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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 ●

Рождество Господа

Botezul Domnului

В день рождества Христова
в небольшом городке Вифлееме
произошло небывалое событие – родился в мир Богомладенец, Сын Божий.
Он родился сверхъестественным образом от Девы Марии,
Богородицы. Придя на землю,
Христос не был встречен почетом, знатностью и богатством. У
Него даже не было колыбели, как
у всех детей, не было и пристанища – Он родился за городом,
в пещере и был положен в ясли,
куда кладут корм для животных.
Первыми гостями божественного младенца были не цари
и вельможи, а простые пастухи,
которым Ангел возвестил о Рождестве Христовом: «Я возвещаю
вам великую радость, которая будет всем людям: ибо
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь! И вот
вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в
яслях» (Лк 2,10-12). Пастухи первыми поспешили поклониться
новорожденному Спасителю. В
это время с дарами Царю Мира
шли волхвы (древние мудрецы)
с востока. Они ждали, что вскоре
на землю должен прийти великий Царь Мира, а чудесная звезда указала им путь в Иерусалим.

Волхвы принесли Младенцу
дары: золото, ладан и смирну.
Эти дары имели глубокий смысл:
золото принесли как Царю в виде
дани, ладан как Богу, а смирну
как человеку, который должен
умереть (смирной в те далекие
времена помазывали умерших).
Святая церковь поет, что все
творение Божие встречало Спа-

Această sărbătoare se mai numeşte şi Arătarea lui Dumnezeu, deoarece la săvîrşirea Tainei Botezului
s-a arătat lumii Sfînta Treime.
Dumnezeu Tatăl a vorbit din
cer despre Fiul Său, Fiul s-a botezat de la Sf. Ioan Botezătorul, iar
Sfîntul Duh s-a pogorît peste Fiul
Domnului în chip de porumbel. Din
timpurile străvechi acest praznic

сителя: ангелы принесли Ему
пение, волхвы – дары, пастыри
встретили Младенца, земля приготовила пещеру-вертеп, а Матерью Господа стала Дева Мария.
Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (святая Четыредесятница), накануне праздника
соблюдается строгий пост. После Рождества наступают святки – святые дни или 12 дней, в
течение которых отмечается
праздник.

se numea praznicul Iluminării sau
al Luminilor, deoarece Dumnezeu
este Lumină şi Lumina s-a arătat
„celor ce erau în întuneric şi în
umbra morţii” (Mt. 4, 16). Anume
în această zi, cînd Ioan Botezătorul
îndemna oamenii în ţinuturile Iordanului – Palestina, la pocăinţă, căci
s-a „apropiat împărăţia cerurilor”
(Mt. 3, 2) şi îi boteza doar cu apă,
fără puterea Sf. Duh, pentru ai face
„fiii împărăţiei lui Dumnezeu”, Hristos, în chip smerit a coborît în apele Iordanului, la picioarele lui Ioan

Возлюбленные и дорогие
во Христе Младенце братья и
сёстры!
Более двух тысячелетий каждый год христианство ожидает
этот праздник, как неповторимое спасительное дополнение,
приносящее света, радости,
обновления и освящения. Подобно тому, как солнечный свет
отгоняет тьму, также и свет рождества Христова рассеивает
тьму грехов.
Возлюбленные Христиане!
История с преизбытком доказала нам, что источником нашего бытия был Христос и Его
Церковь, созданная Им. А настоящее показывает нам, что не
может быть видимого внешнего
изменения общества без обнов-

ления внутреннего человека.
Кроме Христа Бога не существует другой альтернативы. Один
только Бог - Источник жизни
- способен обновить жизнь людей.
Во исполнение этой цели,
особенно в наши дни, когда
силы из вне стараются, под прикрытием того же закона «О не
дискриминации»,
присвоить
нам другие «ценности», кроме
тех традиционных, которых мы
унаследовали от своих предков,
наше слово обращено ко всем
призванным к высоким рангам власти, быть преданными и
жертвенно исполнить своё служение в духе христианских ценностей и во укоренения добра и
искоренении зла.

Дорогие мои!
Предстоя перед Богомладенцем Иисусом из Вифлеема, призываю Вас смиренно принести
Пресвятой Троице дары нашего
благодарения и с благоговением подпевать песнь святого
пророка Исаии: «С нами Бог, покоряйтесь народы, ибо с нами
Бог» (Ис. 8:9).
Обнимая Вас отеческой любовью, я хотел бы пожелать всем
Вам счастливых и благословенных праздников, мира и радости, здравия и духовного роста,
наряду с традиционным пожеланием:
Многая Вам лета!
 Владимир,
Митрополит Кишиневский
и всея Молдовы

înoirii şi al izgonirii duhurilor
necurate din gospodărie.De
aceea fiecare creştin trebuie să urmărească ziua venirii
preotului, avînd pregătit întrun vas puţină agiazmă luată

de Bobotează la Biserică şi o
lumînare aprinsă. În raionul
Anenii Noi, preoţii vor începe
vizita pe la case de pe 18 ianuarie, iar în zile de lucru de la
ora 16.00.

Послание митрополита Владимира

Anunţ

în fiecare an de Bobotează, preoţii localităţii merg pe
la casele oamenilor pentru a
le stropi cu Sfînta Aghiazmă
Mare,-simbol al purificării, al
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pentru a împlini legea cea nouă. El
s-a botezat de la Ioan Botezătorul.
Botezul lui Hristos, administrat
de Sfinţii Apostoli şi copiilor şi maturilor, a devenit poarta de intrare a
omului la naştere în credinţa creştină, “născîndu-se din apă şi din
Duh” (Ioan 3, 5), spre nemurire.
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 secolele. Sfîntul Ioan Damaschin, de exemplu,
spunea că: “Dumnezeu s-a botezat
nu pentru că avea nevoie de purificare, ci ca prin ape să spele şi să înece păcatul omenirii”, împlinind legea
şi deschizînd taina Sfintei Treimi, ca
să „sfinţească fiinţa apelor”, dîndune chip sau exemplu de Botez.
De aceea, în această zi creştinii
merg în număr mare la biserici, cu
vase, pentru a-şi sfinţi apele în sfînta
agheasmă, care devine după aceasta
nestricăcioasă ani de zile, şi cu care
îşi mai stropesc şi gospodăriile pentru alungarea duhurilor necurate. În
multe localităţi această sfinţire o
face chiar preotul, mergînd de la
casă la casă şi vestind bucuria prilejului curăţirii şi înnoirii firii noastre prin Botezul lui Hristos.

Felicitare de Crăciun
Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos
cel născut în Betleem!Mult stimaţi
conducători şi locuitori ai raionului
Anenii Noi.
„Sărbătoarea Naşterii Domnului
este sărbătoarea iubirii milostive a
lui Dumnezeu pentru oamenii săi
muritori. Dumnezeu Tatăl trimite în
lume pe Fiul Său cel Veşnic ca să devină Om din iubire pentru oameni
şi pentru mântuirea lor. Cel Veşnic
intră în timp, în istorie, Cel Nevăzut
se face văzut în Iisus, Cel Necuprins
se face cuprins.Dumnezeu coboară
din ceruri pentru ca pe noi pământenii muritori să ne înalţe la viaţa
veşnică din ceruri.Întrucât Hristos
Domnul s-a născut într-o familie,
sărbătoarea Crăciunului este în
mod deosebit sărbătoarea familiei
tradiţionale, nu a celor păcătoase
de azi între indivizi de acelaşi gen.
Prima este binecuvîntată încă din
rai spre îmulţirea vieţii, iar alta spre
omorîrea vieţii. Pruncul Iisus, sau
Dumnezeu-Copilul, este o binecuvântare pentru toţi copiii şi pentru
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toate familiile care dau naştere copiilor şi nu îi avortează, crescîndu-i
în credinţă şi învăţându-i să devină
cetăţeni ai patriei pământeşti, dar şi
cetăţeni ai patriei cereşti.
În aceste zile, felicităm pe toţi
cei care ajută săracii, în special familiile nevoiaşe sau cu mulţi copii,
familii ce ascultă de porunca Domnului ”Creşteţi şi vă îmulţiţi”. (Fac.1)
Tuturor vă dorim de aceste sărbători sufleteşti sănătate şi mântuire, pace şi bucurie şi mult ajutor de
la Dumnezeu şi de la Sf. Vasile cel
Mare, ale cărui moaşte sfinţitoare,
ca prin minune, le-am avut spre închinare în octombrie 2011 şi în Biserica noastră raională.
Personal cu prilejul Anului Nou,
dorim conducerii şi tuturor locuitorilor Raionului Anenii Noi, ajutor de
la Dumnezeu, belşug în fapte bune
şi cît mai multă lumină pentru cei
de lîngă noi şi pentru cei din afara
graniţelor ţării. Tuturor vă dorim ani
mulţi şi binecuvântaţi”.
Cu drag, preoţii r-lui Anenii Noi
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Ce riscăm cînd începem viaţa
sexuală preamatur

Un studiu recent sustine sfatul
dat de cei mai multi parinti, care
isi sfatuiesc copiii sa nu-si inceapa
prea devreme viata intima. Acum e
demonstrat stiintific: relatiile fizice
au efecte negative asupra adolescentilor.
Cercetatorii de la Universitatea
de stat din Ohio au realizat un studiu
pe cobai: au ales exemplare foarte tinere si le-au pus sa se imperecheze.
Concluzia lor a fost surprinzatoare: creierul animalelor a avut de

suferit in urma acestor experiente,
scrie Live Science.
Savantii au observat manifestari de depresie si modificari fizice
la nivelul creierului, provocate de
cresterea nivelului de testosteron in
urma actului sexual.
In ceea ce priveste oamenii,
pot exista mai multe motive in
cazul aparitiei unor probleme de
comportament: pe langa cresterea
nivelului de hormoni, in cazul inceperii vietii sexuale, tinerii pot fi
afectati de educatia primita si de
alte experiente sociale percepute
negativ.
Potrivit unei statistici realizate
de Centrul de Control si Prevenire a
Bolilor, 13% dintre adolescentii de
15 ani din Statele Unite au intretinut
relatii intime, iar vasta medie de incepere a vietii sexuale este de 17
ani.
www.protv.md

Moldovenii dezamăgiţi de UE
Nivel record al cetățenilor care cred că Moldova merge pe un drum greșit,
o scădere cu 16% a celor care se vor în UE și o majoritate care se pronunță
pentru un model sovietic de guvernare. Acestea ar fi suprizele Barometrului
Opiniei Publice pe noiembrie 2011, făcut public recent de CBS-AXA, pe un
eşantion de 1113 oameni..
Potrivit rezultatelor, o mare
parte a populației consideră că
cel mai bine ar fi ca guvernarea să
fie asigurată de un singur partid.
Totodată, moldovenii au în continuare încrederea cea mai mare în
biserică (80%), dar și în mass-media.
Cea mai mică încredere (14%), în
partidele politice. Conform studiului, doar 47% dintre respondenți
își mai doresc aderarea la Uniunea
Europeană.
… Cca 90 la sută din populație
este nemulțumită de activitatea
conducerii țării la capitolul salarii,
pensii, locuri de muncă, nivel de trai,
nivelul corupției, dar și soluționarea
conflictului transnistrean...
Criza politică din țară îi face pe
cetățeni să fie dezamăgiți de guvernarea actuală AIE-2. Majoritatea
respondenților (60%) se pronunță
pentru o guvernare asigurată de un

singur partid…
35% din cetățeni cred că sistemul sovietic de guvernare pe care lam avut până în anii 90 este cel mai
bun pentru țara noastră în situația
actuală…
. Moldovenii întorc spatele UE.
…Pe fundalul perioadei critice prin
care trece UE, se înregistrează o reducere fără precedent a procentului
de respondenți care sprijină ideea
unui referendum pentru aderarea
RM la UE…
Majoritatea moldovenilor (60%)
continuă să creadă că prinicipalul
partener strategic al Republicii Moldova trebuie să fie Federația Rusă și
doar 23% cred că acest partener trebuie să fie Uniunea Europeană. Fiecare al treilea optează pentru aderarea la UE, iar 46% pentru aderarea la
Uniunea vamală Belarus-Kazahstan.
www.unimedia.md

Musulmanii de Crăciun au ucis
150 de Creştini

Cel puţin 150 de creştini au fost
ucişi într-o serie de atacuri care au
vizat, duminică, biserici din oraşele
nigeriene Abuja si Jos, informeaza
AFP. “O bombă a explodat la Biserica Muntele de Foc. Un zid al bisericii s-a prabusit”.
Seria de atentate a vizat mai
ales biserici, în special în cursul
sărbătorii creştine a Naşterii lui
Isus. Aceste atentate au fost revendicate de secta islamistă Boko
Haram. Secta spune: “Noi suntem
responsabili de toate atacurile din
ultimele zile, inclusiv de atacul
cu bombă împotriva bisericii din
Madalla.Vom continua să lansăm
asemenea atacuri şi în zilele

următoare”, a declarat telefonic un
barbat pentru AFP, precizand că
vorbeşte în numele grupării.
Nigeria, cea mai populată
ţară din Africa, în care musulmanii şi creştinii reprezintă fiecare jumătate dintre locuitori, se
confruntă frecvent cu atacuri şi
atentate, de cele mai multe ori
atribuite sectei Boko Haram. “Este
ca şi cum impotriva tarii ar fi fost
lansat un razboi intern. Trebuie să-i
punem capăt definitv”, a subliniat
ministrul nigerian pentru Poliţie.
PS.Şi pentru Moldova, actuala
Guvernare a semănat aceleaşi
bombe cu efect întîrziat, atunci
cînd au înregistrat Liga Islamică
pe ascuns, deoarece însăşi Coranul
Islamic interpretează omorîrea unui
creştin, ca pe o virtute în faţa lui Allah, lucru demonstrat istoric şi de
cotropitorii turci.
www Publika.md

www.blagoaneni.orthodoxy.ru

A ales să moară ca bebeluşul ei să se nască
Stela Crimm îşi dorea foarte mult
un copil, dar medicii îi spuseseră ca
nu are nici o şansă, pentru ca este
infertilă. Totuşi, dupa ce a împlinit
41 de ani, femeia a primit vestea
care i-a înseninat viaţa. Rămăsese
însărcinată. Bucuria i s-a spulberat
însă curînd, cînd a aflat că are cancer
şi singura ei salvare era să înceapă
imediat chimioterapia.
Stela a trebuit astfel să aleagă între viaţa ei şi viaţa copilului nenăscut,
dar mult dorit. Nu i-a fost însă greu
să se decidă. Bebeluşul se va naşte,
indiferent dacă ea va mai trăi să-l
ţină în braţe sau nu.
La scurt timp, femeia a mai primit o lovitură: tatăl copilului a părăsito şi singurul ei sprijin a ramăs fratele

ei, care a promis că-i va creşte copilul. Sarcina a fost dificilă, nu din
cauza greţurilor fireşti în aceste
situaţii, ci din cauza că starea ei se
agrava cu fiecare zi din cauza cancerului, care se extindea de la gat la
creier şi o făcea să-şi piardă uneori
şi conştiinţa.
În cele din urmă, bebeluşul a
trebuit scos prin operaţie de cezariana, cu patru luni înainte de termen,
pentru ca viaţa lui era în pericol, din
cauza că inima mamei se oprise déjà
de două ori.
Cel mai greu i-a fost proaspetei
mămici să afle că nu-şi va vedea
niciodată copilul. Ea se afla in stare
gravă la reanimare şi nu se putea
deplasa, iar micuţa fetiţă, născută

cu mult înainte de termen, era prea
plăpîndă ca să poată fi scoasă de la
terapie intensivă.
În cele din urmă, Stela a avut
parte de cea mai mare bucurie şi
de tot ce-şi mai dorea de la viată.
A apucat să-şi ţină în braţe fetiţa,
mulţumită unor asistente care au
închiriat un incubator special, în
care au adus copilul, fară sa-i pună
viaţa în pericol.
La trei zile după emoţionata
întîlnire dintre mama şi copilul pentru care şi-a dat viata, Stela a murit.
Acum micuţa Dottie este crescută de unchiul şi mătusa ei, alături de
cei patru copii ai familiei, în casa lor
din Oklahoma.
www.mdn.md.

Guvernele spionează cetatenii prin telefoanele mobile, e-mail si internet
În cadrul unei conferinţe de presă, fondatorul site-ului WikiLeaks,
Julian Assange a lansat publicarea
a sute de documente provenind de
la 160 de companii din 25 de ţări,
specializate în supravegherea şi interceptarea telecomunicatiilor.
Acestea arată cum aceste sisteme
permit guvernelor să supravegheze
persoanele prin telefoanele mobile,
conturile de e-mail şi Internet.
Documentele publicate joi de

WikiLeaks includ manuale de supraveghere vîndute în trecut regimurilor autoritare din lumea araba cum
ar fi Siria, Libia, Tunisia si Egipt.
Potrivit lui Julian Assange, industria de supraveghere şi interceptare a comunicaţiilor a trecut de la
un cerc restrîns de clienţi, cum ar fi
agentiile de informatii americane
sau britanice, la o reţea mondiala.
Experţii care au lucrat cu WikiLeaks au cerut Guvernelor occi-

dentale să nu ramînă inactive cand
acest tip de tehnologie este vîndut”,
a subliniat Eric King, de la organizaţia neguvernamentală Privacy Internaţional
PS.Acum poate ne va fi mai clar de
ce creştinii ortodoxi sînt rezervaţi de
noile tehnologii şi resping noile acte
biometrice, sau cum acest control
apocaliptic va aduce dictatura lui antichrist,-666
www.unimedia.md

SUA declară “război global
împotriva homofobiei”
SUA au decis să lupte activ împotriva discriminării reprezentanților
minorităților sexuale din întreaga
lume. Ambasadelor SUA din întreaga lume au fost expediate directive, prin care se recomandă “să
reacționeze spontan” la toate cazurile de încălcare a drepturilor gay-lor,
lesbienilor și bisexualilor.
Despre acest lucru a vorbit Secretarul de Stat SUA Hillary Clinton.
Potrivit ei, dacă Declarația Universală a Drepturilor Omului adoptată
în 1948 a permis dezrădăcinarea
discriminarea pe criteriu de rasă și

sex, acum a venit timpul dezrădăcinării discriminării pe criterii de orientare sexuală.
Secretarul de stat afirmă că
președintele Barack Obama a adoptat realizarea strategiei de promovare a intereselor comunității LGBT din
întreaga lume.“Președintele a cerut
ca toate agențiile guvernamentale
din lume să combată activ orice persecutare juridică a reprezentanților
comunității LGBT și să reacționeze dur
la toate cazurile de discriminare. Sunt
bucuroasă că am reușit să înființăm
“Fondul pentru Egalitatea Mondi-

ală”, care va susține organizațiile
lor”, a declarat Clinton.
Deocamdată, fundația are la
dispoziție doar trei milioane de dolari. Dar, potrivit Secretarului de Stat,
SUA speră că și alte ţări vor susține
această inițiativă. În ce privește măsurile de sancţionare,unii analişti
văd aceasta ca pe o dictatură prin
reducerea finanțării țărilor, în special cele sărace, care vor refuza să promoveze interesele gay-lor.
www.razbointrucuvant.ro

Moldovencele – cele mai exploatate sexual
Moldova este ţara cu cele mai
multe fete exploatate sexual peste
hotare. Acesta este concluzia unor
jurnalişti arabi, care au realizat un
studiu despre traficul moldovencelor peste hotare. Studiul s-a bazat
pe cîteva cazuri reale, comentate
de către avocaţii moldoveni. Pentru
aceasta, jurnalistul arab a venit în vizită în Moldova.

Jurnalistul de la televiziunea arabă al Jazeera a realizat un studiu despre traficarea moldovencelor în mai
multe ţări din toata lumea. Pentru
aceasta, jurnalistul a vizitat ţara noastră şi s-a întîlnit cu cîteva fete, victime
ale traficului de fiinţe umane. Dana,
este una dintre ele, care a reuşit să
se salveze. Potrivit reprezentanţilor
centrului internaţional La Strada, cea

mai populară metodă de atracţie a
fetelor sunt anunţurile dintr-un ziar
local. După ce fetele sunt de acord
cu noua ofertă, care nici pe departe
nu are legatură cu lucru real, acestea
cad pe mîna proxeneţilor. Avocatul
fetelor traficate susţine că multe din
victime au vrut să se sinucidă.
www.protv.md

Crăciunul nu este
o sărbătoare comercială
An de an, cu integrarea în UE,
ne asaltează un alt fel de Crăciun,
decît cel moştenit din strămoşi.
Un Crăciun de grădiniţă, doar al
luminiţelor şi al ghirlandelor multicolore, al colindelor şi cântecelor de Crăciun dezgolite de orice
amprentă creştină a tradiţiei şi de
noţiunea Naşterii Domnului.Însă,
pentru un fiu al Bisericii, luna cadourilor, luna decembrie, trebuie
înţeleasă ca o etapă pregătitoare
prin post, spovedanie şi împărtă-

şanie, pentru întâmpinarea marelui praznic al Naşterii Domnului.
Nu poţi să te căsătoreşti cu o fată
şi să iubeşti numai banii tatălui ei.
Din păcate, mrejele comerciale
ale Crăciunului occidental s-au întins şi în ţara noastră. Crăciunul a
devenit mai mult un obiect de consum.Este redus doar la pîntece,de
parcă am fi nişte animale.
Până la urmă care este
soluţia?Acum 2011 ani S-a născut
Hristos. El se naşte şi astăzi în ini-

ma ta, dacă trăieşti lucrul acesta în
Biserica Lui ca pe un eveniment al
actualităţii.Noi, băştinaşii trebuie
să ne impunem credinţa, gândirea şi trăirea noastră şi nu să ni se
impună surogate străine.
Laura Rotaru,std.USM

www.blagoaneni.orthodoxy.ru
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Necesitatea participării noastre la Sfînta Liturghie
”Să ne iubim unii pe alţii, ca întrun gînd să mărturisim”
Slujba sfintei liturghii este
săvîrşită la Biserica de mir în orice
duminică sau zi de sărbătoare.Ea
este singurul prilej al omului de a
uni, prin credinţă, cerul cu pămîntul
în inima sa, simţindu-se cu adevărat
fericit.Nimic din această lume
nu se poate compara cu bucuria
sufletească oferită de ea.
În această creaţie, ea este singura operă divino-umană ce oferă real
omului muritor, posibilitatea de a se
uni în plan nevăzut, ca şi sufletul nevăzut, cu Dumnezeul cel nemuritor
prin taina Sfintei Împărtăşanii.Doar
aşa el poate învinge blestemata
moarte cu toate manifestările ei scîrboase din viaţa aceasta pîmîntească, ca boli,necazuri, ură, minciună şi
multe altele.Omul credincios simte
că nu pentru moarte s-a născut!, iar
Sfînta Liturghie ar fi acel laborator
de cultivare a unei voinţe puternice
şi a unei firi umane veşnice, adică
nestricăcioase.

De unde am avea această
convingere?De la însăşi Mîntuitorul Hristos care la Cina cea de
Taină a spus clar apostolilor luînd,
frîngînd, mulţumind şi dîndu-le
pîinea, iar apoi şi vinul: ”Acesta
este Trupul Meu care se dă pentru
voi; Acest pahar este Legea cea
nouă întru Sîngele Meu carele se
varsă pentru voi; Faceţi aceasta
întru pomenirea Mea ”;.Iar în alt loc
spune: “Cine nu va mînca şi nu va
bea Trupul şi Sîngele Meu nu va avea
viaţă în el şi nici parte de Mine” (Lc 22
19-20).Se intelege că prin această
primire a Trupului şi a Sîngelui
Mîntuitorului, te înalţi sufleteşte
pana la El.Te faci ca Dumnezeu
dupa har.:(Lc 22 19-20).Făcînd ascultare acestor îndemnuri ale Mîntuitorului, creştinii din toate timpurile
au obişnuit să participle la Sfînta Liturhie ca la o mare sărbătoare, avînd
prilej de a se uni cu Hristos prin Sfînta
Împărtăşanie.
De asemenea, urmîndu-se îndemnul apostolului Pavel, de a ne

ruga unul pentru altul, orişice
creştin ce vine la Slujba Liturghiei,
este obligat moral să aprindă nişte lumînări,-simbol al dragostei de
Dumnezeu şi de apropiaţi, apoi să
scrie proscomidie la sănătate şi la
morţi pentru cei ce fac parte din
rudenia sa, sau pentru răufăcătorii
săi, ca astfel şi întreaga Biserică nevăzută a sfinţilor, cît şi cea văzută a
credincioşilor, să se roage pentru
el/ei.La sfîrşitul slujbei, părticelele
scoase din Sfîntul Trup pentru numele fiecărui pomenit, se amestecă în Sfîntul Sînge al Domnului, iar
preotul spune:”Spală Doamne păcatele celor ce s-au pomenit aici”.

Ce învățăm în școală? Omul
provine de la maimuţă!
,,Omul provine din maimuțe care
au trăit aproximativ cu 65.000.000 ani
în urmă. Procesul de transformare pe
parcursul multor ani a maimuței în
om se numește antropogeneză...”
Aceste cuvinte le-am găsit scrise
în cartea de istorie din clasa V-a și la
pagina 17, tema: “Apariția și evoluția
omului.” Am citit aceste propoziții:
“Omul este produsul superior al
evoluției pe pămînt. Dezvoltarea lui
a cunoscut un proces îndelungat. Se
presupune că în perioada inițială oamenii aproape că nu se deosebeau
de maimuțe. Cunoaștem mai multe
etape în evoluția omului, care a început cu milioane de ani în urmă.
Începând cu pagina 10 până la pagina 26 la capitolul Preistoria, am găsit
diverse imagini cu maimuțe-oameni

care sânt prezentați ca strămoși ai
omului. Manualele actuale de istorie au fost elaborate conform noului
Curricullum de istorie în cadrul proiectului de Reformă a Învățămîntului
General Obligatoriu în Republica
Moldova.
Ca părinte al unui elev de clasa
V-a sânt profund indignat de prostiile pe care le prezintă autorii manualului (doctori în istorie), ducând
în eroare generații întregi de elevi.
Teoria evoluționistă este prezentată elevilor ca un material istoric,
dezvoltată și introdusă sistematic
în creierulul elevului. Se știe că teoria evoluționistă a fost susținută de
materialiștii atei. În fosta URSS era
unica ipoteză care explica apariția
vieții biologice pe pământ și devenise una din dogmele de bază a
omului sovietic. Astăzi se tipăresc
manuale noi de istorie cu fonduri
europene, cu dogme europene pen-

tru formarea unui nou tip de omomul european. Omul european
are un strămoș, conform “dogmei
evoluționiste” maimuța, o gândire ateistă, nihilistă și cu aspirație
evoluționistă. Dumnezeu și Biserica
Sa nu mai fac parte din viața omului
european. Oare guvernanții de azi nu
și-au propus ca obiectiv să închidă
bisericile și să deschidă zooparcuri
în Republica Moldova? Guvernarea
de azi duce o politică sistematică
de distrugere a noţiunii de Dumnezeu şi de discredidare a Bisericii
Ortodoxe din Moldova prin toate
mijlocele, inclusiv şi prin manualele
de istorie.Totuşi cred că mai sunt şi
profesori de de bună credință care
știu să deosebească lumina de întuneric, adevărul de minciună. În caz
contrar, copii noştri se vor transforma într-o junglă ”civilizată”,iar părinţii nu-şi vor mai recunoaşte proprii
copii.
Prot. Andrei Popa

Despre vremurile de pe urmă. Sfaturi de la părintele Ilarion Argatu
Părinte, mai spuneţi-ne câte
ceva ...! -Vin vremuri grele,frate,
pentru că s-a împuţinat credinţa.
Din cauza sărăciei, oamenii îşi vor
vinde sufletul pentru hrană şi îmbrăcăminte. Lumea se va înrăi, vor
disparea dragostea şi mila dintre
oameni. Se vor contopi preoţii cu
mirenii şi nu va mai fi cine să conducă pe credincioşi. Credincioşii vor
rătăci, că nu vor mai găsi nici păstorul şi nici calea. Vor conduce banul
şi interesul de a câştiga averi. Nu
va mai avea milă şi grijă de sufletele
credincioşilor, nimeni. Totul se va reduce la o simplă afacere. Nu vor mai
pune preţ pe mântuire, credinţă,
frică de Dumnezeu, datorie, obligaţie, răspundere şi conştiinţă,
ci, totul pe bani. Se vor vinde unii
pe alţii. Răutatea în lume va fi de
nesuportat. Frica de Dumnezeu se
va împuţina.
Vom trăi timpurile cele de pe

urmă. Habar nu avem ce greutate
vom avea. Habar nu avem ce ne aşteaptă pe noi şi pe copiii noştri. Pe
copiii noştri, aceste timpuri îi vor
prinde nepregătiţi să le înfrunte,
pentru că părinţii din ziua de astăzi, nu-şi mai educă copii în frica
de Dumnezeu şi ruşinea de oameni.
Părinţii nu mai învaţă pe copii lor ce
înseamnă greutăţile vieţii şi nu-i învaţă să lupte cu ele. Din cauza aceasta, copiii vor cădea victime multor
răutăţi. Mamelor nu vă lăsaţi copiii în
voia lor să-i ia valul acestui veac desfrânat. Veţi plânge veşnic, că nu v-aţi
mântuit copiii şi ia-ţi făcut fii ai gheenei. Dacă lumea s-ar întoarce de la
răutate, de la păcate şi necredinţă,
aceste timpuri nu ar veni acum şi nu
am fi noi cei care le-am trăi.
- Părinte, sunt bolnavă sau prea
ocupată şi nu pot să mă rog pentru
sănătatea mea!Păi, noi ce facem?
Ne rugăm noi preoţii pentru cei ce

Acest gest de înaltă unire tainică
cu Dumnezeu şi de solidaritate
spirituală cu cei apropiaţi, nu numai că naşte dragostea creştină,
chiar şi pentru duşmani, ci face
ca şansele rugăciunilor noastre,
în special pentru cei necăjiţi sau
îndureraţ,i cărora nimeni nu le
mai poate ajuta, să fie mai uşor şi
mai rapid auzite de Dumnezeu.
Pe lîngă dimensiunea mîntuitoare şi solidară a Sfintei Liturghii,
se descoperă şi cea de comuniune
şi caritate socială pentru cei săraci.
Creştinii fiind risipiţi în timpul vieţii
cu grijile lor pămînteşti, adeseori
doar la biserică se mai pot întîlni,
aminti de cele veşnice, ierta supărările şi ajuta reciproc la nevoie,
indiferent de statutul lor social, dar
toţi ca fraţi şi surori întru Hristos.
Acest prilej de socializare a cultivat
dintotdeauna sentimentul unităţii şi
al familiarităţii între neamuri, familii,
prieteni, soţi, prevenind totodată
conflictele, războaiele şi dezbinarea
socială.De aceia moşii şi strămoşii

noştri de 19 secole nu au ştiut de
atîta haos, cît s-a petrecut în secolul 20,- secolul ateismului.Ei nici în
ruptul capului nu stăteau duminica
sau de sărbători acasă, ci mergeau
la Biserică, ca şi mirele îndrăgostit
la mireasa sa, pentru a se întîlni cu
Hristos.Însăşi Hristos a spus:” unde
sunt doi sau trei în numele Meu,
acolo sînt şi eu între ei”. Absenţa a
maxim trei duminici, era socotită de
conştiinţa predecesorilor noştri ca o
lepădare de credinţă şi un blestem
peste familie.Ei înţelegeau bine că
diferenţa între rugăciunea de acasă
şi cea de la Biserică este ca cea dintre cer şi pămînt
Astăzi,cînd noi bem atîta amărăciune moştenită de la necazurile
vieţii separate de Dumnezeu, după
o perioadă de ateism agresiv, creştinii iarăşi cu ajutorul lui Dumnezeu,
redescoperă izvorul fericirii şi al
veşniciei în Sfînta şi Dumnezeiasca
Liturghie.Dar tu muritorule, l-ai redescoperit? GRĂBEŞTETE!!!
Arhimandritul Antonie

Despre patima beţiei ...
Spunem: “nu ar trebui să bea
atât de mult” sau “ai fi crezut că se
va opri de dragul soţiei” sau “i-a spus
doctorul că băutura îl va omorî, dar
nu se opreşte”.
Acest fel de a gândi învinovăţeşte victima. Deşi e responsabilă
pentru acţiunile sale, persoana
care bea e încătuşată de ceva mai
puternic decât ea, ceva despre care
s-a tot vorbit de secole. În termeni
medicali, se foloseşte cuvântul “alcoolism”. În Biserică, îi spunem “patima beţiei”
Deoarece alcoolul îi poate cauza unele probleme personale, am
încercat să ajut un tânăr să-şi controleze cantitatea de băutură pe
care o bea şi să reducă, de asemenea, frecvenţa prilejurilor de băut.
Această încercare nu a avut succes.
Acest tânăr nu se putea opri din
băutură pentru perioade mai lungi
de timp, iar când bea, devenea de
nerecunoscut. După câteva şedinţe
de consiliere duhovnicească, a ajuns
să accepte faptul că, într-adevăr,
alcoolul îi fura toate lucrurile bune
din viaţă şi le înlocuia doar cu unele
rele. El “şi-a venit în sine”. Şi-a recunoscut situaţia şi neputinţa de a ieşi
din ea şi a recunoscut că are nevoie
de ajutor.

Prin consilierea duhovnicească,
el a recunoscut că Dumnezeu poate
şi îl va ajuta să se oprească total de
băut. Dar Dumnezeu nu acţionează
singur în aceste cazuri. E nevoie de o
conlucrare divino-umană, o sinergie
între actele omului şi lucrarea Domnului. Această împreună-lucrare
include demersul lui de a-şi face un
inventar personal moral al acţiunilor
sale, al păcatelor şi al felului egoist
de a trăi. Acest inventar a fost urmat de spovedanie şi participare
la viaţa liturgică a Bisericii. A luat
o decizie fermă de a-şi încredinţa
întregul ego şi întreaga viaţă grijii
lui Dumnezeu şi să trăiască fiecare
zi într-o manieră în care credea că
Domnul ar vrea să fie. Această decizie a constat în dezvoltarea unui
program zilnic de meditare, rugăciune şi participare constantă la
Tainele Bisericii, în special spovedania şi Sfânta Împărtăşanie. Aceasta
înseamnă nu doar că şi-a mărturisit
păcatele, ci chiar a acţionat în sensul
schimbării vieţii (Praxis) prin căinţă,
prin întoarcerea la Domnul. Acest
mod de viaţă l-a dus mai aproape
de Dumnezeu (Theosis) şi l-a îndepărtat de vechiul mod de viaţă şi de
patima beţiei.
Părintele Oleg Melnic

Minunea “Giulgiului din Torino”

ne roagă să ne rugăm pentru ei.Dar
pînă la urmă eu nu pot mînca permanent în locul tău! .
- Părinte, eu nu-mi prea fac rugăciunile dimineaţa.!Când ne facem
rugăciunile de dimineaţă, îngerul o
duce la Dumnezeu şi-apoi se întoarce la noi şi ne însoţeşte în tot locul
zilei, de nu facem rugăciune diavolul
ne necăjeşte că are putere. Rugăciunea îl îmbracă pe om cu putere şi nu
se mai atinge diavolul uşor de el.
www.parinteleilarionargatu.ro

Chipul lui Hristos de pe Giulgiul
din Torino este una dintre tainele
istoriei şi obiectul unei dezbateri
aprinse între cei ce cred în autenticitatea sa şi cei care nu cred. Cercetătorii ce lucrează la „Agenţia Naţională Italiană pentru Noi Tehnologii,
au ajuns la concluzia că numai ceva
ca un laser avansat cu ultraviolete
ar fi putut fi capabil să creeze o
asemenea imagine, o tehnologie
imposibilă în Evul Mediu.
Ei au sugerat că imaginea de
pe giulgiu a fost obţinută printro descărcare imensă de energie,
care nu ar putea veni decât din
Învierea Mântuitorului Hristos. Rezultatele arată că o radiaţie intensă
direcţională de ultra-violete ar putea colora o ţesătură de in, pentru

a reproduce caracteristici similare
giulgiului de la Torino (Italia), spun
cercetătorii. În acelaşi timp în Evul
Mediu nu exista niciun dispoztiv
capabil să genereze o asemenea
radiaţie.
www.doxologia.ro
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Hramul r-lui Anenii Noi, prilej de
fapte bune
După cum s-a stabilit deja în
tradiţia r-lui Anenii Noi, anual de
ziua hramului Sf.M.Mc Dumitru,
oraşul devine o localitate de invidiat, în special la capitolul lansări,
deschideri, oficializări, atmosferă
praznicală,- într-un cuvînt, fapte
bune pentru locuitorii raionului.
Fiind aranjat şi îngrijit, comparativ
cu alte raioane din repulică, r-ul
Anenii Noi scoate în evidenţă calităţile unor buni gospodari şi administratori ale conducătorilor săi.
Astfel, după celebrarea praznicală a Sfintei Liturghii la Biserică
şi a omagiului liturgic adus de credincioşi protectorului localităţii,
Sf.M.Mc. Dumitru, pentru ajutorul
din anul ce s-a scurs şi ce va urma,
soborul preoţilor a participat în continuare la deschiderea şi la sfinţirea,
cu ajutorul d-lui Neculai Meleca, a
noii pieţi raionale, apoi a centrului
de zi pentru copii cu handicap, ultimul fiind onorat şi de prezenţa ambasadorului UE în Moldova, Dirk Shubel, dar
şi de a d-nei minisru, Valentina Buliga.La finalul zilei, feţele Bisericeşti dimpreună cu conducera raionului, s-au adunat la deschiderea şi
sfinţirea proaspătului hotel “Corona”, din incinta autogării raionale, lucru devenit posibil
datorită străduinţei d-lui Reabcea Serghei.În

toate trei cazuri, Biserica prin prezenţa părintelui-paroh Ioan Valuţa, s-a străduit să-şi facă
misiunea la cel mai înalt nivel, îndemnînd pe
toţi cei prezenţi mai întîi la angajamente personale de înoire a vieţii moral-spirituale, astfel
satisfăcînd plăcut aspiraţiile participanţilor la
aceste evenimente.
Pr. Vitalie Vîlcu

Экскурсия для души
Сейчас идут большие дискуссии о том
нужно ли преподавать религию в школах и
лицеях нашей страны, не нужно ли это делать. А вот преподаватели нашего лицея
им. А. С. Пушкина г. Анений Ной, Тимотина
Н. М. и Маракуца А. М., совместно с Отцом Геннадием (Валуца Г. И.) организовали 24.09.2011 поездку по монастырям Молдовы.Это не стало обязательством. Кто-то
захотел сам, кто-то поехал с родителями,
близкими людьми. Одной из достопримечательностей Молдовы являются четыре
монастыря, которые с высоты птичьего
полёта образуют крест.Это монастыри Фрумоаса, Гырбовец, Рэчула, Хыржаука.
На склоне холма, спускающегося к
реке, окруженного виноградниками, садами стоит монастырь Фрумоаса. Это
женский монастырь. Меня поразили одухотворённые, с верой в глазах и сердце
монахини. Лица их по настоящему были
красивы. Мы посетили церковь монастыря, где Отец Геннадий рассказал об
устройстве церкви,о том как себя вести,
приходя сюда. Он терпеливо, очень доступно отвечал на наши вопросы. Рассказ
монахини об истории создания монастыря был интересным. Поразило нас то,что
люди сохраняли вещи, представленные в
музее, а это и старинные церковные книги
и предметы одежды священников, многим
сотни лет, пронеся их через страх преследований и пожарища войн.
Проехав несколько километров мы

оказались в монастыре Гырбовец. Это
большой пятикупольный храм в честь
Успения Пресвятой Богородицы. Главная святыня -Гырбовецкая икона Божией
Матери. Но в настоящее время эта икона,
прошедшая с русскими войсками РусскоТурецкую войну хранится в Кишинёвском
Кафедральном Соборе для всеобщего
поклонения верующих .
Нас, девчонок, удивил и заинтересовал
женский монастырь Рэчула. Ведь матушки
живут здесь в обычных деревенских домиках, образующих монашескую деревушку
в центре которой находится храм. Мы видели, как монахини выполняют обычную
работу по дому. Среди них были совсем
молоденькие. И мы поняли, что это такие
же девушки как мы ,но только намного
сильнее в своей вере. Мы поняли,что каждый может выбрать где ему жить: в монастырской обители или в миру. Главное
соблюдать Заповеди Божии, идти к людям
с добром и верой.
Затем мы посетили мужской монастырь
Хыржаука. По легенде он был сооружён в
1740 году монахом Хыржу.Во время сна в
Кодрах ему приснилась
Дева Мария, и он решил на этом месте возвести монастырь. На территории
монастыря расположен общеизвестный
“Источник Молодости”, обладающий
целительными свойствами .Мы, конечно
же, все набрали с собой этой святой воды.
Стараниями Отца Геннадия мы ещё успели на вечернюю службу
в Чуфлинском монастыре в
городе Кишинёве .
Много мы успели в этот
день сделать. Главное сделать для своей души. Очиститься духовно,задуматься
о вечном. И я не знаю нужно ли преподавать религию
в школе или нет, но вот такие замечательные поездки
нам очень нужны. Спасибо
тем, кто их организовывает.
М. Чабей 12-Б кл., РТЛ им.
А. С. Пушкина

Problemele elevilor în vizorul
Bisericii
Recent, în cadrul colaborării dintre Mitropolia
Moldovei şi Ministerul Muncii şi a Protecţiei Sociale, s-a
convenit la şedinţa comună a primăriei şi a bisericii
Sf.Dumitru, organizarea cu
elevii din cele trei licee ale
raionului Anenii Noi, a unor
seminarii cu tema „Prevenirea diverselor forme de
violenţă ”.
Deoarece acest fenomen patologic cu tendinţe
alarmante ţine atît de încălcarea legii morale, cît şi
a legii civile, la seminarii au
participat preoţi şi poliţişti.
Primii le-au vorbit elevilor
despre degradarea spirituală a sentimentului iubirii
la tineri şi libertinajul lor
precoce ca motiv al violenţei juvenile, importanţa credinţei, iertării prin spovedanie şi a
rugăciunii, în cultivarea simţului sacru al omeniei, dar şi despre postul crăciunului ca prilej
de dezintoxificare psihofiziologică.La rîndul
lor oamenii legii au venit cu exemple tulburătoare de diverse forme de violenţă întîlnite la
elevii liceelor din raion şi a măsurilor de prevenire sau contracarare a lor, în special în situaţii
de risc. Elevii au fost îndemnaţi la precauţie

sporită în mediile lor distractive, mai ales cu
persoanele necunoscute.
Concluzionînd importanţa şi productivitatea unor asemenea întîlnirii cu tinerii şi a
formării unor atitudini şi abilităţi de rezistenţă,
mai ales în situaţii de risc, s-a convenit organizarea mai fregventă a unor asemenea seminarii.
Daniela Cuciug eleva cl.10

AO PRO Ortodoxia binecuvîntată de
IPS Onufrie
În cadrul unei întrevederi a
tinerilor ortodoxi din asociaţia
PRO Ortodoxia cu Mitropolitul
Onufrie de Cernăuţi şi Bucovina,
s-a discutat despre diversele probleme cu care se confruntă Biserica
Ortodoxă din Moldova(Legea
Antidiscriminare, Legea Cultelor,
Înregistrarea Islamului şi a.) şi
modalităţile de implicare a tineretului din asociaţiile creştine în
soluţionarea lor.Poporul nostru
avînd un sînge, o rădăcină etnică,
culturală şi spirituală comună cu
bucovinenii, l-a motivat pe Vlădica Onufrie să
rămînă plăcut surprins de această întrevedere
şi disponibil de a ne sprigini în activităţile
noastre misionare, mai ales, după cum a
menţionat dînsul, în aceste timpuri de grea

cumpănă pentru spiritualitatea creştină.În
acest sens, dintru început, Vlădica ne-a întărit
puterea şi rîvna spirituală cu binecuvîntările
sale arhiereşti.
Protod.Ghenadie Valuta

Nu homosexualilor! Sute de creştini
au iesit în stradă...
Au blocat circulatia pentru doua ore si au
cantat rugaciuni in centrul Chisinaului. Sute
de crestini ortodocsi au cerut astazi Guvernului sa renunte la proiectul de lege antidiscriminare, deranjati in special de garantarea
drepturilor homosexualilor.
Sute de crestini, adusi de Alianta Asociatiilor ortodoxe, s-au adunat in fata sediului Organizatiei Natiunilor Unite, a ministerului Justitiei si a Guvernului. Pentru mai
bine de doua ore strada 31 august a fost
blocata, iar transportul a fost redirectonat.
Protestatarii au cerut Guvernului sa renunte la proiectul de lege antidiscriminare, iar
agentiilor ONU, sa retraga recomandarea
unui raportor privind egalarea in drepturi
a tuturor cultelor din Moldova. Manifestantii au depus cate o declaratie cu revendicari la sediul ONU si la Ministerul Justitiei. Procesiunea a ajuns si la Guvern, unde
manifestantii au facut inconjorul cladirii.

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

www.blagoaneni.orthodoxy.ru
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Credinciosii insa nu s-au lasat convinsi.
Protestul a fost autorizat, iar manifestantii
supravegheati de politie. Potrivit politiei,
nu s-au inregistrat incidente.
www.jurnaltv.md
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