„Lasă darul tău acolo, înaintea altarului, și mergi întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi, venind, adu darul tău” (Matei 5, 24)

„În Iordan,
botezându-Te,
Tu, Doamne,
închinarea Treimii
S-a arătat...”
(Din Troparul Bobotezei)
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Botezul Domnului sau Dumnezeiasca Arătare

Sărbătoarea Botezului Domnului se
mai numeşte şi „Arătarea Domnului”,
„Descoperirea Cuvântului Întrupat”,
„Epifania” sau „Teofania”, deoarece rememorează momentul când Mântuitorul
Iisus Hristos a fost botezat de Sfântul
Ioan Botezătorul în apele Iordanului,
ocazie cu care s-a arătat lumii Sfânta
Treime: glasul Tatălui se face auzit din
ceruri, Fiul este întrupat şi stă în râul Iordan, iar Sfântul Duh Se coboară în chip
de porumbel. „Iar botezându-Se Iisus,
când ieşea din apă, îndată cerurile s-au
deschis şi Duhul lui Dumnezeu S-a văzut pogorându-Se ca un porumbel şi venind peste El” (Matei 3, 16). Tot atunci,
Hristos Domnul s-a descoperit tuturor ca
Mesia cel mult aşteptat.
Mântuitorul vine la Iordan când avea
vârsta de 30 de ani. La evrei, această
vârstă era cea a maturităţii. Botezul lui
Ioan nu este totuna cu Botezul creştin,
deoarece ceea ce săvârşea Sfântul Ioan
Proorocul la Iordan era doar o prefigurare a botezului creştin care îşi are începutul în Pogorârea Duhului Sfânt la 50 de
zile după Învierea Domnului şi la 10 zile
după Înălţarea Sa la cer.
Cele mai vechi mărturii despre existenţa acestei sărbători le avem din secolul al III-lea. Referiri găsim la Clement
Alexandrinul; Sfântului Grigorie Taumaturgul i se atribuie o predică la această sărbătoare, iar în cartea „Constituţiile
Apostolice” o găsim trecută printre primele sărbători creştine, alături de Naşterea şi de Învierea Domnului. Începând
cu secolul al IV-lea, cuvântări dedicate
acestei sărbători găsim atât la părinţii răsăriteni, cât şi la cei din Apus.
Iniţial, în Răsărit, în primele secole

creştine, până prin a doua jumătate a secolului al IV-lea, Naşterea Domnului era
serbată în aceeaşi zi cu Botezul Domnului, adică la 6 ianuarie; această dublă sărbătoare era numită în general sărbătoarea
Arătării Domnului. Practica răsăriteană
se întemeia pe tradiţia că Mântuitorul
S-ar fi botezat în aceeaşi zi în care S-a
născut, după cuvântul Evangheliei, care
spune că, atunci când a venit la Iordan
să Se boteze, Mântuitorul avea ca la 30
ani (Luca III, 23). Se consideră că cele
două sărbători au fost cinstite separat, în
Biserica din Antiohia în jurul anului 375,
apoi la Constantinopol, în anul 379.
Sfântul Ioan Gură de Aur spune că de
marea sărbătoare a Botezului Domnului
„lumea se luminează din toate părţile.
Se bucură mai întâi cerul, spunând oamenilor din înălţimea cerurilor glasul lui

Dumnezeu; se sfinţeşte văzduhul cu pogorârea Duhului Sfânt; se sfinţeşte firea
apelor… numai diavolul singur plânge,
văzând sfânta scăldătoare gătindu-se
spre încercarea puterii lui…

Boboteaza – Botezul lui Ioan
şi Botezul Bisericii
Ceea ce s-a întâmplat cu paştele iudaic se întâmplă şi cu botezul. La Cina
cea de Taină întâlnim şi paştele iudaic, şi
Paştele nostru; Hristos a pus capăt celui
dintâi şi i-a dat început celui de-al doilea. Şi acum la râul Iordan a împlinit botezul iudaic, dar, în acelaşi timp, a deschis uşile Botezului Bisericii. Botezul
lui Ioan era un botez de pocăinţă, care îi
făcea pe oameni să-şi osândească păcatele lor. Acest botez nu era o taină, ci un
ritual, pentru că nu ierta păcatele. Dar de

ce n-a botezat Hristos, ne-o spune însuşi
Sfântul Ioan când zice: “Acela vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc”. Dar Duhul
Sfânt nu fusese încă dat. Acesta ne-a fost
dat de Hristos însuşi, de sus, de la Tatăl
(Ioan, 14, 26; 15, 26) venind în lume la
Cincizecime (Fapte, 2, 1-4). Apostolii
trebuiau să se îmbrace mai întâi ei înşişi cu toată puterea Duhului, cum s-a şi
întâmplat la Cincizecime (Luca, 24, 49
şi Fapte, 2, 1-4), ca apoi ei să boteze cu
apă şi cu Duh Sfânt, cum au şi făcut începând după Pogorâre când s-au botezat
adăugându-se apostolilor “ca la trei mii
de suflete” (Fapte, 2, 41).
Cu botezul lui Ioan s-a botezat şi
Mântuitorul, dar nu pentru că El avea nevoie de curăţare de păcate, fiind Dumnezeu-Om, ci pentru a ne arăta importanţa
şi lucrarea botezului pe care îl va institui
şi va împlini Legea, ca să se descopere
lumii taina lui Dumnezeu cel în Treime
închinat, în numele Căruia să ne botezăm
şi noi. Taina botezului a fost instituită de
Hristos însuşi îndată după învierea Sa
din morţi, odată cu trimiterea apostolilor
la propovăduirea Evangheliei către neamuri: “Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le
să păzească toate câte Eu v-am poruncit
vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei,
28, 19-20).
Hristos se afundă în Iordan şi Duhul
pogoară peste ape. A trebuit să se scufunde Fiul în firea omenească şi prin ea
în apă, pentru ca noi, scufundându-ne în
apă, să ne înălţăm spre viaţa Sa dumnezeiască în Duhul Lui cel Sfânt. Amin.
Sursa: ziarullumina.ro

De la suflet la suflet

Botezul Domnului şi sfinţirea vieţii noastre

O

însemnătate adâncă şi plină de învăţăminte are pentru noi, creştinii,
botezul lui Hristos prin scufundarea în apă a sfântului Său trup. Sfântul Vasile
cel Mare ne învaţă: “Înainte de a se pune început nou vieţii, trebuie să se pună capăt celei
vechi.”
În chip văzut, dar tăinuit, Hristos i-a destăinuit fariseului Nicodim: “De nu se va naşte
cineva din nou, nu va putea să vadă Împărăţia
lui Dumnezeu” (Ioan 3, 3). Dar numai acela se
poate naşte din nou în această viaţă care a murit pentru omul cel vechi; sau, cu alte cuvinte,
cel în care omul cel vechi, păcătos, a murit.
Numai înţelepciunea nemărginită a lui
Dumnezeu era în stare să dezlege oamenii în
chip atât de povăţuitor şi cu folos, prin botezarea în Iordan. Numai această înţelepciune
nemărginită, care vede trecutul şi viitorul întocmai ca şi prezentul, a fost în stare să lege
începutul istoriei omeneşti de sfârşitul acesteia şi să pună la un loc potopul, care a înecat
omenirea cea păcătoasă, cu scufundarea lui

Hristos în apă. Numai această înţelepciune de
negrăit prin cuvânt poate, cu o singură privelişte, cu un singur semn, să spună mai mult
decât toate limbile omenești de pe pământ,
pentru că întreaga cale a mântuirii noastre a
fost arătată în lucrarea botezului lui Hristos în
Iordan.
La botez Domnul Iisus, când a ieşit din
apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui
Dumnezeu S-a văzut pogorându-Se ca un porumbel, iar un glas din ceruri zicând: “Acesta
este Fiul meu cel iubit întru Care am binevoit“. Înţelepciunea lui Dumnezeu caută să ne
arate că Duhul lui Dumnezeu nu pogoară peste omul cel vechi, care este viu păcatului şi
mort pentru Dumnezeu, ci numai asupra omului născut din nou duhovniceşte, care a murit
păcatului și a înviat întru Dumnezeu.
Tot ceea ce s-a întâmplat la botezul lui
Hristos, se întâmplă la botezul fiecăruia dintre
noi. Scriind despre botez, Sfântul Vasile cel
Mare spune: “Domnul, care îndrumă vieţile
noastre, a întemeiat pentru noi legământul bo-

tezului, care are chipul morţii şi al vieții …
apa este chipul morţii, a ducerii trupului la
îngropăciune, şi Duhul însufleţeşte cu putere
dătătoare de viaţă, care înnoieşte viaţa sufletelor noastre, ducând-o de la moartea păcatului
la viaţa cea dintâi“.
Prin scufundarea în apă, noi murim cu
Hristos, şi prin ieşirea din apă, noi suntem
uniţi cu Hristos. În botezul Domnului stă începutul şi temeiul Sfintei Taine a Botezului
creştin: apa îşi însuşeşte Harul Mântuitorului,
după expresia Sfântului Proclu. „Hristos a
sfinţit izvoarele şi a iluminat sufletele oamenilor”, notează acelaşi Sfânt Părinte. Căci Botezul nu este altceva decât o înnoire şi o iluminare a întregii fiinţe umane. Dacă potopul lui
Noe a nimicit neamul omenesc, apa botezului
lui Hristos a chemat la viaţă pe toţi cei morţi
în Adam.
Mereu şi mereu să reînnoim în noi această aşezare a noastră, acest raport de ascultare,
de lepădare de noi înşine, zicând neîncetat:
Doamne, iartă-mă, Doamne, ajută-mă, Doam

ne, curăţeşte-mă din nou, pentru că sunt fiinţă
căzătoare. Şi tot căzând şi ridicându-mă, aşa
cum un om urcă un munte şi tot cade şi se ridică, dar nu se lasă, aşa este şi această lucrare
continuă de curăţare şi limpezire a firii noastre. Astfel viața dacă nu o trăim aşa, nu avem
cum să ieşim din această încrâncenată moarte
în care mereu ne zbatem, pentru că nu facem
voia lui Dumnezeu. Este evident că ne vom
hărăzi morţii. Dumnezeu a venit să ne ridice
din moarte. Prin ce? Prin lepădarea de păcatele noastre, prin lepădarea de neascultarea
noastră, prin lucrarea dumnezeiască a veşniciei pe care Duhul Sfânt o pecetluieşte în noi
prin Taina Sfântului Botez.
Calea aceasta a reînnoirii noastre una este:
a pocăinţei, a conştientizării că am greşit, a
înțelegerii că fără a spune „vie Împărăția Ta,
facă-se voia Ta“, nu putem să începem să simţim în noi lucrarea Duhului Sfânt.
Rubrică susținută de
Preotul Octavian Moșin

2

Anul XII, Nr. 1, 18 ianuarie 2012

Agenda de lucru a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove (26 decembrie 2011 - 15 ianuarie 2012)
noul an cu rugăciunea pe buze şi în
inimă, cerând Domnului şi în acest
an pace, linişte şi împliniri sufleteşti.
Pentru tânărul Eugen Burlacu prima zi a anului a fost una cu atât mai
deosebită, cu cât s-a învrednicit de a
fi hirotonit în treapta de diacon. Cu
această ocazie, Vlădica Vladimir i-a
urat ca această zi să fie una de bun
început întru slujirea altarului, iar
viaţa şi fapta sa să fie un exemplu de
trăire creştină atât pentru confraţii
slujitori, cât şi pentru poporul binecredincios.

26 decembrie

La 26 decembrie 2011, sub preşedinţia Preafericitului Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii și-a început lucrările cea de-a patra şedinţă a prezidiului Adunării Intersoborniceşti a
Bisericii Ortodoxe Ruse.

3 ianuarie

La ședință a participat și ÎPS Vladimir, Mitropolitul Moldovei.
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a evidențiat în mod deosebit documentele care reglementează domeniile de activitate cu tineretul, a activităţilor misionare, de catehizare, precum şi
proiectul de organizare a lucrului social, deja aprobat de Soborul Arhieresc.
De asemenea, Preafericitul Patriarh a menţionat că în sesiunea apropiată a Sfântului Sinod
va fi examinat „Regulamentul cu privire la activitatea asociațiilor obștești ortodoxe”. Încă un
document pregătit de Adunarea Intersobornicească - „Despre coordonarea activității de consolidare a unităţii bisericeşti şi de prevenire a schismelor” - este deja prelucrat de comisia
redacţională şi va fi transmis Consiliului Bisericesc Suprem.
Potrivit spuselor Preafericirii Sale, o contribuţie importantă a fost adusă de Adunarea Sobornicească la procesul de reformare a vieţii eparhiale: a fost pregătit şi apoi aprobat de Sfântul
Sinod regulamentul cu privire la mitropolii; în afară de aceasta, la dispoziţia Sinodului se elaborează principiile organizării vicariatelor.
28 decembrie

În perioada 27-28 decembrie 2011, sub preşedinţia Prea Fericitului Kiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, la Moscova şi-a desfăşurat lucrările Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Ruse. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, membru permanent al Sfântului Sinod, a participat la
sesiunea de iarnă, reprezentând Biserica noastră.
La această şedinţă s-a decis crearea noilor eparhii şi au fost aleşi episcopi titulari. Ca urmare

a discuţiilor cu părintele arhimandrit Ambrozie (Munteanu), duhovnicul mănăstirii „Sfânta
Treime” din Frumoasa, exarh al mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni
şi rector al Şcolii Eparhiale de Teologie din oraşul Ungheni, acesta a fost ales de către sinodali
episcop al nou înfiinţatei Eparhii de Neftekamsk şi Belebei (Rusia).

În cadrul unui serviciu divin, oficiat la paraclisul mitropolitan, ÎPS Mitropolit Vladimir a
distins mai mulți preoți din Protopopiatul Florești cu înalte decorații bisericești pentru munca
depusă spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.
Vlădica Vladimir a urat slujitorilor ca și în acest an să fie vrednici de chemarea și responsabilitatea pe care o au în fața lui Dumnezeu și a oamenilor, dând credincioșilor exemple vii de
trăire sinceră și profundă a învățăturii Evangheliei.
Prot. Mitr. Ilie Munteanu, protopop de Florești, a mulțumit Înalt Prea Sfinției Sale în numele
slujitorilor pentru frumoasele urări și pentru grija părintească și a asigurat Întâistătătorul de
supunere fiască și de dăruire în slujiriea Domnului.
4 ianuarie

ÎPS Vladimir a fost colindat de către un grup de copii de la Internatul nr.3 din Chişinău. Copilaşii au intonat un mănunchi de colinde străbune, vestindu-i Mitropolitului bucuria Naşterii
Domnului nostru Iisus Hristos.
***

1 ianuarie

În prima zi a anului 2012, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir, înconjurat de un numeros sobor preoţesc, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în incinta Catedralei „Naşterea
Domnului” din Chişinău. Acest serviciu divin a fost un bun prilej pentru credincioşi de a păşi în

Mai multe cete de colindători au venit la Palatul Mitropolitan pentru a vesti Înalt Prea
Sfinției Sale vestea Nașterii Domnului.
Astfel, primii care au colindat au fost lăutarii din Căușeni, însoțiți de părintele Vasile Damaschin. Oaspeții au cântat mai multe colinde vechi și au urat Întâistătătorului sărbători luminoase, pline de căldură sufletească.
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Șirul colindătorilor a fost completat de o ceată din Peresecina, r. Orhei, care, împreună cu
Părintele Vasile Garbuz, au încântat auzul Înalt Prea Sfinției Sale cu un evantai de coldine deosebite. Arhiereul a mulțumit oaspeților, a apreciat portul național al colindătoarelor și le-a urat
un Crăciun deosebit alături de confrații întru credință.

decorarea acestuia pentru toată truda depusă întru salvarea a sute de pacienţi. Domnul profesor
a rămas plăcut surprins de apreciere şi a menţionat că este nevoie de a construi o relație cât
mai strânsă între Biserică și cadrul medical, pentru a putea asigura pacienților atât întremarea
trupească, cât mai ales, cea sufletească. În această ordine de idei, domnul Bătrânac a declarat
că toate câte le realizează, sunt cu ajutorul lui Dumnezeu, Căruia îi mulțumește pentru nemărginita Sa milă și ajutorare.
Mitropolitul Vladimir și-a manifestat speranța că tot mai mulți medici vor urma exemplul
domniei sale și vor cere ajutorul Domnului în toată lucrarea lor.
***

Toți colindătorii au primit din partea Întâistătătorului daruri care să le aducă aminte de
această întâlnire de suflet.
***

În dimineaţa zilei, ÎPS Vladimir a oficiat un serviciu divin la paraclisul mitropolitan. În
timpul slujbei, ierarhul a acordat distincţii bisericeşti pentru câţiva slujitori din Protopopiatul
Soroca.

Ca în fiecare an, Vlădica Vladimir a invitat la Palatul Mitropolitan
reprezentanții mass-media pentru a
adresa tradiționalul mesaj de felicitare prilejuit de sărbătoarea Nașterii
Domnului.
Cu această ocazie, Mitropolitul a urat tuturor sărbători fericite
alături de cei dragi și a îndemnat
creștinii să nu uite de adevărata valoare a Crăciunului și să nu transforme această zi în una a chefurilor
și a exceselor, ci să o prăznuiască
așa cum se cuvine - în bucurie sufletească și deplină împăcare cu semenii.
Întâistătătorul și-a exprimat
speranța că în noul an vor fi continuate faptele bineplăcute Domnului, inițiate în anul 2011.
Mai târziu, Mitropolitul a răspuns la întrebările jurnaliștilor despre cele mai importante și
mai actuale subiecte ce țin de activitatea Bisericii Ortodoxe din Moldova.
6 ianuarie

În mijlocul creştinilor prezenţi la Catedrala Mitropolitană şi înconjurat de un numeros sobor
de preoţi, ÎPS Mitropolit Vladimir a săvârşit slujba privegherii prilejuită de marele praznic al
Naşterii Domnului.

Părintele protopop Prot. Nicolae Craveţ a mulţumit arhiereului pentru dragostea şi grija
părintească pe care o manifestă faţă de cei păstoriţi, urându-i un an liniştit şi un Crăciun fericit.
***

În preajma Naşterii Domnului, numeroşi slujitori şi credincioşi din cuprinsul Mitropoliei au
venit să-l felicite pe Mitropolitul Vladimir.

Ierarhul le-a adus sincere mulţumiri şi i-a binecuvântat spre toată lucrarea bună şi ziditoare
de suflet.
Printre cei care au venit cu mesaje de felicitare au fost părintele exarh Arhim. Siluan (Şalaru), dimpreună cu mai mulţi slujitori din raionul Orhei, Arhim. Filaret (Cuzmin), stareţul
Mănăstirii Căpriana, protopopi şi slujitori din Eparhia de Centru.
***

Distinsul medic cardiolog Aureliu Bătrânac a fost decorat cu Ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski”, gr. II. La raportul Arhim. Siluan (Şalaru), stareţul Mănăstirii Curchi, ierarhul a decis

Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a vorbit despre semnificaţia Ajunului Naşterii Domnului şi a îndemnat creştinii să petreacă această mare sărbătoare în deplină curăţie sufletească,
pentru ca Pruncul Hristos să se nască în sufletele fiecăruia dintre noi.
Mai târziu, arhiereul a miruit slujitorii şi credincioşii şi a îndemnat pe toţi ca în dimineaţa
prăznuirii Naşterii Domnului, uniţi în cuget şi în rugăciune, să vină în sfintele biserici pentru a
lăuda pe Hristos cel Născut.
(Continuare în pag. 4)
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(Urmare din pag. 3)
7 ianuarie

Cu prilejul luminosului praznic al Naşterii Domnului, Catedrala Mitropolitană a găzduit un deosebit
serviciu divin, oficiat de către ÎPS Mitropolit Vladimir şi soborul preoţesc al sfântului locaş.
Printre credincioşii care în această zi şi-au îndreptat paşii spre biserică a fost şi domnul Vlad
Filat, prim-ministrul Republicii Moldova, care s-a
rugat dimpreună cu ceilalţi dreptmăritori creştini
prezenţi la slujbă.
După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, Întâistătătorul s-a adresat cu un cuvânt de felicitare către
cei prezenţi, menţionând următoarele: „Iubiţi întru

În cadrul serviciului divin, tânărul Adrian Savciuc a fost hirotonit în treapta de diacon. Cu
acest prilej, Vlădica Vladimir i-a urat să fie un destoinic slujitor la altarul Domnului, să fie
înțelept și drept, ca exemplul său să fie urmat de confrații slujitori și de credincioși.
După slujbă, soborul preoțesc în frunte cu Mitropolitul, urmat de mulțimea de credincioși,
au înconjurat sfântul lăcaș, după care arhiereul s-a adresat cu un mesaj către toți cei prezenți,
felicitându-i cu ocazia luminatei sărbători a Nașterii Domnului și a hramului Catedralei Mitropolitane.
Cu ocazia zilei prăznuirii
Sf. Irh. Vasile cel Mare, Catedrala „Naşterea Domnului”
din Chişinău a găzduit un
serviciu divin oficiat de către
ÎPS Mitropolit Vladimir şi
slujitorii sfântului locaş.
În timpul serviciului divin,
tânărul Victor Casian a fost
hirotonit în treapta de diacon.
Cu acest deosebit prilej, nouhirotonitul diacon a mulţumit
arhiereului pentru că l-a în-

14 ianuarie

Hristos fraţi şi surori, Luminata sărbătoare a Naşterii după trup a Domnului şi Mântuitorului
nostru Iisus Hristos vine şi de această dată cu alese bucurii duhovniceşti.
În aceste momente speciale, Pruncul Hristos este ţinut în braţele Preasfintei Maicii Sale. Cel

ce este mai înainte de toţi vecii a luat trup pentru a sfinţi şi a mântui lumea. Astfel, omenirea a
devenit martoră la cel mai important eveniment din istoria sa. După mai bine de trei decenii de
viaţă pământească, de propovăduire şi învăţare, Mântuitorul Hristos se jertfeşte pe Sine pentru
iertarea păcatelor neamului omenesc, este răstignit, moare pe cruce, învie şi se ridică la cer, dar
nu părăseşte lumea, rămânând cu fiecare dintre credincioşi.
Astfel, de Crăciun nu celebrăm doar un extraordinar eveniment istoric al venirii pe lume a
Domnului, dar ne bucurăm și de nașterea Sa în inimile noastre.
Iubiți întru Hristos frați și surori, fie ca Nașterea Mântuitorului să fie pentru toți și pentru
fiecare în parte spre mântuire și viață veșnică, să nu uităm că Dumnezeu-Fiul este întotdeauna
alături de noi și așteaptă doar să ne deschidem sufletele pentru a putea intra.
Dați-mi voie să vă felicit cu această măreață sărbătoare și să vă urez mulți ani fericiți, sănătate deplină și milă de la Atotputernicul Dumnezeu.”
La final copilaşii au primit dulciuri, iar maturii - calendare bisericeşti.
8 ianuarie

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană.

vrednicit de această frumoasă slujire şi a asigurat pe Întâistătător că îşi va concentra toate
forţele spre propăşirea poporului binecredincios şi a Bisericii strămoşeşti. La rândul său, Mitropolitul a urat tânărului slujitor ca diaconia să-i fie spre întărire sufletească şi spre exemplu
bineplăcut turmei credincioase.
După Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a urmat un Te-Deum în cinstea Sfântului Vasile,
iar mai târziu Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir s-a adresat cu un cuvânt de felicitare şi
învăţătură către numeroşii creştini veniți la slujbă.
Ierarhul a vorbit celor prezenţi despre viaţa pământească plină de virtuţi a Sf. Vasile şi a
menţionat valoroasele sale lucrări teologice. În acest context, Vlădica a îndemnat creştinii să
ia aminte la faptele sfântului şi să le ia drept exemplu pentru o viaţă curată, după învăţătura
Evangheliei.
Înalt Prea Sfinţia Sa s-a referit și la prăznuirea Tăierii împrejur cea după trup a Domnului,
eveniment de o deosebită importanţă, deoarece Mântuitorul Hristos a primit această rânduială
a Legii Vechi pentru a pune în loc tăierea împrejur cea după Duh, nefăcută de mână.
În încheiere, Mitropolitul a felicitat pe toţi cu ocazia Anului Nou pe care înaintaşii noştri îl
sărbătoreau în această zi şi a semănat credincioşii cu grâu, după datina străbună, urându-le să
aibă un an binecuvântat de Dumnezeu, prosper şi cu realizări frumoase.
15 ianuarie

Într-o atmosferă de deosebită
ţinută duhovnicească, ÎPS Mitropolit Vladimir a oficiat la Catedrala „Naşterea Domnului” din
capitală Sfânta Liturghie. Slujba a
fost cu atât mai deosebită, cu cât
în această zi este prăznuit Cuv.
Serafim de Sarov, unul dintre cei
mai mari asceţi ai Bisericii Ortodoxe Ruse.
Numărul mare de credincioşi
prezenţi la slujbă este încă o dovadă a deosebitei cinstiri de care se bucură acest sfânt printre creştinii din ţara noastră.
Cu ocazia sărbătorii, enoriaşii au avut posibilitatea să afle mai multe despre viaţa pământească a Sfântului Serafim de Sarov, despre minunile săvârşite şi despre dragostea deosebită

pe care a avut-o pentru semenii săi, fiind un model de smerenie şi de dăruire pentru aproapele.
Tocmai acestea fiind şi îndemnurile pentru creştini - să îşi petreacă viaţa în rugăciune şi dragoste întru Hristos cu toţi oamenii, pentru a dobândi Împărăţia Cerurilor şi pentru a ajuta şi pe
alţii să purceadă anevoioasa cale spre mântuire.
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Cuvântul ÎPS Mitropolit Vladimir
la început de an civil

Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori! Cu
ajutorul lui Dumnezeu am păşit într-un
nou an civil. Chiar dacă Anul Nou se
celebrează conform calendarului laic,
totuşi acest eveniment are o importanţă
deosebită, deoarece şi noi, ca membri ai
unei societăţi, ne supunem unui set de
norme şi legi, inclusiv ce ţin de măsurarea şi de sistematizarea timpului. Cumpăna dintre ani este un bun prilej pentru
o retrospectivă a faptelor noastre, pentru repararea greşelilor şi trasarea unor
noi obiective de viitor. Chiar dacă acest
eveniment este unul strict laic, totuşi îl
putem îmbiserici prin atitudinea şi fapta noastră - prin apropierea de cei dragi,
prin iertare şi prin milostenie.
În perioada de prigoană împotriva Bisericii, Anul Nou a fost transformat în cea mai
importantă sărbătoare de iarnă, pentru ca
astfel creştinii să se îndepărteze tot mai mult
de esenţa sfintelor sărbători care culminează
cu Naşterea Domnului, astăzi, însă, trebuie
să fim conştienţi de faptul că trecerea anilor
are loc în plin post şi nimic nu trebuie să ne

tulbure pregătirea sufletească pentru întâmpinarea Nașterii Domnului.
Ziua de Anul Nou poate fi petrecută
fără petreceri şi lăutari - în Sfânta Biserică,
mulţumindu-i Bunului Dumnezeu pentru că
ne-a învrednicit să întâmpinăm un nou an şi
în sânul familiei, alături de cei dragi, rugându-ne ca Domnul să ne dăruiască şi în continuare linişte, pace şi împliniri atât nouă, cât
şi apropiaţilor noştri.
Astfel, nădăjduim că anul 2012 va fi
unul mai bun, mai paşnic şi mai prosper, iar
până la următorul Revelion vom reuşi să ne
transformăm pe noi înşine prin apropierea
de cele sfinte şi prin învingerea tuturor metehnelor care ne vatămă sufletele.
Bunul Dumnezeu să vă îndrume şi să
vă înţelepţească în acest an şi pe parcursul
întregii vieţi pământeşti, pentru a ajunge cu
bine la limanul mântuirii.
La Mulţi Ani!

Festivalul de colinde
“Astăzi s-a născut Hristos”

Casa de Cultură din s. Ratuș, r. Criuleni,
a găzduit cea de a XII-a ediție a festivalului
raional de colinde, la care au participat mai
multe colective-model din raion.
Această ediție a festivalului a purtat genericul „Florile dalbe Domnului la picioare” și a
fost organizată în comun de Direcția Cultură
Raională și Protopopiatul raioanelor Criuleni și
Dubăsari, cu străduința și bunăvoința gazdelor.
Doamna Valentina Bobeico, șefa Direcției
Cultură a raionului Criuleni, preotul Nicolae Ciobanu, președinte al Departamentului

Relații Culturale al Mitropoliei Moldovei,
primarul și directorul Casei de Cultură din
s. Ratuș au venit cu un cuvânt de salut către
participanţii la festival, felicitându-i cu ocazia Crăciunului. Vorbitorii au dat o apreciere
înaltă acestei ediţii a festivalului şi şi-au manifestat încrederea că şi în anii următori organizarea şi pregătirea participanţilor va fi la
cel mai înalt nivel. La final, colectivelor le-au
fost înmânate Diplome de participare, icoane
cu reprezentarea Nașterii Domnului și pastorale ale Patriarhului și Mitropolitului.

A fost sfințit sediul
Consiliului Raional Ialoveni

Cu arhiereşti binecuvântări,
+ Vladimir, Mitropolitul Chişinăului
şi al Întregii Moldove

Sărbătoare la Mănăstirea Ţigăneşti

În incinta Consiliului Raional Ialoveni a
avut loc un eveniment de mare importanță
duhovnicească și educativă. Administrația
raionului, la inițiativa domnului președinte
Nicolae Andronache, a invitat un sobor de
preoți în frunte cu protopopul de Ialoveni,
Prot. Mitr. Anatolie Stefanov pentru a sfinți
blocul administrativ la care s-a adăugat al
patrulea nivel.
S-au adus mulțumiri Bunului Dumnezeu pentru toate reușitele și schimbările în
bine care s-au produs pe parcursul anului

în raionul Ialoveni. Împreună cu părintele
protopop, la serviciul divin au mai luat parte
preoții: Prot. Mitr. Dumitru Damian, Prot.
Mitr. Valeriu Gâțu, Prot. Mitr. Emanuil
Brihuneț și Prot. Oleg Ursu. La eveniment
au participat președintele raionului Ialoveni, Nicolae Andronache, vicepreședinții
Consiliului raional domnul Ștefan Bivol
și domnul Anatolie Melenciuc, consilieri
raionali, reprezentanții Asociației primarilor din raion și funcționarii Consiliului
raional.

“Flacăra speranței” mulțumește susținătorilor

Sărbătoare mare la Mănăstirea Țigănești
din raionul Strășeni. Colindători din mai
multe părți ale Moldovei, dar și din Rusia
au vestit Nașterea Domnului prin colinde și
urări de bine.
După slujba oficiată în cea de a doua
zi de Crăciun, creștinii de la Mănăstirea
Țigănești au avut parte de un concert de sărbătoare. Colindători din mai multe raioane
ale țării, inclusiv din unitatea militară din
Negrești, s-au întrecut în colinzi în cadrul
spectacolului “Colindăm iarna”.
La sărbătoare au fost prezenți și un
grup de copii de la o școală din Moscova.
Îmbrăcați în haine naționale rusești, aceștia

au colindat și în limba română, spre mirarea
tuturor.
Pentru preoții de la mănăstire a fost o
surpriză să vadă colindători veniți din Rusia, pe care nici nu-i așteptau.
Creștinii au rămas încântați de colinde și
de atmosfera de sărbătoare creată de acestea.
După sărbătoarea de la mănăstire copiii
din Rusia au colidat sătenii din Țigănești.
Gazdele au fost încântate să primească
colindători din străinătate.
Copiii au continuat colindatul la școala
din sat, unde a fost organizat și un concert
de Crăciun.

Asociația de Caritate „Flacăra speranței”
și-a adunat susținătorii, cărora doamna Valentina Patraș, președintele organizației, le-a
mulțumit pentu susținere și le-a înmânat Diplome de onoare. Invitat la acest eveniment, Preotul Nicolae Ciobanu, președinte al Departamentului Relații Culturale al Mitropoliei Moldovei,
a vorbit despre importanța milosteniei, despre
activitatea valoroasă a acestei Asociații în vede-

rea ajutorării celui sărman și necăjit.
Asociația de Caritate „Flacăra speranței”
primește ajutoare (colete cu hăinuțe, produse
alimentare, jucării etc.) de la persoanele care
vor să ajute familiile socialmente vulnerabile.
Cei care vor să contribuie la acest bineplăcut gest pot găsi depozitul Asociației pe adresa: Chișinău, str. Alexandru cel Bun 19, restaurantul „Buciumul”, regiunea Pieței Centrale.
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Felurile botezurilor după Sfinţii Părinţi
D

upă cum tâlcuieşte Sfântul
Nicodim Aghioritul, cuvântul Vaptisma (Botez) înseamnă scufundare, fiind un verb
substantivizat care vine de la
„vapto”, adică „a scufunda”. De
aici provin cuvintele vaptizo (a
boteza) şi perfectul compus vevaptisme (m-am botezat). Aşadar,
noţiunea de botez se leagă de cea
de apă.
Sfinţii Părinţi învaţă că există mai
multe feluri de botez. Sfântul Grigorie
Teologul spune că botezul este de cinci
feluri. Primul a fost cel al lui Moise,
care a însemnat o curăţare temporară, al
doilea a fost cel al Înaintemergătorului,
care a botezat poporul cu botezul pocăinţei, al treilea este botezul lui Hristos,
prin care oamenii se botează şi se fac
creştini şi care se săvârşeşte prin harul
Duhului Sfânt, al patrulea este cel al
muceniciei şi al sângelui, iar al cincilea
botez este al lacrimilor şi al pocăinţei.
După ce vorbeşte despre aceste feluri
de botez, Sfântul Ioan Damaschin mai
adaugă şi altele. El spune că botezul este
de opt feluri. Primul a fost cel al potopului

pentru îndepărtarea păcatului; al doilea a
fost cel al mării şi al norului, atunci când
iudeii au trecut prin Marea Roşie şi au fost
acoperiţi de un nor; al treilea a fost botezul
Legii vechi, pe care l-a consfinţit rânduiala
mozaică şi care este legat de curăţia tru-

pească; al patrulea a fost botezul pregătitor
al Sfântului Ioan Înaintemergătorul, care îi
îndemna pe cei botezaţi spre pocăinţă. Cu
alte cuvinte, Ioan nu ierta păcatele, ci le
oferea oamenilor o înainte-curăţare, ceea
ce înseamnă că ajuta poporul să-şi simtă

păcătoşenia şi să aştepte adevăratul Botez
al lui Hristos; al cincilea a fost botezul pe
care l-a primit Hristos atunci când a venit la
Iordan, botez care este diferit de celelalte,
pentru că Hristos nu avea niciun păcat
şi nu a făcut o mărturisire a păcatelor; al şaselea este botezul desăvârşit
al Domnului, care are loc în Biserica
prin apă şi prin Duh Sfânt; al şaptelea este botezul sângelui şi al jertfirii,
pe care l-a primit Hristos pentru noi,
adică Patimile şi Răstignirea, dar şi
mucenicia sfinţilor care sunt părtaşi la
Patimile lui Hristos; în fine, cel de-al
optulea botez este cel de pe urmă, care
nu mai este unul mântuitor, pentru că
el îndepărtează şi pedepseşte pentru
veşnicie păcatul. Este vorba despre
focul iadului.
Sfântul Ioan Gură de Aur face distincţie între botezul iudaic şi cel creştin. Primul (cel iudaic) nu curăţea de
păcatele sufleteşti, ci numai de murdăria trupească. Botezul bisericesc este
fără de asemănare mai presus, pentru
că îl izbăveşte pe om de păcat, îi curăţă
sufletul şi îi dă Duh Sfânt. Între acestea
două se află botezul Cinstitului Înaintemergător, care a fost o punte dinspre
iudaism spre creştinism. Botezul lui Ioan
era mai presus decât cel iudaic, pentru că
avea legătură cu venirea lui Hristos, dar mai
prejos decât cel al creștinilor.
Sursa: crestinortodox.ro

Sf. Ioan Maximovici - Predică la Botezul Domnului
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Sărbătorind Botezul Domnului, ne aducem aminte şi că Dumnezeu S-a descoperit
oamenilor ca Treime, şi că Iisus S-a arătat
oamenilor ca Hristos. Unde S-a arătat Hristos? Unde Şi-a început lucrarea? S-a dus,
oare, într-un mare oraş şi S-a arătat acolo în
slava Sa? Ori S-a urcat pe un munte înalt,
ca o mulţime numeroasă de oameni adunată
în jur să-L privească de jos, ca pe o ciudăţenie? Nu! Hristos S-a dus în pustie, la apa
Iordanului, unde Ioan boteza poporul. Ioan
propovăduia pocăinţa şi îi chema pe păcătoşi ca, în semn de pocăinţă, să se boteze
în Iordan. Şi iată, tot ca un păcătos vine şi
Hristos şi cere să fie botezat El, Care nu are
păcat. S-a temut Ioan: „Tu trebuie să mă botezi pe mine.” „Lasă asta acum – îi răspunde
Iisus – căci aşa ni se cuvine să împlinim toată dreptatea.”
Adam a păcătuit prin mândrie, a vrut să
se înalţe, să fie ca Dumnezeu. Iar Hristos a
venit să plinească dreptatea lui Dumnezeu,
să îndrepte prin smerenie păcatul mândriei
lui Adam. Adam a voit să se înalţe în faţa
lui Dumnezeu, iar Dumnezeu Se smereşte în
faţa omului. Hristos S-a coborât în apă şi a
primit botezul de la robul Său. Tremurând,
Ioan a pus mâna pe Stăpânul şi Dumnezeul
său şi Hristos Şi-a plecat smerit capul în faţa
lui. Această smerenie a lui Hristos a deschis
cerul. S-au desfăcut atunci cerurile şi s-a auzit glasul lui Dumnezeu-Tatăl: „Acesta este
Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit.
Acesta este Fiul Meu, Care S-a smerit pe
Sine ca să împlinească voirea Mea, este Fiul
Meu cel adevărat, care Se micşorează, ca pe
om să-l înalţe”. Iar Duhul Sfânt S-a pogorât
din cer peste Iisus, întărind cuvintele Tatălui. Astfel, prin smerenie, Hristos a deschis
cerul şi a descoperit oamenilor taina Treimii
dumnezeieşti.
Dar de ce a făcut asta tocmai pe apă, iar
nu în vreun alt loc? Să ne amintim cum a
creat Dumnezeu lumea. Când Dumnezeu a
făcut cerul şi pământul, „pământul era ne-

văzut şi gol şi Duhul lui Dumnezeu Se purta
pe deasupra apelor”. Apoi Dumnezeu a despărţit pământul de apă, dar astfel încât apa
să rămână totuşi peste tot, căci este trebuincioasă oricărei făpturi. Nici omul nu poate
trăi fără apă şi niciun fel de vieţuitoare. Apa
se găseşte în aer (ca umezeală); să luăm o
mână de ţărână de oriunde – şi acolo e apă;
se află apă şi în piatră, chiar dacă nouă ni se
pare că nu este; ea se află şi în piatră şi când
Dumnezeu vrea, poate să o scoată din ea,
cum a făcut în vremea lui Moise. „Al Domnului este pământul şi plinirea lui; lumea şi
toţi cei ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a
întemeiat pe el şi pe râuri l-a aşezat pe el” –
spune Psalmistul (Ps. 23, 1-2). „Cerurile şi
pământul erau în vechime din apă şi din apă
s-au închegat, prin cuvântul lui Dumnezeu

– scrie Sfântul Apostol Petru –
de aceea lumea de atunci a fost
potopită de apă şi a pierit” (II
Petru 3, 5-6).
Când omul a păcătuit, el a
adus mânia lui Dumnezeu nu
numai asupra lui, ci şi asupra întregii făpturi. Omul este cununa
zidirii lui Dumnezeu; el a fost
pus împărat al naturii. Iar când
împăratul s-a făcut duşman al
celuilalt împărat, atunci şi întreaga lui împărăţie a devenit o
împărăţie potrivnică. Pedeapsa
a fost dată nu numai omului, ci
şi întregii făpturi. „Ştim că toată făptura împreună suspină şi
împreună are dureri până acum”
(Romani 8, 22). Dar, făptura a
fost supusă deşertăciunii – nu
din voia ei, ci din cauza aceluia
care a supus-o” (Romani 8, 20).
De aceea iertarea vinovatului
eliberează şi făptura din robia
stricăciunii (Romani 8, 21).
Această natură stricăcioasă va fi
nimicită şi va fi preschimbată în
cer nou şi pământ nou, în care
locuieşte dreptatea (II Petru
3, 12-13). Pentru a face cu putinţă această
preschimbare, pentru a pregăti natura pentru
starea nestricăcioasă care va veni după Ziua
cea înfricoşătoare, a venit Hristos la apele
Iordanului.
Cufundându-Se în Iordan, Hristos a sfinţit nu numai apele Iordanului, ci şi întreaga
fire, aşa cum glăsuieşte Biserica în cântările
ei: „Hristos S-a arătat la Iordan, ca apele să
le sfinţească” (tropar din ajunul sărbătorii),
„Astăzi firea apelor se sfinţeşte” (tropar cântat în timpul mersului la Iordan). Şi, având
în vedere că apă se găseşte peste tot, sfinţind apele, Hristos a pregătit natura ca şi ea
să se bucure de urmările jertfei pe care El
a venit să ne-o aducă. Dar nu este numai
atât. El a dat apelor puterea să spele păcatele omeneşti. Botezul lui Ioan era numai un

semn de pocăinţă. Botezul creştin este noua
naştere, iertarea tuturor păcatelor. Prin apă a
pedepsit Dumnezeu păcatele lumii dintâi şi
a pierdut-o prin apă, la potop. Tot prin apă îi
mântuieşte acum Dumnezeu pe oameni, în
taina botezului.
Astfel, Hristos a sfărâmat în apele Iordanului capul balaurului – aşa cum se cântă
în cântările bisericeşti – care i-a înşelat pe
Adam şi pe Eva, prin smerenia Sa şi le-a
descoperit oamenilor că Dumnezeu este
Treime; a sfinţit apele, iar împreună cu
apele a pregătit şi întreaga făptură să primească cuvântul iertării şi pentru nestricăciune. Şi atunci, biruindu-l încă o dată pe
diavol în pustie, Hristos a mers să pregătească oamenii pentru împărăţia viitoare şi
Şi-a început propovăduirea cu cuvintele:
„Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor” (Matei 4, 17) sau, cum este scris
în altă Evanghelie: „S-a împlinit vremea şi
s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” (Marcu
1, 15).
Până acum, Ioan Botezătorul propovăduia pocăinţa, pregătind calea Domnului.
Acum însuşi Domnul le strigă oamenilor:
„Pocăiţi-vă!”. Acest glas nu este adresat
doar oamenilor trăitori în vremea lui Hristos, ci cu aceste cuvinte Hristos li S-a adresat tuturor oamenilor din toate timpurile şi
din toate veacurile. Am auzit şi noi aceste
cuvinte în Evanghelie. Cât timp încă nu au
încetat cântările sărbătoreşti ale Bobotezei,
ele ne amintesc că vremea pocăinţei se apropie.
Să luăm aminte! Nu sunt cuvinte de prooroc sau de înger, ci ale Domnului însuşi. Să
ne pocăim şi să ne străduim în Postul care se
apropie să ne biruim patimile şi să primim
iertarea păcatelor, pentru ca în veacul ce va
să vină să intrăm în împărăţia cea nestricăcioasă, pe care Domnul ne-a pregătit-o.
Amin.
Bitolia (Serbia), 1928
Predici şi Îndrumări Duhovniceşti,
Ed. Sophia, Bucureşti, 2006
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Sănătatea
aspecte medicale și duhovnicești

Plante medicinale întâlnite în Sfânta Scriptură
Scorţişoara

Prin scorţişoară înţelegem scoarţă aromatică a unor arbori, totdeauna verzi, care se dezvoltă în zonele calde, folosită drept condiment
şi în medicină datorită compoziţiei chimice a
uleiului de scorţişoară.
Scorţişoara - menţionări şi semnificaţii
biblice
Cuvântul „scorţişoară” se menţionează de
mai multe ori în Sfânta Scriptură. Amintim următoarele locuri:
„Să iei din cele mai bune mirodenii:
cinci sute sicli de smirnă aleasă; jumătate din
aceasta, adică două sute cincizeci de sicli de
scorţişoară mirositoare; două sute cincizeci
de sicli trestie mirositoare; casie (scorțișoară)
cinci sute de sicli socotiţi după siclul sfânt,
precum şi un hin de untdelemn de măsline.
Din ele veţi face mir pentru ungere sfântă,
înmiresmat după meşteşugul făcătorilor de
aromate; acesta va fi mirul pentru ungere
sfântă”. (Ieşire 30, 23-25)
„Şi negustorii pământului vor plânge. Şi
vor boci asupra-i, că nimeni nu le mai cumpără marfa, marfa de aur şi de argint, şi de pietre
preţioase, şi de mărgăritare, şi de vison, şi de
porfiră, şi de mătase, şi de stofă stacojie, tot
lemnul binemirositor, şi tot lucru de fildeş, şi
tot lucru de lemn de mare preţ şi de aramă, şi
de fier şi de marmură, şi scorţişoară, şi balsam,
şi mirodenii, şi mir, şi tămâie, şi vin, şi untdelemn, şi făină de grâu curat, şi vite, şi oi.”
(Apocalipsa 18, 11-13)
Scorţişoara - descriere ştiinţifică
Cinnamomum Zeylanicum Ness este un
frumos arbore, totdeauna verde, din familia
Lauraceae, ramuri opuse, cilindrice, frunze
opuse, ovale, lucitoare, flori mici, albe-gălbui.
Se cultivă pentru scoarţa sa aromatică. Sunt
mai multe specii de Cinnamomum (cassia,
aromatica, fistula etc.). Scoarţa şi frunzele
conţin un ulei bogat în eugenol şi benzoat de
benzil.
În medicină se folosesc părţile componente: scoarţa, frunza, flori uscate, care
pulverizate, se folosesc în combaterea unor
afecţiuni.
Uleiul se obţine prin distilarea, cu vapori
de apă, a scoarţelor ramurilor tinere, a florilor
şi a frunzelor. Uleiul esenţial are culoarea galbenă către maroniu deschis, cu miros caracteristic aromatic. Uleiul esenţial obţinut numai
din frunze este relativ neiritant; cel din scoarţă
este iritant pentru mucoase.
Acţiunea farmacologică: antidiareic, antimicrobian, astringent, imunostimulator,
afecţiuni respiratorii, genito-urinare, în tratamentele stomatologice, vermifug, în forme
farmaceutice pentru scabie. Uleiul de scorţişoară s-a folosit ca ingredient şi la prepararea
Sfântului şi Marelui Mir.

Nardul
Prin nard se înţelege numele dat mai multor specii de plante erbacee originare din regiunea munţilor Himalaya.

Nardul - menţionări şi semnificaţii biblice
„Cât regele a stat la masă, nardul meu a răspândit mireasmă.” (Cântarea Cântărilor 1, 11)
„Atunci Maria, luând o litră cu mir de nard
curat, de mult preţ, a uns picioarele lui Iisus
şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a
umplut de mireasma mirului.” (Ioan 12, 1-8)
Amintind aceste episoade din viaţa pământească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în
care este vorba de ungerea cu mir pe care El
a primit-o înaintea Patimilor Sale, încercăm
să atragem atenţia asupra elementului material - „mirul de mare preţ”, care, prin sfinţire,
devine Sfântul şi Marele Mir, cel prin care se
pune temelie sfinţeniei în viaţa Bisericii şi a
creştinismului.
Desigur, de la ungerea cu mir, şi de la
însuşi numele Său, Hristos, adică „cel uns”,
folosirea Sfântului Mir exprimă „un sens de
transmitere, un sens de legătură spirituală” cum se exprimă Antonie Plămădeală, Mitropolit al Ardealului - de comuniune între toţi

creştinii, în cazul Ortodoxiei, între toţi fiii unei
Biserici, de aceea şi la sfinţirea lui participă
toţi arhiereii unei Biserici.
Cu acest Sfânt şi Mare Mir, care conţine
circa 50 de ingrediente, în care intră şi uleiul
de nard, se săvârşeşte Taina Mirungerii celor
botezaţi şi a celor care trec de la o altă religie
la creştinism, se târnosesc (sfinţesc) bisericile
şi se sfinţesc antimisele, acele obiecte de cult
fără de care nu se poate săvârşi - canonic Sfânta Liturghie.
Nardul - descriere ştiinţifică
Nardul este numele dat mai multor specii
de plante erbacee din familia Valerianaceae.
Planta are rădăcina scurtă şi groasă, fibroasă
şi foarte aromată, cu frunze moi şi flori roşii
purpurii - fructul nuciform. Este răspândit pe
dealurile din India, China, Japonia, Himalaya,
Nepal. Din rădăcina de nard se extrage, prin
diferite metode, uleiul de nard, care intră ca
ingredient în compoziţia Sfântului şi Marelui
Mir, alături de frunzele de nard, şi este folosit
frecvent în parfumerie.
Nardul - acţiune farmacologică
Uleiul din rădăcină de nard, obţinut prin
distilare, este un lichid uleios, pal gălbui, foarte plăcut mirositor, iute la gust, care are acţiune antiinflamatorie, antipiretică, bactericidă,
fungicidă, laxativă şi purgativă. Se ambalează
în sticle de culoare închisă sau în vase de alabastru cu gât lung şi îngust.
Laboratoarele de parfumerie din Egipt se
pare că extrag cel mai bun ulei esenţial de
nard. Astăzi unii impostori falsifică uleiul natural de nard. Uleiul sintetic de nard poate să
semene cu uleiul natural de nard, dar nu emană miros permanent. Uleiul sintetic îşi găseşte
utilizare în industria parfumurilor.

Măslinul
Măslinul este un arbore fructifer totdeauna
verde, cu trunchiul adesea strâmb, cultivat mai
mult în regiunile mediteraneene pentru lemnul
şi, mai ales, pentru fructele lui bogate în ulei.
Ramura de măslin este simbol al păcii.
Măslinul - menţionări şi semnificaţii biblice
Măslinul este pomenit în Biblie mai mult
de 40 de ori, fiind unul dintre cei dintâi arbori
amintiţi în Sfânta Scriptură. Dintre menţionările biblice ale măslinului le numim pe următoarele:
„Şi porumbelul s-a întors la el spre seară,
şi iată avea în cioc o ramură verde de măslin.
Atunci a cunoscut Noe că apele se scurseseră
de pe faţa pământului.” (Facerea 8, 11)
„Untdelemn pentru candele, miresme pentru mirul de uns şi pentru tămâia cea binemirositoare.” (Ieşirea 25, 6)
„Casie - specie de arbori ornamentali, folosiţi în medicină - cinci sute de sicli socotiţi
după siclul sfânt, precum şi un hin - măsura
evreiască pentru lichide având 6,5 litri - de
untdelemn de măsline.” (Ieşirea 30, 24)
„Uns-ai cu untdelemn capul meu, iar paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.”
(Psalmul 22, 6)
„Dar eu, ca un măslin roditor în casa lui
Dumnezeu, am nădăjduit în mila lui Dumnezeu,
în veac şi în veacul veacului.” (Psalmul 51, 7)
„Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale; fiii tăi ca nişte vlăstare tinere de măslin împrejurul mesei tale.” (Psalmul 127, 3)
„Vor rămâne pe urmă câteva roade, ca
la scuturatul măslinului, două-trei măsline
pe vârf, patru-cinci pe ramuri, zice Domnul
Dumnezeul lui Israel.” (Isaia 17, 6)
„Deasupra lui, doi măslini: unul de-a
dreapta candelei lui, iar unul de-a stânga.”
(Zaharia 4, 3)
„Tu cu untdelemn capul nu Mi l-ai uns, ea
însă cu mir Mi-a uns picioarele.” (Luca 7, 46)
„Şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând
pe ele untdelemn şi vin şi punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a avut
grijă de el.” (Luca 10, 34)
Unul din cei mai importanţi şi mai frumoşi

pomi fructiferi din Ţara Sfântă este măslinul
sau olivul. Alături de pâine şi vin, uleiul de
măsline este cunoscut ca fiind cel de-al treilea
articol al binecuvântării lui Dumnezeu: „Şi te
va iubi, te va înmulţi şi va binecuvânta rodul
pântecelui tău, rodul pământului tău: pâinea
ta, grâul tău, vinul tău, untdelemnul tău.” (Deuteronom 7, 13).
Măslinul - descrierea ştiinţifică
Măslinul este un pom ce aparţine florei
mediteraneene. Se plantează în locuri înalte,
plăcându-i pământul uscat. Măslinul are înălţimea de 6-12 metri, trunchiul său este adesea
strâmb, iar din cauza încolăcirii nodurilor, are
o înfăţişare fantastică.
Lemnul său este galben cu dungi negre,
având diverse utilizări. Frunza măslinului în
formă de lance este verde şi iarna, iar ramurile
sunt foarte numeroase. Florile de măslin sunt

dese şi mărunte, ca ale liliacului. Fructele se
dezvoltă din flori albe în formă de cruce, au
forma alunelor mai mari, culoarea fiind la început verde, şi apoi neagră.
Măslinul poate ajunge la o vârstă foarte înaintată. Unii spun chiar că acest pom nu moare
niciodată, deoarece mlădiţele ce dau din rădăcini se pot dezvolta şi rodi. Pentru aceea şi
Psalmistul zice: „Femeia ta ca o vie roditoare
în laturile casei tale; fiii tpăi ca nişte vlăstare
tinere de măslin împrejurul mesei tale”.
Uleiul de măslin sau untdelemnul nu se
extrage din sâmburi, ci din pulpa sau carnea
fructului (cu cât fructul este mai cărnos, cu
atât uleiul este mai puţin şi inferior calitativ).
Din această constatare, vechii preoţi egipteni
ziceau despre învăţăceii lor întocmai cum se
zice şi despre măslină - cu cât mai multă carne pe ea, cu atât mai puţin ulei - adică cu cât
corpul este mai mare cu atât este mai puţin suflet, mai puţină minte în el.
Măslinul - istorie şi legendă
Homer numea uleiul de măsline „lichidul
de aur”. A fost medicament, substanţă magică,
sursă inepuizabilă de fascinaţie şi uimire; asemănător vinului, nu există două tipuri de ulei
de măsline la fel. Fiecare tip este influenţat de
sol, climă, soi, vârstă, metode de obţinere.

Originea culturilor de măslin se pierde în
negura vremii. O ipoteză spune că măslinul
s-ar fi născut în vremurile preistorice, în sudul
Asiei, de unde s-ar fi extins în Australia şi spre
Grecia. Alte teorii indică bazinul meditera
nean ca loc de origine a măslinului. O altă teorie spune că ar proveni din Etiopia.
Descoperirile arheologice indică faptul
că măslinii sălbatici existau în insula Creta
– Grecia, cu mult înainte de naşterea civilizaţiei. Din Creta s-au răspândit în Egipt (2000
î. Hr.) şi Palestina (1800 î. Hr.). În secolul al
VI-lea î. Hr., apar în bazinul mediteranean,
ajung în Tripoli, Tunis şi Sicilia. În Spania,
cultivarea măslinilor a fost introdusă în timpul dominaţiei maritime a fenicienilor (1050
î. Hr.).
După descoperirea Americii, măslinul a
traversat oceanul, iar în 1580 era cultivat în
Mexic, Peru, California, Chile și Argentina. În
orice caz, cea mai mare producţie de ulei de
măsline provine din regiunea Mediteranei.
Dominând măiestuos ţărmurile stâncoase
ale Greciei, măslinii au ajuns în scurt timp
„stâlpii” societăţii elene. Erau atât de preţuiţi,
încât cel care avea nesăbuinţa de a tăia un pom
era condamnat la moarte sau exil. La rândul
lui, uleiul de măsline devenise cea mai de preţ
marfă. Corăbiile erau construite în scopul de
a-l transporta din Grecia spre centrele comerciale din zona Mediteranei.
www.farmaciadomnului.blogspot.com

(Va urma)
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Agheasma mare şi semnificaţia ei în viaţa noastră
Agheasma mare se săvârşeşte la Bobotează, în amintirea botezării Domnului de către Ioan în Iordan. Ea se
săvârşeşte atât în ajunul Bobotezei,
când se sfinţeşte apa cu care preoţii
botează apoi casele, dar şi în însăşi
ziua Bobotezei, când se sfinţeşte
agheasma pe care credincioşii o iau
pe la casele lor, pentru tot anul.
Se spune Agheasmă mare, pentru că apa
de la Bobotează are o putere deosebită, fiind
sfinţită printr-o dublă epicleză, iar sfinţirea
are loc în însăşi ziua în care Domnul nostru
Iisus Hristos a sfinţit apele, prin botezul Său în
apa Iordanului. De aceea şi slujba Aghesmei
mari este mai dezvoltată şi mai solemnă ca la
Agheasma mică, iar cântările şi rugăciunile
din cursul ei pomenesc şi proslăvesc îndeosebi Botezul Domnului în apele Iordanului.
În ziua ajunului Bobotezei, sfinţirea apei
se face, de obicei, chiar în biserică (în pronaos), dimineaţa, cu mai puţină solemnitate,
fiindcă, după unii, ea aminteşte atunci de botezul cu care boteza Sfântul Ioan Botezătorul în pustiul Iordanului; în ziua Bobotezei,
ea se face după Liturghie, în biserică sau în
faţa bisericii, şi aminteşte de însuşi botezul
Mântuitorului în apele Iordanului; de aceea

se face, de obicei, în chip mai solemn, prin
ieşirea afară din biserică.
În cadrul acestei slujbe speciale de sfinţire a apei se citesc trei paremii, toate din
prorocia lui Isaia (cap. XXV, 1-10; LV, 1-13
şi XII, 3-6), după care urmează Apostolul
(din I Cor. X, 1-4) şi Evanghelia (de la Mc.
I, 9-12), în care se istoriseşte pe scurt eve-

nimentul botezului Domnului. După ectenia
mare începe o mare şi frumoasă rugăciune de
sfinţire a apei, adresată Sfintei Treimi: („Treime mai presus de fire…”) şi compusă de
Sfântul Sofronie al Ierusalimului. Cuvintele:
„Mare eşti, Doamne, şi minunate sunt lucrurile Tale…” le rosteşte preotul de trei ori la
rând, cu glas mai puternic ca de obicei.

Slujitorii din Chișinău îngrijorați de promovarea
insistentă a proiectului Legii antidiscriminare
Ca rezultat al multiplelor adresări ale
creștinilor din municipiul Chișinău către
preoții din circumscripție referitor la intenția
de a fi implementată așa-zisa Lege antidiscriminare, a fost convocată adunarea preoților
din Protopopiatul Chișinău.
În cadrul întrunirii a fost reiterată poziția
fermă și unanimă a slujitorilor împotriva
adoptării acestei Legi vicioase, declarânduse, în același timp, solidari cu afirmațiile ÎPS
Mitropolit Vladimir.
În rezultatul discuțiilor s-a întocmit o cerere către Prim-Ministrul Vlad Filat semnată
de către preoții prezenți:
„Ca urmare a numeroaselor adresări, pline de îngrijorare și revoltă, ale creștinilor din
municipiul Chișinău către preoții lor duhovnici referitor la intenția conducerii de vârf a
Republicii Moldova de a promova cu orice
preț Legea antidiscriminare și, prin aceasta,
de a oficializa toate perversiunile sexuale
care ar reieși din ea, preoții Protopopiatului
de Chișinău se declară categoric împotriva
acestei Legi, pledând, în special, pentru excluderea din textul ei a sintagmei „orientare
sexuală”. Astfel, poziția noastră vine întru
susținerea plenară a recentei declarații privind această problemă, făcută la 04.01.2012
de către Înalt Prea Sfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove.
Poporul nostru, în pofida ateismului sovietic, a reușit totuși să-și păstreze integritatea și curățenia sa moral-spirituală, așa încât
astăzi să aibă curajul de a rezista presiunilor
unor asemenea legi, de a lupta pentru apărarea învățăturilor Sfintei Scripturi, pentru
viitorul copiilor noștri și, în general, pentru
securitatea morală a statului Republica Moldova.
În acest sens, având în vedere că dintre
toate minoritățile firești ale acestui popor

La finalul slujbei preotul slujitor afundă
de trei ori crucea şi busuiocul în apă cântând
troparul Praznicului. „În Iordan botezânduTe, Tu Doamne …”
Efectele Aghesmei mari asupra credincioşilor care sunt de faţă sau care se vor
stropi şi vor gusta din ea le arată însăşi rânduiala slujbei, îndeosebi textul ecteniei şi al
rugăciunii de sfinţire (după epicleză), unde
preotul se roagă: „Şi-i dă ei harul izbăvirii şi
binecuvântarea Iordanului. Fă-o pe dânsa izvor de nestricăciune, dar de sfinţenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor
pieire, îndepărtare a puterilor celor potrivnice, plină de putere îngerească. Ca toţi cei ce
se vor stropi şi vor gusta dintr-însa să o aibă
spre curăţarea sufletelor şi a trupurilor, spre
vindecarea patimilor, spre sfinţirea caselor şi
spre trebuinţă…”.
De aceea Agheasma mare se păstrează
nestricată vreme îndelungată, rămânând tot
aşa de proaspătă, de curată şi de bună la gust,
ca şi atunci când a fost scoasă din izvor, fapt
pe care îl remarcă, din vechime, Sfinţii Părinţi şi scriitorii bisericeşti.
În casele credincioşilor, agheasma se păstrează la loc de cinste, în vase (sticle) curate,
în care se pune de obicei un fir de busuioc.
Credincioşii gustă dintr-însa pe nemâncate,
zilnic, până la odovania praznicului (26 ianuarie), dar şi în tot restul anului.
După Liturgica specială, Pr. Ene Branişte

Continuă
abonarea la
ALTARUL
CREDINȚEI
Vă îndemnăm să vă abonați la
„Altarul Credinței”, publicație
oficială a Mitropoliei Moldovei, pentru anul 2012!

doar minoritatea nefirească a homosexualilor și năimiții intereselor lor se luptă cu
înverșunare pentru aprobarea sus-numitei
legi, antisociale și antinaționale, solicităm
Guvernunlui Republicii Moldova, în persoana domnului Vlad Filat, să dea dovadă
de rezistență în fața presiunilor externe,
așa cum au rezistat și predecesorii săi, și
să anuleze acest proiect diabolic în numele
majorității creștinilor care i-au ales și i-au
delegat în fruntea țării”.
Cererea a fost semnată de peste 60 de
preoți prezenți la adunare și urmează a fi înmânată Prim-Ministrului Vlad Filat.
În același context preoții sunt de părerea că, dacă conducerea nu va da un răspuns
adecvat cererii, se va recurge la convocarea
credincioșilor și slujitorilor întru apărarea valorilor și normelor noastre spirituale.

S-a mai propus ca demnitarii să facă
declarații publice privind poziția personală pe care o au față de astfel de proiecte ce
atentează la unitatea și integritatea societății
creștine.
Au fost abordate și alte teme: difuzarea
emisiunilor realizate de către Oleg Brega, în
cadrul cărora Biserica este denigrată, activitatea acesteia fiind prezentată eronat; colectarea
de donații financiare pentru biserici și mănăstiri de către persoane neautorizate; pregătirea
sfintelor lăcașe pentru Bobotează etc.
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