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Stimaţi cititori! Nu uitaţi să vă abonaţi la     

Curierul Ortodox pe   anul 2013x

Orarul dărilor de seamă pe trimestrul I anul 
2013 pentru protopopiatele care sunt în jurisdicţia 
directă canonică și administrativă a ÎPS Vladimir

25.03.2013 r. Orhei, r. Criuleni, r. Dubăsari; m. 

Chișinău, r. Strășeni
26.03.2013 r. Rezina, r. Șoldănești, r. Soroca

r. Telenești, r. Ialoveni
27.03.2013 r. Drochia, r. Ștefan-Vodă, r. Anenii 

Noi, r. Căușeni, r. Râșcani, r. Florești

Perioada Postului Mare este cea mai luminoasă 
trăire a creștinului pe parcursul anului bisericesc. 
În această perioadă, noi ne pregătim și, pe măsura 
râvnei, ne învrednicim să participăm la ospăţul divin 
- Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Sfântul 
Grigorie Teologul considera Postul Mare o pregătire 
în vederea morţii împreună cu Hristos, pentru a învia 
cu Hristos și întru Hristos. Postul Mare este, așadar, 
imitarea vieţii pământești a lui Hristos. Postim și ne 
luptăm cu ispitele împreună cu Hristos, pătimim și 
murim păcatelor, urmând pe Hristos, și ieșim, împreună 
cu el, din mormânt, biruind asupra răului și a morţii. 
Fără de moarte, nu există înviere și tot astfel, fără de 
post și pocăinţă, nu avem parte de mântuire. Fiind 
foarte important, exemplul Mântuitorului de a posti 
era urmat, cu mare râvnă, încă de primii creștini. La 
început, practica postului era variată și se deosebea de 
la o regiune la alta, însă, toţi creștinii ţineau cu stricteţe 
trei zile de post aspru înainte de Învierea Domnului. 
Biserica Siriană, încă din secolul al III-lea, practica 
postul din Săptămâna Patimilor. Peste un secol, acest 
post pascal de 6 zile s-a extins la 40 de zile și s-a 
răspândit în toată lumea creștină, în amintirea celor 40 
de zile petrecute de Iisus în pustiu. Structura Triodului 
(slujbele bisericești din perioada Postului Mare, care se 
deosebesc de restul slujbelor pe parcursul anului) s-a 
format treptat, ajungând la forma actuală în secolul al 
XIV-lea (Preot, Prof., Ion Bria, Dicţionar de Teologie 
Ortodoxă, București, 1994, p. 307). Astfel, practica 
Postului Mare are o vechime de 1700 ani, iar rânduiala 
slujbelor bisericești, care se găsește în Triodul actual, 
este mai puţin veche, dar aceasta, nicidecum, nu scade 
din valoarea și importanţa lor.

Treptele Postului Mare - structura 
și semnifi caţia

În primul rând, trebuie de menţionat că Postul 
Mare se deosebește de celelalte posturi de mai multe 
zile prin aceea că el depinde de ciclul Pascal, care 
în fi ecare an este diferit, astfel că Postul Mare nu 
are o dată calendaristică fi xă la care se începe. Data 
Paștelui se fi xează după o regulă stabilită de Sinodul 
I Ecumenic de la Niceea (din anul 325): Paștele este 
sărbătorit în prima duminică după prima lună plină ce 
urmează echinocţiului de primăvară (21 martie). În caz 
de coincidenţă cu cel iudaic, Paștele creștin se amână 
pe duminica viitoare. De regulă, Paștele Ortodox 
poate să cadă între 4 aprilie și 8 mai. Data precisă a 
Paștelui în anul curent sau în anii următori le puteţi 
găsi în calendarele bisericești ortodoxe. De această 
dată depinde și începutul Postului Mare care durează 
șapte săptămâni.

O altă deosebire se referă la rânduiala slujbelor 
religioase ofi ciate în biserică. Începând cu Duminica 
Fariseului și a Vameșului, slujbele bisericești se fac 
după o rânduială specială, cuprinsă în Triod, și au 
un caracter specifi c acestei perioade. Slujbele sunt 
mai lungi, până seara târziu (cum, de exemplu, se 

întâmplă în prima săptămâna a postului, când slujba 
Pavecerniţei este legată de Canonul cel Mare al 
Sfântului Andrei Cretanul sau cu Acatistul de vineri 
seara din săptămâna a V-ea a postului), au un caracter 
de pocăinţă și sunt însoţite de multe metanii, mai ales, 
rugăciunea Sfântului Efrem, care se rostește la fi nele 
tuturor slujbelor zilnice, începând din lunea Săptămânii 
I și până miercurea Săptămânii Patimilor.

Săvârșirea Sfi ntei Liturghii este, și ea, deosebită 
de cea săvârșită în restul anului. Numai în Postul 
Mare, în zilele de miercuri și vineri se ofi ciază în toate 
bisericile ortodoxe Liturghia Darurilor mai înainte 
sfi nţite, care încununează slujba Vecerniei. Tipicul 
bisericesc prevede săvârșirea acestei Liturghii în 
timpul serii, dar pentru slăbiciunile credincioșilor de 
astăzi și pentru a-i da un caracter mai festiv, Biserica 
Ortodoxă a dispus ofi cierea ei în timpul dimineţii. 
Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, așa de familiară 
nouă, care se ofi ciază duminica pe parcursul anului, 
în timpul Triodului, se face sâmbătă, iar Liturghia 
Sfântului Vasile cel Mare - duminică (Ieromonahul 
Makarios Simonopetritul, Triodul explicat, tradus de 
diac. Ioan Ică jr, Editura Deisis, Ediţia a II-a, Sibiu, 200 
II. Postul Mare). 

(continuare în pag.4)

POSTUL MARE - VECHIMEA ȘI IMPORTANŢA LUI Mesajul de 
conciliere și unitate 
adresat de către 
Înalt Prea Sfi nţitul 
Mitropolit Vladimir 
clasei politice din 
Republica Moldova

Stimaţi membri ai clasei 
politice autohtone,

Iubiţi întru Hristos fraţi și 
surori,

 
Republica Moldova trece din nou 

printr-o perioadă tensionată, când intrigile 
și interesele meschine riscă să compromită 
eforturile noastre comune îndreptate 
spre edifi carea unei societăţi puternice și 
prospere.

Considerăm că în aceste momente, 
sintagma de “luptă politică” trebuie 
înlocuită cu cea de “conlucrare”, pentru a 
demonstra tuturor că atât puterea, precum 
și opoziţia au mai presus de orice, dorinţa 
și capacitatea de a se dedica muncii pentru 
ţară și pentru poporul pe care îl reprezintă.

Războirea politică trebuie să fi e dată 
uitării în numele idealurilor acestui popor și 
în numele tinerei generaţii care are nevoie 
de modele.

Astfel, Biserica Ortodoxă din Moldova 
își reafi rmă poziţia conciliantă și dorinţa 
de a vedea societatea, în frunte cu liderii 
ei, antrenată în aceiași muncă de făurire și 
propășire.

Astăzi pur și simplu nu mai avem 
dreptul să fi m indiferenţi la problemele 
care ne macină unitatea din interior și care 
ne expun unor riscuri foarte mari, ale căror 
fi nalitate ar fi  pe cât de greu de închipuit, 
precum și imposibil de remediat.

Pe lângă toate acestea, să nu uităm că 
suntem în preajma Postului Mare – perioadă 
a regăsirii spirituale, a iertării și a împăcării 
cu aproapele. Acest răstimp să fi e spre 
zidire și spre luare aminte, astfel încât, de 
azi înainte toată fapta Domniilor Voastre să 
fi e îndrumată de Bunul Dumnezeu, ferindu-
Vă de toată ispita și amăgirea.

Iar noi la rându-ne, ne vom ruga pentru 
unire și bună înţelegere între fraţi și pentru 
depășirea tuturor momentelor difi cile, spre 
pace, prosperitate și unitate.

 
Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI 

AL ÎNTREGII MOLDOVE
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20 martie
ÎPS Vladimir a săvârșit Liturghia Darurilor mai 

Înainte Sfi nţite la Catedrala Mitropolitană din Chișinău. 
19 Martie 
Mitropolitul Vladimir a  săvârșit slujba  Paveceriţei 

Mari cu parte a doua Canonului Sf. Andrei Criteanul.
18 martie
ÎPS Vladimir a săvârșit slujba  Paveceriţei Mari cu 

prima parte a Canonului Sf. Andrei Criteanul.
17 martie
Mitropolitul Vladimir a săvârșit Sf. Liturghie la 

catedrala Mitropolitană din Chișinău. În seara aceleiași 
zile a ofi ciat slujba Vecerniei cu Cinul iertării 

15 martie
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova l-

a primit în audienţă pe Preasfi nţitul Episcop Petru de 
Ungheni și Nisporeni, cu care a discutat despre mai 
multe aspecte ale vieţii Eparhiale.

12 martie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir participă la 

lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse.
3 martie
ÎPS Vladimir a liturghisit la catedrala Mitropolitană 

din Chișinău.
2 martie
Mitropolitul Vladimir a săvârșit o slujbă de 

pomenire pentru cei căzuţi în războiul de pe Nistru.
27 februarie
În dimineaţa zilei, ÎPS Vladimir. a primit în 

audienţă la Palatul Mitropolitan pe ctitorii parohiei 
„Acoperământul Maicii Domnului” din s. Floreni 
r. Anenii Noi, însoţiţi de preotul-paroh Prot. Viorel 
Rusu. 

23 februarie
ÎPS Vladimir a liturghisit la biserica  «Înălţarea 

Domnului» din Orhei.

                    AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 

                            MTROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

AU FOST DECORAŢI
14 martie
Domnul Vitalie Iurcu, director general al SA “Moldtelecom” și 

Domnul Alexandru Gusev, președinte al SA “Moldova-Gaz”, s-au învrednicit 
de una dintre cele mai mari decoraţii ale Bisericii Ortodoxe din Moldova 
– Ordinul Recunoștinţei, conferit pentru merite deosebite în domeniul 
dezvoltării și întăririi relaţiilor intereclesiale, pentru implicare dinamică în 
realizarea iniţiativelor bisericești și promovarea bunului nume al Bisericii 
Ortodoxe din Moldova în ţară și în străinătate. Iar domnul Vladimir Didilica, 
președinte al Consiliului de Administrare al SA “Moldtelecom” a fost decorat 
cu Ordinul “Ștefan cel Mare și Sfânt”, acordat pentru merite deosebite 
în dezvoltarea relaţiilor interbisericești, cu organele de stat și instituţiile 
publice.

1 martie
Dl Vitalie Marinuţa. Ministrul Apărăii a fost decorat cu Ordinul 

„Meritul bisericesc”, gradul I, pentru promovarea valorilor spirituale creștin-
ortodoxe în rândul tinerei generaţii. Preoţii militari Corneliu Dobrogeanu și 
Gheorghe Gavriliţa s-au învrednicit de Ordinul „Meritul bisericesc”, gradul 
III.

27 februarie
Ctitorii parohiei „Acoperământul Maicii Domnului” din s. 

Floreni r. Anenii Noi, au s-au învrednici det următoarele distincţii: domnii 
Marcel Madan și Ioan Costru  – Ordinul  „Cuv. Paisie Velicikovski”, gr. 
II, iar doamnele Victoria Corlăteanu și Nina Gospodari – Ordinul „Cuv. 
Parascheva”, gr. II.

23 februarie
Părintele paroh Rostislav Postică a fost decorat cu dreptul de a 

săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie cu Ușile Împărătești deschise 
până la “Tatăl Nostru”. Domnul Ion Ștefârţa, Președintele Raionului Orhei, 
a fost decorat cu Ordinul “Cuv. Paisie Velicikovski”. Cu ordinul “Cuv. Paisie 
Velicikovski” a fost decorat și domnul Vitalie Colun, primar de Orhei.

Luni 11 martie 2013, cu binecuvântarea 
Prea Sfi nţitului Nicodim, Episcop de Edineţ 
și Briceni, la Reședinţa Episcopală din orașul 
Edineţ a avut loc Adunarea generală ordinară a 
slujitorilor din cadrul Eparhiei. Întrunirile s-au 

desfășurat separat pe fi ecare blagocinie, fi ind 
prezidate de părinţii blagocni – Protoiereul Ioan 
Gînju, blagocin de Edineţ, Protoiereul Ghenadie 
Dascăl, adjunctul blagocinului de Edineţ, 
Protoiereul Vasile Saracuţa, blagocin de Briceni, 
Protoiereul Alexandru Usatîi, blagocin de Ocniţa, 
Protoiereul Veaceslav Matiescu, blagocin de 
Dondușeni. În cadrul ședinţelor au fost puse în 
discuţie chestiuni referitoare la pregătirea sfi ntelor 
locașuri și a slujitorilor pentru începutul Sfântului 
și Marelui Post, obligativitatea săvârșirii în prima 
săptămână a postului a tuturor slujbelor prevăzute 
de tipicul bisericesc, fără a scurta nimic din ele, 
ofi cierea Sfi ntei Liturghii a Darurilor mai Înainte 
Sfi nţite.

La fi nal, fi ecare blagocinie a prezentat 
dările de seamă pentru trimestrul I al anului 
2013.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ 
și Briceni 

După minuţioase lucrări de reparaţie, biserica 
cu hramul “Minunea Arhanghelului Mihail” din 
s. Olișcani, r. Șoldănești, a găzduit o fastuoasă 
slujbă praznicală ofi ciată de către Înalt Prea 
Sfi nţitul Mitropolit Vladimir și de un numeros 
sobor preoţesc din circumscripţie, în timpul 
căreia a fost sfi nţit Prestolul sfântului locaș.

În continuare a urmat Sfânta și Dumnezeiasca 
Liturghie ofi ciată de către Întâistătător, în timpul 

căreia tânărul Gavriil Boboc a fost hirotonit de 
către Înalt Prea Sfi nţia Sa în treapta de diacon.

În continuare, soborul preoţesc și numeroșii 
credincioși au înconjurat biserica, citindu-se 
din înţelepciunea Evangheliei, după care a fost 
săvârșit un Te-Deum de mulţumire și laudă lui 
Dumnezeu.

Mai apoi, Vlădica Vladimir a vorbit 
enoriașilor, felicitându-i cu ocazia încheierii 
muncii binecuvântate de reparare a bisericii, 
îndemnându-i și în continuare cu același elan și 
bunăvoinţă să îndeplinească toată fapta cea bună 
și de folos sufl etului.

La rândul său, părintele Radeon, parohul 
din localitate, a mulţumit Înalt Prea Sfi nţiei 
Sale pentru deosebita cinste pe care a făcut-o 
creștinilor din Olișcani venind să împartă cu 
ei bucuria sărbătorii, asigurând Arhiereul de 
supunere fi ască și de bună chivernisire a parohiei 
încredinţate.

După serviciul divin toţi cei prezenţi au 
primit calendare bisericești, după care s-au reunit 
la o agapă frăţească.

Planifi carea acţiunilor comune 
pentru anul 2013 între Mitropolie 
și Ministerul Apărării

La Palatul Mitropolitan a fost primit ministrul Apărării dl Vitalie 
Marinuţa, fi ind însoţit de preoţii militari Corneliu Dobrogeanu și 
Gheorghe Gavriliţa.

S-au făcut bilanţurile activităţilor comune, desfășurate mai bine de 15 
ani, constatându-se că asistenţa religioasă în armată contribuie la educaţia 
patriotică, civică și etică atât a militarilor în termen, cât și a ofi ţerilor.

De asemenea, a avut loc semnarea planului de colaborare pentru 
anul 2013 între Armata Naţională și Mitropolia Chișinăului și a întregii 
Moldove.

Ministrul Apărării a menţionat că afl area preoţilor în mijlocul 
oștirii este benefi că, pentru că le asigură militarilor posibilitatea de a 
se perfecţiona, printr-o cunoaștere mai bună a învăţăturii și moralei 
creștine.

La rândul său, Înalt Preasfi nţitul Vladimir s-a arătat mulţumit de 
colaborarea existentă între Ministerul Apărării și Biserică.

„În 16 ani de prezenţă a preoţilor în unităţile Armatei Naţionale, 
militarii au demonstrat că nu le sunt străine valorile spirituale ale neamului 
nostru, promovate în rândul tinerei generaţii”, a Mitropolitul Vladimir.

Planul de acţiuni prevede o serie de activităţi comune desfășurate 
de către cele două instituţii, cum ar fi  dotarea cu literatură religioasă a 
bibliotecilor unităţilor militare, elaborarea recomandărilor instructiv-
metodice privind asistenţa religioasă, desfășurarea ședinţelor, 
seminarelor, convorbirilor duhovnicești cu militarii din grupurile de 
risc, binecuvântarea militarilor detașaţi în misiuni de menţinere a păcii și 
aplicaţii multinaţionale etc.

HIROTONII
17 martie
În cadrul Liturghiei de la catedrala 

Mitropolitană din Chișinău, diaconul Gavriil 
Boboc  fost hirotonisit în treapta de preot pe 
seama bisericii „Sf. M. Mc. Dumitru Izvorâtorul 

de Mir” din or. Florești.
3 martie
Diaconul Vasile Gavriliţă a fost hirotonit 

în treapta în treapta preoţească pe seama bisericii 
„Sf. M. Mc. Dumitru” din Orhei. 

23 februarie 
Tânărul Vasile Gavriliţa, a fost hirotonit 

în treapta diaconească.

Biserica din s. Olișcani, r. Șoldănești, în strai 
de sărbătoare

Adunarea generală a preoţilor din cuprinsul 
Episcopiei de Edineţ și Briceni
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Cunoașterea lui Dumnezeu se dobândește și pe calea cuvântului scris, iar aceasta 
se urmărește și se realizează și la ora de religie. Cunoașterea cu mintea trebuie asociată 
cunoașterii cu inima curată.

Omul are nevoie de cunoașterea unui număr de reguli morale și orice regulă trebuie să 
aibă drept temelie o învăţătură de credinţă. Aceasta este mijlocită tot la ora de religie.

Astfel, vineri, 22 februarie 2013, în incinta Liceului Teoretic „Ion Creangă” din s. Coșniţa 
s-a desfășurat seminarul raional cu profesorii de religie „Integritatea didactică orientată 
spre formarea competenţelor specifi ce în predarea disciplinei opţionale religia” la care au 
participat dna Maria Jimbei, vicepreședintele raionului Dubăsari, dna Larisa Braducean, șef 
Direcţia Învăţământ Tineret și Sport (DÎTS), Iaviţa Tatiana, specialist principal DÎTS, Isaicul 
Svetlana, specialist-coordonator DÎTS, protoiereul Alexei Boenciuc, șeful direcţiei metodice 
a Direcţia Studii a Mitropoliei Moldovei (DSMM), dna Angela Levinţa, șeful Cabinetului 
Metodic, DSMM, administraţia liceului  și preoţii care predau religia în școală.

În cadrul orei publice, care a fost realizată de protoiereul Veaceslav Ciorbă, elevii 
au făcut cunoștinţă cu viaţa și activitatea Sfi nţilor Trei Ierarhi pentru a-și crea o viziune 
adevărată despre Biserică și slujitorii ei. Profesorul a scos în evidenţă faptele morale ale 
Sfi nţilor Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur cu scopul de a forma la 
elevi un  comportament religios moral. La fi nele lecţiei elevii au formulat învăţături morale 
necesare progresului lor spiritual, pornind de la modelele oferite de Sfi nţii Trei Ierarhi.

Atelierul de lucru cu subiectul „Problematizarea – metodă de predare folosită în studiul 
religiei” a fost prezentat de către prot. A. Boenciuc, iar despre necesitatea modernizării 
continue a curriculumului școlar la disciplina religia și alte probleme stringente a vorbit dna 
A. Levinţa.

Ceea ce trebuie sa menţionăm în special, este faptul că educaţia moral-religioasă este o 
misiune deosebit de grea. În fi ecare zi profesorul trebuie să se gândească că sămânţa pe care 
o sădește în sufl etele copiilor trebuie să încolţească pentru a deveni mai buni, mai iubitori 
faţă de Dumnezeu și faţă de aproapele lor.

Anume profesorului de religie îi revine această nobila misiune „de a fi  lucrător 
împreună cu Dumnezeu pentru formarea sufl etelor elevilor”. Un sacrifi ciu mare pentru a 
scoate la iveală frumuseţea sufl etului.

 Svetlana Isaicul,
specialist-coordonator DÎTS

Sursa:  http://protopopiat-criuleni-dubasari.md/

În cadrul săptămânii claselor 
primare cu elevii școlii-internat pentru 
copii cu defi cienţe de auz din Cahul s-
au petrecut multe măsuri interesante. 
Elevii  au afl at ceva nou despre Spiridon 
Vangheli, căruia îi este dedicat anul 
actual. La fel mai mult l-au cunoscut 

și pe Guguţă, cu plăcere luând parte la 
diferite activităţi. Interesul elevilor a 
crescut, avându-l ca oaspete pe preotul 
din Catedrală “Sfi nţilor Arhangheli 
Mihail și Gavriil”.

 Părintele Ioan a deschis pentru 
elevi o altă viziune asupra lui Guguţă, 
povestindu-le, că Guguţă se aseamănă 
după calităţile sale spirituale cu acel 
copil, care este pus de Domnul ca pildă 
pentru oameni. (Mt,18,1-4) Biserica 
îi îndeamnă pe toţi să se asemene 
cu acest copil, blând și iertător, ca 
și Guguţă. Elevii cu mare interes și 
atenţie îl ascultau pe preot. La fi nele 
activităţii, părintele Ioan le-a făcut 
copiilor o surpriză, dăruindu-le o tortă 
în forma cușmei lui Guguţă. 

Tatiana Belaia 

Astăzi marţi, 12 martie 2013, la 
sediul eparhial din Bălţi a avut loc 

încununarea ciclului de seminare 
pentru profesorii de Religie ai 
Liceului Teoretic “G.Coșbuc” din 
Bălţi. Într-o ambianţă festivă, dar 
și colegială au fost înmânate acte, 
ce certifi că capacitatea profesorilor 
laici de a transmite învăţătura sfântă 
a Evagheliei celor mici – elevilor. 
Atmosfera a fost una îmbucurătoare, 
după cum urmăriţi în fotoreportajul 
ce urmează mai jos. La sfârșitul 
ceremoniei de desemnare, a avut loc 
și tradiţionala agapă.

În fi ecare an învăţăceii Seminarului Teologic din Chișinău participă la 
Olimpiada desfășurată în cadrul instituţiei. Au fost selectate două echipe cu 
seminariști, fi ind propuse întrebări din principalele discipline teologice. 

Elevii au demonstrat ample cunoștinţe în domeniul biblic și liturgic, precum 
și din teologia morală și dogmatică. Cel mai slab compartiment a fost cel istorico-
bisericesc.

Moderatorul olimpiadei a fost părintele Ioan Uglea, director-adjunct, care a 
mulţumit participanţilor, precum și juriului, compus din trei studenţi ai Academiei 
Teologice, pentru participare activă și i-a îndemnat pe seminariști să râvnească 
spre noi cunoștinţe duhovnicești.

La eveniment au participat profesori și elevi ai școlii, iar drept invitat a fost 
părintele Octavian Moșin, dr. conf. univ., din cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, care le-a vorbit celor prezenţi despre teologie ca cunoaștere și trăire a 
celor dumnezeiești.

La fi nal dna Rodica Slivca, director-adjunct, a împărţit participanţilor 
calendare bisericești de masă și a mulţumit tuturor participanţilor pentru interes 
și perseverenţă.

La 14 martie a.c., Liceul Teoretic “Mihail Bârcă”din comuna Mileștii Mici, raionul 
Ialoveni, în colaborare cu Direcţia Generală Învăţământ Tineret și Sport Ialoveni a organizat 
pentru profesorii de religie din raion un Seminar Teoretico-Practic cu tema: “Metode 
interactive de lucru în cadrul orelor de religie”.

Participanţii la seminar au fost întâmpinaţi cordial atât de către domnul director 
Gheorghe Eșanu, directorul instituţiei, colectivul pedagogic, precum și de către parohul 
bisericii din localitate, Prot. Mitr. Manole Brihuneţ.

În cadrul evenimentului s-au desfășurat două ore publice la obiectul, Religia, clasa a 
III-a cu tema: “Rugăciunea Domnească – cele 7 cereri” și în clasa a VII-a cu tema: “Sfânta 
Liturghie – Viaţa în Hristos”, predată de către profesorul de Religie din cadrul acestei 
instituţii – domnișoara Victoria Captari, care deţine și funcţia de psiholog școlar.

Datorită competenţelor și pregătirii teologico-pedagogice pe care le posedă profesoara 
de religie, orele publice au fost susţinute la cel mai înalt nivel.  Profesoara a folosit multiple 
metode interactive precum și tehnicii moderne prin care elevii au însușit materia predată cu 
multă ușurinţă și cu un interes deosebit.

Metodele folosite în cadrul acestor lecţii au fost apreciate cu califi cativul “foarte bine” 
atât de administraţia liceului, de Prot. Andrei Oistric, metodist responsabil de predarea 
religiei în raion, dar și de către reprezentantul direcţiei raionale, Doamna Maria Nartea. 
Toate aceste practici au servit drept modele efi ciente pentru îmbunătăţirea calităţii de predare 
pentru toţi profesorii de religie participanţi la seminar.

Un capitol aparte a fost rezervat expunerii metodelor interactive de lucru utilizate în 
cadrul orelor de religie. La fi nalul evenimentului, reprezentantul Direcţiei raionale, dar și toţi 
participanţii au mulţumit instituţiei gazdă pentru buna organizare și au menţionat necesitatea 
conlucrării intense continue pentru promovarea predării religiei în mai multe instituţii 
școlare din raion.

În încheiere, Prot. Andrei Oistric a transmis mesajul Direcţiei Mitropolitane pentru toţi 
profesorii de religie din raion, prin care sunt îndemnaţi să organizeze o oră extracuriculară 
în legătură cu evenimentul deosebit pentru Biserica Ortodoxă – aniversarea a 1700 ani de la 
Edictul de la Milan din 313, când Împăratul Constantin cel Mare a dat libertate creștinilor, 
dar și împlinirea a 200 ani de la înfi inţarea Mitropoliei Chișinăului și a Hotinului.

Prin ora de religie învăţăm apartenenţa 
la credinţa străbună

Seminar Teoretico-Practic la Mileștii Mici

Despre Guguţă și rai...

La sediul eparhial din Bălţi au fost înmânate 
certifi cate de participare la seminare unui 
nou colectiv de profesori de Religie

Olimpiada internă la Seminarul 
Teologic din Chișinău
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Martie - Mărţișor
1 J 14 Cuv. Mc. Evdochia; Cuv.

Domnina; Sf. Mc. Antonina.
2 V 15. Sf. Sfi nţitul Mc. Teodot; Sf.

Mc. Isihie și Nestor.
3 S 16 Sfi nţii Mucenici Eutropie,

Calinic și Vasilisc.
4 D 17 Duminica Izgonirii lui

Adam din Rai. Duminica iertării.
Cuviosul Gherasim de la Iordan; Sf. Mc.
Pavel.

5 L 18 Săptămâna I-a din Postul 
Mare. Sf. Sfi nţit Mc. Conon din Isauria;
Sf. Mc. Iraida. Începutul Postului Mare.

ţ

6 M 19 Sfi nţii 42 de Mucenici din
Amoreea; Sf. Eufrosin.

7 Mc 20 Sf. Sfi nţit. Mc. și episcop
din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie,
Capiton, Elpidie.

8 J 21 Cuviosul Teofi lact 
Mărturisitorul, episcopul Nicomidiei;
Cuv. Dometie.

9 V 22 + Sfi nţii 40 de Mucenici din
Sevastia; Sf. Mc. Urpasian.

10 S 23 Sâmbăta Sf. Teodor Tiron.
Sf. Mc. Condrat, Ciprian, Dionisie și cei
împreuna cu dânșii.

11 D 24 Duminica I-a din Postul
Mare. (A Ortodoxiei) Sf. Sofronie
Patriarhul Ierusalimului; Sf. Mc. Trofi m
și Talu.

12 L 25 Săptămâna a II-a din Postul
Mare.  Cuv. Teofan Mărturisitorul; Sf.
Grigorie Dialogul.

13 M 26 Aducerea Moaștelor Sf.
Ierarh Nichifor.

14 Mc 27 Cuviosul Benedict; Sfântul
Mucenic Alexandru preotul.

15 J 28. Sfi nţii Mucenici Agapie,
Plisie și Timolau și cei împreuna cu
dânșii.

16 V 29 Sfi nţii Mucenici Sabin,
Papa, Romano și Anin.

17 S 30 Cuviosul Alexie omul lui
Dumnezeu; Sf. Mucenic Marin.

18 D 31 Duminica a II-a din Postul
Mare a Sf. Grigorie Palama. Sf. Chiril
arhiepiscopul Ierusalimului.

19 L 1 Săptămâna a III-a din Postul
Mare. Sfi nţii Mucenici Hrisant, Daria și
Ilaria.

20 M 2 Cuvioșii Mucenici uciși în
Mănăstirea “Sfântul Sava cel Sfi nţit”.

21 Mc 3 Cuviosul Iacob, episcopul
și Mărturisitorul; Sf. Toma și Serapion.

22 J 4 Sf. Sfi nţit Mc. Vasile, preotul
din Ancira.

23 V 5 Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199
de ucenici ai lui.

24 S 6 Pomenirea celor răposaţi. Cuv.
Zaharia; Sf. Mc. Luca; Sf. Artemon.

25 D 7 (+) Duminica a III-a din
Postul Mare, a Sfi ntei Cruci. Buna
Vestire. (Dezlegare la pește).

26 L 8  Săptămâna a VI-a din Postul
Mare. Soborul Arh. Gavriil; Sf. V.
Montanus preotul și soţia sa Maxima.

27 M 9 Sf. Mc. Matroana din
Tesalonic; Sf. Prooroc Anania.

28 Mc 10 . Cuv. Ilarion cel Nou
și tefan, făcătorul de minuni; Sfi nţii
Mucenici Filit și Lidia.

29 J 11 Cuv. Mc. Marcu episcopul
Aretuselor; Sf. Chiril diaconul.

30 V 12 Cuv. Ioan Scărarul; Sf.
Prooroc Ioad; Sf. Evula – mama Sf.
Pantelimon.

31 S 13  Pomenirea celor răposaţi.
Sf. Sfi nţit Mc. Ipatie, episcopul Gangrei;
Sf. Acachie și Veniamin diaconul.

(începutul în pag. 1)
Postul Mare este alcătuit din 7 săptămâni, ultima 

fi ind Săptămâna Patimilor. Conform Tipicului, el începe în 
seara Duminicii Lăsatului de brânză sau a Izgonirii din Rai 
cu ritul solemn și emoţional al iertării reciproce a păcatelor. 
În timpul acestui ofi ciu, preoţii și mirenii fac unii altora 
o metanie, cerându-și iertare și dorindu-și „Post bun”. De 
aceea, în Bisericile slave, Duminica Lăsatului de brânză 
sau a Izgonirii din Rai se mai numește „Duminica Iertării”. 
Această tradiţie pune în practică cuvintele Mântuitorului: 
„Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar și acolo îţi vei 
aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul 
tău acolo, înaintea altarului, și mergi întâi și împacă-te cu 
fratele tău și apoi, venind, adu darul tău” (Matei 5, 23-24). 
Și postul este o jertfă bineplăcută lui Dumnezeu, de aceea, 
este bine ca înainte de al „aduce la altar”, să iertăm și să 
cerem iertare celor din jur. Împăcându-ne cu aproapele 
nostru, punem temelia împăcării cu Dumnezeu.

Săptămâna I-a

Această săptămână, în tradiţia bisericească, se mai 
numește „săptămâna curată”, pentru a sublinia importanţa 
ei ca model pentru toate celelalte săptămâni ale Postului 
Mare. Cum vom începe, așa vom continua - această 
lege universală este valabilă și în privinţa postului. De 
aceea, prima săptămână trebuie să fi e păzită cu cea mai 
mare rigoare posibilă. În unele mănăstiri, nu se mănâncă 
nimic până vineri, în altele, nu se mănâncă numai lunea, 
miercurea și vinerea. Însă, nu cantitatea este importantă, ci 
efortul sincer al creștinului de a posti, fi ecare după puterea 
proprie. Căci, în ciuda diversităţii de stări a creștinilor, în 
această săptămână, cu toţii „devenim monahi”. Despre 
importanţa Săptămânii întâi ne vorbește și faptul că, după 
rigoare, ea este egală cu Săptămâna Patimilor. Dacă în 
ultima săptămână - pătimim cu Hristos, în Săptămâna 
întâi - ne îmbrăcăm cu Hristos, murind nouă înșine. Prin 
urmare, în această săptămână se practică postul negru, 
pentru a reda chinurile nașterii în Hristos. Fără suferinţă, 
nu există pocăinţă, iar fără de moarte - înviere. Pentru 
a sublinia această idee fundamentală, Sfi nţii Părinţi au 
dispus ca în Săptămâna întâi să se săvârșească Canonul cel 
Mare al Sfântului Andrei Cretanul, un semn de ascultare și 
pocăinţă.

a) Canonul cel Mare al Sfântului Andrei 
Criteanul

Canonul Mare a fost compus de Sfântul Andrei 
Cretanul, monah de la mănăstirea Sfântul Sava din 
Palestina, care ulterior, după o ședere la Constantinopol, 
a devenit arhiepiscop al Cretei. Acesta, căzând în erezia 
monotelită (o singură voinţă divină în Iisus Hristos), a 
revenit în scurt timp la credinţa ortodoxă, compunând 
spre sfârșitul vieţii sale acest Canon de pocăinţă. La 
început, Canonul cuprindea 250 de tropare și cele nouă ode 
scripturistice cântate. Mai târziu, i s-a adăugat un canon în 
două tropare pe odă închinat Sfi ntei Maria Egipteanca și un 
tropar dedicat Sfântului Andrei Cretanul. Astăzi, numărul 
total al troparelor se ridică la peste 300. 

Acest Canon de pocăinţă, fi ind împărţit în patru 
părţi, se săvârșește la Pavecerniţă, de luni până joi. Este cel 
mai frumos, dar și cutremurător Canon de pocăinţă scris 
în istoria Bisericii Ortodoxe și participarea la ofi cierea lui 
este nu doar folositoare, ci chiar necesară pentru a pune un 
început bun al pocăinţei. Exemplele pocăinţei din Sfânta 
Scriptură, amintirea și plângerea păcatelor proprii, toate ne 
provoacă străpungerea inimii și conștientizarea păcatelor 
săvârșite: „Legea a slăbit, Evanghelia nu mai lucrează și 
toată Scriptura nu mai este băgată în seamă; profeţii au slăbit 
și tot cuvântul celui drept. Și rănile tale, sufl ete al meu, s-au 
înmulţit, nefi ind doctor care să te însănătoșeze” (Canonul 
Mare, oda 9, troparul 3). De aceea, în dorinţa tămăduirii, 
împreună cu Sfântul Andrei Cretanul, cu lacrimi, strigăm 
către Domnul: „Sângele cel din coasta Ta să-mi fi e mie 
scăldătoare, băutură și apă a iertării ce a izvorât, ca să mă 
curăţesc cu amândouă, ungându-mă și bând, iar ca o ungere 
și băutură, Cuvinte, să-mi fi e cuvintele Tale cele de viaţă” 
(Canonul Mare, oda 4, troparul 20). 

b) Duminica Ortodoxiei 

(La Evanghelie se citește despre milostenie și iertarea 
greșelilor Matei 6, 1-15)

Prima săptămână a Postului Mare este încununată 
de Duminica Ortodoxiei. Acest praznic a fost fi xat pentru 
prima duminică a Postului Mare de către patriarhul Metodie 
al Constantinopolului cu prilejul restaurării defi nitive a 
cultului sfi ntelor icoane în Imperiul Bizantin pe 11 martie 
843. Acest praznic a fost întitulat Triumful Ortodoxiei, 
pentru că, cu dispariţia ereziei iconoclaste, s-a încheiat 
perioada de apariţie a marilor erezii în sânul Bisericii 
Ortodoxe. De aceea, cel de-al doilea Sinod de la Niceea 
(787) a fost privit drept pecetea celor șapte mari Sinoade 
Ecumenice. În această duminică, cinstim cu deosebire 
icoanele care au menirea să ne apropie de Dumnezeu și 
prietenii Săi, sfi nţii. Noi cinstim icoanele pentru că ele 
reprezintă persoane sfi nte și demne de urmat, cinstim aceste 
persoane din icoane și nu materialul din care este făcută 
icoana. Așa, precum păstrăm cu toată dragostea fotografi ile 
celor dragi nouă, tot așa și creștinii ortodocși păstrează, 
în casele lor, icoanele ce reprezintă Mântuitorul, Maica 
Domnului, îngerii și sfi nţii lui Dumnezeu. Fotografi ile 
nu sunt mai presus decât persoanele reale reprezentate pe 
ele; tot astfel, nici icoanele nu pot înlocui pe Dumnezeu. 
Ele sunt biblia în imagini, Evanghelia întrupată în culori, 
liniștea ochilor și adeverirea celor nevăzute. Dumnezeu, 
prin icoane, a făcut și face multe minuni, ceea ce arată 
dreapta credinţă a creștinilor ortodocși.

De asemenea, Duminica Ortodoxiei cheamă la 
unitatea creștinilor care mărturisesc dreapta credinţă. 
În zilele noastre, când potrivnicul lucrează, dezbinând 
creștinii prin apariţia și răspândirea multor secte și 
prooroci mincinoși, trebuie să păzim și să apărăm credinţa 
noastră strămoșească, dar nu prin dictatura majorităţii, ci 
prin cunoașterea și trăirea iubirii creștine, prin practicarea 
poruncilor divine și celor ale Bisericii Ortodoxe. Cu acest 
scop apologetic (de apărare a credinţei), în timpul Sfi ntei 
Liturghii din această duminică, se citește Synodikon-ul în 
care este mărturisită credinţa ortodoxă și condamnată orice 
erezie sau deviere de la dreapta credinţă. Așadar, praznicul 
Ortodoxiei are menirea să ne întărească în credinţa noastră, 
ca faptele și roadele postului să nu se piardă în zadar.

POSTUL MARE - VECHIMEA ȘI IMPORTANŢA LUI
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A APĂRUT 
O 

NĂDEJDE…
În cadrul desfășurării proiectului privind 

deportările din regiunea Cernăuţi, din cadrul 
programului Geschictswerkstatt Europa, 
colegii Marian Lopata și Andrei Mastîca 
au vizitat satul Toporăuţi (Toporivţi), la 
nord de orașul Cernăuţi, actualmente un sat 
ucrainean. În data de 4 august 2012 au luat 
un interviu de la Maria Ţîbuliac-Bondar de 
86 de ani, care a fost condamnată după război 
la “lipsirea de drepturi cetăţenești pentru 10 
ani cu lagăre de muncă îndepărtate”.  Făcea 
parte dintr-un grup mai mare de condamnaţi 
care aveau legături cu mișcarea de partizani 
ucraineni. Locul detenţiei a fost în regiunea 
Irkutsk. Din interviul acordat se desprind 
două moment frumoase cu referire la viaţa 
religioasă. 

Legat de primele zile a afl ării în Siberia 
își aducea aminte de „o femeie bătrână cu 
numele Treonovici. Ea se ruga tot timpul și 
ţinea [în mâini] metania. Eu îi duceam tot 
timpul „balandă“ (rus.) și altă mâncare, îi 
ajutam. Pentru că ea era prea bătrână. Apoi 
ne-au trimis la muncă”.

La întrebarea – “Ce condiţii erau în 
lagăr? Cineva vă ajuta”? Și-a adus aminte 
de un moment deosebit petrecut într-un an 
de Bobotează. “…în lagăr nu erau icoane. 
Iar de Bobotează (Iordanul) eu am întâlnit 
o cunoscută – Galina din Bucovina. Și am 
văzut că ea a luat-o într-o parte. Eu am 
întrebat-o unde se duce, și ea mi-a propus 
să merg să mă rog. Eu mi-am dat acordul 
cu bucurie. În acea baracă erau câteva 
femei mai în vârstă. Una din ele a scos din 
saltea Biblia și noi am început să ne rugăm 
împreună și să cântăm încet cântece, pentru 
că aceasta era interzis. Mi s-a făcut mai ușor 
îndată și a apărut o nădejde”.

Din păcate nu a rememorat și alte 
momente de acest fel, care trebuie să fi  fost 
mai multe. În acest context pot să menţionez 
că din mărturia Domnicăi Hostiuc din satul 
Mahala, deportată în iunie 1941, am reţinut 
cazul unei românce care a refuzat să iasă la 
muncă în pădure (de obicei tăiatul lemnelor) 
deoarece era zi de duminică. A fost forţată să 
meargă să lucreze și a murit în aceeași zi, un 
copac căzând peste ea.

Astăzi ne putem întreba câţi astfel 
de oameni ai credinţei au fost precum 
bătrâna Treonovici sau românca amintită de 
Hostiuc.

Aș mai adăuga că satele nord-bucovinene 
se evidenţiau și se mai evidenţiază prin 
profunda religiozitate a locuitorilor. În satul 
Toporăuţi, moșie a familiei Barnovschi în 
secolul al XVII-lea, se afl ă și astăzi biserica 
ctitorită de acest neam. Neam din care a 
făcut parte și un tragic domnitor moldovean, 
Miron Barnovschi, mazilit și executat de 
turci.

Amintirile Mariei Ţîbuliac ne arată că și 
în condiţii foarte grele de detenţie, în lagărele 
staliniste, au fost oameni care au păstrat vie 
fl acăra credinţei (rugându-se pe ascuns ca în 
vremurile creștinismului primar) și care prin 
modul lor de viaţă au menţinut sau au trezit 
nădejdea celorlalţi.

Dr. Nichita Tărîţă

24 martie este prima duminică a Postului Mare, 
pentru creștinii ortodocși, cunoscuta sub numele de 
Duminica Ortodoxiei.

Tema Duminicii Ortodoxiei este: “Triumful Sfi ntelor 
Icoane”. Postul Mare începe astăzi, luni.

În timpul secolului al VIII-lea, Biserica s-a luptat 
dacă să mai păstreze sau să îndepărteze Sfi ntele Icoane, 
“imagini” ale lui Hristos, ale Fecioarei Maria și ale 
Sfi nţilor. Aceste icoane erau păstrate și venerate atât în 
biserici cat și în casele particulare.

Iconoclaștii - sau cei care s-au opus icoanelor 
– suspicioși in fata oricărei forme de arta 
religioasa, care ar fi  reprezentat fi inţe umane sau 
pe Dumnezeu, au cerut distrugerea icoanelor. 
Cealaltă parte, cei ce venerau icoanele, au apărat 
cu fermitate locul sfi ntelor icoane in viaţa Bisericii.

   Care a fost semnifi caţia doctrinară a icoanelor?   
Apărătorii acestora considera ca icoanele păstrează 

doctrina completă și corectă a lui Hristos. De fapt, atât 
cei care erau împotriva icoanelor, cat și cei care apărau 
icoanele, au căzut de acord că Dumnezeu nu poate fi  
reprezentat în natura sa eternă.

Apărătorii icoanelor au considerat că, odată ce 
Întruparea a fost posibila, arta religioasa este si ea 
posibila, întrucât Dumnezeu poate fi  descris, deoarece El 
a devenit om si, prin urmare, El a luat trup omenesc și a 
locuit printre noi.

Pentru Biserica Ortodoxă - trupul mistic al lui Hristos 
- icoanele sunt inseparabile de credinţă.

Ele sunt privite ca extensii ale vieţii interioare a 
Bisericii, obiecte destinate să educe dar, de asemenea, si 
să atragă credincioșii, prin intermediul lumii materiale, în 
comuniunea cu lumea de dincolo, inefabilă (de nedescris 
in cuvinte).

În general vorbind, o icoana este o reprezentare a 
unei persoane sau a unui eveniment din istoria mântuirii, 
importanta pentru creștinul ortodox.

Bisericile ortodoxe sunt, de obicei, pline cu icoane 
ale unor imagini biblice sau sfi nţi.

În mod tradiţional, fi ecare biserică are un iconostas 
(catapeteasma), un perete bogat colorat, care separă 
naosul (partea cea mai din fata in care pot sta credincioșii, 
cuprinzând stranele – locurile principale, unde stau și 
cântăreţii) de Altar. Acesta relatează povestea credinţei 
în imagini vizuale, atât din timpurile Vechiului Testament 
cat si din cele ale Noului Testament.

Pentru persoanele nefamiliarizate cu gândirea 
ortodoxă, icoanele, pur și simplu, pot părea a fi , insa,  
„imagini” religioase. Cu toate acestea, iconografi i 
ortodocși și teologii atrag atenţia rapid asupra faptului 
că icoanele sunt mult mai mult decât simple imagini. 
Funcţia principală a unei icoane este cea teologică, nu cea 
decorativa.

Pentru creștinii ortodocși, icoanele sunt adesea numite 
“teologie în culori”. Ele sunt o forma de arta liturgică și, 
așa cum numele in sine o specifi ca, sunt inseparabile de 

Liturghie și de viaţa de rugăciune personală.
Creștinii ortodocși nu se închină la icoane, pentru ca 

închinarea se cuvine numai lui Dumnezeu. Icoanele sunt 
folosite pentru a ne învăţa și a ne reaminti de Dumnezeu 
și de Biserica Sa. Fiecare semn, simbol si fi gura 
bisericeasca ne vorbește despre mântuirea noastră.
   Ele sunt și indicatoare și ajutoare vizuale pentru cei care 
nu pot citi.

Când credincioșii ortodocși se apleacă în faţa unei 
icoane și o săruta, acest lucru nu reprezintă o venerare și 
o omagiere a substanţei materiale din faţa lor, ci a ceea ce 
icoana descrie și imaginează.

Creștinii ortodocși descriu icoanele ca pe “ferestre 
către Cer”, fi ind un fel de punţi către lumea spirituală. 
Icoanele nu descriu, însă, numai spiritualul, ci ele deţin in 
ele sfi nţenia subiectelor pe care le descriu.

Victoria fi nală, pentru păstrarea Sfi ntelor Icoane în 
Biserică, a avut loc la Sinodul Ecumenic al VII-lea, in 
anul 787 după Hristos, amintită ca “Triumf al Ortodoxiei”. 
Acest eveniment istoric este comemorat anual, în prima 
duminică a Postului Mare.

Un articol de: Pr. Andrei Gall, preot al Bisericii 
Ortodoxe Sf. Ioan Botezătorul din Sharon, Pennsylvania 

- informează Agenţia de știri Lăcașuri Ortodoxe, prin: 
Redacţia Știri 

 Icoanele, legate de istoria mântuirii - despre Duminica 
Ortodoxiei, cu un părinte din Pennsylvania, USA

A venit primăvara cea mult așteptată. 
Covorul argintiu de zăpada tocmai s-a topit 
de soarele ce strălucește mai puternic pe 
bolta cerului senin. Acesta este primul semn 
al primăverii. Păsărelele vin din ţările calde 
pentru a ne încânta cu trilul lor fermecător. Au 
înfl orit primele fl ori ale primăverii – ghioceii 
albi, plăpânzi și frumoși.

Odată cu sosirea primăverii, în sala festivă 
a Colegiului Agricol  din satul Ţaul, raionul 
Dondușeni, a fost organizată o manifestare 
extra-școlară cu participarea tuturor elevilor. 
Participanţii din toate grupele au prezentat un 
program de cântece, scenete și poezii despre 
primăvară. 

La acest eveniment a fost prezent întreg 
corpul didactic împreună cu protoiereul 
Lucian Serdeșniuc, profesor de Educaţia 
Moral-Spirituală.

Preotul Lucian a venit cu un program de 
cântece duhovnicești și un mesaj de felicitare 
către profesori și elevi. În cuvântarea Sa le-a 
amintit tuturor despre datoriile faţă de părinţi 
și despre perioada Postului celui Mare, în care 
creștinul își sporește eforturile în vederea desăvârșirii sufl etești.

A consemnat Preoteasa Lucia Serdeșniuc

O primăvară cu multă bucurie (4-7 martie)
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Anul acesta se împlinesc 200 de ani de la înfi inţarea mitropoliei Chișinăului și Hotinului. Cu acest prileg redacţia va publica o 
serie de materiale dedicate acestui eveniment.

ÎNFIINŢAREA MITROPOLIEI CHIȘINĂULUI ȘI HOTINULUI
(începutul ăn nr. 1 (258), 2013)

În conformitate cu ucazul împărtesc din 21 august 
1813 corpul de slujitori ai catedralei arhierești avea 
următoarea componenţă: un protoiereu, un cliucar, doi 
preoţi, trei diaconi, doi ipodiaconi, patri cititori, doi 
clopotari și corul bisericesc.

Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, fi ind un 
om meticulos, la 16 octombrie 1814,  aclătuiește chiar și 
o îndrumare  referitoare la datoriile fi ecărei persoane din 
statele catedralei40, document care, în viziunea noastră,  
nu și-a pierdut valoarea nici în zilele noastre.

Necătând la faptul că după  răpirea Basarabiei 
de la Moldova, în conformitate cu legea provizorie din 
1812 rușii aveau  în  teritoriul dintre Prut și Nistru 12  
ţinuturi și 2 fragmente de ţinuturi41, noua eparhie păstra 
încă vechea împărţire a arhidiecezei sale în protopopii, 
care erau nouă la număr și anume: Hotin, Soroca, 
Greceni, Fălești, Orhei, Lăpușna, Hotărniceni, Codru și 
Basarabia de jos. Protopopii controlau și  supravegheau  
bisericile și pe preoţii din protopopiatele lor42. Noua 
eparhie avea mai mult de  812 biserici dintre care 
71243  în Basarabia și până la  100 în stânga Nistrului44. 
După sosirea ucazului împărătesc Mitropolitul Gavriil 
adresează o ”Carte pastorală” către fi ii săi duhovnicești 
din  noua eparhie, „tuturor pravoslavnicilor creștini, ci vă 
afl aţi cu lăcuinţa dencoace de apa Prutului”, cu prilejul 
începerii activităţii sale, în care se  spune printre altele că  
«scaunul Mitropoliei noastre cu episcopul Basarabiei, 
care este rânduit spre ajutor nouă și Dicasteria, adică 
cu judecătorie bisericească supt povăţuirea noastră, 
și cu tot ștatul nostru precum și Gubernia cu Divanul 
și cu tot ștatul ei, s-au așezat în orașul Chișinău, ca 
la mijlocul acestei de nou câștigate provinţii, pentru 
îndemânarea lăcuitorilor, care având trebuinţele ori 
la ce bisericească ori la ce politicească ocârmuire cu 
lesne vor putea veni și fără zăbavă își vor lua hotărârea 
sa, negrijindu-se nici pentru dare de rușfeturi, nici de 
vicleșugurile apucăturilor, pentru că acest fel de fapte 
ci sânt împotriva dreptăţii și a pravilelor vor fi  izgonite 
dela ceste judecătorii ...”. 

După primirea ucazului împărătesc la 25 
septembrie 1813, Mitropolitul Gavriil întreprinde măsuri 
concrete în vederea organizării noii eparhii. De aceea, 
pentru început  la 28 octombrie 1813 prin ordinul Nr. 
1711, el  poruncește Dicasteriei să ia măsurile necesare 
în legătură cu înfi inţarea noii eparhii a Chișinăului și 
Hotinului. În acest ordin se stipulează câteva momente 
interesante printre care și următoarele:

1.Dicasteria înfi inţată la Chișinău se va numi 
«Exarhiceasca Dicasterie a Chișinăului”, și se va conduce 
în exercitarea lucrărilor după Canoanele Sfi nţilor 
Părinţi  ai Bisericii Ortodoxe, după «Regulamentul 
Duhovnicesc” al întregii Rusii, ordinele Preasfântului 
Sinod și după dispoziţiile și rezoluţiile Mitropolitului. 
Tot așa urmau să se conducă și Soborul și Seminarul din 
Chișinău.

 2.Să se facă cunoscut, prin intermediul domnului 
inginer Ivan Marcovici Garting, General Maior, 
conducătorul militar și civil al acestei provincii, tuturor 
șefi lor militari, civili și ai zemstvei, care se afl ă în cetăţi, 
orașe, și judeţe din Basarabia, ordinul împăratului 
și cuprinsul lui, pentru cuvenita consideraţie faţă de 
Biserică și slujitorii ei. Ordinul Preasfântului Sinod 
despre formarea noii eparhii și cinci exemplare din 
referatul Sinodului, împăratului Alexandru I pentru 
înfi inţarea eparhiei Chișinăului și Hotinului urmau să 
se păstreze în arhivă, pentru informaţii și călăuzire în 
cazuri de necesitate.

Și guvernatorul Basarabiei V. Garting (Harting) a 
luat primele  măsuri necesare privitoare la îndeplinire 
poruncii împărătești privitoare la înfi inţarea noii eparhii. 
Astfel la 9 noiembrie prin scrisoarea Nr. 5470 comunică 
mitropolitului Gavriil că în conformitate cu porunca 
împăratului din 21 august 1813 și în urma adresării 
Înalt Preasfi nţitului Gavriil din 28 octombrie 1813 
sub Nr. 1658 a luat următoarele dispoziţii: 1-lui și al 
2-lea Departament al administraţiei regiunii, la toate  
poliţiile din orașe și Comandantului din Acherman, 
asemenea Comandantului Hotinului, dl General - Maior 
Liders, căruia i s-a încredinţat a forma armata aici, 
relativ la scutirea slujitorilor bisericești de încartiruire, 
impozite către stat, contribuţii și alte perceperi, despre 
apărarea clerului de orice persecuţie și de altele.  Iar dl 
Comandant din Acherman Locotenent-colonel Arseniev 
a fost  împuternicit să aleagă pentru Mitropolie 7 
desetine de vii în Acherman din cele libere și neglijate, 
adică din acele  ce după documente se găsesc că nu 
aparţin  nici turcilor, nici nu se luau din stăpânirea altor 
persoane particulare. Viile să fi e la un loc, separat, ca 

Mitropolia să dispună de ele independent de ceilalţi 
și să reușească a curăţi și îngropa  viile la timp până 
la venirea iernii. Această însărcinare urma să fi e 
îndeplinită  împreună cu poliţistul local și un  membru 
de cler, care urma să fi e desemnat de Mitropolitul 
Gavriil. Pentru alegerea viilor   la 12 noiembrie 1813 
din partea Mitropoliei au fost  desemnaţi   protoiereul 
Teodor Moleavinschi și blagocinul Ioan Popovici. Un 
ordin special a fost dat de către Garting locuitorilor  
votcinilor, aparţinând mănăstiri Căpriana, care se afl au 
în judeţul Orhei, prin care se cerea ca să se comunice 
prin cine și cum se cuvine, că atât mănăstirea aceasta  
este hotărâtă pentru  întreţinerea Casei Arhierești din 
Chișinău: cât și ei, locuitorii satelor acelei mănăstiri, 
potrivit tuturor îndatoririlor ţăranilor din votcine trebuie 
să depindă de dispoziţiile Mitropoliei, iar persoanelor, 
ce vor  vi numite de ea pentru conducerea  lor, li se 
cuvine supunere. Astfel de înștiinţare urma  să se facă 
și locuitorilor  votcinilor Purcari și Răscăeţi, afl ate 
în Basarabia, precum  și celor din moșiile mănăstirii 
Căpriana care întrau în  directa supraveghere și 
conducere a Mitropoliei, urmând ca Departamentul după 
obiceiul pământului, să întărească  toate în conformitate 
cu documentul cuvenit. Însă datorită faptului că ultimele 
votcine  din cele  menţionate: Purcari și Răscăeţi, s-au 
dat în arendă anuală prin contract boierului Cazimir: 
urma ca până la expirarea termenului anual și anume 
- până la 23 aprilie 1814 și moșiile acestea să rămână în 
arendă la arendatorii, care au încheiat contracte separate 
pentru ele cu antreprenorul superior din Basarabia; 
urma să se comunice locuitorilor    că obligaţiile 
acestea nu pot fi  călcate; Mitropolia însă  urma să fi e 
satisfăcută cu veniturile acelor votcine din ziua ieșirii 
ordinului împărătesc  pe marginea referatului Sinodului. 
În acest scop Generalul Garting a dat ordin separat 
Departamentului al 2-lea. 

Erau întreprinse măsuri și în privinţa incorporării 
în noua eparhie a parohiilor din stânga Nistrului. 
Astfel că la 23 octombrie 1813, arhiepiscopul Iov al 
Ecaterinoslavului  comunică Mitropolitului Gavriil că 
după ce a primit la 20 octombrie 1813 poruncă de la 
Sfântul Sinod, despre înfi inţarea  eparhiei Chișinăului 
și Hotinului, și despre trecerea la ea a unor biserici 
afl ate între Bug și Nistru, s-a ordonat din Consistoriul 
Ecaterinoslavului Dicasteriilor din Herson, Tiraspol, 
Olviopol, asemenea și protopopului orașului Odesa, 
protoiereului Ioan Voronici, că ei, făcând cunoscut 
clericilor acelor biserici pentru trecerea în supunerea 
Mitropolitului Gavriil și trimiţând «lucrările privitoare la 
ele și registrele către  Dicasteria Chișinăului cu inventare 
pe lângă rapoarte», au primit  poruncă  ca în toate  
chestiunile să se adreseze către cârmuirea noii eparhii 
de la Chișinău, iar în toate slujbele bisericești, la ectenii 
și alte locuri, să pomenească numele Mitropolitului 
Gavriil, așa cum  este prevăzut  după rânduielile 
bisericești.  La 16 noembrie 1813, mitroplitul Gavriil 
îi comunică guvernatorului civil De Richelie din Odesa 
despre trecerea în juridsdicţia noi eparhii a localităţilor 
din stânga Nistrului. Pest ezce zile acesta îi răsunde 
mitroplitului Gavriil prin scrisoarea din 26 noiembrie 
1813 el comunică  Mitropolitului Gavriil că a dat 
ordinele cuvenite ca instituţiile și locuitorii din eparhia 
Ecaterinoslavului, alăturaţi la eparhia Chișinăului, să se 
adreseze de acum înainte aici în chestiunile referitoare la 
soluţionarea și dispoziţia duhovnicească, să se adreseze 
la mitropolitul Gavriil sau la Dicasteria Exarhală din 
Chișinău52. În aceeași scrisoare De Richelie mai spune 
că se bucură faorete mult „că această nouă ţară a intrat 
în turma Voastră. Nădăjduiesc nu ai puţin că se bucură și 
îsuși locuitorii, știin bunătatea Voastră sufl etească”53.

La rândul  său și  administraţia duhovnicească 
din Tiraspol comunica Dicasteriei duhovnicești din 
Chișinău despre măsurile luate în parohiile acestei 
administraţii, ce urma să treacă la noua eparhie a 
Chișinăului și Hotinului. În acest raport se spune că 
la slujbele bisericești se va pomeni de acum înainte 
numele Arhiereului eparhial, Înalt Prea Sfi nţitului 
Mitropolit Gavriil.  În document se mai menţiona că 
s-a dat ordin protopopilor să întocmească un tablou  
despre biserici și clerici - copii lor de sexul bărbătesc 
și care învaţă la seminar, cu arătarea  anilor lor - tabloul 
s-a  trimis cu raport la Consistoriul Duhovnicesc 
din Ecaterinoslav. Administraţia Duhovnicească din 
Tiraspol, comunică totodată că unii clerici din această 
administraţie n-au prezentat anul trecut 1812 registrele 
metricale, formularele de serviciu și alte hârtii urgente 
și pe anul 1813 registrele de cei spovediţi, din cauza 
bolii molipsitoare în judeţul Tiraspol, ele încă n-au 
fost prezentate la această administraţie, dar după a lor 

prezentarea, ordinul urma să fi e executat îndată.
 Este cunoscut că ţarul  dispusese prin ucazul 

său că în noua arhidieceză să se aplice «obiceiurile 
locale, fi indcă s-a îngăduit poporului Basarabiei 
păstrarea vechilor sale drepturi moldovenești». De 
fapt, permisiunea rușilor pentru organizarea bisericii 
Basarabene după tradiţia Bisericii Moldovenești nu 
este ceva ieșit din comun fi ind dictată de politica 
lui Alexandru I faţă de provinciile, populate de alte 
naţionalităţi decât rusă. Pentru moment rușii au păstrat 
deosebirile naţionale. Mai era și alt motiv pentru  
tolernţa rușilor faţă de „obiseiurile locale”. 

Prin anexarea Basrarabiei, Rusia pentru prima oară 
ocupa un teritoriu locuit de o populaţie creștin-ortodoxă 
care se afl ase sun dependenţa Porţii. Acest fapt obliga 
Petersburgul să acorde  o atenţie specială provinciei, 
căreia  îi va reveni rolul de „vitrină” europeană 
a vastului imperiu. Locuitorii creștini, afl aţi sub 
dominaţie otomană, trebuiau convinși că sub oblăduirea 
pravoslavnicei puteri viaţa lor se va îmbunătăţi sub toate 
aspectele. Prin această politică se pregătea terenul pentru 
noi anexiuni în sud-estul Europei.  Anume prin acestea  
se explică constituţiile Finlandei (1809) și Poloniei 
(1815). Dreptul de autonomie recunoscut Basarabiei 
chiar în Regulamentul provizoriu din 1812 în paragraful 
6 declara: «Populaţia Basarabiei își păstrează legile ei», 
prevedere repetată apoi în «Așezământul organizării 
oblastiei Basarabia» din 1818. În acest  act cu privire la 
păstrarea dreptului anterior se stipula următoarele: «în 
procedura civilă, întrebuinţarea limbii moldovenești, 
se confi rmă pentru asigurarea dreptului, privilegiilor și 
legilor locale, acordate cu înalta milă pentru totdeauna 
oblastei Basarabia. Din această cauză Tribunalul regional 
civil în afaceri litigioase ale persoanelor particulare, se 
va conduce de drepturile și obiceiurile moldovenești». 

Acest obicei al pământului s-a menţinut în 
Basarabia, cu toate că în provincie după anexarea ei la 
Rusia, cu adevărat  au năvălit legile rusești și în primii 
10-20 de ani se ducea o luptă destul de înverșunată.

Explicaţia  acestei  rezistenţe a legilor locale, 
o găsim în faptul că guvernul rus încerca să câștige 
simpatia populaţiei băștinașe, dorind să facă din 
Basarabia un centru de atracţie pentru vecini.

Pe de altă parte un rol însemnat în acest proces 
istoric a jucat și mentalitatea boierului și ţăranului 
basarabean: ei doreau  constant să se judece  și să trăiască 
după obiceiul pământului și legile civile. Guvernul rus 
la acel moment nu a putut ignora această particularitate 
a noii provincii, cu atât mai mult că însăși păstrarea  
legilor pământului nu atingea de fel ordinea publică. 
Folosind prilejul, mitropolitul Gavriil a știut să apere 
și interesele preoţimii basarabene. După dispoziţiile 
acestui «Așezământ»  preoţimea forma o tagmă specială 
«duhovenstvo - cler» cu drepturile  și privilegiile ei 
deosebite de tagma boierească sau de cea a ţăranilor și 
a târgoveţilor. Astfel  la stăruinţa Mitropolitului  s-au 
luat  în «Așezământul  din 1818 următoarele dispoziţii 
favorabile  privitoare la preoţime și slujitorii bisericești. 
«Drepturile  și  pronomiile părţii duhovnicești 
atrăgătoare  de ceia în public  mărturisire a credinţelor 
să vor  păzi  întru deplina lor știre și slobozenie. Partea 
duhovnicească a legii stăpânitoare a greco-răsăritului se 
vor folosi  cu toate  acele privilegii și venituri, dobânzile 
după hrisoavele moldovenești și apoi   de la înaltele 
ucazuri împărătești după unirea cu Rusia». 

Însă Biserica pe lângă obiceiul pământului pe care 
le respectă, mai are și legile sale proprii, după care se 
conduce în organizarea și funcţionarea sa ca instituţie 
social-religioasă. De aceea pentru rezolvare  litigiilor  
care  apăreau, și judecarea clericilor pentru pricini 
canonice și crime specifi ce bisericești, în conformitate 
cu  practica Bisericii Ortodoxe Ruse, în septembrie 1813 
este înfi inţată “Exarhiceasca Dicasterie a Chișinăului”, 
care urma să se conducă în lucrările sale de Canoanele 
Sfi nţilor Părinţi  a Bisericii Ortodoxe, ca izvoare 
comune pentru dreptul bisericesc ortodox  în general, 
dar și de Legislaţia Imperială în privinţa chestiunilor 
bisericești de dispoziţiile Sfântului Sinodului, ordinele 
și dispoziţiile Kiriarhului acestei provincii bisericești.

La conducerea  eparhiei,  arhiepiscopul  Chișinăului 
urma să fi e  ajutat de către protopopi (blagocini). 
Protopopii recomandau candidaţii la hirotonie,  făceau 
anchete în  parohii,  aplicau  pedepse  în  cazuri  de  
indisciplină a clericilor în subordine,  dar erau datori să-
i apere de  orice asupriri   din  partea  autorităţilor  sau  
a  mirenilor.  Tot Protopopii  supravegheau  și  starea  
morală  și  culturală  a clericilor.

(va urma)
Dr. Nicolae Fuștei
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Mama, dascăl al copilului ei
Mama își educă proprii copii atât prin cuvinte, cât mai ales prin ceea ce face zi 

de zi. Copilul vede cu ochii trupului, dar și cu ochii sufl etului, și aceasta se petrece 
înainte de a se naște, fi ind în pântecele mamei sale, în stare de embrion. În această 
stare fi ind, copilul primește chipul lui Dumnezeu. Prin mijlocirea acestui chip, copilul 
înţelege tot ceea ce se petrece în viaţa mamei, în viaţa de familie. Acest adevăr ne 
este confi rmat și de știinţa medicală. De exemplu, atunci când medicul își pregătește 
ustensilele pentru întreruperea sarcinii, el, copilul, începe a se neliniști, a se tulbura, 
intuind crima la care este condamnat. De aceea, atunci când mama este însărcinată, 
trebuie să aibă o viaţă liniștită, o viaţă de rugăciune, viaţă pe care copilul încă din 
pântecele ei o vede și și-o împropriază, aplicând-o la vârsta cuvenită.

Copilul, după ce este născut, pe măsura creșterii cu trupul, face ceea ce a văzut 
și, după naștere, face ceea ce vede pe mamă făcând, face cu posibilităţile pe care i le 
oferă viaţa. 

Cuvintele pe care copilul le înţelege cel mai bine sunt două: cel de „frumos“ 
și cel de „urât“. Mai puţin înţelege în primii 4-5 ani cuvântul „bine“. Când acesta 
face ceva bun, iar mama spune copilului cuvântul „frumos“, el râde și deci se 
bucură. Atunci când face ceva rău și mama îi spune „urât“, copilul se întristează 
și chiar plânge, iar când mama îi spune „te-ai făcut urât“, îndată aleargă în faţa 
oglinzii și, privindu-se, începe să plângă și mai mult. Mama, cu înţelepciunea 
dată de dragostea de mamă, îi spune copilului cuvinte mângâietoare, și copilul 
îndată începe să se liniștească și chiar zâmbește, dar reţine că trebuie să facă 
ceea ce îi spune mama, înţelegând că ea îi spune numai ceea ce este frumos.
Ordinea și curăţenia în viaţa de școlar să fi e permanent în preocupările mamei

De mic, copilul trebuie să fi e învăţat, îndrumat să se roage. La început să se roage nu 
cu cuvinte, pentru că el nu știe încă să vorbească. Dar atunci când mama stă la rugăciune, 
în genunchi, copilul o vede și șade și el în genunchi, imitând pe mama sa, așa cum poate 
el. Când mama lucrează, copilul o vede și vrea să o imite, dar, fi rește, nu poate. Și totuși 
mama îi dă ceva să facă, să lucreze cu mâinile, folosindu-se de jucăriile copilăriei. 
Cum vorbește mama, potolit, cu calm, așa învăţă și copilul să vorbească. 

Când copilul crește cu vârsta, și mai ales în anii școlarizării, clasele I-IV, mama 
trebuie să-l povăţuiască potrivit învăţăturilor morale: să vorbească frumos cu cei de o 
vârstă cu el, să nu se certe, să nu se bată, să nu spună minciuni, să-și pregătească bine 
lecţiile și să reţină învăţăturile morale din lecţiile din carte și, mai ales, din povăţuirile 
sănătoase ale dascălilor. Ordinea și curăţenia în viaţa de școlar să fi e permanent în 
preocupările mamei. Nu toate mamele au bogate cunoștinţe din cărţi, însă orice mamă 
are cunoștinţe din experienţa vieţii, câștigată prin dragostea de muncă și râvna pentru 
rugăciune. 

Munca și rugăciunea povăţuiesc cel mai bine pe orice om, mai ales pe orice 
mamă. Cinstea, corectitudinea în tot ce face și în orice cuvânt vorbit sunt sădite 
cu toată răspunderea de o mamă, de adevărata mamă, și majoritatea covârșitoare a 
mamelor sunt mame cu adevărat.

Se vorbește despre „cei șapte ani de acasă“, adică de primii șapte ani de viaţă ai 
copilului, perioadă de timp în care mama i-a fost dascăl copilului ei.

Paginile vechilor cărţi de citire aveau ca scop educarea copilului pentru viaţa de 
mai târziu. Odată cu aceasta, copilul-elev primea, tot din paginile cărţii, și cunoștinţe 
de istorie, geografi e, știinţele naturii și alte cunoștinţe despre viaţă.

Dictonul latin „non scolae sed vitae discimus“ era cunoscut de orice școlar, 
cunoscut cu mintea și înfăptuit cu voinţa.

Oamenii de seamă din diferite activităţi, care au avut rosturi importante în 
societate, au avut și mame înţelepte, cu adevărat mame.

Cărţile vechi de citire cuprindeau lecţii în care se vorbea de mame deosebite: 
mama lui Ștefan cel Mare, mama mitropolitului Iacov Stamate, mama Sfântului 
Vasile cel Mare, mama Sfântului Ioan Gură de Aur, mama Sfântului Grigorie 
Teologul, mama Fericitului Augustin și alte mame ale căror nume e cu neputinţă a le 
menţiona după cum se cuvine.

Biserica, spune Mihai Eminescu, este „mama duhovnicească a poporului 
român“. Orice mamă, cu adevărat mamă, este „cea mai bună fi ică a Bisericii“ atunci 
când cercetează Sfânta Biserică, lăcașul de rugăciune, cât mai des, împreună cu fi ii pe 
care i-a dat Dumnezeu, și mai ales atunci când ea, împreună cu fi ii ei, merge la Sfânta 
Taină a Spovedaniei și apoi la cea a Împărtășaniei.

Mamele adevărate învaţă pe copiii lor să facă milostenie, ajutând pe cei săraci, 
dându-le cu mânuţele lor o bucată de pâine, o farfurie de mâncare și un bănuţ. Această 
faptă copilul o face cu toată dragostea, prin aceasta devenind un om milostiv, un 
adevărat om, fi u al lui Dumnezeu, fi u iubit al mamei și al tatei, un om cu demnitate în 
societatea în care trăiește și lucrează pentru binele său personal, al aproapelui și spre 
slava lui Dumnezeu.

(Articol publicat în Ziarul Lumina, Ediţia de Moldova, în data de 18 martie 2013, 
apărut sub semnătura Înaltpreasfi nţitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuţilor. 
Titlul și intertitlurile aparţin redacţiei Ziarului Lumina)

Pe data de 10 februarie, la Reședinţa 
Mitropolitană, Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit 
Vladimir a avut o întâlnire cu câteva dintre 
persoanele care au depus eforturi pentru crearea 
și lansarea site-ului Protopopiatului de Criuleni 
și Dubăsari.

Invitaţii, în persoanele dlui colonel 
Feodosie Sofi anu, șeful Direcţiei Comunicaţii și 
Protecţie Informaţională din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, Prot. Lect. Dr. Veaceslav 
Ciorbă și Pr. Mihail Bortă, au fost însoţiţi de 
către Prot. Mitr. Teodor Pelin, Protopop al 
circumscripţiei sus-menţionate.

Adresându-se Întâistătătorului, părintele 
Teodor a menţionat că lansarea paginii web 
a fost un eveniment așteptat, pentru care s-a 
muncit mult și cu entuziasm, punându-se un 
accent deosebit pe lucrul cu documentele de 
arhivă, spre a pune la dispoziţia publicului 
larg date din istoria bisericilor și a activităţii 
slujitorilor din cuprinsul actualului Protopopiat 
de Criuleni și Dubăsari.

Mitropolitul Vladimir a venit cu aprecieri 
deosebite, menţionând că prin lansarea acestui 
site se face încă un pas serios spre promovarea 
valorilor și istoriei ortodoxiei în spaţiul mediatic 
autohton.

Adresându-se invitaţilor, Înalt Prea 
Sfi nţia Sa și-a manifestat recunoștinţa pentru 
munca pe care o depun spre binele și mărirea 
Bisericii Ortodoxe din Moldova, oferindu-le 
tuturor Diplome Arhierești, în speranţa că 
aceste eforturi vor avea o continuitate rodnică 
și îndelungată.

La rândul lor, toţi cei prezenţi au mulţumit 
Arhiereului pentru cuvintele frumoase și pentru 
bunăvoinţa manifestată, declarându-se dispuși 
să muncească și mai departe pentru promovarea 
valorilor ziditoare.

De menţionat că site-ul Protopopiatului 
de Criuleni și Dubăsari http://protopopiat-
criuleni-dubasari.md/ este o primă încercare de 
prezenţă în internet a unui Protopopiat din cadrul 
Mitropoliei Moldovei.

Sala sinodală a Palatului Mitropolitan a 
găzduit un eveniment de o importanţă aparte 
pentru presa ortodoxă din Republica Moldova 
– lansarea festivă a primului număr a revistei 
“Altarul Credinţei”. Astfel, au fost invitaţi peste 
30 de slujitori și colaboratori ai Mitropoliei, 
reprezentanţi mass-media și personalităţi 
notorii din republică.

Prot. Mitr. Zosima Toia, președintele 
Departamentului mitropolitan Editură, Cenzură 
și Relaţii cu Mass-media, a venit cu un mesaj 
către cei prezenţi menţionând principalele 
realizări în editarea de studii și periodice în 
cadrul Bisericii. Părintele Zosima a menţionat 
că manifestarea este consacrată anului aniversar 
– bicentenarul înfi inţării Eparhiei de Chișinău, 
totodată fi ind o zi aparte a cărţii ortodoxe.

În acest sens, au fost expuse zeci de 
cărţi religioase și studii teologice, unele fi ind 
prezentate în premieră.

Cu un mesaj de salut și arhierească 
binecuvântare s-a adresat ÎPS Vladimir, care a 
menţionat importanţa cărţii, în special în cult, 
precum și în viaţa credincioșilor. S-a menţionat 
că în ultimele decenii sute de titluri de carte 
au apărut cu binecuvântarea Mitropoliei, fi ind 
utile și spre zidire duhovnicească.

Academicianul Nicolae Dabija, prezent 
la eveniment, s-a referit la primul număr al 
revistei, în care vine cu gânduri creștine, 
numindu-le „Așchii de cer”.

Publicistul Leo Bordianu a prezentat 

ziarul pentru copii și adolescenţi „Scara spre 
cer”, care este editat mai bine de doi ani.

Prot. Mitr. Alexandru Iamandii și-a 
prezentat ultima apariţie editorială – „153. 
Veniţi de prânziţi”, o culegere de proverbe 
creștine, adunate mai bine de douăzeci de ani.

Părintele Zosima Toia s-a referit la studiul 
preotului-chirurg Victor Curcă ”Credinţa 
creștină ortodoxă și Medicina”, care abordează 
diverse aspecte de sănătate și morală creștină.

Protoiereul Nicolae Florinschi a reeditat 
studiul privind viaţa și activitatea Mitropolitului 
Gavriil Bănulescu-Bodoni, menţionând că 
se intenţionează desfășurarea unei conferinţe 
știinţifi ce în luna mai în care va fi  scoasă la 
lumină distinsa presonalitate a Bisericii

Protoiereul Veaceslav Ciorbă a înfi inţat 
editura ortodoxă „Angelus”, propunând o 
gamă largă de literatură religioasă și teologică, 
precum și cărţi de cult.

Dl Viorel Șaganean, directorul tipografi ei 
„Europress” a prezentat noi articole bisericești 
pentru necesităţile bisericilor și mănăstirilor 
din republică.

Părintele Nicolae Ciobanu s-a referit la 
cea mai citită carte în anul 2012 ”Creștinismul 
pe înţelesul tuturor”, semnată de profesorul 
Nicolae Fuștei.

La fi nal ierarhul a mulţumit celor 
ce contribuie la presa scrisă cu caracter 
bisericesc, precum și tuturor autorilor de carte 
ortodoxă.

Lansarea revistei “Altarul Credinţei” 
și prezentare de carte ortodoxă la 
sediul mitropolitan

Lansarea site-ului Protopopiatului de Criuleni 
și Dubăsari, marcată la Palatul Mitropolitan
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Încrederea în Biserică, pe primul loc în 
Georgia

Biserica Ortodoxă a Georgiei își păstrează poziţia de lider în ce privește nivelul de încredere în 
instituţiile sociale. Potrivit unui sondaj social, efectuat de Institutul Republican Internaţional (IRI), 
95% dintre respondenţi au încredere în Biserică. Următoarea este armata, 91%, urmată de Poliţie, 
cu 89%. Ultima poziţie aparţine sferei relaţiilor comerciale, cu doar 21%. Sondajul sociologic, 
comandat de IRI, a fost realizat în Georgia, în perioada 18 februarie – 27 februarie 2013. 1500 de 
respondenţi, cu vârste de peste 18 ani, au fost intervievaţi. Marja de eroare este de 2,5%. Sondajul a 
fost fi nanţat de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

www.lacasuriortodoxe.ro

Biserica Ortodoxă Bulgară a fost nominalizată pentru Premiul Nobel pentru Pace.
În acest an, Bulgaria aniversează 70 de ani de la salvare evreilor bulgari în timpul Celui de-al 

doilea Război Mondial. Adunarea Naţională, în anul 1943, a decis să impună o interdicţie privind 
deportarea lor, în ciuda presiunilor Germaniei naziste. La acel moment, Biserica a apărat vieţile 
acestor evrei.

Iniţiativa de nominalizare a Bisericii Ortodoxe Bulgare, pentru Premiul Nobel pentru Pace, 
aparţine membrului de onoare al APCE, Lychezar Toshev. Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace 
2013 va fi  anunţat, însă, abia în luna octombrie a acestui an, la Oslo, Norvegia.

www.lacasuriortodoxe.ro

Potrivit unui sondaj realizat de Ministerul Ucrainean al Apărării, 77,4% dintre militarii 
ucraineni, respectiv 142.500 de persoane, cred în Dumnezeu.

Majoritatea credincioșilor sunt antrenaţi în Forţele Aeriene - 82,6%, iar cei mai puţini credincioși 
se înregistrează în Forţele de Marina - 62,8%.

Potrivit Ministerului, s-au declarat atei doar 3,8% din personalul militar. 
Agenţia de știri Lăcașuri Ortodoxe, prin: Redacţia Știri 

Marţi, 12 martie 2013, cu binecuvântarea 
Preasfi nţitului Siluan și la invitaţia Facultăţii 
de Arhitectură din cadrul Universităţii de Studii 
Gabrielle d’Annunzio’ Chieti și Pescara, în 
persoana domnului profesor Filippo Raimondo, 
s-a desfășurat un curs cu tema “Ortodoxia în 
Italia și particularităţile construirii lăcașurilor de 
cult ortodoxe”. 

La acest curs au participat un număr de 
aproximativ optzeci de studenţi din anul al 
doilea în cadrul facultăţii de arhitectură.

În introducere, după o prezentare a 
comunităţii ortodoxe române și a parohiei 
ortodoxe Române Sfântul și Dreptul Simeon și 
Sfânta Prorociţă Ana din Pescara și provincia, 
a fost prezentat proiectul 3D de construcţie a 
bisericii, pe care parohia îl are în desfășurare.

Deoarece proiectul nu reprezintă o 
construcţie de factură bizantină (avându-și 
originile in Transilvania), a fost prezentat la 
acest curs și o construcţie ortodoxă bizantină.

După prezentarea bisericii mănăstirii 
Afteia din judeţul Alba și a picturilor din 
interiorul bisericii, realizate de domnul Ioan 
Popa, întrebările studenţilor participanţi au fost 
numeroase, făcând ca timpul alocat cursului să 
devină insufi cient.

La încheierea cursului, câţiva studenţi și-
au manifestat dorinţa de a proiecta în viitor o 
biserică ortodoxă.

La fi nal, au fost oferite studenţilor câteva 
obiecte confecţionate de copiii parohiei care 
frecventează programul “Ora de religie” și 
pliante cu proiectul parohial, iar domnului 
profesor Filippo Raimondo i s-a dăruit o icoană 
cu Mântuitorul Iisus Hristos.

parohia-pescara.it

Un nou Papă la Roma
Noul Papă este cardinalul argentinian Jorge Mario Bergoglio care și-a 

ales numele de Francisc. Papa Francisc este primul sud-american ales în 
fruntea Bisericii Romano Catolice. 

Fum alb a ieșit miercuri, 13 martie 2013, la ora 19:06 (20:06 ora 
României – n.r.) din coșul Capelei Sixtine, arătând astfel că Biserica Catolica 
are un nou papă. Conclavul cardinalilor electori l-a ales pe succesorul lui 
Benedict al XVI-lea, după al cincilea scrutin. Apoi, cardinalul francez Jean-
Louis Tauran a anunţat din balconul Basilicii Sf. Petru numele noului papă. 

Papa Francisc s-a rugat pentru Papa emerit Benedict al XVI și a vorbit 
despre călătoria pe care Biserica se pregătește să o înceapă, binecuvântând 
apoi pe cei prezenţi. 

Noul Papă are reputaţia unui om de o înaltă spiritualitate și cu talent 
pentru conducerea pastorală, slujind în regiunea cu cei mai mulţi catolici din 
lume, după cum afl ăm de pe site-ul catholica.ro.

Papa Francisc s-a născut la Buenos Aires, 17 decembrie 1936. Provine 
dintr-o familie cu cinci copii. Tatăl său este italian. Străbunicul Papei s-a 
născut în nordul Italiei, lângă Asti, în regiunea Piemont, iar bunicul lui, 
Giovanni Angelo Bergoglio, s-a mutat în tinereţe la Torino, capitala regiunii 
Piemont, unde s-a născut tatăl lui Francisc care a emigrat în Argentina. Are 
43 de ani de preoţie, 20 de ani de episcopat și 12 ani de când este cardinal.

De formare chimist, a studiat apoi în seminarul teologic din Villa 
Devoto, iar la 11 martie 1958 a intrat în noviciat în Societatea lui Iisus 
(iezuiţi). A urmat studii umaniste în Cile, iar în 1960 s-a reîntors la Buenos 
Aires, unde a obţinut licenţa în fi lozofi e. Între 1964 și 1965 a fost profesor 
de literatură și psihologie la Santa Fe, iar din 1966 a predat aceleași materii 
la Buenos Aires. Între 1967-1970 a obţinut licenţa în teologie.

A fost hirotonit preot la 13 decembrie 1969, după cum afl ăm de pe site-
ul catholica.ro. La 22 aprilie 1973 a depus voturile pe viaţă în Societatea lui 
Isus. A fost maestru de noviciat la Villa Barilari, San Miguel (anii 1972/73), 
profesor la Facultatea de Teologie și mai apoi rector al Colegio Máximo. 
La 31 iulie 1973 a fost ales superior provincial pentru Argentina, ocupând 
această funcţie 6 ani.

La 20 mai 1992, Papa Ioan Paul al II-lea l-a numit episcop titular de 
Auca și auxiliar de Buenos Aires. La 27 iunie 1992 a fost consacrat episcop 
în catedrala din Buenos Aires. A fost numit arhiepiscop co-adiutor de 
Buenos Aires la 3 iunie 1997, devenind titular al Arhidiecezei la 28 februarie 
1998, devenind astfel primul iezuit care a ajuns primatul Argentinei. Este 
Ordinarius pentru credincioșii de rit oriental rezidenţi în Argentina și care nu 
au un ierarh propriu ritului.

A fost numit cardinal prezbiter la 21 februarie 2001, de către Papa Ioan 
Paul al II-lea. A asistat ca relator general la cea de a X-a Adunare Generală 
a Sinodului Episcopilor (Vatican, 30 septembrie – 27 octombrie 2001). 
În Curia Romană, a fost membru al Congregaţiei pentru Cultul divin și 
disciplina sacramentelor, al Congregaţiei pentru cler, al Congregaţiei pentru 
institutele de viaţă consacrată și societăţile de viaţă apostolică, al Consiliului 
Pontifi cal pentru familie. A participat la conclavul din 2005 și a asistat la 
a XI-A Adunare Generală Ordinară a Sinodului Episcopilor (Vatican, 2-23 
octombrie 2005). În cadrul Conferinţei Episcopale din Argentina a fost 
vicepreședinte (2002-2005) și președinte (2005-2008), după cum afl ăm de 
pe site-ul catholica.ro.

Biserica Ortodoxă Bulgară, nominalizată 
pentru Premiul Nobel pentru Pace 2013

Aproape 80% din Armata Ucrainei crede în 
Dumnezeu

Curs despre ortodoxie în cadrul Universităţii de 
studii Gabrielle d’Annunzio’ Chieti și Pescara


