
Această sărbătoare se mai numeşte şi Ară-
tarea lui Dumnezeu, deoarece la săvîrşirea Tainei 
Botezului s-a arătat lumii Sfînta Treime (Mt. 3.13-
17). Dumnezeu Tatăl a vorbit din cer despre Fiul 
Său, Fiul s-a botezat de la Sf. Ioan Botezătorul şi 
Înaintemergătorul, iar Sfîntul Duh s-a pogorît 
peste Fiul Domnului în chip de porumbel. Din 
timpurile străvechi acest praznic se numea praz-
nicul Iluminării sau al Luminilor, deoarece Dum-
nezeu este Lumină şi Lumina s-a arătat „celor ce 
erau în întuneric şi în 
umbra morţii” (Mt. 4, 
16). Anume în această 
zi, cînd Ioan Botezăto-
rul îndemna oamenii 
în ţinuturile Iordanului 
– Palestina, la pocăin-
ţă, căci s-a „apropiat 
împărăţia cerurilor” 
(Mt.3, 2) şi îi boteza 
doar cu apă, fără pu-
terea Sf. Duh, pentru ai 
face „fiii împărăţiei lui 
Dumnezeu, Mîntuito-
rul Hristos, Dumnezeul 
cel Atotputernic, în chip smerit a coborît în apele 
Iordanului, la picioarele lui Ioan pentru a împlini 
legea cea nouă. El s-a botezat de la Ioan, ca prin 
botezul Său să deschidă dreptul fiecărui suflet 
dornic de mîntuire de a se legitima ca purtător 
de Hristos prin botez, mădular al trupului Lui şi 
potenţial candidat la dreptul de a moşteni Împă-
răţia şi viaţa veşnică.

Botezul lui Hristos, administrat de Sfinţii 
Apostoli şi copiilor şi maturilor, a devenit poarta 
de intrare a omului în credinţa creştină, “născîn-
du-se din apă şi din Duh” (Ioan 3,5), spre ne-

murire. De aceea, în Biserica primară se rînduise 
un obicei ca cei ce doreau să primească botezul, 
după pregătiri minuţioase în dogmele credinţei, 
să fie botezaţi în aceeaşi zi ca şi Hristos.

Pînă la Hristos, oamenii mergeau în iad, de-
oarece dreptul oferit de sfîntul botez, ca potenţial 
candidat la paradisul veşnic, fusese distrus de pă-
catul lui Adam. Oamenii se năşteau spre moarte, 
lucru total inversat după naşterea şi botezul lui 
Hristos. De acest praznic măreţ, unul din cele 12 

praznice împără-
teşti, vorbesc prac-
tic toţi sfinţii părinţi 
din toate seco-
lele. Sfîntul Ioan 
Damaschin, de 
exemplu, spunea 
că Dumnezeu s-a 
botezat nu pentru 
că avea nevoie de 
purificare, ci „ca 
prin ape să înece 
păcatul omenirii”, 
împlinind legea şi 
deschizînd taina 

Sfintei Treimi, precum şi ca să „sfinţească fiinţa 
apelor”, dîndu-ne chip sau exemplu de Botez.

De aceea, în această zi creştinii merg în număr 
mare la biserici, cu vase, pentru a-şi sfinţi apele 
în agheasmă, care devine după aceasta nestrică-
cioasă ani de zile, şi cu care îşi mai sfinţesc şi gos-
podăriile de duhurile necurate. În multe localităţi 
această sfinţire o face chiar preotul, mergînd de 
la casă la casă şi vestind bucuria prilejului curăţirii 
şi înnoirii firii prin Botezul lui Hristos, „căci întru 
moartea Lui ne-am botezat, ... deci şi învierii 
Lui vom fi părtaşi” (Rom 6, 3-11).

„Naşterea ta Hristoase, Dumne-
zeul nosrtu, răsărit-a lumii, lumina 
cunoştinţei...(tropar)

  Domnul nostru Iisus Hristos, Mîntu-
itorul lumii, s-a născut din Fecioara Ma-
ria pe timpul împăratului Augustus, în 
oraşul Betleem. August a poruncit să se 
facă recensămînt pe întreg teritoriul im-
periului, inclusiv şi în Palestina. De aceea 
Fecioara Maria a trebuit să meargă în ora-
şul Betleem (al lui David, fiind din acelaşi 
neam), pentru a se înscrie în listele ceza-
rului. Aici în acest oraş, negăsind nici un 
loc liber de închiriat, într-o peşteră de la 
marginea oraşului, destinată bovinelor, 
între fînul şi paiele de hrană pentru ele, 
s-a născut într-o noapte de iarnă rece, 
fără nici un fel de condiţii elementare, 
Dumnezeu Omul, Mîntuitorul lumii, Iisus 
Hristos. Naşterea s-a făcut pe cale supra-
naturală, aşa încît, Fecioara Maria fără ni-
ciun ajutor omenesc, a fost scutită chiar 
şi de durerile fireşti ale femeii la naştere. 
Însă în timpul miezului de noapte, pe 
cînd întreaga umanitate era cuprinsă de 
întunericul păcatului, vestea despre Naş-
terea Mîntuitorului lumii, au auzit-o pri-
mii, păstorii ce-şi păzeau turmele. Îngerul 
le-a stat în faţă şi le-a zis: ”Nu vă temeţi: 

vă blagovestesc vouă bucurie mare, ca 
să fie la toată lumea, căci s-a născut as-
tăzi Mîntuitor în oraşul lui David, care 
este Hristos- Dumnezeu.”, apoi înge-
rii din cer au cîntat: „Slavă întru cei de 
sus lui Dumnezeu, şi pre pămînt pace, 
întru oameni bunăvoire.”, după care 
păstorii, smeriţi, primii mergînd, s-au în-
vrednicit să se închine pruncului. În afară 

de păstori, Naşterea Domnului a fost ves-
tită şi de către o stea neobişnuită unor 
magi astronomi, care ştiiau din prooroci 
despre apariţia ei, pe timpul naşterii unui 
Mesia. Anume steaua i-a condus la peş-
tera Domnului. Prin ei se simbolizează de 
fapt întreaga lume păgînă care mai întîi 
de iudei şi-a plecat genunchiul în faţa 
adevăratului Mîntuitor al lumii. Intrînd 
ei în peşteră, unde era Pruncul, I s-au 
închinat şi i-au adus daruri: aur, smirnă 
şi tămîie. (Mt. 2.11). Guvernatorul Iudeii 
de pe atunci, Irod Agripa, aflînd despre 
naşterea lui Mesia, căruia i se mai spunea 
şi Împăratul lumii şi temîndu-se să nu-şi 
piardă scaunul împărătesc, cu vicleana 
intenţie de a i se închina, i-a rugat pe 
magi să-i vestească locul peşterii, pentru 
a-l omorî de fapt pe pruncul Iisus. Magii 
însă, primind înştiinţare de la înger, să 
ocolească la întoarcere cetatea lui Irod, 
unde îi aştepta, i-a stîrnit mînia, mînie ce 
s-a soldat cu răzbunarea prin omorîrea a 
cca. 14000 de prunci de pînă la doi ani, 
în speranţa că va fi şi Hristos printre ei. 
Aceşti prunci, au fost de fapt primii mu-
cenici ce au mărturisit pe pruncul Iisus 
prin jertfa lor.

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

● Apare cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove ●
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În ziua a 8-a după naştere, conform le-
gii V.T.-re, la evrei, fiecare parte bărbătească 
trebuia tăiată împrejur, simbolizîndu-se astfel 
un fel de botez-testament de apartenenţă la 
seminţia lui Avraam.(Fac.17,10-14). La aceas-
tă rînduială, pruncului i-a fost pus numele 
Iisus, nume ce simnifică Mîntuitorul lumii. 
Acest nume a fost vestit încă de Arhanghelul 
Gavriil în ziua Buneivestiri a Maicii Domnului 
(Lc.1.31-33). Conform tîlcuirii sfinţilor părinţi, 
Dumnezeu, Creatorul legii, a primit prin firea 
sa umană, tăierea împrejur, arătînd exemplul 
ferm că oamenii trebuie să îndeplinească ne-
schimbat dumnezeieştele rînduieli. Prin acest 
ritual Iisus a vrut să arate că este un Om real, 
şi nu o nălucă, aşa cum învăţau unii eretici, 
ca docheţii. În Noul Testament, această rîn-
duială a fost înlocuită cu taina Botezului, care 
este ca un prototip al aceluiaşi ritual, doar că 
semnificaţia fiindui schimbată. Mărturii des-
pre acest praznic întîlnim la sfinţii părinţi încă 
în sec. IV. Odată cu tăierea împrejur, Domnul 
nostru Iisus Hristos a primit şi numele Iisus( 
Mîntuitorul), ca peceată a slujirii sale pentru 
mîntuirea lumii (Mt.,1,21). Aceste două eveni-
mente realizate la începutul vieţii pămînteşti 
a lui Iisus, ne aminteşte nouă, creştinilor, că 
am intrat în legătura Testamentului Nou cu 
Dumnezeu şi „ în El suntem netăiaţi împrejur 
(prin botez), cu tăiere nefăcută de mînă, prin 
dezbrăcarea de trupul cărnii, întru tăierea 
îmrejur a lui Hristos (Colos.2.11). Însăşi nu-
mele de creştin mărturiseşte despre unirea 
omului cu Dumnezeu în legea nouă, unire, a 
cărei durată este deja de 2009 ani.

Tăierea împrejur 
a lui Iisus

 Botezul Domnului (19 ianuarie)

Este deja o tradiţie ca de Crăciun, la Bise-
rica Sf.M.Mc. Dumitru din Anenii Noi, să vină 
pentru copilaşii enoriaşi, Moş Crăciun cu da-
ruri multe, întrucît fiind mici şi neînţelegînd 
suficient valoarea şi importanţa Bisericii şi a 
credinţei în care sunt botezaţi, este benefic 
să se pătrundă în inimele lor prin daruri-
le pruncului Hristos, prin colinde rostite şi 
cîntate, ca astfel să resimtă şi ei afecţiunea 
sau căldura maternă  a Bisericii. Acest lucru 
foarte bine l-au asimilat sectarii care adesea 
prin aceasta îşi dobîndesc victimele, dăru-

ind un bun limitat, dar cîştigînd bunăvoinţa, 
bucuria şi încrederea sufletului nelimitat. De 
aceea şi în anul acesta, acest act generos se 
va extinde şi asupra copiilor de la şcoală, ce 
vin la orele de religie, şi care vor fi prezenţi 
la sfînta Liturghie de Naşterea Domnului. În 
această vîrstă fiindu-le dominantă partea 
afectivă, orice act/cuvînt generos al Bisericii 
este o memorie şi o recunoştinţă ce duce la 
formarea unor deprinderi de viaţă în şi cu 
Biserica lui Hristos. Aceste deprinderi sunt 
de fapt „arvuna” viitorului lor duhovnicesc.

Moş Crăciun pentru copiii Bisericii

С Рoждествoм
Христoвым!

Правoславная цер
кoвь Празднует вoт 
уже 2009летнюю 
гoдoвщину рoждения 
Иисуса Христа. Самo 
сoбoй разумеется, чтo 
праздники сами пo себе 
являются радoстными 
сoбытиями для людей, 
не гoвoря o таких как 
Рoждествo Христoвo, 
Пасха и другие. Без них 

наша жизнь была бы бессмысленнoй. Тoчнo также, 
как каждый из нас oтмечает свoй день рoждения, мы 
вспoминаем ежегoднo o величайшем oтце и педагoге 
христианскoй эры, сoвершеннoм мoралисте и 
гуманисте, БогоЧеловеке – Иисусе Христе. Этo 
вoспoминание o нем oткрывает егo перед нами как 
пример бoжественнoй любви, терпения, смирения 
и милoсти к каждoму челoвеку, а также как един
ственнoе спасение, счастье для каждoгo из нас, как в 
этoй кoрoткoй жизни, так и в загрoбнoй.

Иисус Христoс рoдился в Вифлееме, o чем былo 
предсказанo в Ветхoм Завете за 500 лет дo тoгo: «Вoт 
дева вoзьмет в чреве и рoдит сына и наречет ему 
имя Емануил, чтo oзначает с нами Бoг.» (Ис. 7.14).

Кoнечнo, нехристианин не мoжет пoнять, как 
мoжет рoдить девственница, также как не мoжет 
oбъяснить себе, каким oбразoм ежегoднo в день 
Пасхи Иерусалимскoй церкви «Гроба Гoспoдня», в 
присутствии тысячи людей сoвершается величайшее 
чудo на земле - снисхoждение благoдатнoгo oгня. Нo 
все-таки Христoс, как Бoг, дoлжен был рoдиться 
иначе, пo другим сверхъестественным закoнам, 
чтoбы не идти к «биoлoгическoй смерти, а к вечнoй 
жизни, - гoвoрит святoй Иoанн дамаскин (XIV век).

Пoчему рoдился Христoс? Как гoвoрит 
древнегреческий филoсoф Платoн, челoвечествo 
пребывалo в глубoкoм мoральнoм, духoвнoм и 
сoциальнoм кризисе (нищета, кoррупция, инцест, 
гoмoсексуализм, прoституция). Пoтoму пo мере 
деградации челoвечества дoлжен был рoдиться 
Спаситель, кoтoрый принес бы с сoбoй, через свoю 
смерть, «ревoлюцию» и вoйну прoтив зла. умертвил 
бы смерть. Яснo, чтo егo рoждение явилoсь людям 
спасительным дoбрoм, нo любoе дoбрo oбычнo 
вначале oтталкивается и дoказательствoм тoму 
является царь Ирoд пoгубивший 14.000 детей не 
дoстигших двухлетнегo вoзраста, лишь бы найти 
среди них Христа. Вoт пoчему женщин, убивающих 
свoих детей абoртами, называют ирoдиадами или 
убийцами малых душ.

дoрoгие граждане райoна, братья и сестры, 
вo Христе! Пусть этoт праздник принесет в Ваши 
дoма ту радoсть, кoтoрая oхватила Вас тoгда кoгда Вы 
рoдили сoбственнoгo ребенка! Вспoмните o Христе 
и o христианскoм вoспитании, кoтoрую oн пoлучил 
oт Марии, чтoбы и Вы сами вoспитывали свoих чад 
в духе любви, дoбрoдушия, уважения, дабы таким 
oбразoм «вакцинирoвать» их прoтив агресивности, 
наркoмании, эрoтики, насилия и т.д. И так как сейчас 
заканчивается Рoждественский пoст, пусть каждый из 
нас пoстится скoлькo мoжет, чтoбы пoдгoтoвить свoи 
чувства и разум через oчищение, испoведь и причастие 
к великoму сoбытию челoвечества, прoтив кoтoрoгo 
oказались бессильными все силы зла в истории.

Пусть Ваши пoдгoтoвленные к празднику сердца, 
станут теми яслями, в кoтoрых Вы сами «духовно 
рoдили» бы свoегo Христа-младенца. желаем вам 
душевный пoкoй, радoсть, дoбрoдушие, любoвь и 
единствo правoславных хрестьян! Аминь.

Пoздравляем также с Рoждествoм Христoвым, 
рукoвoдствo райoна, и ждем всех верующих на 
праздничную литургию 7 января 2009 гoда в 9.00 
часoв. Да поможет вам господь!

С любoвью и уважением Ваш духoвный 
oтец Иoанн Валуца, настoятель церкви 
гoрoда Анений Нoй
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Violenta sectarilor

Un seminar de suflet 
la Anenii Noi

Tradiţional, înainte de hram Bise-
rica, cu binecuvântarea preotului Ioan 
Valuţa, organizează pentru preoţi, pă-
rinţi şi, în special, profesori un seminar 
sau o conferinţă cu caracter pedago-
gic. Acest proiect cultural este susţinut 
de Asociaţia pentru Educaţie Creştin 
Ortodoxă (AECO), având ca scop prin-
cipal îmbogăţirea cunoştinţelor des-
pre valorile creştine, prin a le folosi în 
procesul de educaţie a copiilor.

La seminarul cu tema “Biserica şi 
şcoala - parteneriat pentru educaţie” 
a fost invitată şi preşedinta AECO Ta-
tiana Doibani. În calitatea ei de peda-
gog cu stagiu şi cu un adevărat dar de 
la Dumnezeu, dna Tatiana Doibani 

a prezentat profesorilor mai multe 
tipuri de lecţii, axate pe problemele 
tineretului şi educaţia lor prin prizma 
valorilor creştine. 

De asemenea programul a inclus 
secvenţe audio, video, cântece la flu-
ier, interpretate de fraţii Victor şi Ilie. 
A urmat apoi o agapă frăţească. 

Participanţii la seminar au primit 
în dar din partea Bisericii seturi de ma-
teriale, cărţi şi calendare. Impresionaţi 
de cele auzite şi văzute la acestă întâl-
nire de suflet, profesorii şi-au manifes-
tat dorinţa de a se întruni şi în vacanţa 
de iarnă sau în cea de primăvară.

Ghenadie Valuţa

Campania «Adolescenţă fără violenţă», 
o reminiscenţă a «Deprinderilor de viaţă».

Elevii liceului „M. Eminescu” 
în fapte de caritate

- În perioada lunii noiembrie-de-
cembrie, cu «binecuvîntarea» Minis-
trului Educaţiei, în toate şcolile din 
Republică s-au desfăşurat lecţii în 
cadrul campaniei «Adolescenţă fără 
violenţă» şi de prevenire a maladiei 
HIV-SIDA.

- Probabil cei de sus 
conştientizează faptul că generaţia 
actuală şi cea viitoare, este 
blestemată de bolile psiho-morale 
(violenţa felurită) şi cele fiziologice 
(HIV-SIDA, cancer etc), însă straniu 
de tot, li se trezeşte grija şi durerea 
pentru poporul cîrmuit, doar atunci 
cînd din exterior le vin nişte indicaţii 
finanţate, sub pretextul «binelui» pe 
care ni-l doresc străinii!!! Este vorba în 
cazul dat de UNICEF şi alte organizaţii 
nonguvernamentale străine, care 
au încercat să-şi impună «binele-
fericit», prin obiectul „Deprinderi 
de viaţă”, cursuri de „iluminare” 
sexuală, - stilat (sterilizant) – mo-
dern – protejat (prostituat) şi alte 
mijloace camuflate cum ar fi pro-
movarea drepturilor homosexu-
alilor în cadrul campaniei „Toţi 
egali, toţi diferiţi”. Tuturor acestor 
campanii le sunt specifice modurile 
de educaţie orientată de jos în sus 
(instincte) şi nu de sus în jos (valori, 
minte, sentimente şi apoi instincte). 
De aceia astăzi frecvenţa părinţilor 
şocaţi de comportamentele copiilor 
lor, creşte.

- Fără a fi perceput ca un opo-
zant faţă de orice apariţii noi, vreau 
să reafirm legea universală a fap-
tului, că acolo unde vreo activitate 
omenească îl evită pe Dumnezeu, 
sfinţenia şi credinţa, adică verticali-
tatea, anticipat este sortită păgubi-
rii. Din acest motiv, statisticile arată 
că rezultatele acestor campanii sunt 
total inverse. Numărul bolnavilor 
HIV-SIDA anual creşte, cu toate că 

tinerilor li s-au lărgit cunoştinţele 
despre SIDA „sexul protejat”, numă-
rul actelor de diverse forme de vio-
lenţă la fel creşte. Oare să fie asta în 
realitate o comandă de autodistru-
gere naţională???

- Citind broşura «Adolescenţă 
fără violenţă», am constatat perma-
nent idei de drepturi ale elevilor în 
raport cu părinţii, profesorii, cei din 
jur, şi deloc de responsabilităţi. Fără 
a subestima drepturile copiilor, cred 
că fără a pune întîi temelia respon-
sabilităţilor de a cinsti părinţii, pro-
fesorii, de a-i asculta, de a fi răbdător 
şi tolerant cu cei din jur, de a nu că-
uta vinovăţia în cei din jur, ci întîi în 
sine, vorba anticipată despre drep-
turile copilului este prematură, fiind 
similară cu un cuţit în mîna unui om 
beat. În alt loc al broşurii se sugerea-
ză că profesorul ce se poartă cu tine 
drăguţ, îţi acordă mai multă atenţie, 
te priveşte şi te atinge, ar putea fi şi 
el suspectat de „slăbiciuni sexuale”. 
Astfel mă întreb: dar dacă profeso-
rul îşi exprimă astfel bunătatea sin-
ceră, oare elevul îl va înţelege? Cred 
că mai degrabă li s-ar trezi elevilor 
senzaţiile sexuale şi orice atingere, 
ei o vor interpreta standard. Astăzi 
deja avem frecvente cazuri cînd 
elevii abuzînd mai mult de aceste 
drepturi, le amărăsc viaţa părinţilor 
şi orele profesorilor. Ar fi mai bine ca 
aceste campanii la urma urmei, să 
se facă întîi cu părinţii, ca ei la rîndul 
lor să le aplice elevilor, şi nu elevi-
lor, ca să-şi înveţe părinţii. De altfel, 
deschis se subminează autoritatea 
părintelui şi a profesorului.

- Desigur că nu putem ignora 
problemele societăţii actuale care 
trebuiesc tratate cu valori autohto-
ne, morală şi credinţă. Aceste valori 
ar spulbera de la sine problemele 
ruşinoase ale tinerilor. Dar să le fo-

losim aceste probleme sociale ca pe 
o „mască terapeutică”, pentru a dis-
truge în realitate tineretul, este de 
fapt un genocid.

- Multe lucruri anomalice tre-
buiesc astăzi tratate izolat, nu 
popularizate cu pretext de în-
ştiinţare spre prevenire, întrucît 
omul sănătos (copilul), mai poate 
să fie şi traumatizat psihologic, 
sau tentat să experieze interzi-
sul. Să le formăm întîi copiilor, 
temelia binelui, ca cunoscînd răul 
să-l poată aborda corect. Asta în-
seamnă să oferim o educaţie de 
sus în jos.

- Folosirea valorilor terapeutice 
străine cu siguranţă va duce la devia-
ţii. Strămoşii noştri ne-au lăsat valori 
terapeutice trecute printr-o experi-
enţă de-a veacuri. Să încercăm doar 
să le vorbim cu fapte copiilor, despre 
mai multă iubire, şi vom vedea cum 
vom vorbi mai puţin de violenţă. Nă-
dăjduim că anume credinţa şi iubirea 
fiind la temelia educaţiei, ne va adu-
ce pe drumul cel drept al eliberării 
de aceste vicii sociale.

Magistru în psihologie,
Prof. Ghenadie Valuţa

De mai mult timp în spitalul 
raional, doi fraţi tineri, Sergiu şi 
Andrei, fiind abandonaţi de pă-
rinţi, î-şi aşteptau internarea la or-
felinat. Unul dintre ei, Andrei, de 2 
anişori, fiind pe jumătate rahitic şi 
neputînd sta pe picioare, î-ţi pro-
voca o milă nespusă, mai ales cînd 
îl veadeai pe fratele său Sergiu, de 
6 anişori, cum încerca din dragoste 
frăţească să îl ridice şi să-l cuprindă 
pe unicul său frăţior, cu care a ră-
mas singur în acestă lume.

Fiind la orele de religie, din aces-
tliceu, elevii de mai multe ori învă-
ţau virtutea milosteniei ca o acţiune 
de caritate şi solidaritate socială faţă 
de cei îndureraţi sau îndoliaţi.

Astfel că fapta unor elevi s-a di-
recţionat către aceşti copii, pe care 
îi vizitau practic zilnic, aducîndu-le 
pe lîngă bunuri diverse (haine, ale-
mente în sumă de 700 lei), şi bucu-
rie nespusă prin prezenţa lor. Mare 

le era întristarea copilaşilor cînd 
plecau elevii. Cu greu, însă, copii 
au fost duşi la orfelinat, însă spre 
regret într-o societate decăzută, 
în locul lor apar alţii care aşteaptă 
să mai vină un frate sau soră spiri-
tuală. Din acest motiv, faptele cre-
dinţei noastre ar trebui amplificate 
continuu, în special la copii, întru-
cît practicarea acestei virtuţi a mi-
losteniei, este o lecţie şi o pastilă 
deosebit de eficientă în ai face mai 
milostivi, mai blînzi şi mai iubitori 
la suflet. Aceste lecţii de practică a 
elevilor au o canotaţie educativă, 
făcîndu-i să înţeleagă ce înseam-
nă durerea altuia, dar mai ales a 
părinţilor şi a apropiaţilor. De fapt 
acesta este un obiectiv de bază al 
obiectului „ Educaţia creştin-Orto-
doxă”, ce se predă în liceu cu su-
portul Bisericii sf. M.Mc. Dumitru.

Prof. Zinaida Renchez
Liceul “M. Eminescu”

Pericolul reprezentat de prozeli-
tismul sectar sporeşte de la o zi la alta. 
Profitând de permisivitatea Legii des-
pre culte, nenumărate secte practică 
pe scară largă un prozelitism agresiv în 
încercarea de a-şi atrage noi adepţi în 
dauna Bisericii Ortodoxe. În ultimii ani, 
reprezentanţii sectelor se bucură de o 
libertate deplină de acţiune, activită-
ţile de bază fiind sufocarea parohiilor 
ortodoxe cu sediile lor impropriu de-
numite „case de rugăciune”, acostarea 
pe stradă a creştinilor şi chiar violenţa.

Întru confirmarea acestora este 
şi cazul primarului din s. Hârbovăţ, r. 
Anenii Noi dl Alexei Vâzâi. Aici activea-
ză abuziv reprezentanţi ai unor secte, 
despre care preotul Petru Oltu şi mai  
mulţi locuitori s-au plâns la primărie. 
Oamenii sunt indignaţi de insistenţa 
acestor persoane care le propun ma-
teriale informative sau invitaţii la adu-
nările lor. Liniştea creştinilor este tul-

burată şi de agresivitatea lor pe care o 
manifestă atunci când sunt neglijaţi.

În ziua de 2 septembrie curent 
dl primar, trecând prin preajma casei 
unuia dintre aceşti pseudocreştini 
- Igor Delipovici, a încercat să-i vor-
bească despre nemulţumirea oameni-
lor din sat. Primarul nici nu a reuşit să 
observe cum acesta a luat o bâtă şi l-a 
lovit violent în cap. A doua lovitură a 
fost oprită de viceprimar, care, din fe-
ricire, se afla în preajmă şi a reacţionat 
promt. La faţa locului a fost chemată 
asistenţa medicală urgentă şi poliţia 
care a întocmit un dosar. Dl primar a 
fost transportat la spital, unde a primit 
îngrijirile necesare.

Uluitor, dar, deşi au fost anunţate 
organele de resort, mai ales că dom-
nul primar era în funcţie de serviciu, 
individul s-a ales doar cu o amendă 
simbolică.

Corespondent “A. O.”

Cum trebuie sărbătorite hramurile?

Preşedintele Franţei propune un Guvern (economic) mondial!
Semne ale timpurilor de pe urmă

În Rusia, musulmanii se convertesc la Creştinism
Secretarul Consiliului Interreli-

gios din Rusia, Roman Silantiev, a 
anunţat că în ultimii 15 ani, în Ru-
sia, numărul etnicilor musulmani 
care s-au convertit la creştinism 
este de aproximativ două milioa-
ne, in timp ce aproximativ 2.500 
de ortodocşi au trecut la islamism. 

Încreştinarea se produce nu atît în 
urma activităţii misionarilor creş-
tini, în special protestanţi, cât mai 
ales datorită influenţei culturii ru-
seşti ale cărei rădăcini sunt, în spe-
cial, creştine. Iar, convertirea mi-
norităţilor la religia ortodoxă, este 
accelerată în Rusia de activităţile 

extremiste, ale teroriştilor musul-
mani”, a declarat Roman Silantiev.

Reamintim faptul că, după ata-
cul terorist de la Beslan, în Osetia 
de Nord, numărul cetăţenilor de 
confesiune islamică a scăzut la ju-
mătate.

www.rambler.ru

Nu există aproape nici un 
creştin care să nu fi auzit de 
acest cuvînt numit hram, sau 
să nu fi văzut cum se petrece 
ziua unui hram.

În orice sat sau oraş, dacă 
se zideşte o biserică nouă, 
atunci aceasta este închinată 

unui sfînt, poartă deci numele acelui sfînt, sau cum 
se obişnuieşte a se spune, poartă hramul sfîntului 
respectiv. Este o amintire din timpurile cînd biserici-
le se ridicau pe mormintele martirilor. În ziua morţii 
acelui sfînt se făcea slujba cu mare pompă, înălţîndu-
se cîntări de laudă lui Dumnezeu care a făcut minuni 
prin sfinţii Săi. Totodată, credincioşii rugau pe sfîntul 
respectiv să ducă rugăciunile lor în faţa Tatălui ceresc, 
ca să se milostivească spre ei.

Şi astăzi, Sfînta noastră Biserică, împreună cu cre-
dincioşii, prăznuieşte aceste zile ale sfinţilor cu o deo-
sebită bucurie, aducînd cîntări de laudă şi mulţumire 
lui Dumnezeu.

Ce frumos este să vezi mulţimea credincioşilor 
care, îngenuncheaţi în locaşul Domnului în această zi 
măreaţă, îşi înalţă în şoaptă rugăciunile lor către Tatăl 
ceresc, cerîndu-I ajutorul!

Păcat numai că aceasta durează puţin timp şi anu-

me adesea numai în timpul sfintei slujbe. Căci îndată 
după terminarea ei, se duc cu toţii pe la casele lor, se 
adună mai mulţi la un loc şi se dau la beţii şi mîncări 
peste măsură, pînă la destrăbălare. Ameţiţi de băutu-
ră, încep înjurături, certuri şi bătăi, ba uneori se întîm-
plă şi omoruri.

Oare aşa serbau creştinii vechi aceste zile de 
hramuri ale bisericilor? Oare aşa se veseleau ei, cu 
băuturi şi cu bătăi? Nici vorbă! Ei petreceau aceste 
zile în cîntări de laudă lui Dumnezeu, iar dacă şi pe-
treceau cu mîncări, apoi le făceau toate cu măsură, 
departe de felul hramurilor de astăzi.

Prin felul în care sărbătorim hramurile, noi supă-
răm pe Dumnezeu şi pe sfîntul ce-l prăznuim. Ce folos 
că în timpul sfintei slujbe de la sfînta biserică ne-am 
rugat smeriţi, dacă îndată după aceasta mergem pe 
la casele noastre şi ne dăm la petreceri, pînă ce uităm 
de Dumnezeu! Hramul sfîntului în nici un caz nu tre-
buie prăznuit doar cu pîntecele şi distracţia.

Să căutăm ca, în aceste zile cînd prăznuim hramul 
bisericii, să urmăm pilda de vieţuire a acelui sfînt, să-i 
urmăm faptele cele frumoase şi făcînd toate cu bună-
cuviinţă, să aducem prin aceasta laudă Tatălui ceresc.

Rubrică îngrijită de preotul Eugen Margarint, 
parohul bisericii din st. Ţînţăreni

Preşedintele Franţei, Nicolas 
Sarkozy, a declarat în timpul Consil-
iului European de toamnă, că 
doreşte convocarea unui summit 
internaţional pentru reformarea 
sistemului financiar global. Franţa 
doreşte o reformă a sistemului 
financiar mondial care să se bazeze pe 
o mai bună supraveghere a agenţilor 
financiari, pe un guvern economic 

mondial deschis ţărilor emergente 
şi pe o cooperare monetară între 
marile puteri. E clar pentru oricine 
că o autoritate internaţională care 
controlează finanţele mondiale va 
fi, de facto, un guvern mondial! De 
aceeaşi părere este şi renumitul 
teolog rus, diaconul Andrei Curaev. El 
a mai spus că criza mondială seamănă 
a fi mai mult un scenariu intenţionat 

al americanilor pentru, a institui 
mai repede o nouă ordine şi un nou 
guvern mondial, intensificîndu-şi mai 
puternic controlul asupra omenirii 
prin mijloace electrotehnice. Pentru 
un creştin, însă, această centralizare 
cu certitudine va ajunge în mâinile 
unui lider mondial (antihrist), 
adeverind astfel logica apocaliptică 
din Sf. Scrptură.



Prima atestare documentară 
referitoare la icoana “Caută la sme-
renia” trimite la îndepărtatul an 
1426. În unul din vechile hrisoave 
bisericeşti este amintită minunea 
pe care a arătat-o această icoană, 
prevestind nenorocirile ce aveau 
să se abată asupra locuitorilor 
din părţile Pskovului (Rusia). Din 
ochiul drept al Preacinstitului chip 
curgea sînge, atît în locul în care 
stătea, cît şi pe drumul spre Pskov. 
Acestei întîmplări i-au urmat un şir 
de evenimente tragice - foamete, 
incendii înspăimîntătoare, năvăli-
rea cneazului lituanian Vitovt asu-
pra pămînturilor pskoviene...

Icoana se păstra la catedrala 
“Sf. Treime” din Pskov, alături de 
alte mari sfmţenii bisericeşti, multe 
dintre care nu au ajuns, însă, pînă 
în zilele noastre. Incendiile cărora 
Pskovul era deseori expus, au fă-
cut să se piardă şi această icoană 
făcătoare de minuni.

Însă conform unei străvechi 
tradiţii, de pe icoanele care s-au 
proslăvit prin minuni mari, se fă-
ceau copii, pentru a arăta pietatea 
faţă de chipul îndrăgit al Preacura-
tei. Icoana “Caută la smerenia” are 
două astfel de copii - prima (sec. 
XVII) se află pînă în prezent la mă-
năstirea de maici a înălţării Dom-
nului din Kiev, iar a doua (sec. XIX) -
înfrumuseţează biserica principală 
a mănăstirii de fraţi “Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică” din acelaşi 
oraş. Icoana “Caută la smerenia” a 
arătat lumii nenumărate minuni şi 
semne, a vindecat pe foarte mulţi 
credincioşi.

În vara anului 1993 icoana a ui-
mit printr-o nouă minune pe eno-
riaşii mănăstirii, întreaga populaţie 
a Kievului şi nu numai. După ce s-a 
observat o întunecare a tonurilor 
în care era pictată icoana, s-a cre-
zut că aceasta necesită o restaura-
re, a fost scoasă sticla care o acop-
erea, şi mare a fost mirarea cînd 
s-a descoperit că culorile icoanei 
au rămas neatinse. În schimb, pe 
sticlă s-a imprimat cu exactitate 
şi în mod miraculos chipul Maicii 
Domnului, în nuanţe argintii. Ves-
tea acestei minuni s-a răspîndit re-
pede, iar în mănăstire au început 
să vină un număr uriaş de pelerini. 

Mitropolitul Vladimir (Sabodan) al 
Kievului şi al întregii Ucraine, a bi-
necuvîntat să se efectueze o inves-
tigaţie ştiinţifică a acestui fenomen 
unic. Savanţii au ajuns la concluzia 
că acest fenomen este una dintre 
marile minuni ale secolului XX, nu 
poate fi explicată.

La 22 noiembrie 1995 Sinodul 
Bisericii Ortodoxe a Ucrainei a de-
cis ca icoana “Caută la smerenia”, 
în urma acestei minuni precum 
şi a nenumăratelor vindecări să-
vîrşite prin ea, să fie considerată 
făcătoare de minuni şi prăznuită 
pe 16 septembrie. În perioada 
rece a anului icoana se află acasă, 
între zidurile natale, iar odată cu 
încălzirea timpului, ea porneşte în 
adevărate călătorii misionare prin 
întreaga Ucraină, dar şi dincolo 
de hotarele ei. Minunile săvîrşite 
de ea au întors multă lume la cre-
dinţă, au salvat vieţi şi au tămăduit 
suflete. Icoana este aşteptată cu
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Dragi profesori şi părinţi! Păziţivă copiii de televizor/computer
Pentru un creş-

tin demult este şti-
ut că sursele mass-
medie, astăzi se 
închină la nebunie 
celor care le plă-
tesc, ignorînd ade-
sea orice cultură, 
morală, sfinţenie.

Oriunde nu deschizi, în special la canalul 
PRO-TV sau MUZ-TV, vezi că se promovează 
cu gust moda violenţei fizice, agresivităţii, fă-
ţărniciei, cinismului, sexualităţii, efectelor de 
„zombare” ale cadrului 25, astfel îndobitocin-
du-se la nesfîrşit conştiinţa omului, dar mai 
ales a copilului fragil, care nu este încă întărit 
în bine. Ce vede el întîi, aceia va fi la temelia 
personalităţii.

Afecţiunile pe care nu numai vizionarea TV, 
dar şi jocurile de calculator şi navigatul pe In-
ternet le produc asupra cortexului prefrontal 
se remarcă uşor la copii şi tineri în dificultăţile 
pe care aceştia le întîmpină în concentrarea 
cu atenţie şi în susţinerea motivaţiei pentru 
urmărirea unei activităţi oarecare, în controlul 
emoţiilor şi al comportamentului, în planifi-
carea şi organizarea programului. Iniţiativa, 
creativitatea, curiozitatea, discernămîntul şi 
judecata sunt alterate în mod semnificativ.

Cercetările neuropsihologilor demons-
trează că vizionarea necoordonată a T V 
alterează, în special, capacităţile cognitive 
ale persoanei umane. Nu doar procesul în-
văţării este dezavantajat, ci şi gîndirea logică 
şi analitică, capacitatea de exprimare a ideilor, 
creativitatea şi chiar dezvoltarea inteligenţei.

Timpul petrecut de membrii familiei la 
televizor este un timp mort pentru existenţa 

acesteia. În loc să se sprijine reciproc, să se aju-
te unul pe celălalt în treburile casei, ei privesc 
televizorul, nu mai au răgazul de a comunica 
spre a-şi împărtăşi problemele, grijile sau îm-
plinirile, de a se sfătui unul cu celălalt, de a afla 
sprijin şi mîngîiere.

Indiferent de programul urmărit, vizionarea 
excesivă afectează creierul. Recomandările au 
început să fie restrictive nu doar în ceea ce pri-
veşte mesajul, dar şi timpul petrecut zilnic de 
copii în faţa televizorului, mai cu seamă pentru 
cei cu vîrsta cuprinsă între 2 şi 12 ani - perioadă 
critică a dezvoltării corticale. Anume la aceste 
vîrste experienţa poate fi definitorie pentru 
dezvoltarea minţii. Cînd nu sunt telespectatori, 
devin ei înşişi actori, repetînd cele văzute.

Unul din principalii viruşi care contami-
nează min-
tea micilor 
t e l e s p e c t a -
tori este 
relativizarea 
adevărului. O 
boală ciuda-
tă, de neîn-
ţeles pentru 
cei din gene-
raţiile mai ve-
chi, este ma-
n i f e s t a r e a 
la tinerii de 
astăzi a indi-
ferenţei faţă 
de credinţă, 
faţă de orice 
ideal, faţă de 
adevăr în ge-
neral.

Îi vedem pe tinerii de astăzi că nu se mai 
interesează de nimic, nu mai au putere să lup-
te pentru un ideal sau o credinţă, deoarece 
nu-i mai motivează decît interesul material şi 
plăcerea. Vizionarea TV îi introduce pe copii 
în atmosfera malefică a transformării tuturor 
valorilor şi idealurilor în marfă, consum şi spe-
culaţii.

Nu pe ultimul plan este şi efectul negativ 
al vizionării materialelor erotice asupra co-
piilor şi tinerilor. Televiziunea ne obişnuieşte 
de mici să căutăm cu dorinţă necuviinţa şi 
neruşinarea. Viaţa sexuală este prezentată ca 
ceva important, ca o preocupare principală a 
oamenilor. Virginitatea este demodată şi ruşi-
noasă, fidelitatea devine de circumstanţă, des-
frîul, adulterul şi divorţul - scuzabile şi chiar re-

comandabile. Nu mai vorbim de violenţa care 
apare cel mai frecvent la TV. De aceea şi copiii 
de astăzi sunt mai agresivi.

În privinţa aspectului religios, educaţia 
pe care o formează televiziunea în timp 
este una liberală. Ideile darwiniste sunt 
amestecate cu credinţa în extraterestri, 
în puteri şi fenomene supranaturale. De 
la credinţele orinetale pînă la creştinism, 
de la mistica răsăriteană pînă la pietismul 
apusean - toate sunt amestecate în creuze-
tul emisiunilor TV.

Astfel, treptat omul modern se vede tot 
mai singur, mai bolnav şi neputincios, mai pri-
mitiv sufleteşte şi trupeşte într-o lume în care 
i s-a promis totul, dacă se va lăsa de trecut, de 
tradiţii, de valori sau ierarhii, de tot ce ţine de 
ordinea creştină a lumii. De aceia, dragi părinţi 
şi profesori, văzînd cum vin părinţii disperaţi 
şi se plîng pe copiii lor, adesea neputîndu-şi 
da seama că tot ei prin prea multă libertate şi 
lipsă de credinţă, sunt vinovaţi, vă îndemn să 
fiţi mai vigilenţi faţă de ceia ce privesc copiii 
voştri la televizor/computer. Interziceţi-le sau 
selectaţi-le „hrana” informaţională sau distrac-
tivă. Nu le cedaţi mofturilor, căci astfel vă pu-
neţi în pericol viitorul.

Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu a propovăduit 
o religie a smereniei, dragostei şi iertării, a fide-
lităţii, de aceea soluţia la criza prin care trece 
omul modern poate fi găsită doar în creştinism 
şi nu într-o altă religie, cultură sau teorie.

Preot Oleg Melnic, cleric Biserica din 
Anenii Noi

(După developarea filmului, în fotografie pe 
ecranul televizorului a apărut imaginea unui de-
mon, alături de cei doi bărbaţi)

Ascultaţi de preoţii voştri!
(Prelucrare după Sf. Ioan Gură de Aur)

Plecati-vă 
învăţătorilor 
voştri şi-i as-
cultaţi, zice 
Sf. Apostol 
Pavel, căci 
aceştia prive-
ghează pen-
tru sufletele 
voastre, ca 
unii care au să 
dea seama în 
ziua Judecăţii 
pentru voi” 
(Evrei XIII, 
17). Să ascul-
taţi, fraţilor, 
de episcopi şi 
preoţi, condu-
cătorii voştri 
sufleteşti.

Tu te îngrijeşti numai de mîn-
tuirea ta, cauţi să-ţi îndreptezi nu-
mai viaţa ta, iar de alţii nu porţi nici 
o grijă. Preotul, însă, oricît de bine 
şi-ar rîndui viata lui, dar dacă s-ar 
lenevi şi nu te-ar povăţui pe tine, 
apoi rău va fi judecat. Dacă te înva-
ţă de bine, să nu te uiti la viata lui, 
ci la cuvintele ce ţi le spune. Dar 
vei zice: cum adică pe mine mă în-
vaţă, iar el singur nu face ceea ce 
mă învaţă? Aceasta este datoria lui 
cea mai importantă, ca să nu se le-
nevească şi tuturor să le vorbeas-
că cuvintele Domnului. „Mergeţi 
în toată lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la toată zidirea”, zice 
Domnul. Iar de nu va grăi, judecată 
va lua. Aşadar, dacă îl vei asculta, 
tu nu vei fi osîndit, că zice Domnul: 
„Cel ce vă ascultă pe voi, pe Mine 
Mă ascultă, iar cel ce se leapădă 
de voi, de Mine se leapădă”.

Socoteşte bine, frate, că Dum-
nezeu la Judecată nu te va întreba 
cine te-a învăţat pe tine, adică ce 
fel de preot, bun sau rău, ci numai 
dacă l-ai ascultat şi ai făcut ceea ce 
te-a învăţat. Ce-ţi strică ţie dacă ţi 
se pare că preotul nu face ceea ce 
te învaţă, dacă tu ai urma întocmai 
învăţăturilor care le primeşti. Aces-
tea nu ţi le dă el de la sine, ci sînt 
ale lui Dumnezeu, date ţie prin ale-
sul Lui. Sau, ce folos ai avea dacă 
te-ar învăţa cineva cu o viată sfîn-
tă, dacă tu nu-i urmezi învăţăturii 
lui, ci pe ceea a diavolului! Şi Iuda a 
fost învăţat chiar de Iisus-Dumne-
zeu, dar a făcut ceea ce 1-a îndem-
nat diavolul.

S-a văzut cîndva ca oile saşi 

hulească păs-
torul? Dacă nu 
1-ar asculta şi ar 
fugi care înco-
tro, în voia lor, 
fără ca păstorul 
să le mai poa-
tă urmări, oare 
ce răspuns va 
putea să dea el 
stăpînului său?! 
Cu bună seamă 
că adunîndu-le 
pe cele rămase, 
ar veni plîngînd 
în faţa stăpînului 
său, mărturisin-
du-şi întîmpla-
rea.

Rău fac acei 
creştini care, de-

părtîndu-se de biserică, hulesc şi 
batjocoresc pe păstorul lor, rînduit 
de Atotstăpînitorul nostru al tutur-
or, Bunul nostru Mîntuitor.

Caută, frate, cum spune Sf. 
Apostol Pavel, ca să nu fie pus pre-
otul în situaţia de a plînge în faţa 
lui Dumnezeu pentru neascultarea 
ta. Căci el pentru tine se roagă, şi 
pentru fraţii tăi slujeşte, şi pe co-
piii tăi îi botează, şi pe părinţii tăi 
îi înmormîntează, şi dimineaţa şi 
seara, în biserică şi acasă, în toate 
rugăciunile lui, te pomeneşte şi pe 
tine: „Adu-Ţi aminte, Doamne, 
şi de robii Tăi din satul acesta, 
oraşul acesta în care vieţuim, şi 
trimite-le lor milele Tale cele bo-
gate, şi păzeşte-i, Doamne, de 
ciumă, de foamete, de cutremur, 
de potop, de foc, de sabie, de 
venirea asupra noastră a altor 
oameni, de război, pentru ca mi-
lostiv, blînd şi lesne iertător să 
ne fie nouă Bunul Dumnezeu şi 
să ne mîntuiască...”

Dar tu, frate, te-ai rugat vre-
odată pentru preotul tău? Poate 
nici pentru tine. Ai pomenit nume-
le lui? Şi dator eşti să-1 pomeneşti 
ca, pentru rugăciunile lui, să te as-
culte şi pe tine Bunul Dumnezeu. 
Dar, vai, poate că-i pomeneşti de 
zeci de ori numele, în batjocură, în 
înjurături urîte, în vorbiri de rău, în 
învrăjbiri şi alte apucături urîte!

„O, Doamne, fie-Ţi milă şi nu 
le socoti lor păcatul acesta!”

Preotul se roagă numai, iar 
mîntuirea prin rugăciunile lui, vine 
de la Dumnezeu, care dea Domnul 
ca să avem cu toţii parte de ea.

Minunea icoanei Maicii Domnului „caută 
la smerenia”. Argumente incontestabile 

pentru cei salbi în credinţă

Imaginea originală
nerăbdare departe de baştină ei, 
fiind solicitată pentru mult timp 
înainte.

Dumnezeu, El ne-a creat
E adevărat
Dumnezeu, El ne uibeşte
Şi ne miluieşte
Dumnezeu, e tatăl nostru
Ce ne ocroteşte
Şase zile El ne-a dat

Ca să ne-nveselim
Iar Duminica măcar
La biserică să venim

Anastasia Copăcel,
cl. 5A, Liceul “M. Eminescu”

DUMNEzEU



După tradiţionala Liturghie praznicală întreaga biserică în frunte cu părintele Ioan Văluţă, a făcut o procesiune spre monu-
mentul Sfântului Ştefan cel Mare, pentru a mărturisi public credinţa ortodoxă prin cântări, rugăciuni şi depuneri de flori. Apoi 

procesiunea a continuat 
spre noua gară auto, care 
a fost deschisă şi sfinţită în 
prezenţa autorităţilor loca-
le (peşedintele r-lui Vîs-
toagă Vladimir, primarul 
Ceibaş Mihail). Acest fapt 
a fost posibil graţie susţine-
rii financiare a managerului 
Sergiu Rabcea.

Programul activităţilor 
pentru frumoasa zi de săr-
bătoare a inclus şi sfinţirea 
noii reşedinţe notariale din 
centrul raional ce aparţine 
dnei  notar Lilia Căpăţână. 
Cu ocazia sărbătorii locui-
torii r. Anenii Noi au primit 
în dar prin toate institu-
ţiile raionului, proaspătul 
număr al ziarului parohiei 
“Făclia ortodoxă”.

Sergiu Iordăchescu
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Triplarea bucuriei Hramului la Anenii Noi

Biserica, Procuratura şi Primăria 
într-un gînd către Dumnezeu

Păstorul alături de tinerii pelerini
- Pentru Bi-

serica „Sf.M.Mc.
Dumitru” din 
Anenii Noi, deja 
este o tradiţie 
fructuoasă cola-
borarea strînsă 
cu tinerii elevi 
ai liceelor din 
raion. Prin pre-
darea obiectului 
Educaţia creştin-
Ortodoxă, prin 
pelerinaje şi alte 
activităţi, imagi-
nea importanţei 
Bisericii în viaţa 
lor devine trep-
tat, an de an, ca 
o normă firească. Şi aceasta este extrem de 
îmbucurător în zilele noastre cînd slăbeşte 
tot mai mult sfinţenia tinerilor şi se înmul-
ţeşte violenţa, agresivitatea şi intoleranţa 
familială şi socială.

- Din acest motiv, cu suportul organizato-
ric al Bisericii din raion şi cu prezenţa părin-
telui Ioan Valuţa, s-au mai organizat cîteva 
excursii pentru elevii liceelor „M.Eminescu” 

şi „A.Puşkin”, pe la locurile sfinte ale Orheiu-
lui Vechi, Curchi, Saharna şi altele.

- În rezultat, atît Biserica cît şi elevii, au 
trăit tainic o apropiere plăcută şi o cunoaş-
tere reciprocă mai profundă, manifestînd 
aceste sentimente de bucurie, prin faptele 
spovedaniei şi împărtăşaniei la care au fost 
îndemnaţi în Postul Crăciunului.

Redacţia

Cadoul Bisericii oferit 
enoriaşilor săi în Post

- Cu binecuvîntarea participativă a pă-
rintelui Ioan Valuţa, cu prilejul Postului Cră-
ciunului, Centrul de caritate al Bisericii a ofe-
rit enoriaşilor un pelerinaj gratuit la locurile 
sfinte ale r-lui Orhei şi Rezina.

- Apogeul pelerinajului l-a constituit 
Tedeum-ul de mulţumire la „Talpa Maicii 
Domnului” de pe vîrful muntelui, scăldarea 
în izvorul sfînt al Mănăstirii Saharna, dar în 
special rugăciunile împotriva demonizaţi-
lor ce se săvîrşesc la miezul nopţii în aceiaşi 
mănăstire. Aici creştinii s-au convins perso-
nal de existenţa acestor bolnavi menţionaţi 
şi în Sfînta Evanghelie, întărindu-li-se şi mai 
mult credinţa în necesitatea privegherii şi 
curăţeniei sufleteşti, pentru a fi protejaţi de 

Dumnezeu.
- Apreciind efectul misionar al excursiei de 

suflet, precum şi interesul sporit al creştinilor, 
Biserica a decis organizarea regulată în postu-
rile anului a acestor acţiuni de binefacere.

Redacţia

Şedinţa Consiliului Bisericii
- Pe data de 14.12.08, 

în incinta Bisericii „Sf.
M.Mc.Dumitru”, a avut 
loc şedinţa bilunară a 
Consiliului, prezidată de 
parohul Ioan Valuţa. La 
şedinţă au participat ur-
mătorii membrii: Petru 
Ursu – avocat, Bocancea 
Vasile – medic, Lidia Do-
don – profesoară, Puşcaş 
Maria – profesoară, Ceban 
Maria – medic, Nichitiuc 
Svetlana – profesoară, 
Paşcan Vitalie – antrepre-
nor, Ana Flocea şi alţii.

- Cu acest prilej, părin-
tele Ioan a discutat urmă-

toarele aspecte: 1) costul lucrărilor Paraclisului „Sf.M.Mc.Pantelimon” din incinta Spitalului 
raional. 2) construcţia sediului Centrului de caritate socială „Femeile Mironosiţe”, ca alter-
nativă centrelor sectare. 3) procurarea cadourilor de Crăciun pentru copiii şcolilor ce vor fi 
prezenţi la Biserică de Crăciun şi altele.

- În final, stmaţii consilierii au fost invitaţi la o agapă frăţească.  Redacţia

Anunţ de caritate pentru creştini

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

Puteţi asculta glasul bisericii, pe un-
dele radioului local “Temp”, duminică şi de 
sărbători, la ora 7.00 şi 9.00. După ordinea 
alfabetică, fiecare preot din raion, va ţine o 
predică conform tematicii zilei.

Informaţii suplimentare puteţi 
găsi pe adresa site-ului Blagociniei de 
Aneni, www. blagoaneni.orthodoxy.

ru, sau baner-ul de pe
www.mitropolia.md

Anunţ!!! Slujbele din biserica Sf. M. Mc. Pantelemon din 
incinta spitalului raional sunt săvîrşite oricînd la solicitare, 
dar în special miercuri la ora 15.00, duminica la ora 10.00 
şi de sărbători la ora 12.00 Doritorii se pot adresa la preot 
după: Spovedanie, Împărtăşanie şi Sf. Maslu, ş. a., pentru 
însănătoşirea în special a bolnavilor

Centru de caritate „Femeile mironosiţe”, 
al Bisericii Sf.M.Mc.Dumitru din Anenii Noi, 
în cadrul acţiunilor de ajutorare socială pen-

tru cei aflaţi în nevoi, îşi anunţă în postul Cră-
ciunului disponibilitatea unei ajutorări întîi 
de toate a creştinilor, cu bunuri de primă 

necesitate. Ajutorul va fi oferit în baza unor 
motive suficiente din partea solicitantului.

Vă puteţi adresa la casieria bisericii.

- Din iniţiativa d-lui procuror general, Andrei 
Pîntea , încurajat de membrii colectivului, recent 
a fost sfinţit sediul nou al procuraturii r-lui Anenii 
Noi. Onoarea evenimentului a fost sporită şi de 
prezenţa plăcută a stareţului Mănăstirii Ţîpova, 
arhimandritul Policarp, precum şi a d-lui primar, 
Cheibaş Mihail.

- În cuvîntul său de învăţătură, părintele Ioan 
Valuţa a remarcat importanţa unităţii şi reciproci-
tăţii personalului de lucru, dar în special necesi-
tatea permanentă a sfinţirii sufletului din interior 

ca o continuitate logică a sfinţirii spaţiului exteri-
or, fie el casă sau sediu de serviciu.

- La rîndul său, d-ul procuror general, Andrei 
Pîntea, şi-a exprimat recunoştinţa şi a apreciat 
importanţa credinţei din inimă în menţinerea şi 
dezvoltarea solidarităţii colectivului, precum şi a 
echilibrului dintre justiţie şi omenie.

- Cu acest prilej, la iniţiativa Bisericii, d-ul pro-
curor a ales şi ziua hramului acestei instituţii, „Sf.
M.Mc.Gheorghe”, încheindu-se sărbătoarea cu o 
agapă frăţească.


