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Prea Sfi nţiţilor Episcopi, Prea Cucernicilor Părinţi, 
slujitori ai Sfi ntelor Altare, Prea Cuviosului Cin 
Monahal, Dreptmăritorilor Creștini!

Prea iubiţi și dragi întru Pruncul 
Hristos, fraţi și surori,

Imnele liturgice, dumnezeieștile citiri din Sfânta 
Scriptură, dar și dangătul clopotelor ne cheamă să slăvim 
Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos.

De mai bine de două milenii creștinătatea așteaptă 
această sărbătoare, în fi ecare an, ca pe o împlinire unică, 
mântuitoare și aducătoare de lumină, de bucurie, de 
înnoire și de sfi nţenie.

Cu sfânt fi  or și nădejde în mila lui Dumnezeu, 
ne-am pregătit să împlinim și noi această sărbătoare, 
apropiindu-ne de lumina peșterii Betleemului, a sfi ntelor 
noastre altare străbune, spre a-L primi pe Pruncul Iisus 
în sălașul inimilor.

Precum lumina soarelui spulberă întunericul, tot 
astfel numai lumina lui Hristos spulberă întunericul 
păcatelor. Numai Cuvântul întrupat, „întru care era viaţa 
și viaţa era lumina oamenilor” (Ioan 1, 4) avea să aducă 
pe pământ lumina, iar în sufl etele oamenilor, afl aţi în 
zbuciumul întunericului, avea să sădească adevăratul 
sens al vieţii.

Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos revarsă în 
lume, prin părtășia la viaţa harică, starea de înnoire și de 
bucurie nu numai pentru noi, ci pentru toată creaţia.

În auzul nostru pătrund adevăruri sfi nte în aceste zile 
mântuitoare, când Cel ce a făcut cerul și pământul, Fiul 
lui Dumnezeu, ia chipul nostru, se face ca unul dintre noi 
(Filipeni 2, 7), pentru a ne înălţa împreună cu El la starea 
de desăvârșire și de îndumnezeire prin har și pentru a ne 
împărtăși de viaţa cea adevărată în toată plinătatea ei.

(Continuare în pag. 6)

„Întru El era viaţă și viaţa 
era lumina oamenilor”

(Ioan 1, 4)

PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI

Hristos se naște, slăviţi-l !

Este o veste care ne umple sufl etele de bucurie  deoarece
nu mai suntem străini pentru Dumnezeu, astăzi a fost 
vindecată ruptura dintre om și Dumnezeu, am devenit 
iarăși fi i ai Tatălui ceresc.

Vă dorim ca această bucurie să vă lumineze viaţa tot
anul ce vine, să fi ţi fericiţi alături de cei dragi, să aveţi
liniște în sufl et, să vă realizaţi în plan profesional, să 
agonisiţi noi prieteni și să nu-i pierdeţi pe cei care-i aveţi,
să vă împăcaţi cu cei cu care vă este greu să vă împăcaţi.  

Sărbători fericite!
Redacţia

„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat 
prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul 
Său Fiu, ca noi să trăim prin El” 

(1 Ioan 4:9)

Întruparea Domnului Iisus este una din sărbătorile 
majore ale Creștinismului. Deși acest eveniment este 
unic și de o importanţă inestimabilă, noi nu ne aducem 
aminte de el doar odată în an, cum fac cei mai mulţi. În 
fi ecare zi ar trebui să mulţumim lui Dumnezeu pentru că 

Domnul Iisus a acceptat ca să părăsească gloria cerului 
și să vină în lumea noastră cu o misiune specială.

Un alt cuvânt, folosit destul de des, pentru 
întruparea Domnului Iisus este și „arătarea” lui 
Iisus Hristos. Binecuvântările arătării sau întrupării 
Domnului Iisus sunt mai multe. Și ceea ce este curios, 
este că nu le găsim menţionate toate la un loc sau într-
o anumită ordine, așa cum încerc eu să o fac acum, ci 
sunt presărate în mai multe cărţi din Noul Testament. 
Cred că mulţi cititori atenţi ai Cuvântului au observat 
aceasta cu mult înainte de mine.

Din versetul citat mai sus, trebuie să vedem mai 
întâi Sursa de unde ne vin aceste binecuvântări. Sursa 
binecuvântărilor de orice fel se afl ă în dragostea lui 
Dumnezeu. „Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit 
este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor” (Iacov 
1,17). Prin întruparea Domnului Iisus noi putem vedea 
felul în care ne-a iubit Dumnezeu și cât de mult ne-a 
iubit. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în 
El, să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică” (Ioan 3,16). 
Dumnezeu Tatăl a renunţat la Fiul Său pentru o vreme 
ca să ne facă nouă, oamenilor pierduţi în păcate și 
fărădelegi, o favoare nemeritată. S-a uitat spre noi cu 
milă și ne-a dăruit pe Domnul IISUS și, în El, cea mai 
mare binecuvântare, răscumpărarea noastră pentru 
veșnicie.

1. “Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească 
lucrările diavolului” (1 Ioan 3,8). De la crearea omului 
pe pământ, diavolul a încercat să zădărnicească 
planurile lui Dumnezeu, și în parte a reușit. Dar 
aceasta nu L-a luat pe Dumnezeu prin surprindere. 
Diavolul este vrăjmașul lui Dumnezeu și al omului. 
Cu toate acestea, omul păcătos s-a aliat cu Satan prin 
păcat și acum între om și Dumnezeu nu este pace. De 
aceea, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească 
lucrările diavolului, să repare ceea ce el a stricat, să 
smulgă pe om din mâna lui. Și pe cât de mare i-a fost 
bucuria lui Satan atunci când a reușit s-o amăgească 
pe Eva (Geneza 3,1-6,2 Corint. 11,3), pe atât de scurtă 
i-a fost. Dumnezeu încă din Eden a promis femeii: 
„Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânţa 
ta și sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, și tu îi vei 
zdrobi călcâiul” (Geneza 3,15).

2. “Și știţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; și în 
El nu este păcat” (1 Ioan 3,5). Diavolul are putere 
de infl uenţă asupra omului prin păcat, ţinându-l rob 
păcatului. Căci așa cum scrie apostolul Ioan mai 
departe: “Cine păcătuiește, este de la diavolul, căci 
diavolul păcătuiește de la început” (1 Ioan 3,8). Cât 
timp a fost pe pământ, în gura Domnului Iisus nu S-a 
găsit nici un vicleșug și n-a făcut păcat (1 Petru 2,22). 
El a fost Mielul fără cusur și fără prihană (1 Petru 
1,19), jertfa perfectă primită de Dumnezeu ca să putem 
fi  răscumpăraţi din felul deșert de vieţuire pe care l-am 
moștenit de la părinţii noștri.

(continuare în pag. 4)

ÎNTRUPAREA DOMNULUI 

Care sunt 
binecuvântările 

Întrupării Domnului 
Iisus
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                AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 
              MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

3 ianuarie

ÎPS Vladimir a săvârșit un serviciu divin la 
paraclisul mitropolitan.

1 ianuarie
În prima zi a anului 2012 Înalt Prea 

Sfi nţitul Mitropolit Vladimir, a ofi ciat Sfânta și 
Dumnezeiasca Liturghie în incinta Catedralei 
„Nașterea Domnului” din Chișinău.

27-28 decembrie
ÎPS Vladimir a participat la ședinţa Sfântului 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, care a avut 
loc la reședinţa sinodală a mănăstirii „Sf. Cneaz 
Daniil” din Moscova.

26 decembrie
Mitropolitul Vladimir a participat la cea  

de-a patra ședinţă a prezidiului Adunării 
Intersobornicești a Bisericii Ortodoxe Ruse, 
care a avut loc în sălile trapezale ale Catedralei 
„Hristos Mântuitorul” din Moscova.

23 decembrie
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a 

primit în audienţă la Palatul Mitropolitan un grup 
de ctitori din mediul academic și cel de afaceri.

22 decembrie
În dimineaţa zilei, Înalt Prea Sfi nţitul 

Mitropolit Vladimir a vizitat Orfeliantul nr.3 
din capitală, unde a discutat cu administraţia 
instituţiei cu privire la amenajarea unui paraclis 
în incinta acesteia.

21 decembrie

În dimineaţa zilei, Înalt Prea Sfi nţitul 
Mitropolit Vladimir a primit în audienţă 
la Palatul Mitropolitan pe domnul Grigore 
Gologan, fostul primar al comunei Mileștii-
Mici, raionul Ialoveni și unul dintre ctitorii 
principali al bisericii „Sf. Nicolae” din 
localitate.

19 decembrie

Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir, a 
ofi ciat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în 
incinta Catedralei „Nașterea Domnului” din 
Chișinău.

18 decembrie

Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a 
săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la 
Catedrala „Nașterea Domnului”

16 decembrie

ÎPS Mitropolit Vladimir, a ofi ciat Sfânta și 
Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Arh. 
Mihail” din Râbniţa.

1 ianuarie
Eugen Burlacu în prima zi a anului a fost 

hirotonit în treapta de diacon.
19 decembrie
Diaconul Diomid Boldescu a fost hirotonit 

în treapta de preot, iar tânărul Dionisie Rotari s-a 
învrednicit de treapta diaconiei.

18 decembrie
Diaconul Rodion Doboș care a fost hirotonit 

în treapta preoţească pe seama parohiei cu hramul 
“Înălţarea Domnului” din Florești.

16 decembrie
Tânărul Boris Balan  fost hirotonit în treapta de 

deacon pe seama Mănăstirii Ciufl ea.

DECORAŢII 

BISERICEȘTI

AU FOST HIROTONIŢI

23 decembrie
Domnul Petru Axente, directorul S.A. „CET 

NORD” a fost decorat cu Ordinul „Cuv. Paisie 
Velicikovski” gr.II, oamenii de afaceri Boris și 
Nadejda Herţa s-au înverdnicit de medaliile „Cuv. 
Paisie Velicikovski” și respectiv „Cuv. Parascheva”, 
iar doamnele Lilia Pogolșa, director al Institutului 
Știinţelor în Domeniul Educaţiei, Tatiana Calla, 
profesoară și Maria Duca, membru corespondet al 
Academiei de Știinţe a Moldovei au primit medalia 
„Cuv. Paracheva”.

21 decembrie
Domnul Grigore Gologan, fostul primar al 

comunei Mileștii-Mici, raionul Ialoveni și unul 
dintre ctitorii principali al bisericii „Sf. Nicolae” 
din localitate a fost distins cu Ordinul “Ștefan cel 
Mare și Sfânt”. 

16 decembrie
Egumenul Andrei (Iașcișin), blagocin de 

Râbniţa a fost ridicat în treapta de Arhimandrit, iar 
blagocinul de Slobozia, Prot. Andrei Danilescu a 
fost decorat cu dreptul de a purta paliţă.

În legătură cu cea de a 15-a aniversare de la 
constituirea sistemului penitenciar din Republica 
Moldova, preoţii capelani Prot. Corneliu 
Dobrogeanu, Președintele Departamentului 
Mitropolitan de Conlucrare cu Forţele Armate și 
Ministerul Justiţiei, Prot. Maxim Melinti, Prot. 
Andrei Braniște și Pr. Nicolae Andrieș, care 
deservesc instituţiile penitenciare, au fost decoraţi 
cu Medalia Jubiliară „Sistemul Penitenciar al 
Republicii Moldova - 15 ani».

Când umbla Iisus Hristos 
pe pământ și-i învăţa pe oameni 
„cuvântul împărăţiei” (Mt. 13,19), 
ucenicii Lui nu simţeau nevoia 
de a scrie și nici nu era nevoie de 
asta. Iisus Hristos nu a scris nimic, 
decât numai în cazul când a scris 
cu degetul pe pământ (In. 8,8). 
Doar câţiva dintre apostoli au scris 
ocazional.

Astăzi trăim alte timpuri 
– se scrie mai puţin cu peniţa sau 
pixul și, se pare, tipografi ile sunt 
dezavantajate. Dacă apostolii lui 
Hristos se foloseau de orice prilej 
pentru a vesti Evanghelia, oare 
noi nu trebuie să facem la fel? Din 
aceste gânduri s-a și născut nevoia 
de a deschide, deși cu întârziere, o 
pagină în cartea internetului.

De ce totuși am deschis pagina 
web așa de târziu? Biserica Ortodoxă 
este una conservatoare, anume 
pentru că analizează cu precauţie 
evenimentele din jur, ca să fi m 
siguri că lumina nu este întuneric și 

viceversa. Acum avem certitudinea 
și, în același timp, speranţa că fi la 
noastră din acest spaţiu va deveni 
un amvon de predică, o rază de 
lumină în întunericul imens al lumii, 
o oază în mijlocul unui vid nisipos, 
iar uneori – glasul celui ce strigă în 
pustie…

Obiectivele pe care ni le 
propunem ar fi  să punem lumânarea 
în sfeșnic, adică să arătăm activitatea 
eparhiei noastre celor interesaţi de 
viaţa bisericească, care cuprinde în 
sânu-i deopotrivă pe episcop, preoţi 
și creștini. Vocea bisericii, a eparhiei 
se va face mai cunoscută. Mai ales, 
pentru ca nu avem un ziar al eparhiei, 
ne propunem ca fi ecare preot să 
scrie articole. De asemenea, site-ul 
va fi  o sursă de informaţie despre 
Episcop, înglobând date despre 
fi ecare biserică în parte, comunicări 
vizând activitatea parohiilor, cv-ul 
preoţilor, precum și datele lor de 
contact, ceea ce nu veţi găsi pe alte 
site-uri ortodoxe. Alte datalii le 

puteţi deduce deschizând paginile 
site-ului nostru.

Specifi cul și calea pe care 
ne-am ales-o este de a publica cu 
preponderenţă noutăţi și articole, 
scrise de preoţii și creștinii din spaţiul 
episcopiei noastre. De asemenea, 
ne vom strădui să creăm prin 
intermediul paginii noastre punţi de 
legătură. Vom răspunde cu plăcere la 
întrebări, doleanţele, obiecţii, chiar 
și criticilor constructive.

În concluzie: site-ul a fost 
conceput nu pentru Episcop sau 
câţiva preoţi, ci pentru societate. 
Prioritar în activitatea echipei 
noastre e să venim în întâmpinarea 
necesităţilor și sugestiilor Dvs. 
Vă invităm la colaborare. Suntem 
deschiși la dialog. Vă așteptăm cu 
mult drag.

Fie osteneala noastră spre slava 
lui Dumnezeu. Doamne ajută!

Biroul de presă al Episcopiei de 
Bălţi și Fălești

Sursa: http://ephbalti.md

Luni 26 decembrie și marţi 27 decembrie a avut loc 
adunare eparhială a episcopiei de Cahul și Comrat care 
s-a desfășurat în aceeași ordine și în același regim în două 
localităţi.

Astfel, la 26 decembrie adunarea s-a ţinut în orașul 

Comrat pentru preoţii din regiunea Gagauziei, iar la 27 
decembrie adunarea s-a petrecut în sala de ședinţe a teatrului 
din orașul Cahul. În cadrul ședinţei de lucru s-a revenit asupra 
unor probleme nerezolvate anterior cum ar fi  funcţionalitatea 
inefi cientă a unor departamente și s-au căutat soluţii pentru 
problemele și întrebările iscate pe parcurs cum ar fi  cele 
legate de comunicabilitatea Cuvântului lui Dumnezeu în 
școlile din parohii precum și a școlilor duminicale ș.a.

Au fost întăriţi șefi i de departamente și s-au înfi inţat 
comisiile disciplinare la nivel de protopopiate. Deasemenea 
au fost aleși membrii Sfatului Eparhial care va fi  compus 
din protopopi, șefi i departamentelor și membrii comisiei 
disciplinare eparhiale.

P.S. Anatolie a prezentat clerului candidatura noului 
secretar personal, în persoana Protoiereului Mitrofor 
Teodor Roșca, această funcţie fi ind ocupată până acum de 
Protoiereul Mitrofor Ioan Cîrlan.

 În fi nalul întâlnirii, afl ându-ne în contextul sărbătorilor 
de iarnă și servindu-se de această ocazie P.S. Anatolie a 
felicitat întregul cler bisericesc, binecuvântându-l și urându-
i  noi realizări pe plan duhovnicesc.

Episcopia de Bălţi și Fălești și-a lansat recent pagina 
ofi cială în internet

Adunare eparhială a episcopiei de Cahul și Comrat 
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75 de elevi ai Seminarului Liceal “Sf. Trei Ierarhi” și 207 
studenţi ai Academiei Teologice din Moldova au încheiat cu 
succes primul semestru al anului de studii 2011-2012.

În această perioadă s-au realizat mai multe obiective 
și activităţi de ordin extrașcolar. În această ordine de idei, 
doamna Rodica Slivca, director adjunct al seminarului a 
menţionat următoarele: „Acest an a fost bogat în evenimente, 
desfășurându-se peste zece conferinţe, seminare și întâlniri 
de sufl et cu personalităţi ale vieţii eclesiale, mese rotunde 
și acte de caritate. În cadrul concursului „Darurile gliei” 
s-a reușit ajutorarea câtorva copilași din cadrul Centrului 
de plasament temporar al minorilor din Chișinău. Acest 
semestru s-a încheiat cu festivalul folcloric „Florile Dalbe”, 
după care învăţăceii au colindat pedagogii Seminarului.”

Prot. Andrei Braniște, șeful catedrei știinţe teologice, s-
a referit la creșterea profesionalismului cadrelor didactice, 
menţionând că s-a intensifi cat activitatea misionară prin 
intermediul Centrului care activează în incinta instituţiei de 
învăţământ. Astfel, studenţii nu se limitează doar la cadrul 
academic, ci se implică activ în răspândirea cuvântului 
Evangheliei în rândurile creștinilor.

Mass-media poate juca un rol 
important în sensibilizarea opiniei 
publice, dar și în promovarea 
serviciilor speciale pentru a 
preveni abandonul timpuriu al 
copiilor, menţionează directorul 
organizaţiei „Copil, Comunitate, 
Familie, CCF – Moldova”, Liliana 
Rotaru, 

„Atunci când se mediatizează 
cazuri despre copiii găsiţi în 
stradă, la gunoiște sau pe scările 
clădirilor, jurnaliștii ar trebui 
să găsească o modalitate să 
menţioneze ce soartă îi așteaptă pe 
acești copii, dar și să promoveze 
serviciile de care dispunem, la 
care pot apela femeile afl ate în 
difi cultate și care planifi că să-și 
abandoneze nou-născuţii”, a spus 
Liliana Rotaru în cadrul ședinţei 
reţelei „Jurnaliști prieteni ai 
copiilor”. 

La ședinţă s-a discutat despre 
prevenirea plasării copiilor sub 
3 ani în instituţiile rezidenţiale, 
transmite Info-Prim Neo. 

Directorul CCF – Moldova 
a comunicat că, potrivit unui 
studiu realizat în România, copiii 

instituţionalizaţi, cu fi ecare lună 
petrecută în afara familiei, întârzie 
în dezvoltare cu alte 2,6 luni. 
„Copilul are nevoie de lucruri 
constante și de oameni pe care 
să-i vadă zi de zi. Personalul 
instituţiilor rezidenţiale, cât de 
bun ar fi , nu reușește să ofere 
copiilor afecţiunea necesară”, a 
menţionat Liliana Rotaru. 

Experta susţine că în Moldova 
sunt foarte mulţi oameni care 
doresc să aibă grijă de copii. „Sunt 
cupluri ai căror copii au crescut 
deja, dar ei mai au destule forţe 

să îngrijească alţii. Aceste familii 
trebuiesc informate, oamenii 
trebuie să știe unde să se adreseze 
pentru a lua în grijă un copil. 
Totodată, trebuie să-i facem pe 
oameni să înţeleagă că sărăcia nu 
este o scuză pentru abandonarea 
nou-născuţilor”, a subliniat 
directorul CCF – Moldova. 

Potrivit datelor CCF 
– Moldova, numărul copiilor 
abandonaţi nu a scăzut în ultimii 
doi ani, însă au fost făcute mai 
multe acţiuni care au ajutat în jur 
de 200 de cupluri mamă-copil să 
fi e integrate în familia biologică 
sau extinsă și astfel s-a prevenit 
abandonarea nou-născuţilor. 
Structurile statului depun efort 
pentru prevenirea abandonului 
și au fost implementate politici 
efi ciente în domeniu, dar pentru 
a pune în practică ceea ce scrie 
pe hârtie sunt necesare surse 
fi nanciare și mai mult timp, a 
menţionat directorul CCF . 

Potrivit datelor Ministerului 
Sănătăţii, în 2011 au fost 
abandonaţi 119 copii, dintre care 
48 în maternităţi.

La 30 decembrie 2011,elevii iconari ai Școlii 
Eparhiale de Teologie ,,Sf. Paisie Velicicovski,, au avut 
vizionarea lucrărilor efectuate pe parcursul semestrului, în 
atelierul de pictură și iconografi e din mănăstirea Frumoasa.

Profesorii de specialitate, d-na Maria (Rodica) 
Sărăteanu, Director Adjunct de Specialitate și d-na Ana 
Caraman, profesor de Pictură si Desen, au venit cu aprecierile 
și respectiv corectările corespunzătoare la lucrările expuse. 

În urma acestei examinări, elevii au primit notele 
corespunzătoare efortului depus pe parcursul acestei perioade 
de studiu, fi ind promovaţi pentru semestrul următor, în 
unanimitate. Cu grija și efortul d-nei Maria, elevii anului trei 
au prezentat celor din comisie icoane lucrate în stil bizantin.

(începutul în nr. 12, 2011)

“Un părinte agitat și nervos își  
zăpăcește copilul,

îl irită și îl provoacă”, afi rmă I. Petrea. Părinţii 
elevilor din clasele primare adesea se confruntă cu 
situaţii când explicându-i copilului o temă, devin 
agitaţi și nervoși, deoarece li se pare, copilul nu 
înţelege lucruri simple. Dar de multe ori de vină este 
însuși părintele, care prin tonul său, expresia feţei, 
enervare, nu face decât să-l inhibe pe copil. Autoarea 
se întreabă/ne întreabă: „ Chiar n-ai trecut niciodată 
printr-o situaţie similară, nu te-a intimidat niciodată 
vre-un profesor teribil atât de mult, încât să nici nu mai 
poţi ţine creta în mâini de frică? In loc să bagi spaima 
în propriul copil și ţie să-ţi crească tensiunea, mai bine 
faceţi o pauză. Pe urmă încearcă să găsești o altă cale 
de a-i explica, sau măcar mai multă răbdare.”.

Autoare ne propune să nu uităm niște adevăruri 
simple:

Când părintele  își pierde răbdarea, copilul se 
pierde cu totul.

Când noi ne enervăm, și el se poate enerva, iar  
când noi ne răstim, el se poate speria, deaceea – 

Calmul și răbdarea în ochii copilului se 
traduc prin iubire

Și pe buna dreptate, doar vorba ceea (știuta de 
creștini...), iubirea pe toate le rabdă...

Irina Petrea accentuează faptul că autoritatea se 
naște din respect, iar frica se naște din tiranie. Alegem 
noi pe ce punem accentul în relaţia cu propriul copil. 
Dar trebuie să știm că părintele veșnic nemulţumit, 
cârcotaș, gata de reproșuri la orice pas, îl demotivează 
pe copil și îl face timid și nesigur pe sine. Iată ce 
scrie autoarea: „ Astfel de copii nu îndrăznesc să facă 
nimic, sunt timoraţi, excesiv de timizi, acceptă orice 
din partea colegilor și a prietenilor de joacă, le este 
frică să își impună punctul de vedere chiar dacă au 
dreptate. ...Stau încordaţi și disperaţi să placă celor din 
jur, însetaţi după atenţie, după o vorbă bună. Ca adulţi 
se vor pune mereu pe ultimul loc, nu vor îndrăzni să 
se afi rme profesional, să își asume creditul pentru 
ceea ce fac, să își apere drepturile, se vor mulţumi cu 
foarte puţin, chiar și în relaţiile personale, acceptând 
să se pună în ipostaze umilitoare – de exemplu să 

devină amantă/amant, în confl ict cu sine și normele 
de moralitate pe care și le-au însușit, ceea ce îi aruncă 
într-o spirală descendentă: sunt tot mai nefericiţi, au 
o părere din ce în ce mai proastă despre ei, acceptă 
situaţii tot mai înjositoare...” O perspectiva destul de 
trista pentru copil,  pe care i-o oferim fi ind provocaţi 
de nervozitate și propriile frustrări!

Violenţa lasă urme adânci

E o lipsa de respect să-l insulţi pe copil, să nu-i 
vorbești politicos, să uiţi de maniere în prezenţa lui, 
să nu îl tratezi ca pe o persoană, ci ca pe o proprietate, 
după deviza „eu te-am făcut, eu te omor”, susţine 
psihologul I. Petrea. 

Formele cele mai grave de desconsiderare a 
copilului sunt violenţa fi zică și verbală, când însuși 
părintele se coboară de fapt pe o treaptă subumana 
și îl „învaţă„ pe copil că el nu are nici o valoare, că 
nu contează nici ce gândește, nici ce simte, nici ce se 
întâmplă cu el.

Efectele bătăii și violenţei sunt multiple și se 
manifestă la nivel fi zic, psihic și social, susţine 
autoarea. „ În primul rând loviturile rănesc trupul 
lăsându-i vânătăi, zgârieturi, infl amaţii, zone de 
piele înroșită, fracturi. Îl poţi lovi și fără să vreai să-i 
provoci leziuni grave, sau se poate feri și întâmplător 
lovindu-se de colţul mesei, să moară pe loc. Deseori 
copilul suferă de dureri de cap, ameţeli, vomă, în urma 
unor astfel de corecţii”.

Rănile trupești se vindecă mai repede sau mai greu, 
pentru rănile sufl etului se poate să nu mai existe leac, 
spune psihologul. „Copilul bătut se simte vinovat, e 
temător, anxios, e deprimat, nesigur și neîncrezător in 
propria persoana. Are spaime, coșmaruri, face pipi in 
pat. Dar există și urmări de lungă durată. Un astfel de 
copil are tendinţa de a dezvolta, pe măsură ce crește, un 
comportament agresiv faţă de alte persoane, manifestă 
neîncredere faţă de ceilalţi și de aceea va relaţiona 
greu cu aceștia, se va adapta cu difi cultate în societate, 
având tendinţa de a se izola. El se transformă într-un 
adult impulsiv, agresiv, mânios, violent, o persoană a 
cărei simplă prezenţă creează disconfort celor din jur. 
Și relaţiile sale de cuplu vor avea de suferit din pricina 
agresivităţii sale, a difi cultăţilor de comunicare și a 
suspiciunii (bănuielii) exagerate.”

(Va urma)
Preoteasa Alina Rusu

Pentru pedeapsă „dizolvată” în dragoste 
Rănile se spală cu vin, dar se vindecă cu ulei. Așa e și în

 educaţie - indulgenţa trebuiește amestecată (...) cu exigenţa.
(Sfântul Ambrosie de Mediolan)

Primul semestru de studii 
la Academia Teologică, al 
anului 2011-2012 la fi nal

Presa poate infl uenţa fenomenul 
abandonului copiilor

Vizionarea lucrărilor 
semestriale pentru elevii 

iconari ai Școlii Eparhiale 
de Teologie ,,Sf. Paisie 

Velicicovski,, din Ungheni, 
în Mănăstirea Frumoasa
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CALENDAR 
ORTODOX

Ianuarie –
Gerar

1 S 14 (†) Tăierea-împrejur 
după trup a Domnului; Sf. Vasile
cel Mare, arhiepiscopul Cezareii
Capadocieii (Anul Nou civill(( ).ll

2 D 15 Sf. Silvestru, episcopul
Romei; Sf. Serafi m din Sarov.

3 L 16 Sf. Prooroc Maleahi;
Sf. Mc. Gordie; Sf. Genoveva,
ocrotitoarea Parisului.

4 M 17 Soborul Sfinţilor 70 de
Apostoli; Cuv. Teoctist.

5 Mc 18 Sf. Mc. Teopempt și
Teona; Cuv. Sinclitichia (Ajunl
Bobotezei).

6 J 19  (†) Botezul Domnului 
(Dumnezeiasca Arătare 
Teofania).

7 V 20 †) Soborul Sfântului
Ioan Botezătorul.

8 S 21 Cuv. Gheorghe
Hozevitul; Cuv. Domnica; Sf.
Gudula, ocrotitoarea orașului
Bruxelles.

9 D 22  Sf. Mc. Polieuct; Cuv.
Eustratie.

10 L 23 †) Sf. Cuv. Antipa
de la Calapodești; Sf. Grigorie,
episcopul Nisei; Cuv. Dometian.

11 M 24 †) Cuv. Teodosie cel 
Mare,  începătorul vieţii monahale
de obște.

12 Mc 25 Sf. Mc. Tatiana
romana și cele împreună cu dânsa.

13 J 26 Sf. Mc. Ermil și
Stratonic; Cuv. Iacob din Nisibe.

14 V 27 Cuv. Părinţi uciși în
Sinai și Rait. Sf. Nina, luminătoarea
Georgiei; Sf. Ilarie, Ep. de
Poitiers; Sf. Sava, Arhiepiscopul
și luminătorul Serbiei.

15 S 28 Cuv. Pavel Tebeul și
Ioan Colibașul.

16 D 29 Închinarea cinstitului
șș

lanţ al Sf. Ap. Petru.
17 L 30 †) Cuv. Antonie cel 

Mare.
18 M 31 Sf. Atanasie și Chiril,

arhiepiscopii Alexandriei.
19 Mc 1 Cuv. Macarie cel

Mare egipteanul și Macarie
Alexandrinul; Sf. Mc. Eufrasia;
Sf. Ier. Marcu al Efesului.

20 J 2 Cuv. Eftimie cel Mare;
Sf. Mc. Vas și Eusebiu.

21 V 3  Cuv. Maxim
mărturisitorul; Sf. Mc. Neofi t; Sf.
Mc. Agnes romana.

22 S 4 Sf. Ap. Timotei; Sf. Mc.
Anastasie Persul.

23 D 5 Sf. Mc. Clement, Ep.
Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf.
Paulin, Ep. de Nola.

24 L 6  Cuv. Xenia; Sf. Mc.
Vavila, Timotei și Agapie.

25 M 7 †) Sf. Grigorie Teologul;
†) Sf. Bretanion, Episcopul 
Tomisului.

26 Mc 8 Cuv. Xenofont, soţia sa
Maria și fi ii lor Arcadie și Ioan.

27 J 9  †  Aducerea moaștelor Sf.
Ioan Gură  de Aur; Sf. Marciana.

28 V 10 Cuv. Efrem Sirul,
Paladie și Iacob.

29 S 11 Aducerea moaștelor Sf.
Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Sulpiciu.

30 D 12 †) Sfinţii Trei Ierarhi:
Vasile cel Mare, Grigorie
Teologul și Ioan Gură de Aur; 

Sf. Ipolit, episcopul Romei; Sf.
Bathilda, regina Franţei.

31  L 13  Sf. Doctori fără  de
arginţi Chir și Ioan.

În fi ecare an, la 1 ianuarie, Biserica 
Ortodoxă sărbătorește Tăierea împrejur 
cea după Trup a Domnului. Urmând fi rul 
istoric al vieţii Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, această sărbătoare este cel de-al 
doilea praznic împărătesc, fi ind rânduită 
în amintirea tăierii împrejur după Trup a 
Domnului nostru Iisus Hristos ca prunc, 
conform Legii Vechi (Facere XVII, 12 și 
Levitic 12, 13), în a opta zi după naștere, 
când I s-a pus și numele de Iisus sau 
Mântuitor (Luca 2, 21). Ea cade totdeauna 
la o săptămână după Naștere, adică în ziua 
de 1 ianuarie.

Sărbătoarea aceasta nu este tot atât 

de veche ca cea a Nașterii; totuși, ea era 
generalizată în sec. V (probabil după 
ce Crăciunul a început să fi e serbat și 
în Răsărit la 25 decembrie). De atunci 
avem primele predici rostite cu prilejul 
ei, de către unii dintre marii predicatori 
ai secolului, ca Proclu, patriarhul 
Constantinopolului. În Apus primele 
menţiuni despre serbarea ei le avem întâi 
din Galia (sec. VI), și apoi de la Roma 
(sec. IX).

La început, creștinii posteau în 
această zi, pentru a se deosebi de păgâni, 
care, în aceeași zi, sărbătoreau pe Ianus, 
zeul păcii și al războiului, și începutul 

anului nou. Totuși, odată cu dispariţia 
păgânismului și cu uitarea sărbătorilor 
respective, creștinii au încetat postul și au 
început să prăznuiască Tăierea împrejur a 
Domnului cu bucurie, ca și pe celelalte 
praznice împărătești. În aceeași zi, s-a 
adăugat cu timpul (chiar de la, sfârșitul 
sec. IV) și sărbătoarea Sfântului Vasile, 
Arhiepiscopul Cezareei Capadociei (+ 
1 ianuarie 379), a cărui liturghie este 
săvârșită în această zi. E totodată și 
începutul anului civil, pe care Biserica 
l-a tolerat, consfi nţindu-l prin serviciul Te 
Deum-ului, care se săvârșește în biserici 
în această zi, după Sfânta Liturghie.

ÎNTRUPAREA DOMNULUI 
(începutul în pag. 1)
3. Domnul Iisus a venit nu numai să 

zădărnicească lucrările diavolului ci și 
pe diavolul însuși. “Astfel dar, deoarece 
copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot 
așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la 
ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească 
pe cel ce are puterea morţii, adică pe 
diavolul” (Evrei 2,14). Domnul Iisus 
numai în felul acesta a putut muri, luând 
chip de om, ca prin moarte să nimicească 
pe cel ce are putere asupra morţii (“Plata 
păcatului este moartea” (Romani 6,23) și 
„să izbăvească pe toţi aceia, care prin frica 
morţii erau supuși robiei toată viaţa lor” 
(Evrei 3,15).

Domnul Iisus a purtat pe cruce toate 
păcatele omenirii, a murit dar a înviat 
biruitor. Așa cum spune și cântarea: “Cu 
moartea pe moarte călcând, și celor din 
morminte viaţă dăruind”. „Moartea a 
fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este 
biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, 
moarte?” Boldul morţii este păcatul; și 
puterea păcatului este Legea” (1 Corint. 
15,54-56).

4. Biruind moartea prin propria Sa 
moarte, Domnul Iisus a adus la lumină 
viaţa veșnică și neputrezirea: „… harul 
care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte 
de veșnicii, dar care a fost descoperit 
acum prin arătarea Mântuitorului nostru 
Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a 
adus la lumină viaţa și neputrezirea, prin 
Evanghelie” (2 Timotei 1,9-10). Acest har 

minunat, această graţiere nemeritată aduce 
mântuire pentru toţi oamenii. „Căci harul 
lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru 
toţi oamenii, a fost arătat, și ne învaţă 
s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele 
lumești, și să trăim în veacul de acum cu 
cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând 
fericita noastră nădejde și arătarea slavei 
marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor 
Iisus Hristos” (Tit 2,11-13).

5. Dumnezeu a vrut ca prin 
răscumpărarea făcută de Domnul Iisus 
să-și câștige un popor care să fi e al 
Lui, care să trăiască pentru El: „El S-a 
dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne 
răscumpere din orice fărădelege, și să-Și 
curăţească un norod care să fi e al Lui, plin 
de râvnă pentru fapte bune” (Tit 2,14). Cei 
curăţiţi, spălaţi, răscumpăraţi sunt Mireasa 
Domnului Iisus, poporul Lui ales, care îl 
așteaptă pe Domnul Iisus să se arate iar 
ca să-L ducă acasă la Dumnezeu. Doar 
Mireasa Lui așteaptă „fericita ei nădejde și 
arătarea slavei marelui nostru Mântuitor”. 

Dacă nu ai fost eliberat de vechile 
păcate ești încă rob diavolului și nu poţi 
fi  gata să îl aștepţi pe Domnul Iisus ca 
să vină, pentru că El vine ca să aducă cu 
El răsplătirile; pentru unii viaţă veșnică 
(Tit 3,7) și pentru alţii osândă veșnică (2 
Petru 2,10). Observăm în 1 Timotei 4,8 că 
Judecătorul cel drept dă “cununa vieţii”, și 
tot El “va face judecata împotriva tuturor” 
(Iuda  v.15).

Acum încă mai trăim în epoca acestui 

har minunat. Încă mai poţi avea șansa să te 
mântuiești dacă vii la Domnul Iisus. Până 
nu este prea târziu, cheamă-L în viaţa ta să 
te ierte, să te curăţească și să fi e Domnul 
vieţii tale începând de azi.

Dacă acum nu cauţi să te împaci cu 
El cum crezi că te vei împăca cu El după 
moarte? Dacă acum nu-ţi place părtășia 
și prietenia cu Domnul Iisus, cum crezi 
că te vei simţi în cer? Și de-ai ajunge 
acolo nu te vei simţi în mediul tău. De 
aceea Dumnezeu ne-a dat viaţa aceasta 
și harul mântuirii ca să ne acomodăm de 
pe pământ să umblăm și să trăim cu El și 
pentru El.

Când îngerul Domnului a anunţat 
nașterea unui prunc în ieslea Betleemului, 
păstorii au văzut doar o mică licărire 
a slavei lui Dumnezeu (Luca 2,9). La 
arătarea a doua oară a Domnului Iisus 
vom vedea slava lui Dumnezeu în toată 
plinătatea, bogăţia și strălucirea ei.

La arătarea slavei Domnului Iisus 
nu ne rămâne decât să ne bucurăm și să 
lăudăm pe Dumnezeu care ne va schimba 
și pe noi în același chip cu al Lui. Vom 
fi  ca El, pentru că îl vom vedea așa cum 
este (1 Ioan 3,2). Ce vom fi  nu ni s-a arătat 
încă. În schimb mulţumim lui Dumnezeu 
pentru ceea ce El ne-a adus prin arătarea 
Sa atunci când a intrat în lume ca să 
împlinească voia Tatălui. Fie și inima ta 
o iesle în care să primești această minune, 
pe Fiul Slavei, devenit Miel, dar care 
acum este Rege și domnește. 

SĂRBĂTOAREA BOTEZULUI DOMNULUI, 
BOBOTEAZA

În credinţa ortodoxă, sărbătoarea reamintește de botezul 
Domnului în apa Iordanului la vârsta de 30 de ani, înainte 
de a păși în viaţa publică. Potrivit tradiţiei, la Bobotează 
se săvârșește slujba de sfi nţire a apelor “Agheasma Mare”, 
care are semnifi caţia simbolică de act de regenerare cosmică 
(pământul primește germenii noii creaţii, transfi gurată prin 

sfi nţirea apelor).
Preoţii parohi vizitează în ajun casele credincioșilor 

(“merg cu botezul”), pe care le binecuvântează prin stropire cu 
apă sfi nţită. Sărbătoarea Bobotezei a mai primit și numele de 
sărbătoarea luminilor sau a luminării, pentru că prin contactul 
cu apa sfi nţită creștinii își asumă o umanitate pozitivă, “prin 
înnoirea Duhului Sfânt”, botezul fi ind rânduiala iniţierii în 
creștinism și primirii în Biserică.

Începutul acestei sărbători datează cel puţin din secolul 
al III-lea, ea fi ind atestată pentru prima dată la Alexandria, 
de Clement Alexandrinul. “Constituţiile Apostolice” o 
menţionează printre primele sărbători creștine. O altă scriere, 
“Testamentum Domini” (sec. IV) o amintește ca singura 
sărbătoare existentă, alături de Nașterea și de Învierea 
Domnului.

Botezul Domnului era prăznuit întotdeauna cu mare 
solemnitate. Pe la anul 400, împăraţii Honorius și Arcadius au 
interzis spectacolele de circ în această zi. Cel mai de seamă 
eveniment legat de această sărbătoare în vechime era botezul 
solemn al catehumenilor (cei care doreau să devină creștini), 
care voiau să imite astfel botezul Mântuitorului în Iordan.

La români, sărbătoarea a fost, alături de cea a Nașterii, una 
dintre cele mai populare. În fi ecare an, în cetăţile de scaun ale 
Ţărilor Românești, Botezul Domnului se serba cu deosebit 
fast iar sfi nţirea Agheasmei Mari se făcea întotdeauna de 
mitropolitul ţării, în prezenţa domnitorului și a boierilor.

SĂRBĂTOAREA TĂIERII ÎMPREJUR DUPĂ TRUP 
A DOMNULUI
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 „Oare nu este El Fiul tâmplarului?” 
(Matei 13.55), i-au ripostat Mântuitorului, 
cu ironie și dispreţ, locuitorii Nazaretului. 
Soţul Mariei, stăpânul casei în care a 
crescut Iisus, era Iosif, poate unicul lemnar 
din oraș, încât nazaritenii nici nu găsesc 
de cuviinţă să-i pomenească numele. 
Nu vroiau să admită că, din familia unui 
meseriaș provincial, care-și câștiga pâinea 
muncind fi zic, alături de copiii săi, putea 
răsări Mesia. Nici una dintre Evanghelii nu 
a înregistrat măcar o frază rostită de Iosif. 
Știm doar că i s-a arătat de câteva ori, în 
vis, îngerul Domnului, iar Iosif, de fi ecare 
dată, a împlinit fără șovăială poruncile 
divine. Parcă intenţionat rămâne acoperit de 
tăcere, modestie, lăsându-ne să înţelegem 
că, prin ascultare și evlavie, ne putem 
apropia de Dumnezeu. Biserica Ortodoxă îl 
omagiază în prima duminică după Nașterea 
Domnului. În Apus, Sfântul Iosif a fost 
proclamat patronul Bisericii Catolice, fi ind 
sărbătorit diferit – la 19 martie, 1 mai, în a 
treia miercuri după Paști.
 S-ar putea ca Iosif să fi  fost primul 
băiat la părinţi, deoarece, din ebraică, 
numele lui se traduce „Dumnezeu să adauge 
[și alţi copii]”. Regăsim în el și amintirea 
patriarhului Iosif, cel pe care l-au vândut 
fraţii, și căruia, pentru viaţa sa curată, i-a 
vorbit în vis Dumnezeu. Evangheliștii Matei 
și Luca îl numără pe Iosif, tatăl pământesc 
al lui Iisus, între urmașii regelui David. 
Potrivit savanţilor bibliști, Iisus aparţinea 
„unui mediu meșteșugăresc relativ înstărit”. 
Ernest Renan exprimă, în Viaţa lui Iisus, o 
altă opinie: „Casa lui Iosif, fi rește, semăna 
cu acele prăvălii sărăcăcioase, unde lumina 
pătrunde prin ușă, servind în același timp de 
atelier, de bucătărie și de odaie de dormit”. 
Într-un popor care, de câteva secole, nu 
mai exercita suveranitatea, supunându-
se monarhilor străini, ascendenţa regală 
devenise un amănunt fără importanţă 
politică. Dar, pentru evangheliști, fi liaţia 
respectivă semnifi ca împlinirea profeţiei că 
Mântuitorul va veni din casa lui David. Chiar 
și sub stăpânire romană, între evrei continua 
să mai pâlpâie scânteia emancipării, o astfel 
de scânteie putea adăposti căminul lui 

Iosif.
 Conform tradiţiei orientale, 
feciorul moștenea meseria tatălui. Iosif ar 
fi  deprins tâmplăria de la părintele său, iar 
apoi i-a transmis-o lui Iisus (Marcu 6.3). 
În orașele Palestinei antice și în Imperiul 
Roman, existau colegii de tâmplari 
care participau la decorarea palatelor și 
edifi ciilor de cult, înaintau magistraţi la 
alegeri etc. Însă Iosif locuia în mediu rural, 
unde lemnarul era solicitat să confecţioneze 
mobilă, uși, ferestre, acoperișuri, inventar 
agricol. Folosea un creion pentru marcaj, 
compas, sfoară de măsurat, ciocane, dălţi, 
sule, rindea, ferestrău – unelte menţionate 
în Vechiul Testament. În desenele egiptene, 
vedem o pâlnie de lemn, pentru cuie, și un 
coș unde erau ţinute instrumentele. Profetul 
Isaia evocă munca tâmplarului: „După 
ce meșterul a ales lemnul, îl măsoară și-
l înseamnă cu dreptarul, îi face muchii, 
unghiuri, îl potrivește din clei” (44.13). 
Înţelepciunea lui Solomon ne oferă noi 
detalii: „taie un copac ușor de lucrat, îl 
descojește cu grijă, îl lucrează cu îndemânare 
și face din el o unealtă folositoare vieţii. Cât 
despre rămășiţele lucrării lui, le folosește 
să-și fi arbă demâncarea” (13.11-12). 
Tâmplarul putea îndeplini și alte munci, 
confundându-se cu zidarul. „De multe ori 
trebuia să plece de-acasă împreună cu doi 
dintre feciorii săi pentru că așa îi cerea 
meseria”, se menţionează în Viaţa lui Iosif 
tâmplarul, scriere creștină din sec. IV-V. 
Un bun tâmplar trebuia să posede braţe 
vânjoase, mâini iscusite, ochi ageri, să 
cunoască diferite specii de lemn și calităţile 
lor. Meșteșugarii din Palestina prelucrau 
lemnul de cedru, chiparos, stejar, frasin, 
pin, dud. Mi-l imaginez pe tâmplarul Iosif 
având palme bătătorite, îmbrăcat în haine 
tradiţionale (tunică, brâu, manta, sandale), 
cu o legătură de pânză pentru merinde și 
unelte. Din banii agonisiţi (sau remunerări 
în natură), Iosif trebuia să-și întreţină 
apropiaţii, să achite darea Templului, 
arenda pământului, impozitele statului 
(percepute pentru menţinerea drumurilor, 
transporturilor, fortifi caţiilor). Cultivarea 
cerealelor, creșterea măslinilor, pescuitul și 
vânătoarea constituiau alte surse de hrană. 
Situat în apropierea drumurilor comerciale, 
Nazaretul benefi cia de produsele 
caravanelor, de zvonurile și agitaţia pe care 
le stârneau negustorii străini.
 Munca cinstită a meșteșugarului 
a trezit admiraţia înţelepţilor iudei. „Ei 
sunt cei ce ţin temeinicia lumii”, zice 
Iisus, fi ul lui Sirah, „iar ruga lor e’n 
treaba meșteșugului” (Sirah 38.34). 
Evanghelistul Matei ne spune că Iosif „era 
un om neprihănit”, iar Luca îl arată aducând 
Pruncul în Templu, săvârșind pelerinaje 
la Ierusalim. Viaţa lui Iosif tâmplarul îi 
face un portret moral: „bătrânul tâmplar 
binecuvântat de Dumnezeu”, „Învăţase două 

lucruri în viaţă: înţelepciunea și meșteșugul 
tâmplăriei”. Conform tradiţiei bisericești, la 
vremea logodnei, Iosif avea „către optzeci 
de ani”. Informaţie îndoielnică, după unii 
cercetători, pentru că un bătrân cu greu ar 
face faţă datoriilor de a aproviziona familia, 
multiplelor peregrinări. 
 În dicţionarele biblice, afl ăm că 
Maria și Iosif erau rude, avându-l drept 
bunel comun pe Matan. Neamul lor se 
statornicise în Nazaretul Galileii de, cel 
puţin, două generaţii. În societăţile antice, 
părinţii erau cei care hotărau cu cine se 
vor însoţi copiii. Practica iudaică încuraja 
căsătoria persoanelor din aceeași viţă 
– verișori, cumnaţi. Intenţia lui Iosif de a 
o părăsi pe Maria, afl ând că e însărcinată, 
subînţelege prescripţia de a ucide cu pietre 
logodnica ce nu și-a păstrat castitatea  și 
dreptul bărbatului de a scrie soţiei „carte 
de despărţire”. Din perspectiva dreptului 
iudaic, familia în care S-a născut Iisus, 
împlinea desăvârșit Legea și îi depășea 
rigorile în spirit uman. Bunul tâmplar din 
Nazaret a respectat cutumele strămoșești 
pentru a întemeia o căsnicie exemplară, s-a 
ferit de eventuala defăimare sau moarte a 
Mariei. Pe cei doi soţi i-au unit orașul natal, 
rudenia de sânge, dragostea pământească 
și, mai cu seamă, comuniunea sufl etească, 
pusă sub paza Celui de Sus. Se presupune 
că Iosif a mai avut câţiva feciori (Iacov, 
Iosif, Simon, Iuda) și fete (Lisia și Lidia, în 
textele apocrife). 
 Pe cât de liniștită pare viaţa lui 
Iosif până la logodnă, pe atât de agitată 
devine ulterior. Dacă în Vechiul Testament, 
patriarhii, proorocii și marii preoţi se 
învredniceau de revelaţii divine, aici îngerul 
i-a vorbit de trei ori, în vise, unui simplu 
tâmplar – că Pruncul Mariei este de la 
Duhul Sfânt, că trebuie să fugă în Egipt și 
că pot reveni înapoi în Israel. Ca tâmplar 
profesionist, Iosif avea atelier, incinte pentru 
păstrarea materialelor și sculelor, comenzi 
ce urma să le onoreze către o anume dată. 
Însă, îndemnaţi de o voinţă mai presus de 
socotelile omenești, Iosif și Maria porniră 
la drum. Din Nazaret până la Ierusalim, 
se putea ajunge pe jos în cinci zile. Ceva 
mai mult de o săptămână își rezervaseră 
soţii pentru a se înscrie în recensământul 
fi scal. Când s-a refugiat de teama regelui 
Irod în Egipt, Sfânta Familie ar fi  ales 
una din vechile căi prăfuite, străbătută de 
poștași, negustori (celebrele șosele pavate 
ale romanilor au apărut în Palestina spre 
sfârșitul sec. I d.Hr.). Obișnuit să comunice 
cu diferiţi oameni, să-și găsească de lucru 
oriunde se cerea (reparaţia uneltelor, 
acoperișurilor etc.), Iosif a reușit să se 
adăpostească, probabil, într-un sat egiptean, 
împreună cu Maria și Iisus. Nici un alt izvor 
antic nu menţionează măcelul pruncilor, 
la porunca lui Irod, obiectează criticii 
moderni. Fuga în Egipt ar fi  un laitmotiv 

mitic, sugerând ameninţarea ce plana, din 
copilărie, asupra marilor personalităţi. Dar, 
după logodna cu Maria, un șir de episoade 
simbolice străbat viaţa lui Iosif, punându-l 
pe micul tâmplar în rând cu patriarhii. Ca 
și Avraam, a părăsit rudele, orașul natal; 
asemeni lui Iosif, fi ul lui Iacov, primise 
vise premonitorii. Plecarea și întoarcerea 
din Egipt imită drumul seminţiei lui Israel, 
cu secole în urmă. În timpul prigoanei 
egiptenilor asupra nou-născuţilor evrei, 
Moise a fost salvat de pieire. La acestea se 
mai adaugă vedenia păstorilor din Betleem, 
cântarea îngerilor, vizita magilor cu daruri 
... Alături de Iisus, Iosif retrăiește, în 
miniatură, istoria tuturor israeliţilor și asistă 
la venirea Noului Legământ.
 Revenit în Nazaret, Iosif și-a 
continuat, într-o ambianţă mai stabilă, 
grijile de tată al familiei. Ediţiile ilustrate 
ale Bibliei pentru copii, îl zugrăvesc pe Iisus 
ajutându-și tatăl în atelier. Evanghelistul 
Luca rezumă cu mult înţeles: „Iar Pruncul 
creștea și se întărea; era plin de înţelepciune 
și harul lui Dumnezeu era peste El” (2.40). 
Alături de rude, Iosif făcea pelerinajul 
anual la Ierusalim, le împărtășea bucuriile 
și durerile. Odată cu predica lui Iisus 
Hristos, fi gura lui Iosif aproape că nu mai 
este amintită. Tâmplarul a lăsat băiatul să-
și găsească un rost în lume, conștient că 
nu poate interveni în destinul feciorului, 
urmărindu-l doar din știrile apropiaţilor. Dar, 
printr-o coincidenţă uluitoare, ne reamintim 
indirect de Iosif în fi nalul Evangheliilor: 
crucea răstignirii fusese meșterită din bârne 
cioplite de un tâmplar. De acolo, din piscul 
suferinţei, Iisus și-a încredinţat măicuţa 
lui Ioan, ucenicului său preaiubit (Ioan 
19.27). Aceste cuvinte, apreciază exegeţii, 
probează că Iosif nu mai era în viaţă. Să 
observăm totuși: imaginea tâmplarului 
apare deopotrivă la începutul și la sfârșitul 
căii pământești a Fiului Lui Dumnezeu. 
În timp ce Maica Domnului simbolizează 
viaţa trăită în neprihănire a călugărilor, Sf. 
Iosif patronează familiile mirenilor. E tot ce 
a avut mai sfânt înţelepciunea laică să ofere 
miraculoasei drame a mântuirii – credinţa și 
truda smerită a tâmplarului Iosif.
 Andrei PROHIN 

Caravana de Cărciun a ajuns cu daruri la peste 2500 de copii din ţară. În 
total au fost vizitate 8 școli-internat, 2 școli profesionale, 4 centre de reabilitare 
pentru copii și un penitenciar pentru minori. Cu daruri s-au ales și copiii din 
familii social-vulnerabile din 6 sate, transmite Info-Prim Neo. 

Irina Babuhin, voluntară Clipa Siderală, a declarat în cadrul unui 
eveniment de totalizare că la acţiune s-au alăturat elevi din 22 de licee din 
capitală, studenţi de le Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. De 
asemenea, în teritoriu au mers emisari de la „Magician Club Moldova”, 
Federaţia Moldovenească de Fotbal, Ansamblu de dans „Calipso” etc. 

În Piaţa Marii Adunări Naţionale, de unde pornea la drum în fi ecare 
dimineaţă autobuzul Caravanei de Crăciun, au venit și foarte mulţi oameni 
simpli cu daruri pentru copii – haine, rechizite școlare, dulciuri, fructe ș.a. 
„Ca de fi ecare dată copiii la care am mers au rămas impresionaţi de cadouri 
și de premii, dar în primul rând de sărbătoarea pe care le-au creat-o elevii din 
capitală”, a menţionat Irina Babuhin. 

Fundaţia Clipa Siderală a organizat pentru liceenii din capitală în 
semn de mulţumire o petrecere. Elevii au dansat și au participat la mai mute 
concursuri pentru cea mai bună fotografi e, pentru cel mai bun video și alte 
concursuri. 

Caravana de Crăciun s-a desfășurat în perioada 14 și 23 decembrie. 
Campania este organizată începând cu anul 1997 de către Fundaţia pentru 
Copii „Clipa Siderală”. 

IOSIF  TÂMPLARUL

Caravana de Crăciun a ajuns la peste 2500 de copii 
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E bine în metroul din Moscova – poţi întâlni 
oricând cerșetori, muzicanţi și alţi sărmani, 
prieteni ai lui Hristos. Mereu ai posibilitatea 
de a-l ajuta pe cineva. La noi în Reazan, nu e 
așa. Toţi cerșetorii sunt în văzul nostru și viaţa 
lor e ca o carte deschisă pentru toţi. Aceasta e 
un fost medic, și e greu de înţeles de ce o face, 
cealaltă de mică ignoră posibilitatea de a munci. 
Alţii câţiva sunt demult înrobiţi de patima beţiei, 
dar iată la bătrânele care stau în piaţa Teatrală e 
păcat să nu le dai măcar ceva. În Moscova nu e 
așa, mereu poţi întâlni un frate, la vederea căruia, 
mâna singură face o mișcare către buzunar.

Călătoresc cu metroul și e cam ciudat că nu 
am întâlnit azi nici unul dintre ei. Nici vioriști, 
nici bătrânele.

Stau așezat și încerc să ascult cuvintele 
Psaltirii. Gălăgia pe care o face trenul, mă 
împiedică să deslușesc toate cuvintele auzite din 
căști, dar cel puţin și nici gândurile prostești nu-
mi ocupă mintea. Brusc aud că tușește un copil. 
Privesc, sunt două fetiţe. Una de vreo opt anișori, 
care seamănă mult cu o veveriţă. Altă – de cel 
mult – 12, are în mâni un acordeon. Faţa celei 
mai mari e puternic zgârâiată, păstrând totodată 
și urmele gerului de afară.  CERȘETOARE!

În niște costumașe de blugi , încă fără 
pecetea răului pe chipul lor, seamănă atât de mult 
cu copilașii de acasă. Au început a interpreta o 
melodie. Tot chipul micii interprete te făce să 
crezi că e la un concert de dare de seamă la o 

școală muzicală. Un chip senin și pătruns de 
muzică. Mă privesc de parcă sunt copiii mei.

Cu o seară înainte tocmai privisem o 
emisiune despre cerșetorii din străzile Moscovei.  
Se relata despre sortarea și trimiterea acestor 
copilași la muncă de ceceni și georgieni.

Dar m-am gândit, FIE ȘI AȘA!

Acolo toţi sunt niște nemernici, beţivi și 
hoţi.

Dar meditez, CINE SUNT EU?

Se spunea, că nu se poate să le dăm 
bani: oricum vor fi  luaţi de alţii și că banii doar 
vor servi pentru aceleași patime.

Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, și 
toţi sfi nţii îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul 
slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate 
neamurile și-i va despărţi pe unii de alţii, precum 
desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile 
de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci 
va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, 
binecuvântaţii Tatălui Meu, moșteniţi împărăţia 
cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci 
fl ămând am fost și Mi-aţi dat să mănânc; însetat 
am fost și Mi-aţi dat să beau; străin am fost și M-
aţi primit; Gol am fost și M-aţi îmbrăcat; bolnav 
am fost și M-aţi cercetat; în temniţă am fost și 
aţi venit la Mine.

Aud un glas din inimă: I-AI DAT CEVA 
MICULUI HRISTOS!

Și mi s-a făcut atât de milă de acești copii, 
și de toţi ceilalţi, pe faţa cărora azi este cel puţin 
acest zâmbet, dar mâine…Și o picătură fi erbinte 
mi s-a strecurat pe obraz, dar am închis ochii ca 
să nu vadă nimeni. Încă mai simţeam pe obraz 
locul acelei picături, ca prin ceaţă am observat 
că în faţa mea plânge o mătușă. E dureros…

Am ajuns acasă, iar acolo, zâmbindu-mi 
gingaș, stă și croșetează un pisoi Sonea.

Traducere Natalia Loyan  
Articol apărut în original pe siteul

www.pravmir

(începutul în pag. 1)

Iubiţi credincioși, 

Viaţa este darul cel mai sfânt dăruit de Dumnezeu din a Sa nesfârșită 
iubire pentru noi și pentru a noastră mântuire.

Sfânta Scriptură ne spune că, spre deosebire de celelalte fi inţe și lucruri 
pe care le-a făcut numai prin cuvântul Său, la crearea omului Dumnezeu 
participă în mod personal. El însuși a zis: „Să facem pe om după chipul și 
asemănarea Noastră ca să stăpânească toate ...” (Facere 1,26).

Din toată creaţia, deci, numai omul a fost înzestrat cu „chipul și 
asemănarea lui Dumnezeu” ca „fi inţă vie” (Facere 2, 7). Înrudit astfel cu 
Ziditorul său, cum spune Sf. Grigore de Nyssa, omul poartă ca pe o comoară 
tainică setea de cunoaștere și urcuș duhovnicesc, „din slavă în slavă” (II 
Corinteni 3, 18), spre asemănarea cu El.

Dumnezeu care „ne-a iubit Cel dintâi” (I Ioan 4, 19) și-a făcut astfel din 
om un „împreună lucrător cu El” (I Corinteni 3, 9), spre „lauda slavei Sale” 
(Efeseni 1, 12-13), cum înfăţișează Sf. Apostol Pavel rostul dumnezeiesc al 
omului.

Dar, prin căderea în păcat, prin voie liberă, omul s-a îndepărtat de 
Dumnezeu - Izvorul vieţii - și s-a limitat la o viaţă pur pământească, biologică. 
El este strivit de întunericul de care vroia să scape.

În acest întuneric în istoria mântuirii noastre au apărut, fără încetare, 
învăţături și îndemnuri, prin scrierile proorocilor și drepţilor Vechiului 
Testament. Tot mai stăruitor se auzeau vestirile venirii unui Mântuitor.

Omenirea avea nevoie să-L redescopere pe Dumnezeu și să reînnoade 
comuniunea  plenară cu El. Avea nevoie de redobândirea frumuseţii „chipului 
celui dintâi” al omului, chipul slavei lui Dumnezeu.

Iar sărbătoarea Nașterii Domnului este tocmai ziua în care Dumnezeu S-a 
plecat și S-a coborât printre oameni.

Este ziua descoperirii și arătării Sale în lume, în chip de rob. Este ziua 
inaugurării unei ere noi, a împărăţiei Cerurilor, a vieţii veșnice: „Căci aceasta 
este viaţa veșnică, spune Mântuitorul, să Te cunoască pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17, 3).

La „plinirea vremii”, Dumnezeu își realizează pe pământ planul Său tot 
prin asocierea unui om, a celei mai gingașe și curate fi inţe pe care a plămădit-
o neamul omenesc - Sfânta Fecioară Maria.

Răspunzând îngerului cu smerenie: „Iată roaba Domnului. Fie mie după 
cuvântul tău!” (Luca 1, 38), Duhul Sfânt s-a pogorât peste ea, puterea Celui 
Preaînalt a umbrito și ea a afl  at har, din acea clipă, de a naște Fiu și de a fi  
altar purtător de viaţă.

Hristos, Viaţa noastră, zămislit în pântecele Fecioarei, și-a făcut-o pe 
Maria, mama Sa, Maica Dumnezeului nostru.

Drept-măritori creștini,

Istoria ne-a dovedit cu prisosinţă că izvorul dăinuirii noastre a fost Hristos 
și Biserica Sa, întemeiată de El. Iar prezentul ne arată că nu poate exista o 
schimbare externă, vizibilă a societăţii fără schimbarea omului lăuntric. În 
afară de Hristos-Dumnezeu nu există alternativă.

Numai Dumnezeu-Izvorul vieţii poate schimba și reînnoi viaţa 
oamenilor.

În înfăptuirea acestui scop, anume în aceste zile când puteri din afară 
încearcă, prin aceeași lege a nediscriminării, să ne altoiască alte „valori” 
decât cele pe care le-am moștenit de la strămoșii noștri, Biserica strămoșească 
îndreaptă cuvânt de iubire către toţi cei chemaţi în înalte dregătorii spre a-și 
îndeplini obligaţiile asumate cu dăruire și în duh de comuniune întru săvârșirea 
binelui, prin păstrarea valorilor creștinești tradiţionale, prin stârpirea răului și 
promovarea binelui.

În orice slujire să devenim înaintemergători în pregătirea căilor, ca Hristos 
să ia chip și să se nască și în viaţa fi ecăruia dintre noi.

Sfânta noastră Biserică Ortodoxă din Moldova, prin slujitorii săi, și în 
acest an al bunătăţii Domnului, pe care deja l-am încheiat, și-a continuat cu 
râvnă și dăruire misiunea. Am efectuat vizite pastorale în eparhii și parohii, 
unde am comunicat îndeaproape cu păstoriţii, aceștia împărtășindu-ne grijile 
și preocupările lor.

Au luat amploare acţiunile de fi lantropie și caritate. Or, slujirea aproapelui 
constituie o prioritate pentru noi. Am vizitat unele Biserici Ortodoxe-surori, 
având întrevederi cu întâistătătorii acestora.

Ne-a bucurat nespus în acest an și vizita Prea Fericitului patriarh Kiril în 
Biserica și ţara noastră. În preajma Sfi ntelor sărbători, am săvârșit un pelerinaj 
în Ţara Sfântă, unde am avut fericitul prilej duhovnicesc să ne rugăm pentru 
dreptslăvitorul nostru popor.

Dragii mei,

În faţa Pruncului Iisus din Betleem, să aducem cu smerenie recunoștinţă 
Prea Sfi ntei Treimi și cu evlavie să intonăm cântarea Sfântului Prooroc Isaia: 
„Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi neamuri și vă plecaţi, căci cu noi este 
Dumnezeu” (Isaia 8, 9).

Îmbrăţișându-vă cu dragoste părintească, vă doresc tuturor sărbători 
fericite și binecuvântate, cu pace și bucurie, sănătate și spor duhovnicesc, 
împreună cu tradiţionalul:

La mulţi ani!
Al vostru părinte iubitor și către Hristos, Domnul vieţii, pururea rugător,
Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove
+ Vladimir
Nașterea Domnului, 2011/2012, or. Chișinău

UN MIC HRISTOS„Întru El era viaţă și viaţa era 
lumina oamenilor”

(Ioan 1, 4)

PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI

La 31 decembrie 2011 s-au împlinit 5 
ani de la mutarea dintre noi la cele veșnice a 
vrednicului de pomenire Episcop Dorimedont, 
primul Ierarh al Eparhiei de Edineţ și Briceni. Cu 
aceast prilej, cu binecuvântarea Întâistătătorului 
Bisericii Ortodoxe din Moldova, Mitropolitul 
Vladimir, Prea Sfi nţitul Nicodim, Episcop de 
Edineţ și Briceni, a săvârșit Sfânta Liturghie 
alături de Prea Sfi nţitul Sava, Episcop de 
Tiraspol și Dubăsari, în Soborul Adormirii 
Maicii Domnului de la Mănăstirea Noul-Neamţ, 

Chiţcani, înconjuraţi de un 
sobor de preoţi și diaconi 
în frunte cu Prea Cuviosul 
părinte stareţ al sfântului 
așezământ, arhimandritul 
Paisie (Cecan). După 
serviciul divin, cu un 
cuvânt de învăţătură s-a 
adresat către credincioși 
Prea Sfi nţitul Episcop 
Sava.

 Sfânta Liturghie 
a fost urmată de slujba 
parastasului la mormântul 
Episcopului Dorimedont, 
după care Prea Sfi nţitul 
Nicodim a rostit un cuvânt 
de mângâiere pentru rudele 
apropiate și toţi cei care au 

avut fericirea să-l cunoască sau să-i fi e aproape 
vrednicului de pomenire Ierarh. Prea Sfi nţia Sa 
a  trecut în revistă și a apreciat înalt activitatea 
Prea Sfi nţitului Dorimedont spre binele Bisericii 
Ortodoxe din Moldova, afi rmând că el a fost 
și va rămâne mereu înţeleptul păstor, iubit și 
preţuit de toţi, și un adevărat model de slujire 
arhierească.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ și 
Briceni

Liturghie Arhierească și slujba 
parastasului pentru vrednicul de pomenire 
Episcop Dorimedont la Mănăstirea Noul-
Neamţ, Chiţcani
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În or. Tveri (Rusia), pe 29-30 septembrie 2011 a avut loc 
al III-lea congres al medicilor ortodocși din Rusia. 

Asociaţia medicilor ortodocși din Rusia poartă numele 
Sf. Luca (Voino-Iaseneţchii), arhiepiscop de Crimeea, 
Mărturisitor și Doctor, și a fost înregistrată la Ministerul 
Justiţiei al Rusiei. În prezent are 43 secţiuni regionale în 
Federaţia Rusă.

Această asociaţie a fost înfi inţată în urma deciziei 
delegaţilor a 49 de eparhii a Bisericii Ortodoxe Ruse, care au 
participat la primul congres al medicilor ortodocși din Rusia, 
desfășurat la Belgrad pe 29-30 septembrie 2007.

La 12 octombrie 2007, Preafericitul Patriarh al Moscovei 
și al Întregii Rusii, Alexei al II, a binecuvântat acţiunea 
acestei asociaţii.

Asociaţia Medicilor Ortodocși își propune ca scop 
realizarea în practică a învăţăturii creștin-ortodoxe, conform 
căreia vindecarea completă a bolnavilor este imposibilă, dacă 
nu se ia în consideraţie faptul că omul este alcătuit din trup și 
sufl et, iar tratamentul trebuie să le cuprindă pe ambele.

La 1-2 octombrie 2009 cu binecuvântarea Preafericitului 

Patriarh al Rusiei Kiril, în or. Voronej s-a desfășurat al II-lea 
congres al medicilor ortodocși din 59 de eparhii a Bisericii 
Ortodoxe Ruse.

Al III-lea congres al medicilor ortodocși din Rusia 
a început cu un „Te Deum” la catedrala  din or.Tveri, iar 
congresul propriu-zis s-a desfășurat în incinta Teatralului 
Academic de Dramă din Tveri. Președintele congresului a 
fost academicianul prof. A.I. Ciucialin, membru al Academiei 
Ruse, internistul principal al ministerului sănătăţii Federaţiei 
Ruse. Adresarea Patriarhului Întregii Rusii către delegaţii 
congresului a citit-o  episcopul Pantelimon din Smolensk, 
președintele Societăţii medicilor ortodocși din Rusia. Cuvânt 
de salutare au avut: Guvernatorul regiunii Tveri, A.V. 
Șevelev; arhiepiscopul Victor din Tveri; ministrul sănătăţii al 
Federaţiei Ruse T.A. Golicova; Înalt Prea Sfi nţitul Vladimir, 
mitropolit al Kievului; Înalt Prea Sfi nţitul Alexandru, 
mitropolit al Letoniei; Lazăr, Înalt Prea Sfi nţitul mitropolit 
al Crimeii. 

Genericul primei ședinţe a fost „Întrebări de etică, 
deontologie, morală în societatea contemporană: medic, 
preot și pacient.”

Ședinţa a 2-a s-a desfășurat cu titlul: „Familia, 
maternitatea și copilăria.”

Ședinţa a 3-a s-a desfășurat cu titlul: „Surori de caritate 
și serviciul lor.”

30 septembrie
Secţia I-a „Problemele bioetice în pediatrie și 

ginecologie.”
Secţia II. „ Rolul medicului ortodox în rezolvarea 

problemelor medico-sociale” .
Secţia III. „Direcţii principale, forme și metode de lucru 

a surorilor de caritate.” 
 Diacon Victor Curca, Docent. Dșm. 
Medic chirurg, categoria superioară

}n ședinţa de lucru din 17 februarie 2011, Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2012 să 
fi e declarat Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii 
bolnavilor în Patriarhia Română. 

Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat un program-cadru 
cu caracter naţional bisericesc pentru realizarea în anul 2012 
a proiectului religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic și 
mediatic intitulat 2012 - Anul omagial al Sfântului Maslu și 
al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română. 

În anul 2012, Patriarhia Română și eparhiile din ţară 
și străinătate vor organiza conferinţe pastoral-misionare, 
colocvii teologice, dezbateri și seri duhovnicești despre Taina 
Sfântului Maslu.  De asemenea, profesori de la instituţiile de 
învăţământ teologic ortodox vor realiza studii, comentarii, 

bibliografi i cu conţinut biblic, patristic, istoric, dogmatic, 
liturgic, omiletic-catehetic, pastoral și social-medical despre 
Taina Sfântului Maslu. O atenţie specială va fi  acordată 
acestei Sfi nte Taine în cateheza ortodoxă, lucrarea pastorală, 
social-fi lantropică și medicală a Bisericii și slujitorilor ei 
pentru îngrijirea bolnavilor.

Ca parte a programului-cadru naţional bisericesc, la 
Conferinţa pastoral-misionară semestrială din primăvara 
anului 2012 se va trata tema 2012 - Anul omagial al Sfântului 
Maslu și al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română, 
care va fi  aprofundată la una dintre conferinţele preoţești 
administrative lunare pe care o va stabili fi ecare eparhie. 

În toamna anului 2012, la Palatul Patriarhiei va avea 
loc o ședinţă solemnă a Sfântului Sinod cu tema respectivă.  
Cu acest prilej, va fi  organizată o expoziţie de fotografi i 
cuprinzând cele mai frumoase și reprezentative fresce, 
icoane, miniaturi, broderii și ţesături, mozaicuri și vitralii 
care refl ectă tămăduirile săvârșite de Mântuitorul Iisus 
Hristos, minuni ale sfi nţilor pentru vindecarea celor bolnavi, 
așezăminte social-fi lantropice și medicale din trecut și 
prezentul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, va fi  
prezentat un raport sinteză privind activităţile eparhiilor 
consacrate anului omagial 2012.

Manifestările organizate în Anul omagial al Sfântului 
Maslu și al îngrijirii bolnavilor vor fi  mediatizate de către 
Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române (Radio 
Trinitas, Televiziunea Trinitas, publicaţiile Lumina, Agenţia 
de știri Basilica, Biroul de Presă), mass-media bisericească 
eparhială și presa laică. Ca parte a programului-cadru naţional 
bisericesc, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a 
aprobat elaborarea și publicarea de către Patriarhia Română 
a unui volum “Asistenţa social-fi lantropică și medicală din 
Biserica Ortodoxă Română în trecut și prezent”, precum și a 
unui album intitulat “Sfântul Maslu și îngrijirea bolnavilor”, 
însoţit de un DVD.

Sănătatea persoanei 
și a poporului

Grija faţă de sănătatea umană, atât spirituală, cât 

și trupească, a fost din totdeauna o preocupare a 

Bisericii 

Din perspectivă ortodoxă însă, menţine rea sănătăţii 
fi zice detașată de sănătatea spirituală nu este o 

valoare necondiţio nată. Propovăduind prin cuvânt și faptă, 
Domnul Iisus Hristos a vindecat oa meni, îngrijindu-se nu 
numai de trupurile lor, ci, înainte de toate, de sufl etele lor, și, 
prin urmare, de integritatea persoanei lor. Potrivit cuvântului 
Mântui torului Însuși, El a vindecat „tot omul” (In 7, 23). 
Propovăduirea Evangheliei era însoţită de vindecări ca semn al 
puterii Domnului de a ierta păcatele. Vin decarea a fost o parte 
integrantă și a evanghelizării apostolice. Biserica lui Hris tos, 
înzestrată de Dumnezeiescul ei întemeietor cu toată plinătatea 
darurilor Duhului Sfânt, a fost dintru început o comunitate 
tămăduitoare, și la fel și azi, în ritualul Spovedaniei ea aduce 
aminte copiilor ei că au intrat ca într-o infi r merie pentru a ieși 
vindecaţi.

Atitudinea biblică faţă de medicină este exprimată 
în modul cel mai deplin în Car tea lui Isus, fi ul lui 

Sirah: „Cinstește pe doctor cu cinstea care i se cuvine, că și 
pe el l-a făcut Domnul. Că de la Cel Preaînalt este leacul și 
de la rege va lua dar... Domnul a zidit din pământ leacurile, 
și omul înţelept nu se va scârbi de ele... Și El a dat oameni lor 
știinţă ca să Se mărească întru leacurile Sale cele minunate. 
Cu acestea tămăduiește și ridică durerea: spiţerul cu acestea 
va face alifi ile. Nu este sfârșit lucrurilor Domnului și pace 
de la El este peste faţa pământului. Fiule! În boala ta nu fi  
nebăgător de seamă; ci te roagă Domnului și El te va tămădui. 
Depărtează păcatul și întinde mâinile spre faptele drepte și 
de tot păcatul curăţește inima ta... Și doctorului fa-i loc, că 
și pe el l-a făcut Domnul, și să nu se depărteze de la tine, că 
și de el ai trebuinţă. Că este vreme când și în mâinile lui este 
miros de bună mireasmă. Că și el se va ruga Domnului ca să 
dea odihnă și sănătate spre viaţă” (Sir 38, 1-2, 4, 6-10, 12-14). 
Cei mai buni reprezentanţi ai medicinii antice, număraţi în 
rândul sfi nţilor, au arătat un tip special de sfi nţenie - sfi nţenia 
doctorilor fără de arginţi și a făcătorilor de minuni. Ei sunt 
preamăriţi nu numai pentru că adeseori și-au sfârșit viaţa 
mucenicește, ci și pentru că au acceptat vocaţia medicală ca 
datorie a milei creștine.

Biserica Ortodoxă a tratat întotdeauna activitatea 
medicală cu mult respect, pentru că la baza ei stă 

slujirea de iubire îndreptată spre înlăturarea și alinarea 
suferinţei omenești. Restaurarea naturii omenești deformate 
de boală se prezintă ca o împlinire a planului lui Dumnezeu 
pentru om. „însuși Dumnezeul păcii să vă sfi nţească pe voi 
desăvârșit și întreg duhul vostru, și sufl etul, și trupul să se 
păzească, fără de prihană întru venirea Domnului nostru Iisus 
Hristos” (1 Tes 5, 23). Trupul, eliberat de robia patimilor 
păcătoase și de consecinţa lor: boala, trebuie să slujească 
sufl etului, iar puterile și aptitudinile sufl etești transfi  gurate de 
harul Duhului Sfânt trebuie să năzuiască spre ţelul și menirea 
ultimă a omului: îndumnezeirea. Orice vindecare adevărată 
e chemată să se împărtă șească de acea minune a vindecării 
săvârșite în Biserica lui Hristos. In același timp, este neapărat 
necesar să distingem între puterea vindecătoare a harului 
Duhului Sfânt, dat în credinţa în Unul Domn Iisus Hristos 
prin împărtășirea de Tainele Bisericii, de invocaţii, incantaţii 
și alte acţiuni și superstiţii magice.

Multe boli sunt încă incurabile și devin cauze de 
suferinţă și moarte. în faţa unor astfel de boli, creștinul 

ortodox e chemat să se sprijine pe voinţa atotbună a lui 
Dumnezeu, amintindu-și că sensul existenţei nu se mărginește 
la viaţa pământească, care este în esenţă o pregătire pentru 
veșnicie. Suferinţa este o consecinţă nu numai a păcatelor 
personale, ci și a degenerării și mărginirii naturii umane, și de 
aceea trebuie îndurată cu răbdare și nădejde. Domnul a primit 
de bunăvoie suferinţa pentru mântuirea neamului omenesc: 
„Și prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat” (Is 53, 5). Aceasta 
înseamnă că lui Dumnezeu i-a plă cut să facă din suferinţă un 
mijloc de mântuire și curăţire, care poate fi  efi cient pentru 
oricine o rabdă cu smerenie și încredere în voia atotbună 
a lui Dumnezeu. Potrivit Sfântului Ioan Hrisostom, „cine 
a învăţat să mulţumească lui Dumne zeu pentru bolile sale 
acela nu este departe de sfi nţenie”. Aceasta nu înseamnă că 
doctorul sau bolnavul nu trebuie să lupte cu boala. Dar atunci 
când mijloa cele omenești s-au epuizat, creștinul trebuie să-
și aducă aminte că puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în 
slăbiciune (2 Co 12, 9) și că în înseși adâncurile suferinţei 
poate întâlni pe Hristos Care a luat asupra-Și neputinţele și 
durerile noastre (Is 53, 4).

Fundmentele  concepţiei sociale a Bisericii Ortodoxe 
Ruse, adoptat de Sinodul Episcopal Jubiliar al Bisericii 

Ortodoxe Ruse, Moscova, 13-16 august 2000
(Va urma)

Pe parcursul anului, la rubrica 
“Teologia și sănătatea”, prin 
intermediul unor materiale elaborate 
și tipărite în cadrul proiectului 
“Sporirea rolului pacientului și 
comunităţii în controlul tuberculozei 
în Moldova”, fi nanţat de Fondul 
Global de Combatere SIDA, 
Tuberculozei și Malariei, Runda 9. 
Recipientul Principal Centrul pentru 
Politici și Analize în Sănătate (Centrul 
PAS), subrecipient – Fundaţia Soros-
Moldova. Veţi lua cunoștinţă de 
diverse aspecte ale acestei maladii, 

care până nu demult era incurabilă. 
Tema va fi  desfășurată în mai multe 
subiecte, între care: 

Ce este tuberculoza și de ce este 
provocată? 

Ce reprezintă micobacteria 
tuberculozei și cum are loc transmiterea 
infecţiei (contaminarea)? 

Cine este receptiv la tuberculoză? 
Care sunt consecinţele 

tuberculozei? 
Care sunt principalele simptome 

ale tuberculozei? 
Cum trebuie să procedaţi în 

cazul în care aţi constatat simptome 
ale tuberculozei la dumneavoastră 
sau la apropiaţii dumneavoastră? 

Ce investigaţii se fac în cazul 
prezentării cu simptome sugestive 
de tuberculoză? 

Cum se tratează tuberculoza și 
cât costă tratamentul? 

De ce este necesar controlul 
administrării preparatelor? 

Care sunt consecinţele bolii 
netratate? 

Poate oare fi  prevenită 
infectarea cu tuberculoză? 

AL III-LEA CONGRES AL MEDICILOR ORTODOCȘI 
DIN FEDERAŢIA RUSĂ

2012 - Anul omagial al Sfântului Maslu și al 
îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română
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Autorităţile iraniene au arestat un grup de creștini, majoritatea lor copii 
care participau la o școală de duminică în Ajunul Crăciunului. Decembrie, 
2011, Agenţia “Christian Solidarity Worldwide” (“Solidaritatea Creștină 
de Pretutindeni”) a publicat un raport în care se arată că autorităţile au 
arestat toate persoanele dintr-o Biserică din Ahwaz.

Adulţii și copiii arestaţi au fost urcaţi în două autobuze și au fost 
duși într-o clădire a poliţiei, unde au fost interogaţi, ameninţaţi și 
apoi au fost eliberaţi. Preotul bisericii, Farhad, soţia sa și unii dintre 
conducătorii Bisericii au rămas în arest.

Conform Agenţiei CSW, Biserica din Ahwaz nu este o biserică 
nou înfi inţată, ci una cu o tradiţie și istorie îndelungată în Iran, având 
hramul Sfântul Ioan Botezătorul.

Clericul Farhad are o lungă istorie de persecuţie din partea autorităţilor 
islamice iraniene, fi ind de mai multe ori arestat pentru convertirile 
musulmanilor la creștinism. La fi ecare Sărbătoare de Crăciun, autorităţile 
dau năvală și arestează pe creștinii din această Biserică, în ultimii trei ani.

Ultimele știri aruncă o umbră asupra guvernului islamist iranian, 
care încercase să îmbunătăţească relaţiile cu liderii lumii, trimiţând prin 
Purtătorul de Cuvânt al Parlamentului Iranian, Larijani, o scrisoare Papei 
Benedict în care dorea tuturor creștinilor fericire de Crăciun și în noul An.

Președintele CSW, Mervyn Thomas a spus: “Mesajul de Crăciun al 
Domnului Larijani poate a fost bine intenţionat, dar este subminat de aceste 
arestări, care violează Convenţia pentru Drepturile Copilului, Convenţia 
Internaţională a Drepturilor Politice și Civile și Constituţia Iraniană”.

Autorităţile iraniene au declarat că creștinii sunt arestaţi pentru că au 
ameninţat securitatea publică, dar este absurd să creadă cineva că acești copii 
care se rugau la o școală de duminică pot ameninţa securitatea publică.

Traducerea și adaptarea: Pr. Ioan Valentin Istrati
Sursa: http://www.christiantoday.com

Chipul lui Hristos de pe Giulgiul din 
Torino este una dintre tainele istoriei și 
obiectul unei dezbateri aprinse între cei 
ce cred în autenticitatea sa și cei care spun 
că este un fals ulterior.Câţiva oameni de 
știinţă italieni care au afi rmat că există 
îndoieli în privinţa autenticităţii acestuia, 
după cercetări intense, admit că relicva 
este adevărată. Cercetătorii lucrează 
la „Agenţia Naţională Italiană pentru 

Noi Tehnologii, Energie și Dezvoltare 
Economică Sustenabilă” și au petrecut mulţi 
ani încercând să facă o replică a giulgiului.
Ei 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 printr-o 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, spun cercetătorii. În 
același timp în Evul Mediu nu exista niciun 
dispoztiv capabil să genereze o asemenea 
radiaţie. Vaticanul deţine proprietatea asupra 
Giulgiului și spune că el este o “explorare 
în taina credinţei”. Dar Biserica Catolică nu 
declară dacă giulgiul a aparţinut cu adevărat 
lui Hristos.

Giulgiul a fost adus din Ţara Sfântă de 
un cruciat în secolul al XIV-lea. El a rămas 
într-o mănăstire franceză pentru secole. 
Apoi, el a fost dat Arhiepiscopului de Torino 
în 1578 de către Ducele de Savoia și a fost 
păstrat în Catedrala din Torino de atunci. 
Deși unii cercetători au spus că giulgiul este 
un fals, doi cercetători din Israel au declarat 
după datarea cu Carbon 14 că plantele din 
care a fost ţesut provin din perioada sec. I 
și sunt din Ţara Sfântă. Profesorul Paolo Di 
Lazzaro, unul dintre cercetătorii giulgiului a 
spus că “abilitatea de a colora astfel o pânză 
de in este de domeniul miracolelor”.

www.doxologia.ro

Creștinii din două parohii din Malaiezia au ignorat pretinsa cerinţă 
de a avea un permis de la poliţie pentru a cânta colinde la biserică și 
în casele lor. Episcopul Paul Tan Chee Ing, președintele Conferinţei 
Episcopale Malaieziene, a declarat pentru agenţia Fides că în curând 
ţara sa va deveni “stat poliţienesc” dacă autorităţile continuă cu “cerinţe 
atât de birocratice”.

Două parohii din Klang, lângă Kuala Lumpur, au primit note de 
la poliţie prin care li se cere numele și adresele celor care au cântat 
colinde, invocându-se necesitatea unui permis pentru cei care vor 
să cânte colinde în casele lor sau în locuri de rugăciune. Pr. Andrew 
Lawrence, de la publicaţia diecezană “Vestitorul”, a considerat că 
acţiunea poliţiei reprezintă “o interpretate îngustă” a actualei legislaţii 
privind “libertatea de cult” din Malaiezia. După protestul mai multor 
creștini, susţine el, “autorităţile guvernamentale au negat că ar fi  nevoie 
de astfel de autorizaţii”.

Premierul malaiezian Najib Razak a promis votanţilor anul acesta 
că va anula mai multe legi nepopulare, precum cea care limitează 
libertatea presei, precum și cea care permite închiderea cetăţenilor fără 
proces. În schimb congresul a adoptat o nouă lege intitulată “Legea 
despre întrunirile pașnice”, care permite un mai mare control din 
partea guvernului. Teresa Mok, secretar naţional al Partidului Acţiunii 
Democratice, a declarat că noua lege este “un abuz de putere din partea 
ofi cialilor” și “o încercare de violare a libertăţii religioase”.

În timpul Liturghiei solemne din 17 decembrie, 
ofi ciată în Catedrala din Xi Kai, a Diecezei de Tian Jin, 
au fost botezaţi 270 catehumeni. La Liturghia pentru 
duminica a IV-a din Postul Nașterii Domnului, parohul 
le-a spus bun venit în familia parohială, mulţumind în 
mod special pentru angajamentul misionar al întregii 
parohii și pentru comuniunea parohială puternică pe 
care credincioșii o trăiesc.

“Am spus întotdeauna că evanghelizarea este o 
îndatorire și un drept al fi ecărui botezat”, a subliniat 
parohul. “Suntem fericiţi să vedem că enoriașii noștri 
au aplicat în viaţa lor acest adevăr, creând o atmosferă 
de mare comuniune și sensibilitate misionară, în 
interiorul și în afara comunităţii parohiale. Am purtat 
Evanghelia afară de ușa bisericii.” În afară de aceasta 
parohul a anunţat următorul curs de cateheză care va 
începe pe 12 februarie 2012, invitându-i pe toţi la o 
nouă angajare.

Catedrala din Xi Kai, dedicată Sfântului Iosif, a 
fost construită în 1914 în stil roman și poate oferi loc la 
peste 2000 de persoane. Misiune a călugărilor Lazariști, 
din Congregaţia Misiunii întemeiată de Sfântul 
Vincenţiu de Paul, este numită “biserica franceză” de 
către oamenii locului. Parohia numără azi peste 30.000 
de credincioși și este foarte activă și folosește chiar 
unele tehnologii și mijloace de comunicare moderne 
pentru promovarea evanghelizării. A fost între primele 
parohii care și-a deschis un sit iar recent și un blog 
dedicat evanghelizării. 

Copii creștini arestaţi în Iran

Permis pentru cântat colinde?

“Giulgiul din Torino a fost creat de o lumină 
supranaturală” - spun cercetătorii

270 de adulţi botezaţi într-o Catedrală din 
China


