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Vîrsta adolescentină este una destul 
de dificilă. Primele încercări de a 
păşi de «sine stătător» în lume, aduc 
cu sine mari dileme ce nu pot fi 
soluţionate la moment. Această stare 
de lucruri constribuie la izolarea 
copiilor  şi crearea unui univers al 
acestora. Astăzi, mai mulţi tineri  
caută diferite modalităţi de a se rupe 
de realitate, refugiindu-se în diferite 
stiluri de viaţă. Emo este un stil  ce 
reprezintă pentru mulţi adolescenţi 
cel mai eficient mijloc de a se 

exprima. Adesea, datorită faptului 
că ei nu pot «înţelege lumea»  
devin pesimişti şi îşi dezvăluie 
teribilismul prin care trec prin 
vestimentaţia viu colorată. Acest 
stil de viaţă, de regulă, îi reprezintă 
pe tinerii care sunt abandonaţi 
de parinţi, care vin din familii 
vulnerabile sau care pur şi simplu 
mor de plictiseală şi n-au altceva 
ce face decît să-şi plînga amarul.
 Dacă le asculţi povestea de viaţă 
îţi aduci aminte că şi tu, ai trecut 
prin asemenea stări de spirit şi te-
ai confruntat cu aceleaşi situaţii. 
Totuşi, parcă «pe vremea ta» nu 
purtai frizuri ciudate, nu te machiai 
cu culori aprinse şi nu căutai să 
arăţi cît mai ciudat. Deşi majoritatea 
tinerilor emo susţin ca nu le plac 
privirile insistente, precum şi faptul 
de a ieşi în evidenţă, adoptă şi în 
continuare  tot felul de metode care 
îi propulsează «în primul rînd». 
Aspectul ciudat este deopotrivă un 
rezultat al tendinţei modei, precum 
şi o manifestare a subconştientului. 
Mentalitatea tînărului emo este: 
«Dacă nu pot să fiu plăcut, măcar 
să fiu ciudat»! De ce gîndesc aşa? 
Pentru că societatea i-a catalogat 
ca fiind «ciudaţi». Reprezentanţii 
stilului emo sunt unici şi speciali. 
Aceasta e o scuză perfectă ca nu se 
descurcă dn punct de vedere social.

Tradiţiile în curentul “emo”
Victoria, în vîrstă de 14 ani, este şi 
ea «victimă» a cestui stil. De ceva 
timp  face parte din aşa zisul “grup 
negru”. În grup sunt opt prieteni 
care  au multe a spune celor din jur. 
Lumea de regulă îi priveşte ciudat...  
Victoria susţine: ,,Persoanele 
emo sunt de obicei emotive şi nu 
ciudate cum se crede în majoritatea 
cazurilor. Adepţii acestui stil sunt 
sensibili, timizi şi introvertiţi din 
punct de vedere  a personalităţii. 

Grupul nostru s-a format cu doi ani 
în urmă.Atunci simţeam necesitatea 
stringentă de a ne destăinui unul 
altuia suferinţele şi necazurile prin 
care trecem. Suntem nişte tipi timizi, 
iar lumea nu vrea să ne înţeleagă, 
oamenii sunt diferiţi şi multe 
persoane obişnuiesc să te condamne 
înainte de a te cunoaşte.  Noi,  
purtăm părul în ochi şi puţin ciufulit 
la spate pentru a ascunde  lacrimile şi 
privirea tristă de lume. Ne îmbrăcăm 
în haine cu culori închise, de preferat 
negru, ce simbolizează nostalgia 
şi sumbritatea realităţii, cotidiene, 
facem poze în locuri inaccesibile, 
deoarece astfel ne simţim bine».

Moartea este pentru ei fascinantă
“Eu nu fac parte din categoria celor 
care se automutilează. Chiar dacă 
sunt mai introvertită, mai sensibilă 
decît restul persoanelor şi am stări 
de depresie, nu recurg la asemenea 
gesturi». Ion, un alt adept emo 
susţine: ”Eu mă mutilez, sufiecient 
ca să simt durere, astfel mă liniştesc. 
O să mă credeţi “nebun”, însă eu 
nu voi renunţa niciodată la emo. 
Altceva nu am ce face, acest grup 
este viaţa mea. Parinţii sunt divorţaţi 
de ceva vreme şi eu am rămas în 
custodia  tatălui.El obişnuieşte să 
strige la mine şi mă ceartă de fiecare 
dată. De felul lui este un fustangiu, 

destul de des aduce femei străine 
în casă. M-am săturat, nu mai pot, 
vreau cît mai curînd să-mi găsesc 
liniştea în altă lume. Moartea pentru 
mine e fascinantă, ea mă face un 
visător. Doar aşa voi scapa de toate 
păcatele lumii, de bîrfele vecinilor, 
de părinţi, care probabil au şi uitat 
că mă au, iar cu prietenii mei mă 
voi întîlni acolo în “lumea noastră”».
Victoria spune că are aceleaşi 
probleme în familie: “Părinţii mei 
obişnuiesc să consume alcool. Îmi 

este  trist, fiindcă alţi copii au o 
familie unde se simt fericiţi. Pe 
noi parcă ne-a blestemat D-zeu... 
Am noroc de o mătuşă care ma 
susţine financiar, datorită ei pot să 
am o viaţă mai bună. Locuiesc cu  
bunica, ea mă iubeşte aşa cum sunt.

Ce spun specialistii despre “emo”
«Mulţi adolescenţi simt nevoia de 
adrenalină, de a încerca ceva nou, 
de a-şi testa capacităţile, de a îndura 
durere, astfel ei se refugiază în 
anumite stiluri şi comportamente» 
susţine psihologul Valeriu Şterbeţ. 
Alţi adolescenţi îşi găsesc liniştea 
prin practicarea sportului sau 
altor activităţi sociale. Cei care se 
automutilează sunt predispuşi spre 
sinucidere. Cele mai frecvente motive 
pentru suicid sunt:  stresul legat 
de examene, probleme familiale,, 
pesimismul, lipsa bogăţiei... Nu este 
deloc surprinzător faptul ca apariţia 
unei subculturi care pare să glorifice 
automutilarea şi chiar suicidul este 
privită cu ingrijorare. Tinerii ”emo” 
nu trebuie ignoraţi doar din cauza 
că poartă coafuri ciudate, piercinguri 
şi haine bizare. Dincolo de acest stil 
vestimentar şi aparenţe fizice sunt 
suflete sensibile care strigă după 
ajutor, care au nevoie de atenţie şi 
iubire sufletească. 

Ana Botnari Studentă FJCP

Curentul emo, un pericol pentru adolescenţi!

Sursa foto: www.xx-emo-xx.centerblog.net

Din totdeauna studentul a fost 
locomotivă ce a generat o serie de 
schimbări într-o societate. Tinerii, 
de regulă posedă o minte luminată, 
şi o dorinţă fermă de a contribui 
la crearea unui viitor mai luminos. 
Acest segment de populaţie sunt cei 
mai sensibili la toate transformările 
social-politice ale societăţii, dar în 
acelaşi timp cei mai justificaţi pentru 
a contribui uneori chiar la schimbarea 
radicală a stării de lucruri într-o ţară.  
Un politician remarca că: «Dreptatea, 
libertatea şi adevărul istoric, nu se 
cerşesc ci se cuceresc prin luptă». Dacă 
odinioară o «revoluţie» era realizată 
doar cu arma în mînă, astăzi noile 
tehnologii informaţionale ne permit ca 
o informaţie să fie transmisă în celalalt 
capăt al lumii în clipe numărate. Orice 
lucru se află doar la un clic distanţă. 
Adesea, noi, cetăţenii, aruncăm 
responsabilitatea pentru tot ce se 
întîmplă pe seama politicienilor.
Majoritatea electoratului cu părere 
de rău uită că trebuie să participe la 
procesul decizional de fiecare dată 
cînd este necesar şi nu doar odată la 
patru ani, aşa cum adesea se întîmplă. 
Într-o societate democratică libertatea 
de exprimare trebuie să fie la ea acasă. 
Cuvîntul, este arma ce ar trebui să fie 
folosit la maxim pentru a ridica gradul 
de transparenţă în luarea deciziilor. 
Societatea civilă, avînd şi rolul de 
a-şi asuma o parte din răspunderele 
statului, atunci cînd acesta este în 
impas. 
Ne-am obişnuit cu toţi să ne lamentăm 
că  la noi corupţia este destul de 
frecventă. Însă paradoxul constă în 
faptul că destul de puţini sesizează 
organele abilitate atunci cînd au fost 
martorii unui caz de corupţie. Este 
evident ca separat  nu putem mişca 

carul din loc. O modalitate de a face 
publice tot felul de încălcări este şi faptul 
de a filma sau fotografia, iar pozele 
postate pe diferite reţele de socializare. 
Consumatorilor de informaţie nu ne 
rămîne decît să dăm un un Like sau 
un Share la o poză sau la o ştire ce o 
considerăm relevantă în acest context. 
În societatea contemporană există o 
serie de mijloace prin care putem să 
ne facem auziţi, protestele  de altă dată 
sunt înlocuite cu flashmoburi ce au o 
durată  mai mică de timp, dar au un 
impact pe potrivă. 
În ţările înalt dezvoltate încadrarea 
tinerilor, în mod special, în acţiunile 
de voluntariat este ceva firesc. În 
Republica Moldova, ei mai întîi 
încearcă să afle care vor fi avantajele 
de pe urma implicării în aceste acţiuni. 
Diferenţa dintre noi şi ei rămîne a fi 
de percepţie a diferitor probleme cu 
care se confruntă societatea. Cetăţenii 
celei mai sărace ţări din Europa s-au 
pomenit la o răscruce şi deseori mai 
cad în nostalgia că înainte era mai bine. 
În această ordine de idei nouă tinerilor, 
nu ne rămîne decît să ne implicăm 
activ în viaţa societăţii dacă vrem ca 
ziua de mîine să fie mai bună decît cea 
de azi. 
Fiecare generaţie îşi are eroii săi. 
La începutul anilor 1990 s-a luptat 
cu preţul vieţii pentru redeşteptare 
naţională, ca peste 20 de ani să revenim 
practic acolo de unde am pornit. Astăzi 
tot mai des trebuie să ne aducem 
aminte de afirmaţile marelui domnitor 
Ştefan cel Mare şi Sfint care spunea: 
«Moldova n-a fost a strămoşilor mei, 
n-a fost a mea şi nu este a noastră, ci 
a urmaşilor urmaşilor noştri în veacul 
vecilor !...» Oare cum va arăta Moldova 
urmaşilor urmaşilor noştri?

Mircea Sula 

La 15 ianuarie la Chişinău au fost 
organizate mai multe acţiuni de 
comemorare a marelui poet Mihai 
Eminescu. La monumetul acestuia  
de pe Aleea Clasicilor din capitală, 
au depus flori conducerea de vârf a 
ţării, actori, pictori dar şi numeroşi 
oameni simpli, pasionaţi de poezie.  
Pentru a depune flori la monumentul 
«Luceafărului poeziei române» au 
venit şi cîţiva deputaţi comunişti 
,dar aceştia au fost huiduiţi de către 
mulţime şi au plecat în mare grabă.
Tudor Grigoriţă, şeful secţiei cultură 
a Consiliului Raional Ialoveni a 
declarat: «Cu ocazia zilei de naştere 
a poetului, am venit să-i aducem 
un omagiu. Eminescu simbolizează 
renaşterea naţională. Vă îndemn 
ca să-l recitiţi pe Eminescu pentru 
a vedea cît de actual este în toiul 
evenimentelor social politice ce se 
desfăşoară în ţară. Atît poezia cît 
şi proza lui este plină de substanţă, 
în ele găseşti o parte din sufletul 
autorului». 

Ion Madan, un admirator al poeziei 
declară: “Am învăţat de la Eminescu 
a scrie în  grafia latină şi chiar de a 
compune poezii. Să nu uităm că 
Eminescu a fost şi un mare critic 
politic care a condamnat lipsa de 
verticalitate, minciuna şi laşitatea 
oamenilor politici. Ar fi cazul să 
preluăm şi noi poziţia civică a 
acestuia şi multe probleme vor 
dispărea de la sine.
Reamintim că anul acesta s-au 
împlinit 164 ani de la naşterea 
marelui poet .

Mircea Sula, Student FJCP 

Eminescu comemorat la Chişinău

Sursa foto: www.parlamentul.md
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Valorile şi principiile, pe care 
le promovează universitatea 
contemporană (membră a 
procesului de  la Bologna) formează 
fundamentul conceptual al activităţii 
catedrei. Acestea sînt: libertatea 
academică, autonomia personală, 
dreptatea şi echitatea; meritul; 
profesionalismul; onestitatea; 
corectitudinea intelectuală; 
transparenţa; respectul; toleranţa; 
responsabilitatea; bunăvoinţa şi grija.
În cadrul universităţii, catedra este 
una din cele mai importante verigi 
în lanţul de actori, care participă 
nemijlocit la organizarea şi realizarea 
procesului de instruire.
În acest context, Şeful Catedrei 
Psihologie şi Asistenţă socială, 

Petru Ostrovari, doctor în medicină, 
împreună cu grupul de profesori, 
sunt în permanentă căutare a unor 
noi direcţii şi strategii de optimizare 
a activităţii didactice la disciplinele 
ce se ţin în cadrul ei.
Prin activităţile ce le realizează, 
Catedra Psihologie şi Asistenţă 
socială urmează întru totul, scopul 
înaintat de USEM - de a forma viitori 
specialişti responsabili, adaptaţi 
noilor cerinţe europene. 
Obiectivele principale ale catedrei 
vizează nu numai transmiterea 
informaţiei privind disciplinele 
ţinute în cadrul catedrei, dar şi 
formarea competenţelor profesionale 
ale studenţilor, ce implică axarea pe 
formarea deprinderilor practice, a 

convingerilor proprii, desfăşurarea 
activităţii ştiinţifice şi implementarea 
principiilor teoretice în practica 
activităţii psihologului şi a 
asistentului social.
După studierea disciplinelor 
Introducere în psihologie, Psihologia 
proceselor cognitive şi reglatorii, dar 
mai ales a cursului de Psihologia 
personalităţii, studenţii sunt capabili 
să înţeleagă importanţa profesiei de 
psiholog şi încep să analizeze diverse 
abordări, ce ţin de transferul de 
cunoştinţe teoretice în cunoştinţe 
aplicabile în viaţa cotidiană.
De asemenea, cunoaşterea 
şi autocunoaşterea factorilor 
psihosociali, care influenţează 
relaţiile interpersonale au o mare 
impor¬tanţă pentru dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare şi, nu 
în ultimul rînd, pentru satisfacţia 
personală pentru viitoarea profesie.
Avînd la bază principiul libertăţii 
academice, profesorii catedrei îşi 
exprimă deschis opiniile ştiinţifice 
şi profesionale în cadrul cursurilor, 
seminarelor, conferinţelor, 
dezbaterilor etc. Este încurajată 
abordarea critică ştiinţifică (la 
şedinţele catedrei, conferinţe, 
seminare etc), parteneriatul 
intelectual şi cooperarea, fără a se lua 
în considerare opiniile politice sau 
reli¬gioase etc.
Stagiul de practică al studenţilor 

este organizat în diverse Centre de 
socializare a copiilor, dar şi în cadrul 
mai multor licee.
Activitatea la catedră se realizează 
într-o atmosferă de lucru bazată pe 
încredere şi colaborare. Participarea 
activă a tuturor profe¬sorilor la 
organizarea cît mai efectivă şi mai 
eficientă a procesului didactic 
este unul din conceptele de bază 
ale activităţii catedrei. În cadrul 
acestei activităţi se percepe şi 
reuşita profesională. Majoritatea 
colaboratorilor catedrei sînt orientaţi 
pozitiv spre activitate, sînt interesaţi 
de lucrul ştiinţific şi didactico-
metodic, realizează un schimb 
intens de experienţă atît intern (în 
cadrul catedrei), cît şi extern (cu 

alte instituţii din ţară şi de 
peste hotare).
La moment toţi profesorii 
lucrează la elaborarea 
suporturilor de curs. Spre  
editarea recentă, catedra 
va propune manualul de 
Educaţie pentru sănătate, 
autori fiind P. Ostrovari şi 
El. Davidescu. 
Schimbarea profundă 
a calităţii studiilor 
(condiţionată de educaţie, 
cerinţele societăţii, 
tehnologizarea ei etc), 
reclamă modificarea şi 
perfecţionarea continuă a 
metodelor şi principiilor de 

activitate didactică în auditoriu. La 
catedră se ţine cont de toate inovaţiile 
în metodele de predare, învăţare, 
evaluare (datorită cursurilor de 
perfecţionare Prodidactica, la care au 
participat majoritatea profesorilor) 
şi se implementează pe larg atît în 
cursurile teoretice, cît şi cele practice.
Profesia de psiholog se înscrie în 
sfera celor care îşi pun resursele şi 
mijloacele în slujba unui deziderat 
nobil, acela al bunăstării omului. Aşa 
cum apreciază cunoscutul psiholog 
ieşean, Tiberiu Rudică, a avea această 
profesie, înseamnă a fi un poet al 
sufletului, un medic al tuturor  sau 
un arhitect al viitorului.
Statutul profesiei de psiholog 
exprimă felul în care este concepută 
şi reglementată legal şi organizatoric 
psihologia ca ştiinţă, ca obiect de 
învăţământ, ca activitate de cercetare 
sau ca activitate practică.
Profesia de psiholog în ţara noastră 
actualmente este aceea faţă de care 
expectaţiile societăţii sunt sporite: 
medicul consideră că asistenţa 
psihologică va micşora numărul 
de boli psihice şi psihosomatice 
în rândurile populaţiei, juristul 
nădăjduieşte că vor fi mai puţini 
infractori, dacă cetăţenii mai des 
vor consulta un psiholog, pedagogul 
afirmă că şcoală la etapa actuală 
nu poate există fără psiholog şi 
numai aceasta poate să facă elevii 
să fie cuminţi şi să înveţe bine, 
Guvernul consideră că majoritatea 
problemelor sociale vor fi rezolvate 
dacă, indiferent de numărul de copii 
în fiecare instituţie de învăţământ 
va fi un psiholog. Astfel, aria de 
influenţă a acestui specialist este 
extrem de variată. 
În cadrul procesului de instruire 
profesorii îmbină perfect metodele 
tradiţionale de instruire cu cele 
interactive. Şcoala de psihologie şi 
cea de pedagogie de la facultate este 
o unitate de învăţământ şi cercetare 
modernă, recunoscută atât la nivel 
naţional cât şi internaţional.
Procesul de predare-învăţare la 
facultate se axează pe următoarele 
principii: studenţii şi profesorii 
sunt actorii principali ai 
procesului educaţional, îmbinarea 
învăţământului tradiţional cu cel 
modern/interactiv, deschiderea 
studenţilor şi profesorilor spre 
colaborare şi cooperare toate acestea 
fac procesul de instruire interesant 
şi  facilitează angajarea ulterioară 
a tinerilor absolvenţi în câmpul 
muncii.
Facultatea de Psihologie şi Asistenţă 
Socială este o facultate dinamică, cu 
multe proiecte, cu un staff academic 
prestigios și cu studenți de foarte 
bună calitate. 
Este o facultate conectată la piața 
muncii, pentru că sunt  modelate 
programele de studiu, astfel încât 
să acopere zonele în expansiune și 
să asigure competențele necesare 
ocupării unor joburi frumoase și 
bine plătite.
E o facultate valoroasă, pentru că 
nu oferă doar specializări pentru a 
ocupa mai târziu un job, ci şi îi învăță 
pe studenți să se înțeleagă mai bine 
pe ei și lumea în care trăiesc.
Fascinaţia pe care o exercită astăzi 
psihologia s-ar putea explica, într-o 
primă aproximaţie, prin situaţia 
specială pe care acest domeniu o 
deţine în sfera manifestării cognitive 
a personalităţii umane: psihologia 
constituie o nevoie permanentă a 
omului nu numai în sens teoretic, 
pur cognitiv şi explicativ, ci şi în sens 
practic, ca nevoie de a se cunoaşte pe 

sine şi pe ceilalţi. În al doilea rând, 
atracţia pentru demersul psihologic 
este determinată, fără îndoială, 
de orizontul de aşteptare aproape 
nelimitat pe care individul îl are în 
raport cu acest demers, el aşteaptă 
de la psihologie „cheia” rezolvării 
tuturor problemelor personale cu 
care se confruntă, indiferent dacă 
acestea au sau nu contingenţă cu 
domeniul psihologicului.
Psihologul studiază comportamentul 
uman, procesele mentale şi 
investighează, recomandând strategii 

de soluţionare, probleme psihologice 
din domeniul medicinei şi educaţiei.
Necesitatea dezvoltării profesiei de 
psiholog decurge atât din faptul 
că individul ca entitate bio-psiho-
socială trebuie să fie susţinut pentru 
a putea face faţă schimbărilor 
din ce în ce mai alerte, cât şi din 
faptul că societatea contemporană, 
caracterizată prin informatizare, 
globalizare, creativizare şi conflict 
cere cu necesitate diversificarea 
profesiei de psiholog ca specialist 
care să poată prevedea, gestiona, 
monitoriza şi rezolva fenomenele 
psihosociale antrenate de creşterea 
complexităţii vieţii sociale, 
economice, politice, culturale.
Formarea profesională a psihologilor 
în cadrul Universităţii de Studii 
Europene din Moldova (USEM) 
ţine cont de caracterul aplicativ 
şi multidisciplinar. În cadrul 
Facultăţii de Psihologie şi Asistenţă 
Socială, procesul educaţional la 
ciclul I are menirea pregătirii 
teoretice fundamentale şi cultivării 
deprinderilor de cercetare 
specializată şi de soluţionare primară 
a problemelor persoanei şi grupului.
Pentru ciclul I procesul didactic se 
organizează pentru două specialităţi:
1. Psihologie;
2. Asistenţă socială.
Cursurile universitare fiind 

organizate în câteva module ce prevăd 
crearea competenţelor generale, 
orientarea socioumanistică, formarea 
fundamentală în specialitate şi 
orientarea spre specializare. 
Planurile de învăţământ pentru 
ciclul II sunt axate pe amplificarea 
cunoştinţelor în una din ramurile 
psihologiei:
1. Psihologia educaţiei
Psihologia educaţiei abordează 
procesul formării prin instruire 
a persoanei, specialistul psiholog 
oferind servicii de psihodiagnostic 

şi consiliere în vederea adaptării 
şi motivaţiei şcolare, dezvoltării 
personalităţii în conformitate 
cu criteriile de vârstă, rezolvării 
dificultăţilor în triada elev-profesor-
părinte.
2. Psihologia muncii şi 
organizaţională
Psihologia muncii şi organizaţională‚ 
preocupată de problemele individului 
şi grupului la locul de muncă.
3. Psihologia clinică
Psihologia clinică, domeniu care 
ţine în atenţie sănătatea şi armonia 
persoanei, cu ramurile esenţiale: 
psihologie somatică şi a sănătăţi, 
psihopatologie comportamentală.
Fiecare treaptă profesională de 
specializare este definită printr-o 
serie de competenţe generale şi 
specifice care se cer întrunite, astfel 
încât un profesionist să fie atestat 
la acel nivel. Întrunind aceste 
competenţe, psihologul atestat 
în psihologia clinică poate să-şi 
desfăşoare la parametrii performanţi 
activităţile în clinici şi spitale, cabinete 
individuale, asociate şi societăţi 
civile profesionale pe bază de liberă 
practică, alte instituţii şi organizaţii 
publice şi private, guvernamentale şi 
non-guvernamentale, care necesită, 
pentru buna lor funcţionare, 
competenţele psihologului clinician.

dr.conf. univ. Petru Ostrovari 
Şeful catedrei Psihologie 

Studenţii în timpul expunerii unei comunicări

sursa foto: www.pentruea.md
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Acum un an de zile, eram într-o 
deplasare de serviciu la Moscova, 
Federaţia Rusă. 
Chiar din prima zi de şedere acolo, 
privirea mi-a fost atrasă de o doamnă 
de la vestiar. La început credeam că 
zâmbetul dânsei este preluat de la alte 
popoare, semn de a ne demonstra cât 
de încântată este de prezenţa noastră. 
Mai tâziu aveam să aflu că se numeşte 
V.N. şi era originară din unul din 
satele raionului Făleşti, Republica 
Moldova. 
Atunci când am ajuns pe pământurile 
Rusiei, aveam o temere, că timp 
de o săptămână, (cât urma să se 
desfăşoare conferinţa) nu voi auzi 
limba maternă. Întâlnirea cu această 
doamnă a constituit pentru mine 
o adevărată bucurie sufletească. 
Discuţia a început de la specificul 
vremii din acea zonă, apoi am ajuns 
a discuta despre greutăţile vieţii… 
În cele din urmă V. N. a început 
să-şi depene amintirile… pentru 
câteva clipe am rămas bulversat, de 
ce această femeie povesteşte aceste 
lucruri unui necunoscut. Mai târziu 
aveam să aflu. La un moment dat 
aveam impresia că timpul s-a oprit 
în loc…
“M-am căsătorit devreme, însă 
niciodată nu am regretat acest 
lucru. Cu fostul meu soţ, ne 
înţelegeam dintr-o privire, începu 
să îmi povestească aceasta. Ambii, 
am lucrat mult pentru a pune pe  
picioare o gospodarie, şi pentru a ne 

creşte copii. Nu am avut un trai uşor, 
din sudoarea frunţii ne-am câştigat 
bucata de pâine. Datorită faptului 
că ne iubeam şi ne respectam 
reciproc am reuşit să realizăm ceea 
ce ne puneam în plan. Oamenii în 
sat ne considerau o familie model. 
În gospodăria noastră nu s-a vorbit 
urât, nu s-a înjurat…eram o familie 
cu frică de Dumnezeu. Cele două 
fete erau mândria noastră.
Totul a fost bine până în momentul 
în care soţul meu s-a îmbolnăvit. 
Diagnosticul a fost unul destul de 
dur. În ciuda tuturor încercărilor, 
medicii nu au mai putut face nimic.” 
Vocea povestitoarei mele tremură 
din ce în ce mai tare, la un moment 
dat a început a plânge în hohote.
“Soţul meu a decedat luna trecută. 
Nu-mi puteam imagina aşa ceva, 
aveam impresia că în scurtă vreme 
o să îl urmez şi eu în mormînt. 
Durerea era enormă. Nu pot înţelege 
nici acum cum să îmi continui viaţa 
fără de persoana cu care am trait 30 
de ani împreună.
 Pentru mine nopţile durează o 
veşnicie. Plâng, când îmi aduc 
aminte de traiul ce l-am avut în 
Republica Moldova, împreună cu 
soţul şi cele două fiice. Deasemenea 
mai plâng atunci când văd cât de răi 
sunt oamenii din jur, unii parcă ar fi 
gata să te sfâşie de viu.
La îndemnul rudelor şi prietenilor 
am lăsat casa, gospodăria, copii 
şi am venit aici pentru a mai uita 

din durere.  Ziua mea începea şi se 
sfârşea la cimitir…Eu nu mai am 
putere de a rezista. În fiecare noapte 
îl rog pe Dumnezeu acealeaşi lucruri, 
să-mi dea putere să trec peste această 
încercare a vieţii şi ca lumea să 
devină mai bună.
Fiicele îmi duc dorul acasă; este 
foarte greu să pleci şi să laşi totul în 
urmă. Trecutul nu poate fi şters ca şi 
praful, cu un burete…De ce spuneam 
că mă rog ca oamenii să fie mai buni? 
Adevărata faţă a omului o poţi vedea 
doar departe de casă.
Le este foarte greu celora care pleacă 
în străinătate; numai ei ştiu câte 
nopţi nu dorm şi câte lacrimi varsă 
de dorul celor apropiaţi. 
Atât de mult îmi  doream să discut 
cu un concetăţean încât şi noaptea 
mă rugam lui Dumnezeu să îmi ofere 
această posibilitate. Am impresia 
că doar noi, moldovenii, ne putem 
înţelege necazul unul celuilalt. Mă 
bucur că rugăciunea mea a fost 
auzită.”
De odată faţa femeii parcă s-a mai 
luminat. Chiar dacă era o doamnă 
trecută demult de prima tinereţe, 
avea o privire senină, un mers ferm, 
de parcă era gata în orice clipă să se 
ia la harţă cu viaţa. Mâinile bătătorite 
erau cele care spuneau destul de 
multe, era o femeie muncitoare.
În acea clipă s-au apropiat alţi colegi, 
şi am fost nevoiţi să trecem la un 
alt subiect. În ziua aceea m-am tot 
gândit, cât de puţin are nevoie un om 

pentru a fi fericit. Această doamnă 
avea nevoie doar de cineva care să-i  
asculte  necazul… Dar poate noi în 
această goană spre cele lumeşti nu 
mai ştim să ascultăm? Răspunsul se 
mai lasă cautat şi astăzi…
Acele câteva minute petrecute în 
compania doamnei au constituit 
pentru mine cea mai mare oră de  
omenie... 
Au mai urmat şi alte discuţii, axate 
pe diferite teme. Cu toate că era o 
femeie simplă, de la ţară, care mai 
bine cunoaşte munca decât arta 
oratorică felul în care îşi exprima 

poziţia vis–a-vis de unele probleme 
mă făceau să fiu mîndră că am o 
asemenea concetăţeancă. 
Am venit acasă fără a reuşi să o 
văd şi de a-mi lua rămas bun. Sunt 
sigură că şi-ar mai fi dorit să îmi 
povestească multe. Pe drum, mă 
gândeam la zecile de mii de oameni 
plecaţi peste hotare. Oare câţi dintre 
ei au o soartă similară? Poate ar 
trebui să aplecăm urechea mai uşor 
la necazul semenilor şi să îi ajutăm 
cu ce putem… Poate… Poate… 

Valeria Şterbeţ studentă FJCP

Săptămîna trecută am fost în vizită 
în satul Dărcăuţi, raionul Soroca, 
localitatea de baştină  a mamei mele 
- sat care astăzi, din cauza crizei 
demografice precum şi a migraţiei. 
riscă să dispară de pe harta Republicii  
Moldova.

Satul fantomă
 Situat la doar 32 km de oraşul Soroca, 
satul Dărcăutii Noi avea cîndva 
peste 100 locuitori. Astăzi au rămas 
doar ruinele unor case ce odinioară 
reprezentau mîndria raionului. 
Merg pe drumul central al satului şi 
îmi pare straniu că nu mai are cine 
ieşi la poartă şi întreba drumeţii 
încotro îşi ţin calea. La intrarea în sat 
este instalată o cruce de lemn, semn 
că cei ce au trăit aici erau cu frică de 

Dumnezeu. Anii au trecut, oamenii 
au plecat în căutarea unei vieţi mai 
bune şi doar ea (crucea) a rămas 
să păzească aceste meleaguri, în 
speranţa că cei care au văzut lumina 
zilei în acest sat vor reveni totuşi la 
baştină.

Răstignirea mai aminteşte de faptul 
că aici, cîndva a fost o localitate.

Fondat înainte de cel de-al 2 război 
mondial, satul Dărcăuţii Noi era 
o localitate,  scăldată din plin de 
verdeaţa copacilor şi mireasma 
florilor. Odinioară, pe pajiştile 
satului alergau zglobiu copiii, fără a 
prevesti «necazul» ce avea să se abată 
peste cîteva decenii.
Odată cu dezvoltarea fenomenului  

migraţiei, cetăţenii  au luat calea 
pribegiei... Din 2007 satul rămîne 
pustiu. Din cele 8 fîntini ale 
satului care cindva potoleau setea 
locuitorilor, astăzi, în niciuna apa 
numai este potabilă.

 Satul nu mai respiră. Nu se mai 
naşte nici un copil.

 Pentru aceste meleaguri ai impresia 
că s-a oprit în loc. Mătuşa Elena 
Cebotaru a fost ultima locuitoare 
a acestui sat. Ea a părăsit leagănul 
copilăriei şi s-a mutat cu traiul în satul 
Dărcăuţi, o localitate «civilizată». Ea 
în fiecare zi îşi aminteşte cu nostalgie 
de casa pe care a constrit-o şi a 
demolat-o cu propriile mîini. Fiul 
acesteia, Pavel, a fost ultimul ce şi-a 

găsit liniştea în cimitirul satului. El 
fiind participant al războiul de pe 
Nistru îşi iubea  prea mult pamîntul 
pe care s-a născut, pentru a pleca pe 
alte meleaguri în căutarea unei vieţi 
mai bune. Patriotismul şi demnitatea 
au fost principii pentru care era gata 
să-şi dea propria viaţă.

Au rămas satele basarabene orfane 
triste şi ruinate.

Satul nu are biserică...
 Doar ruinele caselor mai amintesc 
că aici a existat un sat din care şi-au 
luat zborul cei care nu au acceptat să 
trăiască în sărăcie şi batjocoră. 
Satul Dărcăuţii Noi sau cum i se mai 
spune, Odaia, ... a rămas o istorie 
tristă şi dureroasă, la fel ca şi multe 

altele din Basarabia.
 În Raionul Soroca sunt peste 10 sate 
care au de la 2 pînă la 15 locuitori, 
mult mai multe sunt cele ce au pînă 
la 200. 
Au rămas satele basarabene orfane 
triste şi ruinate. Ele aşteaptă 
reînvierea din propria cenuşă ca 
pasarea Phoenix.
Dar oare în Moldova este posibil?...     

Popescu Nadejda studentă FJCP

Viaţa merge mai departe

sursa foto: www.beauty-places.com

 Nasc şi la Moldova Oameni! 
Vasile, este originar din Hînceşti, şi 
lucrează de mai mulţi ani în Italia.
Într-o perioadă relativ scurtă de 
şedere în Verona el a fost recomandat 
unui arhitect care căuta un asemenea 
talent. De atunci moldoveanul din 
Hinceşti reîntoarce vilelor luxoase 
şi apartamentelor vechi imaginea pe 
care au avut-o cîndva. 

Prin greutăţi - la stele 
Ca orice alt început, Vasile s-a 
confruntat cu o serie de impedimente, 
însă datorită faptului că a demonstrat 
pasiune şi perseverenţă, a reuşit să 
se facă cunoscut. El susţine: “Am 
luat viaţa de la început. Este destul 
de dificil să te faci cunoscut într-o 
societate străină. Credinţa în faptul 
că voi reuşi să mă manifest a fost cea 
care mi-a alimentat optimismul. În 
acea perioadă am fost ajutat de un 
prieten foarte bun la care chiar am 
locuit o perioadă de timp pînă ce 
lucrurile aveau să se aranjeze şi în 
viaţa mea. “
 Ochii albaştri îi jucau în lacrimi, 
fiindcă îşi aducea aminte ce soartă 
a avut şi prin cîte greutăţi a trecut 

ca în cele din urmă să-şi vadă 
visul realizat. Fiind străin pe acele 
meleaguri el avea temeri că nu va 
reuşi de sinestătător. “atunci cînd 
m-am pomenit în situaţia de a 
decide în ce activitate să mă antrenez 
am coenştentizat că arhitectura ar fi 
cel mai indicat domeniu. Cu atît că 
aveam o experienţă de muncă încă 
din Moldova. La început mi-am 
format o echipă din 18 muncitori, 
toţi fiind concetăţeni de ai noştri. 
Ţin să amintesc că întro perioada 
relativ scurtă de timp am reuşit să 
formăm o comunitate de basarabeni 
ce s-au stabilit cu traiul la Verona. 

Foarte repede  ne-am împrietenit, 
astăzi ne obişnuim să zicem că este 
a 2 noastră familie. Prima casă pe 
care au restaurat-o se afla chiar în 
centrul Veronei. Una din cele mai 
importante lucrări ale noastre a fost  
restaorarea unui edificiu ce datează 
înca din anul 1200, şi era situat în 
centrul vechi chiar lîngă casa Julietei. 
Timp de un an şi ceva Vasile a avut 
Verona la picioare. În fiecare zi 
“biroul” său (ce reprezenta o vila de 
3000 metri patraţi situată pe o colină 
care ofera o vedere spectaculoasa 
asupra oraşului) era invadat de 
zeci de persoane ce propuneau 

diferite comenzi. Datorită faptului 
că depuneau suflet în toate lucrările 
efectuate în scurtă vreme au devenit 
unii din cei mai buni iar acest lucru 
a adus cu sine o remunerare pe 
potrivă. Vasile susţine că ajungînd 
în Verona a înţeles ce înseamnă o 
remunerare pe potriva eforturilor 
depuse: “Aici consider că munca mea 
este apreciata la justa valoare, aici 
simt ca trăiesc. În Moldova sper să 
mă reîntorc cît mai repede. Îmi este 
foarte dor de bucata ceea de pămînt 
pe care m-am născut, acolo îmi este 
o parte din sufletul meu. 
 Cu toate că acolo primeşti un salariu 
decent, vorba populară ce spune că  
«fie pîine cît de rea tot mai bine-n 
ţara ta» mă îndeamnă să analizez 
opotunităţile reîntoarcerii acasă. Nu 
regret ca am venit aici. În Verona  
mi-am găsit rostul în viaţă, dar dorul 
de casă mă macină. Pînă la urmă 
străinul va ramîne tot străin»...
 In tot acest timp, Vasile şi echipa 
sa au lucrat împreună cu artişti 
plastici de la Vatican, care restaurau 
frescele celor mai renumiţi pictori ai 
istoriei. Deşi, succesul îi era practic 

asigurat, Vasile a urmat mai multe 
cursuri de specialitate, care să-i 
lărgească cunoştinţele. Acum Vasile 
Plamadeală lucrează la renovarea 
unui imobil  de ciţiva mii de metri 
patrati, ce conţine mai multe 
magazine şi apartamente luxoase. 
Nu-i este deloc uşor pentru că trebuie 
să păstreze intactă arhitectura de 
acum cîteva secole. Dar tocmai acest 
lucru îi provoacă şi ambiţia de aşi 
dezvolta afacerea iniţiată la mii km 
de casă. La cei 34 de ani ai săi, Vasile 
nu mai are nevoie de publicitate, ceia 
ce îl face din ce în ce mai solicitat 
este calitatea muncii sale. Toţi 
prietenii il consideră pe Vasile un 
«geniu» al arhitecturii italieneşti. El 
susţine că: Chiar dacă sunt ca vîrstă 
relativ tînăr pot să afirm că sunt un 
om împlinit. Vasile este unul din 
puţinii concetăţeni ai noştri care a 
ajuns o personă influentă în Italia. 
În virtutea diferitor impedimente ce 
lea întîmpinat Vasile a demonstrat 
că dacă îţi doreşti ceva cu adevărat şi 
depui multă muncă şi perseverenţa 
în scurtă vreme ajungi să culegi 
roadele.          Ana Botnari Studentă FJCP

Moldoveanul care rescrie istoria Veronei

Sursa foto: www. virtourist.com

Satul cu un singur om

Sursa foto: www.sfatulbatrinilor.ro
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La 14 ianuarie creştinii ortodocşi 
marchează sărbătoarea Sf. Vasile 
cel Mare. Vasile din Cezareea 
Cappadociei, cunoscut sub numele 
Vasile cel Mare este unul dintre cei 
mai importanţi părinţi ai bisericii 
ortodoxe şi unul dintre cei mai mari 
teologi creştini. Sf. Vasile s-a născut 
în Pont în jurul anului 329.
Sf. Vasile a studiat la Cezarea, 
la Constantinopol şi Atena, 
remarcîndu-se încă de tînăr prin 
profunde cunoştinţe în filosofie, 
astronomie, geometrie, medicină şi 
retorică. La Atena a legat o strînsă 
prietenie cu Grigore de Nazianz, 
care a fost întotdeauna impresionat 
de inteligenţa şi spiritul său profund.
Sub influenţa sorei sale Macrina, 
Vasile se apropie mai mult de 
biserică, iar episcopul Cezareii, 
Dianius, care îl aprecia deosebit 
de mult, îl încurajează să accepte 
o slujbă bisericească. În căutarea 
căilor spre perfecţiune, Vasile 
vizitează multe mănăstiri din Egipt, 
Siria, Palestina şi Mesopotamia. La 
întoarcerea în Pont, el înfiinţează 
o mănăstire. Scrierile sale din acea 
perioadă pun bazele vieţii monahale 
sistematice şi de aceea Sf. Vasile este 
considerat părintele monahismului 
oriental.

În 370 Sf. Vasile este ales episcop al 
Cezareii. În această înaltă funcţie, 
el era totodată Mitropolit al 
Cappadociei şi Exarh al Pontului, 
autoritatea sa întinzîndu-se între 
Balcani, Mediterană, Marea Egee şi 

pînă la Eufrat. El a depus un enorm 
efort la organizarea bisericii şi a 
luptat pentru drepturile clerului, 
totodată punînd un mare accent 
pe temeinica pregătire canonică şi 
spirituală a preoţilor.
Scrierile sale au o mare importanţă 
teologică şi au fost traduse pe tot 
globul. Printre acestea se remarcă 

Regulile Monahale, Moralele, Despre 
Judecata lui Dumnezeu, Despre 
Religie şi 366 de epistole, Liturghia 
Sf. Vasile cel Mare şi Molitfele 
Sfîntului Vasile cel Mare.
Sf. Vasile a murit în prima zi a anului 
379 şi în curînd a fost canonizar. 
Sf.Vasile este serbat de Biserica 
ortodoxă pe data de 14 ianuarie. 
Conform tradiţiei, în ajun de 
Sf.Vasile cetele de urători, mascaţi 
în Capra sau Pluguşorul, pornesc 
pe la casele oamenilor cu uratul. De 
sărbătoare se pregătesc  mîncărurile 
din carne de porc, sarmalele sau 
vin roşu, se coc prăjituri de casă şi 
învîrtită cu nuci, gem sau brînză. 
Gospodinele se pregătesc din timp 
să întîmpine urătorii cu tot ce au mai 
bun, dulciuri, mere şi nu în ultimul 
rînd, bani. Se spune că dacă stăpînul 
casei primeşte urători, anul care vine 
va fi unul cu spor, iar casa îi va fi 
păzită de cele rele.
În dimineaţa de 14 ianuarie, copii 
merg cu Semănatul sau Sorcova, 
aruncînd cu boabe de grîu, grăunţe 
de păpuşoi, ovăz şi binecuvînteză 
familia. Seminţele care cad în ogradă 
sau locuinţă simbolizează credinţa 
într-un an mai prosper şi o roadă 
bogată.  

SfÎntul Ierarh Vasile cel Mare
(1/14 Ianuarie)

Pe 19 ianuarie Biserica sărbătorește 
Botezul Domnului sau Boboteaza. 
Este vorba de retrăirea momentului 
în care Mîntuitorul a fost botezat de 
Ioan în apele Iordanului la vîrsta de 
30 de ani.

Cu Boboteaza, urmată de ziua 
Sfîntului Ioan Botezătorul, în 
data de 7 ianuarie, se încheie 
ciclul tradiţionalelor sărbători de 
iarnă. Prin ritualul specific acestui 
eveniment religios, în această zi 
se sfinţesc apele mari şi se purifică 
mediul înconjurător de forţele 
malefice.
La sfîrşitul slujbei de sfinţire a apei, 
crucea este aruncată în apă, iar tinerii 
care vor s-o recupereze din apă sînt 
răsplătiţi cu colaci, cu fructe şi cu 
bani. Cel care scoate crucea din apă 
va avea noroc tot anul.
În noaptea de Bobotează, tinerele 
fete îşi visează ursitul. Ele îşi leagă 
pe inelar un fir roşu de mătase şi pun 

busuioc sub pernă. Cele care cad pe 
gheaţă în ziua de Bobotează se vor 
mărita în acel an, spun bătrînii.
Tot pentru a afla cine este ursitul, 
tînăra care vrea să-şi afle destinul 
pregăteşte o turtă din făină sărată şi 

din apă. Tînărul care îi aduce în vis o 
cană cu apă este ursitul ei
Tradiţia spune că, dacă plouă în ziua 
de 6 ianuarie, iarna va fi una lungă, 
iar dacă este frumos afară se spune că 
vom avea parte de o vară frumoasă. 
Dacă bate crivăţul, roadele vor fi 
bogate, iar dacă pomii sînt îmbrăcaţi 
în promoroacă va fi belşug şi sănătate. 
De Bobotează nu se spală rufele. Şi tot 
în această zi sînt interzise certurile în 
casă şi nu se dă nimic cu împrumut.
De Bobotează, potrivit tradiţiei, se 
consumă alimente specifice: grîu fiert 
cu miere, iar după apusul soarelui se 
poate mînca şi piftie.
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De cîte feluri e Aghiasma în intelesul ei 
de slujbă?
De două feluri: mare şi mică. Cea 
mică se mai numeşte în popor şi 
sfeştanie, care înseamnă luminare, sau 
slujba luminilor, pentru ca la început 
se înţelegea prin ea Aghiasma cea 
mare, care se săvîrşeşte la Bobotează, 
sărbatoare numită şi ziua luminilor 
sau a lumînării, deoarece atunci se 
botezau catehumenii. 
Cînd se săvîrşeşte Sfintirea cea mică a 
apei?
În biserică, de regulă la fiecare zi 
întîi a lunii, iar în case, oricînd cer 
credincioşii, mai ales în zilele de 
miercuri şi vineri dimineaţa. Cînd 
preoţii, potrivit hotărîrilor Sf. Sinod 
merg să boteze casele credincioşilor, 
aceştia sunt datori să-i primească 
pe preoţi cu bucurie şi cu dragoste, 
deoarece preoţii aduc binecuvîntarea 
şi ajutorul lui Dumnezeu asupra casei 
şi a familiei lor, prin apa sfinţită cu 

care-i stropesc. 
Care sunt roadele şi folosul acestei 
slujbe?
Ştiut să fie ca prea bun obicei este şi 
folositor de suflet să se facă în biserici, 
în mănăstiri şi în case, Sfinţirea apei 
la toate zilele dintîi ale lunii şi a stropi 
pe oameni în mănăstiri şi în chilii, 
aşişderea şi în casele mirenilor şi 
toate ale lor. Această apă sfinţită pe 
care Duhul Sfînt prin rugăciunile 
preoţilor o sfinţeşte, multe feluri de 
lucrări are, precum însăşi ectenia 
Sfinţirii şi rugăciunea mărturisesc. Că 
prin stropirea ei, duhurile cele viclene 
din tot locul se gonesc şi se iartă de 
păcatele cele mici de peste toate zilele, 
adică nălucirile diavoleşti, gîndurile 
cele rele; iar mintea se curăţeste de 
lucrurile cele spurcate şi îndreptată 
spre rugăciune se face; aduce dar pază, 
înmulţirea cîştigului şi îndestulare; 
bolile goneşte şi dă sănătate trupească 
şi sufletească.  La Bobotează, atît în 

ajun, cînd se sfinţeşte apa cu care 
preoţii botează apoi casele creştinilor, 
cîntînd troparul Botezului: «În 
Iordan, botezîndu-Te Tu, Doamne...», 
cît şi în însăşi ziua Bobotezei, după 
Sfînta Liturghie, cînd se sfinţeste apa 
pe care o iau creştinii pe la casele lor 
pentru tot anul. 
De ce se spune «Sfinţirea cea mare a 
apei»?

Pentru că apa de la Boboteaza are 
o putere deosebită, fiind Sfinţită 
printr-o îndoită chemare a Sf. Duh 
în cursul rugăciunii de sfinţire, iar 
Sfinţirea are loc în însăşi ziua în care 
Mîntuitorul a sfinţit apele, botezîndu-
Se în Iordan. De aceea şi slujba 
Aghiasmei mari este mai lungă şi 
mai sărbătorească decît a Aghiasmei 
mici, iar cîntările şi rugăciunile ei 
pomenesc şi preaslăvesc îndeosebi 
Botezul Domnului în Iordan. 
Ce putere are apa sfinţită de la 
Bobotează şi cum o folosim?
Aghiasma Mare, adică apa Sfinţită 
de la Bobotează, are, într-o măsură 
cu mult mai mare, puterea sfinţitoare 
şi tămăduitoare, precum şi darurile 
minunate, pe care am spus că le 
are Aghiasma mică. De aceea, 
ea se păstrează nestricată vreme 
îndelungată, rămîne tot aşa de 
proaspătă, de curată şi plăcută la 
gust ca şi cînd ar fi atunci scoasă din 
izvor. O parte din ea se păstrează în 
biserică, într-un vas anume, numit 
şi aghiasmatar, şi e folosită de preot 
la o mulţime de slujbe (ierurgii). 
Cu această apă sfinţită se stropesc 
persoanele şi lucrurile care trebuie 
exorcizate, curăţite sau sfinţite. Se 
întrebuinţează, de pildă: la botezul 
copiilor, la rugăciunea pentru durerea 

de cap, la rînduiala de curăţire a 
fîntînii spurcate, la binecuvîntarea 
începerii semănăturilor, la vasul cel 
spurcat, la ţarinele (holdele), viile 
şi grădinile bîntuite de lăcuste şi 
gîndaci, la Sfinţirea crucii şi a troiţei, 
a clopotului, a vaselor şi veşmintelor 
bisericeşti s.a. 
Aghiasma Mare se foloseşte de 
asemenea la Sfinţirea bisericii şi a 
antimiselor, a Sfîntului Mir şi a altora. 
Se obişnuieşte ca credincioşii să 
bea din Aghiasma mare timp de 
8 (opt) zile în şir, începînd din 
ajunul Bobotezei, pînă la încheierea 
praznicului, adică pînă la 13 ianuarie. 
După aceea, ea se poate lua numai 
după Spovedanie. Îndeosebi cei opriţi 
de la împărtăşire se pot mîngîia luînd 
aghiasmă şi apoi anaforă. Cînd ne 
împărtăşim, Aghiasma se ia după 
împărtăşire, fiind mai mică decît 
Sfînta împărtăşanie, iar cînd luăm 
numai anafora, Aghiasma se ia înainte 
de aceasta, fiind mai mare ca anafora. 
Putem stropi cu Aghiasma cea mare 
casa, curtea şi gradina, vitele şi chiar 
ogoarele şi livezile noastre, pentru a 
le feri de rele. În caz de boală, putem, 
de asemenea, să gustăm din ea cu 
credinţă. Căci apa aceasta, avînd într-
însa darul şi puterea dumnezeiască 
a Sfîntului Duh, a făcut adesea 
multe minuni, însănătoşind bolnavi, 
tămăduind răni, apărînd de rele, de 
necazuri şi de primejdii.

Stimaţi cititori!
În ziarul “Reporter USEM” sunt 
publicate mai multe învăţături şi 
imagini cu caracter duhovnicesc, fapt, 
ce presupune o atitudine evlavioasă şi 
respectuoasă. Vă rugăm să nu folosiţi 
ziarul în scopuri menajere!
Dacă nu mai aveţi nevoie de el, 
dăruiţi-l prietenilor, cunoscuţilor şi 
celor ce doresc să-l citească.

Pagină realizată de Valentin Ceban

În fiecare an, la 20 ianuarie, 
sărbătorim Soborul Sfîntului Ioan 
Botezătorul, zi în care îl cinstim pe 
cel care l-a botezat pe Hristos în 
Iordan. Sfîntul Ioan Botezatorul s-a 
născut în cetatea Orini, în familia 
preotului Zaharia. Elisabeta, mama 
sa, era descendentă a seminției lui 

Aaron. Nașterea prorocului Ioan s-a 
petrecut cu șase luni înaintea nașterii 
lui Isus. Părinții Sf. Ioan Botezătorul, 
Zaharia si Elisabeta erau rudenii 
a Fecioarei Maria. La vîrsta de 30 
de ani, Ioan Botezătorul a primit 
chemarea.
Ioan Botezătorul  şi  Înaintemergătorul 
Domnului este cel mai mare dintre 
profeţi, glasul care strigă în pustie 
«gătiţi calea Domnului», făclia 
Luminii dumnezeieşti, care stă la 
graniţa dintre cer şi pămînt şi uneşte 
Vechiul şi Noul Testament. Trimis 
de Dumnezeu în deşert să anunţe 
vestea cea bună a venirii lui Mesia 
şi să pregătească calea lui Iisus, Ioan 
îşi împlineşte misiunea botezînd pe 
Iisus în apele Iordanului. De acum 
strălucirea lui urma să scadă, iar a 
Mîntuitorului să crească. Model de 
înfrînare, de pocăinţă, de curăţire 
de patimi prin asceză şi rugăciune, 
iniţiator al vieţii monastice şi a 
celei pustniceşti, Ioan nu va înceta 
niciodată să fie cel care găteşte calea 
ce duce la Hristos.

Ziua Sf. Ioan Botezătorul reprezintă 
punctul final al sărbătorilor de iarnă. 
Aceasta e o zi de bucurie. Cine nu se 
veseleşte în această zi, va fi trist tot 
anul. Sf. Ioan Botezătorul e patronul 
pruncilor. 
În această zi, femeile se cred mai 
tari decît bărbaţii lor. În acea zi 
bărbaţii nu mai au treabă cu ele, 
lăsîndu-i chiar nemîncaţi, căci 
aceasta, zic ele, e într-un an o dată. 
În ziua şi în noaptea de Sf. Ion se 
organizat-o petrecere a nevestelor 
– Tontoroiul femeilor. Femeile se 
adunau la o gazdă, unde aduceau 
alimente şi băutură. După ce mîncau 
şi beau, cîntau, jucau şi chiuiau 
toată noaptea. Dimineaţa ieşeau pe 
drum, unde îi luau pe sus pe bărbaţii 
ieşiţi întîmplător în calea lor şi-i 
duceau cu forţa la rîu sau la o apă, 
ameninţîndu-i că îi aruncă dacă nu 
se răscumpără, de obicei cu o vadră 
de vin. Unele femei mergeau prin 
case şi-i stropeau cu apă pe cei pe 
care îi întîlneau. 
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