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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 ●

Spovedania: poate
e ultima ta sansă?!
,
«Zic
vouă: Că aşa
şi în cer va fi
multă bucurie pentru un
păcătos ce
se pocăieşte,
decit pentru
nouăzeci
şi nouă de
drepţi care
nu au nevoie
de pocăinţă»
(Luca 15,7).
Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori !!! Perioada celor 40 de zile, aparent anevoioase, este una de
cercetare a stărilor noastre sufleteşti, de care
ne îngrijim adesea sărăcăcios, în special cercetarea inimii şi a gradului ei de împietrire din
cauza păcatelor anului. Totodată noi observăm
cîtă căldură şi dragoste este în sufletul nostru,
cît de uşor putem să vărsăm nişte lacrimi de
pocăinţă vie, iertare şi rugăciune pentru sinele
propriu şi pentru cei din jurul nostru, aflaţi în
nevoi, durere, duşmănie sau sărăcie, şi totuşi
ignoraţi de nesimţirea inimii noastre.
- Din acest motiv, Biserica a rînduit Postul
acesta, tocmai ca să fie un prilej deosebit de
practicare a acestor virtuţi, singurele ce ne pot
înfrumuseţa sufletul dornic de înviere şi viaţă
veşnică.
- Spre regret, omul modern nu prea ştie
sau poate că nu vrea să ştie despre aceste virtuţi. El nici nu conştientizează cum pe fundalul progresului tehnic, să-şi preţuiască întîi de
toate viaţa spirituală pentru Dumnezeu, ignorînd spovedania, postul, împărtăşania, şi astfel
trăind de parcă n-ar muri niciodată, şi moare
în păcate de parcă nu a trăit niciodată.
- De aceia, ca păstor al vostru, vă îndemn
fraţilor, să nu fiţi indiferenţi faţă de sufletele
voastre în acest post, căci viaţa aceasta scurtă şi aşa este plină de nesiguranţa vieţii zilei
de mîine.Trăiţi-o, iubiţii mei, în curăţenie, cu
mintea luminată şi cu sufletul împăcat, măcar
aşa cum vă păstraţi curăţenia în casa trupului
vostru, deoarece nici averea, nici slava, nu ne
pot înfrumuseţa aşa, cum ne înfrumuseţează
faptele, singurele cu care sufletul merge în lumea de dincolo.
Creştinul ortodox, ştie din spusele Sf. loan
Gură de Aur, că atunci sufletul său scapă de
judecata aspră a lui Dumnezeu, cînd singur
iertînd, se judecă pe sine în faptele sale rele,
spovedindu-se. Deci, să ne ajute Dumnezeu,
ca prin «întristarea» cea veselă a postului antrenîndu-ne spiritual, să ajungem la marea bucurie a Sfintelor Paşti, iar mila Domnului să vă
întărească sufletele acum şi la învierea cea de
obşte. Amin. Al vostru păstor, de suflete îngrijitor şi de tot binele doritor.

Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove

Св. Иоанн Златоуст о Воскресение Христова Hrristos a Înviat!
…Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес
Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос,
и никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, — первенец из умерших.
Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
Примерно 5 тысяч лет назад иудейские племена отмечали Пасху весной как праздник отела
скота, затем Пасху связывали с началом жатвы, позднее – с уходом евреев из Египта. Христиане
же вложили в этот день иной смысл и отмечают его после Тайной Вечеря и распятия, в связи
с воскресением Христа. День празднования Пасхи установлен Первым Вселенским Собором
в 325 году: первый воскресный день после первого весеннего полнолуния. Слово «Пасха»
Sfînta

Împărtășanie

пришло из греческого языка и означает
«прехождение», «избавление». Христиане,
празднуя Пасху новозаветную, торжествуют
избавление чрез Христа всего человечества
от рабства диаволу и дарование жизни и
вечного блаженства.
Воскресение Христово это самый
большой праздник православных христиан.
У каждого человека есть день рождения,
и что у Господа Иисуса Христа есть день
рождения, это ничего не говорит о том, кто
Он. Воскреснуть мог только Господь Бог,
поэтому Воскресение Христово говорит, что

Иисус Христос действительно Господь Бог.
Начиная с первого дня Пасхи и до св. Троицы,
коленопреклонений и земных поклонов
не полагается. В первый понидельник
и вторник после пасхальной недели св.
Церковь, разделяя радость Воскресения
Христова с умершими в надежде всеобщего
воскресения, особо творит поминовение
усопших, потому и день этот называется
«Радоницей». После Литургии совершается
вселенская панихида. Издревле существует
обычай в этот день посещать могилы своих
ближних родных.

Guvernarea a întors
spatele Bisericii!?
În cadrul
unei conferinţe de presă, episcopul
de Bălți și
Fălești, Marchel, s-a arătat indignat de faptul că autorităţile centrale au refuzat să instituie o comisie
mixtă, care să revadă înregistrarea cultului islamic în Republica Moldova, Legea Antidiscriminare şi Legea Cultelor. Astfel, episcopul susţine că premierul Vlad Filat i-a minţit atunci
cînd pe 25 mai 2011 a promis în fața sf.Sinod,

apoi în în fața Patriarhului Chiril, comisii de
revizuire şi cere demisia actualei guvernări
din cauza permanentelor amenințări cu legiferarea minorităților sexuale .
Episcopul Marchel susţine că nu are nimic
împotriva persoanelor care împărtăşesc cultul
islamic, sau care au o altă orientare sexuală,
dar misiunea bisericii este să lupte împotriva
păcatului, deoarece peste cîțiva ani ne vom
pomeni că nu mai avem ce să lăsăm moșteire
urmașilor noștri, iar verticalitatea morală a tinerii generații va fi grav avariată.
Jurnaltv.md

Eşti bolnav? Eşti sipgur? Ai probleme mari? Ţi-e frică? Eşti deznădăjduit? Eşti în ispită
sau în patimă, sau în nevoie de ajutor? Sau poate eşti necredincios şi ai mari îndoieli?
înseamnă că ai nevoie de pace, de îndrumare, de iubire, de rugăciune, de înţelegere şi
încurajare. Există Cinava care î-ţi poate da toate acestea şi care te îndeamnă de mult să-i
deschizi uşa inimii tale. Acesta este prietenul şi Dumnezeul tău Hristos, care de mult î-ți
spune: ”Veniți la Mine toți cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi odihni” (Mt.12,22). lisus
aşteaptă să dai dovadă de pocăinţă, de post, de milostenie, ca mai apoi cu dragoste să se
unească cu tine prin Sfînta Împărtăşanie. Numai purificîndu-te în interior, poți să cunoşti
liniştea, dragostea şi fericirea întru Domnul.
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Dragii mei creştini!
Cu ocazia Praznicului praznicelor, a luminatei învieri a lui Hristos
Mântuitorul, Vă salutăm din inimă
cu bucurie şi cu salutarea pascală:
Hristos a înviat!
Domnul Iisus Hristos a devenit
părtaş al pătimirii şi morţii noastre,
pentru ca noi să devenim părtaşi ai
învierii şi vieţii Lui veşnice.
Veniţi deci, să ne luminăm toţi cu
această prăznuire, căci Dumnezeu
cel fără de moarte nu pe Sine a venit
să Se mântuiască, ci pe cei ce erau
omorâţi şi nu pentru Sine a pătimit,
ci pentru noi, luând asupra Lui sărăcia şi slăbiciunile noastre, ca să ne
dăruiască nouă bogăţia Sa. Pătimirea Sa este nepătimirea noastră şi
moartea Lui – nemurirea noastră.
Lacrima Sa – bucuria noastră, şi
îngroparea Lui – învierea noastră.
Rana Lui – vindecarea noastră,
chinuirea Lui – pacea noastră, neslăvirea lui – slava noastră.
Iisus înviat ne-a adus pacea, pacea într-o lume adeseori complicată
şi uneori scăpată de sub control. Pacea Sa se află în Cuvântul Său atunci
când citim: “Pace vă las vouă, pacea
Mea o dau vouă, nu precum dă
lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure
inima voastră, nici să se înfricoşeze”
(Ioan 14, 27).
Într-o lume în care violenţa şi
moartea, exprimată în diferite forme şi modalităţi, îşi extinde tot mai
mult dominaţia, credem cu tărie că
mesajul veşnic al învierii, adică biruinţa vieţii asupra violenţei şi a morţii,
trebuie anunţat cu urgenţă şi subliniere deosebită.
Numai prin supunere deplină a
vieţii centrate pe Hristos putem depăşi cultura morţii. Sărbătorind biruinţa şi bucuria vieţii învite, putem
contesta forţele culturii morţii.
Cu acest prilej, dragii mei, vă
transmit cele mai sincere salutări de
sărbătoare, dorindu-vă o inimă iubitoare cu braţe cît mai des întinse la
fapte bune către apropiatol vostru.
Prot. Ioan Valuţa,
parohul Bisericii din Anenii Noi
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Simptome Apocaliptice în Republica Moldova

ÎPS Vladimir: ONU vrea slăbirea și
ruinarea credinței ortodoxe în RM

Mitropolitul Moldovei, ÎPS Vladimir, consideră că ONU urmărește
slăbirea și ruinarea credinței ortodoze în Republica Moldova.
„Reprezentantul Organizației
Națiunilor Unite Heiner Bielefeldt a prezentat, în luna martie a
anului curent, un raport privind

libertatea religiei în
Republica Moldova.
Autorul s-a arătat îngrijorat de „statutul
privilegiat al Bisericii
Ortodoxe din Moldova”, care după părerea
acestuia, direct sau
indirect ar leza drepturile reprezentanţilor
altor culte.
Potrivit
lui,
modificarea
legilsației pentru înlesnirea pătrunderii lejere a diverselor culte
în Republica Moldova este, de
fapt, un atac direct la adresa Bisericii Ortodoxe din Moldova.
„Programul propus de reprezentantul ONU nu constă atât în

apărarea drepturilor minorităţilor
religioase sau sexuale, cât în slăbirea şi ruinarea credinţei ortodoxe,
fiind o continuare subtilă a ateismului sovietc militant început în
anii 40”, a menționat ÎPS Vladimir.
Rolul decisiv a fost jucat aici de
mijloacele puternice ale presei, televiziunii şi internetului. Activiştii
bine plătiţi ai acestor trâmbiţe ale
apocalipsei au lucrat şi continuă
să lucreze foarte iscusit împotriva
propriilor fraţi şi surori, împotriva
sufletelor omeneşti, împotriva
a tot ce are mai preţios omul pe
pământ – credinţa în Dumnezeu
şi viaţa conform acesteia”, crede
mitropolitul Vladimir.
Jurna.tv.md

“Roadele” integrării Europene.
Pe fundalul diverselor politici, adesea chiar isterce, în jurul conceptului de integrare în UE, ne-am propus să facem o analiză a avantajelor și dezavantajelor acestui proces, în special cu referire la Republica Moldova pe parcursul ultimilor doi ani și jumătate:
- Prețuri europene, dar nu și
salarii europene,- dictatură externă prin supunerea totală a
aleșilor poporului unor decizii
contra voinței aceluiași popor (ex.
Grecia), - privarea de libertate la o
societate ce vrea să-și protejeze
valorile sfinte de violența și agresivitatea sexuală, - deznaționalizare
și demografie intenționată prin
încurajarea emigrației cetățenilor,
- dezumanizare prin presiuni ale
UE de legalizare a tot felul de obsesii sexuale, patimi, perversiuni
și prostituție, activ promovate de
unele surse mass-media docile,
- sclavia uriașă a granturilor și datorii îngrozitoare pentru copii copiilor noștri,- dictatura minorității

venetice
asupra
majorității
băștinașe, în care homosexualii,
minoritatile religioase distructive
(sectele), vor sufoca majoritatea
pașnică prin acțiunile lor prozelitiste, fără a ne putea opune legal,
-prostituția și homosexualitatea
transformate în niște preocupări
normale cu drepturi la tot felul
de parade și reclame publice, de
parcă heterosexualii tot fac parade
stradale, - desfiintarea libertății de
expresie (nu vei avea voie sa îți
aperi credința în public, să spui ce
este păcat, viciu sau să folosesti
cuvantul tată, mamă, neam, ortodoxie, pentru că vei ofensa cumva
homosexualii sau prostituatele,
sau pe cei de altă credință care se
vor simți lezați și discriminați).
- Vom deveni sclavi! Unii sclavi mai vechi au fost îmbrăcați în
aur, dar tot scalvi erau, însă noi
care vom intra printre ultimii în
UE, vom fi și sclavi în propria țară,
și fără de îmbrăcămintea cea de
aur, pentru că mama europa nu
mai are ce să ne mai dea.
- Ea ne va lua vinurile,
pămînturile, ne va “prihvatiza” tot

Sankt-Petersburg împotriva
propagandei homosexuale
Adunarea Legislativă a orașului
Sankt-Peterburg a votat o lege
care penalizează răspîndirea materialelor care promovează homosexualitatea și pedofilia printre
minori.

Legea, trecută după o a treia și
finală dezbatere, impune amenzi
pînă la 16 000 dolari pentru persoane și pînă la 160 000 dolari
pentru entități juridice pentru promovarea practicilor homosexuale,

ce ne-a mai rămas, și ne va da în
schimb prostituție, homosexuali, copii obsedați de drepturile
lor iresponsabile, spălați la creer
și transformați în roboți fără de
simț. Acești copii nu vor avea voie
să pronunțe la școală sau în public mama și tata, ca să nu supere
cumva cuplurile de homosexuali
care vor avea dreptul sa adopte
copii, iar cînd copilul tău se va
plînge pe tine la numărul special,
vei fi amendat sau vor veni cei de
la protecția copilului, te vor lipsi
de dreptul părintesc și îți vor lua
odorul ca să îl dea minoritatii sexuale. Asa se procedeaza în Olanda,
Canada, și alte țări “civilizate” unde
om cu om nu mai vorbește.
- Acesta este cîștigul pe care
îl puteți obține din integrarea
europeană??? Citiți Apocalipsa
fraților! Noi(Grecii) deja ne-am
convins de această europă care
de zece ani ne-a tot promis
raiul, iar acum suntem la limita
supraviețuirii !!!
Pr. Matei Vulcănescu,
Grecia, Veria
lesbiene, bisexuale și transexuale
printre minori.
29 din 50 de legislatori au votat
pentru lege, cu doar 5 împotrivă și
o abținere. Mai există interdicții
asemănătoare în sudul Astrahanului și centrul regiunii Reazani și
Kostroma din Rusia.
Noua legislație scoate efectiv
în afara legii evenimentele de tip
„Gay-Pride”

Mai puține căsătorii și mai multe divorțuri
Anul trecut, în Moldova au fost
înregistrate circa 26 mii de căsătorii, cu 600 mai puţine decît în
2010. Rata divorţurilor a atins circa
jumătate din numărul căsătoriilor

– aproape 43 %. Potrivit datelor
furnizate pentru NOI.md de către
Biroul Naţional de Statistică, majoritatea cuplurilor divorţează pe
parcursul primilor 5 ani din mo-

mentul încheierii căsătoriei. Cea
mai mare rată a divorţurilor se
înregistrează în cazul cuplurilor în
vîrsta de 30-34 de ani – circa 20%
din numărul total al divorţurilor.

S-au mărit avorturile spontane
Numărul de avorturi spontane
în Moldova a crescut considerabil
în ultimii ani, spun medicii. Ei pun
vina pe femeile care duc un stil de
viața nesănătos.

În 2000, 20% din avorturi au
fost arbitrare, iar anul trecut acesta
a crescut cu 10%. Această creştere,
potrivit medicilor, este asociată cu
factori, cum ar fi abuzul de stres,

dieta săracă, fumatul, alcoolul,
libertinajul sexual, precum şi problemele sociale. Astfel murind natalitatea în Moldova.
Publikatv.md

Lagărul Electronic

“
Încît nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are
semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. “ Apoc. 13:17
Ieri - codul, azi - cArdul, mîine - pecetea!
Au trecut mai mult de zece ani se va încheia procesul de eliberare
de cînd se vorbeşte despre perico- a actelor de identitate electronică
lul duhovnicesc al creării unei so- şi a cardurilor universale, atunci va
cietăti informaţionale globale.
fi deja totul pregătit pentru primiLumea este în pragul unei rea lui antihrist.”
transformări, care, după urmările
Cronologia ademenirii per
sale istorice şi umane, va fi mai soanei în sistemul electronic este
dramatică decît consecinţele re- bine cunoscută:
voluţiilor franceză sau bolşevică.
1. Atribuirea unui cod de
Robespiere şi Lenin vor fi recunosidentificare pe hîrtie fiecăcuţi ca reformatori moderaţi, spurei persoane (numărul perne consilierul preşedintelui Statesonal);
lor Unite ale Americii Zigmund I
2. Eliberarea unui card uniBzejinskii.
versal sau a unei cartele
În societatea informaţională
electronice cu acelaşi nuglobală trebuie să dispară granimăr de identificare;
ţele, statele, naţionalitatea, vor
3. Implantarea unui identifi anulaţi banii cach şi actele de
ficator (microcip, cod de
hîrtie, iar oamenii vor deveni
bare (vezi foto) etc.) în corelemente ale sistermului ciberpul uman, ca parte componetic (roboți).
nentă a lui.
În fiecare ţară a lumii se creează guverne electronice după standardele internaţionale unice. (De
acest lucru nu a fost scutită nici
mica noastră ţară - Republica Moldova.) Guvernele electronice au
7031 8042
nevoie de populaţie electronică.
De aceia, principiul primordial tehnologic al creării societăţii informaţionale este atribuirea fiecărui
om cîte un cod numeric unic, neschimbat pe viaţă şi chiar după
moarte. Prin definiţie - acesta este
numele obiectului (persoanei)
Se perfecţionează pe an ce treîn sistemul cibernetic şi totodată ce şi tehnologiile aplicării codului
este şi cheia către dosarul electro- de bare, dispozitivelor nano-elecnic al persoanei din baza de date. tronice şi microcipurilor în corpul
Codul devine, de fapt, “numele” şi creierul uman.
persoanei, adică, în procesul de
În încheierea deciziei nr. 20 a
interacţiune cu sistemul, numărul Grupului European pentru Etică în
de identificare devine principalul ştiinţă şi noile tehnologii, aprobafactor de individualizare.
tă de UE în 2005, se menţionează
În adresarea Sfîntului Sinod al despre necesitatea “transformării
Bisericii Ortodoxe Ucrainene din omului” prin “dezvoltarea teh29 decembrie 2003 se menţionea- nologiilor prietenoase corpului
ză: “... Împărăţia lui antihrist nu se uman”, care trebuie să se finalizeze
va construi fără de o bază tehnică cu apariţia oamenilor semi-roboţi.
corespunzătoare, cu ajutorul căre- Această transformare se propune
ia el va dori să-şi atingă scopurile. prin “implantarea diferitor dispoActualul proces de codificare a zitive electronice, microcipuri şi
populaţiei ţine de activitatea po- radio însemnări pe corpul uman”.
litică, socială şi gospodărească a
Este bine cunoscut faptul
cetăţenilor şi se implementează în că, prin mijlocirea dispozitivelor
forme care au asemănare substan- nano-electronice şi a microcipuriţială cu graniţele timpurilor apoca- lor implantabile se poate interveliptice. În context religios, acţiunile ni în activitatea creierului, poate
menţionate anterior capătă cono- fi schimbată starea emoţională
taţie apocaliptică; aceste realizări a omului, se pot impune chipuri
cibernetice sunt calificate ca mij- imaginare, e posibilă acţionarea
loace şi metode sigure în crearea (prin manipulare) asupra centrelor
unei baze tehnice premergătoare de satisfacţie sau frică etc. Astfel,
întronizării lui antihrist.” Recunos- se manipulează cu conştiinţa percutul teolog grec Saranty Sarant- soanei, modificînd şi subminînd
su scrie: “În final, noi trebuie să voinţa liberă a acesteia.
conştientizăm că, odată cu primirea codului de identificare intrăm
Traducere după V. P. Filimonov,
în sistemul global și ne unim cu scriitor - aghiograf, Academia de
statul antihristic al Noii Ere... Cînd ştiinţe din Sankt-Petersburg

A murit după vaccinare???
Tragedie într-o familie din satul Recea, raionul Străşeni! Unicul
lor copil de doar 4 luni a decedat,
după ce i s-a administrat un vaccin
contra poliomelitei. Rudele familiei şi locuitorii satului Recea au fost
cutremuraţi de vestea că unicul
copil al soţilor Ciobanu a murit în
braţele mamei, la o zi după ce i-a
fost administrat vaccin contra poliomelitei. Vecinii familiei spun că
băieţelul era sănătos, iar părinţii

nu s-au plâns niciodată că băieţelul ar fi fost bolnav.
Părinţii băieţelului au refuzat
să vorbească în faţa camerelor de
luat vederi. Totuşi, vecinii şi rudele familiei spun că soţii îi acuză
pe medicii din sat de neglijenţă.
Vestea că bebeluşul a decedat a
băgat spaimă în toţi locuitorii, dar
în special în cei care au copii mici.
Aceştia spun că vor refuza să-şi mai
vaccineze micuţii. Jurnaltv.md

Catehizare: Argumente apologetice
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De ce sunt mai sănătoşi oamenii care se roagă?
Peste 85% dintre pacienții
americani care suferă de o boală
deosebit de gravă se roagă, – indică un studiu publicat de cercetători ai Universității Rochester
(SUA). Acest procent este semnificativ mai mare decât cel al persoanelor care apelează la metode
alternative de tratament (precum
homeopatia). Această statistică
pare justificată de numeroasele
studii care indică o paletă variată
de beneficii pe care rugăciunea le
aduce sănătății.
Dr. Herbert Benson, specialist
cardiovascular la Facultatea de
Medicină din cadrul Universității
Harvard și un pionier al studiilor vizând legătura dintre minte și corp
este cel care a descoperit „răspun-

sul de relaxare”, o stare a corpului
care intervine după o perioadă de
rugăciune sau de meditație. După
astfel de perioade, metabolismul
corpului încetinește, la fel și ritmul
inimii, tensiunea arterială scade,
iar ritmul respirației devine mai
calm și mai regulat.
Această stare psihologică a
fost de asemenea corelată cu un
sentiment de control, cu un sentiment de luciditate liniștită și cu o
stare de pace a minții. Efecte sunt
notabile, mai ales din perspectiva
faptului că mai mult de jumătate
dintre controalele medicale din
Statele Unite, sunt motivate de
probleme precum depresia, tensiunea arterială ridicată, ulcere,
migrene care, la rândul lor, sunt

provocate în parte de nivelurile ridicate de stres și anxietate.
Numeroși cercetători au vrut
să afle mai sigur ce mecanism biologic este acționat prin rugăciune. Neurologul Andrew Newberg,
directorul Centrului pentru Spiri-

De ce trebuie să purtăm CRUCEA (pilde)

Ora de religie. Profesorul vorbea despre cruce şi despre moartea lui Iisus pe ea. Un elev se arătă
nedumerit: “De ce oamenii după
atâta timp ţin atât de mult la un instrument de tortură? Ei îşi aşează
pe pereţi în case crucea, o poartă
la gât. N-ar fi mai potrivit un semn
al Învierii, nu unul al morţii?” Profesorul le povesti atunci copiilor o
întâmplare. Bunicul şi nepotul au
ieşit în parc într-o iarnă. Lacul era
îngheţat. Băieţelul nu rezistă să se

dea pe gheaţa lucioasă. Gheaţa nu
era însă atât de groasă şi se sparse.
Copilul căzu printre sloiuri. Bunicul nu avu altă soluţie să-şi salveze
nepotul decât întinzându-i bastonul cu care îl trase din apă pe
băieţel. Îl înveli în propria haină
şi-l duse repede acasă. Copilul îşi
reveni repede după o baie caldă.
Bătrânul însă nu rezistă sperieturii.
Făcu un atac de cord şi muri. Familia, după obicei, dădu de pomană
din obiectele bătrânului. Veni şi

Cum SĂ-L VĂD PE DUMNEZEU
Cum să cred în Dumnezeu dacă
nu-l văd? Unde e, ca să cred în El?
Sunt întrebările omului dornic de
palpabil. Omul modern este adesea atât de încrezător în simţurile
sale fizice încât ceea ce nu poate
fi văzut, mirosit, auzit, gustat sau
atins nu există. Un om credincios
s-a confruntat cu astfel de întrebări
venite de la fiul său. Şi i-a spus tâ-

nărului UN EXEMPLU-EXPERIMENT:
“Ia o lingură de sare şi pune-o întro farfurie plină cu apă şi mai vorbim mâine.” A doua zi tatăl i-a cerut
fiului: “Adu-mi sarea pe care ai puso în apă. - Nu pot să ţi-o dau, răspunse băiatul, s-a dizolvat. - Gustă
din marginea farfuriei. Ce gust are
apa? - Sărat. - Dar din mijlocul farfuriei? La fel. - Mergi şi pune farfu-

rândul bastonului în care omul îşi
sprijinise bătrâneţile. Nepotul se
opuse ca acel obiect să fie dat de
pomană. Le spuse părinţilor: “Cu
acest baston bunicul mi-a salvat
viaţa mea, în timp ce pe a sa a pierdut-o. Atât cât voi trăi, vreau să am
cu mine bastonul ca semn al iubirii
sale faţă de mine!” După această
poveste, copiii înţeleseră de ce oamenii ţin atât de mult la acele bucăţi de lemn, numite cruce.

ria la soare. Mâine o să poţi să-mi
dai sarea pe care ai pus-o în apă.” A
doua zi, băiatul a găsit sarea în
farfurie. Apa se evaporase. Atunci
tatăl i-a spus: “Faptul că nu poţi
să-l vezi pe Dumnezeu, ca și sarea
dizolvată în apă, nu înseamnă că El
(ea) nu există sau că nu e prezent în
creaţia sa. Pe El omul îl percepe cu
un al şaselea simţ: se cheamă credinţă, așa cum și sarea din apă doar
cu simțul gustului.”

Gura lumii nu o opreşte nimeni
“Un tată cu fiul său duceau la
târg un asin, să-l vândă. Tatăl şi
fiul mergeau pe jos.
- Ce oameni proşti! – grăiră
trecătorii… îşi rup încălţămintele şi picioarele ca să cruţe potcoavele măgarului…
Atunci tatăl se sui călare pe
asin.
- Ce tată fără pic de inimă! –
grăiră alţi trecători… uite că n-are
milă de copilul lui; îl lasă, sărmanul, să bată drumul pe jos.
Tatăl se dădu jos de pe asin şi îl
sui pe copilul său.
- Poftim! – grăiră alţi trecători,
nu peste mult… Şi ăsta se cheamă copil cu bună creştere?… bă-

trânul lui tată să bată drumul pe
jos, iar el să stea călare.
- Ce-i de făcut cu oamenii ăştia? – îşi zise în sine tatăl…
Şi se sui şi el pe asin, alături de
copil, în nădejdea că astfel va astupa gurii lumii. Dar ţi-ai găsit-o!
Abia făcură câţiva paşi şi oamenii
începură:
- Uite, ce oameni tirani! Două
matahale de oameni sănătoşi se
suie pe un biet asin!…
- Ascultă, fiule – zise atunci
tatăl – cu oamenii ăştia nu mai
este de ieşit la cale… Hai să mai
încercăm una.
Şi se coborâră tatăl şi fiul de pe
asin… Luară o prăjină de lemn şi,

Dragostea de mamă
O tânără domnişoară s-a întors
acasă într-o după-amiază. Avusese o zi grea, cu multe probleme
şi acum era obosită şi supărată.
Mama ei, femeie în vârstă, s-a grăbit să-i iasă în întâmpinare. S-au
aşezat împreună la masă, dar, ca
orice mamă, a văzut de îndată tristeţea din sufletul fetei şi a căutat să
o liniştească.
- Mai lasă-mă în pace,
mamă! Crezi că toate se pot
rezolva aşa, cu una, cu două?
Nici nu ştii despre ce-i vorba.

- Dar îmi poţi povesti - i-a răspuns, cu răbdare, mama. Poate
te-aş putea ajuta...
- Cu ce să mă ajuţi, cu sfaturi?
M-am săturat de atâtea întrebări
şi sfaturi.Lasă-mă în pace! - a mai
strigat tânăra fată şi a plecat în grabă, trântind uşa.
Spre seară, când s-a mai liniştit,
când şi-a dat seama de greşeala
ei, desupărarea pe care i-o pricinuise, cu siguranţă, mamei, s-a
întors. Acasă însă, şi-a găsit mama
aşteptând în fotoliul din faţa fe-

legându-l pe asin, îl ridicară în spate şi porniră cu el la drum. Atunci
trecătorii începură a râde cu hohot
ca de nişte nebuni de fapta lor.
Istorioara aceasta e cu multă
învăţătură. Ea ne arată ce păţeşte
omul când se ia după gura lumii.
Gura lumii este o mare putere şi
ea stă, de regulă, în slujba răului,
în slujba lui satana. Gura lumii se
amestecă şi în mântuirea sufletului. Gura lumii e cea dintâi armă pe
care o ridică diavolul contra mântuirii unui suflet. Îndată ce te laşi
de răutăţi şi apuci pe calea Domnului, „gura lumii” nu te mai scoate
din „sectar”, „ţicnit”, „smintit” etc.

restrei, cu capul în piept, parcă ar
fi adormit. Dar ea murise, murise
de inimă chiar în după-amiaza
aceea. Zadarnice au fost lacrimile
ce au urmat, zadarnică a fost toată
durerea fetei. Mama murise şi ultimele cuvinte pe care le auzise de
la copilul ei fuseseră: “Lasă-mă în
pace!”. Acest lucru o durea cel mai
tare pe tânăra fată: mama murise
fără ca ea să-i fi spus, de fapt, cât
de mult o iubeşte, câtă nevoie are
de prezenţa ei, de sfaturile ei, de
dragostea ei - dragoste de mamă.
“După Dumnezeu, nu iubesc pe
nimeni.

tualitate și Minte la Universitatea
Pennsylvania a descoperit că, în
timpul rugăciunii, regiunea creierului responsabilă de orientarea și
asocierea, acea zonă care ne ajută să distingem între noi înșine și
obiectele din jur, își reduce activitatea.
Alte cercetări au încercat să
afle dacă nu cumva rugăciunea
ar funcționa pe baza aceluiași
mecanism ca și tehnicile de relaxare , a testat comparativ efectele
meditației spirituale și a concentrării nespirituale asupra unor persoane care sufereau de migrenă.
Rezultatul a fost că cei care au meditat folosind afirmații spirituale
(„Dumnezeu este bun. Dumnezeu
este pace. Dumnezeu este dra-

goste.”) au prezentat o diminuare
a numărului de dureri de cap și o
creștere a toleranței la durere, față
de cei care s-au concentrat asupra
unor afirmații fără substrat spiritual .
Potrivit unui studiu finanțat
de Institutul Național de Sănătate
din Statele Unite, persoanele care
se roagă zilnic prezintă un risc de
a dezvolta probleme cu tensiunea
arterială, cu 40% mai scăzut decât
cei care nu au o disciplină spirituală constantă. Însă diferența este
vizibilă și prin compararea celor
care se roagă cu cei care nu se roagă deloc.
22.01.2012 - semneletimpului.ro

Oamenii care merg la
biserică sunt mai pozitivi
Un studiu sociologic arată că
oamenii care merg la biserică pentru a participa la slujbele religioase
şi la sărbători sunt mult mai binevoitori, privesc cu speranţă spre
viitor şi există mai puţine şanse
să facă depresie. Astfel, cei care
merg în mod frecvent la slujbe şi
ceremonii religioase sunt cu 56 %
mai aproape de o vedere optimistă a vieţii şi au cu 27% mai puţine
şanse de a face depresie sau o altă
boală mentală, spune studiul realizat la Universitatea Yeshiva din
Manhattan.
„Am observat practicile religioase a 100 000 de femei şi - vă
place sau nu - am găsit o conexiune puternică între mergerea la
biserică sau orice alt fel de rugăciune şi viziunea pozitivă a vieţii”
aspus cercetătorul Eliezer Schnall,
profesor asociat de psihologie la
Universitatea Yeshiva.
„Am luat în considerare un număr de factori psihologici: optimism, depresie, ostilitate cinică şi un

număr de subcategorii care implică
sprijin social şi izolare socială” a adăugat ea. Legătura dintre activitatea
religioasă şi sănătate este evidentă
la femei, mai ales la cele mai în vârstă, viaţa lor religioasă fiind una dintre cauzele longevităţii lor.
Cercetătorii au examinat variate aspecte, printre care şi sprijinul
spiritual oferit de un preot.
www.doxologia.ro

O acțiune de binefacere a
Bisericii
Sf.M.Mc.Dumitru din Anenii Noi, a
Sfînta Evanghelie ne învață că
nu cei sănătoși au nevoie de ajutorul doctorilor, ci cei bolnavi, invalizi, abandonați, necăjiți, scîrbiți…
Fiind, spre regret și printre locuitorii raionului nostru asemenea categorii, noi adesea manifestăm față
de ei o atitudine de indiferență,
catalogîndu-i ca pe niște accidente ale naturii, însă foarte rar ne
dăm seama că ei de fapt ne sunt
nouă ca o lecție de luare aminte
și un mesaj a lui Dumnezeu către
noi, de la care așteaptă răspunsul
milosteniei și mulțumirii pentru
darul sănătății. Astfel, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Biserica

făcut o acțiune de binefacere pentru copii centrului de reabilitare și
integrare socială.Cu cîntări, poiezii
și dulciuri, fețele copiilor emanau
o bucurie inedită.Reticenți dintru
început, s-au dovedit a fi mai tîrziu
ca niște frați și surori cu oaspeții.
Această plăcere sufletească a
motivat datoria morală a Bisericii
ca pe viitor, pe lîngă aceste ocazii de surpriză plăcută, să se facă
săptămînal și vizite de catehizare
la acești copilași, pentru a le
falicita o mai ușoară integrare nu
doar în societate, dar și în spiritual
credinței noastre strămoșești.
Eleva cl.12, Olga Caraman
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Activitatea bisericii

Reînnoire spirituală la Banca de
Economii

Вечная им память !

- По случаю
20-летней
годовшины,
церковь
района,
руководство,
полицейскии,
и всеx
скорбящие
сердца, жены
одиннокие
и дети
оставшийся
без отцов,
вспомнили
о своих блиских, падших в 1992 году
в сoпротивление с преднестровскими
сепаратистами. По этому поводу в
церкови, была совершина заупокойная
панихида.
В знак уважении и благодарности
за готовность к самопожертвованию,
государство наградило всех участников
которые осталиь в живых, ордином
священного креста.

В своем слове, отец Иоан Валуца,
напомнил всем присутцтвуюшим о
тленности нашего бытия, о внезапности
нашей кончины и призвал всех к памяти
вечной в духе молитвенной солидар
ности, как к единственому способу
помощи душам умерших внезапно в
бою, без свечи, без последнего слово
прощения, защищая веру и отечество.
Вечная им память !!!

O decizie istorică: Fără
homosexuali la Anenii Noi
Moldova fără homosexuali!
Consilierii raionali de la Anenii Noi
au urmat exemplul colegilor de la
Bălţi şi au scos în afara legii manifestaţiile organizate de minorităţile sexuale. Interdicţia a fost votată
inclusiv și de consilierii alianţei
de guvernare, care cel puţin la
Chişinău promovează proiectul
Legii Antidiscriminare.
Ştirea a mulţumit biserica ortodoxă locală şi a supărat militanţii pentru drepturile
omului(homosexualilor).
Iniţiativa a fost înaintată de
către fracţiunea partidului comuniştilor care deţine majoritatea.
După 10 minute de dezbateri, decizia a fost
adoptată.
Locuitorii oraşului Anenii-Noi spun că
o asemenea decizie trebuia să fie adoptată
demult. Gestul autorităţilor raionului AneniiNoi i-a mulţumit pe deplin pe reprezentanţii
bisericii ortodoxe participanți la ședința consiliului. Diaconul bisericii Sf.M.Mc.Dumitru
din raion, Ghenadie Valuța speră că şi alte
consilii raionale vor proceda la fel, ”opunînd

rezistență guvernării și proiectelor lor distructive de sodomizare a Moldovei”.
La polul opus este Coaliţia Antidiscriminare.
Consiliul raional Anenii Noi au luat atitudine faţă de manifestările publice ale minorităţilor sexuale, după ce recent şi consilierii
de la Bălţi au interzis desfăşurarea paradelor
gay în capitala de nord.
Jurnaltv.md

Exemplul copiilor –rușine pentru
maturi...
Cu prilejul Postului
Mare, conștiința îngerească a copilașilor din
grădinița „Andrieș ”a
dorit să-și pregătească
suflețelul lor fraged de
sfînta și marea sărbătoare a Învierii Domnului.
Astfel, de sărbătoarea
celor 40 de mucenici,
însoțiți de educatoarea
lor Elena Țurcanu, au
rîvnit să vină la sfînta Biserică, să jertfească răbdare, ascultînd slujba
și împărtășindu-se cu trupul și sîngele lui
Hristos cel înviat a treia zi.
Văzînd lumina bucuriei și dragostea curată de pe fețele acestor îngerași, inevitabil
te trimitea gîndul și la cei maturi, părinții
lor-copii lui Dumnezeu, care sunt bolnavi
de păcatele vieții și obsedați permanent de
lipsă de timp pentru Dumnezeu, dar care
rîvnesc și ei la sărbătoarea Paștelui, la fericirea copiilor lor și la bucuria cea veșnică.

Și doar atunci cînd scîrbele vieții le ating
pruncii pentru păcatele părinților lor, atunci
fie e prea tîrziu, fie apare rușinea păcătoasă de a apela la Dumnezeu, fie chiar îl caută cu lacrimi, dar și cu experiența durerii...
Dumnezeu să îi trzească din păcatul uitării
de Dumnezeu, ca să nu vină cumva timpul
cînd copii sau nepoții noștri să fie nevoiți să
plătească preț scump pentru datoria predecesorilor săi, cu lacrimi și scîrbe nemeritate.
Prof. Ana Miron

Ziua de 7 martie a
fost pentru colectivul
băncii de economii, filiala Anenii Noi, o zi cu
adevărat a purificării, a
înoirii și a unui început
bun.
La inițiativa și cu
bunăvoința directorului Mațarin Alexandru,
părintele Ioan a săvîrșit
slujba resfințirii edificiului și a personalului angajat.Cu acest prilej, din contextul postului
mare, părintele a ținut să-i îndemne pe toți
la virtutea iertării-împăcării, spovedirii și
împărtășirii ca început al oricărui lucru bun
în viață, apreciind totodată osteneala zilnică
a colectivului și importanța cultivării virtuții

S-a stins din viață speranța multor
pacienți
Data de 15 ianuarie 2012,
a rămas pentru totdeauna o zi
de doliu pentru locuitorii r-lui
Anenii Noi, deoarece una din
puținele speranțe ale multor
pacienți din spitalul raional s-a
stins din viață, lăsînd întregul
colectiv șocat de moartea subită a colegului lor.
La cei 58 de ani, d-ul Valeriu Gheorghian a reușit să realizeze pentru acest spital lucruri și fapte,
ca nimenea altul.El dimineața era primul și
seara pleca ultimul, socotind importanța
pacienților și a spitalului, nu mai prejos ca
cea a propriei familii.
Acest medic, cu adevărat binecuvîntat
de Dumnezeu, a îmbinat perfect simplitatea cu prietenia și profisionismul cu limbajul
omănos.Î-mi amintesc de modestia lui încă
din anii comuni de studențime la universitatea de medicină “N. Testimițeanu”, dar și

de resursele colosale pe care le-a depus la
edificarea întregului complex al spitalului
raional.
De aceia, socot pe bună dreptate, că valoarea acestei personalități nu va fi niciodată dată iertării, ci așa cum a menționat și ministrul sănătății, d-ul Andrei Usatîi, prezent
la funerarii, ne va fi un model-icoană și un
mesaj veșnic al prelunjirii testamentului său
bogat. Veșnică lui pomenire!
Nicolaie Pila, medic

Creștinii ortodocși în apărare!!!
În timp ce justiția
națională începe să
condamne
”agresiunea” față de homosexuali, la Chișinău s-a lansat Coaliția ANTI-GHEY,
formată din ONG-uri
creștine, militari, sportivi, polițiști și cetățeni
de rînd. Membrii noii
organizații se declară
un antipod al Coaliției Antidiscriminare a
minorităților sexuale, pe care o acuză de
comportament social agresiv. Mai mult,
ong-urile din Coaliția Antidiscriminare sunt acuzate că vor să
se îmbogățească din banii Occidentului pentru promovarea Legii
Antidiscriminare, prefăcîndu-se
în victime prigonite în Moldova.
Coaliția ANTI-GHEY acuză
Coaliția Antidiscriminare că
agresează din punct de vedere
moral și juridic, trăgînd prin
instanțe persoane fizice, juridice și mass-media, – care se
opun intenției de extindere a drepturilor
homosexualilor în Republica Moldova, dar

Anunț

Joi, 19 aprilie, în biserica Sf. M.Mc Dumitru din r-ul Anenii Noi, Mitropolitul
Chișinăului și al întregii Moldove Vladimir,
va săvîrși taina Sf. Botez. Doritorii de a primi
o binecuvîntare arhierească și de a partici-

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

răbdării, ca răspuns plăcut pentru vizitatori.
La rîndul său membrii personalului au rămas plăcut surprinși, mulțumind părintelui
pentru lumina cuvîntului și căldura cu care
s-au simțit îmbrăcați la suflet.
Redacția

CYANBLACK

și pentru dreptul creștinilor la libera exprimare cu privire la păcat..
În replică, reprezentanții Coaliției Anti-

discriminare au declarat că îi vor chema în
judecată pe membrii Coaliției ANTI-GHEY.
pa la bucuria încreștinării unui prunc, sunt
așteptați la ora 16.00.
Preşedinte – IPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove Director: prot. Ioan Valuţa,
preotul raionului Anenii Noi
Secretar responsabil: Ghenadie Valuţa
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