
La acest sfirşit de post, îmbogăţiţi la 
suflet cu virtuţi şi bucurie, minunată taină 
vedem noi, - sărbătoarea naşterii Dom
nului lisus. În numele păstorilor, magilor 
şi bovinelor ce asistau la ieslea pruncului 
nounăscut bucurîndu-se, de fapt, se înţe-
lege simbolic participarea întregii creaţii 
la actul măririi Iul Dumnezeu – lisus. Cel 
ce cu mii de ani, înainte de era creştină, 
încă de la căderea lui Adam, a fost zămis-
lit profetic în profeţiile prorocilor, ca un 
oarecare Mesia- 
răscumpărătorul 
şi izbăvitorul, as-
tăzi este zămislit 
de către Fecioara 
Măria ca „mîine” 
prin activitatea 
sa mesianică să 
devină singura 
Cale, Adevăr şi 
Viaţă (loan 14,6), 
a umanităţii. Aca-
tistul Mîntuitoru-
lui ne spune că 
Dumnezeu sa 
pogorît din cer 
pe pămînt(la cei 
muritori), ca pre 
cei de pe pămînt 
săi înalţe la cer 
(la cele nemuritoare). Oare ce poate fi 
mai mult creştine, decît această perspecti-
vă de valoare Infinită ce sparge limitele 
existenţei condamnate „durerii morţii” (Ps. 
114,3). Sf. Chirii al Alexandriei, ne învaţă 
că: întruparea Domnului s-a săvîrşit pentru 

noi ca să vedem în acelaşi tipm atît rana, 
cît şi leacul, pe cel ce boleşte şi pe Doctor, 
pe cel alunecat spre moarte şi pe cel ridi-
cat la viaţă, pe cel biruit de stricăciune şi 
pe cel ce alungă stricăciunea”. Aceste cu-
vinte vădesc urîciunea înmulţirii păcatu-
lui astăzi şi primejdia vieţii omeneşti fără 
de Dumnezeu, şi ne fac să mărturisim cu 
inima înfrîntă: Rănile omenirii sunt prea 
multe şi prea mari pentru leacurile noas-
tre. Ne este cu neputinţă să îndepărtăm 

răul, avem nevoie de 
Tine Doamne, ca să-l 
îndrepţi”.

La această mare 
sărbătoare, sfînta 
noastră Biserică tresal-
tă de bucurie, chemîn-
du-ne astfel cu acest 
prilej la marea bucurie 
de obşte istorică, ca să-
l naştem spiritual pe 
Hristos prin credinţă. 
De aceea în această zi 
de praznic, Biserica, va 
fi în aşteptarea credin-
cioşilor pentru a înăl-
ţa celebra Liturghie a 
Naşterii Domnului.

Cu dragoste într
u Hristos, noi, preoţii 

rlul Anenii Noi, vă invităm la Biserică pe 
070111, ora 8.30, pe toţi doritorii de ai 
aduce roadele postului, credinţă şi recu
noştinţă pruncului născut în Betleem.

Cu sfintele sărbători,
Preoţii r-lui Anenii Noi

Naşterea DomnuluiРoждествo
Христoвo!

Возлюбленные братья 
и сестры!

«...Христос рождается, 
славите. Христос 
с небес, срящите. 

Христос на земли, 
возноситеся. Пойте 

Господеви вся земля...»
Как мы слышим в 

этом песнопении, не поется «Христос родился», а 
«Христос рождается...». Это и есть истина, что Он 
всегда посреди тех, кто Его любит и следует Его 
слову во Святом Евангелии.

Рождение Господа Иисуса Христа в наших 
душах должно совершаться и сейчас через наше 
духовное возрождение. В этот великий праздник, 
который приносит в наши сердца дух примирения 
с Богом, дух взаимопонимания с ближними, 
необходимо размышлять над нашей духовной 
жизнью, что и созидает основу в христианском духе 
и сохраняет нас духовными чадами Православной 
Церкви.

Дорогие братья и сестры!
Уходящий год был для нас с вами довольно 

сложным и напряженным. Церковь вновь 
вернулась к вопросу преподавания религии в 
школе. Но замечательное намерение насаждения 
слова Божьего в сознании молодого поколения 
было встречено по-разному. Эти реалии 
свидетельствуют о том, что общество не достигло 
воцерковления, и то, что наша республика в 
течение двух десятилетий является независимой, 
этого не хватило, чтобы нам достучаться 
до всех сердец. Поэтому, мы выступаем за 
вовлечение Церкви в процесс формирования 
личности, становление которой невозможно без 
религиозного воспитания.

Часто мы замечаем, что наше общество 
является дезориентированным, агрессивным 
и отчаявшимся. По мере сил мы стараемся 
быть рядом со всеми людьми и хотим помочь им 
открыться Господу. На настоящем этапе нас особо 
занимают проблемы: насилие в семье, миграция 
населения, отсутствие воспитателей, моральный 
упадок детей и родителей, злоупотребления в 
обществе и т.д. - которые не могут быть оставлены 
нами без внимания. Хотим, чтобы общество было 
сплоченным, здоровым и жило бы в мире и любви. 
К этому идеалу мы стремимся и надеемся, что 
достигнем его с помощью Божией...
Итак, в эти святые дни, обращаемся к вам с 
призывом Св. Ап. Павла, сказанным к Коринфянам: 
«Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте 
единомысленны, мирны, - и Бог любви и мира да 
будет с вами» (2 Кор. 13, 11).

с любовью  во Христе,   ВлАдИмИР,
митрополит Кишиневский и всея молдовы

Părintele Ioan 
– omagiat la cei 55 

de ani
“Mult stimate părinte Ioan 

Valuţa!, noi, enoriaşii Bisericii din 
Anenii Noi, cu deosebită plăcere 
în suflet ne reamintim, de ziua 
de naştere şi a îngerului Dvs., ce-
rînd de la Dumnezeu ani plini de 
sănătate şi bucurii duhovniceşti 
pentru ceea ce sunteţi şi faceţi 
pentru noi. Ştim că  este grea cru-
cea de păstor. De aceea rugăm 
pe Domnul să vă tripleze puterile 
de a duce şi în continuare aceas-
tă cruce plină de biruinţă, căci 
bucuria dvs. este şi a noastră, iar 
mîntuirea noastră depinde şi de 
rugăciunea dvs.” 

Cu acest prilej, primarul raio-
nului Anenii Noi, Cheibaş Mihail, 
l-a felicitat pe părintele Ioan, 
înmînîdu-i ca gest de aleasă re-
cunoştinţă pentru promovarea 
credinţei şi a culturii, insigna de 
Cetăţean de onoare a raionu-
lui. În final părintele a ţinut să 
mulţumească tuturor, în special 
domnului primar pentru înalta 
distincţie dar şi corului de bărbaţi 
care i-a oferit o liturghie de o fru-
museţe deosebită.

Totoodată biserica aduce la 
rîndul său felicitări primarului, 
Cheibaş Mihail, cu ziua omagierii, 
cerîndu-i lui Dumnezeu sănătate 
şi putere de aduce şi în continuare 
crucea de primar. La Mulţi Ani!

Precum Eu v-am iubit pe voi, asa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. (Ioan 13. 34) 
CYANBLACK CYANBLACK
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„Dar cînd a venit plinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său, născut din femeie, născut 
sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, si să dobîndim înfiere... ” (Gal. 4,4-7).

Această sărbătoare se mai numeşte şi Ară-
tarea lui Dumnezeu, deoarece la săvîrşirea 
Tainei Botezului s-a arătat lumii Sfînta Trei-
me. Dumnezeu Tatăl a vorbit din cer despre 
Fiul Său, Fiul s-a botezat de la Sf. Ioan Bote-
zătorul, 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 Dumne-
zeu 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 Botezăto-
rul 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”, Hristos, 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 dor-
nic 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 Sfin-
ţii Apostoli şi copiilor şi maturilor, a devenit 

poarta de intrare a omului în credinţa creşti-
nă, “născînduse din apă şi din Duh” (Ioan 
3,5), spre nemurire. De aceea, în Biserica pri-
mară se rînduise botezul, în aceeaşi zi ca şi 
botezul lui Hristos.

Pînă la Hristos, oamenii mergeau în iad. 
Oamenii se năşteau spre moarte din cauza 
păcatului lui Adam, 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 se-
colele. 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 nu-
măr mare la biserici, cu vase, pentru a-şi sfinţi 
apele în agheasmă, care devine după aceas-
ta 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 înnoi
rii firii noastre prin Botezul lui Hristos.

B o t e z u l  D o m n u l u i



   La iniţiativa Bisericii „Sf. M. Mc. Dumitru” din or. 
Anenii Noi şi AO „Pro Ortodoxia”, liceul „Hyperion” a găz-
duit conferinţa cu genericul „Conflictul între generaţii 
- Problemele tinerilor şi necazurile părinţilor”, avându-i 
ca invitaţi pe cunoscutul preot, publicist şi poet, Iero-
monahul Savatie Baştovoi (foto) şi Prot. Octavian Moşin 
– Mitropolia Moldovei.

În cadrul conferinţei s-au pus în discuţie teme de o 
mare actualitate ce ţin de cerinţele lui Dumnezeu faţă 
de noi, tineretul şi ispitele, drama dragostei adolescen-
tine, Biserica şi şcoala, piloni ai trecutului, prezentului 

şi viitorului, etc.
Mai târziu a urmat un viu 

dialog, în cadrul căruia invi-
taţii au răspuns la întrebările 
publicului. La final elevii lice-
ului „Hyperion” în semn de re-
cunoştinţă au pregătit un fru-
mos program de suflet pentru 
invitaţi constând din recital 
de poezie şi muzică sacră.

Сristina Lungu, elevă cl. XII
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Conferinţe prin liceele din r. Anenii Noi

 De sărbătoarea închinată Sf. Ap. 
Andrei, cel întâi chemat, Liceul teo-
retic „Hyperion” din or. Anenii Noi a 
găzduit conferinţa „A fi om e lucru 
mare”. Aceasta a fost consacrată 
hramului instituţiei, precum şi în 
memoria mult îndrăgitului fost di-
rector al liceului, dl Andrei Straistă.

Moderatorul conferinţei a fost 
diaconul Ghenadie Văluţă, care este 
şi profesor de religie în cadrul aces-
tui liceu. Cu un cuvânt convingător 
de învăţătură sufletească despre 
semnificaţia sărbătorii şi din viaţa 
sfântului prăznuit a venit Prot. Ioan 
Văluţă. Au urmat câteva frumoase 
intrepretări la chitară ale familiei 
Mungiu, Vasile şi fiica Mihaela, care 
au topit inima sălii.

Invitatul special al conferinţei a 

- Biserica „Sf. M. Mc. Dumitru” 
din raion a organizat o conferin-
ţă de suflet pentru elevii liceului 
„M.Eminescu” cu tema: „Probleme-
le tinerilor şi necazurile părinţilor”. 
Farmecul ce a stîrnit interesul elevi-
lor la constituit abordarea concretă 
a problemelor cu care se confruntă 
tineretul în perioada preadolescen-
tină, începînd cu cele ale dragostei, 
îmbrăcămintei, relaţiilor dintre ei şi 
terminînd cu cele ale bolilor şi cos-
meticii.

- Graţie binecuvîntării paro-
hului Ioan Valuţa, conferinţa s-a 
bucurat de un înalt oaspete, ca 
părintele Vasile Ciobanu, preot pa-
roh din satul Costeşti, r-ul Ialoveni, 
care pe bună dreptate a reuşit să 

fost preotul Octavian Moşin de la 
USM care a prezentat o lecţie de 
suflet la tema: „De la viaţă spre via-
ţă”, – sau viaţă fără de moarte.

A urmat vizionarea unor filmu-
leţe la temă, precum şi recital de 
poezie sacră.

Pentru calităţile organizatorice 
deosebite şi pentru promovarea 
valorilor creştine actualul direc-
tor, domnul Eugen Margine, a fost 
menţionat de către IPS Vladimir cu 
diplomă arhierească.

Tinerii prezenţi au adresat în-
trebări la tema discutată şi au pri-
mit în dar câte o iconiţă cu chipul 
Maicii Domnului.

Conferinţa s-a încheiat cu sluj-
ba litiei pentru adormitul Andrei 
Straistă şi o masă de pomenire.

provoace admiraţia nu numai a 
elevilor, ci şi a pedagogilor pentru 
originalitatea discursului său. Deşi 
timpul fusese limitat la o oră şi ju-
mătate, totuşi nădejdea elevilor de 
a se revedea cu părintele în noul 

an de învăţămînt, le-a fost asigura-
tă de însăşi părintele Vasile.

În final elevii au putut pune în-
trebări părintelui, la care au primit 
răspunsuri convingătoare şi încu-
rajatoare.

Construcţia Centrului de Caritate

Cu durere în suflet…
Ziua de 18 octombrie 2010 a rămas una de doliu 

continuu pentru toţi locuitorii r-lui care l-au ştiut pe 
răposatul Andrei Straistă. Unul dintre puţinii piloni ai 
culturii r-lui, om de omenie aleasă şi profesionist de 
excepţie, d-ul Andrei a ştiut să îmbine perfect darurile 
divine ale înţelepciunii, intuiţiei, iniţiativei şi hărniciei, 
ajungând la fapte demne de a-i înveşnici numele.

Ca ctitor al Liceului Teoretic „Hyperion”, iniţiator şi 
contribuabil insistent la înălţarea monumentului Sfântu-
lui Ştefan cel Mare şi Mihai Eminescu, nu merita în nici un 
caz o despărţire neaşteptată şi tragică de lumea aceasta 
pământească. Dar probabil noi nu l-am meritat...

În toate posturile înalte de care s-a învrednicit în 

viaţă, a lăsat impresii bune 
şi frumoase pentru locui-
torii r-lui Anenii Noi. Acest 
lucru îi permite pe bună 
dreptate să se sălăşluiască 
în amintirile noastre sfinte 
şi să ne motiveze a-l pome-
nim în rugăciunile noastre 
personale, singurile ce ne 
mai pot menţine relaţia de 
dragoste şi recunoştinţă cu 
el. Dumnezeu să-l ierte şi cu drepţii să-l odihnească!

Creştinii Bisericii Sf. Dumitru

Ajutor pentru sinistraţi
Durerea sinistraţilor de pe seama inundaţiilor din lunca Prutului, au 

consimţit-o şi creştinii din r-nul Anenii Noi. Astfel, cu binecuvîntarea 
părintelui Ioan, centrul de caritate al Bisericii dimpreună cu creştinii ca 
Samson Nicolae ş.a ., au reuşit să colecteze două microbuse de diverse 
ajutoare în produse, haine şi o sumă de cca 3000 lei, care au fost mai apoi 

jertfite creştinilor din incinta Biseri-
cii din satul Obileni, r-nul Hînceşti. 
În acest sat plin de tensiune emoţi-
onală şi panică, apele ce au spălat 
de pe faţa pămîntului satele Cotul 
Morii şi Nemţeni, au ajuns chiar sub 
casele oamenilor. Plini de disperare 
şi durere, oamenii se retrăgeau în 
dealul satului. “O viaţă am adunat 

piatră cu piatră la gospodăria mea 
şi într-o noapte a fost spălat de pe 
faţa pămîntului”, spunea cu durere 
sinistrata Maria Robu. “Nu mai ştiu 
încotro să o iau. Rog doar pe bunul 
dumnezeu să nu ne lase ci să ne tri-
mită oameni de bună credinţă. Vă 
mulţumim vouă.

Elvira Fluierar

Церковь против СПИДа и  насилия

Православная церковь 
Святого димитрия, Новые Анены, 
всегда была открыто к подержке 
и помощи всех социальных 
благотворительных проектов.

Поэтому сотрудничиство с 
проектом для предотвращения 
насилия, СПИд-а и наркомании в 
обществе, что был организован в 
мэрии, для церкви это приятное 

Mult dorita iniţiativă a părintelui 
Ioan Valuţa şi a creştinilor raionului 
de a porni lucrările unui centru de 
caritate în incinta Bisericii, s-a ade-
verit, cînd a fost sfinţită prima pia-
tra.  Este un centru mult dorit, de-
oarece el îşi propune să întărească 
Biserica nevăzută şi să ofere un set 
de activităţi sociale, în special tine-
rilor ca:

1. bibliotecă pentru copii, în care 

şcolerii îşi vor putea face temele pen-
tru acasă;

2. cantină pentru nevoiaşi sau 
pentru diverse parastase divine;

3. chilii pentru cei fără de acope-
riş sau pentru cei ce îşi doresc o viaţă 
lîngă Biserică;

4. Un refugiu de zi pentru copii, 
în special pentru cei a căror părinţi 
sunt plecaţi peste hotare.

Aici vor învăţa diverse meserii, ca 

muzica, croitoria, pictura, etc.
Din acest motiv, pentru depă-

şirea diverselor ispite, părintele a 
solicitat creştinilor un sprijin moral, 
spiritual şi material după posibilităţi, 
ca Dumnezeu să ne audă gîndurile 
bune şi să ne trimită oameni cu ini-
mă blîndă în aceste timpuri pline de 
diverse crize economice, politice, 
spirituale şi sociale.

Redacţia ziarului

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 и 
выполняет постояные духовно-
нравственые лекции, психо-
духовную консультацию в виде 
исповедания и причащение, 
молитвеного состояния, и 
другие духовные “лекарства” 
способные отбить юношей и 
больных от дурных навыков и 
приобщить их к добрым навыков, 
к воспитательным идеалoм 
и к другим жизнено важных 
ценостей. Как пример для 
достижения этих предложении, 
были взяты юноша из села 
Берески, что проходят курс 
излечения соответствено даному 
проекту.

Редакция

Virginitatea întăreşte 
căsătoria

Tradiţia din bătrîni, potrivit că-
reia trebuie să te căsătoreşti virgin, 
se pare că nu este deloc absurdă. O 
spun cercetătorii americani, care au 
descoperit că cei care nu fac sex îna-
inte de noaptea nunţii au o căsnicie 
mai fericită şi împlinită. Iar procentul 
este destul de convingător: şansele 
sunt cu 32% mai mari decît în cazul 
celorlalte cupluri concubine.

Mai mult, cei care au fost absti-

nenţi şi-au crescut şansele de a avea 
o relaţie satisfacătoare cu soţul/soţia 
cu 20%, iar 15% şi-au asigurat o viaţă 
sexuală mult mai bună.

Experţii spun că acest lucru s-ar 
putea datora faptului că, în lipsa se-
xului, cuplul şi-a dezvoltat abilităţile 
de comunicare şi înţelegere în ceea 
ce priveşte viaţa în doi.

Studiul a fost realizat de un grup 
de cercetători din Utah, SUA. 2000 de 
cupluri căsătorite au participat la el.

www.protv.md
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Către o femeie însărcinată

Cosmetica

Mila lui Dumnezeu fie cu 
Dumneavoastră!

Iată că Domnul încă vă dă rod 
pântecelui... Vă felicit! Domnul, 
Care 1-a dat, să-i dea si venire 
bună pe lumea lui Dumnezeu. 
Fireşte, fără greutăţi asta nu se 
întâmplă. Aşa a rânduit Dumne-
zeu dintru început, spre aducere-
aminte de ceea ce a făcut prima 
femeie - mama noastră, a tuturor 
– Eva. Oricum, Domnul pune şi în 
greutăţi măsură. Fie ca El să facă 
milă cu Dvs. si să facă aceste greu-
tăţi cât mai puţin simţite.

Vreţi să meritaţi o asemenea 
uşurare?! Mai întâi uşuraţi-vă de 
păcate. Acum, de nevoie, staţi 
mult timp nemişcată, în tihnă... Şi 
aveţi mai multă vreme pentru în-

deletnicirea cu sine şi cercetarea 
de sine. Cercetaţi-vă ca ancheta-
torul cel mai sever, apoi osândiţi 
toate câte nu-s drepte, pocăiţi-vă 
pentru ele şi să vă pară rău că v-aţi 
îngăduit aşa ceva, apoi spovediţi-
vă, primiţi dezlegare şi, în cele din 
urmă, împărtăşiţi-vă cu Sfintele lui 
Hristos Taine. Prin toate acestea 
veţi merita să primiţi aşteptata şi 
dorita uşurare.

Două lucruri aduc asupra noas-
tră mânia lui Dumnezeu, care apa-
să şi strâmtorează: neiubirea faţă 
de ceilalţi şi pofta. Prima dintre 
acestea are mult loc în noi. Binevo-
iţi a vă osteni să scoateţi la iveală 
şi să tăiaţi fără să staţi pe gânduri 
toate cele prin care se vădeşte ea 
în Dvs., oricât de greu vi s-ar părea, 
întoar-ceţi-vă neiubirea nu asupra 
oamenilor, ci asupra lucrurilor prin 
care obişnuia ea să se arate în Dvs., 
scoţându-le afară. Nu vi s-a întâm-
plat să citiţi ori să ascultaţi cuvin-
tele Apostolului: Lărgitu-s-a inima 
mea spre voi (v. 2 Cor. 6, 11)? Aşa 
să vă lărgiţi şi Dumneavoastră ini-
ma, iar în schimb veţi primi ceea ce 
doriţi şi căutaţi.

Vă doresc toate cele bune în 
toate privinţele!

Episcopul Teofan

Păţania măgarului bătrân (pilde) Interviu cu 
Dumnezeu

- Ai vrea să-mi iei un interviu, 
deci! zise Dumnezeu.

- Dacă ai timp! i-am răspuns. 
Dumnezeu a zimbit.

- Timpul meu este eternitatea. 
Ce întrebări ai vrea să-mi pui?

- Ce te surprinde cel mai mult 
la oameni? Dumnezeu mi-a răs-
puns:

- Faptul că se plictisesc de co-
pilărie, se grăbesc să crească....iar 
apoi tinjesc iar să fie copii; că îşi pi-
erd sănătatea pentru a face bani... 
iar apoi işi pierd banii pentru a-şi 
recăpăta sănătatea.

Faptul că se gîndesc cu teamă la 
viitor şi uită prezentul, iar astfel nu 
trăiesc nici prezentul, nici viitorul; 
că trăiesc ca şi cum nu ar muri nici-
odată şi mor ca şi cum nu ar fi trăit 
niciodată.

Dumnezeu mi-a luat mina şi 
am stat tăcuţi un timp.

Apoi am întrebat:
- Ca părinte, care ar fi cîteva 

dintre lecţiile de viaţă pe care ai 
dori să le înveţe copiii tăi?

Să înveţe că durează doar căteva 
secunde să deschidă răni profunde 
în inima celor pe care îi iubesc ... şi 
că durează mai mulţi ani pentru ca 
aceasta să se vindece; să înveţe că 
un om bogat nu este acela care are 
cel mai mult, ci acela care are ne-
voie de cel mai puţin; să înveţe că 
există oameni care îi iubesc, dar pur 
şi simplu nu ştiu cum să-şi exprime 
sentimentele; să înveţe că doi oa-
meni se pot uita la acelaşi lucru şi 
că pot să-1 vadă în mod diferit; să 
înveţe că nu este suficient să-i ierte 
pe ceilalţi şi că, de asemenea, tre-
buie să se ierte pe ei înşişi.

- Mulţumesc pentru timpul 
acordat! am zis umil. Ar mai fi ceva 
ce ai dori ca oamenii să ştie?

Dumnezeu m-a privit zîmbind 
şi a spus:

- Doar faptul că sunt aici, întot-
deauna, în aşteptarea fiecăruia. 

Cum se sluţeşte singură pe 
sine lumea contemporană?

Femeile îşi fac bucle prin me-
toda chimică, încît părul arată de 
parcă ar fi crohmolit. Şi ce miros 
după aceasta de la dînsul? Te înă-
duşă.

Întîlnind o femeie îmbrăcată 
modern, machiată şi care miroa-
se a parfum lumesc nu simt nici 
o plăcere în sufletul meu. Zilele 
precedente m-am întîlnit cu o cu-
noştinţă mai veche. Pe vremuri, 
avea înfăţişare îngerească, dar 

Într-o bună zi, măgarul unui 
ţăran căzu într-o fântână. Neferici-
tul animal se puse pe zbierat ore 
întregi, în timp ce ţăranul căuta să 
vadă ce e de făcut. Până la urmă, 
ţăranul hotărî că măgarul şi-aşa 
era bătrân, iar că fântâna, oricum 
secată, tot trebuia să fie acoperită 
odată şi-odată. Şi că nu mai merită 
osteneala de a-1 scoate pe măgar. 
Aşa că ţăranul îşi chemă vecinii, că 
să-i dea o mână de ajutor. Fiecare 
dintre ei apucă câte o lopată şi în-
cepură să arunce pământ înăun-
trul fântânei. Măgarul pricepu de 
îndată ce i se pregătea şi se puse şi 
mai tare pe zbierat. Dar, spre mira-
rea tuturor, după multe lopeţi de 
pământ, măgarul se potoli şi tăcu.

Ţăranul se duse şi privi în adân-
cul fântânei şi rămase uluit de ce 
văzu. Cu fiecare lopată de pământ, 
măgarul cel bătrân făcea ceva ne-
aşteptat: se scutura de pământ şi 
păşea deasupra lui. In curând, toa-
tă lumea fu martoră cu surprin-

dere cum măgarul, ajuns până la 
gura fântânei, sări peste ghiz-duri 
şi ieşi fremătând...

Viaţa va arunca poate şi peste 
tine cu pământ şi cu tot felul de 
greutăţi... Secretul pentru a ieşi 
din fântână este să te scuturi de 
acest pământ şi să-1 foloseşti pen-
tru a urca un pas mai sus.

Fiecare din greutăţile noastre, 
este o ocazie pentru un pas în sus...

Putem ieşi din adâncurile cele 
mai profunde dacă nu ne dăm bă-
tuţi. Foloseşte pământul pe care 
ţi-1 aruncă peste tine ca să mergi 
înainte.

Aminteşte-ti de cele 5 reguli 
pentru a fi fericit:

1) Curăţă-ţi inima de ură, frică 
si egoism.

2) Scuteşte-ti mintea de preo-
cupări inutile.

3) Simplifică-ţi viata şi fa-o mai 
frumoasă.

4) Dăruieşte mai mult şi aş-
teaptă mai puţin.

5) Iubeşte mai mult şi... scu-
tură-te de pământ, pentru ca în 
viaţa asta, tu trebuie să fii soluţia, 
nu problema. Dumnezeu să ne 
lumineze şi să ne înţelepţească în 
momentele grele ale vieţii!

Nicoleta Harpune

acum abia de am recunoscut-o, 
într-atît era de machiată. I-am 
spus: “Dumnezeu a creat lumea 
cu multa pricepere, dar referitor 
la tine a comis o greşeală mare 
i-a scăpat din vedere să te înfru-
museţeze cu albastru pe la ochi. 
Pur şi simplu el nu a ţinut cont 
de acest lucru. Pe alţii i-a făcut 
frumoşi, dar cu tine a comis o 
eroare. Cum de nu înţelegi, tu, 
singură, naivo, că te urăşti singu-
ră pe tine. Este acelaşi lucru daca 
ai lua o icoană bizantină şi cari-
caturezi ceva pe imaginea ei. De 
ce mâzgăleşti cu vopsea chipul 

şi asemănarea Domnului. Imagi-
nează-ţi că pictorul a desenat un 
tablou impecabil, dar omul, care 
nu se pricepe nimic în artă ia pe-
ria şi face cîte ceva pe ici colo cu 
vopsele dezgustătoare. Şi tu faci 
la fel. Prin această cosmetică îi 
comunici Domnului Iisus Hristos: 
“Doamne Ţie nu ţi-a reuşit crea-
rea mea, dar eu o să corectez ne-
ajunsurile muncii Tale”.

Clevetirea
Un soi de păsări când zboară 

peste un munte din ţara Cilicia, 
ţin în cioc câte o pietricică până 

ce trec muntele. Ele ţin pietricica 
pentru ca să nu poată striga, căci 
fără piatră n-ar putea răbda să nu 
strige, şi atunci, auzindu-le, vulturii 
le-ar prinde şi le-ar mânca!

Oamenii clevetitori ar face tare 
bine dacă ar lua pildă de la aceste 
păsări fară minte, dar, totuşi foarte 
cu minte. Ei ar face bine dacă şi-ar 
lega limba ca să nu mai cleveteas-
că pe aproapele cu fel de fel de 
vorbe urâte. Atunci nu i-ar auzi nici 
pe ei diavolul - vulturul iadului ca 
să-i înghită în văpaia cea nestinsă 
a muncilor veşnice.

Protos. Nicodim MÂNDIŢĂ

Blestemul epidemiei morţii  plata păcatelor noastre
- Este uşor 

de observat 
cum în societa-
tea noastră, pe 
zi ce trece, „cul-
tura” egoismu-
lui, a violenţei, 
a intoleranţei 
şi a agresivită-

ţii, a plăcerilor şi a ignoranţei, într-un 
cuvînt „cultura morţii” cucereşte tot 
mai mulţi adepţi. Şi ce este mai grav, 
că uşor acceptăm degradarea socie-
tăţii, ne dăm bătuţi foarte uşor fără a 
ne alerta măcar că ceia ce se petrece 
nu este normal, nu este progres sau 
modă ci este o deviere şi un atentat 
deschis la ordine. Însă cînd ne vine 
ceasul suferinţei ca plată pentru to-
lerarea şi promovarea directă şi indi-
rectă a acestei culturi apocaliptice, 
ne revoltăm, căutăm vinovaţi, deve-

nim tulburaţi şi totuşi rar cine îşi dă 
seama că ceea ce se întîmplă rezultă 
din uitarea noastră de Dumnezeu, 
că acolo unde lipseşte El, izvorul lu-
minii şi al binelui, vine întunericul şi 
răul oricît de mult neputinciosul om 
nu s-ar împotrivi de sinestătător.

La această „cultură a morţii” se 
adaugă şi rata înaltă a divorţurilor 
şi a deceselor preamature a celor 
de la care nici nu te aşteptai. Unul 
moare de cancer, altul de infarct, 
altul de accident, altul de altcineva 
este omorît şi aşa mai departe, dar 
nici nu ne dăm seama că mîine noi 
putem fi la rînd şi atunci?!, cum vom 
da ochii cu Dumnezeul cela pe care 
l-am respins în viaţa de aici?

Într-adevăr, este straşnic a te 
gîndi măcar o clipă să trăieşti în 
această lume nesigură şi lunecoasă 
fără de pronia lui Dumnezeu. La ce 

ai mai trăit? Pentru avere, mîncare, 
băutură şi lux? Şi ce ei cu tine pînă 
la urmă?, patru scînduri şi atît.

Auzim tot mai des că un cunos-
cut de 50 de ani a avut stop cardi-
ac, altul a decedat de cancer, altul 
a fost accidentat mortal şi tot aşa 
mai departe …Dar de ce totuşi este 
aşa, dacă Dumnezeu este izvorul 
vieţii şi al iubirii? Sfîntul Apostol Pa-
vel iată ce ne spune: „În zilele de pe 
urmă vor veni vremuri grele peste 
oameni. Căci vor fi iubitori de sine, 
iubitori de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, 
hulitori, neascultători de părinţi, ne-
mulţumitori, fără de dragoste, ne-
înduplecaţi, clevetitori, neînfrînaţi, 
cruzi, neiubitori de bine. Oamenii 
vor fi trădători, îngîmfaţi, iubitori de 
desfătări mai mult decît de Dumne-
zeu …Dintre aceştea sunt cei care 
se vîră prin case şi robesc femeiuşti 

împovărate de păcate şi purtate de 
multe feluri de pofte. Mereu în
văţînd şi neputînd niciodată să 
ajungă la cunoaşterea adevăru
lui. …Aceştea se vor împotrivi ade-
vărului, ca nişte stricaţi la minte şi 
netrebnici pentru credinţă” (II Tim. 
cap.1). „De aceea mulţi dintre voi 
sunt neputincioşi, bolnavi şi mul
ţi au murit” (I Cor. 11.30).

- Oare cît de actuale şi de profe-
tice sunt aceste cuvinte pentru zilele 
noastre. Dar preferăm să ne facem 
ca şi cei ce ochi au, dar nu văd, urechi 
au, dar nu aud, minte au, dar nu în-
ţeleg. Trăim plini de putoarea indife-
renţei de parcă nu am muri nicioda-
tă. Însă Hristos ne spune încontinuu 
fiecăruia: „Iată stau la uşa (inimii) şi 
bat: de va auzi glasul Meu şi va des-
chide uşa, Voi intra la el şi voi cina cu 
el şi el cu Mine (Apoc. 3.9)”.

- Să nu scuipăm prin indiferenţă 
în planul lui Dumnezeu pe care îl 
are cu noi. Să fim din dragoste bi-
nevolă aproape de El cu fapta, nu 
doar cu cuvintele goale, ca să fie şi 
El aproape de noi permanent, mai 
ales la vremea necazurilor noastre.

diac. Ghenadie Valuţa

Vaccinările obligatorii?!
La început de an, un grup de 

creştini au reacţionat potrivnic 
printr-o stare de protest în faţa 
Ministerului Sănătăţii împotriva 
obligativităţii vaccinării profilac-
tice. Vaccinarea este destinată 
copiilor până la 7 ani, cu peste 7 
vaccine.

Amintim că nu vaccinarea 

tradiţională a stârnit reacţii, ci cea 
profilactică indicată în ultimul 
timp de UE. În caz contrar, copiii 
creştinilor nevaccinaţi cu acest tip 
de vaccinare întâmpinau piedici 
şi erau neadmişi la grădiniţă sau 
şcoală.

Avându-se în vedere eşecul 
vaccinelor contra aşa-zisei şi mult 

polemizatei gripe porcine venită 
din UE sau a intenţiilor apocaliptice 
ce s-ar putea ascunde sub masca 
vaccinării, este şi firesc ca oamenii 
să se alerteze atunci când copiii lor 
sunt impuşi obligatoriu, ca într-un 
fel să fie mai sănătoşi decât sunt. 
Legea sănătăţii prevede dreptul 
părintelui şi a pacientului la alege-
rea tipului de tratament.

Totodată, ca siguranţă pen-
tru societatea vaccinată, creştinii 

propropuneau ca în caz de epide-
mie, copiii lor nevaccinaţi să stea 
acasă pentru a nu prezenta risc 
societăţii.

În rest, nonobligativitatea şi 
nondiscriminarea au fost pe agen-
da protestatarilor, lucru pe care 
Ministerul Sănătăţii, în persoana 
d-lui viceministru Magdei Mihail, 
l-a luat spre examinare.

Diac. Gh. Valuţa



Cu binecuvîntarea IPS Vladimir, în data de 25 decembrie, părintele Ioan Valuţa, împreună 
cu un sobor de preoţi, 
a fost sfinţit paraclisul, 
crucea, şi clopotele.  
Totodată a oficiată 
prima sfîntă liturghie. În 
prezenţa creştinilor a fost 
prezenatat părintele-
paroh Oleg Melnic, care 
de-acum înainte va fi 
“doctorul” şi păstorul 
de suflete atît pentru 
medicii cît şi pentru 
bolnavii spitalului.

La final şeful spitalului 
dnul Victor Cibotaru, în 
contextul unei agape frăţeşti a primit cuvinte de recunoştinţă şi a oferit mulţumiri din partea 
medicilor pentru încurajarea deschiderii unui asemenea laborator de terapie spiritulă în 
incinta spitalului.            Редакция

În ziua de 22 decembrie, medicii spi-
talului raional au avut prilejul unei bucurii 
deosebite, deoarece cu străduinţa dlui şef 
de secţie, Veaceslav Scoreţescu, împreună 

cu colegii de serviciu, s-a făcut un serviciu 
nobil de sfinţire a edificiului.

În cuvîntul său de recunoştinţă, părin-

tele Ioan Valuţa a apreciat jertfa medicilor 
pentru sănătatea pacienţilor dar şi impor-
tanţa sfinţirii atît a spaţiului exterior cît şi 
celui interior pentru sufletele noastre.

La rîndul lor, medicii, adunaţi la o agapă 
frăţească, s-au prezentat ca o familie unită şi 
dornică de mai multe sărbători sufleteşti.
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raionului Anenii Noi
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Anunţ!!! În biserica Sf. M. Mc. Pantele-
mon din incinta spitalului raional deja 
sunt săvîrşite sfinte liturghii Duminica, 
ora 9.00 şi de sărbători. Restul serviciilor 
divine sunt săvîrşite oricînd la solicita-
rea creştinilor. Doritorii se pot adresa la 
preot după: Spovedanie, Împărtăşanie, 
Sf. Maslu, ş. a., pentru însănătoşirea în 
special a bolnavilor.

Tel.: 067322296
Preotul paroh Oleg Melnic

Biserica Sf. M. Mc. Pantelemon

Biserica în colaborare cu Poliţia

Biserica alături de recruţi

Sfinţirea spitalulului raional
 

Biserica şi 
Politica

- După o perioadă de zbucium şi confuzii, 
data de 1 noiembrie 2010 a devenit pentru 
creştinii ortodocşi o zi de sărbătoare şi bucu-
rie, deoarece mult aşteptata dreptate legisla-
tiv bisericească vizavi de raportul Biserică-Stat, 
a fost reconfirmată.

- În această zi, Sfîntul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe din Moldova a abrogat precedenta 
declaraţie de tangenţă politică, legată de dnl 
Valeriu Pasat şi a precizat clar că biserica nu 
se implică şi nu va sprijini nici un actor politic 
în campaniile electorale. Totuşi o nedumerire 
constă în faptul că unii concurenţi electorali 
continuau să profite în context manipula-
tiv-electoral de imaginile legate de biserică  

Sfinţirea Liceului “M. Eminescu”

- Pentru prima dată, noua ediţie de recruţi 
2010 a fost însoţită de prezenţa Bisericii în per-
soana părintelui Ioan Valuţa. Şi pe bună drep-
tate, ostaşii credinţei trebuie să întreţină un 
spirit de colaborare militară cu ostaşii patriei.

- De aceea, practic în toate instituţiile mili-
tare din ţară, în incintă este prezentă o biseri-
cuţă, unde tânărul militar retras din societate, 
lipsit de prezenţa părinţilor şi a prietenilor, se 
poate retrage în sine pentru a-l găsi pe Dum-
nezeu, izvorul mîngîierii, regăsirii şi al nădejdii 
sigure.

- Acest lucru l-au îmbinat perfect sfinţii 

şi marii noştri domnitari, ca Ştefan cel Mare, 
Constantin Brâncoveanu, atunci când îşi văr-
sau sângele pentru credinţă şi patrie.

- Cu acest prilej, părintele, alături de d-ul 
primar, Cheibaş Mihail, şi vicepreşedintele ra-
ionului, d-ul Dodon Vasile, i-a îndemnat pe ti-
neri la răbdare şi cât mai multe acte de vitejie, 
care ar demonstra mândria neamului.

- În final, toţi cei prezenţi au participat la o 
rugăciune de binecuvântare divină şi au fost 
stropiţi cu sfînta agheazmă - simbol al curăţiei 
şi al curajului credinţei într-un început bun.

Redacţia

Anual ziua de 18 decembrie este o zi con-
sacrată preţuirii slujitorilor din poliţie. Însă 
pentru prima dată la această sărbătoare a fost 
invitată şi Biserica în persoana părintelui Ghe-
nadie Valuţa. D-lui i-a felicitat pe toţi colabo-
ratorii, îndemnându-i ca atunci când se luptă 
pentru corectitudinea justiţiei din societate, să 
nu uite de justiţia cerească a lui Dumnezeu.

„Fie poliţist, fie medic, fie avocat, - pe toţi 
ne uneşte credinţa în Dumnezeu şi ne face 

fraţi întru Hristos prin acelaşi Botez - a spus 
părintele Ghenadie”.

La final, comisarul de poliţie al r-lui Anenii 
Noi, Serghei Boroda, şi şeful Secţiei Ordine Pu-
blică, Chiril Panţa în numele tuturor colabora-
torilor, au fost desemnaţi de către Mitropolitul 
Vladimir, cu câte o diplomă în semn de recu-
noştinţă pentru ordinea publică, sprijinirea 
valorilor creştine ale neamului nostru şi a des-
chiderii spre o colaborare bună cu Biserica.

AO Pro Ortodoxia

Respectul şi deschiderea spre valorile spi-
rituale ale neamului nostru a motivat direcţia 
Liceului „M. Eminescu”, în special pe dna direc-
toare Victoria Borisov, ca în ajunul sărbătorilor 
de iarană să sfinţească blocul restaurat şi dat 
în exploatare în calitate de cadou pentru copii. 
Această măsură de credinţă şi cultură spiritua-
lă a adunat colectivul liceului, în pofida condi-
iţiilor climaterice, pentru a se ruga împreună 
lui Dumnezeu, nădăjduind la o atmosfera de 

pace, înţelegere şi dragoste reciprocă precum 
şi succes la învăţătură pentru elevi.

La final, uniţi cu toţii la o agapă frăţească, 
părintele Ioan Valuţa a ţinut să aprecieze im-
portanţa predării aici a religiei şi să evidenţi-
eze personalitatea rafinată şi cultivată a mai 
multor pedagogi sîrguincioşi din acest liceu, 
– mulţumindu-le din suflet pentru jertfa de-
pusă pe alturul educaţiei tinerii generaţii.

Mihaela Crăciun

Sfinţirea paraclisului spitalului 
“Sf. M. Mc. Pantelemon”

– cler, pentru a-şi spori creditele electorale.
- Din acest motiv, pentru a reda mai multă 

sinceritate declaraţiei de pe 1 noiembrie 2010, 
asociaţiile ortodoxe au solicitat Mitropoliei 
Moldovei, printr-o conferinţă de presă, să-şi 
revendice dreptul de monopol asupra tuturor 
imaginilor ce au tangenţă şi ar putea prejudi-
cia imaginea bisericii.
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