte mult. Materialul
jurnalistic necesită un limbaj adecvat, coerenţă în
gânduri și logică...
- Cor.
Când reușește să găsească timp
arhimandritul Vasile Ciobanu pentru a scrie ceva?
- A. V. Să știţi că după ce discut cu enoriașii și aﬂu
problemele lor îmi vin zeci de idei pentru materiale
jurnalistice. În urma unor asemenea conversaţii
mi-a venit ideea rubricii „Amvonul duhovnicului”,
„Biserica și Societatea”, „Lăsaţi copiii să vină la
Mine” și multe altele. Pentru a scrie ceva interesant
este suﬁcient să aștern pe o foaie de hârtie cel puţin
gândul și după aceea revin și ﬁnisez materialul. De
obicei scriu noaptea pentru că atunci îmi pot aduna
mai lesne gândurile.
- Cor. Cu cine din teologi și ziariști colaboraţi?
- A. V. Noi suntem deschiși de a colabora cu toţi
cei care își anunţă disponibilitatea, ﬁe ei teologi
sau jurnaliști. Este cert faptul că de pe urma acestei
colaborări are de câștigat doar cititorul. El este
judecătorul nostru și pentru el activăm. În pagina
opt în mai multe ediţii ale ziarului am publicat o
adresare către cititorii noștri prin care îi îndemnam
la colaborare. Dacă are materiale interesante și
consideră că vor trezi interesul semenilor săi,
oricine poate deveni colaboratorul publicaţiei
„Făclia Credinţei”.
- Cor. De ce din paginile ziarului lipsește
mediatizarea evenimentelor social-politice?
- A. V. Chiar, de la fondare „Făclia Credinţei”
a fost concepută ca o publicaţie periodică de
informare teologică și spiritualitate a Mănăstirii
„Adormirea Maicii Domnului” din satul Tabăra,
raionul Orhei. Din acest considerent noi ne-am axat
pe aspectul teologic al unor probleme și mai puţin
pe cel laic. La ora actuală în Republica Moldova
există o mulţime de ziare laice și dacă am ﬁ mers și
noi pe aceeași cale cititorul nostru ne-ar ﬁ primit cu
mari rezerve...
- Cor. Aspectul graﬁc al ziarului este unul
deosebit....
- A. V. Da, este adevărat! Utilizăm acest design
pentru a ne diferenţia mai lesne de alte publicaţii de
pe piaţa mediatică.
- Cor. Cum a reacţionat cititorul?
- A. V. Foarte bine. Pentru că tot ce nu este
standard îţi atrage atenţia. Nu am mers pe aspectul
graﬁc tradiţional, pentru că la sigur se găsea cineva
care să ne învinuiască de plagiat. Am dorit să oferim
cititorilor ceva ieșit din comun, dar în același timp
destul de simplu.
- Cor. Cine sunt cititorii ziarului „Făclia
Credinţei”?
- A. V. Ziarul nu are un public ţintă. În paginile lui
sunt materiale atât pentru copii, tineri, cît și pentru
persoanele de vârsta a treia. Pe noi ne bucură faptul,
că atunci când avem întruniri cu cititorii în teritoriu,
ei cer ca să ﬁe publicate anumite materiale.
- Cor. Vă mulţumesc pentru interviu! Vă doresc
dumneavoastră și întregii echipe redacţionale
sănătate, curaj, inspiraţie și putere de a rezista cât
mai mult timp pe piaţa mediatică din ţară! La mulţi
ani „Făclia Credinţei”!
- A. V. Vă mulţumesc.
Interviu realizat de Dmitri Vosimeric
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Biserica „Sfânta Mare
Muceniţă Varvara” din
satul Pănășești la 150 de
ani
18 decembrie 2009.
Biserica „Sfânta Mare Muceniţă Varvara” din s.
Pănășești, r. Strășeni a împlinit anul acesta 150 de ani.
Prima atestare documentară a satului Pănășești
datează din anul 1448. În secolul al XVI-lea satul
avea deja o bisericuţă din nuiele și lut. În ea s-au rugat
înaintașii noștri până în 1850 când satul se strămută
cu trei-patru kilometri spre asﬁnţit. Odată cu mărirea
satului se ia hotărârea de a construi o nouă biserică.
Proiectul noului locaș este pregătit la SanktPetersburg, în stilul clasic rusesc. Iniţial se intenţiona
ca biserica să ﬁe din piatră, cu două intrări laterale în
afară de intrarea principală.
Din păcate, lipsa mijloacelor ﬁnanciare nu a
permis realizarea acestui proiect. Având în vedere
situaţia creată, sătenii au găsit o soluţie mai puţin
costisitoare - aﬂând că la Mănăstirea „Frumoasa” se
planiﬁcă demontarea unei biserici din lemn pentru a
ﬁ înlocuită cu una din piatră, s-a hotărât ca Sfântul
Locaș din lemn să ﬁe procurat de comunitatea satului
Pănășești.

Odată decizia luată, în 1853 au început lucrările
de transportare iar mai târziu de montare a Bisericii de
la Mănăstire în sat.
Munca a fost ﬁnisată în 1859 și la 10 noiembrie
al aceluiași an biserica a fost sﬁnţită.
La aniversarea de o sută de ani biserica din
Pănășești a fost închisă de autorităţile de atunci,
rămânând cu ușile ferecate pentru creștini treizeci
de ani. Pentru câţiva ani Sfântul Locaș a fost depozit
pentru cereale, iar în anii 70 ai secolului trecut
autorităţile sovietice locale planiﬁcau demolarea
bisericii și construirea unei librării pe locul acesteia.
Însă nu a fost să ﬁe - nici unul dintre tractoriștii din
sat nu a îndrăznit să urce pe tractor și să distrugă Casa
Domnului...
Pe parcursul întregii perioade de prigoană, erau
creștini care prin metode numai de ei știute intrau în
Sfântul Locaș pentru a face curat ca mai apoi să aștearnă
în faţa altarului câte un covoraș și să aprindă câteva
lumânări în sfeșnic și candele în faţa iconostasului.
În 1988, când a început redeschiderea bisericilor, câţiva
gospodari din Pănășești au format un comitet care s-a
ocupat cu colectarea fondurilor pentru restaurarea
bisericii „Sfânta Mare Muceniţă Varvara”. Sătenii sau mobilizat repede și în luna august a anului 1989 în
Sfântul Locaș s-a reluat oﬁcierea Serviciilor Divine.
Astăzi biserica din satul Pănășești are casă
parohială, mai este și un Paraclis ridicat pe locul vechii
biserici, unde de câteva ori pe an se fac rugăciuni.
Chiar de la redeschidere, datorită Părintelui
Paroh Alexandru Jamandii au fost stabilite relaţii de
colaborare cu școala din sat. Două profesoare de religie
împreună cu Părintele vin de trei ori pe săptămână în
faţa elevilor pentru a le aduce Cuvântul Domnului.
Roadele acestei activităţi sunt bune - din
rândurile foștilor elevi foarte multe persoane sunt
implicate în activitatea Bisericii - sunt preoţi, preotese,
maici, călugări, dirijori de cor și pur și simplu oameni
care cunosc valoarea și sensul credinţei.
Cu ocazia împlinirii celor 150 de ani de la
fondarea bisericii din satul nostru, îl felicităm din toată
inima pe Părintele paroh și pe toţi enoriașii Sfântului
Locaș. Fie ca prin rugăciunile Sﬁntei Mare Muceniţe
Varvara Bunul Dumnezeu să ne ocrotească și să ne
întărească spre săvârșirea faptei cele bune.
Cristina Godea
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NELINIȘTIT ESTE SUFLETUL NOSTRU PÂNĂ NU SE ÎNTOARCE IARĂȘI LA TINE, DOAMNE

“PUTEREA SFINŢITOARE”

CALENDARUL CREȘTIN
acestei date. Spre deosebire de zona răsăriteană, în apusul
neagră în cele slave: †;
SĂRBĂTORI CREȘTINE românești,
- sărbători ale sﬁnţilor mai puţin însemnaţi. Sunt de două Imperiului Roman, în special la Roma, Paștile erau
Deoarece la începuturile creștinismului majoritatea
adepţilor proveneau dintre iudei, pentru multă vreme ei au
continuat să ţină sărbătorile cu care au fost obișnuiţi. Cel
puţin așa rezultă din lectura Noului Testament (Faptele
Apostolilor 2,1; 20,16 etc.).
Cu timpul însă semniﬁcaţia și motivaţia teologică a
acestor sărbători este înlocuită de sensuri cu totul și cu totul
noi, construite pe baze creștine.
Toate sărbătorile au avut la început un caracter local,
dar cu timpul, datorită unor factori favorabili, pelerinajelor
sau transferului unor moaște cu prilejul consacrării unor
biserici, ele au obţinut un caracter general.
Numărul, datele, uneori și importanţa sărbătorilor au
fost notate de timpuriu (sec. III) în liste cu diferite denumiri:
calendare, hertolologhii (εορτολογια), martirologhii,
minologhii sau sinaxare. Una dintre cele mai vechi liste
apare în scrierile lui Ippolit Romanul (sec. III) și în
diferite Rânduieli sau Constituţii bisericești anonime sau
pseudoepigraﬁce editate în sec. III-IV.
Începând cu a doua jumătate a sec. al IV-lea, diversele
calendare regionale sunt preluate și uniﬁcate de marile
metropole, apoi răspândite în tot imperiul. Se pare că o
astfel de mișcare a apărut pentru prima dată în Africa și
Asia Mică. Datorită poziţiei sale de centru politic și religios,
Constantinopolul a avut o inﬂuenţă majoră în impunerea
propriului calendar popoarelor încreștinate, aceasta ﬁind,
după părerea lor misiunea bizantină.
Un rol decisiv în formarea actualului calendar l-a avut
Simeon Metafrastul (Logofătul), care în sec. al X-lea a
compilat mai multe sinaxare existente în Răsărit. Calendarul
acesta, avându-l la bază pe cel din Constantinopol, a fost
revizuit în sec. Al XVIII-lea de către Sf. Nicodim Aghioritul
care a introdus sﬁnţii și neomartirii greci de după schismă.
Ultima revizuire majoră a calendarului ortodox a fost făcută
de către cărturarul atonit Vartolomeu din Cutlumuș în sec.
al XIX-lea.
În calendarul aghioritic, adoptat de Bisericile ortodoxe,
Bisericile autocefale au introdus sﬁnţi locali și naţionali
(Biserica Ortodoxă Rusă și Biserica Ortodoxă Română).

Clasiﬁcarea sărbătorilor în Biserica
Ortodoxă
În funcţie de dată:
- cu dată ﬁxă, sărbătorile care iau în considerare
Mineiul. Aceste sărbători cad în ﬁecare an la aceeași dată
(Nașterea Domnului - 25 decembrie; Înălţarea Sf. Cruci - 14
septembrie; Adormirea Maicii Domnului - 15 august);
- cu dată variabilă, sărbătorile a căror dată se schimbă
de la an la an, aﬂându-se în directă legătură cu Paștile care,
ﬁind o sărbătoare mobilă în funcţie de mai multe criterii,
atrage după sine și alte sărbători ca Rusaliile, Înălţarea
Domnului, Duminica Floriilor etc. Constantă în aceste
sărbători este ziua săptămânii: Înălţarea cade întotdeauna
joi; Rusaliile duminică.
În funcţie de obiect:
- domnești sau praznice împărătești sunt sărbătorile
închinate persoanelor Sﬁntei Treimi sau evenimentelor
din viaţa și activitatea Mântuitorului (Nașterea Domnului,
Rusaliile, etc.) Unii numără între sărbătorile domnești și pe
cele dedicate Maicii Domnului.
- sărbători ale sﬁnţilor. Între acestea mai importante sunt
cele ale Maicii Domnului.
În funcţie de importanţă:
- sărbători mari printre care praznicele împărătești,
sărbătorile Maicii Domnului și a sﬁnţilor mai importanţi
(Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Petru și Pavel). Aceste sărbători au
cea mai desfășurată slujbă: Vecernie Mică, Vecernie Mare,
Litie, Polieleu, Evanghelie și Doxologie Mare la Utrenie. În
calendare semnul distinctiv pentru importanţa slujbei este
cruce roșie încadrată de cerc: (†) sau paranteze: (†);
- sărbătorile sﬁnţilor cu priveghere și polieleu. Spre
deosebire de sărbătorile mari, acestea nu sunt însoţite de
pre și postserbări (de exemplu Sf. Nicolae, Sf. Gheorghe),
iar în calendare sunt notate cu o cruce roșie sau neagră cu o
singură paranteză: †);
- sărbătorile sﬁnţilor fără priveghere. Acestea nu au
Vecernie Mică, dar au Polieleu, Evanghelie și Doxologie
Mare (Sf. Dimitrie, Sf. Arhangheli, Sf. Ștefan ș.a.). În
calendare sunt marcate cu o cruce simplă; roșie în cele

feluri: cu sau fără Doxologie mare la Utrenie. Sunt marcate
în calendar cu cruce neagră: †.
Restul zilelor care nu au vreun semn distinctiv în
calendar au slujba mai simplă: la Vecernie sunt doar șase
stihiri la “Doamne strigat-am…” iar canoanele Utreniei
sunt “pe patru”.

Praznicele împărătești
Duminica, sărbătoare săptămânală creștină
Duminica nu a fost dintru început ziua de celebrare
liturgică săptămânală. Din scrierile Noului Testament
observăm că o perioadă îndelungată de timp creștinii se
întruneau săptămânal în zi de sabat. Acest lucru pare destul
de ﬁresc dacă luăm în considerare că majoritatea creștinilor
proveneau dintre evrei pentru care atașamentul faţă de
tradiţie era destul de puternic. A fost necesară o distanţare
mai mare de Învierea Domnului până când apostolii au
încercat o primă detașare de practicile iudaice și, implicit,
de sabat (Sinodul Apostolic, cf. Fapte 15; Col. 2,16.17).
Totodată s-a dezvoltat și o motivaţie teologică pe care
Sf. Justin a redat-o astfel:
„Iar în ziua soarelui, noi ne adunăm cu toţii laolaltă,
deoarece aceasta este prima zi în care Dumnezeu,
schimbând întunericul și materia, a creat lumea, iar Iisus
Hristos, Mântuitorul nostru, în aceeași zi a înviat din morţi.
Căci L-au răstignit în ajunul zilei lui Saturn și a doua zi
după ziua lui Saturn, care este ziua soarelui, arătându-Se
apostolilor și ucenicilor Lui, i-a învăţat acestea toate câte
le-am supus aici examinării voastre”.
Pentru creștini duminica este și rămâne prin excelenţă,
ziua întâlnirilor euharistice a jertfei comemorative, a
patimii și Învierii lui Hristos. Puterea și forţa sa teologică
se răsfrânge asupra tuturor celorlalte zile ale săptămânii
conferind nu doar un ritm biologic (odihna), ci, mai ales, un
ritm festiv și sacru în același timp.

Paștile creștin
Fiind legată deopotrivă atât de patimile Mântuitorului,
cât și de Paștile evreiesc, sărbătoarea aceasta a fost prăznuită
de creștini la început, posibil, cu ambele sensuri: iudaic și
creștin. Foarte curând conţinutul și semniﬁcaţia sărbătorii
rămân pur creștine, după cum putem observa mai ales din
scrierile pauline. Etimologic, cuvântul paști conţine sensul
de trecere, făcând trimitere la trecerea prin Marea Roșie și
eliberarea din robia egipteană (Ex.12,7). Păstrând totuși
ideea de “trecere”, Paștile creștinilor câștigă un sens nou,
spiritual: trecerea și eliberarea de sub puterea și stăpânirea
păcatului și a morţii (1 Cor. 5,7-8).
Atribuit iniţial doar cinei memorabile înainte de
moartea Domnului, termenul de Paști a fost extins mai apoi
de creștini și asupra complexului de evenimente legate de
ultimele evenimente din viaţa pământească a Mântuitorului:
Cina cea de Taină, Patimile și Răstignirea, Învierea.
Deși conţinutul și motivaţia teologică a Paștilor a fost
deplin și unanim acceptat de către toţi creștinii, nu s-a
convenit atât de ușor și asupra datei serbării acestei zile atât
de importante pentru calendarul liturgic creștin.
Conform Sﬁntelor Evanghelii, Hristos a fost răstignit la
14 Nisan, fapt ce a sporit atenţia creștinilor faţă de această
dată istorică, ce coincidea cu marea sărbătoare iudaică.
Datorită acestui aspect, precum și faptului că răstignirea a
fost precedată de Cina memorabilă prepascală, fundamentul
istoric al euharistiei creștine, primii creștini și-au îndreptat
atenţia spre această zi a cinei, adică 13 Nisan, în care au
înglobat memorialul Patimilor, neglijând aspectul apoteotic
al Învierii.
Cei care au legat data paștilor de ziua de 14 Nisan au fost
numiţi quartodecimani.
O practică aparent deosebită pare să ﬁe aniversarea
evenimentelor pascale la 25 Martie. Conform cronologiei
“noului calendar iulian”, ajunul Paștilor în anul morţii
Domnului se credea că a căzut în 25 Martie, ca atare Paștile
trebuia prăznuit an de an la această dată. După alţii în
această dată ar ﬁ căzut Învierea.
Atașamentul faţă de ziua de 14 Nisan (sub toate
aspectele) pare să ﬁ fost foarte puternic în zonele de
inﬂuenţă ale diasporei iudaice, în special în Asia Mică,
Egipt și Nordul Africii (Cartagina).
Pe lângă prăznuirea Paștilor la dată ﬁxă, mai exista și
practica ţinerii acestei sărbători într-o duminică apropiată

prăznuite întotdeauna duminica, independent de paștile
evreiesc. Această formă de prăznuire a fost denumită Paștile
duminical.
O variantă a Paștelui duminical, dar în strânsă legătură
cu Paștile iudaic, era respectată de credincioșii din părţile
Antiohiei. Aceștia aveau grijă ca duminica Paștilor să cadă
întotdeauna în săptămâna iudaică a Azimelor. Ei au fost
numiţi protopashiţi.
Până în sec. al II-lea diferitele date de prăznuire nu au
creat tensiuni și neînţelegeri. Însă începând cu acest secol
chestiunea datei Paștilor a generat o controversă majoră
ce putea să se sfârșească cu o schismă de proporţii între
susţinătorii Paștelui duminical și a celui quartodeciman.
Fără a se ști cu certitudine cine a declanșat disputa,
Eusebiu ne lasă să înţelegem că promotorii faimoasei
controverse pascale au fost papa Victorin și episcopul
Policarp de Smirna. Cel puţin din scrisorile adresate
episcopului de Roma de către Policarp se poate aﬁrma că
Victorin a avut un rol de lider-acuzator în această dispută.
Chestiunea datei Paștilor a fost soluţionată deﬁnitiv în
favoarea Paștelui duminical la Sinodul I Ecumenic. Atunci
s-a hotărât (fără a se emite vreun canon în acest sens) ca
Învierea Domnului să ﬁe prăznuită în prima duminică cu
lună plină după echinocţiul de primăvară. În caz că în acea
duminică se întâmplă să cadă 14 Nisan (Paștile iudaic),
Învierea se amâna pentru duminica următoare. Pentru
buna rânduială și un calcul exact al datei Paștilor, Biserica
Alexandriei, centru astronomic vestit, era însărcinată pe
viitor cu responsabilitatea comunicării datei celorlaltor
Biserici.

Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea,
Rusaliile)
Sărbătoarea Cincizecimii rememorează evenimentul
descris de Sfântul evanghelist Luca (Fap. 2, 1-4), care
a marcat „îmbrăcarea cu puterea de sus” și care este
considerat în teologia dogmatică momentul instituirii
văzute a Bisericii și care încheie Revelaţia. Alături de Sf.
Paști și duminică, Cincizecimea a intrat destul de repede
în calendarul și conștiinţa Bisericii Creștine datorită
suprapunerii evenimentului creștin cu sărbătoarea ebraică
Săptămânile Cincizecimii. Deosebit de importantă în
calendarul iudaic, această sărbătoare avea un caracter
popular-naţional. Cu acest prilej iudeii din întreaga lume
făceau pelerinaje la Ierusalim: “parţi și mezi și elamiţi …”
(Fapte 2,9).
Din scrierile primelor veacuri rezultă însă o înţelegere
diferită a Cincizecimii faţă de mentalitatea noastră
modernă. Cincizecimea era termenul ce deﬁnea întreaga
perioadă a celor cincizeci de zile după Paști și nu doar ziua
a cincizecea. Din această cauză ea a fost considerată ca o
prelungire a Paștilor.
Una dintre primele descrieri mai ample ale acestei
sărbători aparţine Egeriei, călugăriţă (sau principesă)
apuseană care, în a doua jumătate a sec. al IV-lea face un
pelerinaj la Ierusalim, lăsându-ne o descriere amănunţită a
acestei sărbători (Cap. 43), în care este celebrată și Înălţarea
Domnului. O menţiune asemănătoare avem de la Eusebiu
(Vita Constantini, IV,64): “Toate s-au petrecut în marele,
prea cinstitul și prea sﬁnţitul praznic al Rusaliilor, care se
ţine la 7 săptămâni și care poartă pecetea acelei zile unice
când spun dumnezeieștile Scripturi a avut loc și Înălţarea la
ceruri a Mântuitorului nostru și coborârea printre oameni ca
Sfântul Duh”.
Cincizecimea s-a despărţit de Înălţare doar spre sfârșitul
sec. al IV-lea. Într-o predică din anul 387, cu ocazia
Cincizecimii, Sf. Ioan Gură de Aur amintește ascultătorilor
săi de prăznuirea în urmă cu zece zile (deci la 40 de zile
după Paști) a Înălţării Mântuitorului.
Ea mai este menţionată în Constituţiile Apostolice, în
scrierile Sfântul Irineu, Tertulian, Origen, în Canonul 43
al Sinodului de la Elvira (300) și Canonul 20 al Sinodul I
Ecumenic (325).
Era zi de mare bucurie pentru Biserică și zi de botez
pentru catehumeni. Erau interzise îngenuncherile sau postul
care, conform Constituţiilor Apostolice, erau reluate doar a
doua săptămână după Cincizecime.
(Va urma)

Dr. Nicolae Fuștei
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Încă o Biserică Ortodoxă
deschisă în Japonia
La 11 ianuarie 2010 în orașul japonez
Nagoya a fost sﬁnţită o nouă biserică
ortodoxă cu hramul „Botezul Domnului”.
Dumnezeiasca Liturghie și sﬁnţirea a
fost săvârșite de către Mitropolitul de Tokio
și Întreaga Japonie Daniil și Episcopul de
Sendai Seraﬁm.
Parohia Ortodoxă din Nagoy
(Eparhia Vest-Japoneză a Bisericii Ortodoxe
Autonome a Japoniei) a fost fondată în anii
80 ai secolului XIX.
În anii 80 ai secolului trecut, enoriașii
au început să strângă fonduri pentru ridicarea
unei noi biserici. În 2006 comunitatea
Ortodoxă a reușit să achiziţioneze un lot
de pământ potrivit pentru construcţie, iar
în 2008 s-a încheiat elaborarea proiectului
Sfântului Locaș. În 2009 a fost sﬁnţită piatra
de temelie, începând astfel construcţia
propriu-zisă.
În octombrie, 2009 cele mai
importante lucrări de construcţie au fost

ﬁnisate și la 12 noiembrie a avut loc sﬁnţirea
și montarea cupolei cu Cruce.
Anul trecut la Tokyo a fost sﬁnţită
biserica rusă cu hramul „Sf. Kneaz
Alexandru Nevskii”.
Conform datelor din iunie 2008,
Biserica Ortodoxă a Japoniei numără trei
Eparhii, unde slujesc doi Arhierei, 23
de Preoţi și 12 diaconi. Numărul total al
parohiilor este de 67, cu 9958 de membri
înregistraţi ai comunităţilor parohiale.
În cadrul Bisericii Ortodoxe Japoneze
este înregistrat un singur așezământ
monahal - Mănăstirea de bărbaţi „Sf. Soﬁa”
din prefectura Tiba.
Pe lângă Catedrala „Învierea
Domnului” din Tokyo activează unicul
Seminar Ortodox din ţară.
Numărul total al japonezilor care
se declară creștini-ortodocși este de
aproximativ 30 de mii.
Sursa: interfax-religion.ru

Atac asupra creștinilor egipteni
Cel puţin șase persoane au decedat în urma unui atac armat asupra enoriașilor
bisericii coptice din orașul egiptean Nag-Hammadi.
Incidentul a avut loc astăzi după miezul nopţii, odată cu ﬁnisarea slujbei de
Crăciun. Asupra oamenilor ce se întorceau de la serviciul divin s-a deschis focul
dintr-o mașină aﬂată în trecere. Poliţia crede că erau 2 agresori.
Orașul Nag-Hammadi se aﬂă în provincia Kena, una din cele mai sărace si
conservative regiuni ale ţării. Nag-Hammadi e amplasat la câteva zeci de km de
orașul Luxor, cunoscut turiștilor pentru patrimoniul său istoric.
Confesiunea majoritară în Egipt este islamul. Copticii reprezintă 10% din cei
80 de milioane de locuitori ai ţării. Creștinii egipteni sunt deseori atacaţi de către
musulmanii radicali. În noiembrie 2009 în orașul Farshrut au avut loc revolte în
urma cărora au fost incendiate magazine a căror proprietari erau creștinii coptici.
sursa: jurnal.md
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Cateheze săptămânale pentru
credincioșii nevăzători din Pitești
Cu binecuvântarea Preasﬁnţitului Calinic, Episcopul Argeșului și Muscelului, în anul
2004 a luat ﬁinţă, în municipiul Pitești, parohia pentru nevăzători „Sﬁnţii Arhangheli Mihail
și Gavriil“, preot paroh ﬁind numit părintele Radu Gabriel Constantin, care, pe lângă slujirea
preoţească la altarul acestei biserici, s-a implicat și în diverse proiecte social-umanitare și în
special în consilierea nevăzătorilor care au dorit acest lucru. Parohia pentru nevăzători „Sﬁnţii
Arhangheli Mihail și Gavriil” face parte din Protoieria Pitești, activează în cadrul Filialei
Nevăzătorilor Argeș și a luat ﬁinţă pentru că în municipiul Pitești trăiesc aproape 1.500 de
nevăzători, iar în judeţul Argeș aproape 4.000, în majoritate creștini ortodocși.
La sediul Filialei Nevăzătorilor din Pitești, strada Exerciţiu, bloc D 16, sc. P, s-a amenajat
un paraclis cu hramul „Sﬁnţii Arhangheli Mihail și Gavriil“, unde se oﬁciază sﬁnte slujbe
precum Sfânta Liturghie, Sfântul Maslu, Sfeștania, Acatistul și întâlniri catehetice. La început,
preotul Radu Gabriel Constantin s-a îngrijit personal de obţinerea obiectelor de cult necesare
oﬁcierii sﬁntelor slujbe.
„Această parohie s-a înﬁinţat datorită rânduielii Bunului Dumnezeu, deschiderii și
misiunii Bisericii, cât și dorinţei credincioșilor nevăzători de a avea mai aproape un slujitor
al Domnului, care să-i spovedească și care să-i împărtășească“, ne-a declarat părintele Radu
Gabriel Constantin.
În ﬁecare zi de vineri și la praznice împărătești și sărbători ale sﬁnţilor din calendarul ortodox
se oﬁciază Sfânta Liturghie, iar în ultima zi de vineri din ﬁecare lună, Taina Sfântului Maslu.
Luni, după slujba Acatistului, are loc o întâlnire catehetică în cadrul căreia sunt prezentate
și explicate temele principale ale învăţăturii de credinţă ortodoxă, cum ar ﬁ cele șapte Sﬁnte
Taine, Sfânta Liturghie, Preacinstirea Maicii Domnului, cinstirea Sﬁnţilor, cinstirea Sﬁnţilor
Îngeri, cinstirea Sﬁntei Cruci, precum și teme din istoria Bisericii Universale și a Bisericii
Ortodoxe Române. La aceste cursuri participă aproximativ 20 de persoane nevăzătoare.
Pe lângă Sfânta Liturghie și slujbele care au loc la paraclis, de folos pentru credincioșii
nevăzători sunt și pelerinajele la sﬁntele mănăstiri, încărcate de cultură și sﬁnţenie, în care
merg cu parohul lor. „Am vizitat mănăstirile din Bucovina pentru că sunt unice, păstrează
până astăzi credinţa statornică a domnitorilor moldoveni, sunt adevarate oaze de spiritualitate
ortodoxă. Am observat că ne încărcăm în mod tainic, duhovnicește în urma acestor pelerinaje
care de multe ori sunt obositoare, dar, cu toate acestea, de ﬁecare dată ne planiﬁcăm altele. Leam explicat de ﬁecare dată credincioșilor mei că nu numai omul sﬁnţește locul, dar și locurile
sﬁnte sﬁnţesc pe oamenii care vin cu evlavie acolo unde s-au nevoit sﬁnţii și unde există sﬁnte
moaște sau icoane făcătoare de minuni“, ne-a mai spus părintele Constantin.
Pe lângă aceste pelerinaje, în cadrul comunităţii de nevăzători păstorite de părintele Radu
Gabriel Constantin au mai fost organizate și acţiuni cu temă religioasă, cum ar ﬁ colinde la
sărbătoarea Crăciunului și un spectacol susţinut la Teatrul „Alexandru Davila“ din Pitești de
grupul de colindători „Datina“. Spectacolul a fost realizat împreună cu credincioșii hipoacuzici,
studenţi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Pitești.
Sursa: ziarullumina.ro

Mii de tineri europeni au petrecut
Arbitrul care a făcut praf semiﬁnala
revelionul în Polonia
Ligii s-a călugărit!
30.000 de tineri din întreaga Europă și arată în comunicat.

Arbitrul norvegian Tom Henning
Ovrebo a șocat lumea fotbalului după ce
a anunţat că a renunţat la carieră pentru a
deveni călugăr. Ovrebo a explicat că doar
așa poate scăpa de amintirea semiﬁnalei

de LC dintre Chelsea și Barcelona, când
i-a refuzat lui Chelsea trei penalty-uri.
“Am căutat o explicaţie pentru prestaţia
mea de pe Stamford Bridge, dar nu am
găsit-o. În ﬁecare seară îi vedeam pe
Ballack, Drogba și Essien reproșându-mi
arbitrajul. Am trăit un infern până acum.
Din cauza mea Barcelona a ajuns în ﬁnală
și a câștigat-o. Primesc tot timpul mesaje
despre acele penalty-uri neacordate.
Am provocat foarte multă suferinţă”,
a spus Ovrebo cu lacrimi în ochi.
“Doar retragerea din fotbal și căutarea
liniștii spirituale mă pot ajuta să depășesc
starea de neliniște pe care o am din seara
meciului Chelsea - Barcelona”, a spus
Ovrebo pentru cotidianul spaniol As.
Ovrebo a fost acuzat de toată lumea că
i-a refuzat lui Chelsea trei penalty-uri în
semiﬁnala Ligii Campionilor de sezonul
trecut, cu Barcelona. “Îmi cer scuze lui
Chelsea, Madridului și întregii lumi. De
acum nu voi mai ﬁ arbitrul Ovrebo, mă
voi numi părintele Knut”, a mai aﬁrmat
norvegianul.
sursa: boomsport.ro

de pe alte continente s-au întâlnit în orașul
polonez Poznan în perioada 29 decembrie
2009 - 2 ianuarie 2010, convocaţi de
Comunitatea din Taize pentru a celebra
a 32-a Întâlnire Europeană a Tinerilor.
Întâlnirea, a treia de acest fel care este
găzduită în Polonia, se va celebra în orașul
Poznan la invitaţia Arhiepiscopului și
a responsabililor ecumenici ai orașului,
informează o notă a Comunităţii din Taize.
În timpul întâlnirii, dimineaţa tinerii
și-au împărtășit credinţa și propriile
experienţe în 150 de parohii ale Diecezei
de Poznan e Gniezno. După-amiaza s-au
reunit în parcul expoziţional al orașului
pentru masă, pentru a se ruga în comun
și pentru a participa la laboratoare privind
probleme sociale și de viaţă interioară. În
unele dintre acestea, mărturiile de implicare
în favoarea justiţiei, a solidarităţii și a păcii
în lume le vor permite participanţilor să se
pregătească să își asume responsabilitatea
odată întorși în ţările lor. Unul dintre
laboratoarele de reﬂecţie a tratat tema
libertăţii, “libertate pentru care mulţi au
luptat în secolul XX și care astăzi pare atât
de naturală celor care au sub 25 de ani”, se

În cadrul rugăciunii din ﬁecare seară,
fratele Alois, superior al Comunităţii din
Taize, succesor al fratelui Roger, a oferit
o meditaţie. Cu ocazia întâlnirii de la
Poznan, fratele Alois a publicat “Scrisoarea
Chinei”, care a fost tradusă în cincizeci
de limbi și pe care tinerii au primit-o
la sosirea lor în Polonia. Comunitatea
din Taize menţine relaţii cu Biserica din
China de 20 de ani. Ca semn de prietenie,
prin intermediul “operaţiunii speranţa”,
comunitatea a tipărit în anul trecut (2009)
un milion de Biblii în limba chineză și le-a
distribuit în toate regiunile ţării. Însoţit de
doi fraţi din comunitate, de origine chineză
și coreeană, fratele Alois a făcut o călătorie
de trei săptămâni în China continentală.
Aceste întâlniri europene de cinci zile
animate de Comunitatea din Taize au loc
începând din 1978. S-au desfășurat în orașe
precum Paris, Barcelona, Londra, Roma,
Praga, Viena, Monaco, Budapesta, Milano,
Lisabona, Zagreb, Geneva și Bruxelles,
și se înscriu în așa-numitul “Pelerinaj de
încredere pe pământ”, iniţiat în urmă cu
30 de ani de fratele Roger, fondatorul
comunităţii de la Taize.
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