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Precum Eu v-am iubit pe voi, asa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. (Ioan 13. 34)

Aprilie
Mai

Nr. 15,
2011

● Apare cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove ●
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Дорогие братья и сестры!
В нашу душу и сердце ежедневно
и ежечасно стучаться искушения и
проблемы и нам необходимо им
противостоять.
Святая
Церковь
с самого своего существования
подвергается нападкам со стороны
сатаны и людей, творящих зло. Глупцы
этого мира уже тысячи лет кричат
нет Бога (Пс.13;1). Но переживаемые
нами событие Воскресения Господа,
разбивают как о скалу эти басни,
и в сердце каждого зажигается
божественный свет.
Сегодня, когда Церковь не имеет
достаточных средств, для содержания
источников информации, когда мы
подвергаемся нападкам на каждом
углу, Истина выдерживает и побеждает,
потому что Христос вчера, сегодня
и во веки Тот же. Именно Христом
укрепляется Церковь, воинство и
народ Божий.
Одна народная пословица с
глубоким смыслом повествует нам:
«Когда ты не являешься самым
сильным, будь самым мудрым»; так и
мы, христиане, проявим мудрость и
будем больше надеяться на Господа,
стремясь к добродетельной жизни.
Возлюбленные
чада
Церкви
Христовой!
…Только чистый от грехов человек
может ощущать себя счастливым и по
настоящему духовно богатым.
…Пусть говорят за нас наши
поступки, благословенные в служении
своему ближнему. Будем прощать и
будем прощенными!
…Пусть Христос объединяет нас
и в радости и в горе. Будем радоваться
этой жизни, которую получили как дар
от Бога, и будем надеяться на вечную
жизнь в Воскресшем Господе Иисусе
Христе. Пусть вся жизнь будет нам
Святой Пасхой, так как прожил её один
из великих подвижников Серафим
Саровский, приветствуя ежедневно
словами: «Христос Воскресе, радость
мюя!»
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы

H r i s to s A î n v i at !

- Stimată conducere,
- Dreptmăritori creştini, locuitori ai r-lui Anenii
Noi!
- Hristos a Înviat!
- Cu sufletul plin de
bucuria cea nepământească, după osteneala
unui post sever, completat de spovedanie, fapte
bune şi Împărtăşanie, am
dobândit dreptul moral
de a ne apropia de săptămâna patimilor şi de
învierea Domnului.
- Spun de dreptul
moral, întrucât cel nepregătit, care măcar nici nu
a încercat, să postească,
să se împărtăşească după
putere, spre a se lupta cu răul din
el, ca să urce pe scara perfecţionării spirituale, însuşi de Hristos este
respins de aici de pe pământ: „O
neam necredincios şi curvar, până
când vă voi răbda pe voi?”.
- A te apropia de sfânta şi luminata sărbătoare într-un mod
pasiv şi nepregătit, este un act
de nesimţire şi directă profanare.
Cum poţi îndrăzni tu să te aşezi la
masa praznicală şi să reduci paştele numai la burta ta?
- Cu toţii dorim iubire şi viaţă,
care nu este
decât în firea
lui Dumnezeu, întrucât
firea noastră
nu este capabilă decât de
ură şi moarte.
Atunci să ne
deschidem,
dragi creştini,

braţele inimilor noastre cu fapta
către Cel de Sus, ca învierea Sa să
învingă prin credinţa noastră, puterea şi străşnicia morţii din noi.
Prin durere vine pedeapsa, dar
şi prin durere vine bucuria naşterii unei vieţi noi. Aşa este şi cu
Hristos! Să nu ne amăgim riscând
cu o viaţă scurtă. Azi eşti viu, azi
apopie-te de Dumnezeu. Nu lăsa
pe mâine, căci poate fi târziu.
- Precum copilul când se naşte, – moare pentru viaţa cea din
burta mamei, ca să fie crescut de

părinţi pentru o altă viaţă,
aşa şi noi, copiii lui Dumnezeu, când ne naştem în
cer, murim pentru viaţa
pământească, pentru a fi
alături veşnic de Dumnezeu. Vedem că moartea aici
are un sens de continuitate
permanentă a vieţii şi nu de
tupic ateist. De aceea sfinţii
nu se temeau de ea.
- Învierea Domnului este
cea mai puternică armă dată
omului vre-o dată din cer
pentru a dobândi această
continuitate de viaţă veşnică şi a se lupta cu diversele
forme de crize economice,
politice, morale, sociale ş.a.,
fiindcă ea aduce speranţa
sigură în ziua de mâine şi dragoste de aproapele tău.
- Cu acest prilej, dragi creştini, permiteţi-ne ca noi, preoţii
r-lui Anenii Noi, să vă îndemnăm
la o credinţă vie şi vă îmbrăţişăm
duhovniceşte în inima noastră,
nădăjduind că şi în acest an, lumina Focului Haric ce se pogoară
la Ierusalim, se va pogorî de Paşti
şi în inimile voastre, spre a ne lumina şi încălzi sufletele pentru
tot parcursul anului.
Hristos a Înviat!
Adevărat a
Înviat!
Сu dragoste
întru Hristos,
Preoţii r-lui
Anenii Noi
Prot. Ioan
Valuţa
Pr. Oleg Melnic
Diac. Ghenadie
Valuţa

Paştele Blajinilor
- După ce creştinii prăznuiesc Pastele, în duminica imediat
următoare, prăznuiesc şi pastele
celor răposaţi cu trupul, dovedindu-se astfel existenţa lor sufletească vie. De aceea şi mergem
pe la cimitire, şi le îngrijim mormintele. Astfel ne manifestăm
iubirea şi pomenirea sufletelor
celora cărora le datorăm existenţa, precum şi un gest de solidaritate sufletească vie, chiar şi dacă
trupeşte nu mai sunt între noi. O
altă modalitate de a ne uni cu cei
duşi în cealaltă lume, decît printr-o rugăciune de pomenire, nu
avem. De aceea, în perioada pos-

tului se rînduiesc sîmbetele morţilor, ca prilej de rugăciune spre
ale ierta păcatele şi ai ajuta să se
pregătească de Paştele veşnic,
căci fiind în afara trupului mort,
nu se mai pot ruga pentru ei. Totodată se mai scriu şi la 40 de slujbe, precum şi alte modalităţi de
rugăciune şi de menţinere a legăturii vii cu ei, întrucît şi ei şi noi,
pregătindu-ne de Învierea Domnuiui, nu facem altceva decit, să
preînchipuim judecata şi învierea
universală, cînd cu toţii împreună
vom sta înaintea lui Dumnezeu
pentru a fi judecaţi, - conform
meritelor faptelor noastre.

Desigur că este inadmisibil
transformarea acestui eveniment, într-un prilej simplist de
a ne aduna iarăşi la mormînt la
un pahar de vorbă şi de vin, cu
atît mai mult îmbătarea şi profanarea locului sacru. Ci se cuvine să venim la cimitir de dimineaţă, să ne mai reculegem în
amintiri, rugăciuni şi să facem
pomene pentru cel răposat,
după care îl invităm şi pe preot
la mormînt, - scopul principal al
evenimentului. Preotul îi cîntă
veşnică pomenire, şi Hristos a
înviat, ca dovadă a învierii lui de
obşte, alături de toţi, după care
se gustă şi din bucate.

Informaţii suplimentare puteţi găsi pe adresa site-ului Blagociniei de Aneni,
www. blagoaneni.orthodoxy.ru sau www.mitropolia.md (banner de la subsol)
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Acuzaţiile împotriva
Bisericii constă în
poziţia sa activă

Patriarhul Chiril al Moscovei şi
al Întregii Rusii, a reamintit la o
emisiune TV de faptul că până nu
demult, Biserica a fost acuzată de
pasivitate. Ne criticau că nu faceți
nimic, sunteți ca şefii de şantiere în
construcție!”
“Dar aceste vorbe au venit din
dorinţa de a pizmui şi a spune ceva
care ar sminti mai multe persoane
de Biserică” - a spus Sanctitatea Sa.
“Acum însă, când Biserica se angajează activ în dialogul cu societatea, când activitatea cu tinerii a ajuns
la un nou nivel, când s-au realizat
proiecte de mari dimensiuni sociale
(cănd se luptă activ contra legalizării
homosexualităţii prin legea antiscriminare), se aud prin mass-media
critici şi ponegriri dure - de această
dată pentru că Biserica e prea activă”. Patriarhul Chiril, a numit minciuni acuzaţiile, ce bîrfesc despre o
Biserică cu preoţi bogaţi, bazată pe
puterea de stat, care dorește să controleze pe toți în societate.
În opinia Sanctităţii Sale, motivul
rezistenţei Bisericii constă în faptul
că Biserica se luptă şi condamnă păcatul: “Cineva încearcă să-şi schimbe
viaţa lui spre bine, iar altcineva spune: “Nu! Biserica trebuie să se retragă
din viața publică. Nu vreau să aud de
ea. Eu vreau sa fiu un păcătos, aceasta este esenţa mea, dar nu vreau ca
păcatul meu să fie numit un rău de
biserică.”
“În timpul istoriei Sale de 2000
de ani Biserica s-a obişnuit să îndure
batjocurile”, - a spus Patriarhul.
“Biserica mereu va vesti lumii
mărturie despre bine şi rău, despre
adevăr şi minciună, despre libertate
şi robie, despre responsabilitate şi
iresponsabilitate. Dacă vre-o dată
această voce va înceta să strige,
atunci oamenii vor pierde diferenţa
între bine şi rău, lumină şi întuneric.”
- a încheiat Sanctitatea Sa.
P.S. Cine are de judecat Biserica
lui Hristos, orice nu vei face oricum
o vor judeca.

Biserică – Şcoală – Societate
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Biserica în sprijinul Prin profesori, elevii se încreştinează
bătrânilor abandonaţi

În perioada sărbătorilor de Crăciun, Centrul de caritate al Bis. „Sf.
Dumitru” din Anenii Noi le-a acordat o atenţie plină de bucurie praznicală şi bătrânilor de la Orfelinatul
din satul Pugăceni. Astfel, pe lângă
darurile lui Moş Crăciun, bătrânii
au fost colindaţi de corul bisericii şi
li s-a acordat literatură cu conţinut
spiritual.

Plini de recunoştinţă, dar şi de
durerea izolării şi abandonării de
societate, copii şi apropiaţi, bătrânii
ca nişte copii, s-au simţit a fi fericiţi
şi preţuiţi încă de societate, dorind
să aducă mulţumiri cu lacrimi colindătorilor, pe care i-au invitat să-i
viziteze mai des, în special de sărbătorile de Paşte.
AO „PRO Ortodoxia”

Colindătorii la PRO TV

- Credinţa unor profesori ce frecventează casa lui Dumnezeu îi motivează să se îngrijească şi de sufletul
elevilor săi, oferindu-le prilej de a se familiariza cu valorile spirituale ale neamului, în cadrul orelor lor de profil.
- Astfel, profesori ca dna Sîrbu
Iulia, Ivanov Larisa şi alţii din cadrul
liceului rus „A. S. Puşkin”, au format
o tradiţie frumoasă ca de sărbători,
în special, întreaga clasă să meargă
la biserică, să asiste la lecţii de catehizare, să trăiască alături de Dumnezeu şi profesori nişte momente
de experienţă unică în viaţă.
La ultima vizită, elevii claselor a
12-a au binevoit să-şi expună trăirile, făcând un eseu la tema: „Am
ieşit de la Biserică”:
„Simţeam parcă preotul vorbea
cu sufletul meu. Când am ieşit de
la biserică, aveam nişte sentimente
parcă eu zbor, un fel de libertate sufletească” (Lebedeva Iulia).
„Se povestea despre cele 10 porunci, iar după ce le-am auzit şi am
auzit tot ce spunea părintele Ghenadie, m-am gândit cum trăim noi, corect sau incorect” (Ipatii Svetlana).
„Eu cred că după vizitarea bisericii, o să mă stărui să vin la biserică
cât mai des” (Voloveţ Bogdan).
„E o plăcere enormă să priveşti
varietatea icoanelor ce-ţi bucură
ochii, lumânări ce-ţi încălzesc sufletul şi cântece religioase ce te fac mai
sacru şi curat. Eu mă stărui să vizitez
acest loc cât mai des. Doar intrând
în acest „castel”, eu trăiesc emoţii de
neuitat. E un loc unde omul poate

să iasă la dialog cu Dumnezeu, vorbind în gând cu ajutorul rugăciunilor” (Calmîc Alexandru).
„Eu consider că fiecare om trebuie să meargă şi să se mărturisească la biserică. În biserică omul
rămâne unul la unul cu sufletul său”
(Tiholaz Andrei).
„Biserica e şcoală, liceu, institut
pentru sufletul omului. E un loc
sfânt, unde noi putem să vorbim
unul la unul cu Dumnezeu. Preotul
Ghenadie ne-a povestit din ce părţi
constă biserica şi ce înseamnă fiecare parte. Mi-am dat seama că zilnic
fac multe greşeli şi păcate, şi am hotărât să urmăresc ceea ce vorbesc,
cum vorbesc şi ce fac. Călătoria
aceasta a fost foarte moralizatoare
pentru mine” (Nicolaenco Cristina).
„Când eu am ieşit din biserică,
am simţit că sufletul meu s-a liniştit.
În el n-a rămas nici un rău. (Cornilenco Cristina).
„Deseori revin în biserica oraşu-

lui nostru, fie că este o sărbătoare
sau o zi obişnuită. Acolo uşile sunt
permanent deschise pentru orişicare om, care vrea să vie şi să scape de
anumite gânduri, cu care îi este greu
să trăiască. Când intri în acest loc
sfânt, nu te poţi gândi la altceva decât la sfinţi, la mucenici, la mari mucenici, care au suferit pentru credinţa în Dumnezeu. Atmosfera Bisericii
parcă te impune să-ţi aduci aminte
de acei oameni care ne-au părăsit,
dar pe care atât de mult i-am iubit.
Preţuiţi credinţa către Dumnezeu şi
preţuiţi-vă persoanele dragi, cât nu
e târziu” (Dureaghina Valentina).
„Eu cred că fiecare om trebuie
măcar o dată în săptămână să meargă la biserică să-şi cureţe sufletul. În
zilele noastre, ne înconjoară ura şi
violenţa, de aceea omului îi trebuie
un loc în care el s-ar simţi în siguranţă. Eu sunt foarte bucuroasă că am
fost la biserică. Într-adevăr mi-a stat
mai uşor”. (Caraiani Natalia).

Dă-le libertate homosexualilor şi ei îşi vor bate
cum decurg lucrurile la noi,
joc de Biserica lui Dumnezeu analiza
se poate spune că cine ştie, peste
Tineri din mai multe asociaţii, inclusiv şi PRO Ortodoxia, s-au adunat în
după-amiaza zilei Naşterii Domnului şi au mers la colindat. După întâlnirea
şi colindarea Mitropolitului, în prezenţa pleiadei guvernamentale, primind
recunoştinţă şi cadouri, au mers şi la postul de televiziune PRO TV. Aici copiii
- tinerii, au adus vestea bucuriei Naşterii Domnului atât personalului, cât şi
telespectatorilor, ca astfel bucuria sărbătorii să poată fi transmisă dincolo de
pereţii Bisericii.
AO „PRO Ortodoxia”

Să fugim de curvie!

Voia lui Dumnezeu aceasta este:
sfinţirea voastră. Să vă feriţi de desfrânare, ca să ştie fiecare dintre voi
să-şi stăpânească vasul său nespurcat, ci în sfinţenie şi cinste.
Fenomenul onanismului sau
masturbării, alaturi şi de alte devieri
sexuale considerate, din păcate, de
mulţi psihologi contemporani ca fiind o practică normală, este subiectul despre care am scris oarecum
fără tragere de inimă în trecut.
Morala îndoielnică şi valorile culturale slab calitative care au pătruns
în stilul de viaţă american prin televiziune, asaltându-i chiar şi pe cei
care nu urmăresc astfel de emisiuni,
problema onanismului, curviei, homosexualismului şi altor perversiuni,
nu e degradantă pentru americanii
de azi. Într-o societate care acceptă
parada gheilor, a goliciunii trupeşti
prin toate ziarele, revistele şi la toate emisiunile TV, să nu mai vorbim
despre reclamele la produsele de uz
personal, care cu zece ani în urmă se
vindeau cu discreţie prin farmacii,
azi onanismul şi curvia au devenit
un subiect de râs plăcut.
Nu numai că este considerat nor-

mal, mai degrabă decât anormal şi
dăunător fizic şi psihic, dar într-un
număr al unei reviste pentru tineret,
conform al unui raport recent al CNN,
onania şi alte perversiuni sunt printre
primele modalităţi de petrecere a timpului liber de către tineri: o ocupaţie
inofensivă! Ceea ce în generaţia mea
era un subiect aproape necunoscut
sau despre care nu se vorbea în afara
actului de spovedanie, a devenit azi
un subiect de largă conversaţie.
Adăugându-se la starea de degradare a ştiinţelor psihologice şi a
abandonării de către cler a responsabilităţilor lor duhovniceşti, cultura
imorală din America şi din vest în
general, nu face decât să accentueze ideea, mai ales printre adolescenţi, că masturbarea şi preversiunile nu sunt, aşa cum arată biserica,
adică o cădere în păcat şi o fantezie
distructivă. În consecinţă, chiar creştinii spălaţi pe creier, au ajuns să
creadă că aceste păcate sexuale nu
ar avea consecinţe asupra sufletului
şi psihicului. Şi atunci ne întrebăm:
Oare cum să nu vină antihristul pe
pămînt?
Arhiepiscopul Hrisostom

Madrid. Duminica, în data de 13
martie 2011, în capela celei mai mari
Universităţi din Spania - Universitatea din Complutense — au intrat cu
forţa 70 de tineri sodomiţi, cu strigăte ofensatoare la adresa Bisericii Catolice, săvârşind aici nişte fapte şocante - acte de profanare a credinţei
şi a slujitorilor Bisericii.
Nişte fete tinere din acet grup
s-au dezbrăcat în faţa sf. Altar fiind
aplaudate cu strigăte de bucurie de
colegii lor, comunică aciprensa.
Potrivit mărturiilor unei tinere
studente la Facultatea de Economie,
care se ruga în capela universităţii,
doi dintre sodomiţi au ieşit şi ei în
faţa altarului demostrându-şi goliciunea şi “orientaţiile” lor strigătoare
la cer.
Auzind gălăgia pe care o făceau

aceşti tineri, preotul a încercat săi oprească, dar a fost îmbrâncit şi
luat în râs. Sigur că cineva poate
spune că situaţia în cauză nu are
nici o tangenţă cu noi, “noi suntem
ortodocşi!.. La noi nu se va întâmpla
niciodată aşa ceva”. Dar dacă vom

câţiva ani vor fi posibile şi în ţara
noastră astfel de acte de vandalism,
acte de profanare a bisericilor, căsătorii homosexuale etc.
Iată ce înseamnă să le dai lege şi
libertate sodomiţilor. Azi ei cer să nu
fie descriminaţi prin lege, iar mâine
vor intra prin biserici batjocorind şi
profanând sfintele locaşuri, “mai ales
dacă preotul nu va dori sa-i cunune.”
Să nu dăm libertate homosexualilor (prin legislaţe şi întruniri
publice), ci să le amintim ce spune
învăţătura Bisericii despre astfel de
păcate. A da libertate homosexualilor înseamnă a permite distrugerea
lentă dar sigură a societăţii noastre
creştine.
Prea Sfinţitul Petru, Episcop de
Ungheni şi Nisporeni

Social vulnerabilii în vizorul bisericii
În cardul colaborării dintre biserică, poliţie, primărie şi Centrul de asistenţă socială, s-a întreprins o vizită în comun către familiile social vulnerabile din r. Anenii Noi. Menirea a fost de a uni eforturile in vederea contribuirii
la soluţionarea, sau diminuarea problemelor cu care se confruntă această
categorie înainte de a ne confrunta cu consecinţe imprevezibile. Aici biserica şi-a propus sprijinul spiritual cît şi cel material ca din partea centrului de
caritate “Femeile Mironosiţe”.

“Educaţia sexuală” pedepseşte
Madrid. Organizaţia spaniolă
«Profesionişti în apărarea Eticii» (PPE)
a comunicat faptul că în oraşul Padeborn din Germania au fost arestaţi
încă doi părinţi - tatăl a 8 copii şi tatăl
a 10 copii – pentru că aceştia nu le-

au permis copiilor lor să frecventeze
orele de «educaţie sexuală».
Potrivit Аciprensa, astăzi în Germania există deja 53 de oameni
arestaţi pentru acelaşi motiv. Unul
din membrii centrului Creştin al Ju-

riştilor britanici Andrea Minichielco
consideră că aceste cazuri se aseamănă prin faptul că «statul promovează forţat o morală antihristică
opusă celei biblice». Astfel noi ne
întrebăm: Oare integrarea în UE ne
va ameninţa şi cu aceste porcării, pe
lângă multe altele?
eph.md

Catehizare: Argumente apologetice
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O nouă descoperire ştiinţifică: rugăciunile
Niciodată femeile și
într-adevăr micşorează agresivitatea
bărbații nu au fost egali.

Washington. O cercetare ştiinţifică recentă a psihologilor Universităţii din Ohio a arătat că rugăciunile
făcute pentru alţi oameni te poate
ajuta să scapi de agresivitate şi mînie, după ce ţi s-a întâmplat să fii jignit de cineva, scrie agenţia de ştiri
EurekAlert.
“Oamenii adeseori încep să se
roage atunci cînd trec prin experi-

enţe emoţionale negative, inclusiv
prin starea de mînie. Noi am constatat că, rugăciunea într-adevăr
te poate ajuta să scapi de mînie, şi
e tot ce-i probabil să te poată ajuta
să poţi schimba valoarea evenimentelor, ajutîndu-te să nu le pui prea
mult la inimă”, - a spus coautorul
cercetării, profesorul de Psihologie,
- Dl Brad Bushman.

Părinţii nepostitori au copii
îndărătnici, bolnavi şi desfrînaţi
Toţi părinţii
luaţi
aminte: copiii îndărătnici
vin din urmă-

toarele pricini:
1) Părinţii nu au păzit niciodată
postul şi nu s-au putut înfrâna de
la poftele trupeşti şi aşa au călcat
zilele şi timpurile neîngăduite care
sunt: Miercurea, Vinerea, Duminica,
sărbătorile de peste an şi posturile
întregi. Toţi copiii care rezultă sunt
neascultători, îndărătnici, pentru că
nici părinţii lor nu au ascultat de poruncile lui Dumnezeu de a păzi zilele
sfinţite. Astfel, îi veţi vedea pe copii
plângând şi veţi plânge şi voi şi aşa
veţi ispăşi păcatul în care i-aţi zămislit. Desigur că vă doare, dacă nu leaţi fi făcut nici nu v-ar fi durut.
2) Mamele nu s-au păzit până
la cununie în feciorie si in curăţenie
deplină şi aşa se nasc copii plini de
bube şi pot muri. Şi, dacă în vremea
aceea tata a mai fost şi beat, se naşte
un copil ce va fi slăbănog, fie cu mintea, fie cu trupul, fie cu amândouă.
Iată cum vei avea scîrbă de la Dumnezeu cu propriul tău rod.
3) În vremea sarcinii nu te-ai păzit de bărbat. De aceea 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 pântecele mamei
lor.Toate prin câte trece mama, în
vremea celor 9 luni de sarcină, fie
bune, fie rele, se întipăresc şi în
copil. Când va creşte mare, toate îi
vor răsări în cale.
De aceea este bine să ne pocăim
de bună voie, să nu aşteptăm să ne
trimită Dumnezeu pocăinţa prin necazuri de tot felul, căci pricinile pentru care ne trimite Dumnezeu necazurile sunt păcatele noastre. Deci,
dacă păţeşti necazuri în viaţă, află că
ai făcut greşeli. Necazurile sunt mila
lui Dumnezeu cu noi.
Din trei pricini se îmbolnăveşte
trupul:
1. Trupul se umple de otrăvuri,
din lipsa postului. Carnea şi grăsimea este ca o otravă şi se mistuie tot
cu ajutorul unei otrăvi care este fierea. Cu paralizia pedepseşte Dumnezeu pe toţi nesătuii de avere, căci
aceştia şi-au făcut socoteala greşită,
zicând că dacă postesc nu mai pot
alerga şi lucra (paralizia, ca şi averea,
se poate moşteni!). Ei au crezut sfatul viclean al dracului iubirii de avere. De aceea toţi harnicii să ia aminte
şi să ţie post, ca nu cumva după multă alergătură deşartă dupa bani, să
stea la pat tot restul vieţii, cheltuind
tot ceia ce au făcut.
Dar şi asta de li s-a întâmplat, tot

milă de la Dumnezeu să o socotească, deoarece le dă prilej de-aşi conştientiza greşeala. Căci Dumnezeu
nu pedepseşte spre moarte ci spre
întoarcere.
2. Trupul se îmbolnăveşte şi din
naştere, pentru că fie mama sau tata
nu a fost treaz când s-a zămislit copilul. Fugiţi de bărbaţi când sunt ameţiţi de băutură ca de foc.
3. Din desfrânare–curvie, pentru
că trec măsura cuvenită şi atunci
începe să-i doară spatele, spinarea,
şalele, slăbesc nervii, devin iuţi şi nerăbdători. Toate acestea, pentru că
nu şi-au înfrânat poftele (puterile).
Este tocmai ca bogatul care sărăceşte. Aşa şi trupul care şi-a mâncat
toată potenţa.
Vrajba în casă
Ascultaţi pricinile pentru care
au oamenii vrajbă şi ce să facă ca să
nu le mai aibă. Vrajba în casă vine
din păcate. Neapărat, vine vrajba în
casă, dacă:
1) Soţii trăiesc în căsătorie nelegitimă sau fără cununie bisericească – concubinaj. Este un prim păcat,
pe care toţi îl plătesc cu vrajba. De
aceea toţi trebuie să intre la cuminţenie şi să se legiuiască prin cununie.
2) Din curvii nemărturisite, făcute înainte sau după căsătorie. Astfel,
au intrat într-o casă nouă cu o pecete
drăcească pe trupul şi pe sufletul lor
şi 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 face acest lucru.
3) Lăcomia de avere a unui părinte când şi-a măritat fata sau şi-a căsătorit feciorul. O asemenea căsătorie
nu ţine, pentru că s-a făcut cu o lucrare a diavolului. De vei mărita fata ta
numai pentru averea altuia, căsătoria
lor va sfârşi cu vrajbă şi cu spargerea
casei aceleia. Prin urmare, cuminţiţivă părinţilor cu poftele voastre.
4) Nepotrivirea de vârstă. Sunt
părinţi care-şi mărită fetele la 14-16
ani, iar la 18, 19 ani fata lor este văduvă şi încă cu copil. Aceasta din cauza
nepotrivirii de vârstă, căci ce poate
face o fată aşa tânără în faţa unui om
în toată firea. Această diferenţă mare
de vârstă este un păcat înaintea lui
Dumnezeu. Şi din cauza aceasta, casa
aceea nu ţine, ci se sparge şi în aceste
cazuri părinţii trebuie să recunoască
că au dat un sfat prost.
5) Din negrija de suflet a celor
din casă, din negrija de spovedanie,
de Sfânta Împărtăşanie şi de rânduielile Bisericii, care sunt poruncile lui
Dumnezeu, care dacă nu se păzesc,
păzesc pe ale diavolului şi nu pot să
aibă linişte.

6) Din petrecerea fără post. Cei
ce se umplu de mânie sunt cei plini
de fiere, care se înmulţeşte în corpul
omului, atunci când mănâncă carne
multă şi nu posteşte. Plin de fiere
fiind, te umpli de mânie şi astfel îşi
sar în cap unii la alţii. Aşa, pentru o
vorbă cât de neînsemnată,îi sare în
cap celuilalt.
7) Şi o ultimă pricină de vraja in
casa,este desfrânarea soţilor,căci nu
mai ţin seamă de miercuri, de vineri,
de zilele postului şi de sărbători. Nu
mai ţin nici o rânduială.
Nenorociri: în curte şi famile
Şi acum iată pricinile pentru care
Dumnezeu trimite nenorocire.
1) Lucrează Duminica. Dacă
Dumnezeu n-a lucrat Duminica, nici
ţie nu îţi este îngăduit ca să lucrezi şi
dacă vei lucra, vei pierde nu numai
ceea ce ai lucrat duminica ci şi ceea
ce ai lucrat în cursul săptămânii.
2) Şi mai are pagubă cel ce se
uită la agoniseala sa ca la ochii din
cap. Şi-a lipit inima lui de lucruri pieritoare. Pentru altceva a dat Dumnezeu inima, nu ca să ţi-o împotmoleşti
cu gunoiul lumii, ci ca să ţi-o îndrepţi
spre Tatăl cel din ceruri.
3) Ai cumpărat din mână rea,
din mână pătimaşă, 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 sfinţită,
cu făină, căci să ştiţi, păcatele trec şi
asupra pământului pe care-l calci şi
asupra vitelor.
4) Cineva se ţine de vrăji asupra
ta, iar tu n-ai ocrotirea lui Dumnezeu
asupra ta. Cineva lucrează cu diavolul asupra ta şi asupra vitelor tale şi
atunci tu tânjeşti şi vitele tale. De ce
pot lucra aceste puteri? Pentru ca să
nu mai poată lucra duhurile rele, curăţeşte-ţi trupul tău prin post, fă sfeştanie, pune-ţi o cruce în curte şi roagă-te lui Dumnezeu să te ocrotească.
5) Mai poţi avea necazuri şi din
cauză că, în curtea în care stai tu, sau
pe pământul pe care-l lucrezi apăsă
jurăminte, blesteme sau nedreptate.
6) Apasă blestemele părinţilor
sau ale altuia asupra casei tale şi asupra ta. Păcatele nespovedite de părinţi rămîn să-i chinuie pe copiii lor.
7) Omoruri sau sinucideri făcute
în curtea ta, sau, ce este şi mai des,
copii lepădaţi şi îngropaţi ici-colo,
ba în gunoi, ba lângă o altoaie. Lepădarea copiilor este păcat strigător
la cer.
8) De aceea vine bătaia lui Dumnezeu asupra voastră, peste tot, pe
câmp,peste natura,peste familie,
peste vite şi peste tot lucrul mâinilor
voastre.
Pr. Arsenie Boca

Nu știu ce au gândit cei care au
inițiat feminismul. Nu știu dacă au făcut-o din dorința de a ajuta la emanciparea femeii sau au gândit un plan
de lungă durată pentru distrugerea
familiei sau doar efecte neprevăzute ale unui experiment social. Ceea
ce mă interesează este că oamenii
înțelepți știu să nu urmeze căi rătăcitoare sau, dacă s-au trezit pe o astfel
de cale, să se întoarcă până nu e prea
târziu.
Problema este că din drepturile
egale pe care le-a cerut femeia să le
aibă cu bărbatul, multe s-au transformat în mofturi. Și înainte vreme
femeia lucra la câmp împreună cu
bărbatul ei și cosea și țesea și multe
făcea.
Supraviețuirea fizică a familiei este pusă în balanță cu
supraviețuirea ei ca microsocietate.
Copilul are nevoie de afecțiune, mai
cu seamă când este mic. Azi ajunge
copilul să învețe și să-și însușească
lucrurile da la străini. Părinții sunt
mult prea ocupați și obosiți pentru a putea să mai stea de vorbă
cu copilul lor. Nu se datorează în
exclusivitate feminismului această
problemă, dar feminismul a avut un

cuvânt greu de spus în asta.
Cine a inventat sloganul acesta
cu „egalitatea” între femei și bărbați,
ori nu prea le-a avut pe toate acasă și
am ajuns la vorba că un nebun aruncă piatra și 100 de înțelepți se căznesc s-o scoată, ori mult rău a vrut să
facă și a reușit. Niciodată femeile și
bărbații nu au fost egali și nici nu au
cum să fie. Egale sunt lucrurile care
pot fi înlocuite unul cu altul. Un telefon mobil poate fi egal cu altul. O
cărămidă poate fi egală cu alta. Un
bărbat și o femeie, niciodată. Două
părți care se completează pentru a
forma un întreg nu sunt egale mai
cu seamă dacă fiecare parte are un
alt plan predominant în care se manifestă. Nu au fost și nici nu vor fi vreodată egali. Bărbatul niciodată nu va
naşte, iar femeia nu va construi.
doxologia.ro

Pilde de suflet
I Despre suflet
„Un creştin l-a întrebat pe duhovnicul său: - Părinte, aş vrea să fiu
un bun creştin, să am o viaţă fără păcate. Ce trebuie să fac mai întai, ce
este cel mai important?- O, fiule, totul este important. Ia spune-mi, dacă
ai o grădină în care plantezi tot felul
de flori frumoase, aştepti să crească, fără să faci nimic? - Nu, părinte,
trebuie să le ud ...- Dar dacă le uzi şi
atât, vor creşte ele mari si frumoase?
- Nu, părinte, trebuie şi să muncesc,
să am grijă de ele, să nu fie distruse
de buruieni ...- Dar dacă le dai toate
acestea, şi nu vor avea lumină, pot
ele sa crească? - În nici un caz, părinte, atunci toata munca mea nu-şi
are rostul, florile nu vor creşte niciodată. - Acum ai inţeles, fiule?! Sufletul nostru este asemenea unei
grădini, în care sunt semănate
cele mai frumoase flori: dragostea,
credinţa, bunatatea, cumpătarea,
omenia ... Noi, insă, trebuie să avem
grija de aceasta gradina din sufletul
nostru, ca tot ce este acolo sa înflorească. Doar astfel sufletul omului
se umple de frumuseţe. Ce trebuie
sa facem pentru toate acestea? Să
avem grijă ca buruienile păcatelor
să nu prindă rădacini otrăvitoare
în suflet, să veghem mereu ca răul
să nu se cuibăreasca în noi, fiindcă,
odată intrat, este foarte greu sa-l mai
scoţi. Şi ce mai trebuie să facem pentru grădina sufletului? Să o udăm
mereu cu apa dătătoare de viaţă,
care este rugăciunea. Dar ele tot nar creşte, dacă nu le-ar încălzi pe toate lumina binefăcătoare a dragostei
dumnezeieşti. Şi unde ar putea găsi
sufletele noastre mai multă căldură
şi lumină dumnezeiască, dacă nu în
Biserică?!
Ei, poti tu să-mi spui, fiule, ce
este mai important? Toate sunt importante. Fii mereu atent la sufletul
tău, ai grija de el, fiindcă atunci şi
Dumnezeu te va ajuta. Doar aşa, prin

munca noastră şi cu ajutorul Domnului, florile minunate din sufletele
noastre, adică dragostea, credinţa şi
toate lucrurile bune pe care Dumnezeu ni le-a dăruit, vor creşte nestingherite, iar viaţa ni se va umple de
fericire.” Doamne ajută.
II Despre milostenie
Pe un drum, un câine a sărit la
un om și a început să-l latre. Omul,
însă, a pus imediat mâna pe o piatră
și a aruncat după animal. Câinele sa ferit și, ce să vezi?! A sărit mai tare
la om, gata-gata să-l muște. Speriat
rău, omul a mai apucat doar să intre
într-o curte și să trântească poarta.
Acum stătea acolo, în timp ce câinele urla cât îl ținea dincolo de gard.
Chiar în acel timp, a trecut pe stradă și un călugăr.Văzându-l câinele a
sărit la părinte, lătrând și arătindu-și
colții. Liniștit, călugărul a scos o bucată de pâine din traistă și i-a întinso cățelului. Imediat, acesta a încetat
să latre, s-a apropiat ușor-ușor și
dându-și seama de bunătatea omului, a luat bucățica de pâine chiar
din mâna acestuia și a început să o
mănince. Apoi s-a așezat lângă călugăr, dând din coadă. Vezi, omule, i-a
spus părintele celui din spatele gardului, bunătatea naște bunătate.
Dacă tu ai fost rău cu câinele, cum
ai fi vrut să fie el cu tine? Hai, vino și
mângâie-l! Să nu mai faci niciodată
un rău, acolo unde poți face bine.
Și crede-mă oriunde și oricând poți
face bine fă-l. Și astfel vom putea
face ca Împărăția lui Dumnezeu să
fie în mijlocul nostru.
III Despre lacrimi
S-au spus multe despre lacrimi,
despre străpungerea inimii pentru
greşelile săvârşite. Sfântul IOAN
GURĂ DE AUR învaţă pe oameni: Lacrimile izvorâte dintr-o patimă,
seacă foarte repede, dar atunci când
lacrimile se nasc din frica de DUMNEZEU, ele nu se usucă niciodată.

CYANBLACK

Pagina 4

Activitatea bisericii

Zi de sărbatoare la Anenii Noi

La 10 februarie 2011 Prea Sfinţitul Nicodim,
episcop de Edineţ şi Briceni a fost întâmpinat
în or. Anenii Noi de către preoţii din această
blagocinie în frunte cu părintele blagocin Prot.
Igor Chelea şi parohul Ioan Valuţa. Tot la această întâlnire a fost prezent preşedintele raionului şi primarul oraşului Anenii Noi.
Vizita P. S. Nicodim a fost prilejuită de
deschiderea filialei din reţeaua de supermarket-uri “Fidesco”. După sfinţirea acestui centru
comercial Vlădica Nicodim a înmânat diplome
arhiereşti administraţiei “Fidesco” şi mai multe
icoane administraţiei publice locale. De cadouri au avut parte şi preoţii din blagocinia Ane-

nii Noi La final episcopul la invitaţia preotului
Ioan Valuţa, a vizitat biserica din localitate
apreciind înalt munca social-misionară a păstorilor ei.
A urmat întâlnirea cu oamenii de afaceri,
binecunoscuți în toată țara, D-l. Alexandru
Snegur, D-l. Alexandru Mârzac, D-l. Nicolae
Meleca, ctitori ai Bisericii Ortodoxe din Moldova, care au primit muțumiri pentru proiectele desfășurate anterior, dar totodată, au fost
îndemnați și în continuare să poarte de grijă
Bisericii, conlucrând cu Blagocinia Anenii Noi.
(Biroul de presă a Episcopiei de Edineț și Briceni)

Elevii Liceului Hyperion în pelerinaj

În ajunl Postului Mare, elevii liceului Hyperion, sprijiniţi de dnl director Eugen Margine, au
organizat împreună cu Biserica un pelerinaj pe
la mănăstirile Orheiul Vechi, Curchi şi Saharna.
- Interesul iniţial, de a asista la rugăciunile
Sfîntului Vasile citite, la miezul nopţii la mănăstirea Saharna, precum şi dorinţa de a se convinge în existenţa oamenilor demonizaţi spre
întărirea credinţei, a fost la baza pelerinajului.
Acest interes i-a făcut pe elevi, să jertfească întreaga noapte, necătînd la faptul că era un ger
greu de suportat.
- Totuşi, bisericile călugărilor săpate în stîncile Orheiului Vechi, viaţa lor monahală aspră,
frumuseţea pitorească a mănăstirii Curchi,

scăldarea unora în izvorul rece al mănăstirii
Saharna şi plimbarea pe fon de noapte prin
pădurea din împrejurime, precum şi asistarea
la rugăciunile Sf. Vasile, au constituit acel bagaj
de cunoştinţe practice aşteptate şi deosebit de
plăcute, care au mişcat simţitor interesul elevilor faţă de credinţă, valori sacre, monahism şi
vestigii spirituale cu care se mîndreşte istoric
spiritualitatea neamului nostru.
- Rămaşi mulţumiţi de asemenea lecţii
practice, în cadrul orelor de religie ce se predau în acest liceu, elevii şi-au expus dorinţa ca
în timpul primăverii, să meargă şi la alte mănăstiri din ţară.
Cristina Lungu

Săptămâna religiei în Liceul „M.Eminescu”
Mulţumită profesorilor creştini din acest liceu,
în special dnei Lidia Dodon, Raisa Creţu şi Zinaida Renchez, Săptămâna Patimilor a fost
declarată ca săptămâna religiei în liceu. Astfel
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s-a desfăşurat concursul desenelor, eseielor şi
diverselor compoziţii pashale, fiind remunerate de Biserică pentru a spori la copii bucuria
Învierii Domnului.

Pentru cei căzuţi în conflict

- R-l Anenii-Noi, fiind la graniţa cu Transnistria, a avut printre primile r-ne să sufere
pierderea vieţilor omeneşti de pe seama războiului din 1992. Ostaşi, poliţişti, oameni nevinovaţi, au avut de trăit coşmarul sîngeros al
unor neînţelegeri politice, stînd astfel la straja
apărării valorilor sfinte ale poporului, ca integritatea patriei, credinţei şi a neamului. Acest
spirit de jertfă eroică l-a evidenţiat părintele
Ioan Valuţa, cu prilejul unui parastas consacrat militarilor şi poliţiştilor căzuţi la datorie. În
prezenţa primarului, d-ul Cheibaş Mihail, şi a

altor demnitari, militari şi îndoliaţi, parastasul
a dat dovadă de o adevărată solidaritate, recunoştinţă şi consimţire cu cei răposaţi, ca fiind
singura modalitate de a menţine legătura sufletească cu ei, veşnic vie.
Soţii, copii, prieteni, - îndureraţi pe veci,
pentru moartea neaşteptată şi fără de lumînare a apropiaţilor lor. Acestora le datorăm
multe, pentru care obligaţi de conştiinţă, le
vom spune permanent în amintirile noastre
– Veşnica lor pomenire: Dumnezeu să-i
ierte !!!

Лицей “А. Пушкин” в рамках
многовековых традиций

7 апреля Православная церковь отмечала
праздник Благовещение. По преданию, в
этот день Деве Марии явился архангел
Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении
Иисуса Христа – Сына Божьего и Спасителя
мира. Согласно народным премудростям,
“На Благовещенье птица гнезда не вьет»,
«На Благовещенье девушка косу не плетут».
В рамках этого мероприятия, по
инициативе классного руководителя Ивано
вой Лариса., в 6-«Б» классе русского лицея
города Анений Ной, был организован
необычный классный час с освящением
классного помещения. Юные горожане
имели возможность пополнить свои
знания о многовековых православных
традициях, связанных с этой датой. Вначале
шестиклассники побывали в Храме святого
Дмитрия на праздничной литургии,
затем вместе с представителями церкви
вернулись в свой родной класс, где отец
Иоанн Валуца, совершил водосвятный

молебен и окропил учебное помещение
святой водой. Во время проповеди
батюшка пожелал учащимся успехов
не только в получении знаний, но и в
нравственном самосовершенствовании,
а родителям и учителям-предметникам
во главе с директором школы Тихолаз
Раиса, взаимного терпения и мудрости
в их трудах. В дар шестиклассникам
священник передал икону, которая займет
почетное место в классе, а организаторам и
директору школы вручил грамоты от лица
церкви за поддержку и распространение
православных ценностей».
После освящения в школьной столовой
всех ждал праздничный обед, что тоже
является частью обрядовых традиций.
Священнослужитель надеется, что
этот урок станет началом новых идей и
свершений для учащихся, а инициатива
классного руководителя найдет свое продо
лжение.
Яна Бугаевская

Alianţa ortodocşilor contra
legii Antidiscriminare
În cadrul emisiunii „În Profunzime” din
14.03.2011 la PROtv, părintele Ghenadie Valuţa a reiterat poziţia critică a bisericii faţă de Legea Antidiscriminare, promovată de guvern,
în special faşă de sintagma ei de „orientare sexuală”, ce-ar permite explozia largă a homosexualităţii şi a diverselor maladii şi perversiuni
sexuale la noi în ţară. Aici s-a cerut guvernării
Fii un misionar milostiv! Transmite acest ziar gratuit şi altor suflete însetate.
CYANBLACK

CYANBLACK

în persoana ministrului justiţiei Alexandru Tănase, prezent la emisiune, de a nu promulga
legea cu asemenea neruşinări, spre a nu trăda
istoria, neamul şi sfinţenia acestui popor cu
frică de Dumnezeu.
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