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DIN CUPRINS

Templul din Ierusalim era pentru poporul lui Israel
centrul vieþii sale spirituale. Aici oamenii îl desco-
pereau pe Dumnezeu, aici veneau cu toate prob-
lemele, necazurile ºi bucuriile, aici împlineau tot
felul de rânduieli referitoare la viaþa de zi cu zi, cât
ºi la evenimente mai mari familiale, sociale,
naþionale.

Aducerea pruncului Iisus
la templu, de cãtre Sf.
Fecioarã Maria ºi dreptul
Iosif, se înscrie în istorie ca
un act de împlinire a rân-
duielilor V. Testament de
cãtre Fiul lui Dumnezeu,
care în felul acesta le con-
firmã, pentru ca numai dupã
aceastã confirmare sã
purceadã la transfigurarea
lor prin întreaga Sa activi-
tate dumnezeiascã ºi mân-
tuitoare.

Aducerea lui Iisus la tem-
plu este echivalentã cu
închinarea, dedicarea, con-
sacrarea Sa pentru tot ceea
ce avea sã împlineascã mai
târziu. Acest eveniment,
sãrbãtorit în Biserica orto-
doxã la 2 (15)  februarie, ne
pune în faþã un alt personaj
al V. Testament dar ºi al
celui Nou, dreptul Simeon.
Sf. Tradiþie relateazã cã
atunci când acesta � aflân-
du-se într-un colectiv de
traducere a cãrþilor sfinte �
a ajuns la un pasaj referitor
la naºterea Mântuitorului
din Fecioarã, îndoindu-se
de acest fapt, i s-a promis
cã nu va muri pânã ce nu va
vedea cu ochii lui minunea.
ªi dreptul Simeon era trãind
în templu, îndelungat în zile, petrecând în rugãciune
ºi aºteptând împlinirea rânduielilor lui Dumnezeu în
legãturã cu el. Aºteptarea lul la templu reprezintã
aºteptarea întregului V. Testament pentru naºterea lui

Mesia. Nu era o aºteptare obiºnuitã, ci specialã, o
aºteptare întemeiatã pe o speranþã puternicã, întrucât
la mijloc era fãgãduinþa lui Dumnezeu. Evenimentul
urma sã se producã �dupã cuvântul Tãu�, cum însuºi
dreptul va zice, adicã dupã promisiunea divinã.

Sf. Simeon se înclinã cucernic, primind pruncul
dumnezeiesc, iar Sf. Pãrinþi
vãd în aceasta închinarea
întregului V. Testament în
faþa Fiului lui Dumnezeu,
dar este interesant de
remarcat, cã îl primeºte pe
prunc ca ºi cum în acelaºi
timp, la rândul lui, L-ar
oferi. L-ar închina lui
Dumnezeu. Privirea dreptu-
lui este tandrã ºi gândi-
toare. Este puþin înfricoºat
de momentul la care e mar-
tor, realizând anvergura ºi
implicaþiile acestui eveni-
ment extraordinar, numit
Iisus Hristos-Emanuel, care
avea sã schimbe în mod
minunat ºi definitiv cursul
istoriei lumii. El înþelege
deci importanþa acestui fapt
ºi mãrturiseºte: �Cãci
vãzurã ochii mei mântuirea
Ta pe care ai gãtit-o înain-
tea feþei tuturor
popoarelor�... de aceea,
liniºtit, cu uºurare ºi
bucurie poate exclama:
�Acum slobozeºte,
Stãpâne, pe robul tãu în
pace�. ªi din înfãþiºarea
iconograficã ºi din cuvin-
tele ce le pronunþã se vede
smerenia lui. El se înclinã
cucernic ºi se numeºte
�robul� lui Dumnezeu,
robul celui pe care-L þine în

mâini. De aceea se vede cã nu Î1 þine oricum, nu
indiferent, nu prea intim, ci cu deferenþã ºi sfialã.
Puþin mirat ºi înfricoºat.

ACUM SLOBOZEªTE PE ROBUL TÃU, STÃPÂNE

continuare în pag. 4

CEI CE AÎI FOST ÎNTOCMAI LA OBICEI CU APOSTOLII
Pe aceºti trei Sfinþi Pãrinþi:

Vasilie cel Mare, Grigorie
TeoIogul ºi Ioan Gurã de Aur îi
sãrbãtorim la  30 ianuarie (12 feb-
ruarie) laolaltã, ca pe cei mai mari
învãþãtori ºi Pãstori ai Bisericii,
din toatã istoria creºtinãtãþii.
Viaþa lor sfântã ºi învãþãturile lor
sunt adevãrate îndreptare de orto-
do-xie, vrednice de toatã lauda ºi
încre-derea.  Ei aratã la treapta
cea mai înaltã �drumul
împãrãtesc� în Biserica Ortodoxã.
Ei sunt adevãraþii ctitori ai
Ortodoxiei. ªi pentru cã, pe lângã
darul tãlmãcirii Sfintelor

Scripturi,  s-au învrednicit ºi de
înalta treaptã a arhieriei, ei sunt
cunoscuþi îndeobºte sub numele
de Sfinþii Trei Ierarhi.

Astãzi prãznuim doar roadele
pe care multa lor strãdanie le-a
adus Bisericii Mântuitorului
Hristos.

Sfinþii Trei Ierarhi au fost
slãviþi in toata lumea creºtinã, dar
mai cu osebire, în împãrãþia
dreptcredincioasã de rãsãrit, atât
de mult încât, în chip neaºteptat,
slãvirea lor a ajuns o pricinã de
dezbinare între credincioºi, acum
aproape o mie de ani în urmã, pe

vremea când în Constantinopol
cârmuia cucernicul împãrat
Alexie, din neamul Comnenilor.
Erau creºtini care-l socoteau pe
Vasilie mai mare dintre cei Trei
Ierarhi ca unul care, ca nimeni
altul, a unit cuvântul sãu cu fapta.

Alþii, coborându-l pe acesta ºi
pe Ioan, îl socoteau fruntaº al lor
pe Grigorie, cuvântãtorul de
Dumnezeu, atât pentru mulþimea
cuvintelor lui, cele dulci ca
mierea, cât ºi pentru puterea ºi
adâncimea gândului. 

(continuare în pag. 4)

Tropar, glasul al 4-lea

Ca cei ce aþi  fost întocmai la obi-
cei cu Apostolii ºi lumii învãþãtori,
Stãpânului tuturor rugaþi-vã, pace
lumii sã dãruiascã ºi sufletelor noas-
tre mare milã.

Condac, glasul al 2-lea

Pe sfinþii propovãduitori ºi  de
Dumnezeu vestitori, cãpetenia
învãþãtorilor Tãi, Doamne, I-ai
primit întru odihna ºi  desfãtarea
bunãtãþilor Tale; cã ostenelile acelo-
ra ºi moartea le-ai primit, mai vârtos
decât toatã roada, unule Cel ce
preaslãveºti pe sfinþii Tãi.

V I R U S U L  A M N E Z I E I
C O N F E S I O N A L E

Este gravã boala AC, dar ea poate fi
tratatã  cu acordul celor suferinzi. Avem
un singur medic care o poate trata �
Hristos ºi nimeni altul.
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AGENDA DE LUCRU A

ÎPS VLADIMIR,  MITRO-

POLIT AL CHIªINÃULUI

ªI ÎNTREGII MOLDOVE

6 ianuarie 2000. Participare la
serviciul divin la Betleem.

7 ianuarie. La praznicul Naºterii
Mântuitorului nostru Iisus Hristos
(Crãciunul), împreunã cu alþi ie-
rarhi  a participat la Liturghia
sãvârºitã în catedrala �Naºterea
Mântuitorului� din Betleem.

8 ianuarie. A participat la
Liturghia sãvârºitã în incinta cate-
dralei �Hristos Mântuitorul� din
Moscova de cãtre Preaferictitul
patriarh Alexie împreunã cu un
sobor de ierarhi ºi preoþi.

15 ianuarie. A asistat la cere-
monia de  inaugurare ca episcop a
Mons. Anton Coºa, Administrator
Apostolic din Moldova

16 ianuarie. Împreunã cu un
sobor de episcopi ºi preoþi a
sãvârºit  sfinþirea catedralei episco-
pale �Adormirea Maicii
Domnului� din Tiraspol.

}n fiecare an, de Cr=ciun, se aud ]n casele
cre[tinilor colinde care ]mp=rt=[esc bucuria
sf`nt= a Na[terii Domnului. Indiferent de
v ` r s t = ,
o a m e n i i
a [ t e a p t =
acest praznic
]mp=r=tesc cu
ner=bdare, mai
cu seam= cei
mici. Anume ei
sunt vesti-
torii cu chip de
]nger. Ni[te
g h e m u l e \ e
] n c o t o [ m = -
nate, care
p = [ e s c
p r a g u r i l e
caselor, aduc]ndu-le cre[tinilor Vestea cea Bun=.

Primul prag pe care-l trec colind=torii ]n aceast=
zi preasfin\it=, este desigur pragul Bisericii
str=bune. Anume aici copii - vestitori, dup=
Sf`nta Liturghie, ][i ]ncep colinda care se va auzi
p`n= spre chindii [i pe la casele m=rginenilor.

Unii copii ][i unesc eforturile ]nc= cu mult timp
]nainte de a[teptata zi, form`nd frumoase coruri
de colind=tori. Coruri diferite: mai mari, mai mici,

mai armonioase [i nu prea, dar untr-un g`nd [i cu
o bucurie.

Acest lucru l-au ar=tat [i micii enoria[i de la
biserica �Sf.
Dumitru� din or.
Chi[in=u. Sub con-
ducerea d-[oarei
Victoria Bejenaru ei
au mai ]nscris o fil=
de neuitat ]n via\a
lor [i a ]ntregii
comuni-t=\i.

Pe l`ng= faptul c=
lucr=rile au fost
bine interpretate,
cu c=ldur= [i cu
dragoste, din tot
sufletul, chipurile
lor emanau ]n jur o

fericire molipsitoare, o adev=rat= tr=ire a acelor
momente.

Domnul Dumnezeu s=-i ajute s= p=streze
]ntreaga lor via\= cur=\enia [i sinceritatea cu
care i-au colindat pe cei prezen\i, c=ci mult=
dragoste [i bucurie s-a v=zut pe fe\ile tuturor.

PS: Doritorii de a ne povesti despre cele petre-
cute  ]n localitatea lor, ne pot trimite scrisori cu
fotografii.

Preot Dumitru TOLICO

VESTITORI CU CHIP DE ÎNGERI

Atunci când se întrevedea apusul
�împãrãþiei  comunismului victorios�,
ºeful  �Sovietului pentru treburile bi-
sericii� de pe lângã Consiliul de
Miniºtri al URSS declarase într-o dis-
cuþie confidenþialã  cã nu au reuºit sã
distrugã Biserica  atacând-o dinafarã,
de aceea trebuie atacatã din interior,
prin infiltrarea elementelor ostile, care
ca bacteriile o vor �roade� dinãuntru.

Evenimentele ulte-
rioare au arãtat cã acest
plan a fost  pus în acþi-
une. Astãzi asistãm, fãrã
a pricepe prea bine, la  o
dramã a conºtiinþei noas-
tre de creºtin ortodox,
care are ca consecinþã ºi
distrugerea conºtiinþei naþionale.
Cineva încearcã sã  ne infecteze de
�virusul amneziei confesionale�, sã
uitãm cã poporul nostru a putut sã-ºi
pãstreze existenþa ºi identitatea în
primul rând pentru cã ºi-a pãstrat
credinþa ºi conºtiinþa de creºtin orto-
dox. Unii, transformându-se ca �prin
minune�, peste noapte, din angajaþi la
�serviciul pentru culte�(sau cum li se
mai spunea �upolnomocenii�) în con-
silieri bisericeºti,  alþii trecând printr-
un ºir de mutaþii jenetice, s-au trans-
format din adepþi înflãcãraþi ai
�fraþilor mai mari� ºi conducãtori ai
�comsomolului leninist� în  purtãtori
de cuvânt ai creºtinilor ºi  încearcã sã
ne dumereascã cã existã un alt dum-
nezeu, decât cel adevãrat, ºi cã anume
lui trebuie sã-i slujim, lui sã ne închi-
nãm.

Acþiunea   �virusului amneziei
confesionale� (VAC) se desfãºoarã cu
succes, în direcþia doritã de cei care l-
au inventat, contaminându-i  pe  unii
din  confraþii noºtri. Pe valul luptei de
eliberare naþionalã VAC, ºi-a înjghe-
bat un culcuº destul de comod, astfel

cã  astãzi poate parazita pe trupul sãr-
manei noastre societãþi.  

Virusul paraziteazã, dar ºi dis-
truge. Pentru a supravieþui el are
nevoie de  jertfe permanente, fiind
foarte inventiv el descoperã noi ºi noi
modalitãþi de a-ºi câºtiga existenþa.
ªtie perfect cã cel mai bun leac
împotriva lui este, în primul rând,
credinþa în Dumnezeu, conºtiinþa de

apartenenþã la aceeaºi credinþã orto-
doxã, la aceeaºi Bisericã a lui Hristos.
De aceea, pentru a distruge aceastã
unitate, de a distruge Biserica (o ne-
bunie omeneascã!) el adunã venin ºi
urã faþã de toþi cei care nu susþin acþi-
unile lui distructive. Anume din aces-
te considerente infiltreazã ideea de a
crea în Moldova încã o �bisericã orto-
doxã�. În vorbe  condamnã acþiunile
�fratelui mai mare�, care ne-a
�îmbogãþit� cu încã douã  �republici�,
iar în  viaþã face la fel  -  �fericindu-
ne� cu  a doua �bisericã�.

În vorbe  virusul este anticomu-
nist, în  viaþã chiar ºi metodele acestu-
ia le foloseºte. 

Comuniºtii au încercat sã-l
înlocuiascã  în inimile oamenilor     pe
Dumnezeu cel adevãrat cu unul fals  -
clasa muncitoare. Cei ce rãspândesc
virusul  pomenit mai sus,  fac cam
acelaºi lucru,  doar cã în loc de clasa
muncitoare venereazã alt dumnezeu  -
naþiunea, neamul, poporul.  Pentru
aceºtia Biserica nu mai este a lui
Hristos, ci a neamului, a naþiunii. 

Virusul AC  este foarte periculos,

am putea spune chiar mortal, cãci
dacã nu se trateazã la timp, duce le
moarte. 

Pentru a ne convinge este destul
sã  privim �peste gard�, în ograda
vecinului din Balcani ºi vom vedea cã
cei care au fost infectaþi de acest agent
patogen mor ca  naþiune. Sârbii,
croaþii care au uitat cã sunt  creºtini
ortodocºi ºi au primit islamul, astãzi

nu se mai identificã cu
poporul sângele cãruia
curge prin vinele lor.
Dacã-l întrebaþi pe
unul din aceºtia cine
este dupã naþionali-
tate, îþi rãspunde �
musulman...

Virusul AC poate afecta conºtiinþa
clericilor atât de grav, încât   unii
suferinzi uitã cã Sf. Eiuharistie este
centrul slujirii obºteºti, preferând sã
facã în locul ei mitinguri ºi acatiste
înjurând  pe   preoþii neafectaþi de
VAC care   slujesc  Sf. Liturghie. 

Boala AC mai are ºi alt efect neg-
ativ,  îi face pe cei infectaþi sã creadã
în poveºtile pe care tot ei le compun. 

Astfel, aceºtia au inventat
povestea despre �grija faþã de popor�,
ºi au lãsat poporul fãrã guvern în pra-
gul iernii;  cântã romanþe �despre
dragostea faþã de Europa� ºi se
�logodesc� cu comuniºtii; plâng de
sãrãcia în care se aflã poporul ºi ca sã-
l  �îmbogãþeascã� dau în judecata
internaþionalã  Moldova, ameninþând-
o cu o amendã mare (în caz de câºtigã,
banii vor fi plãtiþi tot de bietul popor a
cãrui grijã chipurile o poartã - n.n.).

Este gravã boala AC dar ea poate
fi tratatã  cu acordul celor suferinzi.
Avem un singur medic care o poate
trata � Hristos ºi nimeni altul.

VIRUSUL AMNEZIEI
CONFESIONALE

Serviciul antiepidemic
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Noi, oamenii, suntem zidiþi de
Dumnezeu dupã chipul ºi
asemãnarea Sa. Adicã buni, credin-
cioºi, smeriþi, iubitori de Dumnezeu,
iubitori de aproapele ºi de tot ce este
frumos. De aceea ne rugãm Lui, vor-
bim cu El seara ºi dimineaþa ºi
oricând rostim TATÃL NOSTRU, ne
rugãm ºi facem Sfânta Cruce. Iar
când nu ascultãm de Tatãl ceresc,
nici de preot, nici de tata ºi mama
care ne-au nãscut, atunci Domnul se
depãrteazã de noi, pãrinþii ºi prietenii
încep sã ne dispreþuiascã, toate parcã
ne sunt împotrivã, nu ne putem ruga
ºi nu avem ajutor ºi mulþumire în
viaþã. Atunci diavolul ne luptã cu
gânduri de tristeþe, de rãzbunare, de
necredinþã, de îndoialã ºi deznãdejde.
Este semn cã ne-am depãrtat de
Dumnezeu, cã vrem sã ne rezolvãm
greutãþile vieþii singuri, cã nu mai
ºtim de unde ne poate veni salvarea,
pacea inimii, fericirea ºi mântuirea.

Niciodatã, poate, nu a fost lumea

mai tulburatã ca acum. Niciodatã
tineretul, copiii, creºtinii toþi n-au
fost mai dezbinaþi, mai dezorientaþi
ca în ziua de astãzi. Ce este de fãcut?
Încotro merge lumea noastrã?
Încotro se îndreaptã tineretul þãrii,
speranþa noastrã de mâine, bucuria
satelor ºi oraºelor noastre,
mângâierea pãrinþilor bãtrâni ºi
suferinzi? Cine poate liniºti mulþimi-
le tulburate, inimile dezamãgite de
viaþã, minþile frãmântate de atâtea
gânduri? Oare politica? Sau plãce-
rile? Sau filosofia? Sau ºtiinþa? Sau
banii? Sau ateismul? Sau sectele?
Nu. Nimic ºi niciodatã! Toate acestea
nici nu ne vindecã, nici nu ne ajutã,
nici nu ne trebuie, pentru cã mai mult
ne depãrteazã de Dumnezeu, de
Bisericã, de Evanghelie, de viaþa cea
fericitã ºi veºnicã în Iisus Hristos.

Deci, iubiþi tineri, ce este de
fãcut? Dacã filosofiile ne-au amãgit,
dacã plãcerile ne-au consumat ºi
îmbolnãvit, dacã politica mai mult ne
tulburã, unde sã alergãm ºi la cine sã
ne ducem? La nimeni, decât numai la
unul adevãratul Dumnezeu Care ne-a

zidit, Care ne-a mântuit prin Fiul Sãu
Iisus Hristos ºi Care ne cheamã pe
toþi la Sine: ºi pe copii, ºi pe tineri, ºi
pe bãtrâni, ºi pe cei buni, ºi  pe cei

rãi. Cãci din iubire fiind Tatãl nostru
al tuturor, are milã de noi. Ne dã
ploaie, chiar dacã n-o   meritãm. Ne
dã viaþã, pâine, bucurie ºi Sfânta
Împãrtãºanie. Ne dã iertare prin
spovedanie ºi mântuire prin dreapta
credinþã ºi fapte bune.  

Iatã cum ne cheamã Mântuitorul
Hristos la Sine. Pe copii îi cheamã,
zicând cãtre pãrinþi: �Lãsaþi copiii sã
vinã la Mine, cãci a unora ca aceºtia
este Împãrãþia cerurilor� (Matei
19,14). Pe tineri îi cheamã Domnul la
El, zicând: �Tânãrule, þie îþi zic,
scoalã-te!� (Luca 7, 14). Iar pe cei
maturi ºi bãtrâni îi cheamã Hristos la
El, zicându-le: �Veniþi la Mine toþi
cei osteniþi ºi împovãraþi ºi Eu vã voi
odihni pe voi� (Mt. 11,28).

Vedeþi cã pe toþi ne cheamã
Dumnezeu la El, indiferent de vârstã,
de culturã, de neam ºi de vrednicie?
Vedeþi cã pe toþi ne iubeºte ºi ne
aºteaptã în prag? ªi Cel ce ne cheamã
ne ºi iartã, ne ºi vindecã, ne ºi sãrutã,
ne ºi hrãneºte, ne ºi liniºteºte, ne ºi
mântuieºte? Fiecare dintre tineri,
gândiþi-vã cum rãspundeþi la
chemarea lui Hristos, la chemarea
pãrinþilor, la chemarea conºtiinþei.
Faceþi cele ce vã spun pãrinþii de
acasã? Împliniþi tot ce vã îndeamnã
conºtiinþa, Biserica ºi Sfânta
Evanghelie? Sau nici n-aþi citit vreo-
datã Sfânta Scripturã?!

Hristos Mântuitorul lumii vã
cheamã astãzi ºi  aºteaptã de la voi
toþi un rãspuns de care depinde feri-
cirea ºi mântuirea voastrã.

IUBIÞI TINERI

(va urma)

ARHIMANDRITUL
IOANICHIE BÃLAN

DE VORBÃ CU
TINERII

Iisus Hristos a adus în lume legea
dragostei de Dumnezeu ºi de aproapele.
Iar aproapele este orice om.

La judecatã  Mântuitorul va zice celor
drepþi: �Veniþi�de moºteniþi Împãrãþia
cea pregãtitã vouã�cãci flãmând am fost
ºi Mi-aþi dat sã mãnânc; însetat am fost
ºi Mi-aþi dat sã beau; strãin am fost ºi M-
aþi primit; gol am fost ºi M-aþi îmbrãcat;
bolnav am fost ºi M-aþi cercetat, în tem-
niþã am fost  ºi aþi venit la Mine�. 

Atunci drepþii  Îi vor rãspunde, zicând:
�Doamne , când Te-am vãzut  flãmând ºi
Te-am hrãnit? Sau însetat ºi Þi-am dat sã
bei?�bolnav sau în temniþã  ºi am venit
la Tine?�

Iar Împãratul, rãspunzând, va zice
cãtre ei: �Adevãrat zic vouã, întrucât aþi
fãcut unuia dintr-aceºti  fraþi ai Mei, prea
mici, Mie Mi-aþi fãcut�. (Mt. 25, 34-40).

Mântuitorul numeºte fraþi ai Sãi,   prea
mici, pe acei oameni de care lumea nici
nu vrea sã audã, pe cei  pe care-i dis-
preþuieºte. 
Acum câteva zile, cu binecuvântarea
pãrintelui Anatol Moraru, parohul bis-
ericii �Sfinþii Împãraþi Întocmai cu
Apostolii Constantin ºi Elena� din or.
Ciºinãu, am hotãrât sã facem o vizitã la
�Centrul Republican de Triere a
Minorilor� (CRTM) împreunã cu copii de
la ºcoala duminicalã ce funcþioneazã pe
lângã parohia  noastrã.

Dupã ce copiii noºtri au prezentat  un
mic concert, am pus câteva întrebãri d-
nei Eugenia Bãrbãcaru, educatoare  la
aceastã instituþie.

Cor. �CO�: Doamnã Eugenia, aþi putea
sã ne spuneþi care este funcþia CRTM?

E.B. Centrul urmãreºte profilaxia

vagabondajului ºi a criminalitãþii printre
minori. În Republica Moldova mai avem
un asemenea Centru la Tiraspol. La noi
nimeresc  de obicei �copiii strãzii�, care
la vârsta lor fragedã comit infracþiuni ºi
sunt afectaþi de cele mai grave vicii
sociale. Unii dintre eu sunt orfani, iar alþii,
deºi au pãrinþi, pãrãsesc familia, prefe-
rând sã ducã o viaþã �liberã�, fãrã
supraveghere. În Centrul nostru minorii
se aflã cel mult 30 de zile.

Cor. �CO�: Care sunt cauzele princi-
pale a creºterii numãrului  copiilor
vagabonzi?

E.B: Cred eu cã mai întâi este situ-
aþia economicã grea prin care trece soci-
etatea. Mulþi pãrinþi nu au cu ce-ºi
întreþine copiii ºi îi trimit în stradã sã
cerºeascã; familiile vulnerabile, pãrinþii
alcoolici care nu au grijã de educaþia
copiilor  sunt ºi acestea cauze a creºterii
numãrului copiilor vagabonzi.

Cor. �CO�: Reieºind din experienþa
pe care o aveþi, cum credeþi cã pot fi reed-
ucaþi aceºti copii?

E.B.: Este foarte greu, aproape
imposibil în condiþiile noastre. Regret,
dar acesta-i adevãrul. Cel mai groaznic
este faptul, cã ei înºiºi nu vor sã de-vinã
mai buni, sã se schimbe. Îmi amintesc un
caz: Am întâlnit seara în stradã un bãieþel
de vreo nouã ani. Când l-am întrebat unde
va înnopta, mi-a rãspuns cã într-un cimi-
tir. Vã daþi seama în ce condiþii locuia el?
În frig, cãci era luna noiembrie, dezbrã-
cat, murdar�Peste câteva  minute a
apãrut ºi fratele lui mai mare, un bãiat de
vre-o 15 ani. Am încercat sã le propun
ajutor,  sã-i conving cã trebuie sã frecven-

teze ºcoala. Dar stãruinþele  mele au eºuat,
iar bãieþelul cel mai mare a început chiar
sã mã  insulte, spunând sã-mi caut de dru-
mul meu, cã lor le place viaþa pe care o
duc, cã niciodatã n-a fost la ºcoalã ºi nici
pe fratele mai mic n-o sã-l lase, chiar dacã
nu au adãpost, le e frig ºi sunt murdari, în
schimb  sunt liberi. 

Cor. �CO�: În ce mãsurã minorii de
la �Centru� au reuºit sã se �familiarizeze�
cu viciile societãþii?

E.B.: Într-o mãsurã îngrozitoare.
Printre copiii care nimeresc la noi sunt
mulþi bolnavi de boli sexual transmisibile.
Fiind atât de tineri, ei totuºi au reuºit �sã
guste� din patimi ºi vicii. Am avut ºi copii
care se drogau. Cu scopul de a-i trata  i-
am internat în spitale, încercând apoi sã le
schimbãm modul de viaþã, de gândire, dar
au refuzat. Sunt ºi minori care comit
infracþiuni grave. Spre exemplu chiar
acum avem un caz când un bãiat de 13 ani
a comis un viol. El va fi internat la ºcoala
de tip închis cu regim special de corectare
a infractorilor minori din Soloneþ
(Soroca).

Cor. �CO�. Vã mulþumesc, d-nã
Eugenia, pentru bunãvoinþa de a rãspunde
la întrebãrile noastre ºi sper,  la o eventu-
alã întâlnire în viitor, sã vã gãsesc mai
puþin mâhnitã.

Dupã ce am pãrãsit �Centrul de
Triere�, tristeþea mi-a  învãluit sufletul.
Încercam sã-mi rãspund la acele multe
întrebãri, pe care nu am reuºit sã i le pun
d-nei educatoare, întrebãri care îmi
frãmântau mintea: De ce chiar ºi copiii
sunt infectaþi de pãcate atât de grave?! Cei
care, din firea lor, ar trebui sã fie model al

neprihãnirii, al nevinovãþiei ºi  curãþeniei,
devin vase ale fãrãdelegilor ºi necinstei.
Cum sã-i salvãm? ªi ce adâncuri de prã-
pastie spiritualã a atins societatea noastrã,
aducându-ºi copiii la o astfel de stare ?
Poate cã tragedia noastrã ia naºtere din
negarea demnitãþii umane, cãci  dacã
�omul a provenit de la maimuþã� nimeni
ºi  nimic nu-l  va împiedica sã se com-
porte la fel ca �protopãrinþii lui�
(maimuþele)?

Omul n-are respect faþã de sine  ºi faþã
de societate, dacã nu ºtie cã este �chipul ºi
asemãnarea lui Dumnezeu� ºi  nu simte
prezenþa lui Dumnezeu în sufletul sãu.

Dupã cum am sesizat ºi din convor-
birea cu d-na Eugenia, este aproape cu
neputinþã de a reeduca aceºti infractori
mici, folosind metodele vechi ºi abstracte.
Dar ceea ce este cu neputinþã omului, este
cu putinþã la Dumnezeu (Fac. 18, 14).
Copilul trebuie convins cã sunt valori
veºnice,  superioare celor trecãtoare. Sã-l
ajutãm pe copil sã simtã pe Dumnezeu,
sã-L iubeascã pe Iisus, Care din dragoste
pentru oameni S-a rãstignit pentru
iertarea pãcatelor noastre ºi pentru a noas-
trã mântuire. Sã arãtãm copiilor cã ºi cei
care sunt desconsideraþi de societate sau
chiar de propriii pãrinþi, nu sunt uitaþi de
Dumnezeu, ºi cã El îi iubeºte, de aceea ºi
ei trebuie sã-L  iubeascã. Aceasta este
posibil,  drept mãrturie avem pe tâlharul
care s-a pocãit pe cruce ºi care primul a
intrat în Împãrãþia Cerurilor. Cãci
Mântuitorul ne spune: �Nu cei sãnãtoºi, ci
cei bolnavi au nevoie de doctor!�

Liliana Trohin

C E  A D Â N C U R I  D E  P R Ã P A S T I E  S P I R I T U A L Ã  
A  A T I N S  S O C I E T A T E A  N O A S T R Ã  ?
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L U P T A C U  I S P I T E L E
Iar ispitele ce vin, cu voia lui Dumnezeu vin

pentru ]ncercare [i pentru a ne \ine pe calea

smereniei. Numai  s= cunoa[tem sl=biciunea noas-

tr=, s= ne rug=m [i s= cerem ajutor: “Doamne, nu

ne l=sa ]n ispite! ... C= vin [i f=r= voia noastr=, de

la trup, de la lume [i de la diavol.  

A[a c= de oriunde vin, noi suntem datori s= ne

rug=m, strig`nd: “Doamne, ajut=!”. }ns= pen-

tru a ne u[ura de ele, este nevoie s= ne m=rtur-

isim. Aceasta ne duce la smerenie.  Aceast=

rug=ciune scurt= ne ajut= la toate faptele cele

bune, c= Domnul a zis: “F=r= de Mine nu pute\i

face nimic!”...

De altfel, aceastã smerenie-
închinare este vizibilã la toate per-
sonajele din icoanã: Sf. Fecioarã,
îmbrãcatã în hainã roºie, culoare ce
simbolizeazã durerea pentru sabia ce
va trece prin sufletul ei dupã prorocia
lui Simeon (Luca 2, 35); dreptul
Iosif, care priveºte trist ºi parcã
neînþelegând întru totul ceea ce se
petrece în acel moment, þinând în
mânã doi porumbei rânduiþi pentru
împlinirea legii într-o astfel de
împrejurare; prorociþa Ana, în vârstã
de 84 ani, care îºi petrecea la templu
zilele în post ºi rugãciune.

Mântuitorul Hristos a trebuit sã se
integreze în rânduielile legii V.
Testament pentru a o putea transfigu-
ra, desãvârºi din interior ºi nu din

exterior, pentru ca aceastã transfor-
mare sã nu fie formalã, de suprafaþã,

ci esenþialã, profundã, statornicã ºi
definitivã.

Prezentarea pruncului Iisus la tem-
plu, capãtã peste vremuri încã o sem-
nificaþie referitoare la legãtura noas-

trã, a celor credincioºi, cu templul lui
Dumnezeu.                     

Mesajul sãrbãtorii ne aminteºte cã
orice împlinire a dumnezeieºtilor
rânduieli pentru mântuirea sufletului
se sãvârºeºte în Biserica lui
Dumnezeu, în comuniunea sfinþilor,

prin Sf. Taine instituite special în
acest scop ºi care sunt, toate împre-
unã, noile noastre rânduieli mântu-
itoare, cãci aºa cum templul avea
vechile lui rânduieli care vizau
îndreptarea omului ºi apropierea lui
de Dumnezeu, tot aºa Biserica, Noul
Templu întemeiat de Fiul lui
Dumnezeu, care este înãlþare ºi trans-
figurare a celui vechi, are ºi ea rân-
duielile ei a cãror împlinire
mijloceºte credinciosului comuni-
unea cu Dumnezeu, mântuirea.

În Biserica slavei Domnului îl
descoperim pe Cel ce �face toate
lucrurile noi� (Apoc. 21, 5), pe Cel ce
este �mântuirea gãtitã înaintea feþei
tuturor popoarelor, Luminã spre
descoperirea neamurilor ºi slava
poporului celui binecredincios�.

Pr. Teodor Damian

A C U M  S L O B O Z E ª T E  P E  R O B U L  T Ã U ,  S T Ã P Â N E

Tropar, glasul 1
Bucurã-te Cea plinã de dar, nãscãtoare de Dumnezeu Fecioarã, cã din tine

a rãsãrit Soarele dreptãþii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei din
întuneric. Veseleºte-te ºi tu, bãtrânule Drepte, cel ce ai primit în braþe pe
izbãvitorul sufletelor noastre, Cel ce ne-a dãruit nouã ºi învierea.

Condac, glasul 1
Cel ce ai sfinþit pântecele Fecioarei cu naºterea Ta ºi mâinile lui Simeon

le-ai binecuvântat, precum se cuvenea, întâmpinând ºi acum ne-ai mântuit
pe noi, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta împacã lumea în rãzboaie  ºi
întãreºte dreapta credinþã pe care ai iubit-o, unule iubitorule de oameni.

Alþii, în sfârºit, dãdeau întâi-
etate lui Ioan, cel cu gura de aur,
mai meºter la cuvânt decât toþi ºi
îndemnãtor la asprã pocãinþã. ªi
neînþelegerea ajunsese atât de
mare, încât creºtinii se împãrþi-
serã în cete, care se duºmãneau
între ele.

Deci, fãcându-se cinstirea lor
piatrã de poticnire, Sfinþii n-au
rãbdat o rupturã ca aceasta. Drept
aceea, s-au arãtat ei, mai întâi câte
unul, apoi toþi trei laolaltã, unui
episcop înþelept, care pãstorea în
acea vreme cetatea Euhaitelor,
anume Ioan, ºi i-au grãit aºa:
�Dupã cum vezi, noi la Dumnezeu
una suntem ºi nici o vrajbã nu este
între noi. Fiecare din noi, la timpul
sãu, îndemnaþi de Duhul Sfânt, am
scris învãþãturi pentru mântuirea
oamenilor. Cum ne-a insuflat
Duhul Sfânt, aºa am învãþat. Nu
este între noi unul întâi ºi altul al
doilea. De chemi pe unul, vin ºi
ceilalþi doi. Drept aceea, sculându-
te, porunceºte celor ce se
învrãjbesc, sã nu se mai certe pen-

tru noi. Cã nevoinþa noastrã, cât
am fost în viaþã ºi dupã moarte, a
fost sã împãcãm pe oameni ºi sã
aducem în lume pace ºi unire.
Împreuneazã-ne, dar, fãcându-ne
praznic la câte trei într-o singurã

zi, ºi înºtiinþeazã cu aceasta pe
creºtini, cã noi în faþa lui
Dumnezeu, una suntem.�

ªi, ascultând
porunca Sfinþilor,
acest minunat bãrbat,
Ioan episcopul
Euhaitelor, a rânduit
pomenirea laolaltã a
Sfinþilor Trei Ierarhi,
la 30 ianuarie, pe
vremea împãratului
Alexie Comnenul,
adunând, ca într-un
singur glas, cele trei
chemãri ale Orto-
doxiei: chemarea
cãlugãreascã a
Sfântului Vasilie,
înalta teologie a
Sfântului Grigorie ºi
Evanghelia practicã a Sfântului
Ioan. Amintim cã, tot în cinstea
Sfinþilor Ierarhi�,acum trei
veacuri, domnitorul Vasile Lupu al
Moldovei a înãlþat minunata biser-
icã din Iaºi, care a uimit multã
lume prin frumuseþea podoabelor

ei. Cu rugãciunile acestor Trei
Ierarhi, Hristoase, Dumnezeul nos-
tru, si cu ale tuturor Sfinþilor,

surpã ºi risipeºte ridicãrile
eresurilor ºi pe noi  la unire ºi la
paºnicã aºezare, ne pãzeºte ºi
cereºtii Tale împãrãþii ne învred-
niceºte. 

Pr. Andrei Popovici

CEI CE AÞI FOST ÎNTOCMAI LA OBICEI CU APOSTOLII
(începutul în pag. 1)

(începutul în pag. 1)

Iaº i .  Mãnãst i rea �Sf .  Tre i  Ierarh i �
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Discutam  cu o cunoºtinþã de a mea, despre
metodele de lucru cu iehoviºtii. Entuziasmatã ea
îmi spuse: �L-am vânat pe urmãtorul martor care
mi-a cãlcat pragul casei. Imediat ce a venit, am
început sã-l bombardez cu versetele Scripturii,
unul dupã altul. Sã-l fi vãzut cum fãcea feþe-feþe!
La sfârºit l-am pocnit cu Ioan 1,1 drept între ochi,
dupã care l-am dat afarã!�

Am ascultat-o cu atenþie ºi i-am spus  cã a
câºtigat bãtãlia, dar a pierdut rãzboiul.

Dupã o asemenea bombardare scripturalã,
martorul rãnit fuge la liderii sãi pentru protecþie ºi
mângâiere. Ei îl �panseazã�, desfiinþând argu-
mentele care l-au rãnit ºi sfãtuindu-l sã nu mai
asculte �gospodine certãreþe� în predicarea lor de
la uºã la uºã. El va replica: �Nici o grijã, nu vreau
sã mã mai expun la aºa ceva!�

Dar dacã un creºtin îl pune la colþ pe martor
ºi-l bombardeazã rapid, fãrã sã-l lase sã respire,
rezultatul va fi descurajant. Liderii lor ºtiu cã
mintea umanã nu poate absorbi prea multã infor-
maþie într-un timp scurt, de aceea ei planificã un
�studiu� de cel puþin ºase luni pentru convertire.
Numai un martor începãtor îºi va bombarda þinta
cu o predicã de la Adam la armaghedon în prima
vizitã. Martorii sunt disciplinaþi în aplicarea
metodelor lor, ºi acesta este unul din motivele
creºterii lor numerice uimitoare. Am face bine sã
învãþãm de la ei nu învãþãturile false, ci
metodele eficiente.

Propunem atenþiei cititorului unele
sfaturi pentru un �rãzboi� spiritual
împotriva fortãreþei Turnului de Veghe.

Cel mai bun exemplu pe care-l putem
urma în ceea ce priveºte tehnica, este
Domnul Iisus Hristos. Ca Mare Învãþãtor,
El a folosit cuvinte bine alese, ca ºi miracole pen-
tru a-i atrage pe oameni la Sine. Deoarece El a tre-
buit sã-i înveþe concepte noi ºi surprinzãtoare pe
iudeii care 1-au urmat, din exemplul Lui putem
învãþa cum sã împãrtãºim adevãrata Evanghelie cu
martorii lui Iehova.

Iisus ºtia cât sunt de capabili sã absoarbã
ucenicii Sãi, de aceea nu i-a supraalimentat cu
învãþãturã. Chiar dupã ce a petrecut multe luni cu
apostolii, El le-a spus: �Mai am sa vã spun multe
lucruri, dar acum nu le puteþi purta� (In. 16, 12).
Evanghelia constã ºi din �lapte�, ºi din �hranã
tare� (Evrei 5,12). Dacã dai prea de timpuriu hranã
tare unui bebeluº, el o  va scuipa. ªtiind cã un mar-
tor are nevoie de mult timp pentru a renunþa la
învãþãturile Turnului de Veghe ºi pentru a învãþa
doctrinele biblice, nu trebuie sã-i dãm prea mult
deodatã lãsându-i timp sã digere.     Iisus putea lãsa
pe mai târziu  multe din lucrurile pe care avea sã le
spunã, deoarece El ºtia cã Duhul Sfânt va continua
sã-i înveþe pe ucenici: �Când va veni
Mângâietorul, Duhul Adevãrului, are sã vã
cãlãuzeascã în tot adevãrul�  (In. 16,13).

Noi trebuie sã ne încredem în faptul cã Duhul
Sfânt îi va învãþa pe credincioºi ºi azi, ca ºi în
primul secol. Nu trebuie sã ne închipuim cã noi
vom corecta în mintea martorilor toate noþiunile
greºite. Duhul Sfânt va continua acolo unde noi
depunem armele.    

În plus, Iisus a fost un pãstor, nu un cowboy
care mâna turmele cu focuri de armã ºi pocnete de
bici. El ºi-a  condus turma cu blândeþe, le-a chemat
ºi oile au auzit vocea Lui ºi L-au urmat. Putem
face acelaºi lucru, prezentând cu  blândeþe
Evanghelia lui Dumnezeu, încredinþaþi cã oile vor
auzi ºi asculta fãrã sã  fie terorizate. Martorii sunt

obiºnuiþi sã fie terorizaþi de liderii lor, iar noi tre-
buie sã fim diferiþi de ei. Observaþi de asemenea
metodele folosite de Iisus spre a-i învãþa pe ucenici.

Dacã citim oricare din cele patru Evanghelii,
observãm cã sunt multe propoziþii care se terminã
cu semnul  întrebãrii �?�, care aratã ca un cârlig,
iar întrebãrile funcþioneazã la fel, agãþând rãspun-
surile ºi trãgându-le din gura celui întrebat. Iisus
folosea aceste �cârlige de pescuit�. Dar în loc sã-ºi
îngroape ascultãtorii sub o avalanºã de informaþii,
scotea de la ei rãspunsurile prin întrebãri. 0 per-
soanã îºi poate închide urechile la ceea ce nu vrea
sã audã, dar dacã o întrebare este bine pusã, el nu
poate evita sã-ºi formeze un rãspuns în mintea lui
ºi nu poate scãpa concluziei la care a ajuns,
deoarece este concluzia lui personalã.

Pe de altã parte, dacã noi îi dãm rãspunsul,
efectul poate fi diferit. De exemplu, îi putem spune
unui martor cã a fost înºelat, sau cã organizaþia lui
este un profet fals, sau cã el are nevoie de mân-

tuire. Dar dacã el însuºi nu a ajuns la aceste con-
cluzii în mintea lui, el va fi ofensat ºi va respinge
orice altceva vei spune în continuare. Trebuie sã-i
ghidãm gândirea în direcþia concluziilor corecte la
care dorim sã ajungã. În loc sã spunem: �la te uitã
ce spune acest verset! Iisus este Dumnezeu�, îl
putem ruga sã citeascã versetul cu voce tare ºi apoi
îl întrebãm: �La cine crezi cã se referã autorul în
acest verset? Ce spune despre El?� Chiar dacã
martorii evitã sã rãspundã, vei vedea cã se schim-
bã la faþã când descoperã adevãrul. Trebuie sã ne
purtãm cu rãbdare ºi înþelegere dacã dorim sã-i
ajutãm pe cei care au fost înºelaþi. Încercaþi sã vã
puneþi în locul lor. Aduceþi-vã aminte de Matei
7,12: �Tot ce vreþi sã vã facã vouã oamenii, faceþi-
le ºi voi la fel.� Apostolul Pavel demonstreazã
acest fel de înþelegere în predica sa din Atena
(Fapte 17,16-34). Scriptura ne spune cã �i se
întãrâta duhul la vederea acestei cetãþi pline de
idoli.� ªi totuºi, în loc sã-i mustre pentru idolatria
lor, Pavel se abþine, ºi cautã un lucru pe care-l au
în comun, pe baza cãruia îi poate chema la mân-
tuire. El le spune: �Bãrbaþi atenieni! În toate pri-
vinþele vã gãsesc foarte religioºi. Cãci pe când
strãbãteam cetatea voastrã ºi mã uitam de aproape

la lucrurile la care vã închinaþi voi, am descoperit
chiar ºi un altar pe care este scris: �Unui dumnezeu
necunoscut!� Ei bine, ceea ce voi cinstiþi, fãrã sã
cunoaºteþi, aceea vã vestesc eu.� Noi putem proce-
da la fel, apreciind la martori zelul ºi dorinþa lor de
a sluji pe Dumnezeu.                                   

Acum câþiva ani, doi misionari mormoni ne-

au fãcut o vizitã. Eu am pus �toate cãrþile pe masã�
ºi i-am provocat în ceea ce priveºte au-
tenticitatea Cãrþii lui Mormon. Ei au fost
tulburaþi vizibil când au plecat de la noi,
dar nu am mai auzit de ei. Recent, am
avut o întâlnire cu alþi doi tineri mor-
moni. De data asta am aplicat unele prin-
cipii scrise aici, dându-le informaþii în
porþii mici, câte puþin de fiecare datã. În
acest fel, ne-am întâlnit de mai multe ori
cu ei, având ocazia sa plantãm multã

sãmânþã, rugându-ne ca aceasta sã încolþeascã prin
grija lui Dumnezeu (1 Cor. 3:6,7).                             .   

Comparând comportarea noastrã cu mormonii
în cele douã situaþi, mi-am adus aminte de un
bãieþel considerat înapoiat mintal de cãtre ceilalþi
copii din vecini. Cineva, ºtiind cã bãiatul era
inteligent, i-a întrebat pe copii de ce îl considera
aºa ºi îºi bat joc de el. �Pentru cã e un prost�, au
rãspuns ei. �Dacã îl punem sã aleagã între o mon-
edã de cinci bani ºi una de zece bani, el o alege pe
cea de cinci bani, cã arata mai mare. ªi mereu face
la fel�. Mai târziu vecinul l-a întrebat pe bãieþel de
ce alege mereu moneda de cinci bani. �Simplu! a
rãspuns copilul, dacã mai jucãm de câteva ori jocul
ãsta, o sa-mi umplu buzunarele cu monede de cinci
bani. Dar dacã iau moneda de zece bani, jocul s-a
terminat�.

Deci  fie cã e vorba de a colecta monede înce-
tul cu încetul, sau de a gãsi lucruri în comun, sau
de a gãsi întrebãri potrivite, sau de a amâna altele
pentru data viitoare, sau o combinaþie între toate
aceste tehnici când este cazul, noi trebuie sã ne
rugãm pentru a descoperi procedura cea mai efi-
cientã în a comunica mesajul Evangheliei inter-
locutorilor noºtri. Pe deasupra tuturor lucrurilor,
nãdejdea succesului nostru stã în Domnul ºi nu în
noi înºine, indiferent cât studiu ºi pregãtire am
fãcut.

�Cãci armele cu care luptãm noi, nu sunt
supuse firii pãmânteºti, ci sunt puternice, întãrite
de Dumnezeu ca sã surpe întãriturile. Noi rãs-
turnãm izvodirile minþii ºi orice înãlþime care se
ridicã împotriva cunoºtinþei lui Dumnezeu ºi orice
gând îl facem rob ascultãrii de Hristos� (2 Cor.
10,4-5).

David A. Reed

CUM SÃ DISCUTÃM CU
MARTORII LUI IEHOVA

DACÃ DAI PREA DE 
TIMPURIU HRANÃ TARE

UNUI BEBELUª, 
EL O VA SCUIPA

NÃDEJDEA SUCCESULUI
NOSTRU 

STÃ ÎN DOMNUL 
ªI NU ÎN NOI ÎNªINE

TREBUIE SÃ NE PURTÃM 
CU RÃBDARE

ªI  CU ÎNÞELEGERE

Sediul central al organizaþiei �Martorii lui Iehova�

Fiul  risipitor
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Participarea la slujbele cultului
divin public ortodox, este una din
obligaþiile fundamentale ale fiecãrui
credincios ºi fiu al Bisericii. Prin
aceastã participare ne dovedim cali-
tatea noastrã de creºtini ºi menþinem
permanent legãtura cu biserica, cu
sfântul altar, care este izvorul haru-
lui, ºi ne împãrtãºim de darurile
Duhului Sfânt pe care Biserica le
revarsã asupra credincioºilor
prin sfintele slujbe sãvârºite în
Sfântul locaº ºi mai ales prin
Taine ºi ierurgii, în centrul lor
situându-se Sfânta Liturghie
prin care, cei care participã la ea,
se împãrtãºesc cu Sfântul Trup
ºi Sfântul Sânge al Domnului.
Pãstrarea legãturii neîntrerupte
cu Sfântul locaº ºi cu slujbele
sãvârºite aici ne conferã cali-
tatea de mãdulare vii ale
Trupului lui Hristos, care este
Biserica. Prin aceastã legãturã
devenim mlãdiþe vii ale viþei
celei adevãrate care este Hristos,
fãrã hrãnirea din aceastã viþã,
mlãdiþele se veºtejesc ºi mor, se
usucã ºi se aruncã în foc, aºa
cum ne încredinþeazã ºi ne aver-
tizeazã însuºi Mântuitorul (Ioan
XV,1-7). În acelaºi timp, participarea
la sfintele slujbe ne leagã sufleteºte
de obºtea credincioºilor care
formeazã parohia sau enoria respec-
tivã, ferindu-ne de alunecãrile sau
devierile de la dreapta credinþã ºi de
tentaþia ºi pericolul de a trece la secte
sau asociaþii creºtine neortodoxe.

Conºtiinþa cã facem parte din
Biserica lui Hristos, ca ne împãrtãºim
de darurile care se revarsã prin sfin-
tele slujbe, cã suntem mãdulare vii
ale unei obºti creºtine sau parohii
poartã denumirea de conºtiinþã de
enoriaº. Aceastã conºtiinþã trebuie sã
fie puternicã, vie ºi treazã pentru
fiecare credincios, cãci numai aºa el
simte cã face parte dintr-o parohie
care pentru el trebuie sã fie o ade-
vãratã familie, caldã, primitoare ºi
binefãcãtoare. În aceastã familie
credinciosul nu trebuie sã fie doar
înmatriculat în registrul de botezaþi,
ci sã se simtã legat de ea, cu toatã
fiinþa sufletului sãu. Este familia în
care el se renaºte prin Botez ºi în care
trebuie sã trãiascã toate evenimentele
religioase importante din viaþa lui.
Faptul cã te ºtii botezat, cununat,
spovedit, împãrtãºit ºi asistat religios
în toate împrejurãrile vieþii de acelaºi
preot, te face sã te simþi solidar cu
toþi ceilalþi fii ai parohiei ºi sã-þi cul-
tivi conºtiinþa apartenenþei la aceeaºi
obºte creºtineascã de a cãrei creºtere
materialã ºi duhovniceascã trebuie sã
te interesezi tot mai mult.

De aceea întrebarea dacã putem

sã participãm la slujbele sãvârºite în
altã bisericã decât cea parohialã este
bine venitã ºi ea este mai actualã pen-
tru credincioºii de la oraº pentru cã,
în mediul rural, asemenea situaþie
este mai rar întâlnitã sau chiar inexis-
tentã, credincioºii  fiind   legaþi,  prin
poziþia geograficã, prin delimitarea
foarte exactã a satelor ºi prin tradiþia
creatã ºi pãstratã cu conºtiinciozitate,

de un singur preot care le asigurã
întreaga asistenþã religioasã ºi îndru-
mare duhovniceascã, ca ºi de aceeaºi
bisericã unde se desfãºoarã ºi se trã-
iesc toate evenimentele religioase din
viaþa lor. În mediul urban, însã, situ-
aþia este cu totul alta. Aici întâlnim
multe cazuri în care credincioºii nu
se simt legaþi de o parohie, iar uneori
nici nu ºtiu cã fac parte sau trebuie sã
aparþinã de o parohie, adicã sã fie
legaþi sufleteºte de o bisericã ºi de un
preot. Mai ales în aglomerãrile mari
de populaþie, din cartierele oraºelor
mari din þarã, mulþi credincioºi sunt
complet strãini de preot ºi de bise-
ricã. Aceasta este rezultatul lipsei
locaºurilor de cult din aceste zone ºi
a lipsei de educaþie religioasã
frecvente în timpul regimului care a
trecut. Aºa se face cã atunci când
preotul merge pe la uºile acestor
credincioºi cu prilejul vizitelor pas-
torale de Crãciun, Boboteazã, Postul
Mare sau începutul anului bisericesc,
credincioºii nu-1 recunosc sau nu-1
cunosc pe preot, pe care îl vãd poate
pentru prima datã, iar uneori nici nu-
1 primesc în casã, tratându-1 ca pe un
strãin, necunoscut, ºi uneori ca pe
unul care a venit �sã cearã� bani.
Aceasta ne aratã ce înseamnã ima-
ginea complet denaturatã a
conºtiinþei de enoriaº. Se întâmplã
apoi situaþii în care, atunci când, în
asemenea familii, intervin eveni-
mente care necesitã prezenþa preotu-
lui, cum ar fi: naºterile, botez,
cununie, deces, parastas, sfeºtanie ºi
altele, aceiaºi credincioºi  apeleazã la

primul preot ºi la prima bisericã
ieºita în cale sau la o bisericã ºi la un
preot pe care întâmplãtor îl cunosc.
La acestea se adaugã o altã categorie
de credincioºi care ºtiu cã aparþin ter-
itorial de o parohie, dar care nu þin
legãtura cu preotul ºi biserica paro-
hiei, ci merg în altã parte pentru
nevoile lor duhovniceºti, invocând
pentru aceasta diverse motive: cã bis-

erica respectivã este mai aproape de
casã, cã ºi-au creat un obicei din a
merge la acea bisericã, cã preotul sau
preoþii de la respectiva bisericã slu-
jesc mai frumos, cã sunt mai buni
cântãreþi sau predicatori, cã unii din
aceºti preoþi ar fi �mai cu har�, cã
sunt mai buni duhovnici, cã biserica
respectivã are cor, cã este mai curatã,
cã personalul de îngrijire este mai
amabil, cã aºa-zisele taxe percepute
pentru serviciile divine sunt mai mici
ºi multe altele.

Fãrã îndoialã cã asemenea situ-
aþii ºi motivãri sunt de multe ori jus-
tificate, dar acestea nu trebuie sã fie
pentru credincioºi pricinã de pãrãsire
a parohiei. Aceasta înseamnã o
invitare a clerului la o reflectare mai
adâncã asupra motivelor care deter-
minã pe unii credincioºi sã meargã în
alte parohii ºi asupra cãilor de
îndreptare a acestor deficienþe. Cât
priveºte însã practica unor credin-
cioºi de a merge la alte biserici sau
preoþi, pentru un motiv sau altul, nu
am putea-o numi �pãcat� ºi nu am
putea-o interzice. Dacã credinciosul
respectiv se simte mai bine într-altã
bisericã decât cea parohialã, nimeni
nu-i poate interzice sã participe aici
la slujbe, dar asemenea situaþii nu
sunt fireºti pentru o bunã organizare
a Bisericii ºi pentru scopul pe care
fiecare preot îl urmãreºte în activi-
tatea sa pastoralã, adicã mântuirea
credincioºilor încredinþaþi lui spre
pãstorire. De aceea, orice hirotonire,
ca ºi transferãrile de preoþi se fac
numai pe seama unei biserici ºi a

unei parohii cu limite teritoriale bine
definite, imixtiunile în altã parohie
fiind pedepsite de canoane. Din
acelaºi motiv, la oraº, parohiile sunt
bine delimitate teritorial, iar în cadrul
aceleeaºi parohii, când sunt mai
mulþi preoþi, fiecare are teritoriul sau
sectorul sãu bine delimitat de care
rãspunde din punct de vedere pas-
toral ºi uneori asupra lui îºi exercitã

atribuþiile ºi îndatoririle pas-
torale. Iatã de ce, un preot soli-
citat sã sãvârºeascã o slujbã în
altã parohie decât a sa, nu poate
ºi nu are voie sã o facã decât cu
acordul preotului din parohia sau
sectorul respectiv. Este un lucru
pe care mulþi credincioºi nu-1
ºtiu ºi uneori încãlcarea acestui
principiu canonic aduce dupã
sine neînþelegeri. La rândul lor,
preoþii trebuie sã explice credin-
cioºilor aceste rânduieli cano-
nice ºi sã-i îndrume pe cei care
solicitã asemenea servicii divine
cãtre preoþii din parohiile lor,
evitând în felul acesta
neînþelegeri ºi animozitãþi ine-
rente legate de aceasta.
În concluzie, considerãm cã par-

ticiparea la slujbã în alte biserici
decât cea parohialã, ca ºi solicitarea
oficierii serviciilor divine inclusiv a
spovedaniei, altor preoþi decât cei ai
parohiei din care facem parte nu sunt
lucruri fireºti. Fiecare trebuie sã ne
simþim legaþi de parohia în care ne-
am nãscut ºi ne-am botezat, ori ne-
am stabilit ulterior, iar dacã acea
parohie nu este la înãlþimea altora, sã
contribuim fiecare la înflorirea ei,
exprimându-ne în felul acesta
conºtiinþa de enoriaº ºi fãcându-ne
datoria de membri activi ai comu-
nitãþii sau parohiei respective. Lipsa
conºtiinþei de enoriaº ºi participarea
ca spectator, astãzi într-o bisericã cu
cor, mâine la un preot bun predicator,
altã datã la o bisericã cu picturã fru-
moasã, ca ºi absenþa de la împlinirea
datoriilor de enoriaº, înseamnã
ruperea din cadrul familiei creºtine,
care este parohia, desprindere care
uneori echivaleazã cu un fel de
moarte spiritualã. Peregrinarea de la
o parohie la alta în cãutarea de preoþi
buni este, de cele mai multe ori, semn
de elevaþie spiritualã, dar de foarte
multe ori ºi de nestatornicie, care în
materie de credinþã este periculoasã.
Sã nu uitãm cã cei care cad pradã
uºor sectelor ºi învãþãturilor greºite,
sunt cei care pierd conºtiinþa de eno-
riaº, de mãdular viu al unei obºti
creºtine, în centrul cãreia stau altarul
ºi preotul.

ESTE BINE ªI FOLOSITOR 
SÃ PARTICIPÃM LA 
SLUJBELE SÃVÂRªITE
ÎN ALTE BISERICI

DECÂT ÎN CEA PAROHIALÃ?
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Pr. Prof. Dr. Nicolae 
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M A X I M M Ã R T U R I S I T O R U L

DESPRE

DRAGOSTEA

ADEVÃRATÃ

Dacã pe unii îi urãºti, pe alþii nici nu-i iubeºti nici nu-i urãºti,
pe alþii iarãºi îi iubeºti, dar potrivit, ºi în sfârºit pe alþii îi iubeºti
foarte tare, din aceastã neegalitate cunoaºte cã eºti departe de
dragostea desãvârºitã, care cere sã iubeºti pe tot omul
deopotrivã.

Filocalia, vol. II.
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RÃSÃRITENE(partea a doua)   

7    catehezã

ÎNTREBAREA XX
Care este a cincia cerere?

RÃSPUNS
ªi ne iartã nouã greºelile noastre, precum

ºi noi iertãm greºiþilor noºtri.

ÎNTREBAREA XXI
Ce cuprinde aceastã a cincia cerere?

RÃSPUNS
Mai întâi, aceastã cerere cuprinde întrânsa

aceea cã, prin ea, ne rugãm lui Dumnezeu sã ne
dea iertare pentru pãcatele noastre, mai ales pen-
tru acelea pe care le-am sãvârºit  dupã sfântul
botez, fie cã ele sunt de moarte, fie cã nu, ºi prin
care am supãrat pe Dumnezeu sau pe aproapele,
fie cu gândul sau cu hotãrârea de a pãcãtui, fie
cu cuvântul sau ºi cu fapta. În al doilea rând,
prin cererea aceasta, în care spunem: iartã-ne
nouã, precum ºi noi iertãm greºiþilor noºtri, ne
îndatorãm noi înºine sã iertãm pe duºmanii
noºtri. Aºadar, cine nu iartã aproapelui sãu, pen-
tru lucrul cu care l-a vãtãmat, unul ca acesta în
zadar face rugãciunea aceasta, fiindcã nu i se
iartã pãcatele; mai vârtos, rugãciunea lui se pref-
ace în pãcat, dupã cuvântul care spune: Iar rugã-
ciunea lui sã se prefacã în pâcat, ºi aceasta pe
bunã dreptate, fiindcã dacã ºi noi nu vroim sã
iertãm fraþilor noºtri cele mai mãrunte greºeli pe
care le-au sãvârºit spre mânia noastrã, cum atun-
ci pãcatele noastre însele, neasemuit mai mari,
pe care le-am sãvârºit faþã de Dumnezeu, sã ni le
ierte Acela pe Care, în fiecare zi ºi ceas, ºi în
fiecare clipã II supãrãm? 

ÎNTREBAREA XXII 
Care este a ºasea cerere?

RÃSPUNS
ªi nu ne duce pe noi întru ispitã.

ÎNTREBAREA XXIII
Ce se cuprinde în aceastã cerere?

RÃSPUNS
Mai întâi, ÎI rugãm pe Dumnezeu sã fim fer-

iþi de toate ispitele. ªi dacã nu se poate altfel, ca
mãcar de acele ispite care întrec pute-rile noas-
tre sã ne fereascã harul Sãu. Dintre acestea,
unele vin de la lume, de la diavol, de la trup ºi
ne împing sã pãcãtuim; altele, de la tiranii care
poartã rãzboi cu Biserica lui Dumnezeu, cu
învãþãturi mincinoase, cu linguºiri, cu vorbe
înºelãtoare, cu minuni mincinoase, cu fãgã-
duinþe de bani ºi slavã, ºi, în sfârºit, cu silnicii,

necazuri ºi nevoi, cu popreli ºi hrãpiri ale avutu-
lui, cu necinstiri, pe care - toate - le încercãm în
zilele noastre. Încã ne mai rugãm lui Dumnezeu,
în aceastã cerere, ca, dacã se întâmplã sã sufer-
im ºi mucenie pentru numele Sãu sfânt, ºi pentru
sfânta Bisericã, mireasa Lui, ºi pentru adevãrul
Evangheliei Sale, sã ne dea putere - cu harul
Sãu-sã putem îndura, cu tãrie ºi bãrbãþie, pânã la
capãt, suferinþele pe care ni le vor pricinui ºi sã
ne bucurãm în ceruri de cununa muceniei ºi sã
nu îngãduie sã suferim ceva care întrece puterile
noastre.

ÎNTREBAREA XXIV
Care este a ºaptea cerere?

RÃSPUNS 
Ci ne izbãveºte de cel rãu.

ÎNTREBAREA XXV
Ce lucruri se cuprind în aceastã cerere? 

RÃSPUNS
Mai întâi, ne rugãm sã ne pãzeascã

Dumnezeu de tot rãul, adicã de pãcat ºi de toatã
rãutatea care aþâþã mânia lui Dumnezeu spre
rãzbunare. În al doilea rând, ne rugãm sã ne dea
har, ca sã putem scãpa de puterea mâniei Lui. Ca
sã nu ne mustre cu mânia Sa, nici sã ne certe cu
urgia Sa (Ps, 6, 1),  ci sã întâmpinãm faþa Lui
întru mãrturisire ºi in psalmi Sâ-I strigãm Lui
(Ps. 94, 2). In aceastã cerere trebuie sã
înþelegem cã ne rugãm sã fim feriþi de orice altã
rãutate pe care omul cu greutate o suferã, cum ar
fi foame, ciumã, rãzboi, foc ºi altele asemenea.
Pe acestea toate, rugãm iubirea Sa de oameni sã
le îndepãrteze de la noi. Pe lângã aceasta, încã
mai cerem ca, la vremea morþii noastre, sã
alunge de la noi toatã ispita vrãjmaºului faþã de
sufletul nostru ºi sã ne dea har sã ne sfârºim
viaþa în cucernicie ºi  fãrã smintealã, sub aco-
perãmântul harului Sãu ºi sub cãlãuzirea îngeru-
lui care ne pãzeºte, fiindcã fericit este acela care
moare în acest chip. De aceea toþi trebuie sã
rugãm fierbinte pe Dumnezeu sã ne slobozeascã
la vremea morþii noastre din toate ispitele ºi
înrâuririle diavolului. ªi în sfârºit, prin rugãci-
unea aceasta ne rugãm sã ne izbãvim de pedeap-
sa veºnicã a iadului ºi de diavolul cel viclean.

ÎNTREBAREA XXVI
Care este a treia parte a Rugãciunii aces-

teia domneºti?

RÃSPUNS
Aceastã încheiere: cã a Ta este împã- raþia ºi

puterea ºi slava, în veci, amin.

ÎNTREBAREA XXVII
Ce se cuprinde în aceastã încheiere?

RÃSPUNS
Îcheierea aceasta are douã pãrþi: cea dintâi

glãsuieºte la fel cu începutul, deoarece, ca ºi
începutul, ne încredinþeazã cã vom dobândi cele
ce vom cere, dupã cuviinþã, de la Dumnezeu,
pentru cã le cerem de la Pãrintele nostru. Aºa ne
învaþã ºi încheierea, cã vom dobândi toate pen-
tru câte ne-am rugat, fiindcã întreaga lume este
a însuºi Tatãlui nostru: El o împãrãþeºte ºi toatã
fãptura I se supune. A Lui este puterea ºi slava,
faþã de care nimic nu poate sã se împotriveascã,
nici în cer, nici pe pãmânt. Are, apoi, puterea sã
facã toate câte L-am rugat, cu credinþã ºi nãde-
jde, ºi nu pentru alta, ci numai pentru slava cea
veºnicã a sfânt numelui Sãu. Aceasta se aflã în
acea parte care spune: ºi slava, în veci. A doua
parte a încheierii se aflã în cuvântul care se zice:
amin. ªi prin aceasta ne rugãm ca toate sã se
facã dupã cum ne-am rugat, fiindcã ne-am rugat
cu credinþã ºi nãdejde, dupã voinþa Sa, precum
spune Apostolul: Aceasta este încrederea pe
care o avem cãtre El, cã, dacã cerem ceva dupã
voinþa Lui, El ne ascultã. ªi dacã ºtim cã El
ascultã ceea ce îi cerem, ºtim cã dobândim
cererile pe care I le-am fãcut  (IIn. 5,14-15).

ÎNTREBAREA XXVIII
Încheierea aceasta se leagã de Rugãciunea

domneascã?

RÃSPUNS
Însuºi Hristos, sfârºind rugãciunea pe care

ne-a învãþat, a spus cuvintele acestea, dupã cum
se aratã la Matei (Mt. 6,13). Încã ºi înþelesul
încheierii aratã cum cã aceste cuvinte nu sînt
deloc potrivnice Rugãciunii domneºti. Mai
degrabã, printr-însele, rugã-ciunea se face mai
încredinþatã, fiindcã ne rugãm la Acela a Cãrui
putere se întinde peste toatã lumea ºi toate I se
supun. Dar dacã mirenii nu rostesc aceste
cuvinte, aceasta nu stricã nimic; fiindcã - pentru
a da mai mare putere rugãciunii acesteia, la vre-
mea când rugãciunile se fac în mijlocul popore-
nilor, dar ºi altminteri, când este de fatã un
preot, acela le rosteºte, cu toate cã, dacã lipseºte
preotul, n-ar greºi nici mireanul dacã le-ar rosti,
pentru sine, ca ºi restul Evangheliei. De aceea,
nu trebuie sã se despartã niciodatã aceste
cuvinte de Rugãciunea domneascã, pentru cã
însãºi dreapta socotealã aratã cã numai pentru
întãrire, dupã porunca Bisericii, le rosteºte preo-
tul, când rugãciunile se fac în faþa poporenilor.

(va urma)

(continuare)
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8    internaþional

Stimaþi  c i t i tori ,  Vã anunþãm cã cu binecuvântarea ÎPS Vladimir,  Mitropolit  al  Chiºinãu-
lui  º i  întregi i  Moldove,  abonarea la  z iarul  �Curierul  Ortodox�  continuã.    Abonându-Vã la

publicaþia noastrã,  la  orice of ic iu poºtal  din republicã,  veþ i  f i  la  curent cu noutãþi le  din
viaþa Biserici i  Ortodoxe din Moldova,  din lumea creºt inã,   cu problema reîntroduceri i

rel igiei  ca discipl inã ºcolarã;  Veþi  avea în casele  D-voastrã interesante lecturi  creºt ine în
famil ie ,  informaþi i  din istoria º i  cultura noastrã creºt inã ortodoxã,  precum ºi  alte  lucruri

de învãþãturã ziditoare de suflet .  Cu toate cã preþuri le  cresc,  costul  abonamentului  la  z iarul
nostru a rãmas acelaºi .  

MATERIALELE PUBLICATE REFLECTÃ DOAR OPINIA AUTORILOR ªI GRADUL LOR DE DOCUMENTARE

Stimaþi cititori, dacã aþi citit ziarul ºi nu doriþi sã-l pãstraþi, transmiteþi-l la alþi cititori, dar vã rugãm sã nu-l folosiþi pentru necesitãþi auxiliare

Creºtinii ortodocºi din Japonia  pri-mii au
început manifestãrile   prilejuite de împlinirea
a   2000 de ani de la Naºterea Mântuitorului.
Serviciul divin în ziua sãrbãtorii a fost sãvârºit
de cãtre  PS  Petru , care temporar conduce
Biserica Ortodoxã Autonomã  Japonezã (se
aflã în jurisdicþia Patriarhie Moscovei), dupã
moartea  mitropolitului Teodosie. 

Slujba  a avut loc  la biserica � Sf. Ierarh
Nicolae�, numitã aºa în memoria celui care a fost apostolul japonezilor -   mitropolit-
ul Nicolae (Kasatkin): ÎPS Nicolae se considerã fondatorul Bisericii Ortodoxe din
Japonia,   a botezat peste 20000 de japonezi. În prezent în Japonia sunt 15000 de
ortodocºi.  Lucrarea de iluminare în aceastã þarã  continuã ºi în prezent. Aproape în
fiecare duminicã au  loc botezuri în catedrala �Sf. Ierarh Nicolae�din or. Tokio.

CRÃCIUNUL  ÎN JAPONIA

MANIFEST+RI  JUBILIARE LA BETLEEM

Cu ocazia împlinirii jubileului de 2000 de
ani de la Întruparea Domnului au sosit la
Betleem Întâistãtãtorii  Bisericilor
Autocefale  ºi conducãtorii þãrilor ortodoxe.
În decursul unei sãptãmâni  au fost ridicate
rugãciuni speciale la cele mai sfinte locuri
ale creºtinilor. Deosebit de solemn au trecut
slujbele religioase la Betleem, unde S-a nãs-
cut Mântuitorul în urmã cu 2000 de ani. 

Serviciul divin a avut loc în bazilica
�Naºterea Mântuitorului�. Prima bazilicã  pe
locul unde S-a nãscut Iisus a fost construitã
în prima jumãtate a sec. al IV-lea d. Hr. din
iniþiativa împãratului Sf. Constantin cel mare
ºi a mamei lui, Sf. Elena. Aceastã bisericã a
fost parþial distrusã în revolta samariteanã
din sec. al VI-lea. Biserica actualã,  renovatã,
a fost construitã în anul 530 d. Hr. de cãtre
Sf. Iustinian. Privitã din exterior, ea aratã ca

o fortãreaþã. Intrarea este joasã ºi îngustã
pentru a o proteja de invadatorii musulmani
ºi pentru ca aceºtia sã fie împiedicaþi sã intre
cãlare pe cai. Uºa de lemn a fost construitã
de împãratul armean Hetron în anul 1272.

Majoritatea bisericilor din Palestina au
fost distruse în timpul invaziei persane din
sec. al VII-lea, însã Biserica Naºterii
Domnului nu a fost profanatã, se presupune

cã din cauza mozaicului ce se afla atunci pe
faþada ei: cei trei magi veniþi sã se închine ºi
sã aducã daruri pruncului Iisus (Mt. 2,1-2)
erau zugrãviþi purtând haine persane ºi se
crede cã acest fapt i-a determinat pe persani

sã nu o distrugã.
La serviciul divin, oficiat în ziua sãrbã-

torii, la 7 ianuarie, au participat toþi conducã-
torii Bisericilor Autocefale ºi a celor ce se
conduc de stilul vechi, cât ºi a  celor care se
folosesc de stilul nou. Bucuria sãrbãtorii a
fost mai presus decât divergenþele calen-
daristice.

În timpul întâlnirilor oficiale conducãtorii
Bisericilor  locale au luat anumite decizii ºi
hotãrâri importante pentru unitatea  ortodox-
iei ecumenice.

Pe data de 6 ianuarie conducãtorii þãrilor
ortodoxe au fost decorate de cãtre Patriarhul
Diodor al Ierusalimului.

PROTV

Betleem, peºtera în care s-a nãscut Mântuitorul

Betleem. Preafericiþii Patriarhi Alexie al
Moscovei, Ilia al Georgiei ºi Teoctist al Româ-
niei în timpul serviciului divin din 6 ianuarie 

Betleem, bazilica �Naºterea Mântuitorului�
Secvenþã de la serviciul dinvin din  7

ianuarie 2000

ROMANO-CAROMANO-CATTOLICIIOLICII

ADAPTEAZÃ INDULGENÞELE ADAPTEAZÃ INDULGENÞELE 
Vaticanul  a  modernizat  practi-

ca  indulgenþelor  cu   ocazia
Jubileului 2000 - iertarea parþialã
sau totalã a pãcatelor va putea fi
obþinutã prin meditaþie sau urmãrind
la televizor rugãciunile Papei  -
fãcând, astfel, ca uzanþa cu rãdãcini
medievale sã intre în cel  de-al
treilea mileniu - relateazã AFP.

Vaticanul  a  reeditat
�Enchiridion  Indulgentiarum�
(manualul indulgenþei), o cãrticicã
de 115 pagini redactatã în limba  la-
tinã  ºi tradusã în diverse alte limbi,

care descrie mijloacele  prin  care  se
poate obþine indulgenþa.

Potrivit manualului, se va putea
obþine o iertare parþialã sau totalã a
pãcatelor urmãrind la radio sau la
televizor  o  rugãciune  a Papei,
fãcând semnul crucii în public sau
renunþând la fumat  timp  de 24 de
ore.

Patru condiþii prealabile sunt
totuºi  necesare:  spovedirea,
împãrtãºirea, rostirea unei rugãciuni
împreunã  cu  Papa  ºi  a  avea �inima
curatã�.


