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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 ●

Felicitari

Înalt Prea Sfinţite Stăpîne. Lunile
iulie şi august sunt
marcate de evenimente deosebite
pentru Dvs., dar
şi pentru noi, toţi
slujitorii Bisericii
Ortodoxe, cît şi a
întregului popor
pe care îl păstoriţi.
În această perioadă vă sărbătoriţi
ziua îngerului şi
ziua de naştere.
Cu acest prilej, noi, preoţii şi enoriaşii raionului Anenii
Noi, vă felicităm călduros, dorindu-Vă sănătate deplină, rezistenţă la ispite, curaj în mărturisirea credinţei în
aceste timpuri anevoioase, pace şi bucurie, în lucrarea
de Arhipăstor a Bisericii Ortodoxe din Moldova.
Rugăm pe Dumnezeu ca şi pe viitor să răspîndiţi lumina, să ne dăruiţi binecuvântarea, iertarea şi dragostea Înalt prea Sfinţiei Voastre.
Cu smerenie şi recunoştinţă preoţii r-lui Anenii Noi

Din pronia lui Dumnezeu, pentru binele Bisericii, cei
doi mari sfinţi sărbătoriţi în luna iulie, Sf.Ioan Botezătorul şi Sf. Ap. Pavel, au cercetat acest popor din care s-au
născut cei doi slujitori ai Bisericii ortodoxe din Moldova,
purtători totodată ai numelor lor. Aceşti slujitori aveau
să devină mai tîrziu doi argaţi ai lui Hristos, doi constructori de Biserici, doi protopopi, misionari, păstori,
şi anume fraţii protoierei mitrofori, Ioan şi Pavel Văluţă
din r-ul Anenii Noi şi respectiv, r-ul Drochia.
- Din istoria vieţii lor, se observă cu adevărat în aceşti
slujitori, calităţile spirituale ale sfinţilor ale căror nume
sunt purtători, şi care i-au făcut să rodească pentru binele şi prosperarea bisericii noastre, valori pe care istoria şi generaţiile nu le vor uita în recunoştinţa lor.
- Cu acest prilej membrii familiei, rudele, preoţii, precum şi enoriaşii rugători, se solidarizează în duh de rugăciune şi recunoştinţă către Dumnezeu şi către sfinţii
Ioan şi Pavel, pentru aceste două daruri dăruite, dorindu-le şi în continuare pînă la adînci bătrîneţe smerenie
evanghelică şi rîvnă profetică, zel misionar şi pastoraţie
neţărmuită, linişte sufletească şi bucurii duhovniceşti
alături de cei dragi.
- Fie ca bunul Dumnezeu şi prin cele bune şi prin
cele rele să vă aducă la limanul fericirii şi la ţărmul vieţii
veşnice.
Cu dragoste întru Hristos: în numele tuturor, duhovnicul blagociniei de Anenii Noi
Prot. Nicolae Pînzaru

Postul Adormirii Maicii Domnului
Acest post precedă praznicul Adormirii Maicii Domnului şi e rînduit de Biserică spre aducerea aminte de virtuţile
alese ale Sfintei Fecioare şi de postul cu
care ea însăşi s-a pregătit pentru trecerea la cele veşnice. Acest post durează
două săptămîni şi anume de la 14 la
28 august. Adevăraţii creştini ortodoxi
postesc, apţinîndu-se atît de la mîncare, cît şi de la lucrurile şi cuvintele rele
şi pierzătoare de suflet.
În această perioadă,sufletul nostru iarăşi geme în aşteptarea unei noi
purificări interioare prin cele trei sfinte
virtuţi: postul, spovedania-iertarea
celor din jur şi Sfînta Împărtăşanie.
Astfel, cu simţirea luminată,ajungînd
la sărbătoarea Adormirii, şi nu a morţii
Maiicii Domnului,înţelegem că prin credinţa în Hristos cel Înviat, nu mai murim, ci adormim pînă la a doua venire
a lui Isus.Moartea nu mai are stăpînire

asupra noastră, spune apostolul Pavel.

Mitropolitul Vladimir: UE dăunează
tradiţiilor noastre spirituale!
“Biserica Ortodoxă din Moldova se situează pe primul loc printre
alte confesiuni. Desigur, ne rugăm
ca să rămânem pe acest loc, însă
foarte mult ne dăunează Uniunea
Europeană. Moldova nu este o ţară
bogată și trebuie să apeleze la împrumuturi din străinătate. Oferind
tot felul de credite, UE încearcă să
ne impună legi străine tradiţiilor
noastre spirituale şi morale. Mitropolia Ortodoxa din Moldova în mod
constant trebuie să reziste acestui
atac, să se apere sau să protesteze,
lucru pe care-l facem de mai mulţi
ani. Astfel, autorităţile țării noastre
încearcă să impună o decizie cu pri-

vire la admiterea paradelor homosexuale în Chișinău.
Întotdeauna am protestat împotriva
acestora și autoritățile locale au venit
mereu în întâmpinarea noastră. În prezent, Republica Moldova încearcă să intre în UE. Adoptarea regimului de vize
pentru cetăţenii noştri depinde în mare
măsură de adoptarea legii non-discriminare a minorităţilor sexuale. Legea
în cauză nu e rea, dar are un punct care
nu permite discriminarea homosexualilor şi lesbienelor. Dacă țara noastră îl
va accepta, cetățenii noștri vor fi liberi
să viziteze Europa, însă ortodocșii nu
pot rămâne indiferenți față de acest
punct”, consideră Mitropolitul Vladimir.

Europa va pieri fără de Dumnezeu
Liderii creştini europeni trebuie să îşi unească eforturile pentru reînvierea creştinismului, susţine Patriarhul Chiril al Moscovei şi al întregii Rusii.
„Biserica Ortodoxă Rusă propune comunităţilor
creştine europene să se unească pentru a deveni parteneri ai statelor şi ai comunităţii civile europene în redeşteptarea unei conexiuni reale între conceptul drepturilor omului şi moştenirea spirituală pan-europeană”,
a declarat Patriarhul.
Societatea europeană nu poate să reziste doar pe
baza unor conexiuni politice şi economice. Este nevoie
de o reformă care să combată relativismul moral, crede
liderul ortodox care şi-a exprimat speranţa că membrii
Consiliului European al Liderilor Religioşi vor contribui la restabilirea, în Europa, a
valorilor religioase tradiţionale care, „timp de secole, i-au încurajat pe europeni să
caute dreptatea şi să trăiască potrivit normele etice născute din această tradiţie”.
Conform ortodoxia.md
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Moare doar păcătosul nespovedit.
Trecerea ei la Fiul său la cer cu trupul, de unde veşnic se roagă pentru
noi, a fost o minune unicală în istorie,
mai presus de mintea omenească, căci
a treia zi,fiind dezgropată pentru aşi
lua rămas bun şi apostolul Toma cel
întîrziat,au aflat că trupul ei sfint nu mai
era în mormînt.
Tot ca minune,în timpul procesiunii cu sicriul Maicii Domnului la
groapă,pe cînd Îngerii cîntau Sfinte
Dumnezeule,unui răufăcător pe nume
Afonea, îngerul ia tăiat mîinile fiindcă
din mînie încercase să răstoarne sicriul.
Însă la rugăciunea apostolilor,a fost iertat şi vindecat,crezînd astfel în Hristos.
Cu această sărbătoare,se încheie
anul bisericesc ca şi viaţa Maicii Domnului, amintindu-ne că întotdeauna
trebuie să fim gata prin credinţă vie
şi de sfîrăitul nostrum pămîntesc.

Adresare
către poporul
binecredincios

Stimaţi
Creştini!
...Eroizmul nemuritor a Sf. Ştefan cel Mare
a fost factorul
decisiv întru
păstrarea cre
dinţei noastre
mîntuitoare.
Cu acest adevăr netăgăduit sau socotit toţi, chiar
şi cei mai aprigi adversari ai noştri, nu
însă şi “învederaţii” democraţi de la
cîrma ţării, care de dragul granturilor
băneşti primate din Europa, sînt gata
să irosiască tezaurul creştinesc al poporului moldovenesc, fără a se gîndi la
cosecinţe.
...În ochii şi cu îngăduiala noastră,
stimaţi creştini, ţara noastră Republica Moldova se transformă nu într-o
ţară europeană cum ne vorbesc nouă
demnitarii, ci într-o groapă de deşeuri
europene. Tot ce e rău în Europa se
implantează contra voinţei noastre în
Moldova (Legea antidiscriminării, islamului ş. a.). ...Şi dacă vor decurge lucrurile şi mai departe, ne vom pomeni
cu cei de rea credinţă în casele noastre,
aşa cum sa întîmplat şi în Cosovo.
NU!!! SĂ NU FIE AŞA!!!
Noi vrem în Europa, da! Dar mai
întîi noi vrem să ne păstrăm sufletul
şi credinţa! Doar sînt aşa posibilităţi.
(Сontinuare p. 3)
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Un pelerinaj – cadou!

Sfîrşitul anului şcolar vine întotdeauna cu noi bilanţuri. Astfel
pentru toţi elevii liceului “Mihai
Eminescu” ce au reuşit să obţină la
obiectul opţional “Religia” note de
10 pe anual, precum şi pentru toţi
elevii premiaţi la concursul pashal
din cadrul săptămînii religiei, Biserica a oferit o excursie gratuită în
calitate de premiu la mănăstirea
“Marta şi Maria” din r-ul Căuşeni.
Aici au făcut cunoştinţă cu biserica
Sf. Ştefan cel Mare, rămînînd pro-

Biserică – Şcoală – Societate

fund satisfăcuţi. De asemenea sau
familiarizat şi cu sfinţeniile sfintelor
aşezăminte, distrîndu-se la natură,
iar dintre cei mai curajoşi s-au scăldat în izvorul sfinţit, la o temperatură de + 4 Cº, fără a avea vre-o
complicaţie de sănătate. Aceasta
le-a fost ca o minune spre întărirea
credinţei şi o dovadă că acolo unde
este binecuvîntarea Lui Dumnezeu,
răul, durerea şi suferinţa dispare.
Mihaela Crăciun, eleva cl. a 7

Bucuria pentru micuţii din
Grădiniţa „Andrieş”

Trei lucruri pe care să le respectaţi ca
să fiţi veşnic fericiţi
1. Să fiţi bine mărturisiţi. Că
dacă eşti bine mărturisit, începi
să te cercetezi: eu am înjurat,
eu am gândit aşa, eu am făcut
aceea. Începi să te cerni şi să
te subţiezi şi să te aduni şi să te
dezlegi. Aşa. Chiar vă rog să notaţi păcatele când le-aţi făcut,
ca să nu le uitaţi. Nu e uşor, că
satana îţi pierde creierul, n-ai
hârtia la tine şi uiţi.
Ce trebuie să vă mai spun?
Să nu lăsaţi numai pe preot să
vă întrebe păcatele. El vă întreabă după un anumit fel de a
întreba. Dar tu ştii subtilitatea
păcatelor tale. Deci să fiţi bine
mărturisiţi. Pentru că dacă eşti
bine mărturisit nu mai poţi păcătui şi nădăjduieşti în mântuirea ta. Asta e una.
2. Să căutaţi să fiţi pomeniţi
la Sfintele Liturghii. Pentru că
se pune, dragii mei, în Sfântul
Sânge, părticica aceea cu numele tău. Şi se spune aşa de preot:
“Spală, Doamne, păcatele celor
ce s-au pomenit aici, cu cinstit
Sângele Tau, pentru rugăciunile sfinţilor Tăi”. Şi se pun toate
părticelele de pe disc, în potirul cu Sfântul Sânge. Şi vă daţi
seama, unde poti să fii, chiar
dacă eşti mort, chiar dacă eşti
viu,eşti salvat;te uneşti nevăzut
cu însăşi Dumnezeu.Aici se po-

meneşte şi pentru
morţi şi pentru vii.
De aceea căutaţi
să daţi preotului la
proscomidie.
Liturghia nu e o
lucrare omenească,
dragii mei. Nici îngerească. E direct divină! Daţi-vă seama de aceasta.
3. Să faceţi milostenie, pomană. Daţi de pomană. O, dacă
aţi şti!...Şi Vlăhuţă spune: “Milă
e toată Scriptura!” Cel mai mare
lucru posibil ăsta este. Pentru că
atunci înseamnă că iubeşti.Hristos spune:’’ Însutit veţi primi’’,
nu te teme că sărăceşti. Vrei să
te îmbogăţeşti? Dă! Fă milostenie cu un nevoiaş după măsura
puterii tale.
Eu am fost surprins de un
cerşetor, care era fără picioare,
pe stradă. Şi ăsta aştepta să î-mi
vărs buzunarele, nu glumă. Dar
eu n-aveam nimic. S-a întâmplat
să n-am nimic. Mergeam pe jos,
nu aveam bani de maşină. Şi iam spus: “Frate, nu te supăra,
n-am nimic, dar îţi dau o mână
caldă!” “O, părinte, aşa ceva nu
mi-a dat nimeni”. Şi-mi zic: “Am
brodit-o! Am biruit!”.
Ei, vreau să vă spun: nu fiţi
nepăsători. Şi nu aşteptaţi să-i
întâlniţi. Căutaţi- pe săraci. Că-

utaţi-i, pentru că, găsindu-i pe
ei, te-ai găsit pe tine. Te-ai consemnat acolo, sus. Nu te poate
uita Mântuitorul, nu te poate
uita când faci o milostenie. Şi
rupeţi din voi cu orice chip.
Acum, milostenie nu înseamnă numai să laşi din traistă; ai
un coleg care suferă, care nuştiu-ce, care e trist: “De ce eşti
trist?” Şi îl mângâi. Şi nu îl laşi
deloc. Şi înseamnă că ai făcut o
milostenie. Obişnuiţi-vă să trăiţi nu numai voi, să trăiţi în toţi
cei care sunt cu voi. Să nu lăsaţi
mâna întinsă nici când vă dă,
nici când va cere.
Apoi nici nu ştii că acela pe care
îl ajuţi poate să fie Hristos. El întinde mâna să-ţi dea Împărăţia
Cerurilor şi tu nici nu observi.
Fraţii mei, ţineţi minte: “cerşetorii sunt personaje biblice!” Ai
trecut pe lângă mântuirea ta
aşa de usor! Şi mai grozav, l-ai
dispreţuit!
Păr. Arsenie Papacioc

Cu Dumnezeu în taberele de vară

- Graţie sufletului blând şi a atitudinii grijulii a educatoarelor din
Grădiniţa „Andrieş”, copiii de la o
vârstă preşcolară pot învăţa cele
ale credinţei şi pot participa la bucuria celor mai mari sărbători.
- Cu prilejul Învierii Domnului, educătoarea Elena Drăguţan,
cu multă dragoste de mamă şi-a
pregătit grupa de copii pentru a
prezenta poezii, cântări şi scenarii
pashale în faţa părintelui Ghenadie Valuţa, dar şi a propriilor pă-

rinţi. Ştiinduse că aceste momente
sfinte rămân în memoria de lungă
durată a copiilor, marcându-le sufletele cu amintiri plăcute, biserica
le-a mulţumit tuturor copilaşilor
cu câte un mic cadou şi o carte de
rugăciune, pentru ca la anul, când
vor merge în clasa a I-a să ştie deja
rugăciunile dimineţii, serii şi Tatăl
Nostru, iar educatorilor le-a urat
un Paşte fericit, răbdare şi dragoste multă în educarea creştină a viitoarei generaţii.

Cuvinte de recunoştinţă
Cu prilejul sărbătorilor pashale,
mai mulţi creştini cu frică de Dumnezeu – funcţionari ai diferitor instituţii publice, (medici, poliţişti,
pedagogi, asistenţi) s-au învrednicit de alese aprecieri şi diplome de
recunoştinţe din partea Bisericii
Sf. M. Mc. Dumitru din Anenii Noi,
pentru promovarea sîrguinceoasă atît la locul de serviciu, cît şi în
societatea noastră multitraumată,
a valorilor credinţei,neamului şi
patriei, sprijinind astfel cu datorie
sfîntă, opera socială a bisericii şi
cîştigînd plata milei de la Dumnezeu.
Printre razele modestiei au
fost menţionaţi şi dl Bocancea
Vasilii,Iurii Bărbuţă, Margine Eugen, dna Ceban Maria, Creţu Raisa, Dormenco Iulia,Lidia Dodon,
Renchez Zinaida, Puşcaş Maria,
Michitiuc Svetlana, Mungiu Veronica, Sîrbu Iulia, Ivanova Larisa,

Elena Drăguţan, Valentina Drăguţan, Boroda Sergei şi nu în ultimul
rînd dl Chiril Panţa – şeful secţiei
ordine publică a r-lui Anenii Noi.
Fie ca bunul Dumnezeu să vă
lumineze permanent minţile din
izvorul nesecat al înţelepciunii
Sale şi să vă îndulcească inimile cu
credinţa cea plină de speranţe,spre
a menţine şi a transmite în continuare şi altora făclia faptelor bune
pentru neam, credinţă şi patrie.

La o emisiune de radiou, cu
durere în inimă ascultam plîngerea unei mame creştine pe faptul
că sectarii în piele de oaie sunt
mai activi decît ortodocşii şi merg
pe la copii în taberele de vară cu
recompense, căutînd să le cîştige
sufletele cu învăţăturile lor eronate.
Astfel, cu mustrare de conştiinţă, primindu-se binecuvîntarea
părintelui Ioan, s-a organizat o
discuţie sufletească cu copii din
cîteva tabere de vară din raionul
Anenii Noi.
Cu acest prilej mai mulţi copii
au avut prilejul să se familiarizeze
îndeaproape cu virtuţile creştinortodoxe, să conştientizeze importanţa sufletului ce prieteneşte
cu Dumnezeu, despre taina sfintei
spovedanii, precum şi alte istori-

oare sfinte susţinute de diaconul
Gh. Valuţa.
Copiii au fost încîntaţi, manifestîndu-şi interesul şi setea prin
întrebările adresate. S-a hotărît
ca cu alte ocazii să se mai repete

asemenea întîlniri ziditoare de suflete pentru copilaşi, întrucît grija
Bisericii pentru ei nu trebuie să se
limiteze doar la perioada anului
de învăţămînt.
S. Cojocaru, student UTM

„Vînzare” de Hristos pentru arginţii
sectarilor
- De Duminica Sf. Mironosiţe,
în paralel cu omagiul adus tuturor
creştinelor femei, biserica a retrăit
şi o experienţă mai puţin plăcută
şi anume nemulţumirea că în incinta casei de cultură, inima culturii raionului, pentru prima dată
în ultimii 10 ani sectele şi-au făcut
cuib de propagandă religioasă,
invadând spaţiul public cu afişe şi
placate.
- Ca răspuns, întreaga biserică a decis să meargă după slujbă,
într-o procesiune cu sfânta Cruce,
agheazmă, tămâie şi rugăciuni
înconjurând casa de cultură. Surpriza sectarilor adunaţi în interior
a fost să audă cum ortodocşii cân-

tau imnul „Să învie Dumnezeu şi
să risipească vrăjmaşii (credinţei)
Lui”. De asemenea, creştinii s-au
rugat şi pentru luminarea minţii
noului şef al secţiei cultură a raionului, ca să aibă curaj şi să nu permită arendarea localului la sectari,
asemenea cum nu au permis nici

predecesorii săi, cu atât mai mult
cu cât d-ul Vasile Moroşanu a fost
decorat cu Medalie de către Mitropolitul Vladimir, pentru apărarea valorilor ortodoxe. De aceea
să nu uităm că nici un ban nu este
capabil să justifice trădarea identităţii tale spirituale.

Catehizare: Argumente apologetice

Care sunt foloasele rugăciunii?
Prin rugăciune se poate dobîndi de la Dumnezeu orice dar.
Dumnezeu însă nu împlineşte
totdeauna şi numai la comandă
rugaciunile noastre.Viaţa însăşi
trebuie să fie o rugăciune.
Fericitul Augustin ne spune ca
rugăciunea este «cheia vistieriei
darurilor Dumnezeiesti», încît de
la Dumnezeu poţi dobîndi orice
lucru bun prin rugaciune.Însuşi
Mîntuitorul făgăduieşte acest lucru, cand zice: “si toate cîte veţi
cere, rugîndu-vă cu credintă, veţi
primi”.
Şi iaraşi: “Cerţi şi se va da
vouă”. Aşadar, cînd ne aflăm în
scîrbă, să alergăm la sprijinul lui
Dumnezeu, că El ne va ajuta, asa
cum i-a ajutat pe Apostoli în timpul furtunii de pe mare.
Dumnezeu Se lasă de multe ori
rugat, pentru ca rugăciunea noastră sa fie făcută cu tot dinadinsul,
dîndu-ne prilej sa cinstim dupa
cuviinţa darurile primite.
Deci, de voim cu adevărăt să
ni se împlinească rugăciunea, să
ne rugăm cu atît mai mult cu cît
Dumnezeu întîrzie să împlinesscă
cererea noastră.
Aşa facea orbul din Ierihon: cu
cît Hristos Se făcea că nu-i aude
rugăciunea,cu atît el striga mai
tare: “Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,

miluieşte-mă”.
Cum trebuie să ne rugăm: cu
glas tare sau în gînd?
Ne putem ruga în gînd, cu glas
tare, ori chiar în amîndouă felurile în timpul uneia şi aceleiaşi rugăciuni. Cineva se poate ruga şi
mergînd, sau în decursul lucrului,
fară ca alţii să-l bage de seamă.
Aceasta se cheamă rugăciunea în
gînd şi este obişnuită acelora care,
din felurite pricini, nu se pot ruga
altfel.
Rugăciunea rostită cu glas tare
are însemnătatea ei; ea dă pe faţă
simţămintele lăuntrice ale omului
şi face legătura cu ceilalti fii ai Bisericii şi fraţi întru Hristos, întărind
credinţa comună.
Acest fel de rugăciune e şi folositor şi la locul lui, pentru ca omul
fiind alcătuit din suflet şi din trup,

amîndoua au datoria să laude pe
Dumnezeu. Rugăciunea rostită cu
glas tare răscoleste simţirea inimii
şi sporeşte evlavia, atît în cel ce o
rosteşte, cat şi în cel ce o ascultă.
În sfîrşit, rugăciunea cu glas tare,
facută de mai mulţi laolaltă, cheamă şi mai puternic pe Dumnezeu,
precum a zis Mîntuitorul: “Unde
sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul
lor”.
Rugăciunea celui ce se roagă
numai cu buzele nu are putere.
Pentru aceasta Mîntuitorul a mustrat pe farisei zicîndu-le:“Poporul
acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar
inima lor este departe de Mine”.
De asemenea,cel care bate
metanii după metanii, se bate în
piept şi face alte lucruri de felul
acesta, fară nici un fel de trezire
lăuntrică, este un făţarnic.
Dar rugăciunea cîntată are
vreun preţ?
Rugăciunea cîntată ajută mintea să zboare la Dumnezeu; de
aceea Apostolul Pavel îndeamnă
pe coloseni să se îndeletnicească
cu psalmi, laude şi cîntari duhovnicesti’’.
Rugăciunea cîntata a fost cultivată de împăratul David şi de
Mantuitorul cu Apostolii săi..

Religia – soluţia contra nefericirii,
divorţului şi suicidului?

Un nou studiu sugerează că în
societăţile în care există un nivel mare
de stres, persoanele religioase sunt
mai fericite, iar numărul lor depăşeşte
numărul celor non-religioase.
Studiul a analizat datele unui
sondaj de opinie, realizat la nivel
mondial între 2005 şi 2010, care a
intervievat oameni din peste 150
de ţări despre afilierea religioasă,
satisfacţia în viaţă, respectul primit,

sprijinul social şi sentimentele pozitive şi negative.
Acesta este primul studiu care
analizează la nivel mondial relaţia
dintre religie şi fericire, susţine profesorul Ed Diener de la Universitatea
din Illinoi,SUA.
Studiile anterioare, multe dintre
ele axate pe populaţia SUA, au sugerat că oamenii religioşi tind să fie
mai fericiţi decât persoanele nonreligioase.
Noile descoperiri indică, totuşi,
faptul că religia şi fericirea sunt
strâns legate de caracteristicile
societăţii în care trăiesc oamenii.
Apartenenţa religioasă pare să
stimuleze fericirea şi starea de spirit
pozitivă în societăţile sărace care nu

oferă în proporţie adecvată hrană,
locuri de muncă, îngrijire pentru
sănătate, siguranţă şi oportunităţi
educaţionale. Oamenii religioşi
din societăţile religioase sunt mai
mult încilnaţi să susţină că se simt
respectaţi, primesc mai mult sprijin social şi au parte de mai multe
experienţe pozitive, decât negative,
faţă de cei nonreligioşi…
Religia pare să le stimuleze acestora starea de bine, în comparaţie
cu compatrioţii lor nonreligioşi.
La nivel global, 68% dintre persoanele chestionate au declarat că
sunt religioase.
Lucrarea a fost publicată în Jurnalul de Personalitate şi Psihologie
Socială din SUA.

Generaţia agresivă

Părinţii se confruntă cu atitudini tot mai agresive din partea
propriilor copii, aceştia transformându-se în nişte „mici dictatori”
şi o „generaţie răsfăţată”, avertizează psihologul Aric Sigman de
la Societatea Regală de Medicină
din Marea Britanie.
Experţii atrag atenţia la ecucaţia
copiilor, că pe fondul creşterii în importanţă a drepturilor copilului, are

loc un declin al respectului pentru
autoritate în rândurile copiilor.
Statistici oficiale, publicate
săptămâna trecută, arată că în fiecare zi sunt excluşi din instituţiile
de învăţământ 15 copii cu vârste
între 4 şi 6 ani, pentru că şi-au lovit
educatorii. Sigman susţine că vârsta la care copiii încep să nu îşi mai
respecte profesorii şi educatorii a
ajuns să fie vârsta grădiniţei. „În-

(Începutul p. 1) Spre exemplu
Polonia, Grecia, Estonia nu au acceptat homosexualitatea în leguslaţie. Elveţia la referendum a pledat
împotriva construirii moscheelor.
Istoria vieţii Sf. Ştefan cel Mare
ne mărturiseşte că domnia Sa cu
mijloace mici, făurea lucruri mari.
Cum se poate aceasta? - Cu rugăciune şi cu credinţă, cu sentimentul curat al patriotizmului, adică
cu dragoste (nu doar în cuvinte)

de Ţară, de Popor, de Cultură şi
Pămînt.
Legile care ni le impune Europa nu întodeauna sînt cele mai
creştineşti. Guvernatorii noştri le
primesc, am impresia, fără a pătrunde în esenţa lor.
Astfl, vă îndemn, stimaţi creştini, la singura soluţie rămasă, la
post şi rugăciune către Dumnezeu
ca să ne apărăm Ţara şi Credinţa,
Pămîntul şi Poporul de tot ce ne
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Roadele pocăintei

Doi tineri care trăiau împreună, au venit la biserica părintelui
Constantin. Au fost foarte impresionaţi de întâlnirea cu părintele şi
după slujbă s-au spovedit. Vroiau
să se căsătorească după terminarea facultătii. S-au hotărât să nu
mai păcătuiască. Cu o lună înainte
de examenele de licentă, Eliza s-a
dus la o petrecere dată de sora sa,
care se măritase cu un arab.
La petrecere, un alt arab, cel
mai bun prieten al cumnatului
Elizei, s-a îndrăgostit de ea şi, din
vorbă în vorbă, a convins-o să bea
cu el niste tărie. Prinsă în joc, fata
a cerut din ce în ce mai multă băutură şi, în cele din urmă, a picat
în bratele arabului. Ba chiar a păcătuit cu el după plecarea musafirilor. Sora ei nu părea mirată de
aceasta.
Când l-a revăzut pe Daniel,
prietenul ei, pe Eliza au năpădit-o
lacrimile:
Totul s-a terminat! Nu mai are
rost să fim prieteni! Duminică dimineaţă m-am culcat cu Ahmed,
cel mai bun prieten al cumnatului meu. Nu ştiu dacă m-ai putea

ierta, şi nici nu mai are rost să mă
ierti. Între noi s-a terminat totul.
După trei zile, Eliza a primit un
telefon: Crezi că există pocăintă?
Da, există.
Atunci hai la părintele Constantin. Ţie o să-ţi dea un canon de
îndreptare, iar mie o să-mi spună
ce rugăciuni să fac pentru tine.
Eliza s-a spovedit şi, cu dragostea lui Daniel şi cu sfaturile părintelui, sufletul ei s-a curăţat treptat
de acest păcat.
S-au căsătorit, aşa cum plănuiseră. Eliza era o soţie minunată.
Daniel nu a regretat niciodată că a
iertat-o pentru greseala făcută.

Завещание матери
Сын мой! С тобою я скоро расстанусь,
Настал мой черед, ухожу,
Туда, где неведомы грусть и усталость,
Где Богу возносят хвалу!
Где нету тревоги, болезни, печали,
Уже на пороге стою.
Послушай, мой сын что тебе завещаю,
Исполни же просьбу мою:
Одень меня просто без долгого
сбора
И гробик попроще найди.
Чтеца призови и пусть после канона
По мне прочитает псалмы.
Богатых поминок с застольем
не надо,
Как принято делать везде.
Лишь гордости это греховной в
усладу,
Но нет покоянья душе.
Свези меня в церковь без светского пенья,
Запомни, что я говорю
Пускай хоть не долго - до погребения
Побуду лицом к алтарю.

Поставь на могилу мне крест
деревянный
Он всех избавляет от бед.
А мрамор, гранит - словно груз
окоянный
Усопшему в тягость и вред
Вином поминать меня, сын мой,
не станешь
Про это прошу не забыть,
Ведь этим лишь душу мою ты поранешь,
А лучше и вовсе не пить!
В годину по мне закажи ты
обедню.
Поставь у распятья свечу.
Подай сколько можешь, по милости, бедным
Все это тебе по плечу.
А если вдруг сердце забьется
тревогой,
Ко мне на могилу приди
И преподобного Серафима,
Правило тихо прочти…
Господь милосердный пошлет
утешение
От бед в покаяния дверь.
Проси у него и у ближних прощенья Молись, надейся и верь!

De ce se sinucid moldovenii?
jură şi aruncă cu scaunele în învăţătorii lor de la vârste din ce în ce
mai mici”, a declarat psihologul.
www.semneletimpului.ro
păgubeşte, şi aşa, consolidîndune sub cupola BOM, ne vom păstra frumosul nostru meleag curat
şi neprihănit.
Eu vă las în grija mare
A lui Dumnezeu Cel Sfînt
Să staţi strajă la hotare,
Să păziţi acest Pămînt!
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
PS. Marchel,
episcop de Bălţi şi Făleşti

Statistici
cutremurătoare.
Aproape 12 mii de moldoveni şiau pus capăt zilelor în ultimii 19
ani. Mai grav este că numărul cazurilor de suicid este în creştere,
iar la noi nu există nici o instituţie
care s-ar ocupa de studierea şi
prevenirea acestui fenomen.
Psihologii susţin că sărăcia şi
problemelor din familie sunt cele
mai dese cauze ale sinuciderilor.
Mai mult de 250 de moldoveni
şi-au pus capăt zilelor în prima jumătate a acestui an.
Statisticile arată că bărbaţii
sunt mai predispuşi la suicid, decât femeile. Cel mai grav este că în
fiecare an creşte numărul copiilor
care-şi pun capăt zilelor. 9 minori
s-au sinucis anul acesta. Cifra este
de două ori mai mare, comparativ

cu cea înregistrată anul trecut.
Potrivit unor informaţii neoficiale Republica Moldova se numără
printre primele 20 de ţări din lume
la capitolul sinuciderilor. Spre deosebire de multe state europene,
unde există instituţii specializate,
care studiază şi încearcă să prevină căpătuirile de suicid, în Moldova ele întârzie să apară.
P.S. ’’Teologic interpretînd, suicidul este un stigăt disperat al
sufletului izolat de Dumnezeu de
mai mult timp,care la moment de
grea cumpănă în viaţă, constată că
are o credinţă sau o nădejde slabă
şi total pesimistă în lumina zilei
de mîne.Este ca o stare de cancer
spiritual,în care sufletul nespovedit şi neîmpărtăşit, devine stăpînit
de diavol ‘’.
Jurnaltv.md.
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Activitatea bisericii

Мощи Св. Василия Великого
и других святых в Аненаx

С Божьей помощу, 10 августа верующие
со всего района имели уникальную возможность поклониться и приложиться к
мощам (частица правой кости) Святителя
Василия Великого и другиx росийскиx святыx, которые были доставлены в нашу церковь молдавским священником из Италии.
По этому поводу было совершено ночная литургия, как в пасxальном радосном
дуxе,чтобы люди почувствовали уникальность этого события.
Сам Святой Василий, именуем как Великиий за пламенную молитву и любовь
ко Господу,за усердное противостояние
против ересей и лжеучения, за богословские учения и монашеский устав, за вели-
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кую мудрость, творение чудес и пример
святости личной жизни. Он и есть автор
известныx молитв об изгнании из человека нечистой силы.
Этот празник собрал сотни людей
района,которые к удивлению, пожертвовали ночным сном, молясь святым
за свою грешную душу, за семью и за
благоустройсво нашей страны. Чувства
сердца подсказало православным жителям района, что если святоые пришли
невидемо к нам в гости,то как мы можем
остаться равнодушными, упустив столь
великое счастье и умоление для нашей
души словами: Святителю Отче Василе,со
всеми святыми, молите Бога о нас!

Ко дню Морского флота

Un pelerinaj de neuitat
la mănăstirea Putna

În ajunul sărbătorii Sfântului Ştefan
cel Mare, un grup de
creştini din Moldova
a primit binecuvântarea Mitropolitului
Vladimir de a merge
la Mănăstirea Putna
pentru a-i aduce Sfântului jertfă de laudă
comună de la moldovenii ambelor maluri
ale Prutului. Cu acest
prilej, pelerinajul şi-a
extins programul şi
pe la alte mănăstiri
ale Moldovei de peste Prut; mănăstiri cu semnificaţie istorică şi valoare internaţională, cum
sunt cele din Suceava (cu hramul Sfântul Ioan
cel Nou de la Suceava), Rădăuţi (la mormântul
întemeietorului Moldovei, Bogdan I şi moaştele Sfântului Leontie de la Rădăuţi), Gura Humorului, Suceviţa, Moldoviţa, Voroneţ, Sfinţii
Trei Ierarhi (cu părticele din moaștele Sfântului Vasile cel Mare), Catedrala Mitropolitană
din Iaşi (aici se află moaştele Sfintei Cuvioase
Parascheva ocrotitoarea Moldovei), etc.
Ascultând informaţiile istorice şi culturale
ale ghizilor fiecărui aşezământ, am conştientizat că nevrednicia noastră devine contemporană în duh cu creştinismul românesc al
secolelor XIV-XVI.
Bucuria duhovnicească cât şi senzaţia regăsirii alături de ai tăi, ne-a fost sporită la maxim
de căldura sufletească cu care ne-a întâmpinat la Putna stareţul mănăstirii, Arhimandritul
Melhisedec, Înalt Prea Sfinţitul Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie

al Constanţei şi alţi zeci de clerici cu care am
avut ocazia să coliturghisim la Mormântul
Sfântului Voievod Ştefan cel Mare.
Ajungând a doua zi la Mănăstirea Voroneţ,
maica stareţă Irina ne-a binecuvântat să slujim chiar la altarul unde a slujit însăşi Sfântul
Daniil Sihastru, duhovnicul Sfântului Ştefan
cel Mare. A treia zi, cu rugăciuni şi mulţumiri
am ajuns la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase
Parascheva de la Iaşi, ocrotitoarea Moldovei,
având fericita ocazie de a primi binecuvântare
la drumul faptelor bune de la Înalt Prea Sfinţitul Teofan, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit
al Moldovei şi Bucovinei.
Cu acest bagaj de lumină şi dragoste duhovnicească pentru mult timp, am revenit
acasă, nădăjduind în mila lui Dumnezeu că
fiecare din participanţi va aduce din contul
acestui pelerinaj sacru, un adaos în plus la
credinţa celor din jur şi bunăstarea spirituală
a Bisericii noastre Ortodoxe.
Diaconul Ghenadie Valuţa

„Biserica în faţa provocărilor:
homosexualitatea şi islamul”

Ежегодно 31 августа, празднуется как
день Войенно Морского Флота.По этому
случаю все аненские служители Войенно
Морского Флота сочли начать свой
праздник с дуxовного питания,прийдя в
церковь для отблагодарения Бога за все
жизненные дары предыдущего года,за
живыx друзей и одновременно умолить

Его о телесном здравии и душевном
покое. После службы была совершинна
и заупокойноя служба,для теx служащиx
кторые ушли в иной небесный мир,а
священник Иоанн Валуца поздравив
моряков,приглосил служащиx посешать
xрам по чаще но только не в тельняшкax
как на стадионе.

Biserica alături de copiii cu handicap

Deoarece în Postul Mare s-a vorbit de virtutea faptelor bune ca condiţie pregătitoare
pentru Paşti, iată că tot mai mulţi copii al Liceului „M. Eminescu” şi „Hyperion” din r-ul Anenii
Noi, susţinuţi de biserica locală, în cadrul orelor de religie şi-au unit eforturile pentru a le
aduce bucurie şi celor mai trişti ca noi.
Astfel s-a decis ca toată această bucurie
pashală să fie împărtăşită copiilor din centrul
„Asclepeo” din satul Varniţa. Cu jucării, bom-

boane, hăinuţe şi îngheţate, care sunt daruri
pashale, copiii centrului alături de mama lor
- directoare Vera Ştefaniuc, au fost felicitaţi.
Împreună cu aceste daruri, părintele Oleg
Melnic a mai înmânat fiecărui copilaş câte o
cărţulie de rugăciune pentru copii, ca fiecare
micuţ, plin de bucurie, să ştie să se roage lui
Dumnezeu pentru ca noi, cei sănătoşi, să preţuim darul vieţii şi să nu-i uităm pe ei niciodată.
păr. Oleg Melnic

În ultimul timp, toţi creştinii ce constituie
Biserica Ortodoxă din Moldova au conştientizat pericolul pe care îl comportă varianta actuală a Legii Cultelor şi a Legii Antidiscriminare
pentru cultura, morala şi sănătatea psihosocială a actualei generaţii şi a celor care vin din
urmă.
Înţelegînd că, datorită fenomenului corupţiei din ţară, integrarea europeană ar putea fi de natură anti-naţională, integrare de
pe urma căreia să avem parte nu de „salarii
europene”, ci de preţuri europene, nu de „valori europene”, ci de deşeuri imorale (homosexualitate, pedofilie, libertinaj şi multe alte vicii
„europene), Alianţa Asociaţiilor Ortodoxe din
Moldova vine întru sprijinirea recentei declaraţii a Mitropolitului Vladimir către instanţele europene şi guvernamentale, ca de dragul granturilor şi a altor momeli financiare şi
nefinanciare, sub pretextul combaterii sărăciei din ţară, să nu ni se impună legi antimorale,
antistatale, antinaţionale şi anticreştine care
ne-ar afecta şi mai mult. Aceasta ar însemna,
de fapt, o teroare directă împotriva voinţei
propriului popor. Exemplul opunerii Poloniei,
Greciei, Estoniei ar putea constitui un model
pentru noi, în acest sens.
De asemenea, Alianţa a cerut în cadrul
conferinţei de presă, ca Prim-Ministrul să-şi
onoreze promisiunile referitoare la îmbunătăţirea Legii cultelor, făcute în faţa Sinodului

Fii un misionar milostiv! Transmite acest ziar gratuit şi altor suflete însetate.
CYANBLACK
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Mitropoliei Moldovei, în caz contrar va organiza noi proteste la nivel de ţară.

Обявление:
Будьте бдительными!

Многие жители нашего района спрашивоют как поступить с газетами религеозного xарактера ‘’Сокрытое Сокровище’’ что
часто наxодят в своиx почтовыx ящикаx.
Ответ: Это мисионерская пропаганда
одной из местныx сект, которое имитирует православную местную газету ’’Фэклия
Ортодоксэ’’и критикует крайне неготивно культ Божьей Матери, кресное знамя
и святыx. Эти секты имеют антитрадиционый xарактер, создавая раскольничиские
обшины в обшестве, по принцыпу единственно верные и спасаемые среди множество грешников. Св. Ап. Павел говорит
что нам все дозволено,но не все полезно.
По этому советуем не читать эти газеты
из- за нашей слабой дуxовности. Любая
искаженная информация может ввести
читателя в заблуждения. А если и решились, то будьте бдительными и читайте
по больше православной литературы для
опредиления истины.
Preşedinte – IPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului
şi al Întregii Moldove Director: prot. Ioan Valuţa, preotul
raionului Anenii Noi
Secretar responsabil: Ghenadie Valuţa
Recenzori: Iurie Amihalache
Bis.“Sf. Dumitru”Anenii Noi, Tel. 069296 208. Tiraj: 3000

