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Așa arată datele statistice din ultimii 
doi ani, prezentate de Biroul Naţional de 
Statistică. 

În primele trei luni ale anului 
2010, au fost înregistrate circa 3.900 de 
căsătorii. În aceeași perioadă a anului 
curent, numărul divorţurilor a fost de 
peste 2.800. 

În anul 2009, Ofi ciile de Stare 
Civilă din Moldova au înregistrat în 
jur de 26.800 de căsătorii. Datele nu 
diferă însă foarte mult de anul 2008, 
când au fost înregistrate peste 26.600 
de căsătorii. 

Datele statistice mai arată că 
numărul căsătoriilor din Moldova 

îl depășește de două ori pe cel al 
divorţurilor. Totuși, anul trecut au fost 
cu 6% mai puţine divorţuri faţă de 
anul precedent.  Mai precis, în 2009, 
aproximativ 11.800 de cupluri au 
decis să divorţeze. În timp ce în 2008, 
numărul acestora a fost de 12.600.

Publica TV

„Durerea se vede și se 
simte de aproape”

Către ziua Internaţională a Copilului, 1 iunie, 
Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a iniţiat 
campania „Durerea se vede și se simte de aproape”, prin 
care îndeamnă creștinii să fi e mai aproape de copiii orfani, 
oferindu-le o mână de ajutor pentru a le alunga tristeţea.

Chiar de la început campania se bucură de un real 
interes din partea elevilor și profesorilor din diferite 
instituţii de învăţământ. Pe data de 12 mai,  la biserica 
„Întâmpinarea Domnului” din incinta USM a sosit un 
grup de copii din clasa a VII-a a liceului teoretic „Traian” 
din Chișinău însoţiţi de diriginta lor domnișoara Victoria 
Lisnic, membră ASCO, care a declarat că afl ând de 
organizarea campaniei s-a grăbit să anunţe elevii despre 
acest lucru și spre bucuria ei, discipolii s-au arătat foarte 
receptivi, aducând foarte multe hăinuţe și jucării. 

Cei șapte copii veniţi la biserică sunt doar o parte 
dintre elevii liceului „Traian” care au hotărât să-și ajute 
semenii mai triști. Irina Todica, una dintre eleve, a 
declarat că a văzut în această campanie o posibilitate de 
a le face o bucurie copiilor lipsiţi de căldura părintească, 
părere pe care de altfel o împărtășesc toţi copiii veniţi 
astăzi la biserica „Întâmpinarea Domnului”.

Pe data de 15 mai un numeros grup de copii de la 
centrul de reabilitare sportivă „Aoris” din Chișinău a fost 
primit la Reședinţa Mitropolitană, unde Înalt Prea Sfi nţitul 
Mitropolit Vladimir le-a oferit micuţilor daruri constând 
din rechizite școlare, jucării, dulciuri și ajutoare bănești.

În cuvântul său de salut, Întâistătătorul Bisericii 
Ortodoxe din Moldova a felicitat copiii cu ocazia 
recentelor sărbători, urându-le multă sănătate, voioșie și 
să nu uite să se roage Maicii Domnului și Fiului său Iisus 
Hristos.

Vlădica a asigurat atât copiii cât și educatorii lor de 
susţinerea constantă a Bisericii în limitele posibilităţilor 
și de permanenta deschidere a Mitropoliei Moldovei către 
problemele sociale cu care se confruntă mai ales copiii 
orfani și cei cu dizabilităţi.

Mai mult ca atât, copiilor le-a fost asigurată o excursie 
la Mănăstirea Saharna, unde vor putea să se minuneze de 
unul dintre cele mai frumoase așezăminte monahale din 
ţara noastră, să admire peisajul pitoresc și unde vor avea 
parte de o îmbelșugată masă.

Reprezentaţii centrului „Aoris” au mulţumit Înalt 
Prea Sfi nţiei Sale pentru grija pe care o manifestă pentru 
copiii cu dizabilităţi, declarând că astfel de evenimente 
sunt poate cele mai frumoase pentru acești copii.

La fi nal, ÎPS Mitropolit Vladimir le-a oferit copiilor 
și însoţitorilor acestora câte o iconiţă cu Îngerul Păzitor și 
câte o carte de rugăciuni. 

 Probabil că cea mai grăitoare dovadă a reușitei 
întâlnirii de astăzi au fost zâmbetele și ochii fericiţi ai 
copiilor recunoscători, pentru care fi ecare gest de atenţie 
este o sărbătoare.

Toţi oamenii de bună credinţă sunt invitaţi ca până la 
1 iunie a.c. să aducă la Biserica „Întâmpinarea Domnului” 
din incinta Universităţii de Stat din Moldova daruri pentru 
copii orfani care deseori sunt lipsiţi de un gest frumos și 
un gând cald.

Ziua Naţională a Familiei 
a foet sărbătorită în acest an, 
duminică, 16 mai. Printr-o 
rezoluţie din 1993, ziua de 
15 mai a fost declarată de 
către Adunarea Generală a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite 
ca fi ind Ziua Internaţională 
a Familiei, în ţara noastră 
ziua familiei fi ind sărbătorită 
în fi ecare an în duminica 
cea mai apropiată de 
această zi calendaristică. 
După învăţătura creștină, 
familia este un așezământ 

dumnezeiesc și temelia vieţii 
de obște.

Familia creștină este 
așa cum spun Sfi nţii Părinţi: 
„Icoana iubirii lui Dumnezeu 
pe pământ”. Familia creștină 
are ca icoană sfântă Icoana 
Sfi ntei Treimi în care 
Dumnezeu este Părinte și are 
pe Fiul și pe Duhul Sfânt. În 
familie se realizează mai întâi 
taina dragostei pentru că se 
știe că taina cununiei este 
taina dragostei în care, așa 
cum spunea Cartea Genezei 

și Sfântul Apostol Pavel reia 
în Epistola către Efeseni: 
„Va lăsa omul pe tatăl său și 
pe mama sa și se va uni cu 
femeia sa și vor fi  amândoi un 
trup”. Sfântul Apostol Pavel 
adaugă: „Taina aceasta mare 
este, iar eu zic în Hristos și 
în Biserică”. Familia se știe 
că are în centru nașterea de 
copii. Copilul este așadar 
expresia dragostei părinţilor 
și el trebuie să crească în 
atmosfera de libertate, de 
bucurie și de dragoste.”

Confruntată cu probleme 
de ordin material și social, 
de multe ori fi indu-i contestat 
chiar dreptul la existenţă, 
familia creștină rezistă din ce în 
ce mai greu provocărilor lumii 
contemporane. Ziua Familiei 
trebuie sărbătorită într-o 
atmosferă duhovnicească, 
prin rugăciune. O altă zi 
dedicată familiei creștine 
în Biserica Ortodoxă este 
și prima duminică după 1 
iunie, “Duminica părinţilor și 
copiilor”.

de Ion Cârciuleanu
Duminica de astăzi, în calendarul nostru ortodox, 

este numită Duminica Sfântului Duh sau a Rusaliilor, iar 
poporul nostru drept credincios îi mai spune și Duminica 
Mare.

După expresia Sfântului Ioan Gură de Aur ea reprezintă 
“metropola sărbătorilor, încununarea praznicelor și 
fructul făgăduinţei Domnului”, căci Mântuitorul a zis: 
“Dacă voi pleca, voi trimite alt Mângâietor și nu vă voi 
lăsa orfani” (Ioan 14, 18; 16, 17).

La cincizeci de zile după înviere și la zece zile după 

înălţarea la cer, Mântuitorul Iisus a împlinit făgăduinţa 
dată Apostolilor Săi, împlinind, totodată, lucrarea Sa 
mântuitoare începută o dată cu Nașterea în Betleem. 
Această lucrare, care a culminat cu răstignirea pe cruce 
și învierea din morţi, ar fi  rămas neîmplinită și fără folos 
pentru toţi oamenii din toate timpurile și locurile, dacă 
n-ar fi  întemeiat Biserica și n-ar fi  așezat într-însa Sfi ntele 
Taine prin pogorârea și lucrarea neîntreruptă a Duhului 
Sfânt în Biserică.

“Spuneţi-mi, zice Sf. Ioan Gură de Aur, care din cele 
ce se ţin de mântuirea noastră nu ne-au fost date prin 
lucrarea Duhului Sfânt?” Și, enumerând darurile toate, 
începând cu înfi erea în Sfântul Botez, iertarea păcatelor, 
darurile descoperirilor și vindecărilor minunate, încheie 
cu “prin darul Acestuia noi, care trăim în Har, am ajuns 
(cel puţin unii), din oameni îngeri, fără să schimbăm 
fi rea ci, ceea ce este mai minunat, rămânând în fi rea cea 
omenească, arătăm vieţuirea îngerilor”.

Cum s-a petrecut această întâmplare minunată? 
Era ziua Rusaliilor, zi de mare sărbătoare, stabilită în 
amintirea acelei zile din vremuri de demult trecute, când 
Moise a primit din mâna lui Dumnezeu, pe muntele 
Sinai, tablele Legii. Întreg Ierusalimul îmbrăcase haină 
de sărbătoare. La Ierusalim sosise o mulţime mare de 
popor, venit din toată lumea, pentru a sărbători împreună, 
la loc sfânt, această mare zi de sărbătoare.

Era pe la ora a treia din zi, după orarul nostru cam 
ora 9 dimineaţa. Toată lumea se pregătea să meargă la 
templu, pentru a se ruga și a aduce jertfele cuvenite. 
Apostolii se adunară în acea oră de rugăciune în camera 
unde Domnul cinase cu dânșii, și își îndreptară gândul 
și inimile către Domnul din ceruri, rugându-L, cu rugi 
fi erbinţi, să nu-i lase singuri. Sf. Evanghelist Luca ne 
spune că deodată “a venit vuiet ca de vijelie care trece și 
a umplut toată casa… și li s-au arătat împărţite niște limbi 
de foc și toţi s-au umplut de Duhul Sfânt”. Aceste limbi 
de foc ale Duhului Sfânt, care s-au pogorât asupra lor, au 
făcut ca dintr-odată, să li se lumineze minţile. Ei înţeleg 
acum pe deplin motivele pentru care Domnul a ţinut să-
și jertfească pe cruce, viaţa. A făcut-o pentru mântuirea 
noastră. Frica lor dispare. 

(continuare în pag. 4)

DUMINICA MARE, A RUSALIILOR, A CINCIZECIMII

ZIUA NAŢIONALĂ A FAMILIEI

ÎN MOLDOVA, UNA DIN DOUĂ CĂSĂTORII SE 
ÎNCHEIE CU DIVORŢ

Elevi de la  liceul „Traian”, la biserica „Întâmpinarea Domnului”
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                AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 
              MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

16 mai
În duminica a VII-a după Paști, cea a Sfi nţilor 

Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, Înalt Prea Sfi nţitul 
Mitropolit Vladimir  a liturghisit la Catedrala 
Mitropolitană.

14 mai
În seara zilei, ÎPS Mitropolit Vladimir l-

a primit în audienţă la Palatul Mitropolitan pe 
academicianul rus Roman Rogacevski, rector al 
Institutului de Perfecţionare a Cadrelor de Stat al 
Federaţiei Ruse. 

13 mai
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir 

împreună cu  Prea Sfi nţitul Anatolie, Episcop de 
Cahul și Comrat și Prea Sfi nţitul Sava, Episcop 
de Tiraspol și Dubăsari a ofi ciat serviciul divin în 
catedrala Mănăstirii Chiţcani.

10 mai
ÎPS Mitropolit Vladimir a sfi nţit o nouă 

aeronavă a companiei “Air Moldova”

9 mai
ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit la Catedrala 

Mitropolitană.
6 mai
ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit la 

Mănăstirea “Sf. Gheorghe” din Ungheni.
5 mai
În s. Speia, r. Anenii Noi, Mitropolitul Vladimir,  

a ofi ciat slujba de înmormântare a osemintelor a 36 
de ostași care au căzut în lupta pentru eliberarea 
localităţii în timpul celui de al II-lea Război 
Mondial.

3 mai
ÎPS Vladimir împreună cu toţi arhiereii din R 

Moldova a ofi ciat  o liturghie cu ocazia împlinirii 
vârste de 60 de an a PS Anatolie, episcope de Cahul 
și Comrat. 

2 mai
ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit la Biserica 

“Fericita Maică Matroana” din Chișinău.

9 mai
În cadrul Liturghiei de la Catedrala Mitropolitană 

a fost hirotonit în treapta de preot diaconul Petru 
Fotescu, pe seama parohiei „Sf. Treime”, s. Bleșteni, 
r. Edineţ.

13 mai
Diaconul Ioan Creţu a fost hirotonit în treapta 

de preot pe seama bisericii mănăstirii „Învierea 
Domnului” din Briceni.

DECORAŢII 
BISERICEȘTI

AU FOST HIROTONIŢI

16 mai
Ieromonahul Efrem (Nechitoiu) cleric al 

Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului”, Curchi,  a 
fost avansat în treapta de Egumen.

14 mai
Drept apreciere pentru truda pe care o 

realizează, Roman Rogacevski, rector al 
Institutului de Perfecţionare a Cadrelor de Stat al 
Federaţiei Ruse a fost decorat cu Ordinul “Cuv. 
Paisie Velicikovski”, gr. II.

Mai mulţi colaboratori ai Direcţiei Poliţia 
Rutieră și ai SA „Moldtelecom” au primit  înalte 
distincţii bisericești. Dl Vitalie Iurcu, director 
general SA „Moldtelecom” a fost decorat cu 
Ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski”, gr. II. De 
același ordin s-a învrednicit și conducerea Direcţiei 
Poliţie Rutieră - dl Gheorghe Botnariuc și dl Ion 
Vozian, alţi colaboratori ai instituţiei au fost 
decoraţi cu medalia „Cuv. Paisie Velicikovski” - dl 
Alexandru Cazacu, dl Ion Arsene, dl Alexandru 
Sârghii și dl Aurelian Burda. În aceeași zi, juriștii 
Igor și Oleg Spânu, au fost decoraţi cu cea mai 
înaltă distincţie a Mitropoliei - Ordinul „Sf. Ștefan 
cel Mare”.

13 mai
Pr. Ioan Creţu, a fost decorat cu  bederniţă.
6 mai
Pentru merite deosebite în slujirea altarului 

Arhimandritul Pantelimon (Mateevici) de la 
mănăstirrea “Sf. Gheorghe” din Ungheni, a fost 
decorat cu ordinul „Ștefan cel Mare și Sfânt”, gr. 
II, Prot. Mitr. Dionisie Dogotari a fost decorat cu 
dreptul de a sluji cu Ușile Împărătești deschise 
până la Heruvic, Iereul Ștefan (Râmbu) s-a 
învrednicit de Cruce de Aur, Diac. Serghei Lungu a 
fost ridicat în treapta de Protodiacon, Diac. Valeriu 
Ivasiuc și Andrei Lupu au fost decoraţi cu orare 
duble, stareţa sfi ntei mănăstiri, Monahia Elizaveta 
(Gliga) a fost decorată cu Cruce de Aur, iar Prot. 
Grigore Ţurcanu, parohul bisericii „Sf. Nicolae”, 
s. Horăști, r. Ialoveni s-a învrednicit de Cruce cu 
Pietre Scumpe.

3 mai
Cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani PS 

Anatolie de Cahul și Comrat a fost decorat cu 
Ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski”, gr. I.

15 mai, întâlnirea ÎPS Vladimir  cu copiii de la centrul 
de reabilitare sportivă „Aoris” din Chișinău  în cadrul 
campania „Durerea se vede și se simte de aproape”,

Pe data de 10 mai, un sobor de preoţi în 
frunte cu Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir 
a ofi cat slujba de sfi nţire a unei noi aeronave 
achiziţionată recent de către compania „Air 
Moldova”. Vlădica Vladimir a binecuvântat 
piloţii aeronavei și conducerea companiei 
urându-le tuturor înger păzitor la drum și 
chemând ocrotirea Maicii Domnului în atât de 
riscanta și responsabila lor meserie. La fi nal Înalt 
Prea Sfi nţia Sa a dăruit membrilor echipajului o 
icoană cu Soborul Sf. Arhangheli, nădăjduind că 
aceștia vor mijloci în faţa lui Dumnezeu pentru 
călătorii liniștite, lipsite de primejdii. 

Administraţia companiei aeriene și piloţii au 
mulţumit Întâistătătorului pentru cinstea de a fi  
acceptat invitaţia pentru sfi nţirea noii aeronave 
și l-au rugat pe Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit să-i 
pomenească în rugăciunile sale pe toţi cei care 
muncesc în domeniul transportului aerian.

La eveniment a fost prezent și președintele 
interimar al Republicii Moldova, domnul Mihai 
Ghimpu, care împreună cu șeful „Air Moldova” a 
tăiat panglica la intrarea în aeronavă și a felicitat 

compania pentru noua achiziţie, manifestându-
și speranţa că acesta este unul din mulţii pași 
care vor fi  întreprinși de acum înainte pentru 
modernizarea transportului aerian autohton.

Joi, 22 aprilie, în incinta blocului principal 
al Universităţii de Stat a avut loc o nouă 
reîntrunire a  Alianţei Ortodoxe din Republica 
Moldova.

S-au continuat discuţiile referitor la 
noul proiect de lege cu privire la predarea 
obiectului ”Bazele ortodoxiei” în instituţiile 
preuniversitare, iar organizaţiile prezente au 

manifestat un real interes faţă de problemele 
abordate. Astfel, s-a înaintat următoarea 
propunere în legătura cu legea sus-numită: 
a introduce disciplina “Bazele ortodoxiei” 
pentru clasele 1-12,  începând cu 1 septembrie 
2010, indiferent de rezultatele referendumului. 
Având în vedere că pentru elaborarea setului 
didactic este necesar timp, se propune de a fi  
preluate materialele existene, cum ar fi  Ghidul 
profesorului “Să ne cunoaștem credinţa”, 
“Creștinismul pe înţelesul tutror” de Nicolae 
Fuștei și, ca materiale ajutătoare, manuale din 
România și Rusia.

La fi nal, organizaţiile participante 
au semnat un demers către Consiliului 
Coordonator al Audiovizualului în legătură 
cu imoralitatea promovată de emisiunea 
”Fabrica de Staruri”, câte un demers către 
prim-ministrul Republicii Moldova, dnul Vlad 
Filat, și către primarul municipiului Chișinău, 
dnul Dorin Chirtoacă, referitor la interzicerea 
paradei homosexualilor din 2 mai 2010 și faţă 
de poziţia “pro-avort” a delegaţiei moldovene 
la Consiliul Europei.

La fel, s-a stabilit ca la fi nele lunii mai va 
avea loc o nouă întâlnire a Alianţei, pentru a 
dezbate probleme de interes naţional.

www.ascor.md

A FOST SFINŢITĂ O NOUĂ AERONAVĂ A 
COMPANIEI “AIR MOLDOVA”

O NOUĂ ÎNTRUNIRE A ALIANŢEI ORTODOXE 
DIN MOLDOVA

moment din cadrul conferinţei

Moment de la evenimentul sfi nţirii aeronavei
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Zeci de mii de oameni au participat, 8 mai, la Adunarea generală a preoţilor, din scuarul 
Catedralei mitropolitane, „Nașterea Domnului”, în cadrul căreia a fost creat un grup de iniţiativă 
pentru organizarea referendumului de predare a religiei în școli. Președintele grupului de iniţiativă a 
fost ales fostul ministru al Apărării, autorul acestei iniţiative, Valeriu Pasat.

 „Conform Codului Electoral, în zilele următoare vom depune toate actele necesare la CEC, care 
ne va informa timp de 10 zile referitor la mandatarea celor peste 3000 de persoane care vor acumula 
semnăturile. Printre aceste persoane vor fi  cei care doresc ca obiectul „Bazele ortodoxiei” să fi e 
predată în școlile noastre, inclusiv pedagogi, academicieni, medici, profesori etc.”, a spus Pasat. La 
rândul său, ÎPS Vladimir și-a exprimat speranţa ca, până în toamnă, obiectul să fi e introdus în orar. 
„Noi am prevăzut și situaţiile în care în școli studiază și copii de alte confesiuni religioase. Astfel, 
părinţii acestora vor avea posibilitatea, printr-o cerere, să menţioneze că copilul lor nu va asista la 
aceste ore și să solicite ca să-i fi e predată religia sa”, a adăugat Mitropolitul. ÎPS Vladimir a mai spus 
că Mitropolia Moldovei are deja pregătite și câteva manuale, precizând că, în calitate de profesori, 
vor fi  nu doar preoţii, dar și alte persoane competente.

Întrebat dacă iniţiativa sa este susţinută de vreo fracţiune parlamentară, Valeriu Pasat a răspuns 
că nu a fost contactat de parlamentul RM: „Eu am hotărât să mă ridic mai presus de toate fracţiunile 
parlamentare. În februarie, când am făcut publică scrisoarea mea, am așteptat sincer că parlamentul 
se va expune. Neavând un răspuns, am hotărât crearea grupului de iniţiativă”.

2010-05-08/13:50 Câteva mii de oameni 
din întreaga ţară s-au adunat sâmbătă, 8 mai, 
în scuarul Catedralei „Nașterea Domnului” din 
Chișinău, unde au asistat la o slujbă religioasă și 
au pledat pentru introducerea obiectului de studiu 
„Bazele ortodoxiei” în școli. Însoţiţi de preoţii 
din localităţile lor, enoriașii și reprezentanţii 
conducerii Mitropoliei Moldovei au căzut de 
acord să înceapă colectarea semnăturilor pentru 
desfășurarea unui referendum legislativ, pentru 
care este nevoie de 200 de mii de semnături. 

Mitropolitul Vladimir a spus de la tribună 
că predarea obiectului „Bazele ortodoxiei” 
în școli nu va fi  o inovare pentru Republica 
Moldova, dar o legitate. Mitropolia Moldovei 
susţine iniţiativa lui Valeriu Pasat, fost ministru 
al apărării și fost director al Serviciului de 
Informaţii și Securitate, care pledează pentru 
introducerea obiectului în școli. „În loc să 
primim un răspuns ofi cial de la Parlamentul 
Republicii Moldova, la care ne-am adresat cu 
o scrisoare ofi cială împreună cu domnul Pasat, 
am primit în schimb o scrisoare de la Ministerul 
Educaţiei, care ne propune ca religia să fi e 
studiată în școlile duminicale”, a menţionat ÎPS 
Vladimir. 

La sfârșitul slujbei, protopopul de Chișinău, 
Zosima Toia, a venit cu un apel către mulţime 
să aibă grijă de curăţenia sufl etului copiilor. 
„Știm cu toţii cum copiii noștri sunt obligaţi să 
înveţe mai multe obiecte care sunt în dezacord 
cu religia, precum că oamenii provin de la 
maimuţă și că după moarte nu există nimic”, a 
declarat de la tribună preotul. 

Elena Alexa din satul Temeleuţi, raionul 
Călărași, a spus că a venit din sat cu încă 35 
de persoane, care sunt de acord cu introducerea 
obiectului „Bazele ortodoxiei” în școli, în 
speranţa că tinerii vor crește altfel. Profesoara 
de arte din satul Ciulucani, Telenești, Olga 
Mardari, a spus că preotul din sat este de acord 
să facă ore de religie cu elevii. „Părinţii sunt de 
acord cu acest obiect. La noi s-a practicat acest 
obiect opţional, dar este altfel când copilul este 
obligat să înveţe acest obiect în rând cu alte 
materii”, explică profesoara. 

„Noi suntem creștini ortodocși, altă religie 
nu avem. Statul trebuie să ne susţină atunci 
când spunem că urmașii noștri trebuie să înveţe 
tradiţia noastră religioasă”, spune preotul 
Nicolae Lisnic, parohul bisericii din satul 
Ţâplești, Sângerei. Profesoara de clase primare 
din același sat, Larisa Timofei, spune că nu o 
deranjează că școala este frecventată și de elevi 
de altă confesiune religioasă. „Acasă facă ce 
vor, dar la școală să înveţe bazele ortodoxiei, 
pentru ca să fi e disciplinaţi”, spune profesoara.

„Religiile străine au apărut în Republica 
Moldova pentru că a fost permis acest lucru, 
nimeni nu controla cum veneau sectanţii și se 
apropiau de oameni”, a spus Elizaveta Ciurcă 
din Căzănești, Telenești. 

Enoriașii au asistat și la o slujbă de 
pomenire a veteranilor și slujitorilor Bisericii 
care au luptat pentru apărarea ţării, în contextul 
sărbătorii de 9 mai. 

Info-Prim Neo

 Dieceza Romano-catolică de Chișinău 
consideră utilă și importantă iniţiativa 
Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove cu 
privire la predarea religiei în școli. „Obiectul va 
oferi posibilitatea de a-l cunoaște pe Dumnezeu, 
de a învăţa comunicarea prin iubire între 
Dumnezeu și oameni, între Creator și făpturi, 
între persoane și între popoare”, se menţionează 
într-un comunicat de presă al Diecezei Romano-
catolice de Chișinău, citat de Info-Prim Neo. 

Subiectul a fost discutat recent de către 
Episcopul de Chișinău, Anton Coșa și 
Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, 
Vladimir. Potrivit comunicatului episcopiei 
catolice, statul este responsabil de promovarea 
și păstrarea ordinii publice, astfel trebuie să se 

lase condus de legea morală, să recunoască, 
să respecte și să promoveze valorile umane și 
morale propovăduite de Biserică. 

Cât privește denumirea și conţinutul 
obiectului menţionat, ambele Biserici consideră 
că introducerea obligatorie a obiectului „Bazele 
Ortodoxiei” nu poate constrânge alte confesiuni 
și se adresează înainte de toate creștinilor 
ortodocși. „Biserica Catolică, recunoscând 
legăturile istorice și culturale ale Bisericii 
Ortodoxe cu plaiul moldovenesc, consideră că 
toate confesiunile creștine au dreptul la educarea 
propriilor credincioși, însă aceasta trebuie să se 
desfășoare într-un context juridic clar, în limitele 
binelui comun și al ordinii publice și, în orice caz, 
sub semnul responsabilităţii”, susţine episcopia.  

Mihai Ghimpu: „Pentru noi, cetăţenii Republicii Moldova, 
această victorie nu ne-a adus pe deplin bucuria și libertatea”

Mitingul de la complexul memorial Eternitatea a adunat câteva 
mii de oameni, printre care veterani din ambele tabere beligerante și 
ofi cialităţi ale statului. Președintele interimar al ţării, dar și ceilalţi 
guvernanţi au menţionat în discursurile lor că anul acesta pentru 
prima dată veteranii armatei române sărbătoresc împreună cu cei 
care au luptat în armata sovietică ziua de 9 mai.

Mihai Ghimpu: „Toate războaiele au început la ordinul celor 
care au dorit teritorii, au dorit să instaureze o dictatură. Am în vedere 
a conducătorilor de state. Nu a purtat și nu poartă vină soldatul 
pentru ordinul care i-a fost dat. Dar este foarte rău, pe de altă parte, 
că pentru noi, cetăţenii Republicii Moldova, această victorie nu ne-a 
adus pe deplin bucuria și libertatea”.

Pentru veteranul Ivan Gusacenco ziua de 9 mai este una 
luminoasă, cum mi-a spus el, o zi a victoriei care a însemnat o mare 
realizare pentru omul sovietic, dar niciodată nu a văzut în veteranii 
armatei române un adversar: „Noi nu ne-am dușmănit. Cum am fost 
așa și sîntem. O pâine am mîncat, din același ceaun am mâncat”.

Vasile Carnarciuc s-a înrolat în armată de la 15 ani. L-am 
întrebat ce înseamnă pentru el această zi: „Măcar ne aducem aminte 
de tovarășii noștri care au murit, și de noi își aduc aminte, care mai 
sunt, care ne mai întâlnim înainte de moarte. 85 de ani! Ei, ce să-i 
faci?”

Printre cei care au depus fl ori la Focul Veșnic de la memorial 
erau și membri ai organizaţiei Narodnoie Soprotivlenie care ţineau în 
mâini drapelul roșu cu seceră și ciocan al Uniunii Sovietice.

Partidul Comuniștilor și simpatizanţii săi au ofi ciat această zi 
printr-un marș al victoriei, așa cum l-au numit aceștia, separat de 
ofi cialii statului, invocând că ei se consideră învingători și nu învinși, 
aluzie la oponenţii lor politici.

 Ministrul educaţiei, Leonid Bujor, a declarat că religia ar putea 
fi  predată în școli începând cu 1 septembrie 2010, însă doar în calitate 
de disciplină opţională. După ce va fi  defi nitivată, poziţia ofi cială a 
Ministerului Educaţiei la acest subiect urmează să fi e examinată și 
de guvern. 

Leonid Bujor a spus că opinia sa personală nu coincide cu cea a 
Mitropolitului Moldovei, ÎPS Vladimir, care pledează pentru predarea 
religiei sub forma disciplinei obligatorii „Bazele ortodoxiei”. 

„La etapa actuală considerăm că e posibilă introducerea religiei 
ca disciplină opţională, începând cu 1 septembrie. Nu știm dacă vom 
reuși sau nu să ne încadrăm cu pregătirea cursului până atunci. Totul 
depinde în ce măsură se va purta dialogul cu Mitropolia Moldovei, 
dar și cu Mitropolia Basarabiei, care au fost invitate să ofere 
propuneri”, a declarat ministrul. 

Leonid Bujor a mai spus că, în noiembrie 2009, a primit un 
demers de la ÎPS Vladimir și de la 20 de ONG-uri creștin-ortodoxe 
prin care se solicita introducerea religiei ca disciplină opţională. 
„Acest lucru noi l-am acceptat. La 27 noiembrie, am semnat 
demersul Mitropoliei și am menţionat că așteptăm propuneri”, a 
subliniat ministrul educaţiei. 

Studierea religiei în școli a devenit subiect aprins de discuţii 
între biserică, autorităţi și societatea civilă. Mitropolia Moldovei 
și fostul director al Serviciului de Informaţii și Securitate, 
Valeriu Pasat, liderul grupului de iniţiativă a predării obligatorii 
a religiei în școli, intenţionează organizarea unui referendum 
la care populaţia să își expună opţiunea pro sau contra. Pentru 
iniţierea referendumului este nevoie de colectarea a cel puţin 
200 de mii se semnături. În același timp, mai multe organizaţii 
neguvernamentale din ţară își exprimă dezacordul cu această 
iniţiativă și susţin că predarea religiei trebuie să fi e opţională, pentru 
a respecta principiul constituţional de separare a religiei de stat. 

Sursa: info-prim

OBIECTUL DE STUDIU „BAZELE 
ORTODOXIEI” ÎN ȘCOLI !

A fost constituit grupul de iniţiativă care va 
colecta semnături pentru predarea religiei în școli

Biserica romano-catolică susţine ideea predării 
„Bazelor ortodoxiei” în școli

RELIGIA AR PUTEA FI 
PREDATĂ ÎN ȘCOLI DE 
LA 1 SEPTEMBRIE

9 Mai la Memorialul 
„Eternitatea”
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Mai – Florar
1 V 14 Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Mc.

Eftimie, Ignatie și Acachie; Cuvioasa
Isidora.

2 S 15 Aducerea moaștelor Sf. Ier. 
Atanasie al Alexandriei; Sf. Ierarh Atanasie
al III-lea, Patriarhul Constantinopolului.

3 D 16 Duminica a 7-a după Paști 
(a Sfi nţilor Părinţi de la Sinodul I 
Ecumenic). Sf. Mc. Timotei din Egipt și 
soţia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor.

4 L 17  Sf. Mc. Pelaghia din Tars; Cuv. 
Ilarion; Cuviosul Valerian.

5 M 18  Sf. Mare Mc. Irina din
Tesalonic; Sf. Mc. Neofi t, Gaie și Gaian.

6 Mc 19 Sf. și Dreptul Iov; Cuv. 
Mamant, Pahomie și Ilarion.

7 J 20 Arătarea semnului Sfi ntei Cruci
la Ierusalim (anul 346); Sf. Mc. Acachie;
Sf. Nil de la Sora; Sf. Alexis Toth din
Minneapolis.

8 V 21 †) Sf. Ap. Ioan Evanghelistul;
Minunea de la mormântul Sf. Ap. Ioan; Cuv. 
Arsenie cel Mare.

9 S 22 Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. 
Hristofor; Aducerea moaștelor Sf. Ier. 
Nicolae la Bari (anul 1087).

10 D 23 (†) Pogorârea Sfântului Duh 
(Rusaliile) - Duminica a 8-a după Paști -
Duminica Rusaliilor. Sf. Ap. Simon Zilotul 
(Natanail); Cuv. Mărt. Isihie și Lavrentie.

11 L 24 (†) Sfânta Treime - Lunea
Duhului Sfânt. Sf. Sfi nţit Mc. Mochie;
Pomenirea inaugurării Constantinpolului;
Sf. Ier. Chiril și Metodie, apostolii slavilor.

12 M 25 Sf. Ier. Epifanie al Ciprului și
Gherman al Constantinopolului; † Sf. Mc.
Ioan Valahul. 

13 Mc 26 Sf. Mc. Glicheria din Tracia;
Cuv. Mărt. Serghie Mărturisitorul.

14 J 27 Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sf. 
Mc. Terapont.

15 V 28 Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Ier. 
Ahilie al Larisiei.

16 S 29 Cuv. Teodor cel sfi nţit, ucenicul
Cuv. Pahomie; Sf. Mc. Isaachie, Simeon
și Petru. Odovania Praznicului Pogorârii
Sfântului Duh.

17 D 30 Duminica Tuturor Sfi nţilor.
Sf. Ap. Andronic și Iunia; Cuv. Nectarie
și Teofan. (Lăsatul secului pentru Postul
Sfi nţilor Apostoli.)

18 L 31 Sf. Mucenici: Teodot cel din
Ancira, Petru și Dionisie; Sf. Hristina și
cele 7 fecioare împreună cu ea (Începutul 

ș
((

Postului Sfi nţilor Apostoli Petru și Pavel).ll
19 M 1 Sf. Ier. Mc. Patrichie al Prusei

și cei împreună cu dânsul; Sf. Ier. Dunstan 
de Canterbury.

20 Mc 2 Sf. Mc. Talaleu doctorul din
Liban; Cuv. Talasie; Sf. Marcu Pustnicul.

21 J 3 †) Sf. Mari Împăraţi Constantin
;

și mama sa Elena, întocmai-cu-apostolii.
22 V 4 Sf. Mc. Vasilisc din Amasia și

Marcel. 
23 S 5 Sf. Ier. Mărt. Mihail al Sinadei;

Sf. Mir. Maria lui Cleopa.
24 D 6 Duminica a 2-a după Rusalii (a

Sfi nţilor Români) - Dezlegare la pește.Cuv. 
Simeon de la Muntele minunat; Sf. Mc.
Meletie, Serapion și Marciana.

25 L 7 † A treia afl are a capului Sf. Ioan 
Botezătorul; Sf.Mucenic Celestin.

26 M 8 Sf. Ap. Carp și Alfeu din
cei 70; Sf. Ier. Augustin de Canterbury;
Sf.Mucenici Averchie și Elena.

27 Mc 9 Sf. Ier. Mc. Eladie și Terapont 
al Sardiei; Sf. Mc. Iuliu veteranul; Cuv. 
Beda venerabilul; Sf. Ioan Rusul.

28 J 10 Sf. Mc. Eutihie din Melitina;
Sf. Ier. Mărt. Nichita al Calcedonului; Sf.
Ier. Gherman al Parisului; Cuv. Nichita; Sf.
Eladie și Eliconida.

29 V 11 Sf. Mc. Teodosia fecioara din
Cezareea; Sf. Mc. Olivian și Alexandru;
Împaratul Constantin XII (1453).

; ș

30 S 12 Cuv. Isaac (Isaachie)
Mărturisitorul de la Mănăstirea Dalmat;
Cuv. Varlaam; Sf. Mucenic Natalie.

31 D  13 Duminica a 3-a după Rusalii
- Dezlegare la pește. Sf. Mc. Ermie din
Pont; Sf. Mc. Eusebie și Haralambie.

7/20 mai
Sfânta cruce s-a arătat pe 

cer deasupra Ierusalimului în 
dimineaţa zilei de 7 mai, 351 
în timpul domniei împăratului 
Constantiu, fi ul Sfântului 
Constantin (prăznuit în 21 

mai). 
În acea vreme, erezia 

arianismului conform căreia 
Hristos a fost un simplu om și 
nu Dumnezeu, era cauza multor 
dispute și scindări în interiorul 
imperiului. Chiar și după 
primul Sinod Ecumenic de la 
Niceea din 325, mulţi au fost 
atrași de falsele învăţături iar 
ortodocșii s-au trezit în multe 
locuri în minoritate. 

Constantiu, conducătorul 
părţii estice a imperiului era 
adept convins al arianismului. 
Fraţii săi, Constantin al II-lea 
și Constans, creștini ortodocși 
evlavioși, erau conducătorii 
părţii de vest. Ambii au fost 
uciși în doua bătălii diferite 
prin anul 350, lăsându-l pe 
Constantiu să domnească 
singur. Tot în acel an, 350, 
Sfântul Chiril (prăznuit în 18 
martie) a devenit Patriarh al 
Ierusalimului și a început lupta 
acerba împotriva arianismului. 

În luna mai a anului 351 a 
apărut deasupra Ierusalimului 
o cruce luminoasă, care se 

întindea de la Golgota până 
la Muntele Măslinilor, pe o 
distanţă de aprox. 9 km, fi ind 
pe cât de lungă pe atât de 
lată, strălucind mai tare decât 
soarele. O mulţime de oameni 
au ieșit din casele lor și de la 
munca lor îndreptându-se spre 
biserici pentru a aduce slavă lui 
Dumnezeu. Istoricul Sozomen 
scria că această minune a dus 
la convertirea multor păgâni și 
iudei la creștinism. 

S-a mai păstrat în timp și 
o epistolă scrisă de Sf. Chiril 
adresată împăratului, în care îi 
descria fenomenul miraculos, 
mustrându-l să se alăture 
credinţei creștine. Sfânta Cruce 
a rămas pe cer timp de 7 zile.  

Minunea dumnezeiască a 
Crucii deasupra Ierusalimului a 
întărit pe ortodocși în credinţa 
lor și a contribuit la întoarcerea 
multor arieni în sânul bisericii. 
Aceasta este și o reamintire 
a celei de-a doua veniri a 
Mântuitorului pe pământ când 
“semnul Fiului se va arăta pe 
cer” (Matei 24,30).

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.

Pomenirea semnului cinstitei Cruci, care s-a arătat pe cer 
în zilele împăratului Constanţiu, fi ul marelui Constantin

Pomenirea sfi nţilor, măriţilor, de Dumnezeu 
încoronaţilor și întocmai cu apostolii, marilor împăraţi 

Constantin și mama sa Elena
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SEMNIFICAŢIA 
SĂRBĂTORII 
DUMINICA

 MARE
Sărbătoarea Duminica Mare sau 

Rusaliilor  este o sărbătoare a creștinilor 
pe care o sărbătorim cu toţii după cincizeci 
de zile de la moartea și învierea Domnului 
Iisus, de aceea ea se mai numește și 
Ziua Cincizecimii. Importanţa acestei 
sărbători este faptul că aproximativ cu 
2000 de ani în urmă anume în această 
zi a fost pogorârea Duhului Sfânt peste 
toţi ucenicii Domnului Iisus, care a avut 
loc așa:  “În ziua Cincizecimii, erau toţi 
împreună în același loc. Deodată a venit 
din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt 
puternic, și a umplut toată casa unde 
ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost 
văzute împărţindu-se printre ei, și s-au 
așezat câte una pe fi ecare din ei.  Și toţi 
s-au umplut de Duh Sfânt, și au început 
să vorbească în alte limbi, după cum le da 
Duhul să vorbească”(Faptele Apostolilor 
2,1-4).

Ce semnifi că această sărbătoare 
pentru noi?

1. Avem un Mângâietor 
După ce Domnul Iisus a fost înălţat, 

ucenicii care au fost cu El timp de 3-5 
ani, au rămas deodată singuri fără nici o 
susţinere și suport. Dar Domnul Iisus le-a 
zis: “Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va 
da un alt Mângâietor (Grecește: Paraclet, 
apărător, ajutor.), care să rămână cu voi în 
veac;  și anume, Duhul adevărului, pe care 
lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede 
și nu-l cunoaște; dar voi Îl cunoașteţi, căci 
rămâne cu voi, și va fi  în voi.  Nu vă voi 
lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi”(Ioan 
14,16-18). Deci vedem că Duhul Sfânt nu 
Se pogoară peste toată lumea, ci doar peste 
cei ce devin ucenici ai Domnului Iisus. Și 
dacă vrei să fi i și tu un ucenic al Domnului 
Iisus trebuie să intri în legământ cu EL.

2. Avem o călăuză spirituală în 
locul Domnului Iisus.

“Mai am să vă spun multe lucruri, 
dar acum nu le puteţi purta... Când va veni 
Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă 
călăuzească în tot adevărul; căci El nu va 
vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi  auzit, 
și vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă 
va proslăvi, pentru că va lua din ce este al 
Meu, și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl, 
este al Meu; de aceea am zis că va lua din 
ce este al Meu, și vă va descoperi.” (Ioan 
16,12-15).

3. Am primit  puterea 
supranaturală 

pe care ne-a promis-o Domnul Iisus: 
“Căci Ioan a botezat cu apa, dar voi, nu 
după multe zile, veţi fi  botezaţi cu Duhul 
Sfânt. … voi veţi primi o putere, când Se 
va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veţi 
fi  martori în Ierusalim, în toată Iudea, în 
Samaria, și până la marginile pământului” 
(Fapte 1,5,8). La pogorârea Duhului 
Sfânt fi ecare ucenic al Domnului Iisus 
care a intrat în legământ cu El devine un 
martor al Domnului Iisus, care-L vestește 
la toată lumea și, pentru a face această 
propovăduire, primim puterea Duhului 
Sfânt care ne dă curaj și înţelepciune. 
Vedem că în această zi fi ecare creștin a 
primit și o responsabilitate și anume ca să 
fi e martorul Domnului Iisus.

Haideţi, ca creștini, să sărbătorim 
corect această sărbătoare și în această zi 
în mod deosebit să-L propovăduim pe 
Domnul Iisus Hristos, care nu ne lasă 
orfani, ci va veni și ne va lua într-o zi 
cu El ca acolo unde este El să fi m și noi. 
(Ioan 14,1-4). Iar cei ce n-au încheiat un 
legământ cu Iisus atunci în această zi au 
o ocazie deosebită să-L invite pe Domnul 
Iisus în  vieţile lor și apoi să trăiască o 
viaţă în ascultare de El.

DUMINICA MARE, A RUSALIILOR, 
A CINCIZECIMII

(începutul în pag. 1)
Pătrunși de un nou sufl u de viaţă, ei văd că nu pot 

rămâne ca până acum, tăcuţi, ci au datoria sfântă să iasă în 
faţa tuturor și să spună lumii întregi cine este Domnul Iisus 
Hristos și ce a făcut El pentru omenire.

Duhul Sfânt, care pe cele neputincioase le tămăduiește, 
pe cele neștiutoare le înţelepţește, pe cele întunecate le 
luminează, pogorându-se asupra Apostolilor, le-a pătruns 
fi inţa și i-a transformat, pregătindu-i pentru marea misiune 
ce o aveau de făcut. Duhul Sfânt le-a luminat minţile să 
pătrundă Scripturile și sensul adânc al învăţăturii și jertfei 
Domnului. Duhul Sfânt le-a întărit voinţa și le-a prefăcut 
frica în curaj, încât nu i-a mai putut opri nimic în misiunea 
lor, că nu i-au mai speriat ameninţările, iar închisorile nu le-
au putut înfrânge elanul. Duhul pogorât asupra lor în limbi de 
foc le-a încălzit inimile, le-a topit egoismul, prefăcându-l în 
jertfelnice. Acest foc ceresc le-a prefăcut mânia în îndelungă 
răbdare și le-a schimbat mândria în umilinţă. Umpluţi de 
Duhul Sfânt, ei au primit darul de a se face înţeleși de 
mulţimea iudeilor adunaţi la sărbătoare în Ierusalim, din 
toate părţile lumii. Aceștia, care de multă vreme uitaseră 
limba părintească, vorbind fi ecare limba poporului în 
mijlocul căruia soarta îi aruncase, auzeau acum tainele lui 
Dumnezeu în limba pe care o înţelegeau.

Iudeii localnici nu înţelegeau nimic și din această pricină 
li se părea că Apostolii sunt beţi. Sfântul Apostol Petru, auzind 
aceste bănuieli, ia cuvântul și le spune, cu multă îndrăzneală, 
și cu multă însufl eţire, că ei nu sunt beţi de vin, căci este 
încă ora a treia din zi (9 dimineaţa), ci astăzi s-au împlinit 
cuvintele profeţilor care, inspiraţi fi ind de sus, cu multe 
veacuri înainte ziceau că vor veni vremuri când Domnul din 
ceruri va trimite pe Duhul Său cel Sfânt și îi îndeamnă să-și 
amintească de proorocia lui Ioil care zice: “În zilele cele din 
urmă voi turna din Duhul Meu peste tot trupul…” (Ioil 3, 1). 
Și, vorbind el așa, fi ecare a auzit și a înţeles în graiul său ceea 
ce predica apostolul Domnului. Uimiţi de această minune și 
copleșiţi de puterea de convingere cu care grăiau Apostolii, 
s-a topit din inimile celor de faţă toată necredinţa și, plini 
de adâncă căinţă, ei întreabă pe Apostolul Petru ce trebuie 
să facă pentru a putea deveni și ei părtași de graţia divină 
și de marile binecuvântări ale operei de mântuire, plinite 
de Domnul Iisus Hristos. Apostolul Petru le răspunde că ei 
trebuie să se lepede de viaţa lor cea păcătoasă, să făgăduiască 
Domnului că vor duce o viaţă plăcută lui Dumnezeu, să se 
boteze și să rămână, pentru totdeauna, credincioși lui Iisus 
Hristos, care s-a jertfi t pentru ei, făgăduindu-le și lor că 
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi va ajuta, întări și însufl eţi 
și pe dânșii, ca să devină și să rămână “copii dragi” ai lui 
Dumnezeu.

Însufl eţiţi de cuvintele Apostolului Petru, ei acceptă, 
cu multă însufl eţire, să se boteze. Trei mii primesc în acea 
zi Botezul și alţii îi urmează, punând în acest chip temelia 
văzută a Bisericii lui Hristos.

Aceasta a fost lucrarea Duhului Sfânt la cele dintâi 
Rusalii, când s-a arătat sub chipul vântului ce sufl a repede, și 
al limbilor de foc. Așa s-a născut Biserica.

Duhul Sfânt de atunci lucrează în lume și împărtășește 
omenirii dragostea și bucuria, pacea și îndelungă răbdarea, 
bunătatea și facerea de bine, credinţa, blândeţea și înfrânarea 
(Galat. 5, 22-23). Acest Duh luminează minţile pentru 
înţelegerea adevărului, întărește voinţele pentru lupta contra 
răului, curăţă simţurile și inimile prefăcându-le în temple 
ale lui Dumnezeu (I Cor. 3, 16, 2; II Cor. 6, 16)  Acest Duh, 
despre care Sfânta Scriptură spune că la facerea lumii se 
purta pe deasupra adâncului (Fac. 1, 2), a menţinut credinţa 
în sufl etele alese și a ţinut nădejdea în mântuire. El a făcut din 
oameni de rând vestitori ai voinţei lui Dumnezeu. El a ridicat 
din rândul mulţimii profeţi de foc, i-a inspirat și i-a menţinut 
la cârma spirituală a unui neam. El a inspirat Scriptura, acest 
depozit sacru al omenirii. El a curăţat și a sfi nţit locașul în 
care Mântuitorul a luat fi inţă omenească. Pe acest Duh, care 
s-a pogorât sub formă de porumbel asupra capului lui Iisus 
la botez, I-a promis Domnul că-l va trimite și Apostolilor, 
ca să-i mângâie și să-i călăuzească în tot adevărul (Ioan 14, 
15-16).

Sărbătoarea Cincizecimea sau Rusaliile cinstește un 
fapt permanent, e binecuvântare în Biserică și în sufl etele 
credincioșilor până la sfârșitul veacurilor. Când Duhul lui 
Dumnezeu a venit peste Apostoli, El n-a apărut ca un fapt 
unic și trecător, ci a început o epocă fără de sfârșit, a rămas 
în Biserică până azi și va rămâne până la sfârșitul lumii, 

considerată ca “Trup tainic al lui Hristos”. Acest adevăr ni-l 
arată Mântuitorul care a zis la Cina cea de Taină: “Ruga-voi 
pe Tatăl Meu și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână 
cu voi în veac” (Ioan 14, 16). Așadar, această făgăduinţă s-a 
împlinit când Duhul Sfânt s-a pogorât în limbi de foc asupra 
Apostolilor și, după a lui Dumnezeu rânduială, a rămas în 
Biserică și lucrează asupra vieţii și asupra sufl etelor noastre, 
ale creștinilor, spre a ne fi  de ajutor la toate nevoile noastre 
sufl etești și trupești.

Dar cine ar putea cuprinde vreodată în cuvânt toată 
înălţimea și adâncimea, toată bogăţia de daruri a Duhului 
Sfânt, pe care le revarsă această fântână, Biserica, în viaţa 
lumii, din acea binecuvântată zi cu ploaia de foc? Tot ce-am 
putea spune mai cuprinzător e că nu există un singur moment 
în viaţa omului, de la naștere și până la mormânt, care să nu fi e 
învăluit de tainele Duhului. Și chiar atunci când ni s-ar părea 
că toate s-au sfârșit, Mângâietorul deschide muribundului 
taina unei alte vieţi, zarea veșniciei în care îl așteaptă Mirele 
ceresc, și-l face să rostească plin de încredere: “Amin. Vino, 
Doamne Iisuse!” (Apoc. 22, 20).

Fântâna Darurilor Duhului Sfânt este Biserica, cu aceeași 
chemare, care de două mii de ani mângâie, înviorează, 
întărește și înalţă pe oamenii singuratici și popoarele: “De 
însetează cineva, să vină la mine și să bea! Căci cine va bea 
din aceasta nu va înseta în veac, ci apa se va face în izvor de 
apă care curge spre viaţa veșnică” (Ioan 4, 14).

Atârnă de noi să primim darurile Sfântului Duh, ele 
se împart după vrednicia fi ecăruia dintre noi, după puterea 
credinţei și a iubirii creștine ce sălășluiește în noi, arătată 
prin faptele și viaţa noastră. După dovada de biruinţă asupra 
păcatului, prin o muncă conștientă și o luptă continuă, pentru 
unii grea și anevoioasă, pentru alţii plăcută și dorită. Dar 
pentru toţi aducătoare de roade.

Iar roadele Duhului – “dragostea, bucuria, pacea, 
îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, 
blândeţea, înfrânarea poftelor” (Galat. 5, 22) sunt comorile 
cele mai alese ale sufl etului omenesc. Comori care nu mor. 
“Pe care moliile și rugina nu le strică și hoţii nu le fură, nici 
le sapă”. Și care dau mărturie vredniciei noastre.

De astfel de daruri s-au învrednicit toţi sfi nţii, toţi 
mucenicii, toţi mărturisitorii și apărătorii creștinismului. 
Astfel de daruri au strălucit în întreaga înfăţișare a lor. Și le-a 
pătruns toată fi inţa și le-a îndreptat întreaga voinţă și lucrare 
spre a împlini legea și voia lui Dumnezeu.

Trebuie să înţelegem cum să lucrăm ca să ne facem 
vrednici de Darurile Duhului Sfânt. Sf. Scriptură este plină 
de sfaturi și de chemări. Culege dintre ele ce ţi se potrivește 
mai bine și înseamnă-le pe răbojul inimii tale, ca să le ai 
la îndemână, să le ai îndreptar, să le ai sfetnic luminat și 
tovarăși vieţii. Duhul Sfânt va umbri năzuinţele tale, va 
întări pașii tăi, îţi va da hotărâre, îţi va trimite pricepere, 
îţi va înlesni biruinţa. Și vei fi  ales, vei ajunge vas al lui 
Dumnezeu, prieten lui Iisus și moștean Împărăţiei Lui, care 
nu va avea sfârșit.

E sărbătoarea Rusaliilor, Biserica este împodobită și are 
o înfăţișare de chemare la înnoire. Are o mireasmă dulce de 
viaţă nouă. Totul e atrăgător, totul este fermecător în biserică. 
Rugăciunile sunt mai fi erbinţi, cererile mai stăruitoare, 
cântările mai dulci, îngenuncherile mai lungi, dar totuși, 
așa de bine primite! Dar la tine, iubite creștine, se arată vreo 
înnoire? Vreun semn de schimbare a vieţii înspre mai bine? 
Nu simţi azi că dorinţa inimii tale e pusă cu mai multă putere 
în mișcare? Hotărârea unei înviorări duhovnicești nu atinge 
azi, mai mult ca altădată, inima ta? Dacă simţi, e semnul cel 
bun, cel mântuitor, cel aducător de roade. Semnul vredniciei 
și al mântuirii tale.

O, lasă inima ta să fi e azi pătrunsă pe de-a întregul de 
puterea Duhului Sfânt, de Sfi nţenia Lui, de sprijinul Lui! 
Lasă să se facă comoara mântuirii tale, a fericirii tale, a vieţii 
tale întregi. Fă-o lăcaș Duhului Sfânt. Prin sfi nţenia vieţii 
tale întregi, prin curăţia gândurilor, prin buna cuviinţă în 
vorbe și în fapte. Prin îmbrăţișarea binelui și numai a binelui. 
Prin milă și jertfă, prin statornicia în credinţă, prin bunătate 
și dragoste, prin post și rugăciune, prin înfrânarea poftelor, 
prin dragoste lucrătoare, ascultând și urmând poruncile lui 
Dumnezeu, și luptând fără încetare împotriva păcatului.

De acest Duh trebuie să ne lăsăm și noi călăuziţi pașii 
vieţii noastre și să ne rugăm Lui zicând: “Împărate ceresc, 
Mângâietorule, Duhul Adevărului carele pretutindeni ești și 
toate le împlinești. Vistierul bunătăţilor și Dătătorule de viaţă, 
vino și Te sălășluiește între noi, și ne curăţește pe noi de toată 
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PS Anatolie (Botnari) s-a născut la 
data de 3 mai 1950, în satul Pitușca din 
raionul Călărași în familia citeţului Toma 
Botnari. A primit la naștere numele de 
Gheorghe. Familia din care provenea era 
profund credincioasă, tatăl punându-i pe 
copii să facă de câteva ori pe săptămână 
rugăciunea de dimineaţă împreună, citindu-
se și acatistul sfântului zilei sau acatistul 
Mântuitorului, al Maicii Domnului și, în 
mod obligatoriu, canonul Îngerului păzitor. 
Astfel, la vârsta de 6 ani, copilul Gheorghe 
deja citea în strană, unde tatăl le amenajase 
un mic analog, special pentru copii.

În anul 1967 a absolvit cu note mari 
cursurile Școlii Secundare, fi ind premiant 
la Olimpiadele republicane de matematică. 
După absolvire, a încercat să dea admiterea 
la Seminarul Teologic din Moscova, 
deplasându-se la Zagorsk (Serghiev Posad), 
însă dosarul său de admitere a fost respins 
pe motivul că nu-și satisfăcuse încă serviciul 
militar obligatoriu. Revine apoi în satul 
natal, unde i s-a oferit postul de profesor 
de matematică la clasele V-VII, dar refuză, 
fi ind hotărât să devină preot.

În perioada august 1967 - noiembrie 1968 
a făcut parte dintr-o expediţie topogeodezică 
ce executa lucrări cartografi ce pe teritoriul 
Moldovei și al regiunii Odesa. Împlinind 
vârsta de 18 ani, este încorporat în cadrul 
Armatei Sovietice, efectuându-și între anii 
1968-1970 serviciul militar obligatoriu ca 
topogeodezist-operator.

În anul 1971 a fost admis la Seminarul 
Teologic din Odesa (Ucraina), pe care l-a 
absolvit în anul 1974, cu califi cativ superior. 
A fost hirotonit ca diacon la 3 martie 1974 
în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” 
(Uspenia) din orașul Odesa de către 
Mitropolitul Serghie (Petrov) de Odesa și 
Herson. La data de 31 martie al aceluiași an 
este hirotonit în cinul preoţesc în Biserica 
„Adormirii Maicii Domnului” a mănăstirii 
de călugări din Odesa de către același 
mitropolit. În anul 1974, la absolvirea 
Seminarului Teologic din Odesa, este 
decorat cu Bederniţă.

La sfârșitul studiilor la Seminar, 
Comisia de repartizare a Patriarhiei 
Moscovei l-a trimis ca preot în Eparhia 
Chișinăului. Între anii 1974-1975 slujește 
ca preot-paroh la biserica „Sf. Arhanghel 
Mihail” din satul Coșcodeni din raionul 
Lazo (astăzi Sângerei). Oamenii din acest 
sat erau credincioși, în ciuda puternicei 
propagande antireligioase.

Este transferat apoi ca preot-paroh la 
biserica „Sf. Arhanghel Mihail” din satul 
Abaclia (raionul Basarabeasca), unde a 
slujit în perioada 1975-1998. După cum își 
amintea Pr. Gheorghe Botnari, atmosfera din 
Abaclia era exact opusă celei din Coșcodeni, 
aici desfășurându-se o intensă propagandă 
ateistă. Copiii din sat erau lipsiţi de educaţie 

și tradiţie creștinească, iar intelectualii, 
dar și mulţi alţi săteni, considerau că este 
rușinos chiar și să se salute cu slujitorul 
altarului. Deși s-a gândit iniţial să solicite 
o altă parohie, a rămas la Abaclia. A avut în 
grijă și satele din apropiere unde nu existau 
biserici. Locuitorii din aceste sate erau 
îndeosebi etnici bulgari și găgăuzi.

În decursul celor 23 ani în care a slujit în 
satul Abaclia, Pr. Gheorghe Botnari a reușit 
să îndrepte spre biserică pe majoritatea 
enoriașilor săi, oferind cursuri de catehizare 
pentru aceștia. Ca o recunoaștere a 
eforturilor depuse acolo, ÎPS Ionatan 
(Kapolovici), Arhiepiscopul Chișinăului 
și Moldovei, i-a acordat dreptul de a purta 
Scufi a Colorată (cu ocazia sărbătorilor de 
Paști din anul 1977) și apoi și Camilafca 
(1980).

În anul 1984, cu ocazia Sărbătorii 
Paștilor, Patriarhul Pimen (Izvekov) al 
Moscovei și al întregii Rusii l-a decorat 
cu o Cruce pectorală de aur. În anul 
1990, cu ocazia aniversării a 400 de ani 
de la înfi inţarea Patriarhiei Rusiei, ca o 
recunoaștere a activităţii sale pastorale 
exemplare, Patriarhul Pimen al Moscovei 
l-a ridicat pe Pr. Botnari la rangul de 
Protoiereu, conferindu-i dreptul de a purta 
Paliţă. În anul 1994, cu ocazia aniversării 
a 20 de ani de slujire ca preot, Episcopul 
Vichentie (Moraru) al Tighinei i-a conferit 
dreptul de a purta Mitra și Crucea cu 
Diamante, devenind astfel Protoiereu 
Mitrofor.

Cu prilejul sărbătorilor de Paști din 
anul 1996, pentru meritul de a fi  efectuat 
reparaţia capitală a lăcașului de cult în care 
slujea, Mitropolitul Vladimir (Cantarean) 
al Chișinăului și al întregii Moldove i-a 
acordat dreptul de a ofi cia Sfânta Liturghie 
cu Ușile Împărătești deschise până la 
„Cântarea Heruvimilor”. După încă doi 
ani, ÎPS Vladimir i-a acordat dreptul de a 
ofi cia Sfânta Liturghie cu Ușile Împărătești 
deschise până la rugăciunea „Tatăl nostru”.

Protoiereul Mitrofor Gheorghe Botnari 
a absolvit în anul 1998 cursurile la „fără 
frecvenţă” ale Academiei Teologice de la 
Moscova. Soţia sa a murit într-un accident 
de automobil.

În ședinţa sa din 17 iulie 1998, Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a luat 
hotărârea de înfi inţare a Episcopiei de 
Cahul și Căușeni și de numire ca episcop al 
acesteia pe Protoiereul Mitrofor Gheorghe 
Botnari, după tunderea în monahism și 
ridicarea sa la rangul de Arhimandrit.

La data de 28 august 1998, de 
sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, în 
cadrul slujbei de seară din Catedrala „Sf. 
Mare Mucenic Teodor Tiron” din Chișinău, 
Mitropolitul Vladimir al Chișinăului și al 
Întregii Moldove,i l-a tuns în monahism pe 
Pr. Gheorghe Botnari (preot de mir văduv), 
care a primit numele de Anatolie, în cinstea 
Sfântului Mucenic Anatolie (prăznuit în ziua 
de 23 aprilie/6 mai). Două zile mai târziu, 
la 30 august, în cea dea 12 duminică după 
Cincizecime, în cadrul Sfi ntei Liturghii a fost 
ridicat, conform deciziei sinodale, la treapta 
de Arhimandrit de către ÎPS Vladimir.

La data de 11 septembrie 1998, 
Arhimandritul Anatolie a fost ales Episcop 
de Cahul și Căușeni în Catedrala „Sfânta 
Treime” a Mănăstirii „Sf. Daniil” din 
Moscova. A fost hirotonit la 12 septembrie 
1998 în treapta de episcop în aceeași 
catedrală de către Patriarhul Alexei al II-lea 
al Moscovei.

Din data de 6 octombrie 1999, PS 
Anatolie poartă titlul de Episcop de Cahul 
și Lăpușna. Sediul episcopal este în orașul 
Hâncești, apoi din anul 2001 pe cel de 
Episcop de Cahul și Comrat.

Episcopul Anatolie Botnari a fost decorat 
cu Ordinul „Gloria Muncii” (2000, acordat 
prin Decretul președintelui Republicii 
Moldova, Petru Lucinschi) - „pentru merite 
deosebite în renașterea spirituală și morală 
a societăţii”.

PS ANATOLIE DE CAHUL ȘI COMRAT LA 
FRUMOSUL JUBILEU DE 60 DE ANI

Voronin l-a șters din ctitori pe 
Regele Mihai

 La indicaţia comuniștilor, în timpul lucrărilor de restaurare, la 
Complexul monahal Curchi a dispărut pictura murală cu portretul 
Regelui Mihai I și al patriarhului Miron Cristea, precum și o inscripţie 
datând din perioada celui de-al doilea război mondial

Deși în 2005 o comisie de experţi din cadrul UNESCO a remarcat 
importanţa restaurării picturilor murale din cadrul lăcașelor sfi nte de 
pe teritoriul complexului monastic Curchi, pornirile antiromânești ale 
fostului președinte comunist, Vladimir Voronin, s-au dovedit a fi  mai 
puternice. Printre picturile distruse în perioada în care acesta patrona 
lucrările de restaurare, a fost și fresca în care erau reprezentate 
portretele ultimilor ctitori ai catedralei Nașterea Maicii Domnului: 
Regele Mihai I și patriarhul României Miron Cristea. Totodată, la 
indicaţia comuniștilor, în 2008, a fost distrusă inscripţia de deasupra 
ușii la intrarea în catedrală, o mărturie a evenimentelor produse pe 
teritoriul mănăstirii în timpul celui de-al doilea război mondial.

În inscripţia, care a supravieţuit perioadei sovietice, afl ată deasupra 
intrării în catedrală se spunea: “Această sfântă biserică cu hramul 
Nașterea maicii Domnului ziditu-s-a în anul 1864, pe locul vechii 
biserici a monahului Ioan Curchi, ctitorul mănăstirii. Năvălind însă 
păgânii bolșevici în anul 1940 peste Basarabia, au pustiit mănăstirea și 
au dat foc bisericii acesteia, dar milostivindu-se Dumnezeu, armatele 
românești, cu ajutorul sfi ntei cruci, gonit-au păgânătatea și astfel 
biserica a fost înnoită pictându-se pe de-a-ntregul în zilele marelui 
rege Mihai I și conducătorul statului fi ind mareșalul Ion Antonescu, 
arhipăstor al Chișinăului Înalt Preasfi nţitul Efrem Tighineanul, 
guvernator al Basarabiei centrale Olimp Stavrat, iar stareţ al Sfi ntei 
Mănăstiri Curchi, protosinghel Teofi lact, anul 1943, septembrie 8”. 

Acoperite cu vopsea neagră de sovietici

Potrivit slujitorilor bisericii, în timpul celui de-al doilea război 
mondial, ostașii sovietici au dat foc bisericii, incendiu care a distrus 
pictura de pe pereţi. După un puternic bombardament, din cele patru 
clopotniţe ale catedralei s-au păstrat doar două. Pictura catedralei s-a 
făcut în 1943 cu ajutorul regelui Mihai I al României, care, înainte 
de devastarea din ‘40-’41, a vizitat în câteva rânduri mănăstirea. În 
1943, la încheierea reparaţiei, are loc sfi nţirea catedralei, tot de atunci 
datând și picturile ce i-au imortalizat pe noii ctitori ai locașului. Se 
zice că, la venirea Maiestăţii Sale, ţăranii din localităţile din preajmă 
au așternut covoare pe tot drumul de la Orhei până la Curchi.

În perioada 1959 – 1992, atât timp cât aici s-a afl at spitalul republican 
de psihiatrie, chipul regelui și al patriarhului care se afl au de o parte și de 
alta a ușii de la intrarea în soborul mănăstirii, au fost vopsite, la indicaţia 
autorităţilor, cu vopsea neagră. Din 2002, Complexul Monastic Curchi a 
fost transmis în gestiunea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

În dizgraţia lui Voronin

Preotul Onofrei, unul dintre ghizii de la Mănăstirea Curchi, ne 
spune că tencuiala cu vechile fresce a fost înlăturată în 2008, arhitectul 
Evgheni Smolin motivând starea avansată de degradare a acesteia. 
Inscripţia de pe placa de deasupra ușii era lizibilă și în stare bună. 
Preotul ne spune că deși slujitorii mănăstirii n-au protestat, au discutat 
aprins între ei acest subiect. „Valoarea și importanţa istorică a picturilor 
murale și a inscripţiei dispărute este incontestabilă. Chiar dacă lipsesc 
portretele celor doi ctitori noi continuăm să pomenim astăzi numele 
lor în discursul nostru adresat pelerinilor”, a spus el. Potrivit preotului, 
pe moment, pereţii bisericii sunt tencuiţi și pregătiţi pentru a fi  pictati. 
Dânsul nu cunoaște care ar fi  proiectul noii fresce murale. 

„Picturile murale puteau fi  restaurate”

Arhitectul Eugen Bâzgu, restaurator și cercetător în cadrul 
Ministerului Culturii, a declarat pentru JURNAL că imaginile 
picturilor murale care îi reprezintă pe Regele Mihai I și patriarhul 
Miron Cristea se păstrează în mai multe arhive și ele mai pot fi  
reproduse. „Nu poţi lua dreptul de ctitor unei persoane, este un 
sacrilegiu. Problema legată de aceste picturi a apărut acum vreo doi 
ani, odată cu necesitatea consolidării edifi ciului catedralei. Personal, 
fi ind angajat al Ministerului Culturii, am trimis o scrisoare stareţului 
mănăstirii în care permiteam consolidarea edifi ciului cu condiţia 
că vor fi  păstrare picturile murale, care nu erau într-o stare atât de 
rea. Din punct de vedere tehnic, nu prezenta o problemă restaurarea 
acestora. Personal consider că pot fi  și trebuie reproduse picturile 
celor două mari personalităţi, ctitori ai acestei mănăstiri, pentru că 
reprezintă o parte importantă a istoriei noastre”, a mai spus expertul.

Solicitat de JURNAL, Sergiu Ciocanu, șeful Direcţiei Patrimoniu 
al Ministerului Culturii, ne-a spus la rândul său că, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare, Mitropolia Moldovei, responsabilă de 
administrarea complexului monastic, trebuie să coordoneze proiectul 
de reconstrucţie și restaurare cu Ministerul Culturii. 

Până în prezent însă nu au primit niciun document vizavi de picturile 
care vor fi  efectuate aici. „Pot doar să vă spun că după ce a vizitat 
Complexul monastic Curchi, o comisie de experţi UNESCO, din care 
făceau parte și pictori, au remarcat în raportul lor necesitatea păstrării 
acestor picturi și au dat recomandări să fi e restaurate”, a precizat el.

Amintim că reconstrucţia Mănăstirii Curchi a fost patronată de ex-
președintele Vladimir Voronin, iar lucrările au fost efectuate de fi rma de 
construcţii Glorinal, fi rmă despre care presa a scris în repetate rânduri 
că ar aparţine lui Oleg Voronin, fi ul fostului președinte comunist.

jurnal. md. Svetlana Corobceanu
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NELINIȘTIT ESTE SUFLETUL NOSTRU PÂNĂ NU SE ÎNTOARCE IARĂȘI LA TINE,  DOAMNE 

“PUTEREA SFINŢITOARE”

CALENDARUL CREȘTIN

SFINŢII 
ROMÂNI

În domeniul cultului sfi nţilor 
locali, românii nu au făcut canonizări 
până la jumătatea sec. al XX-lea. 
Atunci, răspunzând repetatelor cereri 
făcute de către glasuri autorizate din 
rândurile credincioșilor, ale clericilor 
și ale teologilor noștri, Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române, în 
ședinţa din 28 februarie 1950, a pus 
începutul canonizării sfi nţilor de origine 
românească, hotărând:

Introducerea în întreaga noastră 
Biserică a cultului Sfântului Ioan Valahul 
(12 mai), precum și introducerea sau 
recunoașterea formală a cultului local al 
unor martiri ai Ortodoxiei românești din 
Ardeal și al unor ierarhi români cu viaţă 
îmbunătăţită, și anume:

Sf. Ioan de la Râșca (1 iunie), ierarh 
moldovean din sec. XVII;

Cuviosul Părinte Iosif cel Nou 
de la Partoș (15 septembrie), mitropolit 
al Banatului din sec. XVII (între 1650-
1653). Moaștele sale se păstrează azi la 
Catedrala mitropolitană din Timișoara;

Mitropoliţii Iorest (Ilie) și Sava 
Brancovici, (24 aprilie), cu titlul de 
“mărturisitori”. Amândoi au suferit 

pentru apărarea ortodoxiei împotriva 
încercărilor de calvinizare a românilor 
ortodocși, în sec. XVII. Cel dintâi a murit 
la mănăstirea Putna la 12 martie 1678, iar 
al doilea în aprilie 1680;

Cuvioșii ieromonahi Visarion 
Sarai și Sofronie din Cioara († după 
1776) și drept-credinciosul ţăran Oprea 
Nicolae (Miclăuș) din Săliștea Sibiului 
(† după 1748) (21 octombrie), luptători 
împotriva Uniaţiei, vor fi  cinstiţi cu titlul 
de “mărturisitori”; 

Sf. Ierarh Calinic Cernicanul (11 
aprrilie), stareţ al mănăstirii Cernica 
de lângă București și apoi episcop al 
Râmnicului († 1868). Moaștele sale se 
afl ă la mănăstirea Cernica.

Slujbele acestor sfi nţi se ţin în zilele 
de pomenire a lor, în ediţiile ultime ale 
Mineielor românești.

În aceeași ședinţă, Sf. Sinod a 
hotărât și generalizarea cinstirii, în toată 
Biserica românească, a unor sfi nţi mai 
vechi, de origine străină, ale căror sfi nte 
moaște se păstrează în România  și care 
erau cinstiţi, de multă vreme, cu un cult 
local sau regional:

Sfânta muceniţă Filofteia ( 7 
decembrie), ale cărei sfi nte moaște se 
păstrează la Curtea de Argeș;

Cuviosul Nicodim cel Sfi nţit de la 
Tismana († 26 decembrie 1406), care se 
serbează la 26 decembrie (se păstrează 
doar degetul cel mare de la mâna dreaptă, 
la mănăstirea Tismana);

Sf. mucenic Ioan cel Nou de la 
Suceava (2 iunie). A trăit în sec. XIV, 
iar moaștele sale se păstrează în biserica 
Sf. Gheorghe din Mănăstirea Sf. Ioan 
cel Nou, la Suceava;

Cuviosul Grigorie Decapolitul (20 
noembrie). Moaștele sale se păstrează 
la Mănăstirea Bistriţa din Oltenia;

Cuvioasa Paraschiva cea Nouă (14 
octombrie). Moaștele sale se păstrează 
la Iași în Catedrala mitropolitană;

Cuviosul Dimitrie cel Nou (din 
Basarabi) (27 octombrie). Moaștele sale 
se păstrează în Catedrala patriarhală din 
București.

La aceștia se pot adăuga sfi nţii 
mucenici Zoticos, Attalos, Kamasis 
și Filippos, din sec. IV, ale căror 
sfi nte moaște, descoperite de curând 
la Niculiţel în Dobrogea, sunt depuse 
acum la Mănăstirea Cocoș din jud. 
Tulcea. Ei sunt pomeniţi în vechile 
martirologii creștine la 4 iunie.

După libertatea adusă de anul 
1989, Biserica Ortodoxă Română 
s-a îngrijit pentru canonizarea unor 
binecredincioși români, de diverse 
categorii sociale și bisericești, care 
au trăit în diferite epoci ale istoriei 
Bisericii române, a căror mod de viaţă 
îi îndreptăţesc la această cinstire. 
Evenimentul a avut loc în ședinţa 
Sfântului Sinod din 19-20 iunie 1992. 
La această ședinţă au fost recunoscuţi 
și canonizaţi 19 sfi nţi noi și s-a hotărât 
generalizarea cultului unor sfi nţi 
canonizaţi în 1950 (Iosif cel Nou de 
la Partoș, Calinic Cernicanul, Visarion 
Sarai și Sofronie din Cioara și Oprea 
Miclăuș precum și Mitropoliţii Iorest 
(Ilie) și Sava Brancovici). Totodată s-a 
instituit Duminica sfi nţilor români (a 
doua duminică după Rusalii). Pentru 
toţi acești sfi nţi s-au alcătuit troparele, 
condacele și sinaxarele și li s-au aprobat 
icoanele:

Sf. cuvios Ioan de la Prislop (13 
septembrie), sec. XV-XVI;

Sf. cuvios Antonie de la Iezerul-
Vâlcea (23 noiembrie), sec. XVII-
XVIII;

Sf. cuvios Daniil Sihastrul (18 
decembrie), sec. XV;

Sf. cuvios Gherman din Dobrogea 
(29 februarie), sec. IV-V;

Sf. cuvios Ioan de la Neamţ 
– Hozevitul (5 august), + 1960;

Sf. cuvioasă Teodora de la Sihla 
(7 august), sec. XVII-XVIII;

Sf. preoţi mărturisitori Ioan din 

Galeș și Moise Măcinic din Sibiel (21 
octombrie), sec. XVIII;

Sf. ierarh martir Antim Ivireanul 
(27 septembrie), sec. XVIII;

Sf. ierarh Iosif mărturisitorul din 
Maramureș (24 aprilie), sec. XVII-
XVIII;

Sf. ierarh Ghelasie de la Râmeţ 
(30 iunie), sec. XIV;

Sf. ierarh Leontie de la Rădăuţi (1 
iulile), sec. XV;

Binecredinciosul voievod Ștefan 
cel Mare și Sfânt (2 iul), †1504. 
Acestuia, în 2004, Sfântul Sinod i-
a schimbat și titulatura și gradul de 
cinstire în Sfântul voievod Ștefan cel 
Mare;

Sfi nţii Martiri Brâncoveni 
Constantin Voda cu cei patru fi i ai săi: 
Constantin, Ștefan, Radu, Matei și 
sfetnicul Ianache (16 august), †1714.

În aceeași ședinţă Sfântul sinod a 
hotărât generalizarea cultului unor sfi nţi 
care au trăit în spaţiul carpato-danubian 
sau care sunt cinstiţi și de alte popoare 
ortodoxe ca Bretanion (25 ianuarie), 
Ermil și Stratonic (13 ianuarie), Paisie 
de la Neamţ (15 noiembrie) etc.

La 5 iulie 2005, Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat 
pe Sf. Ierarh Dosoftei al Moldovei (13 
decembrie), †13 decembrie 1693.

Dr. Nicolae Fuștei

CONDUCEREA BISERICII ȘI A STATULUI DISCUTĂ DESPRE 
IMPLEMENTAREA RELIGIEI ÎN ȘCOALĂ

La 19 mai în reședinţa mitropolitană au fost primiţi în audienţă dl Ion Negrei, viceprim-
ministru, dna Tatiana Potâng, vice-ministru al educaţiei și dl Mefodie Vârlan, consilier. 
Demnitarii au solicitat această întrevedere pentru a aborda aspectul introducerii religiei în 
școală pe bază opţională începând cu 1 septembrie 2010.

În urma discuţiei ÎPS Vladimir a reconfi rmat poziţia Mitropoliei de a susţine introducerea 
„Bazelor Ortodoxiei” ca disciplină obligatorie în planurile de învăţământ preuniversitar în 
urma desfășurării unui referendum republican la care poporul să adopte respectivul proiect de 
lege. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova le-a reamintit interlocutorilor că această 
poziţie a fost unanim susţinută de membrii Sinodului, în cadrul a două ședinţe din primăvara 
anului curent, precum și de zeci de mii de participanţi la Adunarea Generală a Bisericii 
Ortodoxe din Moldova, cu reprezentanţi din toate parohiile, care a avut loc la Chișinău în 
ziua de 8 mai și la care s-a decis că Biserica va acorda un sprijin plenar activităţii Grupului 
de colectare a semnăturilor pentru iniţierea respectivului referendum. 

Totodată, Biserica cere conlucrare cu instituţiile de resort în vederea promovării 
acestei iniţiative. Mitropolia vede doar această modalitate de implementare drept una sigură, 
decisivă și stabilă.

www.mitropolia.md

Sf. mucenici Brâncoveni
Sf. ierarh Dosoftei al Moldovei

Sf. mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
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Un preot baptist din Cumbria, Anglia, 
a fost arestat zilele trecute, după ce a 
prezentat câteva păcate din Biblie, printre 
care a menţionat și relaţiile sexuale între 
persoane de același sex.

Dale McAlpine vorbea cu câţiva 
credincioși despre păcat și printre 
“minciună”, “blasfemie” și “preacurvie” 
a menţionat și homosexualitatea. Un 
reprezentant al poliţiei, afl at în apropiere, l-
a auzit și a mers imediat și i-a pus cătușele. 

Motivul? Omul legii e homosexual și a 
considerat că părintele l-a hărţuit.

Potrivit The Telegraph, McAlpine 
(42 de ani) a stat în arestul poliţiei câteva 
ore, dar i s-a părut strigător la cer ce i 
s-a întâmplat. El a ţinut să precizeze 
că nu e homofob de fel, dar dacă e să 
fi e întrebat spune că Biblia consideră 
homosexualitatea “un act împotriva 
Creatorului”.

libertatea.ro

Aproximativ o treime dintre 
persoanele care și-au redirecţionat, anul 
trecut, cei 2% din impozitul pe venit i-au 
oferit Bisericii și fundaţiilor bisericești, 
se arată într-un studiu recent. Tendinţa, 
pentru anul acesta, este aceeași.

În aceeași cercetare se mai arată 
că doar 60% dintre români știu despre 
posibilitatea redirecţionării a 2% din 
impozitul pe venit către o organizaţie 
non-profi t. Doar jumătate dintre 
persoanele care cunosc posibilitatea 
de a redirecţiona 2% din impozit au și 
acţionat în acest sens. 29% dintre aceștia 
au redirecţionat cele două procente către 
Biserică sau fundaţii bisericești, 10% 
către SMURD, 9% către Salvaţi Copiii, 
și câte 6% către Copii în difi cultate și 
Crucea Roșie. Mai multe informaţii a 
oferit părintele Dorel Moţoc, Consilier 

patriarhal - Sectorul social-fi lantropic: 
„S-a întâmplat ca aproape 30% dintre 
românii care au direcţionat, să trimită 
banii lor către Biserică sau așezămintele 
Bisericești pentru faptul că au văzut ce se 
întâmplă cu banii lor și au văzut cum din 
bani puţini se fac lucruri mari, deoarece 
pe lângă toată implicarea fi nanciară 
există și foarte multă implicare umană. 
Au văzut că în Biserică și pe lângă 
Biserică, acolo unde sunt așezăminte 
și organizaţii, se cunoaște care este 
valoarea muncii și se preţuiește darul. 
Cu alte cuvinte este o formă de a răsplăti 
pe cei care vin să doneze, dar și de a-i 
încuraja pe alţii, pentru că văzând ce se 
face cu darul tău, ce se face cu ceea ce 
tu poţi, mult sau puţin, să dai, văzând și 
căpătând încredere atunci poţi să îi atragi 
și pe alţii”.

Biserica Ortodoxă Cehă și Biserica Ortodoxă Română au semnat pe data de 17 mai, 
parteneriatul de colaborare în vederea construirii unei biserici ortodoxe în orașul Most 
din Cehia. Evenimentul a avut loc în sala de festivităţi a Facultăţii de Teologie din Arad, 
în prezenţa Preafericitului Cristofor, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din ţinuturile 
Cehiei și Slovaciei și a Înaltpreasfi nţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost părintele Ioan Armași, 
Secretarul Cancelariei Sectorului Comunităţi Externe al Patriarhiei Române: „A avut 
loc astăzi semnarea protocolului de colaborare dintre cele două Biserici Ortodoxe 
surori privind ridicarea unei Biserici de lemn în stil maramureșean în orașul Most din 
Republica Cehia. Această Biserică va fi  construită pentru comemorarea ostașilor români 
căzuţi în cel de-al doilea Război Mondial pentru eliberarea a 140 de localităţi din Cehia”. 
Biserica va avea hramul „Înălţarea Domnului”, iar slujbele vor fi  ofi ciate în limba 
română de un preot desemnat de Patriarhia Română. În faţa Bisericii va fi  ridicată o 
Troiţă în memoria ostașilor români care au căzut în cel de-al doilea Război Mondial pe 
mai multe fronturi din Cehia și Slovacia: „Acest protocol cuprinde atribuţiile fi ecărei 
Biserici pentru îndeplinirea acestei dorinţe a noastre, a tuturor având în vedere și faptul 
că piatra de temelie a acestei Biserici a fost pusă de vrednicul de pomenire Patriarhul 
Teoctist. Biserica din Cehia se obligă să construiască fundaţia, reţelele inginerești și tot 
ceea ce este necesar pentru buna desfășurare a activităţii bisericești. Biserica Ortodoxă 
Română, la rândul ei, va trimite în Cehia o Biserică de lemn pe care o achiziţionează, o 
va împodobi cu catapeteasmă și cu toate celelalte necesare cultului ortodox. La această 
Biserică va sluji un preot ortodox român trimis de către Patriarhia Română care va fi  în 
jurisdicţia canonică a Bisericii Ortodoxe din Cehia. Slujbele vor fi  săvârșite în limba 
română și, de asemenea, în faţa acestei biserici se va construi o Troiţă și va fi  adus în mod 
simbolic pământ din toate acele localităţi care au fost eliberate de către ostașii ruși”, a 
mai spus părintele Ioan Armași.

Radio TRINITAS 18.05.2010, Roma  - Doi studenţi marocani 
care erau înscriși într-o universitate din orașul italian 
Perugia au fost expulzaţi luna trecută după ce s-a 
descoperit că puneau la cale asasinarea Papei Benedict 
al XVI-lea. Unul dintre ei ar fi  spus că dorește ca astfel 
să își câștige “un loc în paradis”. Conform publicaţiei 
italiene Panorama, conversaţiile interceptate de 
autorităţile italiene au dus la arestarea și deportarea 
celor doi.

Ordinul de expulzare include și transcrierea 
unei conversaţii în care unul dintre studenţi, 
Mohammed Hlal, spune că dorește “moartea capului 
Statului Vatican” și că este “gata să îl asasineze pentru 
a-și câștiga un loc în paradis”. Tânărul Hlal de 26 de 
ani vorbea cu tânărul Ahmed Errahmouni de 22 de ani 
– discuţia lor a atras atenţia poliţiei locale iar în cele 
din urmă le-a procurat o nedorită (pentru ei) întoarcere 
în Maroc. Au fost catalogaţi ca o “ameninţare la 
adresa securităţii naţionale” în documentul semnat de 
ministrul italian de externe la 29 aprilie.

Conform unei investigaţii începută în octombrie 
2009 de poliţia italiană, cei doi erau cunoscuţi ca având o viziune islamică radicală și și-au 
exprimat dorinţa de a obţine materiale explozive. În locuinţele lor nu au fost găsite însă 
astfel de materiale. Hlal era student la secţia de comunicaţii internaţionale, iar Errahmouni 
la secţia de matematică și fi zică a Universităţii din Perugia.

catholica.ro

16.05.2010, București. La Catedrala 
Armenească “Mihail și Gavriil” 
din București a fost ofi ciată astăzi, 
16 mai, slujba de înmormântare a 
Înaltpreasfi nţitului Dyrair Mardichian, 
Primatul Bisericii Armene în România 
și Bulgaria. Alături de reprezentanţii 
Bisericii Armene și ai celorlalte culte 
religioase, la slujba de înmormântare 
a participat și Preasfi nţitul Varlaam 
Ploieșteanul, Episcop Vicar patriarhal, 
ca delegat al Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel.

Preasfi nţitul Varlaam a citit mesajul 
de condoleanţe al PF Daniel, Patriarhul 

Bisericii Ortodoxe Române: “Plecarea 
sa dintre noi reprezintă o pierdere nu 
numai pentru Biserica Armeană, ci 
și pentru creștinii ortodocși români 
care l-au cunoscut și l-au preţuit. 
Din activitatea și demnitatea de care 
a dat dovadă de-a lungul vieţii sale, 
Înaltpreasfi nţitul Părinte Arhiepiscop 
Dyrair Mardichian a reprezentat pentru 
credincioșii din România și din Bulgaria 
un model de părinte duhovnicesc și 
de statornicie în slujirea arhierească. 
În același timp el a fost un promotor 
consecvent al prieteniei dintre cultele 
religioase.”

Președintele României, Traian 
Băsescu a transmis de asemenea 
mesaje de condoleanţe la trecerea 
la cele veșnice a Înaltpreasfi nţitului 
Dyrair Mardichian, Primatul Bisericii 
Armene în România și Bulgaria. În 
anul 2000, președinţia României i-a 
conferit “Ordinul Serviciul Credincios” 
în grad de Mare Cruce Înaltpreasfi nţiei 
Sale Dirayr Mardichian, cu ocazia 
sărbătoririi a patru decenii de la 
intronizarea în scaunul Arhiepiscopiei 
Armene din București. După slujba 
de înmormântare de astăzi, o Gardă 
militară a prezentat onorul în curtea 
Catedralei. Vrednicul de pomenire 
Înaltpreasfi nţitul Dirayr Mardichian, 
Primatul Bisericii Armene în România 
și Bulgaria a fost înmormântat la Capela 
Cimitirului Armenesc din București. 
Înaltpreasfi nţia Sa a trecut la Domnul în 
noaptea de 10 spre 11 mai 2010.

Sursa: Basilica.ro

Parteneriat de colaborare între Biserica 
Ortodoxă Cehă și Biserica Ortodoxă 
Română în vederea construirii unei 
biserici ortodoxe

Primatul Bisericii Armene în România 
și Bulgaria a fost înmormântat

În România, 1/3 dintre persoane și-au 
redirecţionat, anul trecut, 2% din impozitul 
pe venit Bisericii și fundaţiilor bisericești

Doi tineri marocani ar fi  vrut să îl omoare 
pe Papa

Preot arestat pentru că a spus că 
homosexualitatea e păcat


