Precum Eu v-am iubit pe voi, asa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. (Ioan 13. 34)
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● Apare cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove ●
С Рождеством
Христовым!
Возлюбленные братья
и сестры!
Милостью Божьей
мы вновь подошли к
Рождеству Христову. Изза непослушания первых
людей мы потеряли
мир с Богом и осудили
себя на одиночество
и смерть. Потеряв Рай,
праотцы наши жили и умирали в надежде пришествия
в мир Христа Спасителя. После изгнания Адама из Рая
Бог Отец -Создатель неба и земли, не оставил людей без
надежды на спасение.
Желая спасения людям, Господь послал Сына Своего
Единородного “дабы всяк верующий в Него не погиб, но
имел бы жизнь вечную” (Иоанн 3, 16).
“Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех
благоволение”-воспели ангелы в ночь Рождества. Этот гимн
несёт мир в наши отягощенные и уставшие души, помогает
понять, что никогда нельзя терять надежду на любовь
Господа. Христос приходит в этот мир, чтобы очистить его
и показать верующим в Него, Отца и Святого Духа.
“Мир”и “Благоволение”среди людей - таково послание
праздника Рождества Христова.
Братья и сестры!
Благодаря Промыслу Божьему о нас, мы завершаем
2009-й год от Рождества Христова…
2009-й год останется в истории годом больших
испытаний… Но с пришествием в мир Солнца Правды
- Христа, все наши житейские беды и несчастья легче
преодолевать. Так и кризис, ударивший по всему
миру, может стать судом Божьим, призывающим нас
к взаимопониманию и человеческой солидарности.
Молитвой и добрыми делами поддержим всех тех,
кто страждет от СПИДа, рака, туберкулёза и прочих
тяжёлых недугов. И здоровый, и больной человек
должны вести непрестанную борьбу за спасение своей
души. И болезнь, и здоровье могут стать губительными
для души, если человек живёт по собственной воле,
не соблюдая Заповедей Божьих. Истинно верующий
человек благодарит Бога и в здравии, и в болезни.
Возлюбленные чада духовные!
На иконе Рождества Христова мы видим волхвов. Они
пришли с Востока, чтобы принести Новорожденному
Мессии царские дары: злато, ладан и смирну (Мф. 11, 11). С
тех пор верующие приносят на Рождество, как дар жертвы,
искреннюю любовь Тому, кто принёс нам дар спасения.
Самый великий подарок Богу - это стремление быть
добрым христианином, готовиться к встрече со Христом
через пост и молитву, исповедь и причастие. Так будем же
праздновать Рождество Христово с сердечной радостью.
Возрадуемся в этот Святой День славлениям и
колядкам малышей, которые предвозвещают нам
великую радость Рождества Христова.
Милостивый Бог да подаст чадам Христовой Церкви
и в наступающем году чистые помыслы, мир в семьях и
во всём мире, крепкого здравия. Желаю вам красиво и
достойно, в теплоте сердечной провести этот великий
праздник с надеждой, что и в новом году мы будем
совершать добрые дела, приятные Богу.
Благословение Господне да пребывает со всеми вами
во имя Святой Троицы - Отца, Сына и Святого Духа.
Счастливых праздников! Многая лета!

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы

N a ş te re a D o m n u l u i

„Naşterea ta Hristoase, Dumnezeul nosrtu, răsărit-a lumii, lumina
cunoştinţei...(tropar)
Domnul nostru Iisus Hristos, Mîntuitorul lumii, s-a născut din Fecioara Maria
pe timpul împăratului Augustus, în oraşul Betleem. August a poruncit să se facă
recensămînt pe întreg teritoriul imperiului, inclusiv şi în Palestina. De aceea Fecioara Maria a trebuit să meargă în oraşul Betleem (al lui David, fiind din acelaşi
neam), pentru a se înscrie în listele cezarului. Aici în acest oraş, negăsind nici un
loc liber de închiriat, într-o peşteră de la
marginea oraşului, destinată bovinelor,
între fînul şi paiele
de hrană pentru
ele, s-a născut întro noapte de iarnă
rece, Dumnezeu
Omul, Mîntuitorul
lumii, Iisus Hristos.
Naşterea s‑a făcut
pe cale supranaturală, aşa încît, Fecioara Maria fără
niciun ajutor omenesc, a fost scutită
chiar şi de durerile
fireşti ale femeii
la naştere. Însă în
timpul miezului de
noapte, pe cînd întreaga umanitate
era cuprinsă de întunericul păcatului, vestea despre
Naşterea Mîntuitorului lumii, au auzit-o
primii, păstorii ce-şi păzeau turmele. Îngerul le-a stat în faţă şi le-a zis: ”Nu vă
temeţi: vă blagovestesc vouă bucurie
mare, ca să fie la toată lumea, căci sa născut astăzi Mîntuitor în oraşul lui
David, care este Hristos- Dumnezeu.”,
apoi îngerii din cer au cîntat: „Slavă

întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pre
pămînt pace, întru oameni bunăvoire.”, după care păstorii, smeriţi, primii
mergînd, s-au învrednicit să se închine
pruncului. În afară de păstori, Naşterea
Domnului a fost vestită şi de către o stea
neobişnuită unor magi astronomi, care
ştiiau din prooroci despre apariţia ei, pe
timpul naşterii unui Mesia. Anume steaua i-a condus la peştera Domnului. Prin
ei se simbolizează de fapt întreaga lume
păgînă care mai întîi de iudei şi-a plecat
genunchiul în faţa adevăratului Mîntuitor al lumii. Intrînd ei în peşteră, unde era
Pruncul, I s-au închinat şi i-au adus daruri: aur, smirnă şi
tămîie. (Mt. 2.11).
Guvernatorul Iudeii de pe atunci,
Irod Agripa, aflînd
despre naşterea
lui Mesia, căruia
i se mai spunea
şi Împăratul lumii şi temîndu-se
să nu-şi piardă
scaunul împărătesc, cu vicleana
intenţie de a i se
închina, i-a rugat pe magi să-i
vestească locul
peşterii, pentru
a-l omorî de fapt
pe pruncul Iisus.
Magii însă, primind înştiinţare
de la înger, să ocolească la întoarcere
cetatea lui Irod, unde îi aştepta, i-a stîrnit
mînia, mînie ce s-a soldat cu răzbunarea
prin omorîrea a cca. 14000 de prunci de
pînă la doi ani, în speranţa că va fi şi Hristos printre ei. Aceşti prunci, au fost de
fapt primii mucenici ce au mărturisit pe
pruncul Iisus prin jertfa lor.

Botezul Domnului

Această sărbătoare se mai numeşte şi
Arătarea lui Dumnezeu, deoarece la săvîrşirea Tainei Botezului s-a arătat lumii Sfînta
Treime (Mt. 3.13-17). Dumnezeu Tatăl a vorbit din cer despre Fiul Său, Fiul s-a botezat de
la Sf. Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul,
iar Sfîntul Duh s-a pogorît peste Fiul Domnului în chip de porumbel. Din timpurile
străvechi acest praznic se numea praznicul
Iluminării sau al Luminilor, deoarece Dumnezeu este Lumină şi Lumina s-a arătat „celor ce erau în întuneric şi în umbra morţii”
(Mt. 4, 16). Anume în această zi, cînd Ioan
Botezătorul îndemna oamenii în ţinuturile
Iordanului – Palestina, la pocăinţă, căci s-a
„apropiat împărăţia cerurilor” (Mt.3, 2) şi
îi boteza doar cu apă, fără puterea Sf. Duh,
pentru ai face „fiii împărăţiei lui Dumnezeu,
Mîntuitorul Hristos, Dumnezeul cel Atotputernic, în chip smerit a coborît în apele Iordanului, la picioarele lui Ioan pentru a împlini
legea cea nouă. El s-a botezat de la Ioan, ca
prin botezul Său să deschidă dreptul fiecărui
suflet dornic de mîntuire de a se legitima ca
purtător de Hristos prin botez, mădular al
trupului Lui şi potenţial candidat la dreptul
de a moşteni Împărăţia şi viaţa veşnică.
Botezul lui Hristos, administrat de Sfinţii Apostoli şi copiilor şi maturilor, a devenit
poarta de intrare a omului în credinţa creşti-

nă, “născîndu-se din apă şi din Duh” (Ioan
3,5), spre nemurire. De aceea, în Biserica primară se rînduise un obicei ca cei ce doreau
să primească botezul, după pregătiri minuţioase în dogmele credinţei, să fie botezaţi în
aceeaşi zi ca şi Hristos.
Pînă la Hristos, oamenii mergeau în iad,
deoarece dreptul oferit de sfîntul botez, ca
potenţial candidat la paradisul veşnic, fusese
distrus de păcatul lui Adam. Oamenii se năşteau spre moarte, lucru total inversat după
naşterea şi botezul lui Hristos. De acest praznic
măreţ, unul din cele 12 praznice împărăteşti,
vorbesc practic toţi sfinţii părinţi din toate
secolele. Sfîntul Ioan Damaschin, de exemplu,
spunea că Dumnezeu s-a botezat nu pentru
că avea nevoie de purificare, ci „ca prin ape
să înece păcatul omenirii”, împlinind legea şi
deschizînd taina Sfintei Treimi, precum şi ca
să „sfinţească fiinţa apelor”, dîndu-ne chip sau
exemplu de Botez.
De aceea, în această zi creştinii merg în
număr mare la biserici, cu vase, pentru a-şi
sfinţi apele în agheasmă, care devine după
aceasta nestricăcioasă ani de zile, şi cu care
îşi mai sfinţesc şi gospodăriile de duhurile
necurate. În multe localităţi această sfinţire o
face chiar preotul, mergînd de la casă la casă
şi vestind bucuria prilejului curăţirii şi înnoirii
firii noastre prin Botezul lui Hristos.

Vă felicităm cu
Naşterea Domnului
„Dumnezeu a coborît pe pămînt, ca
pre cei de pe pămînt să-i înalţe la cer”
- Trăind această viaţă vremelnică şi
plină de suferinţă pe acest pămînt, inevitabil conştiinţa se nelinişteşte şi caută
leacul infinitului ca răspuns la speranţei
omului în ceva mai bun.
- Omenirea Vechiului Testament trebuia să scape de această soartă blestemată a suferinţei, prin nevoia de a fi salvată
şi înfiată de un Altul, superior lui, - spunea
Părintele Dumitru Stăniloaie.
- Acest Altul a fost însăşi Dumnezeu
în expresie trupească, numit Hristos, ceea
ce înseamnă Mîntuitorul lumii. Iar ca condiţie a inocenţei sălaşului său trupesc, trebuia să fie fecioara Maria.
- Naşterea Domnului nu este doar un
simplu eveniment istoric. Ci acolo unde
este lucrativă credinţa şi nădejdea în ceva
mai bun, evenimentul istoric capătă o
semnificaţie metaistorică şi simbolică.
- Naşterea lui Hristos, înseamnă pentru
omenire că Dumnezeu şi-a făcut milă de ea,
şi-a hotărît să se înrudească cu ea, răscumpărîndu-o de chinurile infernului însăşi prin
sîngele său vărsat pe cruce.
- O nouă viaţă, o nouă istorie, o nouă
omenire şi un nou sens al vieţii, - acesta
era mesajul Naşterii Domnului.
- Oare noi, o picătură a istoriei Mîntuirii, să nu avem parte de aceste roade ? Desigur că da !!! – prin credinţa şi acţiunile
noastre roditoare.
- Anul acesta, bucuria Naşterii Domnului, a fost amplificată pentru inimile
credincioşilor r-lui Anenii Noi şi prin aducerea icoanei făcătoare de minuni a Maicii
Domnului, numită „Umilinţa” din Rusia,
Breansk, precum şi a vizitei Mitropolitului Vladimir, în biserica noastră, unde a
săvîrşit şi taina cununiei tinerilor noştri.
- Pe acest fundal de bucurie duhovnicească, vrînd să v-o transmit şi dumneavostră, dragii mei creştini, vă felicit
cu Naşterea Domnului, şi doresc ca întotdeauna inimile voastre să nu fie închise
pentru pruncul Hristos, ci să fie o iesle în
care să-l zămisliţi cu dragoste prin credinţă, să creşteţi sufleteşte şi să vă bucuraţi
de viaţa trăită alături de El şi în El.
Cu dragoste, al vostru
părinte duhovnicesc, Ioan Valuţa
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Conferinţa la Anenii Noi în cinstea noilor mucenici: - Valeriu Gafencu

- Deja a devenit o tradiţie ca Biserica din Anenii Noi, în colaborare
cu asociaţia tinerilor “PRO Ortodoxia”, să ofere creştinilor, profesorilor
şi elevilor, conferinţe cu felurite tematici în vederea sporirii interesului
faţă de credinţa împărtăşită.
- De data aceasta, cei cca 150 de
elevi şi creştini au rămas încîntaţi
de tema: “Mucenicia în Ortodoxie:
Valeriu Gafencu - un sfînt mucenic
basarabean al închisorilor comu-

niste din Romвnia” şi de invitaţii de
onoare, preotul Severian Gheras,
Andrei Cuciug - ASCOR - România
şi alţii, care au conferenţiat cu succes, motivînd elevii să stea chiar şi la
lecţia a 7-a.
- Deşi condiţiile climaterice aspre nu i-au permis să vină mult aşteptatului părinte Filoteu Bălan, de
la Mănăstirea Petru-Vodă - Romвnia,
totuşi amînîndu-se vizita sa, auditoriul a rămas încîntat de eroismul,

Un al 2-lea Paşte pentru
creştinii din r. Anenii Noi
Cu străduinţa organizatorică a
protoiereului Ioan Valuţa, în r-ul
Anenii Noi,
a poposit
pentru puţin
timp, în seara zilei de 22
octombrie,
o sfinţenie
fără de preţ icoana Maicii Domnului curgătoare de mir, numită „Umilinţa”. Acest prilej a adunat la miezul nopţii o
ogradă plină de creştini dornici de a i se închina şi a fi miruiţi cu mirul ce se revarsă
abundent pe sticla icoanei.
Istoria ei ne spune că prin 1997, o doamnă din Rusia, oraşul Breansk, făcînd cumpărături într-un magazin, a observat un calendar expirat cu chipul
Maicii Domnului, fiind aruncat. Aducîndu-l acasă, d-na la pus pe perete, ca
după un timp să apară primele picături uleioase ce se scurgeau în jos.
Fiind bincuvîntată de biserică, icoana a fost îmbrăcată într-o ornamentaţie din aur şi socotită ca făcătoare de minuni, datorită multiplelor ajutoare
primite de cei ce i se rugau fierbinte. Cu acest prilej, părintele Ioan, alături de părintele Eugen Margarint, Sava şi Teodor Codiţa, au săvîrşit ca la
paşte o liturghie, îmbinînd perfect în inimele enoriaşilor, sfinţenia adusă cu
dulceaţa rugăciunii de la miezul nopţii. Tot atunci cu o evlavie deosebită şi
cu o insistenţă sporită şi creştinii nin s. Ţînţăreni au avut marele prilej de a se
bucura pentru cîteva clipe de prezenţa binecuvîntătoare a Maicii Domnului
la ei în sat, încunundu-se astfel această zi de sărbătoare.
Iurie Mihalache, AO „Pro Ortodoxia”

Italia apără Sfinta Cruce

Senatori din Partidul Liberal
condus de Silvio Berlusconi au introdus în ordinea de zi a ultimei şedinţe a senatului italian un proiect
de lege pentru apărarea Semnului
Sfintei Cruci «ca semn universal al
culturii şi a civilizaţiei creştine».
Potrivit acestei definiţii expuse
în document, Semnul Sfintei Cruci este un simbol inperscriptibil
culturii italiene, iar afişarea lui în
locurile publice are ca scop «de a
servi drept mărturie despre legătura continuă a republicii italiene cu
moştenirea ei istorico-culturală, a
cărei rădăcini se ascund în tradiţiile
specifice creştinismului».
Proiectul de lege prevede chiar
şi pedepsirea cu închisoare pentru
6 luni de zile şi cu amendarea de
până la 1000 euro a acelora care

vor încerca să
scoată
Sf. Cruci din
instituţiile de
Stat, şi
de asemenea
şi pentru refuzul conducătorilor de
stat de a expune acest semn sfânt
în încăperile în care activează.
Pe lângă aceasta a fost alocat
un fond special din bugetul de stat
al Republicii Italiene (de 51.646
еurо) pentru procurarea a 40 de
mii de răstigniri în vederea aşezării
acestora în toate instituţiile publice (inclusiv gări, aeroporturi, închisori).
www.mdn.md

smerenia, dragostea şi răbdarea noilor mucenici, mărturisitori ai credinţei ortodoxe. Iată ce a relatat o tînără
prezentă:
“Conferinţa de astăzi mi-a semănat în suflet seminţe de dragoste şi
pace, care sper să devină vlăstare
a unei viţe pline de înţelepciune.
Tema care s-a discutat îmi este atît
de aproape sufletului, deoarece am
ascultat totul cu atenţie, zidindu-mi
ceva frumos în interior.
Mi-a plăcut mult libertatea cu
care erau înzestraţi cei invitaţi la
conferinţă (Pr.Severian, Andrei Cociug), simplitatea şi dorinţa lor de a
ajunge la inimile celor care îi ascultau şi le dădea curaj.
Afară ningea frumos, era o poveste, iar discuţia din acea încăpere
caldă, toate cuvintele pline de dragoste, sau întipărit în sufletul meu şi
ieşind afară, la sfîrşitul conferinţei mă
simţeam uşoară, asemeni unui fulg.
Iar o fericire nelămurită mi-a cuprins
fiinţa. Am înţeles, cu adevărat, că cel

mai frumos lucru şi minunat pe care
ni L-a dăruit Bunul Dumnezeu este
dragostea, dragostea care niciodată
nu cade, pentru care merită să plîngi,
să alergi, să suferi. Însuşi Dumnezeu
e dragoste. Toate cele din jur cu
care suntem orbiţi sunt trecătoare,
au fost şi nu-s, iar dragostea curată
şi sinceră, binecuvîntată de Ceruri,
persistă orişiunde.
Discuţia Preotul Severian mi-a
insuflat şi mai multă încredere şi curaj

de a păşi pragul Bisericii şi de a cere
ajutor şi îndrumare de la Bunul Dumnezeu prin preoţi, care ne aşteaptă cu
braţele şi inimile deschise în Numele
Domnului Nostru Iisus Hristos.
Mă bucur mult că am avut posibilitatea să fiu şi eu prezentă la această Conferinţă şi sper că pe viitor, voi
avea fericirea de a sta undeva într-o
sală ascultînd cuvinte de suflet, la o
nouă Conferinţă”.
masterand, Zotovici Ioana

Preoteasa Maria: O viaţă între lacrimi şi bucurii
- La data de 28 noiembrie 2009,
cînd întreaga creştinătate îl sărbătorea pe marele apărător şi propagator al monahismului secolului al
18-lea, Sf. Cuvios Paisie Velicicovski,
enoriaşii parohiei Sf.Lazăr din incinta
cimitirului Doina, au fost cuprinşi de
o întristare profundă, ce s-a răspîndit imediat şi dincolo de capitală. Ei
erau îndoliaţi de decesul timpuriu
al uneia dintre celei mai cunoscute preotese-văduve din cuprinsul
Mitropoliei Moldovei, - matuşca
Maria Tudoreanu. Despre valoarea
rugăciunilor şi hărniciei ei în ogorul
sfintei noastre biserici, ne vorbeşte
însăşi prezenţa a 3 arhierei la slujba
înmormîntării şi a unui număr impunător de preoţi ce au venit să o
petreacă pe ultimul drum. „Ea mi-a
fost ca o mamă” – a spus Mitropolitul Vladimir în necrologul său.
- Născută într-o familie de 9 copii,
educaţi cu frică de Dumnezeu, părinţii Gheorghe şi Ecaterina Valuţa, au
ştiut că Maria, ca cea dintîi născută,
le va fi şi ca cel dintîi ajutor în viaţă.
- Din copilărie a iubit biserica,
şi după exemplul Maicii Domnului,
făcea ascultare prin mănăstire, se îngrijea de creşterea fraţilor, iar pentru
dragostea sa faţă de lăcaşul sfînt, era
gata să meargă la slujba de duminică
distanţa de 10 km., din satul Oneşti
– Străşeni, pînă în satul Codreanca.

- Pentru acestea, Dumnezeu a
înzestrat-o cu multe daruri, dintre
care şi acel de a fi preoteasă şi soţie a
regretatului părinte Ioan Tudoreanu.
Probabil Dumnezeu, din pîntecele
Maicii Sale, a rînduit ca prin inima ei
să treacă sabie şi să guste din lacrimile şi bucuriile crucii vieţii ei.
- Astfel că la vîrsta de doar 30 de
ani, soţul decedează, şi de tînără rămîne să-şi crească cei 2 copii ai săi,
viitorul preot Tudor, şi fiica Ecaterina.
- Cu Măiculiţa Domnului pe buze,
a îndurat văduvia şi pentru aceasta
Dumnezeu a răsplătitu-o cu un alt
dar. De tînăr, pe urmele tatălui, se
preoţeşte fiul ei, părintele Tudor Tudoreanu, care s-a dovedit a fi şi un
slujitor de elită al Mitropoliei Moldovei. Dar sabia iarăşi trece prin inima
mamei Maria. Exact la 30 de ani, şi
fiul decedează, lăsînd deja construită
biserica Sf. Lazăr din cimitirul Doina,
3 băieţi, o soţie – preoteasa Pelaghia,
- o mamă îndoliată, şi o nouă biserică
abia începută. Momentele grele erau
pentru preoteasa Maria de o tensiune insuportabilă. Mîhnirea şi tristeţea
nu o părăseau. Însă din mila Domnului, pentru răbdarea ei, Dumnezeu o
răsplăteşte cu un alt dar de a fi constructor şi de a se învrednici cu succes să găsească ctitori şi să continue
construcţia uneea dintre cele mai
celebre catedrale din cuprinsul Mi-

tropoliei,
biserica
„Învierea
Domnului” din
incinta
aceluiaşi
c i m i t i r.
Ca preoteasă,
ca constructor,
ca croitoreasă de veşminte, ca bunică şi
ca om de suflet, matuşca Maria s-a
hotărît să-şi petreacă toată viaţa întrun duh monahal, trăind pe teritoriul
cimitirului şi fiind de folos cu sfaturile
şi cu rugăciunile ei permanente atît
pentru cei vii ce veneau la ea, cît şi
pentru cei răposaţi ce rămîneau cu ea
în acel cimitir. De o tărie excepţională de caracter, şi de un curaj religios,
matuşca Maria adesea era „invidiată”
de preoţi, care regretau că nu a fost
şi ea un preot, căci ar fi atins înălţimi
impresionante în viaţa bisericii.
- Şi iată că ajunsă la vîrsta de 69
de ani, cînd de abia a reuşit să se bucure de cele făcute, Dumnezeu o învredniceşte cu adevărat de un sfîrşit
creştinesc şi fără de osîndă, aşa cum
şi la cerut toată viaţa în rugăciuni.
De ziua naşterii, sîmbătă, se spovedeşte şi se împărtăşeşte, fiind sărbătoriţi Sfinţii Arhangheli, duminică
intră într-o stare de comă periodică,
primeşte taina Sfîntului Maslu, iar
sîmbăta următoare, de ziua Sfîntului
Cuvios Paisie Velicicovski, iubita preoteasă îşi dă duhul în mîinile Domnului, lăsînd un testament spiritual
pentru urmaşii săi, şi mărturisind prin
viaţa şi moartea sa, un adevărat triumf al frumuseţii trăirii unei vieţi întrun duh ortodox.
- Dumnezeu s-o ierte şi cu
drepţii s-o odihnească!
Ghenadie Valuţa,
AO PRO Ortodoxia

Mitorpolitul Juvenalie critică preoţii care nu vor să oficieze serviciile divine în spitale gratuit
Mitorpolitul Juvenalie de Krutiţk şi
Kolomensk a criticat slujitorii care sunt
de acord să oficieze serviciile divine în
instituţiile medicale numai contra plată.

„Îmi este nespus de neplăcut să
aud cum anumiţi slujitori ai Altarului

nu săvârşesc serviciile divine în spitale până nu li se plăteşte. Mă întreb
cum nu îi mustră conştiinţa!?” - a declarat Vlădica Juvenalie la întâlnirea
eparhială anuală de la Moscova.
El şi-a exprimat speranţa că

nu va mai auzi niciodată de acum
înainte „de nicio astfel de acţiune
anticanonică a preoţilor.”
„În caz contrar ei nu vor avea
loc în Eparhia de Moscova” - a adăugat Arhiereul.
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Catehizare: Argumente apologetice
Efectele negative ale relaţiilor
Ştiinţa susţine că rugăciunile vindecă bolile
intime dinaintea căsătoriei
Într-adevăr rugăciunile vindecă bolile, spun oamenii de ştiinţă
Oamenii pot să se vindece întradevăr în biserici atunci când ating
sfintele moaşte sau sanctuarele. Oamenii de ştiinţă din Petersburg au dovedit-o şi au descoperit şi mecanismul
„material” al acestui fenomen divin.
„O rugăciune este un remediu
puternic”, spune Valeri Slezin, şeful
Laboratorului de Neuropsihofiziologie al Institutului de Cercetare şi
Dezvoltare Psihoneurologică Bekhterev din Petersburg . „Rugăciunea
nu numai că reglează toate procesele din organismul uman, dar ea
repară şi structura grav afectată a
conştiinţei.”[2]
Profesorul Slezin a făcut ceva de
necrezut - a masurat puterea rugăciunii. El a înregistrat electroencefalogramele unor călugări în timp
ce se rugau şi a captat un fenomen
neobişnuit - „stingerea” completă
a cortexului cerebral. Această stare
poate fi observată numai la bebeluşii
de trei luni, atunci când se află lângă
mamele lor, în siguranţă absolută. Pe
masură ce persoana creşte, această
senzaţie de siguranţă dispare, activitatea creierului creşte şi acest ritm
al biocurenţilor cerebrali devine rar,
numai în timpul somnului profund
sau al rugăciunii, aşa după cum a
dovedit omul de ştiinţă. Valeri Slezin
a numit aceasta stare necunoscută
„trezie uşoară, în rugăciune” şi a dovedit ca are o importanţă vitală pentru orice persoană.
Este un fapt cunoscut că bolile sunt cauzate mai ales de situaţii
negative şi afronturi care ne rămân
înfipte în minte. În timpul rugăciunii,
însă, grijile se mută pe un plan secundar sau chiar dispar cu totul. Asrfel, devine posibilă atât vindecarea
psihică şi morală cât şi cea fizică.
Slujbele bisericeşti ajută şi ele
la ameliorarea sănătăţii. Inginera şi
electrofiziciana Angelina Malakovskaia, de la Laboratorul de Tehnologie
Medicală şi Biologică a condus peste
o mie de studii pentru a afla caracteristicile sănătăţii unor enoriaşi înainte şi după slujbă. A rezultat că slujba
în biserică normalizeaza tensiunea şi
valorile analizei sângelui.

Se pare că rugăciunile pot să neutralizeze chiar şi radiaţiile. Se ştie că
după explozia de la Cernobîl, instrumentele de masură pentru radiaţii
au arătat valori care depăşeau capacitatea de măsurare a instrumentului. În apropierea Bisericii Arhanghelului Mihail, însă, aflată la patru
km de reactoare, valoarea radiaţiilor
era normală. Oamenii de ştiinţă din
Petersburg au confirmat, cu ajutorul
experimentelor efectuate, că apa
sfinţită, semnul Crucii şi bătutul clopotelor pot să aibă, de asemenea,
proprietăţi vindecătoare. De aceea,
în Rusia, clopotele bat întotdeauna
în cursul epidemiilor.

Ultrasunetele emise de clopotele care bat omoară viruşii de
gripă, hepatită şi tifos. Proteinele viruşilor se încovoaie şi nu mai
poartă infecţia, a spus Malakovskaia. Semnul crucii are un efect şi
mai semnificativ: omoară microbii patogeni (bacilul de colon şi
stafilococi) nu numai în apa de la
robinet, ci şi în râuri şi lacuri. Este
chiar mai eficientă decât aparatele
moderne de dezinfecţie cu radiaţie
magnetică.
Laboratorul ştiinţific al Institutului de Medicină Industrială şi Navală
a analizat apa înainte şi după sfinţire.
A rezultat că dacă se citeşte rugăciunea Tatăl Nostru şi se face semnul
Crucii asupra apei, atunci concentraţia bacteriilor dăunătoare va fi de o
sută de ori mai mică. Radiaţia electromagnetică dă rezultate mult inferioare. Astfel, recomandările Ortodoxe de a binecuvânta orice mâncare
sau băutură nu au numai o valoare
spirituală, ci şi una preventivă.

Fii atent la secte! Spune NU
manipulării sectare
Singura noastră
armă
a
fost întotdeauna
rugăciunea
cu
smerenie
şi mărturisirea cu
curaj
a
adevărului, întrerupând la momentul potrivit orice dialog întru cele
ale credinţei, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel: De omul eretic,
după întâia şi a doua mustrare,
depărtează-te (Tit 3:10).
Urmând cu credinţă calea pe
care au păşit înaintaşii noştri întru
dreapta slăvire a Preasfintei Treimi,
singura modalitate în care noi putem să răspundem atacurilor sectarilor este aceea de a întrerupe orice
dialog cu ei, până când Domnul va

rândui crearea unor condiţii propice discuţiilor purtate după Sfintele
Canoane, în scopul revenirii eterodocşilor la Ortodoxia credinţei. Numai astfel vor putea înţelege aceia
care se consideră a fi mădulare ale
Bisericii lui Hristos că viclenia, violenţa şi duhul de stăpânire nu sunt
nicidecum atitudini creştine.
Credem cu tărie că trebuie să
păstrăm cu sfinţenie Predania dreptei credinţe moştenită şi transmisă
prin veacuri cu preţ de sânge mucenicesc, pentru a o oferi cu dragoste,
ca cel mai frumos dar, copiilor noştri.
Prin aceste cuvinte dorim să luminăm pe toţi călăii sectari de a se
abţine de la atacurile lor seculare şi
a căuta alte direcţii de activitate. Săşi lase din şiretlicurile şi tot felul de
mascări pentru a ne ademeni poprul ortodox în altă religie, decît cea
de secole moştenită.
Vitalii Mereuţanu

Apa sfinţită nu este numai purificată, ci ea îşi schimbă şi structura,
devine inofensivă şi poate să vindece. Aceasta se poate dovedi cu aparate speciale.
Spectrograful indică o densitate
optică mai mare a apei sfinţite, ca şi
cum aceasta ar fi înţeles sensul rugăciunilor şi l-ar fi păstrat. Aceasta
este cauza acestei puteri unice de a
vindeca.
Singura limită este că vindecă numai pe cei credincioşi.
„Apa „distinge” nivelul de credinţă al oamenilor.”, spune A. Malenkovskaia. Atunci când un preot sfinţeşte
apa, densitatea optică este de 2,5 ori
mai mare, atunci când sfinţirea este
efectuată de o persoană credincioasă laică, numai de 1,5 ori mai mare,
dar cu un om botezat şi necredincios, fără cruce la gât, schimbările au
fost nesemnificative.
De fapt, după cum se va vedea,
au fost capabili să măsoare unele
efecte, dovedind cu mijloacele ştiinţifice actuale ceea ce Sfinţii Părinţi
ştiu, prin experinţă, de 2000 de ani,
dar „mecanismul”, fiind divin, nu
poate fi explicat în termeni omeneşti. (N.T.)
Această putere vindecătoare
pe plan fizic, moral şi spiritual a
rugăciunii Tatăl Nostru şi a rugăciunii, în general, spusă cu credinţă, am vazut-o cu ochii mei în programul 12 Paşi pentru Alcoolici
Anonimi şi Al-Anon (pentru familii afectate de alcoolism). Oameni
care erau la un pas de moarte sau
pacienţi în spitale de boli mentale
au suferit transformări miraculoase.
Nu numai că le-a dispărut obsesia
alcoolului, dar au ajuns să aibă o sănătate perfectă. Pentru a-şi menţine
această stare, continuă să se roage,
să practice cei 12 Paşi şi să se abţină
de la orice substanţă cu prorpietăţi
psihotrope, inclusiv uneori anestezia la dentist. Părintele Ortodox Melethios Weber, în cartea sa „Doisprezece Paşi de Transformare” (Twelve
Steps of Transformation) explică bazele ortodoxe ale programului, care
are efecte pozitive şi asupra neortodocşilor, cu condiţia să aibă credinţă
în Dumnezeu. (N.T.)
Sursa: frontpress.ro

Ştiu că astăzi tinerii agresaţi din
toate părţile cu imagini de tot felul
cedează tensiunii sexuale acumulate, incepându-şi viaţa sexuală chiar
de la 14 ani. Ceilalţi care încă n-au
început-o, simt o presiune puternică din partea anturajului, care este
de multe ori una aparentă, prezentă
mai mult în mintea lor decât în realitate.
Din această cauză simt că lor le
lipseşte ceva, că ar vrea să fie şi ei
în rând cu prietenii şi forţează nota,
caută orice moment şi insistă, doar
vor ajunge să facă şi ei dragoste şi
apoi să poată răspunde liniştiţi la
întrebarea: “mai eşti virgin(ă)?
Ce poate şti un băiat la 14 ani
ce este viaţa? Ce poate şti o fată la
vârsta asta ce-nseamnă o relaţie de
iubire? Ce pot înţelege cei doi despre relaţia intimă între un bărbat şi o
femeie, despre tainele extraordinare
care stau în spatele ei. Prea puţin.
La vârsta asta totul rămâne la nivel
de experiment combinat cu o mică
doză de teribilism (grozăvenii).
Ce aş face dacă fetiţa noastră de
un an şi jumătate ar veni la mine pe
la 14-15 ani şi m-ar întreba: “Ce zici
tati e bine să-mi încep viaţa sexuală?
I-aş zice un singur lucru şi aş insista pe asta: “dacă îţi începi viaţa sexuală înainte de căsătorie te privezi
singură de ajutorul lui Dumnezeu în
viitor”.
Mulţi oameni ripostează imediat
când le spui că dragostea înainte de
căsătorie e un păcat: “Cum să fie un
păcat, e ceva normal!” Viaţa sexuală
în afară familiei este un păcat pentru că are efecte în lanţ extraordinar
de mari asupra societăţii de astăzi
şi mai ales asupra celei de mâine. E
foarte simplu să vedem aceste efecte în jurul nostru astăzi:
- imaginile cu conţinut sexual au
invadat lumea publicităţii de câţiva
zeci de ani, promovând orice, folosindu-se de pofta care apare în noi.
- numărul divorţurilor a crescut
foarte mult din cauza adulterului
(soţia îşi înşeală soţul sau soţul îşi
înşeală soţia)
- traiul în concubinaj e la modă
astăzi, având ca scop principal obţinerea avantajelor pe care le are o

familie dar fără a avea în spate responsabilitatea ei.
- prostituţia
- explozia extraordinară a fenomenului homsexualităţii.
- avorturile, care sunt un efect
al iresponsabilităţii pe care o promovează actul sexual în afara familiei.
Aceast libertinaj al noatru de a
avea relaţii intime cu oricine şi oricând îl vor suporta copiii noştri.
De ce e păcat să faci dragoste înainte de căsătorie? Pentru că
prin asta faci rău întregii societăţi.

Relaţiile intime înaintea căsătoriei
deteriorează familia, iar familia este
celula de bază a societăţii. Familia
este chip al familiei dumnezeieşti,
chip al Sfintei Treimi unde Tatăl, Fiul
şi Duhul Sfânt trăiesc în aceeaşi fiinţă, într-un ocean de iubire. Dacă distrugem familia deteriorăm puternic
calitatea vieţii. De asta pedepseşte
Dumnezeu începerea vieţii sexuale
în afara familiei.
Păcatul este păcat şi aduce pedeapsă doar pentru că are efecte
negative asupra celor din jur.
Nu vă lipsiţi de ajutorul lui Dumnezeu în viaţă săvârşind un asemenea păcat! Nu zic că Dumnezeu nu-i
mai ajută pe cei care fac acest păcat
ci spun că îi ajută mai puţin, îi lasă să
vadă ce au pierdut neascultând de
sfaturile Lui.
www.ortodoxiatinerilor.ro

Cazuri şocante: preoţi ortodocşi împuşcaţi
Preotul ortodox Daniil Sisoev,
care împlinise vârsta de 35 de ani
a fost asasinat la Moscova în seara de 19 noiembrie 2009. Asasinul
neidentificat purta o mască de
doctor când l-a atacat pe preot, relatează Interfax. Criminalul a intrat
în biserica «Sf. Ap. Toma» din sudul
Moscovei pe la 22:40. Era un bărbat
înalt şi solid, spun martorii oculari,
care intrând în biserică a strigat:
«Care este Sisoev?» Părintele Daniil, a ieşit în faţă, atacatorul a scos o
armă silenţioasă şi l-a împuşcat în
gât şi în cap. Atacatorul a părăsit locul crimei mergând liniştit fără să o
fi luat la fugă.
Părintele Daniil a murit la spital
o oră mai târziu. Preotul avea soţie şi
trei copii. Daniil Sisoev s-a născut la
12 ianuarie 1974 în Moscova. A absolvit Academia Teologică din Moscova. Se ocupa mai ales cu activităţi
misionare. A înfiinţat o şcoală de
predicatori în stradă la Moscova.

Sisoev era un oponent activ al
Islamului. A condus două dezbateri publice cu fostul preot ortodox
Veaceslav Polosin, care s-a convertit
la islamism. Sisoev a publicat o carte, «Căsătorie cu un musulman», în
care a scris că Dumnezeu şi Biserica
nu admit căsătoriile între creştini şi
necreştini.
Grupuri religioase radicale l-au
ameninţat pe Părintele Daniil Sisoev încă cu patru ani în urmă. Îi trimiteau email-uri ameninţându-l să-i
«taie capul şi să-i scoată maţele».
S-a anunţat de asemenea că grupuri
islamice îl condamnaseră pe Părintele Daniil la moarte. Anul trecut, un
musulman a sunat la biserica unde
slujea părintele afirmând că preotul
va fi ucis dacă va continua să-şi manifeste public atitudinea negativă
faţă de Islam. Sisoev a fost nevoit să
apeleze la Biroul Federal al Securităţii Rusiei de două ori, cerând ajutor.
Părintele Daniil Sisoev lupta şi

împotriva sectanţilor.
Comunica mult
cu cei ce
fuseseră
afectaţi
de secte.
Pr e o t u l
era un
membru activ al centrului pentru reabilitarea victimelor sectelor totalitare şi ale mişcărilor pseudo-religioase.
Din cauza rănilor provocate de o
armă de foc, Părintele Daniil a murit.
La doar o lună mai tîrziu, un alt caz
de omor a unui alt preot s-a întîmplat într-o suburbie a Moscovei. Este
vorba despre părintele Alecsandru
Filipov de 39 de ani, un aprig luptătot contra alcoolismului şi a narcomaniei în rîndul tinerilor.
Dumnezeu să-i odihnească!
Sursa: www.patriarchia.ru

Activitatea bisericii
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O zi deosebită la Anenii Noi: Mitropolitul la sărbătoarea nunţii

În dimineaţa zilei de 22 noiembrie Mitropolitul Vladimir a
făcut o vizită pastorală, oficiind
Sf. Liturghie în parohia “Sf. M.
Mc. Dumitru” din or. Anenii Noi.
La slujbă au participat mai mulţi
slujitori din cadrul protopopiatului Anenii Noi. Preotul paroh Ioan
Valuţa a fost decorat cu dreptul
de a liturghisi cu Uşile împărăteşti deschise până la Heruvic,
iar Preotul Oleg Melnic, clericul
bisericii, decorat cu Bederniţă şi
Camilafcă. În timpul slujbei a fost
sfinţită o deosebită icoană cu
chipul Sf. Dumitru pentru sediul
primăriei. Domnul Mihail Cheibaş, primar al oraşului Anenii
Noi, a fost decorat pentru merite
cu medalia „Sf. Ştefan cel Mare”.
După Liturghie a urmat oficierea Tainei Cununiei pentru
fiul părintelui paroh Ioan Valuţa

- Ghenadie, absolvent al Facultăţii de Teologie din Iaşi. Tinerii
conform unei tradiţii străvechi
au întîmpinat Ierarhul dis-de-

dimineaţa alături de Parohul
bisericii, după care au asistat la
Sf. Liturghie alături de mulţimea
creştinilor, s-au spovedit şi s-au

Conferinţă consacrată Sfântului
Andrei la Gura Bâcului, Anenii Noi

În dimineaţa zilei de 11 decembrie Mitropolitul Vladimir a fost întâmpinat cu deosebit fast la Biserica „Sf. Irh. Nicolae” din s. Gura
Bâcului, r. Anenii Noi. Toţi slujitorii protopopiatului au venit în acest sat la o rugăciune comună. De rând cu slujitorii au venit numeroşi
pedagogi şi credincioşi din satele raionului
Anenii Noi.
După slujba Te-Deum-ului adunarea preoţilor şi credincioşilor s-a deplasat la casa de
cultură, unde a avut loc Conferinţa cu genericul „Sfântul Apostol Andrei – luminătorul
neamului nostru”.
Cu un cuvânt introductiv a venit ÎPS Vladimir:
„Preacucernici părinţi, iubiţi fraţi şi suror!
Cu deosebită bucurie am acceptat invitaţia
de a veni la o astfel de sărbătoare de suflet. Se
simte energia şi elanul slujitorilor din protopopiatul Anenii Noi, care majoritatea sunt tineri
şi bine pregătiţi întru slujirea Domnului. Ne
bucură faptul că au venit şi numeroşi profesori din liceele din raion. Noi pledăm pentru o
bună conlucrare între Biserică şi Şcoală, iar în-

trunirea de
astăzi este o
vie mărturie
că ne leagă
multe
lucruri şi multe le putem
înfăptui împreună.
Sfântul
Andrei ne-a
adus cuvântul Evangheliei,
astfel
de datoria
noastră este
să-i cunoaştem viaţa, activitatea şi aportul
pentru Ortodoxia din spaţiul nostru.
Sperăm că prin astfel de teme de discuţie
vom aduce la lumină unele realităţi despre începuturile noastre ca neam, credinţă şi cultură”.
Mitropolitul s-a referit şi la unele aspecte
ale activităţii Sfântului Andrei.
Au urmat prezentări ale preoţilor, abordându-se activitatea misionară, socială şi tradiţiile
legate de acest sfânt.
La manifestare au participat profesori şi
studenţi ai Academiei Teologice din Chişinău.
Au evoluat şi câteva coruri de copii din satele
învecinate.
În final, părintele protopop de Anenii Noi
Prot. Igor Chelea a mulţumit tuturor pentru
truda depusă, referindu-se la adevăratele tradiţii legate de Sf. Andrei, urmând câteva cântări duhovniceşti interpretate de corul protopopiatului.
Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
www.mitropolia.md

Biserica Sf. M. Mc. Pantelemon

Anunţ!!! Slujbele din biserica Sf. M. Mc. Pantelemon
din incinta spitalului raional
sunt săvîrşite oricînd la solicitare, dar în special miercuri
la ora 15.00, duminica la ora
11.00 şi de sărbători la ora
12.00 Doritorii se pot adresa
la preot după: Spovedanie,
Împărtăşanie şi Sf. Maslu, ş.
a., pentru însănătoşirea în
special a bolnavilor

împărtăşit înainte de a primi
taina cununiei. În cuvîntul său,
Mitropolitul Vladimir a menţionat: “Probabil că nici în Cana

Galileia nu au fost atîţia preoţi
şi o asemenea atmosferă.”
A urmat depunerea de flori la
monumentul Binecredinciosului
Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt
din centrul oraşului, împărţind
iconiţe celor prezenţi. Procesiunea vastă, de la biserică spre
monument, a fost acompaniată
de orchestra prezidenţială, creînd o atmosferă de o rară veselie
pentru locuitorii oraşului. La final, conform deciziei Consiliului
Primăriei Anenii Noi, Mitropolitul Vladimir a fost desemnat ca
cetăţean de onoare al oraşului,
iar domnul primar i-a înmînat
ierarhului medalia comemorativă, prima de acest gen pentru
raionele republicii, lăsîndu-l plăcut surprins şi bucuros prin acest
gest neaşteptat.
www.blagoaneni.orthodoxy.ru

Grădiniţa din s. Gura Bîcului r. Anenii
Noi – ocrotită de Biserică
- Data de 24 noiembrie 2009, a fost pentru
locuitorii satului GuraBîcului, r-ul Anenii Noi,
o zi de sărbătoare ieşită din comun, datorită
faptului că în această zi
bucuria şi aşteptările de
cîţiva ani ale părinţilor
au fost realizate pentru
copiii lor. La redeschiderea grădiniţei renovate într-un stil modern,
au participat şi un grup
de preoţi în frunte cu
părintele paroh Teodor
Codiţa, care de mai mulţi ani poartă de grija
spirituală a copilaşilor, oferindu-le diverse daruri.
- În discursul ce a urmat ceremoniei de
sfinţire a localului, invitatul, protoiereul Ioan
Valuţa, a menţionat legătura armonioasă de
colaborare mai rară între primărie, Biserică
şi direcţia de învăţămînt din sat, evidenţiind
spiritul de iniţiativă şi hărnicie gospodărească a d-lui primar Ioan Lapicus: „Acest sat din

pîntecele istoriei apariţiei lui, are o vocaţie cu
totul deosebită, iar conducerea lui ne bucură
mult că îi face faţă cu cinste şi onoare”, a spus
părintele.
- În final, micuţii plini de satisfacţie îngerească au prezentat în faţa publicului un program distractiv uimitor prin complexitatea sa,
dar şi prin talentaţii ce se nasc şi cresc pe acel
meleag de Dumnezeu păzit.
AO Pro Ortodoxia

Сотрудничество Церкви для
предотвращения насилия в семье
- Православная церковь
Святого Димитрия, Новые
Анены, всегда была открыто
к подержке и помощи всех
социальных
благотворительных проектов.
- Поэтому сотрудничиство с проектом “новая
жизнь” для предотвращения
насилия и наркомании в обществе, что был организован
15 декабря в примэрии, для
церкви это приятное и подходящее возможность предоставить свою духовно-нравственою подержку и воспитание. Конечно
мы должны присуствовать со школы, то что
стараемся и делать по мере возможности,
но с такой категорией людей, общество и
общественные организаций, всецельно
должны мобилизировать свой усилия для
их спасения от духовной и телесной смерти.
Для этого церковь предложила постояные
духовно-нравственые лекции, психо-духовную консультацию в виде исповедания и
причащение, молитвеного стояния, и дру-

Fii un misionar milostiv! Transmite acest ziar gratuit şi altor suflete însetate.

гие духовные “лекарства” способные отбить
юношей и больных от дурных навыков и
приобщить их к добрым навыков, к воспитательным идеалoм и других жизнено важных ценостей. Как пример для достижения
этих предложении, были взяты юноша из
села Берески, что проходят курс излечения
соответствено даному проекту.
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