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anul 2010

Echipa “Curierul 
Ortodox” vă urează 
sărbători  fericite cu 

multa dragoste și pace 
sufl etească!

cu bunăvoinţa lui 
Dumnezeu, Î.P.S. VLADIMIR
Mitropolit al Chișinăului și 
al Întregii Moldove

„Să ne apropiem, purtătorilor de 
lumină, de Hristos, Cel ce a ieșit din 
mormânt ca un mire; și să prăznuim, 
împreună cu cetele iubitoare de 
praznice, Paștile lui Dumnezeu, cele 
mântuitoare”                                   
            (Canonul Învierii, cântarea 
a 5-a)

HRISTOS A ÎNVIAT!

P.S. Episcopi, P.C. Blagocini, 
P.C. Preoţi și Diaconi, Cinului 
Monahal și tuturor binecredincioșilor 
creștini din de Dumnezeu păzită 
Biserica Ortodoxă Din Moldova.

Iubiţi credincioși,
Cât este de sfântă această noapte 

de mântuire! Cât este de strălucit 
acest praznic al praznicelor! Cu câtă 
bucurie am cântat: „O, Paștile cele 
mari și preasfi nţite, Hristoase! O, 
înţelepciunea și Cuvântul și Puterea 
lui Dumnezeu. Dă-ne nouă să ne 
împărtășim cu Tine, mai adevărat, 
în ziua cea neînserată a împărăţiei 
Tale!” (Troparul al 2-lea, Cântarea 
a 9-a de la Utrenia învierii). 

Da, iubiţi credincioși, aceasta 
este bucuria noastră, aceasta este 
și nădejdea noastră: bucuria că în 
această noapte sfântă Hristos cel 
Răstignit a Înviat și noi toţi suntem 
părtași ai învierii Sale și nădejdea 
că ne vom împărtăși cu Domnul, 
mai adevărat, adică mai deplin, în 
Împărăţia Sa în veșnicie - căci ziua 
cea neînserată, ziua cea fără de 
sfârșit este veșnicia.

Și pentru că noaptea aceasta este 
atât de înălţătoare, este „împărăteasă 
și doamnă, praznic al praznicelor 
și sărbătoare a sărbătorilor”, după 
cum împreună am cântat, vă adresez 
chemarea să stăruim puţin asupra 
unui înţeles adânc al acestei sărbători, 
și anume acela că Hristos cel Înviat, 

pe care astăzi Îl slăvim, este însăși 
viaţa și izvorul vieţii noastre.

Despre faptul că Hristos este 
viaţa și izvorul vieţii avem mărturii 
atât din Vechiul Testament, precum 
ne spune psalmistul: „că la Tine este 
izvorul vieţii, întru lumina Ta vom 
vedea lumină” (Ps. 35,9), cât și în 
Noul Testament, prin mărturisirile 
lui Hristos Domnul și prin cele ale 
Sfi nţilor Apostoli. Astfel, mărturisind 
despre Sine, Mântuitorul Hristos a 
spus: „Eu sunt Calea, Adevărul și 
Viaţa” (Ioan 14, 6), precum și: „Eu 
sunt învierea și viaţa; cel ce crede în 
Mine, chiar dacă va muri, va trăi» 
(Ioan 11, 25); de asemenea „Eu sunt 
pâinea vieţii; cel ce vine la Mine 
nu va fl ămânzi și cel ce crede în 
Mine nu va înseta niciodată” (Ioan 
6, 35). Mărturisind despre rostul 
întrupării Sale în lume, rost pentru 
noi, oamenii, Hristos a spus: „Eu am 
venit ca viaţă să aibă și din belșug să 
aibă” (Ioan 10, 10), sau „Eu le dau 
viaţă veșnică și nu vor pieri în veac” 
(Ioan 10, 28).

Datori suntem în toată vremea 
să luăm aminte la viaţa noastră și să 
nu ne mulţumim cu faptul că suntem 
botezaţi, ci să facem faptele credinţei, 
ca din aceste fapte să cunoaștem cum 
ne înfăţișăm înaintea lui Dumnezeu, 
după cum ne îndeamnă și Sfântul 
Apostol Pavel: „Așadar, acestea zic 
și mărturisesc în Domnul, ca voi să 
nu mai umblaţi de acum cum umblă 
neamurile - adică necredincioșii -în  
deșertăciunea minţii lor, întunecaţi 
fi ind la cuget, înstrăinaţi fi ind de 

viaţa lui Dumnezeu, din pricina 
necunoștintei care este în ei, din 
pricina împietririi inimii lor; aceștia 
petrec în nesimţire și s-au dat pe 
sine desfrânării, săvârșind cu nesaţ 
toate faptele necurăţiei. Voi însă 
n-aţi învăţat așa pe Hristos” (Ef. 4, 
17-20).

De asemenea datori suntem 
să facem faptele credinţei și să ne 
curăţim sufl etele noastre prin Taina 
Spovedaniei și să primim Sfântul 
Trup și Sânge al lui Hristos prin 
Taina Cuminecării, așa cum mulţi 
dintre dumneavoastră aţi și făcut în 
aceste zile.

Iubiţi fi i și fi ice duhovnicești,

Hristos ne dăruiește și nouă 
tuturor pacea Sa aducătoare de 
bucurie. Ca și Apostolii oarecând, 
primind pacea lui Hristos, afl ăm 
împăcare sufl etelor noastre și 
ne arătăm vrednici de primirea 
lui Hristos Înviat, în Taina Sf. 
împărtășanii. Iar apoi mărturisim că 
am afl at „Duhul cel ceresc, am afl at 
credinţa cea adevărată”, credinţa 
mărturisitoare a învierii Domnului. 
Ca și pe Apostoli, întâlnirea cu 
Hristos cel înviat ne transformă 
din ucenici cu puţină credinţă și 
înţelegere în mărturisitori ai Învierii 
Domnului, Cel ce a surpat peretele 
despărţirii și a adus pacea.

Îndemnul meu la acest praznic 
slăvit este să cerem lui Hristos 
cel Înviat să ne dăruiască pacea 
Sa aducătoare de bucurie, pacea 
sufl etului și cea a împăcării cu 
semenii, să ne dea gândul cel bun al 
împăcării cu fraţii noștri, ca împreună 
să mărturisim credinţa ortodoxă 
întemeiată pe învierea Domnului.

Să rugăm pe Hristos Domnul să 
ne binecuvânteze pe noi toţi și să ne 
facă pe toţi părtași învierii Sale în 
împărăţia cea cerească.

HRISTOS A ÎNVIAT! 

ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Din mila lui Dumnezeu,
ÎNALT PREA SFINŢITUL 

VLADIMIR,
MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI 

ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE
Învierea Domnului, 2010 

Chișinău

HRISTOS A ÎNVIAT - acesta va fi salutul între 
creștini pentru următoarele câteva săptămâni!

Este salutul cu care creștinii ortodocși urmează 
să se salute în următoarele aproximativ 40 de zile, 
adică până în Ajunul Praznicului Înălţării Domnului 
nostru Iisus Hristos, când obișnuitul salut “Hristos 
a Înviat” - “Cu adevărat a Înviat”, va fi  schimbat cu 
salutul “Hristos s-a Înălţat” - “Cu adevărat s-a Înălţat”! 
Trebuie să fi m sinceri, sunt unii așa ziși creștini, 
cărora le este rușine să se salute creștinește! Acestora, 
merită să le aducem aminte cuvintele Mântuitorului 
Hristos: “Cine se rușinează de Mine, nu este vrednic 
de Mine”!

www.ortodoxia.md

HRISTOS  A  ÎNVIAT Un salut între creștini

Cu ocazia Sfi ntelor Sărbători de Paști, în incinta 
Casei de Cultură a s. Cruglic r. Criuleni a avut loc a 
X-a ediţie a Festivalului cântecului pascal cu genericul 
„Hristos a Înviat!”. A fost o sărbătoare de sufl et la care 
se simţea marea dorinţă de-a vesti prin cântec Învierea 
lui Hristos. La acest Festival s-au prezentat 17 colective 
din 14 sate ale raionului cu repertorii foarte bogate și 
bine pregătite. În holul Casei de Cultură s-a organizat 
și tradiţionala expoziţie cu lucrări de pictură a copiilor 
satelor Cruglic și Izbiște. Sărbătoarea a fost deschisă 
de primarul s. Cruglic, Doamna Svetlana Cucu, care 
a vorbit despre importanţa organizării acestui Festival. 
Apoi au evoluat colectivele satelor: Cruglic (colectiv 
de maturi și colectiv de copii), Boșcana, Izbiște, 
Criuleni, Mașcăuţ, Măgdăcești, Dubăsarii-Vechi, 
Jevreni, Ișnoveţ, Râșcova, Slobozia-Dușca, Coșniţa și 
Coșerniţa. 

Moderator al acestei ediţii a Festivalului a fost 
preotul Nicolae Ciobanu, paroh al bisericii din 
localitate, care în colaborare cu primăria, secţia cultură 
raională, directorul Casei de Cultură din s. Cruglic 
și directorul Școlii de Arte din același sat, al zecelea 
an la rând organizează Festivalul pascal. Preotul 
Nicolae Ciobanu, care deţine și funcţia de președinte 
al Departamentului Mitropolitan Relaţii Culturale, a 
vorbit despre importanţa Sărbătorii Învierii Domnului 
și din partea Mitropoliei Moldovei a felicitat spectatorii. 
Cu felicitări către spectatori a venit și doamna Elena 
Frumosu, șefa secţiei Cultură a raionului Criuleni. 
La sărbătoare a fost prezent și protopopul raioanelor 
Criuleni și Dubăsari - protoiereul Teodor Pelin, care 
a felicitat prezenţii cu Sărbătoarea Sărbătorilor. La 
sfârșitul Festivalului colectivelor li sau oferit diplome 
de participare, iconiţe, pastorale și câte un coșuleţ 
confecţionat de meșteri populari.

Ediţie jubiliară 
a Festivalului 

cântecului pascal 
la Cruglic, Criuleni

PASTORALĂ 
LA ÎNVIEREA 
DOMNULUI
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                AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 
              MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

11 aprilie
În Duminica Sf.Toma,  ÎPS Mitropolit Vladimir a ofi ciat 

Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană.  Mitropolitul a 
atras atenţia asupra semnifi caţiei Paștilor Blajinilor atenţionând 
credincioșii că această zi trebuie să fi e o zi a rugăciunii și nu a 
chefurilor și îmbuibării.

10 aprilie
Mitropolitul Vladimir a săvârșit  Sfânta Liturghie în nou 

construta biserică cu hramul în cinstea „Sfi ntei Treimi” din 
satului Glinjeni, r. Fălești.

9 aprilie
Mitropolitul Vladimir a ofi ciat Liturghia în satul Popeasca, 

r. Ștefan-Vodă.
7 aprilie
ÎPS Mitropolit Vladimir a ofi ciat Sfânta Liturghie la 

Biserica “Buna Vestire” din Chișinău.
5 aprilie
A doua zi după Învierea Domnului la Catedrala 

Mitropolitană s-au  adunat toţi arhiereii Mitropoliei în frunte 
cu ÎPS Vladimir la slujba praznicală. 

4 aprilie

ÎPS Mitropolit Vladimir a ofi ciat slujba Învierii Domnului 
la Catedrala din Chișinău.

3 Aprilie
Mitropolitul Vladimir în fruntea unei delegaţii de clerici 

și mireni  a adus “lumina sfântă” de la Ierusalim. 
30 martie
ÎPS Mitropolit Vladimir a venit cu un mesaj către 

credincioși în preajma Sfi ntelor Paști în faţa unui numeros 
grup de jurnaliști, veniţi în dimineaţa zilei la Palatul 
Mitropolitan.

29 martie
În incinta liceului de cadeţi din cadrul Academiei de Poliţie 

„Ștefan cel Mare”, ÎPS Mitropolit Vladimir a binecuvântat 80 
de juriști pentru a vorbi elevilor despre  zece porunci și legile 
moralei creștine. 

28 martie 
În Duminica Floriilor ÎPS Vladimir a liturghisit la 

Catedrala Mitropolitană.
27 martie
ÎPS Mitropolit Vladimir a săvârșit slujba privegherii 

premergătoare Intrării Domnului în Ierusalim.

28 martie
În cadrul Liturghiei de la Catedrala Mitropolitană, Ierodiaconul Serghei 

a fost hirotonit în treapta de preot pe seama mănăstirii cu hramul „Sf. Ierarh 
Nicolae” din s. Dobrușa. r. Șoldănești.

DECORAŢII BISERICEȘTI

AU FOST HIROTONIŢI

10 aprilie
Preotul paroh din satului Glinjeni, r. 

Fălești Prot. Mitr. Leon Turtureanu a fost 
decorat cu Ordinul „Sf. Ștefan cel Mare”, 
gr. II, iar ctitorii principali s-au învdrednicit 
de distincţii mitropolitane: domnii Valeriu 
Gurbulea și Boris Marcoci au fost decoraţi 
cu ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski” gr. 
II, doamna Silvia Marcoci a primit ordinul 
„Cuv. Parascheva” gr. II iar domnul Leonid 
Gurbulea medalia „Ștefan cel Mare și 
Sfânt”.  

9 aprilie
Părintele paroh Prot. Anatolie Amelanii 

din satul Popeasca, r. Ștefan-Vodă a fost 
decorta cu  Cruce cu Pietre Scumpe, li s-au 
înmânat înalte distincţii bisericești: domnilor 
Anatolie Melnic și Nicolae Baltag - Ordinul 
„Cuv. Paisie Velicikovski”, gr. II, dnei Elena 
Amelanii - Ordinul „Cuv. Parascheva”, gr. 
II și dlui Grigorie Caraman - Medalia „Cuv. 
Paisie Velicikovski”.

7 aprilie
Cu ocazia hramului bisericii ”Bunei 

Vestiri” din Chișinău, parohul acestui 
sfânt locaș, Prot. Mitr. Victor Mihălaș a 
fost decorat cu dreptul de a sluji cu Ușile 
Împărătești deschise până la „Tatăl Nostru”. 
De înalte distincţii bisericești s-au mai 
învrednicit: Prot. Alexei Savcenco de la  
biserica  din incinta Spitalului Municipal de 
Psihiatrie a fost decorat cu dreptul de a purta 
Cruce cu Pietre Scumpe, în același timp 
Prot. Petru Stratan, clericul bisericii „Buna 
Vestire” fi ind decorat cu medalia „Cuv. 
Paisie Velicikovski”.

4 aprilie
În seara zilei Învierii Domnului la 

Catedrala Mitropolitană au fost decoraţi  mai 
mulţi clerici și mireni: Prot. Teodor Tihon, 
clericul Catedralei Mitropolitane - de a sluji 
Sf. Liturghie cu Ușile Împărătești deschise 
până la Tatăl Nostru, Prot. Vitalie Pânzaru, 
clericul Catedralei Mitropolitane - de a sluji 
Sf. Liturghie cu Ușile Împărătești deschise 
până la Heruvic, Prot. Andrei Burlescu, 
clericul Catedralei Mitropolitane - de a sluji 
Sf. Liturghie cu Ușile Împărătești deschise 
până la Heruvic, Prot.Vladimir Caprari, 
parohul Bisericii „Sf. Diomid” din capitală 
- de a sluji Sf. Liturghie cu Ușile Împărătești 
deschise până la Heruvic, Prot. Gheorghe 
Jeverdan, parohul Bisericii „Icoana Maicii 
Domnului Bucuria Tuturor Scârbiţilor” din 
capitală - de a sluji Sf. Liturghie cu Ușile 
Împărătești deschise până la Heruvic, Prot. 

Valeriu Zeru, clericul Bisericii „Schimbarea 
la Faţă” din capitală - de a purta Mitra, Prot. 
Petru Storoja, parohul Bisericii „Sf. Irh. 
Nicolae” și Prot. Daniil Patiurca, parohul 
Bisericii „Sf. Prooroc Daniel” din capitală - 
de a purta Crucea cu Pietre Scumpe, iar Prot. 
Ioan Mariţ, din parohia Ţibirica, r. Călărași 
- de a purta Paliţa

Câţiva slujitori au fost avansaţi 
în treapta de Protoiereu: Pr. Severian 
Gheras, parohia „Sf. Ioan de Kronștadt” 
din capitală, Pr. Dumitru Porfi reanu, 
parohia Pârjolteni, r. Călărași, Pr. Rostislav 
Ţâmbal, parohia Temeleuţi, r. Călărași, 
Pr. Petru Caliga, parohia „Sf. App. Petru 
și Pavel”, or. Călărași, Pr. Vitalie Cozari, 
protopop de Nisporeni, Pr. Ioan Croitoru 
de la paraclisul „Icoana Maicii Domnului 
Grabnică Ajutătoare”, or Călărași, Pr. 
Teodor Iamandi din parohia Ciutești, r. 
Nisporeni, Pr. Teodor Mătasă din parohia 
Zberoaia, r. Nisporeni și Pr. Gheorghe 
Baxan din parohia Grozești, r. Nisporeni.
De a purta Cruce de Aur s-au învrednicit 
următorii preoţi: Victor Tărâţă din s. Chirca, 
r. Anenii Noi, Alexei Munteanu de la parohia 
„Sf. Duh” din capitală, Eugen Maznic de la 
parohia „Sf. Nicolae” din capitală și Victor 
Luchin de la parohia „Acoperământul 
Maicii Domnului” din capitală; Preotul 
Petru Ursu din parohia Isăicani, r. Nisporeni 
a fost distins cu Camilafcă și Cruce de 
Aur; Preoţii Ioan Gondiu de la parohia „Sf. 
Haralambie” din Chișinău și Mihail Costin 
de la parohia Găuzeni, r. Șoldănești au 
primit binecuvântarea de a purta Camilafcă.

29 martie
Cu prilejul sărbătorii Învierii Domnului, 

ÎPS Mitropolit Vladimir a decorat cu înalte 
distincţii bisericești un număr de clerici 
din Eparhia de Centru care s-au distins 
prin sârguinţa lor pentru binele și mărirea 
Bisericii Ortodoxe din Moldova: Arhim. 
HERUVIM (Bortă) a primit dreptul de a 
sluji cu Ușile Împărătești deschise până la 
„Tatăl nostru”, iar Prot. Andrei BOIAN până 
la „HERUVIMIC”. Prot. Vladimir LUPU a 
fost decorat cu Mitră. Prot. Mihail SÂRBU 
a fost distins cu Cruce cu Pietre Scumpe, 
iar Prot. Teodor LOGHIN, Prot. Victor 
UNGUREANU, Prot. Andrei POPOVICI 
și Prot. Igor COŢOFANĂ au fost decoraţi 
cu Paliţă. Pr. Marin LUPU s-a învrednicit 
de Bederniţă, Camilafcă și Cruce de Aur, iar 
Pr. Valeriu PERETEATCO a fost decorat cu 
Camilafcă.

Secvenţă de la ședinţa Comisiei intersinodale 

Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfi nţitului 
Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al 
Întregii Moldove, Prea Sfi nţitul Petru, 
Episcop de Hâncu, a săvârșit un parastas 
la Catedrala Mitropolitană “Nașterea 
Domnului” din Chișinău întru pomenirea 
credincioșilor ortodocși decedaţi în 
accidentul aviatic din Smolensk.

La serviciul divin a fost prezent prim-
ministrul Republicii Moldova, domnul Vlad 
Filat, membri ai cabinetului de miniștri, 
reprezentanţi ai corpului diplomatic polonez 
acreditat la Chișinău și ai altor misiuni 

diplomatice. 
După Parastas Prea Sfi nţitul Petru a dat citire unui mesaj de condoleanţe adresat Prea 

Fericitului Sava, Mitropolit al Varșoviei și al Întregii Polonii.

La Catedrala Mitropolitană a 
fost săvârșit un parastas pentru 
victimele catastrofei aviatice de 

la Smolensk

Pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor specifi ce doar militarilor sunt necesare 
calităţi profesionale din arta militară, dar nu mai puţin importantă este și starea moral-
spirituală. Istoria strămoșilor neamului ne aduce o serie de exemple când efective mici au 
rezistat armatelor numeroase și puternice și pentru care credinţa în Dumnezeu s-a contopit 
cu credinţa în izbândă. 

Majoritatea efectivului din Forţele de Menţinere a Păcii în termen și în bază de 
contract sunt creștini ortodocși, iar postul mare are o însemnătate deosebită în activitatea lor 
cotidiană, ceea ce contribuie la educaţia lor spirituală, promovarea tradiţiilor și sărbătorilor 
ortodoxe în colectivele militare. 

Conducerea Armatei Naţionale atrage o atenţie deosebită educaţiei moral-spirituale a 
efectivului în cadrul Comandamentului Forţelor de Menţinere a Păcii al Republicii Moldova, 
iar aceste eforturi sunt susţinute și de întreg corpul de ofi ţeri. Astfel 41 de militari în termen 
și prin contract din Compania Independentă Infanterie au decis în una din duminici să 
meargă la mănăstirea Chiţcani, pentru a fi  prezenţi la serviciul divin, dar și pentru a cunoaște 
istoria acestui lăcaș creștin. 

Istoria mănăstirii Chiţcani își ia începutul in secolul XV urmând pună în prezent 
numeroase schimbări și însoţită de multe evenimente istorice. Mănăstirea a fost construită 
timp de aproape 50 ani. Templul și clopotniţa soborului Înălţării Domnului, care intrau în 
componenţa ansamblului monastic, au fost proiectate în anul 1864 de către un arhitect din 
Sankt-Petersburg, numele căruia a rămas necunoscut până în ziua de azi. Ceva mai târziu, 
la începutul sec. XX, au fost ridicate și celelalte construcţii: trapeza, spitalul, bucătăria de 
piatră, un bloc cu două etaje pentru chelii, clopotniţa cu cinci nivele de asupra porţii, care 
cândva a fost cea mai înaltă clopotniţă din Moldova. 

Conform programului, militarii companiei au participat la slujba de dimineaţă și 
au luat cunoștinţă de ceea ce reprezintă complexul monastic, istoria evoluţiei mănăstirii 
Chiţcani. Din cei 41 de militari prezenţi la rugăciunea de dimineaţă, 32 au ţinut post și 
au primit sfânta împărtășanie. Slujitorii mănăstirii au rămas plăcut surprinși de prezenţa 
militarilor. Ulterior militarii au avut ocazia să discute cu slujitorii și credincioșii sosiţi la 
mănăstire. La reîntoarcerea în unitate, militarii și-au exprimat mulţumirea comandanţilor 
pentru ocazia de a vizita acest lăcaș sfânt. 

Maior Dumitru POPILEVSCHI 

Și credinţa ne mobilizează 
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De sfi ntele sărbători de Paști, asociaţia 
„Prietenii copiilor” în parteneriat cu centrul 
comercial Shopping MallDova a iniţiat o campanie 
socială pentru copii din internate și îndeamnă toţi 
creștinii să pună mână de la mână pentru a le face 
viaţa mai frumoasă acestor micuţi.

***
Paștele înseamnă bunătate, puritate 

și binefacere, de aceea, asociaţia „Prietenii 
copiilor” în parteneriat cu centrul comercial 
Shopping MallDova au demarat campania 
socială „Fii alături de copiii din internate de 
Sfi ntele Sărbători de Paști”. Această campanie 
este realizată pentru a aduce bucurie copiilor 
din cadrul Gimnaziului Internat Strășeni. 
Sâmbăta, pe 27 martie, la parterul mall-ului zeci 
de pici au admirat piesa „Căpriţa Ștrengăriţa” 
prezentată de către actorii teatrului de copii 
„Guguţă”. Micuţii se zbenguiau fericiţi, în timp 
ce un animator le picta chipurile și îi transforma, 
rând pe rând, în personajele îndrăgite. Copii de la 
Gimnaziul Internat Strășeni au oferit vizitatorilor 
mall-ului un program artistic de cântece, poezie 
și dans. O expoziţie cu lucrări ale copiilor din 6 
internate ale Moldovei a fost inaugurata la parterul 
centrului comercial. 

Oamenii de bună credinţă și cei cu inima 
mare au făcut donaţii pentru acești copii care nu 
au posibilitatea să întâlnească sărbătorile de Paști 
în sânul familiei. Pentru a-i susţine, toţi doritorii 
de a face un bine le pot dărui sume de bani, astfel 
îmbunătăţindu-le un pic viaţa. Din aceste fonduri, 
Asociaţia „Prietenii Copiilor” va procura jocuri, 
jucării, materiale didactice și va organiza diverse 
programe culturale în afara instituţiei în care copiii 
își petrec majoritatea timpului.

Special pentru cei mici, la Shopping 
MallDova a fost amenajată o grădină, unde cei 
mai ageri s-au distrat căutând ouăle de ciocolată 
ascunse de către iepurași. În fi ecare zi, în intervalul 
orar 16:00 – 18:00, picii sunt așteptaţi la atelierele 
de creaţie deschise în centrul comercial, unde 
pot învăţa să picteze, să se joace cu plastilina, 
modelarea baloanelor, origami, pictare ouă, etc. 
Atelierele sunt deschise până pe data de 10 aprilie.

De Paști, Shopping MallDova oferă o 
călătorie la Ierusalim

Centrul comercial și-a pus deja straiele de 
sărbătoare. Decoraţiile primăvăratice animează 
atmosfera, iar motivele pascale ne îndeamnă să 
simţim bucuria sărbătorilor ce se apropie.

Unele magazine din mall au afi șat deja preţuri 
de sărbătoare. Astfel, cadourile de Paști pentru 
cei dragi pot fi  alese din varietatea de produse 
disponibilă la Shopping MallDova. Colecţiile 
vestimentare pot fi  procurate la preţuri cu 30% 
mai mici, iar în supermarketul din mall putem găsi 
cele necesare pentru a sărbători sfi ntele sărbători 
conform tradiţiei: cu ouă roșii, pască și cozonac.

Vizitatorii mall-ului care fac cumpărături 
de minim 300 de lei începând cu 22 martie pot 
participa, până pe 14 aprilie, la o tombolă în cadrul 
căreia se pot câștiga premii zilnice. În cadrul 
promoţiei “Fii împlinită de Paști la Shopping 
MallDova”, marele premiu este un sejur pentru 2 
persoane la Ierusalim, orașul sfânt pe care fi ecare 
din noi ar dori să-l viziteze cel puţin o dată în 
viaţă.

sursa: Shopping MallDova

Interviu acordat de ÎPS Vladimir postului de 
radio “Europa Liberă” 

***
Europa Liberă: Întâi stătătorule, o să confi rmaţi 

și Dumneavoastră, în ultimul timp la biserică tot 
mai mulţi și mai mulţi oameni cu lumânări în mână. 
A fi  credincios este într-un fel poate că și la modă. Îi 
puteţi deosebi pe cei care vin cu credinţă adevărată 
și pe cei care vor să fi e doar în preajmă?

IPS Vladimir: „Noi ne bucurăm de cei, care 
vin în Sfânta Biserică. Unii vin să se roage, alţii vin 
să admire ceea ce văd în biserică, pictura, icoana 
frumoasă, ascultă corul bisericesc cum cântă. Dar 
sunt cazuri, când tinerii, care sunt îndepărtaţi de 
biserică, venind în sfânta biserică, ei își schimbă 
poziţia faţă de credinţă.”

Europa Liberă: Dar în ultimul timp vin tot mai 
mulţi politicieni. Vin și ei sincer în locașul sfânt?

IPS Vladimir: „Politicienii au început să vină în 
locașurile sfi nte după anul 1988, când ţara noastră a 
primit această libertate. Unii au venit să se bucure 
de acest eveniment, că biserica a devenit liberă. Alţii 
au venit, poate, să se roage în biserică, dar totuși 
venind deja în biserică…”

Europa Liberă: Dar ziceţi „poate”. De ce 
ziceţi „poate”?

IPS Vladimir: „Poate zicem de aceea, că nu 
întotdeauna omul este sincer faţă de Dumnezeu. 
Noi vorbim poate că unii vin poate că este la modă, 
ca să-l vadă în biserică, că el este creștin. Alţii vin 
în preajma alegerilor. Dar eu cred, că totuși venind 
în sfânta biserică ceva îi rămâne în sufl et. Pilda cea 
bună, care ne învaţă pe noi Biserica.”

Europa Liberă: Să mai zăbovim un pic și să 
ne oprim la relaţia dintre Biserică și stat. După 
perioada comunistă atee, această întoarcere spre 
biserică va fi  de lungă durată, credeţi?

IPS Vladimir: „Nu vorbesc despre aceea, că 
va fi  de lungă durată, fi indcă creștinii noștri au fost 
creștini, ei și rămân creștini. Politicienii se schimbă 
în ţară. Dar eu am observat, totuși, pe parcursul 
acestor 20 de ani, cât conduc Biserica noastră 
ortodoxă din Moldova, că politicienii nu numai 
că vin la biserică, unii dintre ei se mărturisesc, se 
împărtășe. Sincer sau nu sincer, Dumnezeu o să-i 
judece, dar noi ne bucurăm, că dânșii se apropie de 
Biserică.”

Europa Liberă: Până unde ar trebui să ajungă 
relaţia Biserică-stat?

IPS Vladimir: „Biserică-stat relaţia este 
următoarea: noi, ca cetăţeni ai acestei Republici, eu, 
conducătorul bisericii, cu diferite propuneri, cerinţe, 
mă adresez către conducerea de stat. Conducerea de 
stat, în felul său, ne merge în întâmpinare. Adeseori 
ne ajută, câte o dată mai ne explică, că sunt niște 
legi internaţionale, care ar trebui să le respecte ţara 
noastră. Noi cerem mai mult, ei poate ne dau ceva 
mai puţin. Totdeauna cerem ceea ce este pentru 
sufl etul nostru. Nu cerem ceva material, ci numai 
duhovnicesc. Dar am dori ca toată ţara noastră să fi e 
o ţară ortodoxă.”

Europa Liberă: Până unde trebuie să participe 
clerul în viaţa politică?

IPS Vladimir: „Clerul are dreptul să participe 
în alegeri. Să aleagă conducerea statului, să aleagă 
Parlamentul nostru, să aleagă primarul local. Noi 
nu trebuie să ne amestecăm în viaţa politică și 
politicienii nu trebuie să se amestece în viaţa noastră 
duhovnicească, în viaţa canonică.”

Europa Liberă: Episcopia de Tiraspol și 
Dubăsari, chiar dacă se afl ă pe teritoriul unui 
stat autoproclamat, totuși, este parte integrantă 
a Mitropoliei Moldovei. Am avut acum schimbare 
de episcopi. A plecat Iustinian, am înţeles, că peste 
ocean, tocmai la New-York, a venit un alt episcop. 
Cum e cu subordonarea?

IPS Vladimir: „Mitropolia Chișinăului și 

a întregii Moldovei este canonic subordonată 
Patriarhiei Moscovei. La rândul său, toţi episcopii 
din Moldova, inclusiv și din Transnistria, sunt 
membri permanenţi ai sinodului Bisericii ortodoxe 
din Moldova. Când a fost transferat arhiepiscopul 
Iustinian din Tiraspol în New-York, înainte de 
Sfântul Sinod, care a avut loc la Sankt-Petersburg, 
am fost invitat de către preafericitul patriarh Kiril 
la o discuţie. El mi-a spus despre aceea, că are 
dorinţa să-l transfere pe arhiepiscopul Iustinian și 
în locul lui să fi e numit alt episcop. Eu l-am rugat 
pe patriarh, fi indcă avem statutul Bisericii noastre 
ortodoxe din Moldova, în care este scris clar, că 
episcopul trebuie să fi e cetăţean al Republicii 
Moldova. Apropo, arhiepiscopul Iustinian era 
cetăţean al Republicii Moldova. Și să posede limba 
moldovenească-română și cea rusă. Arhiepiscopul 
Iustinian a făcut chiar studiile în București, de aceea 
pentru dânsul era ușor. La ce mi-a spus patriarhul, 
că vladâca Sava, care vine în locul arhiepiscopului 
Iustinian va învăţa limba moldovenească, mai 
ales în Transnistria și va vorbi. Eu i-am spus, că 
ar fi  bine, totuși, să fi e un cetăţean al Republicii 
Moldova. Dânsul a spus, noi suntem o Biserică, 
în Transnistria majoritatea vorbesc limba rusă, de 
aceea sperăm, că n-o să fi e piedici. Când a sosit în 
Republica Moldova, deja ca numit episcop Sava, 
primul ce i-am făcut cadou, un Liturghier în limba 
română, o carte Apostol și o Sfântă Evanghelie și i-
am dorit ca să studieze, ca să poată sluji și în limba 
română.”

Europa Liberă: Episcopul de acolo susţine și 
regimul autoproclamat?

IPS Vladimir: „Clar, că într-un mod oarecare, 
el este parte componentă a Transnistriei. Dar eu i-am 
sugerat ideea, ca și dânsul, precum a fost și vladâca 
Iustinian, să fi e neutru cu cei din Transnistria. 
Fiindcă și Transnistria este parte componentă a 
Republicii Moldova, așa cum și Biserica de acolo 
este parte componentă a Mitropoliei Moldovei.”

Europa Liberă: Am înţeles că patriarhul 
Rusiei, Kiril, este așteptat la Chișinău. În ce scop 
vine?

IPS Vladimir: „Patriarhul Kiril, fi ind mitropolit, 
a vizitat Moldova de vreo trei ori. A avut marea 
dorinţă anul trecut să vină în Republica noastră. Dar 
după evenimentele, care au avut loc pe 7 aprilie anul 
trecut, clar că avem o neclaritate în politica noastră, 
avem o neclaritate în ţara noastră. De aceea patriarhul 
trebuie să vină, să aibă întâlniri și cu președintele 
ţării, cu președintele Parlamentului, prim-ministru, 
primarul orașului, să fi e o bună înţelegere în toate 
aceste structuri statale. Și pentru viitor e posibil ca 
patriarhul Kiril să viziteze Republica Moldova. Sper 
deja după alegeri.”

Europa Liberă: Ar putea veni și patriarhul 
României?

IPS Vladimir: „E posibil. Dacă o să fi e invitaţie, 
o să primească de la Mitropolia Basarabiei, atunci 
poate să vină și patriarhul Daniel al României. 
Sau, pur și simplu, dacă o să aibă o înţelegere între 
patriarhul Kiril și patriarhul Daniel, e posibil, ca să 
fi e aici în Moldova ambii patriarhi. Și cred, că atunci 
ar fi  foarte bine.”

Europa Liberă: Eu vreau să vă întreb și care 
este relaţia Mitropoliei Moldovei cu alte biserici, 
cu alte religii, cu alte culte? Cum vedeţi această 
relaţie în secolul 21?

IPS Vladimir: „Clar, că acuma este la modă să 
fi e relaţiile bune între toate confesiunile religioase. 
Dar nu întotdeauna toate confesiunile religioase 
sunt la același nivel. Este frate mai mare, este 
frate mai mic. Cei care s-au îndepărtat de credinţa 
noastră ortodoxă, începând cu secolul XI, XII, 
XVII ar trebui prin pocăinţă să se întoarcă înapoi 
la rădăcinile sale. Capii bisericilor, confesiunilor 
religioase duc aceste tratative. Aceste tratative o 
să fi e de lungă durată și ar fi  de dorit să începem 
de jos, de la creștinii noștri simpli. E greu de spus, 
dar este această dorinţă și în Biserica Ortodoxă, 
ecumenică, și Biserica catolică, care sunt cei mai 
apropiaţi. Fiindcă în secolul XI s-a îndepărtat de 
Biserica Ortodoxă Biserica de la Roma, adică 
romano-catolică, iar mai departe și protestanţii, și 
alte secte au apărut, ca niște ramuri din acest copac, 
de la această tulpină.”

Europa Liberă: Vedeţi cu ochi buni această 
apropiere a Bisericii catolice de cea Ortodoxă?

IPS Vladimir: „S-a discutat această apropiere. 
Noi avem un Dumnezeu și ar fi  bine să se unească 
toţi împreună, ca copii ascultători și neascultători 
și să devină din nou copii ascultători ai Bunului 
Dumnezeu.”

/europalibera.org/

Noi ne bucurăm de cei, care vin în Sfânta Biserică Fii alături de copiii din 
internate de Sfi ntele 
Sărbători de Paști
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Aprilie - Prier
1 Mc 14  Cuv. Macarie

Mărturisitorul.
2 J 15 Cuv. Tit, făcătorul de

minuni; Sf. Mucenici Amfi an și
Edesie.

3 V 16. Denia celor 12
Evanghelii;  Nichita Mărturisitorul;
Sf. Mucenic Elpidifor.

4 S 17 Denia Prohodului
Domnului. Cuvioșii: Iosif, scriitorul
de cantari, Gheorghe de la Maleon.

5 D 18 +) Duminica 
Mironosiţelor. Sfi nţii Mucenici: 
Claudie, Diodor, Nichifor, 
Serapion, Teodul și Agatopod.

6 L 19 Sf. Mucenic Irineu,
Episcop de Sirmium; Sf. Eutihie,
Patriarhul Constantinopolului. 

7 M 20 Cuv. Gheorghe
Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei;
Sf. Mc. Caliopie și Achilina.

8 Mc 21 Sfi nţii Apostoli:
Irodion, Agav și Ruf. 

9 J 22. Sf. Mucenic Eupsihie;
Cuv. Vadim. 

10 V 23 Sfi nţii Mucenici:
Terentie, Pompie, Maxim, Macarie;
Sf. Mc. Dima 

11 S 24 +) Sf. Mc. Antipa,  Sf.
Ierarh Calinic de la Cernica. 

12 D 25 +) Sf. Mucenic 
Sava de la Buzău, Cuv. Vasile 
Mărturisitorul.

13 L 26   Sfi nţii Sfi nţiţi
Mucenici: Artemon, Cvintilian și
Dada.

14 M 27 Sf. Martin Măr-
turisitorul, Episcopul Romei; Sf.
Mc. Tomaida.

15 Mc 28 Sfi nţii Apostoli:
Aristarh, Pud și Trofi m; Sf. Mc. 
Crescent; +) Sfântul Cuvios Vasile
de la Poiana Mărului.

16 J 29 Sfi ntele Muceniţe
fecioare: Agapia, Irina și Hionia.

17 V 30 Sf. Sfi nţit Mucenic
Simeon, Episcopul Persidei; Cuv. 
Acachie, Episcopul Melitinei.

18 S 1 Cuv. Ioan, ucenicul Sf.
Grigorie Decapolitul; Sf. Cosma
episcopul.

19 D 2 Cuv. Ioan de la 
Lavra Veche; Sf. Sfi nţit Mucenic 
Pafnutie.

20 L 3  Sf. Teotim, Episcopul
Tomisului; Cuv. Teodor Trihina; Sf.
Ap. Zaheu.

21 M 4 Sf. Sfi nţit Mucenic
Ianuarie episcopul; Sf. Muceniţe
Alexandra împărăteasa și Filipia.

22 Mc 5 Cuv. Teodor Sicheotul
episcopul; Sf. Apostol Natanail.

23 J 6 +) Sf. Mare Mucenic
Gheorghe, Purtătorul de biruinţă.

24 V 7 +) Sf. Ierarhi Ilie Iorest 
și Sava, Mitropoliţii Transilvaniei; 
Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul 
din Maramureș; Sf. Pasicrat și
Valentin; Cuv. Elisabeta.

25 S 8 Sf. Apostol și 
Evanghelist Marcu; Sf. Macedonie,
Patriarhul Constantinopolului.

26 D 9 Sf. Sfi nţit Mucenic 
Vasile, Episcopul Amasiei; Sf. 
Glafi ra și Cuv. Iusta.

27 L 10 Sf. Sfi nţit Mucenic
Simeon, ruda Domnului.

28 M 11 Sfi nţii Apostoli Iason 
și Sosipatru.

29 Mc 12 Sfi nţii 9 Mucenici
din Cizic; Cuv. Memnon
Mărturisitorul.

30 J 13 Sf. Apostol Iacob,
fratele Sf. Apostol Ioan, fi ii lui
Zevedeu.

Meliton al Sardesului este autorul 
primei omilii creștine păstrate, scrisă 
în jurul anului 160 d.Hr. și rostită cu 
ocazia sărbătoririi Paștilor. Informaţiile 
despre autor sunt puţine, se rezumă la 
câteva pasaje scurte păstrate în opera lui 
Eusebiu de Cezareea. Cu toate acestea, 
fragmentele păstrate din vasta operă a 
lui Meliton de Sardes ne oferă un excelent 
prilej de a discuta aspectele principale ale 
contribuţiei teologice a acestuia.

Așa cum am precizat în introducere, 
tot ceea ce posedăm despre viaţa Sfântului 
Meliton de Sardes se găsește aproape 
exclusiv în opera lui Eusebiu de Cezareea. 
Acesta îl numește „distins“, „stâlp al Bisericii 
și al Tradiţiei ei“, iar Fericitul Ieronim îl 
consideră „profet“. Se pare că a activat ca 
episcop al Sardesului între 160 și 190d.Hr., 
data aproximativă a morţii sale. Unii 
cercetători îl consideră un evreu convertit 
la creștinism încă de tânăr. Este adevărat 
că avea o bună cunoaștere a Vechiului 
Testament, foarte amănunţită pentru 
perioada respectivă. În sprijinul acestei 
afi rmaţii vine și argumentul altor cercetători 
care precizează că Sfântul Meliton făcea 
parte din rândul tesarodecatiţilor: sărbătorea 
Paștile la data de 14 Nissan. Ulterior, acest 
obicei a fost restricţionat în cadrul Bisericii. 
Doar două lucrări ni s-au păstrat din vasta 
operă a Sfântului Meliton de Sardes, iar una 
dintre acestea este prezentă până astăzi doar 
prin câteva fragmente. Apologia adresată 
împăratului Marcus Aurelius ni s-a transmis 
doar prin fragmentele păstrate de Eusebiu 
de Cezareea. Singura operă care s-a păstrat 
integral a fost omilia pascală, rostită în jurul 
anului 160 d.Hr.

Datorită analizei părintelui Daniel 
Benga, benefi ciem de câteva ipoteze 
interesante, susţinute de sufi ciente 
argumente în privinţa rolului important pe 
care Sfântul Meliton îl reprezintă pentru 
medierea existenţei creștinismului în 
cadrul Imperiului Roman. Astfel, Meliton 
de Sardes abordează diferit problema 
persecuţiilor împotriva creștinilor, faţă de 
majoritatea apologeţilor și stilul folosit de 
obicei. El începe prin a considera împăratul 
o persoană dreaptă, demnă de respect 
și care se îngrijește de binele supușilor. 
Apoi critică lăcomia majorităţii de a se 
folosi nedrept de unele legi emise pentru 
a răpi bunurile creștinilor. În cele din 
urmă, aspectul fundamental al Apologiei 
constă în modalitatea originală de a trata 

istoric atitudinea împăraţilor predecesori 
lui Marcus Aurelius și felul în care aceștia 
au făcut bine creștinilor. Prin urmare, 
Meliton de Sardes amintește: „Singurii 
(împăraţi) dintre toţi, care, convinși de 
unii oameni răuvoitori, au vrut să pună 
într-o lumină rea învăţătura noastră, au fost 
Nero și Domiţian; de atunci s-a răspândit 
minciuna denunţării împotriva unor astfel 
de oameni printr-o obișnuinţă iraţională. 
Dar evlavioșii tăi strămoși au readus în 
ordine neștiinţa acelora prin faptul că 
adesea au dojenit în scris pe mulţi care 
au îndrăznit să aducă schimbări cu privire 
la creștini. Dintre ei, bunicul tău Adrian 
a scris printre mulţi alţii și Proconsulului 
Asiei, Fundanus; tatăl tău a scris orașelor, 
în vremea în care tu conduceai toate 
treburile împreună cu el, să nu se inoveze 
nimic privitor la noi; printre care locuitorii 
Larisei, Tesalonicului și Atenei, și tuturor 
elinilor. Privitor la tine, care ai despre 
aceștia (creștinii, n.n.) aceeași părere ca și 
ei, chiar încă una mai iubitoare de oameni 
și de înţelepciune, suntem încredinţaţi că 
vei împlini tot ceea ce-ţi cerem“ (Eusebiu, 
Istoria Bisericească, IV, 26, 9-11 apud pr. 
Daniel Benga, „Creștinism și imperiu. 
Teologia «politică» de la Meliton de 
Sardes la Augustin“ în vol. Teologia și 
Politica: de la Sfi nţii Părinţi la Europa 
Unită, p.45). Păstrând proporţiile acestui 
citat, am încercat să redăm cât mai fi del 
ideile esenţiale ale Sfântului Meliton 
de Sardes. Este necesar ca o privire de 
ansamblu să existe asupra tensiunii dintre 
creștinism și Imperiul Roman. Meliton 
distruge această privire contrariantă pe 
care păgânii o ofereau deseori în procesele 
lor de judecată. Creștinii nu sunt opuși 
imperiului, nu se răzvrătesc ci, din contră, 
încearcă să slujească la fel de bine ca orice 
cetăţean bine intenţionat pe conducătorii 
lor. Adolf von Harnack preciza: „Ideile 
lui Meliton nu trebuie analizate; ele sunt 
exprimate evident și clar: statul lumesc 
și religia creștină sunt surori gemene; 
(…) ele formează noua treaptă a istoriei; 
religia creștină înseamnă binecuvântarea 
și bunăstarea imperiului; ea este interiorul 
faţă de exterior; numai atunci când ea 
este protejată și se poate dezvolta liber 
imperiul rămâne măreţ și strălucitor“ 
(apud pr. Daniel Benga, „Creștinism și 
imperiu. Teologia «politică» de la Meliton 
de Sardes la Augustin*“, p.47). De altfel, 
părintele Benga formulează câteva 
concluzii interesante în cadrul cercetării: 
„Meliton este primul teolog creștin care 
vede Imperiul Roman persecutor ca făcând 
parte în mod pozitiv din istoria mântuirii, 
considerându-i pe puţinii împăraţi 
persecutori ca excepţii. Dincolo de aceasta, 
teologul din Sardes face dependentă 
strălucirea și măreţia Imperiului Roman 
de modul raportării acestuia faţă de religia 
creștină, care, respectată, ar contribui astfel 
la o măreţie politică exterioară, ceea ce nu 
corespunde mesajului hristologic despre 
interioritatea împărăţiei. Putem vorbi 
astfel de o politizare a teologiei, intuind 
în logica „profetului“ din Sardes viziunea 
unei împărăţii a lui Dumnezeu care se 
realizează în graniţele unui imperiu“ (p.49). 
Chiar dacă această viziune nu corespunde 
întru totul interiorităţii împărăţiei, totuși 
acest aspect poate fi  explicat prin scopul 
Apologiei Sfântului Meliton. El nu 
urmărea să convingă împăratul să devină 
creștin, ci își dorea doar ca și creștinii să 
fi e judecaţi corect și să nu mai fi e prigoniţi 
pentru motive imaginare. Pe de altă parte, 
respectarea religiei creștine devenea un 
lucru fi resc, atâta timp cât nu puteau fi  
dovedite acuzaţiile nedrepte formulate de 
majoritatea păgânilor la adresa creștinilor.

Fiind cea mai veche omilie 

creștină păstrată, această operă a 
suscitat sufi ciente comentarii aprinse, 
atât cu privire la autor cât și privind 
perioada în care a fost scrisă. Elementul 
esenţial care transcende întreaga 
lucrare, exceptând conţinutul istoric 
și explicativ al omiliei, este folosirea 
metodei exegetice a tipologiei. 
Profesorul Stylianos Papadopoulos 
afi rmă: „Sf. Meliton își dezvoltă 
teologia pornind de la considerarea 
Vechiului Testament ca tip și a Noului 

Testament ca plinire și preaslăvire. 
Taina lui Hristos și a mântuirii și-a vădit 
prototipicitatea sa în Vechiul Testament, 
care este înţeles numai prin intermediul 
Noului Testament (…) Paștele 
Vechiului Testament sunt tip al noilor 
Paști, al tainei și adevărului mântuirii. 
Astfel, Sfântul Meliton este în Biserica 
veche cel mai strălucit reprezentant 
al metodei exegetice a tipologiei“ 
(Patrologie, vol. I, Editura Bizantină, 
București, 2006, p. 249). Nu este doar 
o simplă supoziţie deoarece în textul 
omiliei sunt precizate următoarele: 
„(…) Mântuirea și adevărul Domnului 
au fost prefi gurate în popor “Israel”, iar 
învăţăturile Evangheliei au fost vestite 
mai înainte de Lege. Poporul s-a făcut 
ca modelul unui plan, iar Legea ca 
scrierea unei parabole, dar Evanghelia 
este și explicarea Legii, iar Biserica 
este sălașul adevărului. Deci modelul 
era cinstit înainte de a veni adevărul, iar 
parabola, minunată înainte de tâlcuirea 
ei (…) Dar când Biserica s-a înălţat 
și Evanghelia a stat înainte, atunci 
prefi gurarea s-a golit predându-și 
puterea adevărului și legea s-a împlinit 
predându-și puterea Evangheliei. În felul 
în care prefi gurarea s-a golit predându-
și chipul către ceea ce este prin fi re 
adevărat, iar parabola se golește spre 
a fi  luminată prin tâlcuire, așa și Legea 
a fost împlinită când a venit la lumină 
Evanghelia, poporul s-a golit când s-a 
înălţat Biserica, și prefi gurarea ștyposţ 
s-a desfăcut când s-a arătat Domnul, iar 
astăzi s-au făcut lipsite de cinste cele 
cinstite mai înainte prin arătare celor 
cinstite prin fi re“ (Canonul Ortodoxiei, 
vol.I, Editura Deisis, Sibiu, 2008, p. 
857). Prin capacitatea sa extraordinară 
de sinteză și originalitatea deosebită, 
Sfântul Meliton de Sardes rămâne un 
autor patristic unic. Singurul regret care 
rămâne este faptul că restul operelor 
sale s-a pierdut, dar, de vreme ce 
Omilia a fost descoperită de-abia în 
secolul al XIX-lea, există șanse, deși 
relativ reduse, ca într-o bună zi și alte 
scrieri să fi e descoperite. O zi pe care o 
așteptăm din tot sufl etul. 

Sursa:ziarullumina.ro 

Meliton de Sardes, autorul celei mai vechi omilii creștine

Cine a fost Sfântul Meliton de 

Sardes?

O armonie între imperiu și 

creștinism

Omilia despre Paști - metoda 

exegetică a tipologiei
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În anul 325 d. Hr., în cadrul 
primului Sinod ecumenic de 
la Niceea, oamenii bisericii au 
stabilit ca ziua de Paște să fi e 
sărbătorită în prima duminică 
de după prima lună plină care 
apare după sau de echinocţiul de 
primăvară. 

De exemplu, în acest 
an, prima lună plină de după 
echinocţiul de primăvară (20 
martie în acest an, ora 19:32) a 
fost pe 30 martie (la ora 5:25), 
iar prima duminică de după luna 
plină este cea de duminică (4 
aprilie).

Pentru a se calcula data 
Paștelui, aproape toate bisericile 
ortodoxe folosesc calendarul 
iulian (numit și calendarul 
neîndreptat), pentru ca toţi 

ortodocșii, indiferent că bisericile 
din care fac parte sunt pe stil vechi 
sau pe stil nou, să sărbătorească 
Paștele împreună, în aceeași zi. 
Scopul este acela de a sublinia 
unitatea credinţei ortodoxe și 
de a celebra împreună cea mai 
importantă sărbătoare creștină.

Pentru calcularea datei 
Paștelui la ortodocși se folosește 
un algoritm. Luna în care va pica 
Paștele se stabilește după formula 
[(d + e + 114) / 31], iar ziua după 
formula ((d + e + 114) mod 31) + 
1, unde d = (19 * c + 15) mod 30, 
e = (2 * a + 4 * b – d + 34) mod 
7, a = A mod 4, b = A mod 7, c = 
A mod 19. 

De exemplu, pentru anul 
acesta, A = 2010, iar a, b și c, 
care sunt resturile împărţirii lui 

2010 la 4, 7 și 19, sunt 2, 1 și 15. 
Calculând după formulele de mai 
sus, d = 0, iar e = 0. 

Luna este partea întreagă a 
lui (d + e + 114) / 31, deci pentru 
2010 este partea întreagă a lui 
3,67, deci 3. Astfel, Paștele pică 
în luna a treia, deci în martie 
(în calendarul iulian). Iar ziua, 
potrivit formulei de mai sus, este 
22. 

Astfel, în calendarul iulian, 
cel folosit de bisericile ortodoxe 
pentru calcularea zilei de Paște, 
în acest an sărbătoarea pică pe 
22 martie. Noi sărbătorim însă 
Paștele pe 4 aprilie deoarece 
statul folosește calendarul 
gregorian, iar 22 martie în 
calendarul iulian înseamnă 4 
aprilie în cel gregorian. 

Pe lângă tradiţionalele ouă roșii, cozonac, miel și pasca, 
obiceiurile pascale românești sunt îmbogăţite de tradiţiile 
regionale.

În Moldova se pregătesc diferite dulciuri speciale cum 
ar fi  „Babele“ simbolul vieţii cumpătate. Prăjitura este făcută 
din nucă, și stafi de, asemenea cozonacului, doar ca această 
compoziţie se toarnă în forme speciale. „Babele” – sunt duse 
la slujba de Înviere, alături de bucatele tradiţionale din coșul 
pascal.

În Banat, în dimineaţa zilei de Paște, copiii se spală pe 
faţă cu apă proaspătă de la fântână în care sau pus un ou roșu și 
fi re de iarbă verde. Masa tradiţională se servește doar după ce 
bucatele au fost tămâiate și include ciolan de porc fi ert, oua roșii 
și friptură de miel.

Tot în Banat, dar și în Muntenia, există obiceiul ca tinerele 
fete să păstreze în casă lumânarea aprinsă în noaptea de Înviere. 
Lumânarea respectivă este apoi aprinsă pentru câteva momente, 
atunci când are loc un eveniment fericit. Cine urmează datina, 
se spune că are noroc în viaţa personală și este bine văzut de cei 
din jur.

În Bucovina, în noaptea de Paște, există obiceiul 
aprinderii „focurilor de veghe”. Pe dealuri și coline sunt aprinse 
focuri puternice care ard toata noaptea. În jurul lor, se adună 
sătenii care povestesc întâmplări din viaţa lui Iisus, iar băieţii 
sar pe deasupra focului, pentru a îndepărta duhurile rele. Tot 
în Bucovina, se obișnuiește ca, în noaptea de Înviere, fetele să 
meargă în clopotniţa bisericii din sat și sa spele limba clopotului 
cu „apa neîncepută”. Apa neîncepută presupune că persoana care 
a scos-o din fântână să nu vorbească până când apa va fi  folosită 
la spălatul clopotului. Apoi, în zorii zilei de Paște, fetele se spală 
cu această apă ca să fi e frumoase și atrăgătoare tot anul.

Tot aici, obiceiul străvechi românesc al încondeierii 
ouălor este ridicat la rang de artă. Motivele folclorice folosite 
sunt cele tradiţionale (spicul, soarele, frunza si crucea), dar 
măiestria cu care sunt pictate aici nu se regăsește în nici-o alta 
regiune a ţării.

În Transilvania, a doua zi de Paște, tinerele fete sunt 
stropite cu parfum de câtre feciorii îmbrăcaţi în haine tradiţionale. 
Acestea, la rândul lor, oferă băieţilor de băut și  câteva mici 
daruri. Se spune că acele fete vor avea noroc tot anul, iar bărbaţii 
care uita de acest obicei, vor fi  urmărite de ghinion. Mai demult, 
obiceiul era ca fetele să fi e stropite cu apă de fântână

În ţara Moţilor, în noaptea de Paște, toaca de la biserică 
este dusă în cimitir, unde trebuie să fi e păzită de către feciorii 
din sat. Dacă nu reușesc să o păstreze în siguranţă și este furată, 
paznicii care au dat greș vor oferi, a doua zi, o masă bogată. Dacă 
aceia care au încercat să fure toaca nu au reușit, ei vor fi  gazdele 
ospăţului.

În regiunea Sibiului, există obiceiul ca de Paște să fi e 
împodobit un pom de dimensiuni reduse, un arbust, asemănător 
cu cel de Crăciun. Doar că, de data aceasta, în locul globurilor se 
agaţă oua vopsite, golite de conţinut. Pomul poate fi  așezat într-o 
vază și păstrat ca și podoabă a casei.

În Maramureș, tradiţia spune că în prima zi de Paște, 
e bine ca prima persoană care îţi intră în casă să fi e un 
bărbat. Altfel, va fi  discordie în casă în acel an. Dimineaţa 
devreme, copiii merg la prieteni și la vecini să anunţe 
Învierea Domnului, iar gazda îi întâmpină cu ouă încondeiate.

Sfânta Lumină de la Ierusalim sau „Focul 
Sfânt”, cum mai este numită, este cea mai clară 
dovadă a dreptei credinţe, cea mai evidentă 
dintre minunile creștine care se petrec în Biserica 
Ortodoxă. Sfânta Lumină se pogoară numai la 
rugăciunile Patriarhului ortodox al Ierusalimului. 
În rândurile care urmează vă prezentăm informaţii 
mai puţin cunoscute de publicul larg referitoare la 
ceea ce se petrece în Sfântul Mormânt, în timpul 
rânduielii liturgice din Marea Sâmbătă.

Patriarhatul ortodox din Ierusalim nu are 
un typikon scris referitor la rânduiala săvârșită 
pentru coborârea Luminii Sfi nte. Patriarhii care 
au săvârșit acest ritual au lăsat puţine mărturii 
cu privire la înălţătorul moment. În schimb, 
rugăciunea specială pentru primirea Sfi ntei Lumini 
există într-o formă tipărită. Aceasta este citită de 
către patriarh cât timp stă în Sfântul Mormânt. 
Originea rugăciunii nu este cunoscută. Restul 
slujbei este săvârșit întocmai cu tradiţiile transmise 
de la un întâistătător la altul, pe cale orală sau prin 
însemnări liturgice disparate.

În prezent, se cunosc două descrieri ale 
ritului. Una, cu puţine detalii, care aparţine 
lui Lionel Cust, un ofi ţer districtual britanic în 
Ierusalim, publicată într-o colecţie de rapoarte 
confi denţiale asupra statu-quoului Ţării Sfi nte 
la sfârșitul anilor ‘20 ai secolului trecut, și alta 
aparţinând unei anume Ioanna Tsekoura, din anii 
‘90 ai aceluiași secol, apreciată de fostul patriarh 
Diodoros al Ierusalimului ca fi ind o sursă demnă 
de încredere. Informaţii despre Sfânta Lumină 
aduce și Episcopul Auxentios al Foticeii în cartea 
sa „Lumina Sfântă de la Ierusalim”.

Conform acestor surse, două evenimente 
neliturgice preced celebrarea ritului Luminii Sfi nte 
din Marea Sâmbătă. Primul, perchiziţionarea 
Sfântului Mormânt, care durează o oră și are ca 
scop îndepărtarea oricărei surse de foc din interiorul 
lui. Percheziţia implică trei inspecţii separate, care 
încep la ora 10:00, și este condusă de un paznic 
musulman stabilit pentru Sfântul Mormânt, în 
prezenţa clericilor armeni, copţi și iacobiţi. Cel 

de-al doilea eveniment neliturgic, sigilarea ușii 
Sfântului Mormânt, se petrece la ora 11:00. Garda 
musulmană pune o bandă albă printre cele două 
mânere ale ușii, sigilând-o cu ceară. În jurul orei 
12:30, patriarhul ortodox vine în Biserica Învierii, 
unde corurile cântă în limbile greacă și arabă 
„Învierea Ta Hristoase, îngerii o laudă în ceruri și 
pe noi pe pământ ne învrednicește cu inimă curată 
să Te slăvim!”. Urmat de episcopi și ceilalţi clerici, 
înconjoară de trei ori Sfântul Mormânt, oprindu-
se în faţa intrării. În timp ce se cântă „Lumină 
lină”, Patriarhul își scoate veșmintele și mitra și 
se supune percheziţionării primarului orașului și 
șefului poliţiei, pentru a se dovedi că nu are asupra 
sa nici un dispozitiv cu care să poată aprinde vreo 
lumânare. După acest moment, se deschide ușa 
Sfântului Mormânt. Patriarhul îmbrăcat numai în 
stihar intră înăuntru însoţit de episcopul armean, 
care rămâne în Capela Îngerului, după care ușa 
este închisă. În interior, Patriarhul îngenunchează 
înaintea dalei de marmură ce acoperă mormântul, 
pe care se afl ă o candelă neaprinsă și cărticica 
cu rugăciunea Luminii Sfi nte. Cartea este ţinută 
deschisă de o lumânare neaprinsă. Patriarhul are 
asupra sa patru mănunchiuri de lumânări neaprinse, 
fi ecare conţinând câte 33 de bucăţi. Cu acestea 
va transmite Lumina Sfântă. În lumina slabă a 
Sfântului Mormânt, începe să citească rugăciunea 
pentru pogorârea Luminii Sfi nte.

După ce rostește această rugăciune, Sfânta 
Lumină aprinde candela de pe Sfântul Mormânt și 
cele patru legături de lumânări. 

Patriarhul iese în Capela Îngerului unde 
dă unul din mănunchiuri episcopului armean, 
apoi, printr-o deschizătură a Sfântului Mormânt, 
dă lumină unui preot arab ortodox, care o 
duce în Biserica Anastasis pentru a o împărţi 
credincioșilor. La cealaltă deschizătură, înmânează 
un alt mănunchi de lumânări, încât lumina să poată 
fi  luată de catolicosul armean. Bate apoi la ușă 
și când se deschide iese împreună cu episcopul 
armean, trecând fl acăra preoţilor copţi și iacobiţi, 
precum și celorlalţi care așteaptă afară. Patriarhul 
se întoarce apoi la reședinţa sa.

Cum se calculează data Paștelui

Cum se pogoară Lumina Sfântă 
la Mormântul Domnului

Tradiţii de Paște

Evenimentele care preced 
pogorârea Luminii Sfi nte

Patriarhul împarte Sfânta 
Lumină credincioșilor
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Biserica „Buna Vestire” a fost 
construită în anul 1810 pe locul alteia 
mai vechi, incendiată și dărâmată de 
turci, în tradiţiile arhitecturii medievale 
moldovenești cu elemente pronunţate 
(la exterior) a clasicismului rus. 
Îndeosebi aceste elemente se sesizează 
în arhitectura clopotniţei de deasupra 
pronaosului și a turnului cu bulb de 
pe naos. Pereţii laterali sunt întăriţi cu 
contraforturi. 

În 1893 pe lângă biserică a 
funcţionat o bibliotecă, iar din 1895 - o 
școală bisericească. 

Un impunător sobor de preoţi 
în frunte cu ÎPS Mitropolit Vladimir 
a ofi ciat miercuri pe data de 7 aprilie, 
slujba praznicală la biserica „Buna 
Vestire” din Chișinău.

Sfântul locaș care  împlinește 200 
de ani de la târnosire, a fost inundat 
de zecile de creștini care au venit să 
participe la Sfânta Liturghie în această 
frumoasă zi de primăvară.

Chipurile credincioșilor vădeau o 
nespusă bucurie, bucuria Bunei Vestiri 
pe care a dat-o Dumnezeu Sfi ntei 
Fecioare prin care neamul omenesc 
a căpătat un Mântuitor. Și veselia 
creștinească este cu atât mai mare cu 
cât sărbătoarea de astăzi a coincis cu 

Săptămâna Luminată.
În această distinsă atmosferă, 

pentru munca depusă spre binele 
și mărirea Bisericii Ortodoxe din 
Moldova, dar și cu ocazia hramului 
Bisericii, parohul acestui sfânt locaș, 
Prot. Mitr. Victor Mihălaș a fost decorat 
cu dreptul de a sluji cu Ușile Împărătești 
deschise până la „Tatăl Nostru”. De 
alte înalte distincţii bisericești s-au 
mai învrednicit: Prot. Alexei Savcenco 
de la  Biserica  din incinta Spitalului 
Municipal de Psihiatrie a fost decorat 
cu dreptul de a purta Cruce cu Pietre 
Scumpe, în același timp Prot. Petru 
Stratan, clericul bisericii „Buna Vestire” 
fi ind decorat cu medalia „Cuv. Paisie 
Velicikovski”.

După Sfânta și Dumnezeiasca 
Liturghie, creștinii, în frunte cu arhiereul, 
au înconjurat biserica pentru ca mai apoi 
Vlădica Vladimir să se adreseze către 
adunarea binecredincioasă cu un cuvânt 
de felicitare în care Înalt Prea Sfi nţia 
Sa i-a felicitat pe toţi cei prezenţi cu 
ocazia sărbătorii Învierii Domnului, dar 
și a Bunei Vestiri, urându-le tuturor ca 
acea minunată veste pe care a primit-o 
cândva Maica Domnului să le fi e tuturor 
spre veselie, căci astfel Dumnezeu-
Tatăl a dat de știre că va da lumii un 
Mântuitor.

Mitropolitul și-ă exprimat 
bucuria că poate să se roage împreună 
cu credincioșii într-o biserică atât de 
frumoasă și de bine îngrjită datorită 
eforturilor părintelui paroh și a 
credincioșilor păstoriţi de sfi nţia sa.

La fi nal, Întâistătătorul le-a urat 
tuturor o Săptămână Luminată plină de 
împliniri duhovnicești și de fapte bune.

Părintele Victor Mihălaș i-a 
mulţumit Mitropolitului Vladimir 
pentru alesele cuvinte de felicitare, 
urându-i la rândul său mulţi ani și toţi 
sănătoși, ocrotiţi de mila Dumnezeiască 
și manifestâdu-și recunoștinţa pentru 
sfatul bun și vorba înţeleaptă pe care 
Înalt Prea Sfi nţia Sa le are pentru fi ecare 
slujitor al altarului.

Victimele violenţelor din aprilie 2009 vor avea un monument în 
scuarul din faţa Parlamentului Republicii Moldova. Macheta acestuia a 
fost prezentată  pe 7 aprilie, în cadrul unui miting comemorativ organizat cu 
ocazia consemnării unui an de la tragicele evenimentele din aprilie 2009. 

M o n u m e n t u l 
reprezintă două traverse 
la intersecţia cărora se 
obţin 4 braţe fi xate în 
conformitate cu punctele 
cardinale, la fel cum 
sunt amplasate și altarele 
bisericilor ortodoxe. 
„Persoanele care vor trece 
prin acest spaţiu fi ltru 
vor putea atinge acest 
monument și vor simţi o 
purifi care spirituală”, a 
explicat Tudor Cataraga, 
arhitectul principal.

Potrivit sursei, dacă compoziţia este privită de sus, se observă că ea 
reprezintă o cruce plasată oblig pe un pătrat de 16 pe 16 metri. Crucea este 
reprezentată de 12 panouri din metal negru, partea superioară va avea un plan 
înclinat din inox. 

 „Când se va privi dinspre bl. Ștefan cel Mare se va crea impresia că sunt 
niște lumânări aprinse.  Aceste lumânări simbolice vor „arde” în memoria 
acelor protestatari care s-au jertfi t în numele democraţiei și libertăţii și care au 
suferit în numele patriei și al bunăstării noastre”, a precizat Cataraga.

Potrivit arhitectului principal, grupul de creaţie a renunţat încă din start 
la ideea de a construi un monument statuar și a decis să construiască un obiect 
urban, un obiect simbol.

Macheta monumentului a fost construită de către un grup de creaţie din 
care au făcut parte mai mulţi arhitecţi, printre care: Sergiu Andriuţă, Vitalie 
Cataraga și Andrei Gorea și artistul Tudor Cataraga, care a fost de altfel și 
conducătorul grupului creator al monumentului Libertăţii.

Prim-ministrul Vlad Filat, prezent și el la eveniment, a precizat că acest 
monument va fi  edifi cat și inaugurat anul viitor de 7 aprilie, în cadrul unei 
ceremonii ofi ciale.

Proiectul a generat discuţii contradictorii în societate. Un grup de 
savanţi de la Academia de Știinţe menţionează într-un comunicat de presă că 
sunt de acord cu ideea înălţării Monumentului Libertăţii, însă consideră că se 
impune anunţarea unui concurs internaţional, organizat în mod transparent, cu 
un juriu competent și cu dezbateri publice largi până la selectarea proiectului 
câștigător. Ei sunt de părerea că proiectul lui Tudor Cataraga ș.a., declarat 
câștigător în concursul naţional, nu se ridică la înălţimea exigenţelor artistice. 
Autorităţile capitalei au anunţat că și o stradă din Chișinău va purta numele de 
„7 Aprilie”, însă pentru ședinţa Consiliului municipal, care va avea loc la 15 
aprilie, nu este pregătit niciun proiect de decizie în acest sens.

Oamenii pot să se vindece 
într-adevăr în biserici atunci 
când ating sfi ntele moaște sau 
sanctuarele. Oamenii de știinţă 
din Petersburg au dovedit-o și 
au descoperit și mecanismul 
„material” al acestui fenomen 
divin.

„O rugăciune este un 
remediu puternic”, spune Valeri 
Slezin, șeful Laboratorului 
de Neuropsihofi ziologi e al 
Institutului de Cercetare și 
Dezvoltare Psihoneurologică 
Bekhterev din Petersburg. 
„Rugăciunea nu numai că 
reglează toate procesele 
din organismul uman, dar 
ea repară și structura grav 
afectată a conștiinţei.”
Profesorul Slezin a făcut ceva 
de necrezut - a masurat puterea 
rugăciunii. El a înregistrat 
electroencefalogramele unor 
călugări în timp ce se rugau și 
a captat un fenomen neobișnuit 
- „stingerea” completă a 
cortexului cerebral.

Această stare poate fi  
observată numai la bebelușii 
de trei luni, atunci când se 
afl ă lângă mamele lor, în 
siguranţă absolută. Pe masură 
ce persoana crește, această 
senzaţie de siguranţă dispare, 
activitatea creierului crește 

și acest ritm al biocurenţilor 
cerebrali devine rar, numai în 
timpul somnului profund sau 
al rugăciunii, așa după cum a 
dovedit omul de știinţă. Valeri 
Slezin a numit aceasta stare 
necunoscută „trezie ușoară, în 
rugăciune” și a dovedit ca are 
o importanţă vitală pentru orice 
persoană.

Este un fapt cunoscut că 
bolile sunt cauzate mai ales de 
situaţii negative și afronturi care 
ne rămân înfi pte în minte. În 
timpul rugăciunii, însă, grijile 
se mută pe un plan secundar 
sau chiar dispar cu totul. Astfel, 
devine posibilă atât vindecarea 
psihică și morală cât și cea 
fi zică.

Slujbele bisericești ajută 
și ele la ameliorarea sănătăţii. 
Inginera și electrofi ziciana 
Angelina Malakovskaia, de 
la Laboratorul de Tehnologie 
Medicală și Biologică a condus 
peste o mie de studii pentru a 
afl a caracteristicile sănătăţii 
unor enoriași înainte și după 
slujbă. A rezultat că slujba în 
biserică normalizează tensiunea 
și valorile analizei sângelui.

Se pare că rugăciunile 
pot să neutralizeze chiar și 
radiaţiile. Se știe că după 
explozia de la Cernobîl, 
instrumentele de măsură 
pentru radiaţii au arătat valori 
care depășeau capacitatea de 
măsurare a instrumentului. 
În apropierea Bisericii 
Arhanghelului Mihail, însă, 
afl ată la patru km de reactoare, 
valoarea radiaţiilor era normală.
Oamenii de știinţă din 
Petersburg au confi rmat, 
cu ajutorul experimentelor 
efectuate, că apa sfi nţită, semnul 
Crucii și bătutul clopotelor 
pot să aibă, de asemenea, 
proprietăţi vindecătoare. De 
aceea, în Rusia, clopotele 
bat întotdeauna în cursul 
epidemiilor.

Ultrasunetele emise de 
clopotele care bat omoară 

virușii de gripă, hepatită și 
tifos... Proteinele virușilor 
se încovoaie și nu mai 
poartă infecţia, a spus A. 
Malakovskaia. Semnul crucii 
are un efect și mai semnifi cativ: 
omoară microbii patogeni 
(bacilul de colon și stafi lococi) 
nu numai în apa de la robinet, 
ci și în râuri și lacuri. Este chiar 
mai efi cient decât aparatele 
moderne de dezinfecţie cu 
radiaţie magnetică.

Laboratorul știinţifi c 
al Institutului de Medicină 
Industrială și Navală a analizat 
apa înainte și după sfi nţire.

A rezultat că dacă se 
citește rugăciunea Tatăl Nostru 
și se face semnul Crucii asupra 
apei, atunci concentraţia 
bacteriilor dăunătoare va fi  
de o sută de ori mai mică. 
Radiaţia electromagnetică dă 

rezultate mult inferioare...
Astfel, recomandările Ortodoxe 
de a binecuvânta orice mâncare 
sau băutură nu au numai o 
valoare spirituală, ci și una 
preventivă.

Apa sfi nţită nu este numai 
purifi cată, ci ea își schimbă și 
structura, devine inofensivă 
și poate să vindece. Aceasta 
se poate dovedi cu aparate 
speciale.

Spectrograful indică o 
densitate optică mai mare a 
apei sfi nţite, ca și cum aceasta 
ar fi  înţeles sensul rugăciunilor 
și l-ar fi  păstrat. Aceasta este 
cauza acestei puteri unice 
de a vindeca. Singura limită 
este că vindecă numai pe cei 
credincioși.

„Apa «distinge» nivelul 
de credinţă al oamenilor. “, 
spune A.. Malenkovskaia. 
Atunci când un preot sfi nţește 
apa, densitatea optică este 
de 2,5 ori mai mare, atunci 
când sfi nţirea este efectuată 
de o persoană credincioasă 
laică, numai de 1,5 ori mai 
mare, dar cu un om botezat 
și necredincios, fără cruce 
la gât, schimbările au fost 
nesemnifi cative.

Preluare ortodoxa.md

200 de ani de la târnosirea bisericii 
“Buna Vestire” din Chișinău

Monumentul Libertăţii – o 
cruce simbolică în amintirea 
evenimentelor din aprilie 2009 

Apa sfi nţită, Semnul Sfi ntei Cruci și bătutul clopotelor au proprietăţi vindecătoare
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NELINIȘTIT ESTE SUFLETUL NOSTRU PÂNĂ NU SE ÎNTOARCE IARĂȘI LA TINE,  DOAMNE 

“PUTEREA SFINŢITOARE”

CALENDARUL CREȘTIN

Sărbătorile Sfi ntei 
Cruci

Chiar de la începuturi, Sfi ntei Cruci i s-a acordat 
un cult religios. Crucea este, într-adevăr, cel dintâi obiect 
sfânt al religiei noastre, pe care istoria ni-l înfăţișează 
clar ca bucurându-se de un cult relativ. 

Cea mai veche și mai importantă dintre sărbătorile 
ortodoxe închinate cinstirii Sfi ntei Cruci, Înălţarea 
Sfi ntei Cruci, la 14 septembrie, considerată unul dintre 
praznicele împărătești. În această zi sărbătorim de fapt 
amintirea celor două evenimente: afl area Crucii de 
către sfânta Elena și recuperarea ei de la perși de către 
Heraclius. Poartă numele de Înălţarea Sfi ntei Cruci 
pentru că episcopul Macarie al Ierusalimului, în ziua de 
14 septembrie din anul 335, a înălţat-o în văzul tuturor 
și apoi, patriarhul Zaharia a făcut același lucru la 14 
septembrie 630. 

DUMINICA CRUCII (a treia din Postul Paștilor), 
instituită la Constantinopol în sec. VIII.

SCOATEREA CINSTITULUI LEMN AL 
CINSTITEI ȘI DE VIAŢĂ FĂCĂTOAREI CRUCI, 1 
august, începutul venerării publice a Crucii în Biserica 
Sf. Sofi a din Constantinopol, dar despre care Mineiul pe 
luna august spune că este în amintirea liberării minunate 
a grecilor din robia saracinilor, pe timpul împăratului 
Manuel Comnenul (sec. XII).

POMENIREA  ARĂTĂRII SEMNULUI 
SFINTEI CRUCI PE CER ÎN TIMPUL 
ÎMPĂRATULUI CONSTANTIE (7mai) (fapt petrecut 
la 351 și relatat într-o scrisoare a Sfântului Chiril al 
Ierusalimului către împăratul Constantie).

În cadrul Octoihului avem, de asemenea, două zile 
pe săptămână consacrate cinstirii speciale și permanente 
a Sfi ntei Cruci în serviciul divin zilnic al Bisericii 
Ortodoxe, și anume miercuri și vineri.

Sărbătorile 
Sfi nţilor Îngeri

În calendarul ortodox se afl ă cinci zile liturgice 

închinate pomenirii și cinstirii Sfi nţilor Îngeri:

SOBORUL SAU ADUNAREA MAI MARILOR 
ARHISTRATEGI (căpetenii) Mihail și Gavriil și 
a tuturor Puterilor cerești, celor fără de trupuri (8 
noiembrie). Rădăcinile ei se trag din sec. V. La origine 
a fost o aniversare anuală a sfi nţirii unei biserici 
ridicată la termele lui Arcadius din Constantinopol; de 
aceea, în cele mai vechi sinaxare apare ca sărbătoare a 
Arhanghelului Mihail iar mai târziu a cuprins și celelalte 
două căpetenii îngerești (Mihail și Gavriil), devenind o 
sărbătoare comună a tuturor Sfi nţilor Îngeri, cum este 
atestat în Mineiul pe noiembrie, la Sinaxar;

6 septembrie; POMENIREA UNEI MINUNI 
FĂCUTE DE SF. ARHANGHEL MIHAIL, la Chones, 
în Colosse din Frigia; 

26 martie, a doua zi după praznicul Buneivestiri, 
celebrarea; SOBORULUI (ADUNAREA) MAI-
MARELUI VOIEVOD GAVRIIL,

13 iulie, prăznuirea SOBORULUI (AL DOILEA) 
AL MARELUI ARHANGHEL GAVRIIl, care are, 
probabil, la origine ziua sfi nţirii vreunei biserici vestite a 
Sfântului Arhanghel Gavriil;

11 iunie (fără slujbă), se comemorează APARIŢIA 
ACESTUI SFÂNT ARHANGHEL LA O CHILIE 
DIN SF. MUNTE (ADIN), unde el ar fi  învăţat pe un 
călugăr să cânte pentru prima oară partea de la început a 
Axionului Sfi ntei Fecioare.

Sărbătorile sfi nţilor 
cu cinstire generală 

în toată Biserica 
Ortodoxă

SF. MARELE MUCENIC DIMITRIE, 
IZVORÂTORUL DE MIR, (26 octombrie). Acesta a 
fost diacon al episcopului din Sirmium, fi ind martirizat 
la 9 aprilie în anul 304. Numele său a fost dat orașului 
natal (Mitroviţa, azi în Serbia), de unde moaștele (sau 
măcar o parte din ele) i-au fost transportate mai târziu 
la Tesalonic și la 26 octombrie 413 au fost depuse într-
o biserică construită anume pentru ele. Ziua aceasta a 
rămas înscrisă în calendarul ortodox ca zi a pomenirii 
lui anuale. 

În unele părţi ale ţării noastre sărbătoarea lui se 
numește Sumedru sau Simedru (termen de origine latină 
de la Sanctus Demetrus).

SF. MARELE IERARH NICOLAE, arhiepiscopul 
Mirelor Lichiei (Licia) din Asia Mică, făcătorul de 
minuni († 6 decembrie 343 sau 340), (6 decembrie), 

sărbătoare numită în popor Sân Nicoară sau Simicoară 
(de la Sanctus Nicolaus). La anul 1087 moaștele lui au 
fost transportate la Bari, în Italia, și depuse într-o biserică 
dedicată pomenirii sfântului; pomenirea transferării se 
face în Martirologiul catolic la 9 mai, pomenire adoptată 
de rutenii ortodocși din Galiţia și de ruși.

SF. ARHIDIACON ȘI ÎNTÂIUL MUCENIC 
ȘTEFAN, ucis cu pietre de evrei, în anul 33 (vezi Fapte 
VI,5-VIII,2); pomenirea lui se face la 27 decembrie. Este 
una dintre cele mai vechi sărbători ale sfi nţilor.2

SF. VASILE CEL MARE, arhiepiscopul Cezareei 
Capadociei din Asia Mică, răposat la 1 ianuarie 379.

SOBORUL (ADUNAREA) SFÂNTULUI IOAN 
BOTEZĂTORUL, Proorocul și Înaintemergătorul lui 
Hristos, la 7 ianuarie (a doua zi după Botezul Domnului, 
potrivit regulii după care a doua zi după marile praznice 
se serbează pomenirea persoanelor principale care au luat 
parte la evenimentul comemorat la praznicul respectiv).

SFINŢII TREI IERARHI: VASILE CEL 
MARE, GRIGORIE TEOLOGUL ȘI IOAN GURĂ DE 
AUR (TRISFETITELE), la 30 ianuarie. E o sărbătoare 
de origine mai nouă, instituită în sec. XI de mitropolitul 
Ioan al Evhaitelor, care a întocmit și slujba zilei, pe timpul 
împăratului bizantin Alexe Comneanul (1086), în urma 
unei discuţii ivite între credincioșii din Constantinopol, 
care se întrebau care dintre cei trei sfi nţi ierarhi este mai 
mare și mai vrednic de mai multă cinstire. 3

SF. MARELE MUCENIC GHEORGHE, 
purtătorul de biruinţă (popular-arhaic = Sân-Giorz), 
martirizat în anul 303, în persecuţia lui Diocleţian, la 23 
aprilie.

SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN (CEL 
MARE) ȘI MAICA SA ELENA, primii împăraţi creștini 
și protectori ai creștinătăţii, ambii sărbătoriţi la 21 mai, 
care este ziua morţii împăratului Constantin (anul 337).

NAȘTEREA SFÂNTULUI IOAN 
BOTEZĂTORUL, la 24 iunie (cu șase luni înainte de 
Nașterea Domnului, vezi Luca 1, 36). 

SFINŢII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL, 
MARTIRIZAŢI LA ROMA, persecutaţi de Nero în 
anul 67, au sărbătoare comună la 29 iunie, care e data 
transferării moaștelor celor doi Sfi nţi Apostoli la locul 
numit ad catacumbas, de pe Via Appia din Roma, la 
258. 

SF. PROOROC ILIE TESVITEANUL, la 20 iulie 
(3 Regi, XVII-XIX și 4 Regi II, 1-2). E singurul sfânt din 
Legea Veche care are sărbătoare cu ţinere în calendarul 
ortodox. În unele Tipice vechi pomenirea lui se făcea 
luni după Duminica Tomii.

TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN 
BOTEZĂTORUL, la 29 august. Este una dintre 
sărbătorile de sfi nţi cu bază biblică (Mt 14, 3-12 
și Mc 6, 17-29). Sărbătoare comună calendarului 
ortodox și celui roman (catolic), la început ea a 
fost probabil o aniversare – proprie cultului local 
palestinian – a târnosirii unei biserici din Sebasta 
sau Augusta. Se serbează cu post, în orice zi a 
săptămânii ar cădea.

Dr. Nicolae Fuștei
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Germania i-a dedicat oului, 
simbolul Paștelui, un muzeu. 
În sudul Germaniei, în orășelul 
Sonnenbuehl, germanii au ridicat 
muzeul dedicat ouălor de Paște 

 Singurul muzeu de acest fel 
din Germania, instituţia sărbătorește 
arta încondeierii ouălor. Fondat în 
1993, muzeul este deschis odată 
ce sezonul de schi se încheie, fi ind 
un punct de atracţie pentru turiști.

„Un ou este o suprafaţă fascinantă 
pentru că este tridimensional. Asta 
înseamnă că în timp ce lucrezi 
la una dintre părţi este imposibil 
să vezi întregul design. După ce 
lucrezi o parte, trebuie să întorci oul 
pentru o a doua parte”, a explicat 
curatorul muzeului, Anna Barkefeld.
Aici sunt expuse aproape 900 de ouă, 
într-o varietate de forme și mărimi.

Sursa:evz

Cu ocazia prăznuirii Sfi ntei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos, 
parohia ortodoxă română din Nagoya-Osaka, Japonia, păstorită de părintele 
Cristian Gheorghiu, și-a sărbătorit hramul. Pentru românii ortodocși din Vestul 
Japoniei, pregătirea și participarea activă la sărbătorirea hramului are atât 
semnifi caţii religios-morale cât și de păstrare și promovare a identităţii naţionale. 
‘Sărbătorirea hramului Învierii Domnului este o oportunitate pedagogic-
religioasă pentru copiii noștri, de catehizare a soţilor japonezi și de socializare 
creștină a conaţionalilor. Cu acest prilej s-a citit Pastorala de Sfi ntele Paști a 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel’, a declarat părintele Gheorghiu. Pentru 
agapa frăţească, ce a urmat slujbei Sfi ntei Învieri, parohienii din Nagoya-Osaka 
au pregătit ouă încondeiate și mâncăruri tradiţionale românești.

informează “Ziarul Lumina” 

Pe data de 1 aprilie, la Catedrala patriarhală 
din București, a avut loc sfi nţirea Marelui Mir, în 
cadrul Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare, unită 
cu Vecernia. Slujba Sfi ntei Liturghii și sfi nţirea 
Marelui Mir au fost săvârșite de Preafericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod al 
BOR. La această slujbă de sfi nţire a Marelui Mir 
au fost prezenţi, de asemenea, consilieri patriarhali 
și mitropolitani, profesori de teologie, călugări, 
călugăriţe și un mare număr de credincioși, precum 
și reprezentanţi ai vieţii publice. Fiecare ierarh 
eparhiot sau fi ecare ierarh delegat, reprezentanţi ai 
eparhiilor au primit cu acest prilej o amforă de inox 
cu cinci litri de Mir. 

După trei zile de temeinică pregătire și de 
rugăciuni neîncetate, vasele cu Marele Mir au fost 
aduse în Catedrala patriarhală de la Mănăstirea 
Antim pentru a fi  sfi nţite în cadrul Sfi ntei Liturghii 
a Sfântului Vasile cel Mare, unită cu Vecernia, 
săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu 42 de 
ierarhi ai Sinodului Bisericii noastre. 

În cadrul Sfi ntei Liturghii, după cântarea 
‘Lumină lină’ și după citirea paremiilor au urmat 
troparul și condacul Rusaliilor ‘Bine ești cuvântat, 
Hristoase, Dumnezeul nostru…’, iar mai apoi 
Părintele Patriarh a rostit prima rugăciune de 
sfi nţire a Marelui Mir, iar IPS Teofan, Mitropolitul 
Moldovei și Bucovinei, a citit cea de-a doua 
rugăciune de sfi nţire a Marelui Mir. 

După citirea Sfi ntei Evanghelii, 
Întâistătătorul Bisericii noastre a rostit un cuvânt 
de învăţătură în care a subliniat că această pericopă 
cuprinde patru momente și patru lucrări mari cu 
semnifi caţii deosebite. 

Patru lucrări mari cu semnifi caţii deosebite 

‘Evanghelia pe care am auzit-o acum 
cuprinde patru momente deosebite și patru 
lucrări mari cu semnifi caţii deosebite. Prima este 
instituirea Cinei celei de taină sau instituirea 
Sfi ntei Euharistii. A doua lucrare menţionată în 
sinaxarul Bisericii noastre pe care noi o pomenim 
este spălarea picioarelor ucenicilor de către 
Învăţătorul lor, Domnul și Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, Care pentru 
noi și pentru a noastră mântuire S-a făcut Om. 
În al treilea rând, sinaxarul spune că Biserica a 
rânduit ca în această zi sfântă și mare să se facă 
pomenire despre rugăciunea Mântuitorului Iisus 
Hristos din Grădina Ghetsimani, când S-a rugat 
atât de intens încât sudoarea capului Său era ca 
picăturile de sânge. În al patrulea rând, pomenim 
astăzi începutul Pătimirilor Mântuitorului Iisus 
Hristos, din momentul sărutării făţarnice a lui 
Iuda Iscarioteanul. Vedem, așadar, că în toate 
aceste patru lucrări se vede, pe de o parte, iubirea 
jertfelnică a Mântuitorului Iisus Hristos, Care cu 
anticipaţie ne arată taina Crucii ca iubire mai tare 
decât moartea. (...) Iubirea Lui smerită și jertfelnică 
este mai tare decât frica de moarte, deși, ca Om, El 
spune: ‘Părinte Sfi nte, de este cu putinţă, să treacă 
de la Mine paharul acesta’ al suferinţei și al morţii, 
‘dar nu după cum voiesc Eu, ci după cum voiești 
Tu’. Voia lui Dumnezeu este viaţă; neascultarea 
de Dumnezeu este moarte . Prin neascultare de 
Dumnezeu a căzut primul Adam și prin ascultare 
de Dumnezeu ‘până la moarte, și încă moarte pe 
cruce’, ne izbăvește, ne vindecă, ne mântuiește 

Hristos, Noul Adam. Taina Sfi ntei Euharistii 
este, așadar, taina iubirii jertfelnice, care pune pe 
Dumnezeu în centrul vieţii. ‘Iubirea de Dumnezeu 
este mai bună decât viaţa’, spune Psalmul 62. Deci 
viaţa spirituală, ca viaţă trăită în comuniune cu 
Dumnezeu, Izvorul vieţii veșnice, este mai scumpă 
decât simpla existenţă biologică și aceasta este 
gândirea Mântuitorului Iisus Hristos (...) Deci noi 
prăznuim astăzi iubirea jertfelnică a lui Dumnezeu, 
a Mântuitorului Iisus Hristos’, a spus PF Daniel.

Mare solemnitate și sfântă binecuvântare 

În continuare PS Ciprian, Episcop-vicar 
patriarhal, în calitate de Secretar al Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române, a fost delegat de 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române pentru a 
citi Omilia la Sfi nţirea Marelui Mir prin care s-a 
arătat că ieri a avut loc cea dintâi sfi nţire a Marelui 
Mir din timpul arhipăstoririi Preafericitului Părinte 
Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, 
prin reunirea tuturor sfi nţiţilor arhierei ai Bisericii 
Ortodoxe Române în cadrul Sfi ntei Liturghii, astfel 
încât: ‘Faptul că toţi ierarhii unei Biserici Ortodoxe 
autocefale se întrunesc în Sfânta și Marea Joi din 
Săptămâna Sfi ntelor Patimi ale Domnului nostru 
Iisus Hristos, cu trei zile înainte de Sfi ntele Paști, 
pentru a săvârși împreună sfi nţirea Marelui Mir, 
chiar în timpul Liturghiei de pomenire a Cinei celei 
de taină sau a Euharistiei, constituie un eveniment 
de intensă trăire, mare solemnitate și sfântă 
binecuvântare’. 

Din omilia citită de PS Ciprian, toţi 
credincioșii au învăţat că Sfântul și Marele Mir 
este semnul văzut al darurilor Sfântului Duh 
în viaţa și lucrarea Bisericii, subliniindu-se că 
prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir în Taina 
Mirungerii, după primirea Sfântului Botez, se 
dă darul înfi erii în Biserică, ca duh al înfi erii 
noastre de către Tatăl prin Fiul; prin ungerea cu 
el a sfi ntelor biserici și a antimiselor - fără de care 
nu se poate săvârși Sfânta Liturghie, Hristos este 
prezent și dăruiește pe Duhul Sfânt fi ecărui lăcaș 
de cult care se sfi nţește și în care se împărtășesc și 
se sfi nţesc toţi credincioșii.

Ierarhii slujitori au purtat vasele cu Mir 

La ieșirea cu Cinstitele Daruri, ierarhii 
slujitori au adus în mijlocul bisericii vasele cu Mir, 
iar după binecuvântarea ‘Și să fi e milele Marelui 
Dumnezeu…’ Patriarhul României a descoperit 
vasele cu Mir, le-a însemnat de trei ori cu semnul 
crucii a citit cu glas mare a treia rugăciune de 
sfi nţire a Marelui Mir și a rostit mai apoi și cea de-
a patra rugăciune. 

Pentru aducerea-aminte peste ani a acestui 
mare eveniment, toţi membrii Sfântului Sinod 
au semnat Actul Sinodal care s-a înscris în 
Cronica de Aur a Bisericii Autocefale Ortodoxe 
Române, în care s-a arătat că ‘această solemnitate 
a sfi nţirii Marelui Mir a avut loc în Anul 
omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei 
românești, pentru a XXI-a oară în de Dumnezeu 
păzita și Sfânta noastră Biserică Ortodoxă 
Română după recunoașterea ei ca autocefală, 
în anul 1885, de către Patriarhia Ecumenică a 
Constantinopolului și de către celelalte Biserici 
Ortodoxe Autocefale surori, și pentru întâia oară 
în timpul arhipăstoririi Preafericitului Părinte 
Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române’. 

Unicul post TV creștin din 
Palestina („Al-Mahed Nativity TV”) 
a fost închis de către autorităţi. 

Studioul se afl a în apropierea 
Bisericii „Nașterii Domnului” din 
Betleem și a funcţionat 14 ani. 
Motivul închiderii acestuia a fost 
emiterea fără licenţă.

Proprietarii postului TV au 

califi cat ca nedreaptă decizia 
autorităţilor, declarând că tot ce 
se făcea, se făcea în interesul 
poporului palestinian, programele 
fi ind cu caracter social, religios, 
economic și cultural, bucurându-
se de interes inclusiv în rândurile 
musulmanilor.

Sursa: interfax-religion.ru

Muzeul ouălor de Paște Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a sfi nţit Marele Mir pentru 

a 21-a oară

Hram la parohia ortodoxă din 
Nagoya-Osaka, Japonia

Autorităţile palestiniene au închis unicul 
post TV creștin de pe acest teritoriu

În preajma Paștelui Blajinilor, 
după o boală grea și nemiloasă, a trecut 
la Domnul Preoteasa Vera Brihuneţ, soţia 
Părintelui Emanuil, șef al Departamentului 
mitropolitan construcţii, restaurări și picturi 
și paroh în satul Mileștii Mici, r. Ialoveni.
Slujba prohodului a fost ofi ciată la Biserica 
„Tuturor Sfi nţilor” din incinta Cimitirului 
armenesc din capitală. Prohodul a fost 
ofi ciat de către un sobor de preoţi în frunte 
cu părintele protopop de Ialoveni Prot. 
Anatolie Stefanov.

Dumnezeu să o odihnească cu drepţii.


