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Căci Dumnezeu aşa 

a iubit lumea, încât 

pe Fiul Său Cel 

Unul-Născut L-a dat 

ca oricine crede în 

El să nu piară, ci să 

aibă viaţă veşnică) 

(Ioan 3, 13-17) 

Bucuria voluntarilor vine 
de obicei din mulţumirile 
aduse de oameni ajutaţi, 
însă mai sunt şi excepţii, 
cel puţin aşa se-ntâmplă 
cu voluntarii Centrului 
„Dar din Dar” al Parohiei 
„Sfântul Vasile de la 
Poiana Mărului” din 
Orhei, care, în data de 
24 martie 2012 au primit 
un cadou inedit din 
partea parohiei, Misiunii 

Sociale „Diaconia” şi 
conducerii patinoarului 
„Ice Bravo” din Chişinău 
unde au patinat pe 
săturate. 
Mulţi dintre tinerii noştri 
voluntari au încălţat 
pentru prima dată 
patinele şi de aceea 
căzăturile se ţineau lanţ 
de ei; cam câte una 
pentru fiecare metru 
parcurs. Cu toate 

acestea, voia bună şi 
z â m b e t e l e  l o r 
demonstrau încă odată 
un lucru ştiut de ei – a fi 
voluntar însemnă să fii 
fericit. 
După patinaj cu toţii au 
mers la  Grădina 
Botanică din Chişinău 
unde au jucat volei şi 
frisbee, bucurându-se 
din plin de căldura 
primăverii. 

Conferinţe spirituale cu genericul: 
 „Valorile şi ispitele tinereţii” 

Voluntari pe gheaţă 
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În fiecare an 
la 27 martie, 
monumentul 
domnitorului 
Vasile Lupu 

din Orhei devine martorul 
emoţiilor ce copleşesc 
inimile tuturor românilor 
care serbează Unirea 
Basarabiei cu Patria-
Mamă România. Ultimii ani 
însă, activităţile dedicate 
sărbătorii încep cu o 
rugăciune de mulţumire lui 
D u m n e z e u  p e n t r u 
binefaceri le ce le-a 
revărsat românilor cu 94 
de ani în urmă, rostită de 
către preoţii celor două 
parohii ai Mitropoliei 
Basarabiei din Orhei. 

(continuarea în pagina 4) 

Aniversarea 
Unirii Basarabiei 

cu România  
prăznuită la Orhei 

Moto: „Cea dintâi datorie şi cea mai mare grijă a 
credinciosului este grija pentru mântuirea 

sufletului său”. 
Ştim cu toţii de ce avem nevoie pentru a trăi. 
Avem nevoie de aer, apă, hrană, o locuinţă 
decentă, îmbrăcăminte şi încă multe altele, 
poate spune oricine din noi, conştient de faptul 
că viaţa omului pe pământ depinde de foarte 
multe lucruri cu care se află într-o permanenţă 
interdependenţă.    (continuarea în pagina 3) 

Voluntarii Centrului Parohial “Dar din Dar”  



Actualitatea ortodoxă 

Săptămâna Patimilor 
S a p t a m a n a  P a t i m i l o r 

exprima perioada de la Florii 
pana in Sambata cea Mare 

i n c l u s i v .  C o n f o r m 

randuielilor canonice, in 

aceasta saptamana se 

ajuneaza pana spre seara. 

Caracteristica esentiala a 
acestei saptamani sunt 

Deniile. 

Lun i ,  i n  S ap t a ma na 

Patimilor, se face pomenirea 

patriarhului Iosif, vandut de 

fratii sai cu treizeci de 
a r g i n t i .  E l  e s t e  o 

preinchipuire a lui Hristos, 

care a fost vandut de Iuda. 

Tot in aceasta zi se face 

pomenire si de smochinul 

neroditor, blestemat de 
Hristos sa se usuce pentru ca 

nu avea rod. Incepand cu 

Denia de duminica seara, se 

canta pana in Sfanta si Marea 

Joi urmatorul tropar: "Iata 
mirele vine in miezul noptii 

si fericita este sluga pe care 

va afla-o priveghind; iar 

netrebnica e cea pe care o va 

gasi lenevindu-se. Vezi dar, 

suflete al meu, cu somnul sa 
nu te ingreuiezi, ca sa nu te 

dai mortii si afara din 

Imparatie sa te incui, ci te 

desteapta strigand: Sfant, 

Sfant, Sfant esti Dumnezeul 

nostru, pentru Nascatoarea 
de Dumnezeu, miluieste-ne 

pe noi". 

Marti se face pomenirea 

celor zece fecioare. Este o 

pilda care are menirea sa ne 
tine treaza datoria de a trai 

permanent in Hristos. Numai 

asa vom avea raspuns bun la 

judecata finala, caci prin 

implinirea voii divine, 

Hristos ia chip in noi. 
Concluzia acestei pilde este 

ca Hristos, trebuie sa Se 

regaseasca in fiecare dintre 

noi in orice moment. Din 

pilda retinem ca cinci 

fecioare au avut doar candela 
fara ulei, iar celelalte cinci au 

avut si candela si ulei. 

Candela fara ulei reprezinta 

relizarea de sine in totala 

nepasare de ceilalti. Candela 
cu ulei reprezinta evlavia 

insotita de milostenie. 

In Miercurea Saptamanii 

Sfintelor Patimiri se face 

pomenirea femeii pacatoase 

care a spalat cu lacrimi si a 

uns cu mir picioarele 

Mantuitorului, inainte de 
Patima Sa, ca simbol al 

pocaintei si indreptarii 

omului pacatos. "Doamne", 

zicem noi catre Hristos, 

"femeia care cazuse in pacate 
multe, simtind dumnezeirea 

Ta", deci, fiind miscata de 

harul dumnezeiesc spre 

cunoasterea cea mai presus 

de intelegere, "a luat 

randuiala de mironosita". A 
facut ceea ce doreau sa faca 

femeile mironosite dupa 

i n m o r m a n t a r e a 

Mantuitorului. A anticipat 

inmormantarea lui Hristos si 

pregatirea Lui cu miresme, 
"aducand mir de mult pret".  

Joia Patimilor este inchinata 

amintirii a patru evenimente 

d e o s e b i t e  d i n  v i a t a 

Mantuitorului: spalarea 
picioarelor ucenicilor, ca 

pilda de smerenie, Cina cea 

de Taina la care Mantuitorul 

a instituit Taina Sfintei 

Euhar is t i i ,  rugac iunea 

arhiereasca si inceputul 

patimilor prin vinderea 

Domnului. Dupa ce a savarsit 
Cina  cea  de  Taina , 

Mantuitorul le da ucenicilor 

o noua porunca: "Sa va iubiti 

unul pe altul. Precum Eu v-

am iubit pe voi, asa si voi sa 
va iubiti unul pe altul. Intru 

aceasta vor cunoaste toti ca 

sunteti ucenicii Mei, daca 

veti avea dragoste unii fata 

de altii." Nu intamplator in 

fata Sfantului Potir, noi 
spunem Mantuitorului: "Nu-

ti voi da sarutare ca Iuda, nu 

voi spune Taina Ta 

vrajmasilor Tai; ci, ca 

talharul marturisindu-ma, 

strig Tie: Pomeneste-ma, 
Doamne, intru imparatia Ta". 

In Vinerea Mare se face 

pomenirea de sfintele, 

i n f r i c o s a t o a r e l e  s i 

mantuitoarele Patimi ale 
M a n t u i t o r u l u i  s i  d e 

marturisirea talharului celui 

recunoscator care a dobandit 

raiul. Patimirile Domnului 

s u n t  n u m i t e  s f i n t e , 

mantuitoare si infricosatoare. 
Sfinte pentru ca Cel ce sufera 

este Fiul lui Dumnezeu, 

mantuitoare pentru ca Cel ce 

patimeste nu este un simplu 

om si infricosatoare caci 

toata faptura s-a schimbat la 
rastignirea lui Hristos: " 

Soarele s-a intunecat, 

pamantul s-a cutremurat si 

multi din morminte au 

inviat". 

In Sfanta si Marea Sambata 
praznuim ingroparea lui 

Hristos cu trupul si 

pogorarea la iad cu 

dumnezeirea pentru a ridica 

din stricaciune la viata 
vesnica pe cei din veac 

adormiti.  

 Astfel, noi zicem: "Cand Te-

ai pogorat la moarte Cela ce 

esti fara de moarte, atunci 

iadul l-ai omorat cu 
stralucirea dumnezeirii. Iar 

cand ai inviat pe cei morti 

din cele de dedesubt, toate 

puterile ceresti au strigat: 

Da ta to ru le  d e  v i a t a , 

Hristoase Dumnezeul nostru, 
marire Tie". Randuiala 

Bisericii noastre este ca 

indata dupa ce se spun cu 

cantare cuvintele in care 

f a c e m  p r o h o d i r e a 
Mantuitorului nostru Iisus 

Hristos, indata dupa aceea se 

pomeneste Invierea. 

Ajunsi in ziua Sfintei Invieri, 

Biserica ne cere: "In Ziua 

Invierii sa ne luminam cu 
praznuirea si unii pe altii sa 

ne imbratisam, si sa le zicem 

frati si celor ce ne urasc pe 

noi si asa sa strigam: Hristos 

a inviat din morti cu moartea 

pe moarte calcand si celor 
din morminte viata daruindu-

le". 

www.creştinortodox.ro 
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Activitatea socială 

Dar, ne-am întrebat 
vreodată de ce are 
nevoie sufletul pentru a 
exista şi a împodobi 
trupul, care este hrana 
pentru suflet şi dacă îl 
alimentăm îndeajuns, 
astfel încât să nu se 
îmbolnăvească? Ei bine, 
fiecare ar trebui să-şi 
pună această întrebare. 
Unii s-au întrebat deja şi 
au găsit răspunsul în 
cadrul  conferinţelor 
spirituale cu genericul: 
„Valorile şi ispitele 
tinereţii”, desfăşurate cu 
grija Bisericii “Sfântul 
Vasile de la Poiana 
Mărului” din Orhei. 
În cadrul acestor şedinţe, 
trei de fapt, ce au avut 
loc pe data de 15, 29 
martie şi respectiv 03 
aprilie, în sala de lectură 
a Bibliotecii publice, 
orăşeneşti „Al. Donici” 
din Orhei cei prezenţi au 
aflat despre lucrurile 
folositoare sufletului, dar 
şi despre cum să învingă 
isp i te le ,  informaţ ie 
re la ta tă  de căt re 
părintele Sergiu Aga şi 

invitaţii săi. 
La aceste conferinţe au 
participat toţi doritorii, dar 
mai ales tinerii din oraş 
pentru că ei, cel mai des 
pot cădea pradă ispitelor. 
În cadrul primei şedinţe 
la care s-a vorbit despre 
post am aflat mai întâi de 
toate ce este postul, care 
sunt posturile de peste 
an şi desigur, cum 
trebuie să postim. Post 
este aşadar o înfrânare a 
credinciosului, de la 
poftele trupeşti, dar şi 
cele sufleteşti. S-a 
accentuat şi faptul că 
neapărat străduinţele 
noastre de a nu folosi în 
a l im en t a ţ i e  u n e l e 
produse precum şi 
oprirea de la unele 
activităţi nefolositoare 
trebuie împodobite cu 
rugăciune, rugăciunea 
curată şi sinceră despre 
care s-a vorbit la cea de-
a două şedinţă. Am aflat 
deci, că rugăciunea este 
o  conversaţ ie  cu 
D u m n e z e u ,  u n a 
deosebită, rostită cu 
sufletul. 

A c e s t  e x e r c i ţ i u 
permanent după cum a 
mărturisit părintele Iov 
trebuie făcut cu respect, 
cu s trăduinţă,  cu 
încredere, în numele lui 
Dumnezeu. Părintele 
Sorin Huluţă din Soroca 
motivează necesitatea 
rugăciunii prin faptul că 
este una din poruncile lui 
Dumnezeu şi foloseşte 
a r g u m e n t e l e 
convingătoare prin care 
explică faptul de ce 
uneori nu primim ceea ce 
cerem de la Dumnezeu 
în rugăciunile noastre, iar 
în astfel de cazuri noi 
purtăm toată vina pentru 
că nu ne rugăm cu inima 
curată sau ne rugăm fără 
încredere în mila lui 
Dumnezeu sau poate 
motivul este că cerem 
lucruri nefolositoare 
sufletului nostru. 
La cea de-a treia 
conferinţă am aflat 
despre Filantropie sau 
iubirea aproapelui. Un 
subiect foarte interesant, 
abordat de către domnul 
Igor Belei, directorul 

M i s i u n i i  S o c i a l e 
„Diaconia” într-un stil 
personal reieşit din 
experienţa socială a 
Mitropoliei Basarabiei. 
Sunt sigură că sfaturile şi 
îndemnurile lansate nouă 
ce lo r  ce  de -ab ia 
percepem viaţa ne vor fi 
foarte utile în scopul 
mare pe care cu toţii 
trebuie să ni-l punem, 
acela de a lucra la 
împodobirea sufletului 
nostru. 
În numele tuturor celor 
care au fost prezenţi le 
mulţumesc preoţilor care 
au vorbit atât de frumos 
şi îngăduitor despre cei 
trei piloni mântuitori ai 
s u f l e t u l u i :  p os t u l , 
rugăciunea şi iubirea 
aproapelui. 
 

Ana Mîţu 
Voluntară a Centrului  

„Dar din Dar” din Orhei 
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“Atata timp cat tu esti dispus sa mori pen-“Atata timp cat tu esti dispus sa mori pen-“Atata timp cat tu esti dispus sa mori pen-“Atata timp cat tu esti dispus sa mori pen-

tru umanitate, viata tarii tale este nemuri-tru umanitate, viata tarii tale este nemuri-tru umanitate, viata tarii tale este nemuri-tru umanitate, viata tarii tale este nemuri-

toare.”toare.”toare.”toare.”    

Giuseppe Mazzini)Giuseppe Mazzini)Giuseppe Mazzini)Giuseppe Mazzini)    

Aniversarea Unirii Basarabiei cu România prăznuită la Orhei 

Pagina 4 Faptele Credinţei 

Românii însă se mai 
roagă şi pentru ca idealul 
naţional; de a vedea o 
Românie întregită să se 
împlinească cât mai 
curând. 

Nici ploaia deasă şi nici 
vântul rece nu i-a 
îndepărtat pe cei ce s-au 
adunat în acest an – 
2012, în centrul oraşului 
ţinând în mâini un tricolor 
uriaş. După oficierea Te 
Deum-ului de către 
p r eo ţ i i  M i t r opo l i e i 

Basarabiei, un grup de 
elevi de la Liceul Teoretic 
„Onisifor Ghibu” au 
prezentat un program 
artistic alcătuit din versuri 
şi cântece patriotice. 
Apoi mai mulţi istorici şi 
oameni de cultură au 
ţinut discursuri elogiind 
marele eveniment din 
i s t o r i a  Basa rab i e i 
înfăptuit la 27 martie 
1918. 

Pr. Sergiu Aga 

Participanţi la Aniversarea Unirii Basarabiei cu România 

Plaiul meu 

M-am născut într-un colţ de rai, 
M-am născut cu cântec de nai 

Moldovioară, ţara de dor 
Unde am de trait un viitor... 

 
Pe plai moldovenesc m-am născut, 

Liber să fiu, şi plaiului un scut, 

Moldova-i ţărişoara mea de vis, 
E veşnică flacara, de nestins... 

 

Plaiul  meu e cel mai mîndru, 

Cel mai mare şi frumos 
E un colţ fără de care 

Viaţa mea n-are hotare. 
 

Pamântul pe care trudesc 

E patria unde trăiesc 
E ţărişoara de vis 

Un vis frumos, ca din paradis… 

Constantin Procob — voluntar la 

Centrul “Dar din Dar” 

www.parohia.md 

ANUNŢ IMPORTANT! 
 

Parohia Ortodoxă Română 
“Sântul Vasile de la Poiana 

Mărului” din Orhei invită toţi 
elevii liceelor, colegiilor precum şi 
toţi tinerii interesaţi să participe la  

conferinţele de spiritualitate 
ortodoxă cu genericul:  

“VALORILE ŞI ISPITELE TINEREŢII” .  
Ultima ediţie se va desfăşura în 

incinta biliotecii orăşeneşti “Alecu 
Donici” pe data de 3 aprilie 2012, 

la orele 17. 
 

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG! 

Donează pentru construcţia  
bisericii tale! 

Str.Dorobanţi, 79, Orhei 
Telefoane: 0235-32996, 079707501 
Web: www.parohia.md 
E-mail: agasergiu@yahoo.com 

Rev i s ta  Paroh i e i  Or todoxe  
Române  “S fân tu l  Vas i l e  d e  

l a  Po iana  Măru lu i”  
d in  cadru l  Mi t ropo l i e i  

Basarab i e i  


