
   București, Patriarhia Română
   Prea Fericirii Sale,
   Prea Fericitului Părinte Teoctist,
   Patriarhul Tuturor Românilor

PREA FERICITE PĂRINTE AL NOSTRU PATRIARH,
Astăzi, când aţi primit binecuvântarea Bunului Dumnezeu, să pășiţi 

în cel de-al zecelea deceniu de viaţă ca cel de-al cincilea Patriarh al 
Bisericii noastre, gândul nostru se îndreaptă de aici, din inima Basa-
rabiei, și se așterne în faţa Prea Fericirii Voastre cu urări de sănătate și 
noi împliniri duhovnicești.

Basarabia, care vă duce dorul, Vă este pentru totdeauna recunoscă-
toare pentru grija părintească fără egal pe care aţi arătat-o românilor 
dintre Prut și Nistru și de dincolo de Nistru în ultimii 15 ani.

Aici, la Chișinău, și în întreaga Basarabie, sunteţi iubit, preţuit și 
întotdeauna așteptat. Nu vom pregeta să ne rugăm Preasfi ntei Treimi 
și Maicii Domnului să Vă binecuvânteze ani mulţi de arhipăstorire a 
Neamului Românesc de pretutindeni.

Întru mulţi și fericiţi ani!
Ai Prea Fericirii Voastre iubitori şi ascultători fi i duhovniceşti, 

Membrii redacţiei şi cititorii revistei „Misionarul”

  București, Patriarhia Română
  Prea Fericirii Sale,
  Prea Fericitului Părinte Teoctist,
  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Prea Fericite Părinte Teoctist, am deosebita bucurie să Vă 
adresez cele mai călduroase și frăţești urări de bine, de aici, din 
Basarabia. Vă urez, cu toată puterea dragostei, sănătate, bucurie 
duhovnicească și pace; fi e ca Bunul Dumnezeu să vă înzestreze 
cu toate darurile Sale. Vă doresc păstorire îndelungată, bogată 
în roade bineplăcute lui Dumnezeu.

Hristos Domnul să vă întărească puterile pentru înfăptuiri 
duhovnicești frumoase în slujba Bisericii Ortodoxe și a neamu-
lui nostru românesc a cărui Părinte spiritual sunteţi.

La mulţi ani! Cu frăţească dragoste întru Hristos

PETRU

Arhiepiscop al Chişinăului, 
Mitropolit al Basarabiei 

şi Exarh al Plaiurilor
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1915, 7 februarie - S-a născut în satul Tocileni, 
judeţul Botoșani, din părinţii Dumitru și Mar-
ghioala Arăpașu, ca al zecelea din cei unsprezece 
copii ai acestora. A primit la botez numele de 
Toader. 

1921-1927 - A urmat Școala Primară din satul 
natal. 

1928 - A intrat, ca frate, la Schitul Sihăstria 
Voronei, judeţul Botoșani, aparţinând de Mănăs-
tirea Vorona din același judeţ. 

1931, 14 septembrie - Este primit în rândul 
fraţilor-elevi la Seminarul Monahal din Mănăs-
tirea Neamţ. 

1932-1940 - Urmează cursurile Seminarului 
Teologic Special pentru Monahi de la Mănăstirea 
Cernica, de lângă București (director fi ind Chesa-
rie Păunescu, viitorul episcop al Dunării de Jos), 
obţinând Diploma de seminar. 

1935, 6 august - A depus voturile monahale la 
Mănăstirea Bistriţa-Neamţ, primind numele de 
Teoctist. 

1937, 4 ianuarie - Înalt Prea Sfi nţitul Pimen, 
Mitropolitul Moldovei, aproba hirotonia mona-
hului Teoctist în treapta de ierodiacon. A fost 
hirotonit de arhiereul Ilarion Băcăoanul, în Bi-
serica Precista din Roman, pe seama Mănăstirii 
Bistriţa. 

1940-1944 - A urmat cursurile Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă a Universităţii din București. 
În această perioadă a fost rânduit, de Patriarhul 
Nicodim, în diferite ascultări la birourile Arhie-
piscopiei Bucureștilor, și apoi în postul de diacon 
la Catedrala Sfi ntei Patriarhii.

1945 - A fost proclamat licenţiat în Teologie, 
primind califi cativul Magna Cum Laude pentru 
lucrarea susţinută în cadrul Catedrei de Liturgi-
că, sub conducerea Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu. 

1945, 1 martie - La cererea sa, a fost transferat 
în postul de preot la Catedrala Mitropolitană din 
Iași, de către Mitropolitul Irineu Mihălcescu. 

1945, 25 martie - A fost hirotonit ieromonah 
de Prea Sfi nţitul Valeriu Botoșăneanul (Moglan), 
arhiereu-vicar al Mitropoliei Moldovei. 

1946-1950 - La Iași, a îndeplinit, pe rând, func-
ţiile de Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolita-
ne, exarh al mănăstirilor, iar din anul 1948, a ocu-
pat postul de vicar administrativ al Mitropoliei, 
fi ind ridicat la rangul de arhimandrit (1946). 

1946-1947 - A urmat cursurile Facultăţii de 
Litere și Filozofi e la Universitatea din Iași.

1950, 28 februarie - A fost ales de către Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propu-
nerea Patriarhului Justinian, Episcop-Vicar al 
Patriarhiei, cu titlul de Botoșăneanul. 

1950, 5 martie - A fost hirotonit în treapta ar-

hieriei, în Catedrala “Sfântul Spiridon-Nou” din 
București, de către Patriarhul Justinian, Mitropo-
litul Firmilian al Olteniei și Episcopul Chesarie al 
Dunării de Jos. 

1950-1954 - A funcţionat ca rector al Institu-
tului Teologic de Grad Universitar din București, 
având în același timp și atribuţiile de Secretar al 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și 
de Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. 

1962, 28 iulie - A fost ales de către Colegiul 
Electoral Bisericesc în postul de Episcop al Ara-
dului, a avut sub jurisdicţie Vicariatul de la Gyula 
și două protopopiate din Banatul Sârbesc.

1963, aprilie - Congresul Episcopiei Ortodoxe 
Române din America l-a ales în postul de Epis-
cop de Detroit, SUA, iar Sfântul Sinod a aprobat 
alegerea și i-a acordat rangul de Arhiepiscop. Din 
cauza neacordării vizei, n-a putut lua în primire 
conducerea efectivă a Episcopiei Ortodoxe Ro-
mâne din Statele Unite ale Americii și Canada. 

1969-1970 - A fost locţiitor de episcop la Epis-
copia Oradiei. 

1973, 28 ianuarie - A fost ales, de către Cole-
giul Electoral Bisericesc, Arhiepiscop al Craiovei 
și Mitropolit al Olteniei și instalat de Patriarhul 
Justinian, duminică, 25 februarie 1973.

1977, 25 septembrie - A fost ales de Colegiul 
Electoral Bisericesc în postul de Arhiepiscop al 
Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Sucevei. A fost 
instalat duminică, 12 octombrie 1977. 

1980 iulie-1982 ianuarie - A fost locţiitor de 
Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Transil-
vaniei. 

1986, 31 iulie-1987, 9 ianuarie - A fost locţii-
tor de Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit 
al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române. 

1986, 9 noiembrie - Colegiul Electoral Bise-
ricesc l-a ales în demnitatea de Patriarh. A fost 
instalat în Catedrala Sfi ntei Patriarhii de către 
mitropoliţii ţării, în prezenţa patriarhilor Ieru-
salimului și Bulgariei, a reprezentanţilor tuturor 
Bisericilor Ortodoxe, ai Bisericii Romano-Catoli-
ce, ai Bisericilor Protestante și a reprezentanţilor 
forurilor de Stat, la 19 noiembrie 1986.

1991, 11 iulie - A primit Premiul Timotei Ci-
pariu al Academiei Române pentru strădania de 
reeditare a Bibliei de la București (1688). 

1995 - I s-a decernat titlul de Doctor Honoris 
Causa al Universităţii din Oradea (4 iunie) și al 
Universităţii din București (26 octombrie). 

1999, decembrie - A fost desemnat membru de 
onoare al Academiei Române. 

2000, 12 octombrie - A primit titlul de Doctor 
Honoris Causa al Universităţii “Dunărea de Jos”. 

2000, 7 noiembrie - I s-a decernat titlul de 
Doctor Honoris Causa al Universităţii Catolice 
din Lublin, Polonia.

Patriarhul Tuturor Românilor la 90 de ani

Vorbirea minţii noastre cu Dumnezeu, cu-
vânt înainte la Cartea de Rugăciuni, Arad, 1970.

Nu voia Mea, ci voia Ta să se împlinească, cu-
vânt înainte la Cartea de Rugăciuni, Arad, 1972.

Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cuvânt îna-
inte la Cartea de Rugăciuni, Craiova, 1976.

Catedrala mitropolitană din Suceava, cuvânt 
înainte la monografi a Vechea Catedrală mitro-
politană din Suceava - biserica „Sfântul Ioan cel 
Nou “, Editura Mitropoliei Moldovei și Sucevei, 
Iași, 1980.

Ierusalimul Ortodoxiei Românești, cuvânt 
înainte la monografi a Mănăstirii Neamţ, de 
Diac. Ioan Ivan și Pr. Scarlat Porcescu, Mănăs-
tirea Neamţ, 1981.

Gând și credinţa românească, cuvânt îna-
inte la monografi a Biserica Voronei, Tipografi a 
Centrului Mitropolitan Iași din Mănăstirea 
Neamţ, 1984.

Sălaș de virtute și artă, cuvânt înainte la mo-
nografi a Mănăstirea Agapia, Editura Mitropoliei 
Moldovei și Sucevei, Iași, 1986.

Vatra de evlavie și simţire românească, cu-
vânt înainte la Monografi a „Mănăstirii Văratic”, 
Editura Mitropoliei Moldovei și Sucevei, 1987.

Pe fi rul istoriei noastre, cuvânt înainte la Mo-
nografi a „ Mănăstirii Secu”, Editura Mitropoliei 
Moldovei și Sucevei, 1987.

Cinstirea autocefaliei noastre bisericești, cu-
vânt înainte la volumul Centenarul autocefaliei 
Bisericii Ortodoxe Române, 1885-1985, Editura 
Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Or-
todoxe Române, București, 1987.

Hrana duhovnicească, cuvânt înainte la Aca-
tistier, ediţia a III-a, Editura Institutului Biblic și 
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1987.

Chipul patriei de obârșie, cuvânt înainte la 
Almanahul Parohiei Ortodoxe Române din 
Viena pe anii 1987-1988.

Sub razele mângâietoare ale soarelui dreptă-
ţii, cuvânt înainte la Penticostar, Editura Insti-
tutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, București, 1988.

Statornicie în dreapta credinţă, cuvânt îna-
inte la Almanahul Credinţa pe anul 1988.

Dimensiunea istorică a vieţii creștine, cuvânt 
înainte la cel de-al 13-lea volum din Colecţia Pă-
rinţi și Scriitori Bisericești, Eusebiu de Cezareea, 
Scrieri - partea I, Editura Institutului Biblic și 
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bu-

curești, 1988.
Slujire sfântă pentru Biserică și pentru Pa-

trie, cuvânt înainte la Almanahul bisericesc al 
Mitropoliei Moldovei și Sucevei, Mănăstirea 
Neamţ, 1988.

Stâlpul și temelia adevărului, cuvânt înainte 
la manualul Istoria Bisericii Ortodoxe Române, 
ediţia a III-a, Editura Institutului Biblic și de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucu-
rești, 1988.

Pecetea unităţii de neam, de grai și de credin-
ţă, cuvânt înainte la ediţia jubiliară a Bibliei de 
la 1688, Editura Institutului Biblic și de Misiune 
al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1988.

Izvorul nesecat de învăţătură, cuvânt înainte 
la lucrarea „Sfântul Atanasie cel Mare, Scrieri 
alese”, vol. II, colecţia Părinţi și Scriitori Biseri-
cești, Editura Institutului Biblic și de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, București, 1988.

Aurul frumuseţilor duhovnicești, cuvânt 
înainte la lucrarea „Sfanţul Ioan Gură de Aur, 
Scrieri alese”, vol. I. Editura Institutului Biblic 
și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
București, 1988.

Biserica „Sfântul Ilie” din Suceava, cuvânt 
înainte la monografi a, “Biserica Sfântul Ilie din 
Suceava”, Iași, 1988.

Perle de artă bisericească în Ţara de Sus, cu-
vânt înainte la monografi a „Monumente istorice 
din judeţul Suceava”, Editura Centrului Mitro-
politan Iași, 1988.

Comori inestimabile ale patrimoniului 
nostru naţional, cuvânt înainte la volumul 
„Monumentele istorice din judeţul Iași”, Editura 
Mitropoliei Moldovei și Sucevei, 1988.

Propășirea Cuvântului lui Dumnezeu în 
limba poporului, cuvânt către cititori la ediţia 
Bibliei din 1988, Editura Institutului Biblic și de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureș-
ti, 1988.

Pe plaiurile înmiresmate de istorie ale ţinutu-
lui Neamţ, cuvânt înainte la monografi a Biserici 
și mănăstiri din judeţul Neamţ, 1989.

Un luminător al credinţei odrăslit pe pământ 
românesc, Editura Institutului Biblic și de Mi-
siune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 
1989.
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„Nu numai cu pâine...”, cuvânt înainte la 
Apostolul, Editura Institutului Biblic și de Mi-
siune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 
1989.

Părtășie sfântă, cuvânt înainte la Agheas-
matar, ediţia a V-a, Editura Institutului Biblic 
și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
București, 1992.

Biserica - farul și ocrotirea neamului româ-
nesc, cuvânt înainte la Istoria Bisericii Ortodo-
xe Române, vol. I, de Pr. Prof. Mircea Păcurariu, 
Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bise-
ricii Ortodoxe Române, ediţia a II-a, București, 
1992.

“Rugaţi-vă neîncetat!” cuvânt înainte la 
Ceaslov, ediţia a V-a, Editura Institutului Biblic 
și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
București, 1992.

Mlădiţe vii și roditoare ale aceleiași tulpini, 
cuvânt înainte la Calendarul Credinţa 1992, 
editat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română din 
America și Canada, Detroit, Michigan, S.U.A., 
1992.

Din rouă curată și proaspătă a patristicii, 
cuvânt înainte la „Sfântul Chiril al Alexandriei, 
Scrieri alese”, vol. I, Editura Institutului Biblic 
și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
1992.

Slujind altarul străbun, vol. I, București, 
1992.

Un neam sub lumina Sfi ntei Scripturi, cu-
vânt înainte la Sfânta Scriptură, ediţia 1993, 
Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bise-
ricii Ortodoxe Române, București, 1993.

Vovidenia - crâmpei de rai duhovnicesc, 
cuvânt înainte la lucrarea de licenţă Schitul 
Vovidenia, a Ierod. Timotei Aioanei, susţinută 
la Facultatea de Teologie.

Candela comuniunii românești, cuvânt 
înainte la Calendarul Credinţa 1993, editat de 
Arhiepiscopia Ortodoxă Română din America 
și Canada, Detroit, Michigan, S.U.A., 1993.

Iubitorii de Hristos, lumina pe calea credin-
ţei, cuvânt înainte la Istoria Lausiacă, tradusă 
de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Editura In-
stitutului Biblic și de Misiune al Bisericii Orto-
doxe Române, București, 1993.

Sfânta Treime - izvorul supremei iubiri, cu-
vânt înainte la Sfânta Treime sau La început a 
fost iubirea, a Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, 
Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bise-
ricii Ortodoxe Române, București, 1993.

Teologul dragostei creștine, cuvânt înainte 
la Bibliografi a părintelui academician profesor 

doctor Dumitru Stăniloae, Editura Institutului 
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, București, 1993.

Cuvânt divin, veșnica hrană duhovnicească, 
cuvânt înainte la Mica Biblie, Editura Institu-
tului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, București, 1993.

Arhiereu, preoţi, diaconi și credincioși - 
imaginea Bisericii slujitoare, cuvânt înainte la 
Arhieraticon, București, 1993.

Vestitorul Tainelor lui Dumnezeu, cuvânt 
înainte la vol. II, Scrieri, al Sfântului Ambrozie, 
Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bise-
ricii Ortodoxe Române, București, 1994.

Arta care ne apropie, cuvânt înainte la vol. 
Pământ cântând în imagini al Pr. Prof. Dr. Wil-
helm Nyssen, ediţia a II-a, Editura Institutului 
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, tradus de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae 
și Lidia Stăniloae, București, 1994.

Recreștinarea culturii, cuvânt înainte la 
ediţia a II-a a studiului Probleme de fi lozofi e și 
literatură patristică al Pr. Prof. Dr. Ioan G. Co-
man, Editura Institutului Biblic și de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, București, 1992.
Pe treptele slujirii creștine, vol. II, București, 1995.
Pe treptele slujirii creștine, vol. III, București, 1995.
Pe treptele slujirii creștine, vol. IV, București, 1996.
Pe treptele slujirii creștine, vol. V, București, 1996.
Pe treptele slujirii creștine, vol. VI, București, 1997.
Pe treptele slujirii creștine, vol. VII, București, 1997.
Pe treptele slujirii creștine, vol. VIII, București, 1998.
Pe treptele slujirii creștine, vol. IX, București, 1999.
Pe treptele slujirii creștine, vol. X, București, 2001.
Pe treptele slujirii creștine, vol. XI, București, 2001.
Pe treptele slujirii creștine, vol. XII, București, 2002.
Pe treptele slujirii creștine, vol. XIII, București, 2003.
Pe treptele slujirii creștine, vol. XIV, București, 2004.

Prea Fericitul Părinte 
Patriarh Teoctist a mulţumit 

tuturor credincioşilor care au 
răspuns apelului de ajutorare 

pentru sinistraţii din Asia 
La fi nalul Sfi ntei Liturghii ofi ciate pe 6 

februarie curent la Catedrala Patriarhală, 
PF Părinte Patriarh Teoctist a mulţumit 
în numele ierarhilor și preoţilor Bisericii 
Ortodoxe Române, tuturor credincioși-
lor care au răspuns apelului la ajutorare 
lansat de Patriarhia Română în ultima 
zi a anului 2004, pentru sprijinirea celor 
care au suferit de pe urma cutremurului 
și a revărsărilor de ape din Asia de Sud-
Est. De asemenea, Întâistătătorul Bisericii 
Ortodoxe Române a mulţumit tuturor 
slujitorilor Sfi ntelor Altare care s-au în-
grijit de organizarea colectei. “Rezultatul 
fi nal al colectei la nivelul întregii Patriarhii, 
reprezentând suma de 18 755 422 000 lei 
RO, adică peste 500 000 de Euro, refl ectă 
sensibilitatea și generozitatea bunilor noștri 
creștini, mai ales a celor care au fost îm-
preună cu noi în rugăciune la Sfi ntele slujbe 
de la sărbătorile începutului de an. Aceasta 
reprezintă pentru noi o mărturie a cre-
dinţei lucrătoare prin iubire a fi ilor noștri 
duhovnicești, ceea ce ne aduce mângâiere 
în sufl ete și, totodată, ne încredinţează de 
dragostea și atașamentul lor faţă de Bise-
rica strămoșească”, a subliniat PF Părinte 
Patriarh Teoctist.  Prea Fericirea Sa și-a 
exprimat convingerea că darul Bisericii 
Ortodoxe Române va contribui la refa-
cerea materială și morală a comunităţilor 

atât de greu încercate.

Un eveniment de o importanţă 
aparte pentru creștinii din Vo-
lintiri, Ștefan Vodă, a avut loc 

pe data de 3 ianuarie, când Biserica Or-
todoxă săvârșește pomenirea primului 
martir pentru Hristos – Arhidiaconul 
Ștefan. În această zi, în incinta Bisericii 
din localitate au fost sfi nţite chivoturile 
cu icoanele Sf. Voievod Ștefan cel Mare 
și ai Sf. Martiri Brâncoveni – domnito-
rul Constantin cu fi ii săi.

De la constituire, adică din 1861, 
biserica din Volintiri găzduiește icoa-
nele a mai multor domnitori: a lui 
Constantin cel Mare – care pentru 
meritele sale e numit Întocmai cu 
apostolii, a cneazului Vladimir – care 
a botezat Rusia Kievleană în 988, și a 
cneazului Alexandru Nevski. În 2004, 
de hramul bisericii, la Volintiri a fost 
adusă și icoana ultimul ţar al Rusiei, 
Nicolai împreună cu familia sa, care a 
fost asasinat de bolșevici. Volintirenii 
au constatat că în lăcașul lor sunt doar 
icoane ale sfi nţilor altor popoare, dar 
sfi nţii noștri români lipsesc. Așa s-a 
născut ideea aducerii icoanelor sfi nţi-
lor domnitori români la Volintiri. 

În 2003, în sat, a sosit Ciapchi Si-
mion, băștinaș din Volintiri, dar trăitor 
în Rusia, cu dorinţa de a scrie o carte 
despre trecutul acestei localităţi. Ea a 
fost scrisă în limba rusă cu denumirea 
„Volontirovka”. Deși autorul pretinde 
că lucrarea redă întocmai trecutul sa-
tului Volintiri, nu este chiar așa. Chiar 
și un cititor neavizat  poate observa că 
autorul cărţii  pune accentul mai mult 
pe evenimentele ce ţin de  căzăcime și 
nu pe vechimea acestei așezări sau alte 
aspecte ale localităţii. După cum susţi-
ne autorul, locuitorii satului sunt caza-
ci veniţi, care au și întemeiat această 
localitate. Însă adevărul nu este acesta. 
Că locuitorii satului au fost voluntari 
în armata căzăcească este adevărat. 
Dar numai atât.

Din documentele de arhivă se știe că, 
în anul 1818, în Basarabia este trimis 
arhitectorul Ozemidov pentru a întoc-
mi o hartă a acestui teritoriu ocupat de 
Rusia. Pe această hartă, în locul Volin-
tirului de astăzi, fi gurează denumirea 
Bebei. Până în prezent, volintirenii mai 

sunt numiţi de către vecinii lor bebeie-
ni, după prima atestare documentară a 
satului. Anume bebeienii sunt adevă-
raţii întemeietori și primii trăitori ai 
acestei localităţi. Denumirea de Volin-
tiri satul  a primit-o mai târziu.

Volintirenii vorbesc toţi limba ro-
mână, pe când cazacii sunt vorbitori 
de limba rusă sau ucraineană. Să fi  
fost întemeietorii asimilaţi? Dar de 
cine? Până în prezent, în jurul satului 
Volintiri sunt comunităţi locuitorii 
cărora vorbesc limba rusă, iar numărul 
locuitorilor este mai mic, dar  care n-
au fost asimilaţi. Dar Volintirii, cu un 
număr atât de mare de locuitori, să fi  
fost asimilaţi? Nicidecum. 

Potrivit mărturiilor arhivare, ma-
joritatea voluntarilor așezaţi cu traiul 
în fostul sat Bebei sunt originari din 
orașele Reni, Chișinău și Orhei, toate 
orașe ale Moldovei, locuite de români. 
Aici e și răspunsul de ce la Volintiri se 
vorbește limba română. Aici se vorbeș-
te limba strămoșilor. Apare întrebarea, 
care au fost cauzele înrolării  lor în 
armata căzăcească? 

Se pare că, în primul rând, din dorin-
ţa lor de a lupta împotriva dușmanului 
comun – turcii, care, de câteva secole, 
pustiau meleagurile noastre. Lupta cot 
la cot cu armata rusă le sugera ideea 
dobândirii, în sfârșit, a independenţei 

mult dorite. Un alt motiv al înrolării 
voluntarilor în armată era viaţa grea 
de ţărani iobagi. Tocmai viaţa de sclav 
îi silea pe ţărani să fugă de la boierii lor 
și să se înroleze în armată. O dată cu 
înrolarea în armata ţaristă încetau ur-
măririle fugarilor, iar aceștia căpătau 
unele facilităţi. Voluntarii erau scutiţi 
de impozite, li se plătea leafă și întru 
toate erau întreţinuţi din haznaua sta-
tului. Mai mult ca atât, ei aveau și făgă-
duinţa ţarului rus că după terminarea 
campaniei militare împotriva turcilor, 
vor fi  împroprietăriţi cu pământ – visul 
fi ecărui ţăran. 

Trebuie subliniat și faptul că înro-
larea în armată era foarte simplă. Do-
ritorii nu erau cercetaţi cine sunt, nu 
li se cereau nici un document, și li se 
schimba numele de familie. De aceea, 
la Volintiri sunt multe nume de familie 
rusești și ucrainești. De ce se proceda 
astfel este lesne de înţeles. În primul 
rând, încetau urmăririle și, în al doilea 
rând, pentru a-i rusifi ca.

La 6 mai 2004, de hramul bisericii 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, 
Purtătorul de Biruinţe”, la Volintiri, 
în centrul satului a avut loc o adunare  
solemnă în cinstea hramului și a 180 de 
ani de la prima atestare documentară 
a denumirii Volintiri. Dar vechimea 
satului nu este de 180 de ani, cum 

și-o doresc unii. Întemeierea a avut loc 
mult mai devreme. La această adunare 
au participat mulţi săteni, dar și foarte 
mulţi oaspeţi. Printre oaspeţi a fost și 
tov. Ciapchi Simion, autorul cărţii sus-
numite, care, după luarea cuvântului, a 
donat bisericii icoana ţarului rus Nico-
lai împreună cu familia sa. 

La adunare au mai luat cuvântul și 
alţi vorbitori. Despre meritele dom-
nitorilor noștri, în ceea ce privește 
păstrarea unităţii neamului nostru și a 
credinţei creștine strămoșești, a vorbit 
subsemnatul. După adunare, localnicii 
au mers la locul primului cimitir al 
satului, unde a fost săvârșit un parastas 
întru pomenirea tuturor volintireni-
lor care s-au mutat la Domnul. Spre 
seara zilei, membrii de iniţiativă ai 
organizării hramului, printre care 
dnii Ștefan Efremov, Ion Bragarenco, 
Alexei Cotelnic, primarul satului dl 
Vasile Godina și preotul paroh au 
hotărât ca, în legătură cu împlinirea a 
500 de ani de la trecerea în nemurire a 
domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, 
să se zugrăvească icoanele Sfântului 
Ștefan Voievod și a Sfi nţilor Martiri 
Brâncoveni, Constantin cu fi ii săi, pen-
tru a fi  așezate în biserica din sat. De 
asemenea, s-a hotărât ca icoanele să fi e 
instalate în chivoturi lucrate în lemn.  

Jumătate din cheltuieli le-a suportat 
Banca creditorilor din sat „Tobultoc”, 
în frunte cu dl Ștefan Efremov, iar cea-
laltă jumătate - de biserică și creștinii 
din sat. Chivoturile au fost lucrate de 
către un meșter din România, de prin 
părţile Mănăstirii Neamţ, iar icoanele 
au fost pictate la Chișinău.

Sfi nţirea a avut loc pe 3 ianuarie 
2005, de ziua Sfântului Mucenic Ștefan. 
De acest eveniment s-a pregătit întrea-
ga comunitate. Copiii, sub conducerea 
doamnei Lidia Toma, ca dar pentru 
această sărbătoare, au pregătit o sce-
netă despre moartea lui Constantin 
Brâncoveanu și fi ii săi. Micii creștini 
și-au interpretat atât de bine rolurile 
încât aveai impresia că te afl i la exe-
cuţia sfi nţilor martiri și auzi ultimele 
lor cuvinte. Mulţi din cei prezenţi, în 
timpul prezentării, au lăcrimat. Au mai 
fost recitate poezii și interpretate cân-
tece despre acele vremuri. Sărbătoarea 
s-a încheiat cu o masă comună. 

Ceremonia sfi nţirii a arătat că ar fi  
bine ca astfel de evenimente să aibă 
loc mai des în viaţa noastră, deoarece 
numai cunoscându-ne trecutul putem 
cunoaște prezentul și croi un drum 
corect spre viitor.

Prot. Nazarie Ochişor

Icoanele Sfi nţilor Domnitori Români la VolintiriIcoanele Sfi nţilor Domnitori Români la Volintiri

Bunii creștini din Volintiri care au sponsorizat pictarea Bunii creștini din Volintiri care au sponsorizat pictarea 
icoanei Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânticoanei Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt

Preotul paroh Prot. Nazarie Ochișor împreună cu grupul Preotul paroh Prot. Nazarie Ochișor împreună cu grupul 
de copii condus de doamna Lidia Tomade copii condus de doamna Lidia Toma
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– Prea Cucernice Părinte Petru Buburuz, pri-
miţi felicitările noastre cu ocazia împlinirii a 40 
de ani de slujire preoţească, dorindu-vă, în același 
timp, păstorire îndelungată cu roade mari duhov-
nicești. Cu ce gânduri, părinte, veniţi către această 
aniversare?

– Vă mulţumesc pentru felicitare. Nu m-am 
gândit niciodată să sărbătoresc aniversări și nici 
nu știu dacă un slujitor al Bisericii trebuie să 
facă acest lucru. Slujirea mea a fost un dar de 
la Dumnezeu și o chemare sfântă pe care am 
simţit-o din copilărie, de pe când eram școlar în 
clasele primare.  Dumnezeu  a binecuvântat să 
am această slujire și eu m-am străduit în acești 40 
de ani să-mi fac datoria așa cum cer canoanele și 
legile bisericești. Nu știu dacă am reușit tot timpul, 
dar niciodată n-am uitat că sunt preot, indiferent 
în ce împrejurare nu m-aș fi  afl at. Activitatea mea 
a însemnat o slujire lui Dumnezeu și oamenilor. 
Slujirea lui Dumnezeu este, de fapt, slujirea oame-
nilor, după cuvântul lui Hristos „Adevărat zic vouă, 
întrucât aţi făcut unuia dintre acești fraţi ai Mei, 
prea mici, Mie Mi-aţi făcut” (Matei, 25-40). Nu mă 
consider mare mânuitor al condeiului, dar m-am 
străduit să răspund necesităţilor zilei și prin scris. 

Cea mai mare parte din acești 40 de ani de slujire 
preoţească i-am petrecut sub regimul sovietic, care 
căuta să ateizeze societatea prigonind Biserica, pu-
nând piedici preoţilor de a propovădui pe Hristos. 
Mi-a fost interzis să catehizez, să rostesc predici 
tematice. Copiilor, în general, puteam să le vorbesc 
doar în timpul spovedaniei. 

Deschiderea unei Facultăţi de Teologie sau 
măcar a unui Seminar a fost unul dintre 

gândurile mele pentru a înnoi 
viaţa bisericească în Moldova

– Părinte Petru, de la ce vârstă aţi avut gândul să 
deveniţi slujitor al Bisericii?

– Prima dată am pus mâna pe Sfânta Evanghelie 
în clasa a doua, când am descoperit în podul școlii 
mai multe cărţi românești. Prin clasa a IV-a citeam 
vieţile sfi nţilor pe luna ianuarie, care include vieţile 
Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie cel Mare, Sf. Antonie 
cel Mare, Sf. Macarie Egipteanul, Sf. Maxim Măr-
turisitorul, Sf. Eft imie cel Mare, Sf. Efrem Sirul, Sf. 
Teodosie cel Mare. Toţi sunt sfi nţi cu o viaţă du-
hovnicească deosebită pe care eu îi citeam cu mare 
plăcere. Apoi copiam acatiste, cărţi de rugăciune, 
care erau rare pe atunci și le învăţam pe de rost. M-a 
atras biserica,  credinţa ca atare. Mergeam cu plăce-
re la sfânta biserică, dar nu aveam de gând să mă fac 
preot. După clasa a VII-a, ca protest la educaţia care 
se făcea, nu vroiam să merg mai departe la școală. 
Declarasem părinţilor mei că vreau să pasc oile și 
vaca și mai departe, ocupaţie care o aveam vara în 
vacanţe. Acasă scriam rugăciuni, ne rugam seara și 
dimineaţa, mergeam la biserică, iar la școală ne spu-
nea că nu este Dumnezeu. Într-o seară, tăticul, care 
vroia foarte mult ca noi, copiii, să învăţăm, pentru 
că el n-a putut, la timpul lui, să înveţe, îmi zice: „Da’ 
tu nu vrei să te duci să înveţi la școala de preot?” La 
care eu am întrebat mirat: „Cum, sunt și așa școli în 
ţara aceasta?” Până la acel moment nu-mi puteam 
închipui că într-un stat atât de ateu, cum era Uniu-
nea Sovietică, pot exista școli teologice. 

A doua zi am mers cu tatăl la eparhie. Tatăl meu 
a discutat cu secretarul eparhial, părintele Antonin, 
un călugăr aspru la ale sale. După discuţie, tatăl mi-
a spus că la seminar se primesc tineri care au îm-
plinit 18 ani. Am început a plânge și mi s-a pus un 
nod în gât. Eu aveam doar 14. Trebuia să aștept încă 
patru ani. Am mers la părintele Gheorghe Belous, 
preotul din Durlești, duhovnicul meu, Dumnezeu 
să-l ierte și să-l odihnească cu sfi nţii, care m-a în-
curajat și mi-a spus să termin zece clase și, în același 
timp, să mă pregătesc de seminar. M-a îndrumat să 
nu merg la Chișinău, deoarece acolo  au să mă facă 
comsomolist, ci să merg mai bine la Trușeni, care 
este și satul bunicii mele după mamă. La Trușeni, 
comsomoliștii erau mai îndoctrinaţi și de mai 
multe ori au încercat să mă facă comsomolist. Am 
refuzat de fi ecare dată. Trei ani am trăit la bunica 
și în fi ecare sâmbătă veneam seara acasă, duminica 
mergeam la biserică, iar luni dimineaţa, cu desaga 
cu merinde în spate, mergeam 12 kilometri pe sub 
pădure la Trușeni. În toată această perioadă eu 
eram deja cu gândul că voi merge la seminarul 
teologic. De la acele cuvinte ale tăticului, „Da’ tu 
nu vrei să mergi la școala de preot”, a început totul. 
A fost aruncată prima sămânţă din care a încolţit 
marea dorinţă a mea de a urma teologia, de a studia 
cuvântul lui Dumnezeu. 

La 17 ani am scris scrisori la seminarele din 
Moscova, Odesa și Leningrad (actualul Sankt-Pe-
tersburg) și numai de la Leningrad mi-a venit un 
răspuns complet și cald în care mi se explica ce 
trebuie să învăţ pentru seminar. A urmat un an 
de pregătire intensă. Când pășteam vitele, copiam 
Istoria Bisericii Universale, Istoria Bisericii Ruse, 
Catehismul și celelalte rugăciuni care trebuiau pen-
tru admitere. Totul am învăţat aproape pe de rost. 
Cărţile erau ale părintelui Belous. După aceasta, doi 
ani la seminar, practic, numai repetam materialul. 
Acordam mai mult timp muzicii, obiectul care îl 
cunoșteam la început mai slab. Trei ani am copiat 
note muzicale și la celelalte lecţii. Câteodată pro-
fesorii mă întrebau prin surprindere, văzând că nu 
sunt atent la ore, dar de fi ecare dată răspundeam 
corect la întrebare. În scurt timp i-am ajuns pe 
colegi din urmă, și la sfârșitul clasei a doua eram 
ajutorul dirijorului.

– Părinte, se pare că, în perioada sovietică, 
slujitorii Bisericii se conformau ușor cerinţelor 
regimului comunist ateu.

– Da, mai ales pe timpul păstoririi arhiepiscopu-
lui Nectarie, care împlinea orbește ordinele comu-
niștilor. I se telefona, de exemplu, de la upolnomo-
cennâi (împuternicitul cu problemele religiei din 
Moscova pentru Basarabia) și i se cerea: “Nicolai 
Grigorevici (nu știu exact care îi era numele după 
tată), nado zakrâvati piati ţerkvei”. Nu i se spunea 
Vladâca, cum ar fi  trebuit. Arhiepiscopul Nectarie 
nu auzea bine și răspundea la telefon: „Skoliko, sko-
liko, dvadţati piati? Horoșo!” Și închidea 25 de bise-
rici, acceptând prea ușor ordinul comuniștilor, fără 
a încerca să apere Biserica. Trimitea apoi secretarul 
eparhial să ridice antimisele de la 25 de biserici. 
Acest lucru destul de neplăcut i-a revenit părintelui 
Mina Polihovici, secretar eparhial pe atunci, care 
îndeplinea ordinul arhiereului cu multe remușcări. 

Fapte pe care nu trebuie să le facă slujitorii 
Bisericii, care dăunează vieţii bisericeşti, 

le-am condamnat tot timpul. 
– Părinte, în 1991 aţi reușit un lucru extraordi-

nar, aţi deschis la Chișinău Facultatea de Teologie. 
Cum s-a întâmplat?

– Deschiderea unei Facultăţi de Teologie sau 
măcar a unui Seminar a fost unul dintre gândurile 
mele pentru a înnoi viaţa bisericească în Moldo-
va. Fiind deputat al poporului din fosta Uniune 
Sovietică, am vrut să folosesc această calitate  
anume pentru a face ceva pentru Biserică. După 
strâmtorarea Bisericii din timpul sovietic se cerea o 
întoarcere la valorile noastre creștine și românești. 
Deschiderea unei școli teologice a făcut parte și din 
programul meu electoral, care mai includea edita-
rea cărţilor românești, renașterea presei religioase, 
introducerea religiei în școală ș.a. Totul pentru a 
îmbunătăţi viaţa religioasă de la noi. Atunci am 
înfi inţat și ziarul „Datina creștină”, care, din lipsă 
de mijloace fi nanciare, și-a încetat apariţia. În 1992, 
am reînfi inţat „Luminătorul”, vechea revistă a Mi-
tropoliei Basarabiei. În 1993, ÎPS Vladimir a pus la 
cale o revoltă, condusă de părintele Mihail Panas, 
care urmărea să mă înlăture de la Facultatea de 
Teologie sub motivul că Facultatea românizată de 
Buburuz urmează să fi e transformată în Academie 
Teologică sub Patriarhia Moscovei. Alt motiv pen-
tru care am fost scos de la Facultatea de Teologie 
este același pentru care am fost scos cu forţa și de la 
biserica „Sfânta Treime” – reactivarea Mitropoliei 
Basarabiei. 

Sprijinit de Guvernul Sangheli de pe atunci, care 
era ostil faţă de tot ce era românesc, de fapt și cele-
lalte guverne care s-au succedat până în prezent au 
fost la fel de ostile, ÎPS Vladimir a reușit să trans-
forme Facultatea în Academie. Rector a fost numit 
Mihail Panas, ca recompensă că a luptat împotriva 
mea. Astăzi se vede limpede că ideea transformării 
Facultăţii, care era o facultate în cadrul Universi-
tăţii de Stat din Moldova, cu întreţinere 50 % de 
la Bugetul de Stat, în Academie a fost una greșită. 
Atunci eram în faza fi nală de a obţine un cămin și a 
amenaja o cantină, care, cu părere de rău, nici până 
astăzi nu s-a realizat. Și aceasta, bineînţeles, infl uen-
ţează calitatea procesului de învăţământ. 

– Părinte, în acești 40 de ani, în câte sfi nte lăcașe 
aţi slujit? 

– Am slujit în mai multe biserici. Prima bise-
rică în care am slujit ca preot  a fost biserica din 
orășelul Pușkino, sub Moscova, unde locuiam în 
timpul aspiranturii (1965-1968), iar când veneam 
la Chișinău în vacanţe slujeam la biserica „Sfânta 

Vineri”. Din 1968  am slujit la biserica Ciufl ea timp 
de 6 ani și jumătate. Apoi trei ani, cât am fost în 
Franţa, în timpul vacanţei am slujit la biserica 
„Toţi Sfi nţii” din Chișinău. De la 1 februarie 1979 
am slujit la biserica „Sfânta Treime”. La început ca 
preot doi, apoi ca paroh al acestui sfânt lăcaș, de 
unde am fost scos cu forţa la 4 decembrie 1992 de 
Mitropolitul Vladimir. Motivul – am participat la 
reactivarea Mitropoliei Basarabiei. Din decembrie 
1992 până în noiembrie 1993, am slujit la biserica 
Facultăţii de Teologie, când, cu forţa, am fost scos 
și de aici. V-am vorbit mai sus cum s-a întâmplat. 
După această dată până în iulie 1994 am slujit la 
biserica „Sfântul Nicolae”, împreună cu părintele 
Vasile Petrache, odihnească-l Dumnezeu în pace cu 
drepţii. Eram bucuros că am unde să slujesc Sfânta 
Liturghie. Iar din iulie 1994 am înfi inţat parohia 
„Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel” și am slujit în va-
gon timp de 6 ani, unde iarna frigul ajungea până 
la minus 20 de grade. Iar de la 11 noiembrie 2000 
slujesc la demisolul bisericii „Sfi nţii Apostoli Petru 
și Pavel”, unde am amenajat biserica cu hramul 
„Sfântul Vasile cel Mare”.

– Părinte Buburuz, împreună cu alţi preoţi și 
mireni, în 1992, aţi reactivat Mitropolia Basara-
biei, parte componentă a Patriarhiei Române. Ce 
v-a făcut să faceţi acest pas? 

– În acea perioadă, ’88-’89, când era în toi Mișca-
rea de renaștere naţională, se ridicau tot mai multe 
voci care cereau că e timpul să avem la Chișinău 
un episcop român. Noi aveam deja experienţa 
episcopului Serapion, care, prin activitatea sa, a 
nemulţumit atât societatea, cât și preoţimea. S-au 
scris  mai multe proteste la Patriarhia Moscovei, au 
scris deputaţii, oamenii de cultură, eu personal am 
scris foarte multe scrisori și telegrame despre situa-
ţia bisericească de aici și rugam insistent Patriarhia 
să trimită un reprezentant să constate situaţia și să 
întreprindă anumite măsuri. Cei mai buni preoţi 
erau prigoniţi, iar preoţii compromiși, de pe timpul 
lui Serapion, erau toţi în anturajul ÎPS Vladimir, 
situaţia degradând pe zi ce trecea. De la Patriarhia 
Moscovei nu aveam, însă, nici un răspuns, nici o 
reacţie, ceea ce  a nemulţumit mulţi preoţi. Mai 
mult chiar, pentru faptul că am scris la Moscova 
despre situaţia noastră de aici, am avut parte și de o 
judecată din partea protopopilor, care a durat mai 
bine de patru ore, acuzându-mă de ce am scris și 
despre  ÎPS Vladimir. Până la urmă s-au clarifi cat 

lucrurile. Fapte pe care nu trebuie să le facă slujito-
rii Bisericii, care dăunează vieţii bisericești, le-am 
condamnat tot timpul. Am făcut-o indiferent cine 
era vizat, preot sau ierarh. Poate de aceea unii nu 
mă prea iubesc pentru aceasta. 

Preoţii care aveau sentimente românești erau 
marginalizaţi, umiliţi, scoși din parohii. Numai cât 
a avut de suferit ÎPS Petru la Bălţi. Dar cât a suferit 
părintele Vasile Petrache, odihnească-l Dumnezeu 
cu sfi nţii, care a fost scos de la “Sfânta Vineri”, de la 
Catedrală și de la “Sfântul Nicolae” se intenţiona să-
l scoată. Într-o ședinţă la viceministrul Coșcodan, 
ÎPS Vladimir, după ce a dat cu pumnul în masă, a 
strigat că este cu adevărat Armata a 15-a și a ame-
ninţat că biserica “Sfântul Nicolae” va fi  aruncată 
în aer. 

Românofobia în structura locală a Patriarhiei 
Moscovei a atins cote greu de imaginat. Se orga-
nizau adunări preoţești prin care preoţii erau siliţi 
să semneze că rămân pe vecie cu Moscova. La una 
din adunările organizate la sediul episcopal, pă-
rintele Vitalie Roșca a închis poarta și lăsa să iasă 
din curtea eparhială doar preoţii care semnau că 
rămân devotaţi Moscovei. Cu ameninţări și cu inti-
midări se adunau aceste semnături. Ne impunea să 
rămânem cu cei care nu ne iubeau. Odată episcopul 
Serapion a strigat în curtea eparhială: „Ia vas vseh 
nenavizu, moldovan”, exprimându-și astfel dragos-
tea faţă de poporul pe care îl păstorea. Nici nu se 
jena măcar. În altă situaţie, când avea un oaspete, 
a spus că moldovenii se pricep numai la pregătirea 
bucatelor.

S-a creat situaţia că nu se mai putea rămâne în 
jurisdicţia Patriarhiei Moscovei. Însă momentul 
care a clarifi cat atitudinea Patriarhiei Moscovei faţă 
de noi a fost binecuvântarea Patriarhului Alexei, 
acordată în 1992, la mănăstirea Zagorsk, cazacilor, 
pentru a veni în Moldova, în Transnistria, să ucidă  
pe ceilalţi fi i duhovnicești ai săi, cum ne socoteam 
noi fi ind în Patriarhia Rusă. Dacă a trimis cazacii 
să omoare moldovenii, înseamnă că pe noi nu ne 
socotea  fi i duhovnicești, ci, mai degrabă, prizonieri 
spirituali, care puteau fi  omorâţi. 

Astfel, motivul părăsirii Bisericii Ruse a fost dez-
astrul organizatoric și moral încurajat de Patriar-
hia Moscovei aici, la Chișinău, și ura, atitudinea 
românofobă faţă de tot ce venea de peste Prut, și 
afl area necanonică a noastră, a românilor dintre 
Prut și Nistru, în Patriarhia Rusă. 

Continuare în pag. 5

Viaţa preotului trebuie să fi e o predică continuă
Prea Cucernicul Părinte Mitrofor Petru Buburuz la 40 de ani de slujire preoţească

S-a născut la 26 septembrie 1937 în comuna Dur-
lești, judeţul Lăpușna. După absolvirea școlii medii, 
studiază la Seminarul și Academia Teologică din 
Sankt-Petersburg (1955-1965). În octombrie 1964, 
este hirotonit ca diacon, iar în februarie 1965 - ca 
preot. Urmează aspirantura la Academia  Teologică 
din Zagorsk (Moscova). Activitatea de preot și-o 
desfășoară la Catedrala “Ciufl ea” și biserica “Sfânta 
Treime” (Chișinău). În 1972, la Sankt-Petersburg, 
susţine teza de magistru în teologie cu tema “Sfân-
tul Ipolit Romanul și “Tradiţia Apostolică”. În anii 
1975-1978 e stagiar la Institutul Catolic din Paris 
(Franţa). Timp de 20 de ani, până în 1988, este șeful 
arhivei Centrului Eparhial din Chișinău (cu unele 
intermitenţe). În perioada 1989-1994 este deputat al 
poporului în Sovietul Suprem al fostei URSS. La 27 
august 1989, binecuvântează prima Mare Adunare 
Naţională din Chișinău (la fel și pe a doua - la 17 
septembrie 1990). În 1990, în Republica Moldova 
se fondează Societatea Culturală și Bisericească 
“Mitropolitul Varlaam”, Prea Cucernicia Sa fi ind 
ales președintele ei. În 1991 este numit paroh și 
epitrop al viitoarei biserici “Sf. Ap. Petru și Pavel” din Buiucanii Noi, Chișinău. Reușește să 
redeschidă Facultatea de Teologie din Chișinău în cadrul Universităţii de Stat din Republica 
Moldova (IX.1990-XI.1993), unde activează în calitate de decan, profesor și de șef al Catedrei 
de Teologie Generală, concomitent și membru al Senatului universităţii. Din 1992, este redac-
tor editor al revistei bisericești “Luminătorul”, serie nouă. La 19 decembrie 1992 semnează 
“Actul Patriarhal și Sinodal de reactivare a Mitropoliei autonome a Basarabiei de stil vechi, 
cu reședinţa în orașul Chișinău”. Pe parcursul ultimului  deceniu și-a concentrat eforturile la 
construcţia edifi ciului bisericii “Sf. Ap. Petru și Pavel”, fi ind, totodată, și consilier administra-
tiv-bisericesc al Mitropoliei Basarabiei. Este decorat cu: ordinul “Sf. Pavel” (Biserica Elenă), 
Crucea cu pietre nestemate, Mitra, ordinul “Sfântul Serghie” (Biserica Ortodoxă Rusă), Cru-
cea Patriarhală (Biserica Ortodoxă Română) și Crucea Patriarhală înmânată de Sanctitatea 
Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I.

A scris sute de articole în presa bisericească și laică din Basarabia, Ţară și străinătate. În 
2002, tipărește teza sa de magistru ca ofrandă Neamului și Mitropoliei Basarabiei. Pe prima 
pagină a lucrării găsim inserată dedicaţia „Neamului meu, din care mi se trag părinţii, 
Dumitru și Anastasia, cât și multpătimitei Mitropolii a Basarabiei, cu fi ască dragoste 
dedic această osteneală”.

Modestia smerită care îl caracterizează nu-i permite să lanseze cu fast lucrarea sa de va-
loare excepţională, care a ocupat deja un loc de cinste printre lucrările altor patrologi români. 
Gestul părintelui seamănă cu gestul binefăcătorului care dăruiește, dar care refuză să-i fi e 
cunoscută fapta și numele.

Interviu cu Prea Cucernicul Părinte Petru Buburuz, magistru în 
teologie, consilier administrativ al Mitropoliei Basarabiei și paroh al 

bisericii „Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel” din Chișinău
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Lucrul care îi arde pe toţi oamenii 
este pocania – pocăinţa – pe care o tri-
mite Dumnezeu, ori vrem, ori nu vrem. 
De aceea, este bine ca să ne pocăim de 
bună voie, să nu așteptăm să ne trimi-
tă Dumnezeu pocăinţa prin necazuri 
de tot felul, căci pricinile pentru care 
ne trimite Dumnezeu necazurile sunt 
păcatele noastre. Deci, dacă păţești ne-
cazuri în viaţă, afl ă că ai făcut greșeli. 
Necazurile sunt mâna întinsă a milei lui 
Dumnezeu către noi. 

Acum să vă dezvelesc câteva feluri 
de păcate, ca astfel să pricepeţi înseși 
durerile voastre. 

I. Beteșugurile trupului. 
Din trei pricini se îmbolnăvește 

trupul: 
1. De otrăvuri din lipsa postului. 

Carnea este o otravă, și se mistuie tot cu 
ajutorul unei otrăvi care este fi erea. 

2. Din naștere, pentru că fi e mama 
sau tata nu a fost treaz când s-a zămislit 
copilul. Femeilor fugiţi de bărbaţi ca de 
foc când sunt ameţiţi de băutură. 

3. Din desfrânare, pentru că trec mă-
sura cuvenită și încep să-i doară spatele, 
spinarea, șalele, slăbesc nervii, devin iuţi 
și nerăbdători. Toate acestea, pentru că 
nu și-au înfrânat poft ele (puterile). Este 
tocmai ca bogatul care sărăcește. Așa și 
trupul care și-a mâncat toată vlaga. 

II. Vrajba în casă. 
Ascultaţi pricinile pe care le au și apoi 

ce să facă, ca să nu le mai aibă. Vrajba în 
casă vine din păcate. Toate își au izvorul 
în păcate. 

1. Neapărat vine vrajba în casă dacă 
căsătoria s-a început cu stângul, adică 
cu desfrânarea. 

2. Mai vine, apoi, dacă soţii trăiesc în 
căsătorie nelegitimă sau fără cununie 
bisericească. Este un prim păcat, pe care 
toţi îl plătesc cu vrajba. De aceea, toţi 
trebuie să intre la cuminţenie și să se 
legiuiască dacă sunt așa. 

3. Din curvii nemărturisite, făcute 
înainte sau după căsătorie. Astfel au 
intrat într-o casă nouă cu o pecete 
drăcească pe trupul și pe sufl etul lor și, 
pentru că nu s-au mărturisit, acel păcat 
are să le spargă casa, tocmai pentru că 
n-au omorât pe diavolul, care este cel 
care făcea acest lucru. 

4. Lăcomia de avere a unui părinte 

când și-a măritat fata sau și-a căsăto-
rit feciorul. O asemenea căsătorie nu 
ţine, pentru că s-a făcut cu o lucrare a 
diavolului. De vei mărita fata ta numai 
pentru avere, căsătoria lor va sfârși cu 
vrajbă sau cu spargerea casei aceleia. 
Prin urmare, cuminţiţi-vă, părinţilor, cu 
sfaturile când vă măritaţi fetele sau vă 
însuraţi feciorii. 

5. Nepotrivirea de vârstă. Sunt părinţi 
care își mărită fetele la 14-16 ani, iar la 
18,19 ani fata lor este văduvă sau divor-
ţată și încă cu copil. Aceasta din cauza 
nepotrivirii de vârstă, căci ce poate face 
o fată așa tânără în faţa unui vlăjgan, om 
în  toată fi rea. Această diferenţă mare de 
vârstă este un păcat înaintea lui Dum-
nezeu. Și din cauza aceasta, casa aceea 
nu ţine, ci se sparge și în aceste cazuri 
părinţii trebuie să recunoască că au dat 
un sfat prost. 

6. Din negrija de sufl et a celor din 
casă, din negrija de spovedanie, de Sfân-
ta Împărtășanie și de rânduielile Biseri-
cii, care sunt poruncile lui Dumnezeu. 
Fiindcă dacă nu le păzesc pe acestea, le 
păzesc pe ale diavolului, și astfel nu pot 
să aibă liniște. 

7. Din petrecere fără post. Cei care se 
umplu de mânie sunt cei plini de fi ere, 
care se înmulţește în corpul omului 
atunci când mănâncă multă carne și nu 
postește. Plini de fi ere fi ind, se umplu de 
mânie și astfel își sar în cap unii la alţii. 
Așa, pentru o vorbă cât de neînsemnată, 
pentru o bucată de lemn ce nu e la locul 
ei, îi sare în cap celuilalt. 

8. Și o ultimă pricină este desfrânarea 
soţilor. Dar soţii cum desfrânează, când 
sunt legiuiţi? Așa bine, căci nu mai ţin 
seamă de miercuri, de vineri, de zilele 
postului și de sărbători. Nu mai ţin nici 
o rânduială. Și bate Dumnezeu nerân-
duiala ca să se facă rânduială. 

III. Paguba din curte, paguba în 
agoniseala voastră, o alta din durerile 
noastre. 

Și acum, iată pricinile pentru care 
Dumnezeu trimite pocania asupra avu-
tului nostru. 

1. Unii din stăpâni le drăcuie și atunci 
să nu se mire dacă li se împlinește cu-
vântul spus, căci dă Dumnezeu după 
cuvântul lor. 

2. Lucrează Duminica. Că dacă Dum-

nezeu n-a lucrat Duminica, nici ţie nu îţi 
este îngăduit ca să lucrezi și dacă vei lu-
cra, vei pierde nu numai ceea ce ai lucrat 
Duminica, ci și ceea ce ai lucrat în cursul 
săptămânii. Să nu ascultaţi de sfatul ni-
mănui când este vorba de cinstirea Du-
minicii. Fiecare își are socoteala lui, tu 
însă ai un sufl et. Căci va veni vremea să 
ceri apă cu bilet [perioada lui satana]. 

3. Și mai are pagubă cel care se uită 
la agoniseala sa ca la ochii din cap. 
Și-a lipit inima lui de lucruri pieritoare. 
Pentru altceva a dat Dumnezeu inima, 
nu ca să ţi-o împotmolești cu gunoiul 
lumii, ci ca să ţi-o îndrepţi spre Tatăl, 
Cel din ceruri. Pe El să-L iubim, de El 
să ne lipim inima, căci neasemănată este 
plata pe care ne-o dă Dumnezeu, faţă 
de cea dată de lume. De aceea nu-ţi lipi 
inima ta nici de proprii tăi copii, căci 
de-i pătimi durere în cele iubite peste 
măsură, cine te va mângâia? 

4. Ai cumpărat din mână rea, din 
mână pătimașă, din mâna care a furat 
sau de la unul care a curvit. De aceea, 
mai înainte de a o amesteca cu ale tale, 
dă-i puţină apă sfi nţită, cu făină, căci să 
știţi, păcatele trec și asupra pământului 
pe care-l calci și asupra vitelor. Când a 
fost izgonit Adam din Rai, Dumnezeu a 
blestemat pământul: „Pentru că ai ascul-
tat de glasul femeii tale și ai mâncat din 
pomul din care ţi-am poruncit: «numai 
din acela să nu mănânci, și ai mâncat 
dintr-însul», blestemat să fi e pământul 
întru lucrurile tale! Întru necazuri vei 
mânca dintr-însul în toate zilele vieţii 
tale! Spini și pălămidă îţi va rodi ţie și te 
vei hrăni cu iarba pământului! În sudoa-
rea feţei tale îţi vei mânca pâinea ta, până 
când te vei întoarce în pământul din care 
ești luat; că pământ ești și în pământ te vei 
întoarce” (Facerea 3, 17-19). Iar femeii 
i-a zis: „Voi înmulţi mereu necazurile tale 
și suspinul tău, în dureri vei naște copiii; 
și spre bărbatul tău va fi  întoarcerea ta; și 
el te va stăpâni” (Facere 3,16). 

O greșeală a noastră atârnă asupra 
întregii averi. 

5. Cineva se ţine de vrăji asupra ta, iar 
tu nu ai ocrotirea lui Dumnezeu asupra 
ta. Cineva lucrează cu diavolul asupra ta 
și asupra vitelor tale și atunci și tu tân-
jești și vitele tale. De ce pot lucra aceste 
puteri? Pentru că tu n-ai ocrotirea lui 

Dumnezeu. Și ca să  nu mai poată lucra 
duhurile rele, curăţește-ţi trupul tău 
prin post, fă sfeștanie, pune-ţi o Sfântă 
Cruce în curte și roagă-te lui Dumnezeu 
să te ocrotească. 

6. Mai poţi avea necazuri și din cauză 
că, în curtea în care stai tu, sau pe pă-
mântul pe care-l lucrezi apăsă jurăminte, 
blesteme sau nedreptate: să luaţi seama, 
să nu tăiaţi o brazdă, din pământul care 
nu este al vostru, căci aduce moarte, dar 
se mai poate să ai asupra curţii și alte pă-
cate. Poate că ai cumpărat această curte 
cu bani munciţi într-o vreme când poate 
trăiai în desfrânare. De acești bani, deși 
i-ai muncit, nu te vei putea folosi, căci 
și asupra lor atârnă și apasă păcatele de 
când i-ai muncit și te urmărește Dum-
nezeu până în pânzele albe. Pentru ce? 
Pentru că nu te mărturisești, pentru că 
ţii șerpii în sân și Dumnezeu lasă să te 
muște. 

7. Apasă blestemele părinţilor sau ale 
altuia asupra casei tale și asupra ta sau, 
ce este și mai des, copiii lepădaţi și în-
gropaţi ici, colo. Ba în gunoi, ba lângă o 
altoaie. Și lepădarea copiilor este păcat 
strigător la cer. 

8. Stăpânii au păcate nemărturisite 
din tinereţe sau mai pe urmă și nu 
le-au ispășit, că nu-i destul să le spui sub 
patrafi r, trebuie să le și ispășești de bună 
voie. De aceea vine bătaia lui Dumnezeu 
asupra voastră, peste tot, pe câmp, peste 
vite și peste tot lucrul mâinilor voastre. 

IV. Copiii îndrăciţi, neascultători, ne-
credincioși și desfrânaţi. 

Toţi părinţii luaţi aminte, și ceilalţi, de 
asemenea, fi ţi cu mare băgare de seamă 
ca să nu cădeţi în astfel de greșeli, când 
vă va veni rândul. Copiii îndrăciţi vin 
din următoarele pricini: 

1. Părinţii nu au păzit postul și nu 
s-au putut înfrâna de la poft ele trupești 
și așa au călcat zilele și timpurile neîn-
găduite care sunt: Miercurea, Vinerea, 
Duminica, sărbătorile de peste an și 
posturile întregi. Toţi copiii care rezultă 
sunt neascultători și îndărătnici, pentru 
că nici părinţii lor nu au ascultat de 
poruncile lui Dumnezeu de a păzi zilele 
sfi nţite. 

Întrebaţi-vă cugetele și vă vor spune 
ce este îngăduit. Astfel, îi veţi vedea 
plângând și veţi plânge și voi și așa veţi 

ispăși păcatul în care i-aţi zămislit. De 
sigur că vă doare, dacă nu le-aţi fi  făcut 
nici nu v-ar fi  durut. 

2. Mamele nu s-au păzit până la cu-
răţenie deplină și așa se nasc copii plini 
de bube și pot muri. Și dacă în vremea 
aceea tata a mai fost și beat, se naște un 
copil care va fi  slăbănog fi e cu mintea, 
fi e cu trupul, fi e cu amândouă. Și iată 
cum vei avea pocania de la Dumnezeu 
cu propriul tău rod. 

3. În vremea sarcinii nu te-ai păzit 
de bărbat, de aici mulţi copii se nasc 
morţi sau mor de tineri sau dacă trăiesc 
alunecă în curvie, pentru că s-a întipărit 
pecetea curvească pe ei încă din pânte-
cele mamei lor. 

Se găsesc acestea în Sfânta Scriptură, 
căci toate prin câte trece mama, în vre-
mea celor 9 luni de sarcină, fi e bune, fi e 
rele, se întipăresc și în copil. Când va 
crește mare, toate îi vor răsări în cale. 

Roadele curviei părinţilor se văd, ca 
în oglindă, în comportarea copiilor lor: 
fetele cu fusta scurtă; sau mai grav cu 
buricul gol; băieţii și chiar bărbaţii cu 
belciuge în urechi. 

Deci, după cum vedem, peste mâna 
întinsă a milei lui Dumnezeu, se poate 
da până și cu copita; însă împotriva 
urgiei mâniei Lui nu se mai poate face 
nimic. 

Dacă are cineva minte sigur va lua 
aminte și se va îndrepta. 

La cârma Bisericii e Tatăl nostru, și 
noi, cei binecredincioși, știm cui slujim.

Părintele Ioanichie Bălan
Iubiţi credincioși,
Spovedania face parte din tainele principale ale 

Bisericii Ortodoxe, fără de care nu ne putem mântui. 
Ea se mai numește și “Taina Pocăinţei”, “Taina Măr-
turisirii” sau “al doilea botez”, pentru că reînnoiește 
taina Botezului, spală păcatul originar și toate pă-
catele făcute până în clipa săvârșirii lui, spovedania 
dezleagă, adică iartă cu puterea Duhului Sfânt dată 
Apostolilor, episcopilor și preoţilor Bisericii toate 
păcatele făcute după Botez. Fără această taină nimeni 
nu se poate mântui, pentru că „nu este om fără de 
păcat” pe pământ și oamenii ar muri cu păcatele ne-
iertate făcute de la botez până în ceasul morţii.

Taina spovedaniei se săvârșește numai de episcopi 
și de preoţii duhovnici sfi nţiţi de ei și rânduiţi să 
spovedească pe credincioși. Această taină a fost in-
stituită de însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos 
prin cuvintele rostite către Apostolul Petru și ceilalţi 
unsprezece: „Îţi voi da ţie cheile împărăţiei cerurilor 
și orice vei lega pe pământ, va fi  legat și în ceruri; și 
orice vei dezlega pe pământ, va fi  dezlegat și în ceruri” 

(Matei 16, 19). Apoi iarăși zice: “Oricâte veţi lega pe 
pământ, vor fi  legate și în cer, și oricâte veţi dezlega pe 
pământ, vor fi  dezlegate și în cer” (Matei 18, 19). Iar 
când S-a arătat ucenicilor Săi în prima zi după În-
viere, adică chiar de Sfi ntele Paști, a sufl at asupra lor 
și le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, 
le vor fi  iertate, și cărora le veţi ţine, vor fi  ţinute” (Ioan 
20, 22-23). Deci, pentru a treia oară le-a poruncit să 
dezlege păcatele oamenilor, întărindu-i cu Duhul Său 
cel Sfânt.

Iată deci ce mare și importantă pentru mântuirea 
lumii este taina Sfi ntei Spovedanii. Ea este de o pu-
tere și valoare cu taina Botezului, pentru că ne dez-
leagă de toată păcatele pe care le facem după botez, 
ziua și noaptea, cu gândul, cu cuvântul și cu fapta, și 
ne face vrednici, după împlinirea canonului dat de 
duhovnic, să ne împărtășim cu Trupul și Sângele lui 
Hristos. Vedeţi mila lui Dumnezeu pentru oameni? 
Vedeţi ce mare putere are această taină? Vedeţi că 
fără dezlegare nimeni nu se poate împărtăși cu 
Hristos, nimeni nu este iertat de păcate, nimeni nu 
se poate mântui.

Cum trebuie însă să fi e un duhovnic bun? Să fi e 
foarte evlavios, să aibă viaţă duhovnicească deose-
bită, să fi e om de rugăciune, smerit, blând, milostiv, 
bun cunoscător ai Sfi ntei Scripturi, a învăţăturii Sfi n-
ţilor Părinţi și al Sfi ntelor Canoane și să aibă darul 
cuvântului. Pe cine poate mărturisi duhovnicul? Pe 
cel care este creștin ortodox, care crede cu tărie în 
Dumnezeu, care se căiește de păcatele sale și le măr-
turisește de bună voie, cu lacrimi și cu hotărâre să nu 
le mai facă. Pe cine nu poate dezlega un duhovnic? 
Pe cel care nu este ortodox, care nu crede cu tărie în 
Dumnezeu, care înjură de cele sfi nte și nu vrea să lase 
acest păcat de hulă, pe cel care trăiește în desfrânare 
cu femei, care merge la vrăjitori, care nu făgăduiește 
să pună început bun și nu vrea să facă canon pentru 
păcatele sale.

De câte ori trebuie să ne mărturisim? Cel mai rar 
de patru ori pe an, în cele patru posturi, iar după Ca-
noane cât mai des, adică de câte ori ne mustră con-
știinţa și avem păcate grele pe sufl etul nostru. Când-
va, în mănăstiri se făcea spovedania zilnic, seara, de 

tot ce făceau călugării într-o zi. Mai târziu, ca și azi în 
unele mănăstiri, se face spovedania săptămânal, iar 
împărtășania la 30-40 de zile, după râvnă vrednicie, 
cum stabilește duhovnicul. Bolnavii, bătrânii și copiii 
se pot împărtăși mai des, după caz.

Iubiţi fraţi creștini,
Mare este puterea Sfi ntei Spovedanii și cu nimic 

nu poate fi  înlocuită. De aceea toţi, fi ii Bisericii lui 
Hristos, mireni, preoţi, călugări și ierarhi suntem 
datori să ne alegem un duhovnic bun, de regulă 
preotul satului respectiv, căruia să-i mărturisim toate 
păcatele din copilărie și să ascultăm de el ca de Dum-
nezeu. Cine calcă canonul și cuvântul duhovnicului, 
greșește de moarte și nu-i merge bine în viaţă. Iar 
cine urmează sfatul și poruncile lui, merge pe calea 
cea adevărată către Hristos.

Vai de acei creștini care nu vor să-și mărturisească 
de păcate până la moarte, care nu vor să aibă duhov-
nici buni, ci caută preoţi ca și ei și nu își spun toate 
păcatele, mai ales pe cele mari, apoi nu-și fac canonul 
dat și se împărtășesc cu nevrednicie cu Sfi ntele Taine. 
Dar fericiţi sunt creștinii care merg regulat la biseri-
că, se mărturisesc cât de des, se roagă mult, ascultă, 
trăiesc în iubire cu toţi, își împlinesc canonul dat și se 
apropie de cele sfi nte cu lacrimi și smerenie. Acestora 
Dumnezeu le dă iertare de păcate, bucurie în viaţă, 
sfârșit bun și mântuire.

În ultimul timp se observă la noi că unii preoţi nu 
mai pun accentul pe spovedanie, ci numai pe Sfânta 
Împărtășanie. De aceea spovedesc numai în posturi 
și nu individual, ci în bloc, citindu-le doar molift a de 
spovedanie, fără a asculta mărturisirea lor în taină, 
fără a le da vreun canon și îi dezleagă fără a le pune 
mâinile pe cap. Or, aceasta nu este spovedanie întrea-
gă și credincioșii nu primesc dezlegarea păcatelor, în 
schimb la împărtășanie le dă voie destul de repede și 
fără nici un canon. Alţii citesc dezlegarea păcatelor, 
fără să-și spună fi ecare păcatele. Atunci ce dezleagă 
duhovnicul? Sau ce fel de spovedanie este aceasta? 
Oare anulăm taina Sfi ntei Spovedaniei? Sau spove-
dim fi ecare cum vrem noi? Sau împărtășim pe oa-
meni de mai multe ori cu aceeași spovedanie? Sau ne 
facem fi ecare tipicul nostru? Să nu fi e! Prin aceasta 

lovim în viaţa duhovnicească și în Sfi ntele Canoane 
chiar noi, preoţii, pentru care vom da greu răspuns.

Iubiţi credincioși,
Aveţi fi ecare duhovnici buni? Sunteţi mulţumiţi 

toţi de duhovnicii și preoţii dumneavoastră din sate 
și orașe? V-aţi mărturisit din copilărie toate păcatele 
care vă apasă pe conștiinţă? Sau din rușine nu le-aţi 
mărturisit pe cele mai grele, cu gândul să le spuneţi 
la alt preot? Cine face una ca aceasta nu poate fi  iertat 
pe deplin, ci se rușinează de păcate, nu când le face, ci 
când le spovedește.

Iarăși întrebăm. V-aţi împlinit canonul dat la spo-
vedanie? Aţi părăsit păcatele cele grele și de moarte 
care vă robesc de atâţia ani? Nu cumva aţi îndemnat 
și pe alţii la păcate grele trupești și sufl etești? Sau 
poate aţi smintit pe cineva cu faptele voastre? Sau 
poate doriţi să daţi bani și daruri drept canon pen-
tru păcate, în loc de lacrimi, de rugăciune cu post 
și metanii? Să nu fi e, că este păcat. Sau poate v-aţi 
împărtășit cu cele Sfi nte din greșeală, fără dezlega-
rea duhovnicului? Sau poate voi, părinţilor, nu v-aţi 
îndemnat unul pe altul la pocăinţă, la biserică și la 
spovedanie. Ba nici pe copiii voștri poate nu i-aţi dus 
la biserică, la spovedanie, la Dumnezeu.

Ce facem, deci, acum! Iată suntem bătrâni, bolnavi 
și plini de păcate. Cu ce fapte bune plecăm de aici? Ce 
am lucrat noi pentru mântuirea noastră și a copiilor 
noștri? Ce lăsăm în urmă după plecare? Bani, case, 
haine scumpe, copii rău crescuţi, mândrie pieritoare.

Să ne deșteptăm din somnul nesimţirii și să pu-
nem început de viaţă nouă, curată, sfântă în Hristos. 
Aceasta o putem face numai prin mai multă rugăciu-
ne cu post și lacrimi, prin citirea cărţilor sfi nte, prin 
spovedanie din copilărie la cei mai iscusiţi preoţi 
din sate sau mănăstiri, prin milostenii, metanii și 
pocăinţă din toată inima. Dacă dorim pe Hristos cu 
adevărat și vrem să punem început de viaţă nouă, 
să începem aceasta prin spovedanie curată, canon, 
rugăciune, căinţă, milostenie și orice faptă bună. Să 
nu ne grăbim a ne împărtăși des și fără mărturisire, 
ca să nu luăm foc. Ci să ne grăbim la rugăciune, la 
pocăinţă cu lacrimi, la post și împăcare, că deasa 
împărtășanie nu ne mântuiește mai sigur, ci deasa 
pocăinţă și spovedanie.

Fie ca Mântuitorul nostru Iisus Hristos să ne dea 
mai multă credinţă, pocăinţă și smerenie, ca să ne re-
cunoaștem păcatele și prin spovedanie cu lacrimi, să 
începem o viaţa nouă, curată și sfântă. Amin. 

Din spiritualitatea ortodoxă românească

Sfânta Spovedanie Sfânta Spovedanie 

Despre durerile oamenilor 

Părintele Arsenie Boca
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Viaţa preotului trebuie să fi e o predică continuă
Continuare din pag. 3

– Dar, părinte, cum v-aţi rupt de Patriarhia 
Moscovei, pentru că acolo aţi făcut studiile și în-
treaga pregătire a fost rusească. 

– Da, acolo am învăţat teologia, dar rușii erau 
obligaţi să mă înveţe, pentru că ei mi-au închis fa-
cultatea la Chișinău în 1944, când “ne-au eliberat”. 
Eu puteam învăţa și la Chișinău, în limba mea, dar 
nu la Leningrad și într-o limbă străină. Faptul că 
am învăţat în limba rusă, îmi creează difi cultăţi 
când vreau să mă exprim în limba română. Sunt 
cazuri ciudate când cuvântul în limba rusă îl cu-
nosc, dar echivalentul în română nu-l știu, când, 
de fapt, trebuia să știu mai bine românește, dacă 
învăţam teologia în limba română.

În general, atitudini antirusești aveam încă 
din copilărie, de când au venit rușii pe melea-
gurile noastre. Am văzut cu ochii mei cruzimea 
manifestată de ruși în timpul deportărilor. I-am 
recepţionat ca pe niște oameni fără Dumnezeu, 
pentru că interziceau credinţa și promovau 
ateismul. Mai târziu am afl at de sintagma „Rusia 
– temniţa popoarelor”. Eu am știut tot timpul că 
sunt român. Nu mă puteam exterioriza, așa erau 
timpurile, dar în sinea mea conștiinţa românească 
a fost trează permanent. Dacă te exteriorizai erai 
taxat ca naţionalist. 

În anii 1988-1989 s-au creat asemenea condiţii 
de a-ţi manifesta liber convingerile naţionale. 
De aceea, în acea perioadă am acţionat cum mă 
îndruma cugetul. Despărţirea de Patriarhia Rusă 
s-a petrecut fără drame sufl etești. Eu am revenit 
la Biserica-mamă Patriarhia Română (Mitropolia  
Basarabiei) în care am fost botezat. Am avut pacea 
și încrederea că procedez corect. Acea pace și acea 
încredere  o am și astăzi. 

– Părinte, când aţi înţeles că românii din Ba-
sarabia se afl ă în prizonierat spiritual în cadrul 
Patriarhiei Moscovei și că locul lor este în Pa-
triarhia Română?

– Gândul că trebuie să fi m o singură Biserică, 
împreună cu fraţii de peste Prut, l-am avut  chiar 
de la începutul slujirii mele preoţești. Când eram 
la academie, cercetam revistele  bisericești, cărţi de 
cult românești. Contactul cu reprezentanţii Patri-
arhiei Române mi-au sporit această convingere.

– Câte întâlniri aţi avut în acele vremuri cu 
reprezentanţii Patriarhiei Române?

– Am avut mai multe. Și, de fi ecare dată, emoţii-
le au fost de neuitat. Prima întâlnire a fost cu Prea 
Fericitul Patriarh Iustinian, în 1968, la Zagorsk, 
acum Serghiev-Posad, unde era prezent la o Con-
ferinţă de Pace. Prea Fericia Sa mi-a acordat atunci 
prima Cruce Patriarhală Română. Apoi în 1972, 
am vizitat Biserica Ortodoxă Română, ca membru 
al unei delegaţii a Patriarhiei Ruse, conduse de 
Sanctitatea Sa Pimen, Patriarhul Moscovei și al 
Întregii Rusii, în cadrul unei vizite care a inclus 
și Biserica Ortodoxă Sârbă, și Biserica Ortodoxă 
Elenă. În timpul vizitei la București, Prea Fericitul 
Iustinian mi-a acordat a doua Cruce Patriarhală. 
Clipe emoţionante de nedescris. În timpul acestei 
vizite, am făcut cunoștinţă mai îndeaproape cu 
viaţa și bogăţia spirituală a Bisericii străbune. 
Am vizitat Curtea de Argeș, Mănăstirea Cozia și 
Râmnicu-Vâlcea, călătorind într-o mașină cu ÎPS 
Mitropolit al Leningradului, Nicodim (Rotov), și 
ÎPS Iustin, Mitropolitul Moldovei și Sucevei, vii-
torul patriarh al României. Totul era emoţionant 
pentru mine, dar nu puteam să-mi exteriorizez 
sentimentele, deoarece și fără acestea eram con-
siderat naţionalist. Atunci am făcut cunoștinţă cu 
unii ierarhi ai Patriarhiei Române și membri ai 
administraţiei patriarhale. De la București, toată 
delegaţia rusă s-a întors cu câte un set bogat de 
carte și stofă specială pentru veșminte preoţești. 
Pentru mine acele daruri aveau o altă semnifi caţie 
- erau daruri de la Biserica-mamă. 

În perioada anilor 1975-1988 am însoţit, în 
calitate de translator, aproape toate delegaţiile 
bisericești sosite la Moscova din partea Patriarhiei 
Române. În perioada 9-16 iulie 1975, am însoţit 
o delegaţie a Patriarhiei Române, în frunte cu PF 
Iustinian, iar în perioada 6-13 octombrie 1980 - o 
delegaţie de ierarhi și preoţi ai Patriarhiei Româ-
ne în frunte cu PF Patriarh Iustin, care au vizitat 
Patriarhia Moscovei. În timpul acestor călătorii 
am făcut cunoștinţă îndeaproape cu ÎPS Nestor, 
Mitropolitul Olteniei, odihnească-l Dumnezeu cu 
sfi nţii, și cu ÎPS Antonie, Mitropolitul Ardealului, 
ambii originari din Basarabia. După aceasta, între 
noi s-a înfi ripat o corespondenţă rodnică.

În noiembrie 1986, am vizitat Patriarhia Ro-
mână ca membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe 
Ruse la întronizarea PF Patriarh Teoctist, iar în 
1988, cu prilejul împlinirii a unui mileniu de la 
încreștinarea Rusiei, am avut ocazia să însoţesc 
delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, condusă de 
PF Părinte Patriarh Teoctist. Din delegaţie făceau 
parte și basarabenii noștri – ÎPSS Nestor Vornices-
cu și Antonie Plămădeală.

Însă cunoașterea mai amplă a Bisericii Ortodo-
xe Române a avut loc în perioada 26 octombrie-17 
noiembrie 1988. Neavând rude în România nu 
puteam să vizitez ţara mea. La sugestia și iniţiativa 
ÎPS Mitropolit Nestor, am devenit nepotul marelui 
cărturar și istoriograf al Basarabiei, Pr. Avva Paul 
Mihail, basarabean și el din Cornova, Ungheni. 
(Cu Pr. Avva Paul Mihail m-am întâlnit prima 
dată în 1982, la întoarcerea sa de la Moscova, unde 
participase la o conferinţă. Părintele a venit pe la 
Chișinău să mă vadă și ne-am întâlnit chiar în 
pragul bisericii “Sfânta Treime”.)

Ajuns la Craiova, am vizitat, împreună cu dna 
preoteasă Nadejda, timp de trei zile, mănăstirile și 
schiturile din cuprinsul Mitropoliei Olteniei. Am 
vizitat Gura Motrului, Strehaia, Tismana, Jitianu, 
Lainici, măreaţa operă a lui Constantin Brâncuși 
în orașul Târgul Jiu. Am participat, împreună cu 
Întâistătătorul Mitropoliei Olteniei, la sfi ntele 

slujbe din Catedrala Craiovei și la o sfi nţire de 
biserică. Apoi am făcut o vizită ÎPS Mitropolit 
Antonie, împreună cu care am vizitat splendida sa 
lucrare de la Sâmbăta de Sus, după care am vizitat 
Păltinișul și am participat la o sfi nţire de biserică 
în Mediaș. Sosit la București, am primit binecu-
vântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist 
de a vizita Iașiul și mănăstirile din Moldova și 
Bucovina. Am vizitat Suceava, mănăstirile Sfântul 
Ioan, Dragomirna, Putna, Vatra Moldoviţei, Suce-
viţa, Humor, Neamţ, Secu, Sihăstria, Agapia și Vo-
roneţ. Întorși la București, în ziua de 17 noiembrie 
1988, am participat la invitaţia PF Părinte Patriarh 
Teoctist la festivitatea prezentării ediţiei jubiliare 
a Bibliei de la București (1688), solemnitate des-
fășurată la Institutul Teologic din București. Cu 
această ocazie, Prea Fericirea Sa mi-a oferit în 
dar un exemplar cu autograf al Bibliei retipărite, 
exemplar păstrat de mine cu sfi nţenie.

După această vizită mi-am dat seama de bogăţia 
spirituală pe care o am eu ca român și câte locuri 
sfi nte am în ţara mea și am înţeles rolul mincinos 
al propagandei rusești care susţinea că numai 
Rusia are de toate și ceilalţi n-au nimic. Când am 
vizitat mănăstirile Moldovei, Palatul Peleș de la 
Sinaia și celelalte locuri încărcate de istorie, am 
înţeles că noi, românii, nu suntem cu nimic mai 
prejos  decât celelalte popoare și mi-am sporit și 
mai mult dragostea faţă de Istorie și Neam.

– Părinte, câte Cruci Patriarhale aveţi?
– Șase. Două de la Prea Fericitul Părinte Pa-

triarh Iustinian, una de la Prea Fericitul Părinte 
Patriarh Iustin și trei de la Prea Fericitul Părinte 
Patriarh Teoctist.

– Prea Cucernice Părinte, toţi clericii care aţi 
reactivat Mitropolia Basarabiei au avut școală 
teologică rusească. De ce nu v-au susţinut preoţii 
cu pregătire românească?

– Acești preoţi erau stăpâniţi de o frică care 
venea din suferinţele pe care le-au îndurat imediat 
după sosirea sovieticilor. Și această frică se pare 
că a rămas peste timpuri. Acești preoţi aveau o 
supușenie mai accentuată faţă de tot ce era rusesc 
aici, în Basarabia. Se pare că o dată cu trecerea 
timpului, această frică a devenit mai puternică 
decât dragostea faţă de adevăr. Poate că la vârsta 
lor nu doreau să se arunce în această luptă, care, 
după cum am văzut, a durat aproape zece ani. Poa-
te ei au simţit acest lucru și nu mai aveau puteri 
pentru o confruntare cu Patriarhia Moscovei pe 
o așa durată. Noi, cei care am reactivat Mitropolia 
Basarabiei, i-am înţeles și nu i-am condamnat. 

– Părinte, aţi binecuvântat și Marea Adunare 
Naţională din 1989. Eram în Piaţă și am auzit 
acea binecuvântare.

– A fost o mare bucurie pentru mine și o ocazie 
deosebită să binecuvântez prima Mare Adunare 
Naţională și a doua, să binecuvântez Mișcarea de 
renaștere naţională  de care era atât de mult ne-
voie și de care, cu părere de rău, mai avem nevoie 
și astăzi. Atunci a fost invitat ÎPS Vladimir, dar el 
n-a dorit să onoreze această invitaţie. A plecat în 
acele zile în Bucovina. Cred că a fost o rânduială 
cerească să-mi revină mie această onoare și bucu-
rie. A fost emoţionant și înălţător, în același timp. 
Clipe rare în viaţă  și, bineînţeles, de neuitat. 

– Părinte Petru, ce părere aveţi despre faptul 
că preotul îmbracă haina preoţească numai în 
biserică și în curtea bisericii, iar în afara bisericii 
este îmbrăcat civil?

– A purta haina preoţească este o mărturisire a 
lui Hristos. Preotul trebuie să poarte haina preo-
ţească în permanenţă, pentru că tot timpul este 
preot. Haina preoţească îl distinge, unde n-ar fi  și 
toată lumea îl vede că este preot. Haina îl păzește 
pe preot și de unele ispite. A nu purta haina preo-
ţească este o reminiscenţă de pe timpul sovietic, 
când preotului îi era interzis să poarte această 
haină și chiar societatea îi era ostilă. Deseori 
când preotul apărea în reverendă în public era 
fl uierat. E timpul ca toţi preoţii să poarte reve-
renda și în public. Militarii și poliţiștii își poartă 
uniforma în public, preotul de ce n-ar purta-o? 
Dacă încearcă o rușine, acela nu este slujitorul 
lui Hristos.

– Prea Cucernice Părinte, după 40 de ani de 
preoţie sunteţi îndreptăţit, pe bună dreptate, să 
daţi sfaturi celor care vor să urmeze această cale 
de slujire a lui Dumnezeu sau poate chiar preoţi-
lor tineri. Ce îndrumări le-aţi da?

– Cei care doresc să se facă preoţi trebuie ca, 
în primul rând, să aibă inima  și cugetul curat și 
să caute mai întâi pe Dumnezeu, după cuvântul 
Mântuitorului: „Să căutaţi mai întâi Împărăţia lui 
Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă”. Să 
aibă dragoste faţă de Dumnezeu și faţă de oameni. 
Cel care vrea să devină preot și are gânduri de 
agoniseală a bogăţiei sau alte gânduri care nu-s 
curate, atunci acesta să nu-și ia jugul acesta, pen-
tru ca să nu se întâmple ceva „și mai rău”, pentru 
că blestemat este cel care face lucrul lui Dumnezeu 
cu neglijenţă. Este important ca viitorul candidat 
la preoţie să aibă o pregătire bună, să urmeze o 
școală teologică, să aibă lecturi temeinice din Sfi n-
ţii Părinţi  și să fi e bine pregătit sufl etește pentru 
slujirea pe care vrea să o îmbrăţișeze. Preoţia este 
o lucrare de îndemnare a sufl etelor spre mântuire, 
spre desăvârșire, spre sfi nţenie, spre Împărăţia lui 
Dumnezeu. Sfântul Grigorie de Nazianz spune că 
preoţia este arta de a conduce pe om. De aceea, 
slujitorul lui Dumnezeu trebuie să aibă calitatea 
de îndrumător, de bun duhovnic și răbdarea de 
a asculta, dar și preocuparea pentru ceilalţi. Însă 
preocuparea pentru mântuirea celui de lângă tine, 
vine din dragostea pentru aproapele. Și numai din 
dragostea mare pentru aproapele poţi să ajungi un 
bun slujitor al lui Dumnezeu. Toţi marii slujitori 
ai Bisericii, marii duhovnici au avut dragoste de 
aproapele. De fapt, dragostea faţă de aproapele 
este un indice pentru candidatul la preoţie, pentru 
a se verifi ca dacă este potrivit de această slujire. 
Dacă ai alte scopuri, nu-i slujești lui Dumnezeu, 
ci altcuiva. 

Preotul este o călăuză spre desăvârșire. Și el, în 
primul rând, trebuie să tindă către această ţintă 
și să fi e model pentru păstoriţii săi. În acest sens, 
Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnă pe toţi preoţii 
„Fă-te pildă turmei cu cuvântul, cu purtarea, cu 
dragostea, cu duhul, cu credinţa și cu curăţia” (I 
Tim. IV, 12). Și Sf. Apostol Petru îndeamnă: „Fă-
ceţi-vă pildă turmei voastre” (I Petru, 5, 3). Viaţa 
preotului este o continuă Liturghie. Avem în Orto-
doxie sintagma „Liturghie după Liturghie”, adică o 
permanentă slujire, o permanentă propovăduire. 
Este cunoscută și expresia „preotul care predică nu-
mai când predică, acela nu predică”, cu alte cuvinte, 
viaţa preotului trebuie să fi e o predică continuă.

– Prea Cucernice Părinte, Sfi nţia Voastră, 
împreună cu parohienii, aţi depus cerere la Mi-
tropolitul Petru pentru a vi se permite să ofi ciaţi 
slujbele pe stil nou. Pe de altă parte, pe foarte 
multă lume, inclusiv pe preoţi, îi sperie problema 
calendarului. În fi ecare an, în perioada sărbăto-
rilor de iarnă, mass-media reia această problemă 
în discuţie. Și anul acesta, la postul municipal de 
radio un invitat înfi era stilul nou, făcând aluzie la 
Biserica Română și chiar Mitropolia Basarabiei. 
Ce nu știu aceștia care atacă stilul nou și ce ar 
trebui să știe ei despre stil?

– În primul rând, problema calendarului nu 
trebuie abordată cu fanatism, ci raţional, pentru 
că fanatismul este la fel de periculos ca și ne-
credinţa. În al doilea rând, calendarul nu este o 
dogmă a Bisericii, ci este un sistem de măsurare 
a timpului, care poate fi  imperfect, și este, de 
fapt. Acest sistem este compus din subdiviziuni: 
ani, luni, săptămâni, zile, ore, minute și secunde. 
Măsurările se întemeiază pe mișcarea lunii și 
soarelui pe bolta cerească. Aparatele cu care se 
fac aceste măsurări se perfecţionează tot timpul și, 
bineînţeles, calculele vor fi  din ce în ce mai exacte. 
Astfel, este lesne de înţeles că aparatele care au fost 
întrebuinţate de astronomul Sosigene în anul 46 
î.Hr., pe timpul împăratului roman Iuliu Caesar, 
când a alcătuit calendarul iulian, n-au fost aceleași 
care le-a întrebuinţat astronomul Luigi Lilio în 
1582, care a alcătuit calendarul gregorian. Astro-
nomul Luigi Lilio a constatat că anul civil rămâne 
în urma celui astronomic cu zece zile. La fi ecare 
128 de ani, se adaugă o zi. Calendarul corectat a 
fost numit gregorian după numele Papei Grigorie 
al XIII-lea. Cu timpul, calendarul gregorian a fost 
numit catolic sau stil nou, iar calendarul iulian 
– ortodox sau stil vechi. Bisericile ortodoxe n-au 
acceptat reforma  calendarului din sec. XVI sau 
reforma gregoriană, pentru că socoteau această 
modifi care a calendarului o unealtă în propagan-
da catolică. În sec. XVI, diferenţa era de 10 zile, 
însă în 1900, diferenţa era deja de 13 zile. În 2028 
vor fi  14 zile. Ce vor face cei pe stilul vechi? Vor 
prăznui Crăciunul la 8 ianuarie? Cum vor explica 
credincioșilor? 

În privinţa măsurării timpului, Biserica a ţinut 
cont de progresul știinţifi c. Și trebuie să facă acest 
lucru pentru că Biserica nu are laboratoare care 
s-ar ocupa cu măsurarea timpului. Și în Biserica 
primară, data Paștilor era calculată de Patriarhia 
din Alexandria, unde era cel mai bine dezvoltată 
știinţa astronomiei. Aceasta s-a stabilit și la Sinodul 
I Ecumenic din 325 de la Niceea. Deci, și atunci 
exista încrederea în știinţă. Teologii știu că la Dum-
nezeu nu este timp. Dumnezeu este atemporal, 
este în afara timpului. Timpul a început o dată cu 
creaţia și se va sfârși tot o dată cu creaţia, după care 
va fi  veșnicia lui Dumnezeu. Acest lucru îl cunosc 
teologii. Și cei care înţeleg trebuie să explice celora 
care  le vine mai greu să înţeleagă acest adevăr, că 
nu stilul (calendarul) te mântuiește, ci credinţa în 
Dumnezeu. Calendarul este ca un ceas. Și dacă mer-
ge defectuos, îl corectezi. Pentru noi, în Basarabia, 
problema calendarului mai are și o dimensiune po-
litică. Prin calendar se străduie să se ţină un neam 
despărţit, dar nu se va reuși. Neamul românesc va fi  
una, pentru că așa dorește Dumnezeu. 

– Părinte, la fi nal vă rugăm să daţi un sfat citi-
torilor „Misionarului”. 

– Le doresc  să fi e creștini buni, să mărturisească 
credinţa noastră strămoșească, credinţa ortodoxă, 
prin faptă și cuvânt. Să devină făclii adevărate care 
să arate dreapta credinţă. Să aibă credinţă mare în 
Dumnezeu, pentru că „cele ce la oameni sunt cu 
neputinţă, la Dumnezeu toate sunt cu putinţă” și să 
nu uităm că „fără Dumnezeu nu putem face nimic”, 
dar, în același timp, „totul putem în Hristos care ne 
întărește”, cum ne asigură Sf. Apostol Pavel. 

– Vă mulţumim, Prea Cucernice Părinte, pen-
tru răspunsurile ample la întrebări și vă dorim 
multă sănătate, bucurii duhovnicești și bună 
sporire în lucrarea pastorală spre slava Bisericii 
lui Hristos.  

Întru mulţi și fericiţi ani, Prea Cucernice Pă-
rinte Petru Buburuz. 

A consemnat Anatol TELEMBICI

-
l
-

Părintele Petru Buburuz cu Părintele Victor Grăjdianu Părintele Petru Buburuz cu Părintele Victor Grăjdianu 
împreună cu un grup de credincioși în faţa cortului-biserică în care a împreună cu un grup de credincioși în faţa cortului-biserică în care a 

slujit timp de 6 ani, unde iarna frigul ajungea până la minus 20 de gradeslujit timp de 6 ani, unde iarna frigul ajungea până la minus 20 de grade
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Preot Vasile Ţepordei
Iubesc Basarabia fi indcă sunt fi ul ei. O 

iubesc fi indcă-i pământ românesc.
Îi iubesc pământul, fi indcă am crescut 

din vlaga lui și m-am jucat în ţărâna mă-
noaselor lor câmpii. Îi iubesc livezile de 
pomi, fi indcă am crescut la umbra lor și 
am gustat cu nesaţ din roadele lor. Îi iu-
besc văile, fi indcă mi-au întărit plămânii 
cu aerul lor răcoros. Îi iubesc dealurile, 
fi indcă din înălţimea lor i-am privit sau 
admirat întinsul necuprins de ochiul 
omenesc, prelungirea vechilor Carpaţi. 
Îi iubesc mormintele, fi indcă în ele zac 
osemintele tatălui meu, zdrobite de ultima 
robie moscovită și tot în ele se sălășluiesc 
moaștele eroilor dezrobitori, îi iubesc 
satele cu liniștea lor patriarhală, fi indcă 
în ele am înţeles rostul vieţii și al lumii. Îi 
iubesc bisericuţele îngrijite și împodobite, 
fi indcă ușile uneia dintre ele m-au primit 
din braţele bunicuţei și m-am încreștinat, 
și tot în una dintre ele doresc să mă des-
part de lume.

Dar mai presus de toate, scumpe citi-
tor, îl iubesc pe fratele român basarabean, 
robit de străini, dar neînstrăinat, bătut 
crunt, dar nedoborât la pământ, ispitit 
să se vândă, dar rămas falnic ca stejarul 
la hotarul de răsărit. Îl iubesc fi indcă este 
os din oasele străbunilor mei și sânge din 
sângele lor. Îl iubesc fi indcă a băut din 

cupa suferinţei, în scurgerea vremurilor, 
mai mult decât mintea omenească poate 
pricepe și simţurile cuprinde. Îl iubesc 
fi indcă soarta lui e aceeași ca și a mea. Îl 
iubesc fi indcă-și iubește pământul, casa, 
străbunii, și pe cei de o credinţă și de un 
sânge cu el. Îl iubesc fi indcă niciodată 
n-am poposit în casa lui fără ca să nu mă 
așeze la masa lui și să mă ospăteze din 
roadele muncii lui. Îl iubesc fi indcă își 
iubește și muncește pământul fără ca să 
știe ce-i somnul și uneori chiar hrana în-
destulată. Îl iubesc fi indcă-i bun, liniștit, 
răbdător și iubește sincer pe cel ce-l în-
ţelege, îl ajută și-l întreabă de cele ce-l dor 
și are nevoie. Îl iubesc fi indcă a fost bătut 
de toate vânturile străine și nu s-a urnit 
de pe plaiurile pe care l-a așezat Ștefan de 
la Putna. Îl iubesc fi indcă îi cunosc rănile 
robiilor și-i înţeleg tonul suspinelor. Îl iu-
besc fi indcă înţelege pe cel ce suferă, ajută 
pe cel ce scrâșnește din dinţi și ridică pe 
cel ce se poticnește de povara greutăţilor 
zilei și a vremurilor. Îl iubesc cu toate 
ale lui necazuri și bucurii, fi indcă avem 
același sânge, același trecut, aceleași oase 

îngropate în pământul mănoasei Basara-
bii și aceeași soartă în viitor cu întregul 
neam românesc.

Am tânguit un an încheiat după Basa-
rabia noastră blajină, cu toată ospitalita-
tea fraţilor din ţara liberă.

Ori de câte ori răsărea soarele, ne gân-
deam la ea și ori de câte ori ne culcam, 
ne rugam pentru ea. Iar când poposeam, 
pentru câteva ceasuri la ţărmul Prutului, 
îngenuncheam și vărsam lacrimi pentru 
cei pe care-i știam robi în Tara lor. Și 
când trebuia să ne depărtăm, așteptam 
să ne ridice însoţitorii, întocmai mamelor 
ce nu se pot desprinde de lângă groapa 
proaspătă a odraslei lor. Sufeream pentru 
Basarabia, fi indcă o iubim. Și nu numai 
noi cei născuţi în ea, ci toţi cei trăiţi cu 
noi la umbra tăcuţilor ei codri.

Iar azi iubim Basarabia cu toate dărâ-
măturile ei, fi indcă-i leagănul nașterii și 
al copilăriei noastre.

O iubim și credem în reînvierea ei, 
după cum credem și suntem convinși de 
învierea Domnului și a întregului pământ 
românesc.

Iubim ţăranul basarabean cu toate ale 
lui neajunsuri, fi indcă-i dătătorul vieţii 
generaţiilor ce vor stăvili puhoiul barba-
rismului dinspre Urali.

Îl iubim fi indcă chiar dacă și-ar fi  
schimbat unele apucături, sângele și 
sufl etul i-au rămas aceleași: izvorât din 
cornul vieţii neamului nostru.

Îl iubim fi indcă numai iubindu-l îl 
putem ajuta să se înalţe pe culmile tăriei 
veacului nostru încercat.

Îl iubim și-i vorbim domol, fi indcă vor-
ba dulce mult aduce. Îl iubim fi indcă are 
ascunse în fi inţa sa comori de bunătăţi 
cum nici nu bănuim.

Îl iubim, fi indcă iubirea nu se poartă 
cu necuviinţă, nu caută cele rele, nu se 
aprinde de mânie, nu pune la socoteală 
răul, ci toate le suferă, toate le crede, toate 
le nădăjduiește, toate le rabdă. Îl iubim 
fi indcă-i vrednic de iubire. Acesta este 
basarabeanul și aceasta este Basarabia. 
Avem aici de toate: sufl et larg, bun, des-
chis, morminte de veacuri și sânge cald 
încă, nenumărate mii de copii și mame 
rămase singure pe lume de pe urma fi arei 

apocaliptice, biserici pline de rugători, 
mănăstiri pentru închinători, feţe spe-
riate de teroarea roșie, chipuri de foști 
oameni, trupuri sfârtecate de călăii Po-
hodului na Sibir, câmpii mănoase, izvoare 
răcoritoare și braţe deschise.

Ca la noi în Basarabia nicăieri versul 
doinei nu-i mai dulce. Iar noi nicăieri nu 
ne simţim mai bine ca aici, fi indcă nicăie-
ri aerul nu ne priește mai bine și pămân-
tul nu ne dă vlagă mai întăritoare.

Vrem să trăim veșnic aici, să ne odih-
nim în pământul acesta românesc cu 
întregul șir de strămoși și strănepoţi, 
pentru a veșnici stăpânirea neamului 
nostru pe acest pământ binecuvântat de 
Dumnezeu.

Vrem ca de pe toate văile și colinele 
noastre basarabene să se înalţe imn de 
mărire către Dumnezeul izbăvirii și al 
îndurărilor.

Vrem ca Basarabia să fi e un colţ de rai 
românesc. Basarabie, Basarabie, cheamă-
ţi fi ii de pretutindeni, roagă cerul să dea 
vlagă holdelor tale, pentru întărirea celor 
ce-ţi fugăresc cotropitorii și să binecu-
vânteze izbânda lor. Fiindcă numai atunci 
clopotele tale vor suna melodiosul imn de 
sărbătoare:

„Victorie” !
(RAZA, an XII, nr. 613, 

3 mai 1942, p. 1)

Iubim Basarabia

Pe timpul colonizării Basarabiei de către ocu-
panţii ruși, au poposit la Cârpeștii Basarabiei în 
căutare de pământ și unii ţărani de prin împreju-
rimile Sorocii, printre care și familia lui Vasile Ţe-
pordei. Ţepordeii s-au așezat cu traiul la Cârpești, 
înfi inţând mahalaua Rusca. Vasile Ţepordei a 
avut doi feciori - Alexandru și Teodor, absolvenţi 
ai Seminarului Teologic din Ismail. În familia 
preotului Teodor Ţepordei s-a născut Iane - Ion 
Ţepordei, iar în familia lui Iane - Ion și Anastasiei 
Ţepordei din comuna Cârpești, jud. Cahul, la 5 
februarie 1908 a văzut lumina zilei Vasilică, un 
copil energic și îndrăzneţ.

În anul 1921 absolvește școala primară din sat 
și ca premiant pleacă la Seminarul Teologic din 
Ismail, căci tare mai vroia să se facă preot ca și
bunicul său Teodor. Preotul satului Cârpești, 
Hristofor Ciavdarov, preotul de la Cera-Murza de 
prin părţile Tighinei - Mihai Ţepordei, un văr de-
al tatălui său, și directorul școlii Victor Dobrescu 
l-au susţinut în realizarea acestui vis. În anul 
următor se transferă la Seminarul Teologic din 
Chișinău pe care-l absolvește cu succes în anul 
1929. Vacanţele de vară le petrecea prin sate, unde 
dădea meditaţii elevilor, câștigându-și existenţa. 
Apoi a lucrat profesor la Liceul „Regina Măria” 
din Chișinău.

În octombrie 1929 se înscrie la Facultatea 
de Teologie din Chișinău. În anii de studenţie 
participă la Congresul misionarilor de la Cer-
năuţi, la Congresul Uniunii Studenţilor-Creștini 
Români de la Sibiu și la Congresul studenţesc de 
la Brașov.

Tot mai mult îl atrage gazetăria. În anii 1930-
1932 este director la revista „Studentul” a Societă-
ţii Culturale „Petru Movilă” a studenţilor teologi 
din Chișinău. Scrie multe articole din viaţa stu-
denţilor teologi, însemnări despre viaţa politică 
și social-culturală a Ţării. Timp de 4 ani predă 
gratis religia la Școala primară „Ecaterina Teodo-
roiu” din Chișinău. Iubea școala, cartea și copiii. 
Avea mulţi prieteni în întreaga Românie Mare.

În anul 1933 absolvește Facultatea de Teologie 
de la Chișinău, iar în anul următor depune exa-
menul de licenţă cu lucrarea „Preotul-poet Alexe 
Mateevici”. Această lucrare a văzut lumina tiparu-
lui în revista „Viaţa Basarabiei”, iar mai târziu și 
într-un volum aparte.

Așa și-a început activitatea de ziarist părintele 
Vasile Ţepordei, cârpeșteanu. El a fost, este și va 
fi  orișicând Român. Nu i-a fost străină soarta 
basarabenilor. A fost un apărător înfl ăcărat al 
limbii române, al poporului Român și a tot ce este 
românesc. Nici nu poate fi  altfel: Vasile Ţepordei 
era plămădit dintr-un aluat deosebit. În el zvâc-
nea o inimă mare, inimă de strămoși ai lui Ștefan 
cel Mare și Sfânt.

Vasile Ţepordei a trăi cu dragostea și dorul de 
neam, de glia strămoșească, de Basarabia iubită 
cu dorinţa de a-și ajuta neamul. Asta a învăţat în 
anii de studenţie și asta a auzit de la părinţii săi.

Prin publicaţiile sale la ziarul „Calendarul, „Mi-
sionarul”, „Cuvântul moldovenesc”, „Ţara noastră”, 
„Gazeta Basarabiei”, „Zorile”, „Raza”, Vasile Ţepor-
dei își manifestă dragostea de Basarabia Română 
și oamenii ei. În „Raza” militează pentru întărirea 
unităţii românești, pentru apărarea drepturilor 
românilor la învăţământ, pentru ridicarea nivelu-
lui cultural și social al celor de la sate.

În anul 1937, Vasile Ţepordei absolvește Semi-
narul Pedagogic de la Iași și începe activitatea 
pedagogico-didactică la Liceul Industrial din 
Chișinău, la Catedra de Religie. În același an 
participă și la festivităţile de inaugurare a Școlii 
„Doctor Angelescu” din Cârpești. În anul urmă-
tor este numit profesor la Catedra de Religie a 
liceului de băieţi „Alexandru Donici”, iar peste 
un an îl întâlnim profesor la Catedra de Religie a 
Liceului „Regina Măria” din Chișinău.

Din anul 1939 îl afl ăm director la ziarul 
„Raza”. Când au năvălit ocupanţii ruși în Basa-
rabia (1940), se refugiază la București și lucrează 
profesor la Școala Normală de Menaj din Calea 
Victoriei. În 1941 revine la Chișinău și predă la 
Liceul „Regina Elisabeta”, apoi la Liceul „Regele 
Ferdinand”.

În anul 1941, ziarul „Raza”, care apărea la 
Chișinău, publică articolele lui Vasile Ţepordei 
despre viaţa românească, despre Basarabia Ro-
mână ruinată, pustiită și îndoliată de executări și 
deportări. Din articolele sale se întrevede calvarul 
prin care a trecut Basarabia, fărădelegile rușilor 
pe această palmă de pământ, ocupat în anii 1940-
1941. Basarabia zăcea în ruine fumegânde: 300 de 
mii de case devastate ale celor deportaţi, văduve, 
orfani, lacrimi, dureri și suferinţe. În articolele 
sale, Vasile Ţepordei cu revoltă și mânie înfi erea-
ză cotropitorii și crimele lor, apărându-i și susţi-
nându-i pe patrioţi. Jurnalistul Vasile Ţepordei îl 
numește pe Ion Antonescu „Mareșal dezrobitor”, 
fi indcă anume el a ordonat ostașilor români să 
treacă Prutul și să elibereze Basarabia de ciuma 
roșie. Pe I. Stalin îl califi că drept „Criminalul din 
Piaţa Roșie”. La porunca lui au fost exterminate 
milioane și milioane de oameni nevinovaţi.

În 1944, Vasile Ţepordei se refugiază iar la Bu-
curești și predă mai întâi religia la Liceul de fete 
„Balașa Brâncoveanu”, apoi la Liceul comercial 
„Carol I”.

După terminarea războiului, jurnalistul Va-
sile Ţepordei este căutat de organele securităţii 
sovietice. Între anii 1946-1948, schimbându-și 
documentele pe numele Teodor Pandele, Vasile 
Ţepordei ajută zecilor de mii de refugiaţi să 
scape de urmăririle securităţii sovietice, de care 
singur n-a putut scăpa. NKVD-ul sovietic îi căuta 
și prin România pe cei născuţi în Basarabia, pe 
cei „suspecţi”, îi arestau, îi judecau și-i deportau, 
ignorând autorităţile române.

...Și când ţara-i era mai scumpă și mai dragă, pe 
Vasile Ţepordei îl pândește nenorocirea, în anul 
1948, la 20 octombrie, este arestat și dus la secu-
ritatea din Rahova, unde, după multe interogări, 
în ianuarie 1949 este dus la Văcărești și închis, iar 
după o lună de chinuri groaznice, la 2 februarie 
este predat rușilor. Dar nici batjocurile din închi-
sorile staliniste nu l-au putut înfrânge. La cererea 
insistentă a enkavediștilor de a recunoaște că 
este moldovean, și nu Român, Vasile Ţepordei 
răspundea ferm și cu mândrie: „Sunt Român, și 
nu moldovean. Muntenii, oltenii, ardelenii, bu-
covinenii, moldovenii formează aceeași naţiune: 
naţiunea română. Noi cu toţii avem aceeași limbă, 
ne înţelegem perfect unii cu alţii de orice parte a 
ţării om fi , avem aceeași credinţă, aceeași strămoși 
și, deci, aceeași origine”.

La 9 iunie 1949, tribunalul sovietic din Con-
stanţa l-a judecat pe publicistul, preotul și jurna-

listul Vasile Ţepordei la muncă silnică pe viaţă, iar 
el le-a declarat judecătorilor că-i cetăţean român 
și nu recunoaște condamnarea rostită de un stat 
străin. A fost învinuit de activitate antisovietică 
pentru faptul că în articolele din ziarul „Raza”, al 
cărui director era, l-a criticat pe I. Stalin, numin-
du-l criminalul din Piaţa Roșie. Este închis la în-
chisoarea din Dnepropetrovsk, unde, în condiţii 
insuportabile, timp de 4 luni a slăbit de la 80 kg 
până la 51 kg. Au urmat lagărele de la Tigheni, 
din preajma gării Azanka, Berezniki, Vorkuta. Pe 
un ger de minus 40° Celsius e mânat la muncă 
în lagărul minei 29. Aici se chinuie aproape 4 
ani. Devine invalid și este e dus în alt lagăr din 
Potima-Iavas.

Și în lagărele staliniste preotul Vasile Ţepordei 
nu uită de datoria sa faţă de Dumnezeu, în zilele 
de duminică și de sărbătorile creștine slujește cre-
dincioșilor rugăciuni îi împărtășește, boteza nou-
născuţii și îi prohodea pe cei plecaţi în nemurire.

Cu o bucurie nespus de mare a primit deţinutul 
politic Vasile Ţepordei decretul de graţiere și la 
10 aprilie 1956 sosește pe locurile natale, la Bucu-
rești, la soţie, fi u, rude, prieteni. Sosește în ţara pe 
care n-a uitat-o nici pe o clipă în cei 7 ani și 157 de 
zile de teroare stalinistă. Cu greu capătă de lucru 
la parohia de la Islaz, jud. Ilfov (1956-1966), apoi 
la parohia Mărcuţa de la București, unde slujește 
cu credinţă până la adânci bătrâneţe.

În memoriile sale, scriitorul Vasile Ţepordei 
afi rmă: „M-am stăruit să scriu cu pana muiată în 
călimara domnească a lui Ștefan cel Mare și Sfânt 
și a lui Petru Rareș, care au zidit cetăţi românești 
pe Nistru; cu pana muiată în călimara de oţel a 
lui Mihai Viteazul, care a unit într-un ceas istoric 
toate pământurile românești, inclusiv și Basarabia; 
în călimara cu sânge de erou a lui Ion Vodă cel 
Cumplit, care a murit, sfârtecat de turci, la Roșcani, 
în Basarabia, pentru libertatea Moldovei întregi; în 
călimara de învăţat a lui Dimitrie Cantemir, care 
a descris Moldova și Basarabia; în cea cu sânge de 
martir creștin a lui Constantin Brâncoveanu, care 
a dorit binele Moldovei, neciuntită de Basarabia; 
în cea de geniu a lui Mihai Eminescu, care a avut 
la inimă Basarabia Românească; în cea de lavă 
de vulcan a lui Octavian Goga - „poetul pătimirii 
naţionale”, care a simţit și durerea Basarabiei 
robite; în cea a lui Mihail Sadoveanu, admirator 
al răzeșilor orheieni și lăpușneni; în călimara cu 
cerneală istorică, cu care s-a semnat la 27 martie 
(9 aprilie) 1918 Unirea pe vecie a Basarabiei Ro-
mânești cu Ţara-mamă, România; cu pana muiată 
în inima mea de Român basarabean” (și cârpeștean 
- precizarea noastră). Așa își face datoria de fi u al 
Basarabiei Române patriotul cârpeștean Vasile 
Ţepordei... Trec anii și roata vremii se învârte 
după legea sa. În 1976 pleacă în călătorie prin Eu-
ropa și peste ocean. După o revedere cu feciorul 
Valentin și o săptămână de cunoaștere cu Parisul, 
pleacă la Londra. Apoi vizitează New-York-ul, 
Washingtonul. A poposit și la Casa Albă. Vizi-
tează expoziţia tehnologică și de dezvoltare a So-
cietăţii Americane. Împreună cu fi ul său Valentin 
vizitează mulţi prieteni români și din alte orașe 
ale Americii. Apoi a luat calea aerului spre Israel. 
A vizitat Ierusalimul, ofi ciind Sfânta Liturghie la 
Sfântul Mormânt și la Mormântul Maicii Dom-
nului. A fost și la muntele Sinai în Egipt. A vizitat 
Betleemul, unde s-a prosternat în faţa ieslei, loc 

sfânt, Nazaretul cu biserica ridicată lângă izvorul 
unde Sfânta Fecioară venise să ia apă când înge-
rul Gavriil i-a vestit că va naște prunc din Duhul 
Sfânt. S-a botezat la 68 de ani în râul Iordan, mul-
ţumindu-i lui Dumnezeu că i-a ajutat să calce pe 
urmele Celui care în Iordan S-a botezat. 

După întoarcerea la 21 decembrie 1976 în Ţară, 
părintele Vasile Ţepordei mărturisește, că nicăieri 
n-a simţit mai mult prezenţa Mântuitorului, ca în 
Ţara Sfântă, unde S-a născut, a Propovăduit, a fost 
răstignit și a Înviat, dovedind că este Dumnezeul 
celor vii și al morţilor.

Vasile Ţepordei a scris peste o mie de articole 
de o mare valoare despre Basarabia și poporul ei 
harnic și ospitalier printre care „Basarabie - colţ 
de rai”, „Să murim pentru Basarabia”, „Sufl etul 
basarabean”, „Închinare Basarabiei”, „De ce iubim 
Basarabia”, „Ni-i scumpă Basarabia - fagure de 
miere”, „Basarabia - scut de apărare”.

Au văzut lumina zilei și numeroase cărţi ale 
sale: „Învăţătură la Nașterea Domnului și Mân-
tuitorului nostru Iisus Hristos” (1930), „Poli-
ticianismul în Basarabia în timpul celor 13 ani 
de la Unire” (1931), „Alexie Mateevici” (1937), 
„Amintiri din Gulag” (1992), „Drumul Golgotei” 
(1995), „Au murit cu gândul și dorul de Basara-
bia” (1997), ”Iubim Basarabia” (1998).

Vasile Ţepordei e primul scriitor și jurnalist 
al Basarabiei de după Unire. E portdrapelul se-
colului al XX-lea, devotat cu trup și sufl et Ţării, 
luptător neînfricat pentru unitatea Neamului 
Românesc.

Mare personalitate a Basarabiei dintre cele 
două războaie mondiale, ca și după aceea, în lagă-
rele sovietice și în „exil”, „în Ţară”, spunea despre 
Vasile Ţepordei Antonie Plămădeală, Mitropoli-
tul Ardealului, acel care a scos din Ţară cu mare 
greu marile volume de scrieri anticomuniste ale 
lui Vasile Ţepordei și le-a trimis fi ului preotului, 
Valentin, în America.

În al 95-lea an al vieţii sale, la mijlocul Lunii în-
vierii 2002, a închis ochii pentru totdeauna preo-
tul, jurnalistul și scriitorul român basarabean 
Vasile Ţepordei, cel care a fost, este și va fi  iubit 
și stimat de toată România Creștină. Cu inimile 
cernite și sufl etele îndurerate l-a petrecut la locul 
de odihnă eternă tot Bucureștiul.

Vasile Ţepordei a fost îngropat în faţa Sfântului 
Lăcaș Mărcuţa cu Hramul Sf. Arhangheli Mihail 
și Gavriil din București.

Dormi în pace, părinte Vasile Ţepordei! Dum-
nezeu să Te aibă în paza Sa! Veșnica Ta pomenire!

Nina Negru

Preotul Vasile Ţepordei, “Nu se poate trăi fără istorie. 
Istoria ne spune cine am fost, 

cine suntem, cine trebuie să fi m 
acum şi în vecii vecilor.”

Mitropolit Antonie Plămădeală Tribunul Basarabiei române
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La 4 februarie 
1925, Sfântul Sinod 
al Bisericii Orto-
doxe Române a 
hotărât să înfi inţeze 
Patriarhia Română, 
iar mitropolitul pri-
mat să fi e ridicat la 
treapta de patriarh. 
Legea pentru În-
fi inţarea Patriar-
hiei Române a fost 
promulgată la data de 25 
februarie 1925, iar la 1 
noiembrie 1925 a avut loc 

învestirea și înscăunarea 
primului Patriarh al Ro-
mâniei în persoana Mi-

tropolitului Primat 
de atunci Miron 
Cristea (1925-1939). 
Urmașii săi au fost 
Patriarhii Nicodim 
Munteanu, Iustini-
an Marina și Iustin 
Moisescu. Actualul 
Patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române, 
Prea Fericitul Pă-
rinte Teoctist Ară-

pașu a împlinit în acest an 
vârsta de 90 de ani pe data 
de 7 februarie.

80 de ani de la înfi inţarea Patriarhiei Române 

La 07 februarie a fost lansat pe piaţa ie-
șeană primul ziar de reportaje, informaţii și 
comentarii redactat din perspectivă creștină, 
sugestiv intitulat “Lumina”. Acest tip de ziar 
este așa cum scrie în titlul său, unic în Ro-
mânia. Florin Zamfi rescu, directorul edito-
rial al publicaţiei, a precizat care este scopul 
ziarului: “Ideea noastră a fost ca și în spaţiul 
nostru să existe un asemenea mijloc de infor-
mare. Presa, în general, merge pe o abordare 
oarecum tabliodizantă, în sensul că se cultivă 
spectaculosul, știrile șocante și părerea noastră 

este că viaţa unui om obișnuit nu este formată 
din evenimente șocante, ci din tot felul de în-
trebări la care vrea să afl e răspunsul. Și sper 
că noi vom reuși să dăm aceste răspunsuri”. 
Florin Zamfi rescu a mai precizat că ieșenii 
au reacţionat pozitiv la apariţia acestui ziar 
de gândire creștină a evenimentelor actuale. 
“Ideea noastră este ca acest ziar să cultive 
obiectivitatea, echilibrul, abordarea subiecte-
lor într-o manieră care să îi spună ceva citito-
rului, să rămână cu ceva, să fi e un ghid pentru 
existenţa lui cotidiană”.

Ziarul “Lumina” abordează evenimentele 
actuale din perspectivă creştină 

Autorităţile bucureștene au confi rmat că 
au căzut de acord cu reprezentanţii Patriar-
hiei asupra unui alt amplasament pentru 
Catedrala Mântuirii Neamului, dar nu se 
grăbesc să anunţe acest lucru ca pe un suc-
ces, până când Sfântul Sinod - în calitate de 
for superior decizional - își va da acordul, 
ne informează cotidianul Ziua, în ediţia din 
9 februarie. Terenul din curtea Palatului 
Parlamentului, situat în spatele clădirii este 
presupusul nou amplasament al Catedralei. 
Mult mai întins ca suprafaţă decât cel din 
Parcul Carol, terenul este agreat de ambele 
părţi - Patriarhia și primăria capitalei. Pro-
blema Catedralei Mântuirii Neamului va fi  
discutată de Sfântul Sinod la începutul lunii 
martie, dar nu se poate vorbi despre schim-
barea amplasamentului, a declarat, pentru 
ziarul ZIUA, pr. Costel Stoica, purtătorul 
de cuvânt al Patriarhiei. El a infi rmat in-
formaţiile apărute în presă, potrivit cărora 
s-a găsit deja un alt amplasament pentru 
Catedrală, arătând că este vorba despre 
“speculaţii”. Preafericitul Părinte Teoctist, 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a 
avut o întrevedere cu primarul general inte-
rimar al capitalei, Răzvan Murgeanu, la care 
s-a discutat pe marginea propunerii unui 
nou amplasament pentru Catedrala Mân-
tuirii Neamului pe terenul din spatele Casei 
Poporului. Discuţia a fost una exploratorie, 
de informare, urmând să fi e lămurite o serie 
de detalii, în primul rând cel legat de statu-
tul juridic al noului amplasament propus. 
Părintele Patriarh a mărturisit că cea mai 
mare dorinţă a sa, cu ocazia împlinirii vâr-
stei de 90 de ani, este înălţarea Catedralei 
Neamului Românesc. “Și în vâltoarea acelor 
evenimente se simţea în văzduh un duh mut, 
un duh diabolic, ce lucra - și care lucrează și 
acum - ca să împiedice ridicarea Catedralei 
Mântuirii Neamului pe care a gândit-o Miron 
Cristea, cel dintâi Patriarh, s-o aducă la în-
deplinire”, a spus Patriarhul, citat de Ziua. 
El a mai declarat ca “are semne bune” că vor 
începe lucrările, “într-un loc frumos, potrivit, 
pentru a se termina cu toată cearta și cu tot 
scandalul”.

Sf. Sinod al Bisericii Gre-
ciei s-a întrunit duminică, 6 
februarie a.c., în contextul 
apariţiei de noi informaţii 
despre posibile acte de 
corupţie printre clericii 
greci. Ierarhii au ajuns la 
concluzia că apariţia do-
vezilor referitoare la aceste 
cazuri reprezintă o serie 
de atacuri bine orchestrate 
împotriva Bisericii Greciei. 
Arhiepiscopul Hristodou-
los al Atenei a cerut ca fi e-
care caz al clericilor acuzaţi 

de ilegalităţi să fi e analizat 
separat și cât mai grabnic, 
pentru ca imaginea Bise-
ricii să nu aibă de suferit. 
Primatul Greciei a mai 
precizat că va porni o cru-
ciadă împotriva clericilor 
corupţi, afi rmând că valul 
de acuzaţii împotriva Bise-
ricii a fost însoţit de șantaj 
și denigrare. 

În același context, mi-
nistrul grec al Justiţiei, 
Anastasis Papaligouras, a 
efectuat pe la mijlocul lunii 

februarie o vizită la Istan-
bul, în cadrul căreia urma 
să aibă o întrevedere cu 
Sanctitatea Sa Bartolomeu 
I, Patriarhul Ecumenic al 
Constantinopolului. Sub-
iectul principal de discuţie 
a fost situaţia din Biserica 
Ortodoxă Greacă. Deși 
este cel mai înalt scaun pa-
triarhal ortodox, Patriarhia 
Ecumenică nu a făcut, până 
la acel moment, nici un co-
mentariu referitor la situa-
ţia din Biserica Greacă.

Ultima criză medicală 
suferită de Papa Ioan 
Paul al II-lea a reaprins 
în mass-media specula-
ţiile privind o posibilă 
retragere a Papei. Deși 
această posibilitate a 
fost întotdeauna negată 
de ofi cialii Vaticanului, 
speculaţiile la Roma 
continuă. La 7 februarie, 
într-o întâlnire cu re-
porterii, Cardinalul An-
gelo Sodano a declarat 
că problema retragerii 
trebuie lăsată “la lati-
tudinea Papei, care este 
călăuzit de Sfântul Duh”. Sfântul Părinte a 
declarat personal, în repetate rânduri, că 
dorește să slujească în continuare, ca Su-
veran Pontif, până la moarte. Actualul val 
de speculaţii este cel mai serios din 2002, 
când tema a fost din nou aprig discutată 
de presa romană. De fi ecare dată când 
Papa Ioan Paul al II-lea dă semne de boală, 
subiectul este reaprins. În primăvara anu-
lui 2002, în timpul săptămânilor Postului 
Mare, Papa Ioan Paul al II-lea a apărut 
foarte obosit, iar publicaţii germane au 
avansat teoria că își va anunţa retragerea 
în timpul vizitei din acel an în Polonia 
natală. Teoria a mers până acolo încât se 
anunţa că Papa se va retrage la o mănăs-
tire din Polonia, pentru a trăi în liniște 
până la sfârșitul vieţii. Vizitând un sanc-
tuar marian din Polonia, Papa s-a rugat 
“pentru tăria trupului și spiritului, pentru 
ca să pot să îmi îndeplinesc, până la capăt, 
misiunea încredinţată mie”. Rugăciunea 
Papei a fost semn clar, Papa nu are inten-
ţia de a se retrage. Iar Papa a întărit ideea 
când a declarat colegilor săi că nu se va 
retrage, “pentru că nici Isus nu s-a coborât 
de pe Cruce”. Înainte de a aniversa 25 de 
ani de pontifi cat, problema a fost din nou 
în centrul atenţiei. Mai mulţi Cardinali 
și-au dat cu părerea, majoritatea afi rmând 
că o retragere poate fi  decisă doar de Papa; 
dar au fost și Cardinali care au sugerat cu 
delicateţe că ar fi  recomandată vacantarea 
scaunului. Încă o dată, Sfântul Părinte 
a anunţat că nu va renunţa la misiunea 
sa. Despre posibilitatea retragerii de pe 
scaunul Sfântului Petru a scris chiar el, în 
februarie 1996, în constituţia apostolică 
“Universi Dominic Gregis”, în care sunt 

trasate regulile pentru 
alegerea unui nou Papă. 
Există un precedent 
pentru retragerea unui 
Pontif. În 1294, Papa 
Celestin al V-lea a fost 
ales în circumstanţe 
politice neclare. Ce-
lestine a abdicat după 
cinci luni, explicând că 
era prea bătrân, bolnav 
și nepriceput pentru 
această sarcină. El și-a 
anunţat demisia în faţa 
Colegiului Cardinalilor. 
Dar actualul Cod de 
Drept Canonic indică 

faptul că retragerea Papei devine imediat 
validă, la formulare, neavând nevoie de 
acordul Cardinalilor. Celestin s-a retras 
apoi la mănăstire. Validitatea acelei retra-
geri a fost pusă la îndoială de unii Cardi-
nali, reuniţi să îl aleagă pe succesor, Boni-
faciu al VIII-lea. Unii au afi rmat că Papa a 
fost obligat să se retragă; alţii au sugerat 
că legătura dintre Papă și Biserică este ca 
uniunea maritală, ce nu poate fi  dizolvată 
decât prin moarte. Cazul Papei Celestin 
al V-lea a rămas un precedent central în 
orice discuţie despre retragerea papală, 
iar în 1966, când Papa Paul al VI-lea a vi-
zitat mormântul lui Celestin, a apărut un 
val de speculaţii că își va prezenta propria 
demisie. Înainte de Celestin al V-lea, există 
și alţi Pontifi  romani care s-au retras, dar 
circumstanţele sunt acum neclare. Papa 
Martin I, care a fost arestat și exilat în 653 
de către împăratul bizantin, se poate să fi  
aprobat alegerea succesorului său, Papa 
Eugen I. Trei sute de ani mai târziu, în 964, 
Papa Benedict al V-lea, adesea considerat 
un antipapă, a fost depus de împăratul 
Otto I, și a acceptat verdictul împăratului, 
fără să mai reclame papalitatea. Există și 
alte exemple. Papa Ioan al XVIII-lea a mu-
rit în 1009, ca simplu călugăr; Silvestru al 
III-lea, expulzat de rivalul său, Benedict al 
IX-lea, în 1045, s-a retras în propria Die-
ceză; iar Bendict al IX-lea însuși a abdicat 
câteva luni mai târziu în favoarea lui Gri-
gore al VI-lea. În fi ne, Grigore al XII-lea 
a renunţat la papalitate la Consiliul de la 
Constanţa, din 1415, redevenind Cardinal. 
Aceasta se întâmpla în timpul schismei 
din Apus, când Biserica avea trei bărbaţi 
diferiţi care pretindeau a fi  Papi. 

Cruciadă împotriva clericilor corupţi

Retragerea Papei - o problemă complexă Retragerea Papei - o problemă complexă 

Catedrala Mântuirii Neamului ar putea fi  construită 
pe terenul din spatele Palatului Parlamentului

Bisericile Ortodoxe, Catolice și Protestante din Europa au anunţat un plan de pelerinaj 
care reunește locuri de mare importanţă pentru tradiţiile creștine. Prima destinaţie a acestui 
pelerinaj european a fost Roma, ianuarie 2006, urmată de Wittemberg, orașul Reformei lui 
Luther, la începutul anului 2007. Pelerinajul se va încheia la Sibiu, în România, în septembrie 
2007, printr-o Adunare Ecumenică Europeană, care va pune faţă în faţă circa 3000 de delegaţi 
ai principalelor denominaţiuni creștine ale Europei. Iniţiativa aparţine Comitetului Comun al 
Conferinţei Bisericilor Europene și Consiliului Conferinţelor Episcopale Europene Catolice, 
întrunit la începutul lunii februarie a.c., în Franţa.

Noi difi cultăţi în 
dialogul dintre 

cele două Biserici 
ortodoxe ruseşti 

Disputele asupra proprietăţilor 
pot îngreuia procesul de unifi -
care dintre Patriarhia Ortodoxă 
a Moscovei și Biserica Ortodoxă 
Rusă din Diasporă (BORD), a 
afi rmat preotul Nikolai Balashov, 
purtător de cuvânt al Patriarhiei 
Moscovei. Dacă ne întoarcem la 
problema proprietăţilor, ne-
gocierile dintre noi vor fi  grav 
afectate, pentru că agenda discu-
ţiilor cuprinde aspecte mult mai 
importante, de natură canonică 
și spirituală, a spus preotul, care a 
adăugat că, dacă cele două Biserici 
vor ajunge la comuniune euharis-
tică și canonică, problemele legate 
de proprietate se vor rezolva de la 
sine. Cele două Biserici ortodoxe 
rusești își dispută mai ales așe-
zămintele din Ţara Sfântă, mai 
precis de la Hebron și Ierihon. 

Între 15 și 22 februarie a avut loc la Geneva o nouă în-
trunire a Comitetului Central al Consiliului Mondial al 
Bisericilor, ultima din actualul mandat al acestui organism 
interbisericesc. Un comunicat al Consiliului precizează că 
la întrunire s-a încercat aplicarea procedurii consensului 
pentru adoptarea tuturor hotărârilor. De asemenea, au 
fost propuse o serie de schimbări în regulamentele Consi-
liului, pentru a adopta ca regulă de lucru pentru luarea de 
decizii metoda consensului. Agenda întrunirii cuprinde 
analiza unor detalii referitoare la organizarea celei de-a 
noua Adunări Generale a CMB, care va avea loc la Porto 
Alegre, Brazilia, în februarie 2006. S-a mai discutat despre 
situaţia socială și religioasă a Regiunii Pacifi cului, precum 
și despre provocările eticii personale contemporane (o 
analiză a evoluţiei lucrurilor de la Adunarea Generală 
de la Harare, 1998). Au mai fost analizate, sub genericul 
“Vindecare și Reconciliere”, rapoartele moderatorului 
Comitetului Central, catolicosul Aram I, ca și cel al secre-
tarului general al CMB, Samuel Kobia. Comitetul Central 
al CMB este organismul de conducere al Consiliului, se în-
trunește o dată la 12 sau 18 luni, și răspunde de aplicarea 
politicilor adoptate de Adunarea Generală, precum și de 
bugetul Consiliului. 

Pelerinaj ecumenic european de 
amploare cu fi nalitate în România 

O nouă întrunire 
a Comitetului Central 
al Consiliului Mondial 

al Bisericilor 



Apare lunar 
în limba românã

ADRESA: 
str. 31 august 1989 nr. 161 

Chiºinãu, MD-2004
Tel./Fax: (373 22)22 60 43 

Înregistrat la Ministerul Justiþiei
la 17 decembrie 2003 cu nr. 147

Tipar: “PRAG-3”,

Chiºinãu, 

str. Petricani, 94.

Tiraj: 1500 ex.

Comanda nr. 481

COLEGIUL DE REDACÞIE: Î.P.S. Mitropolit ºi Exarh PETRU, Prot. Anatolie 
GONCEAR, protopop de Chiºinãu, Prot. Valeriu CERNEI, protopop de Bãlþi, Prot. Gheorghe 
UNTILÃ, propopop de Cahul, Prot. Victor RUSU, protopop de Edineþ, Prot. Mitr. Gheorghe 
EªANU, protopop de Ungheni, Prot. Anatolie BALAN, protopop de Lãpuºna, Pr. Vadim 
DIMITRENCO, protopop de Tighina.

Redactor-ºef – Anatol TELEMBICI, redactor-ºef adjunct – Preot Vlad MIHÃILÃ, 
secretar – Viorel BOLDUMA, scrisori – Preot Eugeniu NAZARCIUC.

Indice 21714

Librăria Librăria 
Mitropoliei BasarabieiMitropoliei Basarabiei

anunţă
persoanele  și instituţiile interesate 

că pot procura un bogat sortiment de cărţi 
(inclusiv cărţi de cult) și manuale cu caracter 

religios în limba română.
Relaţii la tel. 22.60.23.

Adresa noastră: Chișinău, str. 31 August nr. 161.

Puteţi asculta la
RADIO IAŞI

LITURGHIA ORTODOXĂ 
în transmisiune 

directă din catedrala 
Mitropolitană din Iași.
Duminica între orele 

10.05 și 11.30.

Parohul bisericii și Consiliul parohial al Bise-
ricii „Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel” din sectorul 
Buiucani, Chișinău, face apel către toţi oamenii 
de bună-credinţă să contribuie, în măsura po-
sibilităţilor, la înălţarea sfântului lăcaș închinat 
acestor doi mari apostoli. Știm că sfi ntele altare se 
construiesc cu „bănuţii văduvei”, dar invităm și pe 
cei mai înstăriţi să nu treacă nepăsători pe lângă 
biserica noastră. Jertfa fi ecăruia va fi  răsplătită de 

Dumnezeu și de Sfi nţii săi Apostoli Petru și Pavel. Orice contribuţie este binevenită. 
Rechizitele noastre bancare sunt: Banca Comercială Română, sucursala Chișinău, cont. 

222 400 000 100 364 (LM), 222 408 000 100 364 (ROL), 222 400 100 100 364 (USD), 222 402 
100 100 364 (Eu); codul băncii: 280 101 868.

Dumnezeu să binecuvânteze jertfa dumneavoastră.
Cu mulţumiri anticipate, 

Prot. Petru BUBURUZ, paroh al bisericii “Sf. Ap. Petru şi Pavel” din Chişinău

Apel către credincioşi

Citiþi ºi rãspândiþi
 “MISIONARUL”

Potrivit tradiţiei, în 
secularul codru din 
Zona Oneaga-Vo-

rona-Tudora din judeţul 
Botoșani, într-o poiană 
străbătută de un pârâiaș, 
ocrotită de leneșe culmi 
de dealuri, câţiva monahi 
veniţi din diferite laturi ale 
ortodoxiei au întemeiat, în 
jurul anului 1600, o bise-
ricuţă din lemn pe care o 
înzestrează cu odoare și 
căreia îi cumpără, spre în-
treţinere, o parte din moșia 
Icușeni. Mai târziu, hatma-
nul Ilie Jora cu soţia sa, 
Teofana, i-a mai dăruit o 
altă parte din moșia Icușe-
ni, iar arhimandritul Rafail 
a făcut, în anul 1835, alătu-
ri de vechea bisericuţă din 
lemn - atunci, șubrezită de 
vreme, astăzi, dispărută - 
actuala biserică de piatră și 
cărămidă cu hramul „Naș-
terea  Maicii Domnului”. 

Biserica aceasta este un 
edifi ciu de plan triconc, 
cu absidele semicirculare,  iar dea-
supra are trei turle, acoperite cu 
tablă, în stilul bisericilor ruse. Ca-
tapeteasma sculptată în lemn, fără  
prea  multe  motive decorative, a 
fost pictată, potrivit tradiţiei,  de  
schimonahul Vladimir Machidon.

A doua biserică de piatră, cu 
hramul  „Adormirea  Maicii Dom-
nului”, situată în partea de nord a 
celei dintâi, a început a se zidi la 1 

septembrie 1793 - de către Iordache 
Panaite Paharnicul cu sora sa, Saft a, 
și cu soţia sa, Maria Costache - și 
a fost terminată la 28 august 1803. 
Biserica este un edifi ciu de plan 
bazilical, cu absida răsăriteană 
semicirculară. Absidele laterale, 
încadrate de coloane angajate în 
structura pereţilor, sunt marcate, 
în exterior, de îngroșarea zidurilor, 
dar în interior sunt semicirculare. 

În altar se păstrează o icoa-
nă mare a Maicii Domnului 
cu Pruncul în braţe, datând 
din secolul al XVIII-lea, și 
una mică (din sec. al XIX-
lea) pe care este zugrăvită 
Adormirea Maicii Dom-
nului. 

Celelalte icoane păstrate 
în această biserică sunt, 
în cea mai mare parte, din 
secolul al XIX-lea. A treia 
biserică din Mănăstirea 
Vorona este situată în 
afara incintei mănăstireș-
ti, spre NE, în cimitirul 
monahal. Hramul acesteia 
este „Sfântul Nicolae”. Ne-
având inscripţie votivă, nu 
se cunosc cu exactitate nici 
ctitorul și nici perioada în 
care a fost înălţată. Se pre-
supune că ar fi  fost ctitorită 
tot de arhimandritul Rafail, 
în al patrulea deceniu al 
secolului trecut. Biserica 
„Sfântul Nicolae” este o 

construcţie de plan triconc cu o 
turlă-clopotniţă deasupra pridvo-
rului. Catapeteasma acestei biserici, 
prin bogăţia și varietatea motivelor 
sculptural-decorative, ca și prin po-
leitura sa, este o remarcabilă operă 
de artă. Originalitatea catapetesmei 
- al cărei pictor este necunoscut 
- e dată și de cele patru coloane, 
cu motive de sculptură, dispuse 
sub formă de grilă la 20-25 cm în 

faţa ei. 
* * *

Din secolul al 
XVII-lea și până 
în 1959, această 
vatră a monahis-
mului românesc 
a ţinut perma-

nent aprinsă candela rugăciunii. În 
1959, autorităţile comuniste au dat 
Decretul 410 prin care toţi mona-
hii sub 50 de ani erau scoși forţat 
din mănăstiri 
și obligaţi să 
se încadreze în 
fabrici și uzine 
ca „forţă de 
muncă în opera 
de construire a 
societăţii comu-
niste”. Din 1959 
și până în 1968, 
mănăstirea a 
rămas pustie, 
cu bisericile în-
chise și chiliile 
t r a n s f o r m at e 
în depozite de 
cereale pentru 
C.A.P.-ul Vorona. Dintre călugări a 
rămas doar un paznic bătrân care 
obișnuia să cânte stihira rânduită 
după Evanghelia despre repunerea 
în apostolat a Sf. Ap. Petru: „... tâl-
harul Te-a mărturisit pe cruce, iară 
eu m-am lepădat de Tine. Au doară 
încă mai chema-mă-vei Apostol? Au 
doară încă mă vei mai numi uce-
nic?...” Din 1968, în timpul Patriar-
hului Iustin Moisescu, pe atunci 
Mitropolit al Moldovei și Sucevei, 
Vorona a devenit mănăstire de că-
lugăriţe, cu viaţă de obște. Prea Fe-
ricitul Patriarh Teoctist, pe când se 
afl a în scaunul mitropolitan al Mol-
dovei și Sucevei, începând din 1978 
- până în 1986 - a dat Mănăstirii 
Vorona înfăţișare nouă, construind 
clădirea care adăpostește muzeul, 
pe cea a stăreţiei, sprijinind efectu-
area lucrărilor de înveșmântare cu 
picturi a bisericii „Nașterea Maicii 
Domnului”, îndrumând și ocrotind 
obștea călugărească de aici spre a-și 

îndeplini cu roade înalta misiune. 
Toate, și în semn de adâncă recu-
noștinţă faţă de memoria foștilor 
monahi ai Voronei care i-au sădit 

în sufl et învăţăturile propovăduite 
de Sfi nţii Părinţi ai Bisericii și i-au 
sprijinit Prea Fericitului Patriarh 
Teoctist primii pași în monahism.

* * *
Tot ce a avut nordul Moldovei 

mai însemnat ca boierime și-a le-
gat viaţa de această mănăstire. Aici 
putem vedea înfl orirea de virtuţi și 
fapte creștinești, ba chiar modele de 
viaţă monahală, în vechile familii 
boierești: Jora, Vârnav, Panaite, Ca-
targi, Bașotă, Miclescu, Beldiman, 
Cantacuzino, Canano, Mavrocor-
dat, Donici, Suţu etc. Această istorie 
„mântuită” răzbate până la noi din 
slovele săpate în piatra bisericilor 
sau în argintul odoarelor rămase 
de la vechii ctitori sau chiar din 
însemnările făcute pe marginile 
bătrânelor cărţi care - luminoase 
și curate - au călăuzit spre veșnicia 
Raiului obștea Voronei.

Mircea Platon
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