
Știri și activități din raionul Rîșcani, Moldova l Mark Gilchrist, voluntar în Corpul Păcii, SUA
În mod gratuit, fără politică, fără religie, fără publicitate, fără SPAM, datotorită ... S.U.A.!

Conținutul acestui buletin informativ în nici un fel nu reflectă pozițiile guvernului SUA sau al Corpului Păcii.

În medie, Corpul Păcii SUA voluntar își petrece aproximativ 800 de zile de servire într-o țară străină.

Ianuarie
2017 Îți place cum scriu?

DISTRIBUIE
și prietenilor tăi!

Bisericile ortodoxe sînt frumoase cu o
influenţă puternică arhitecturală din  Estul
mijlociu, deci puteţi  vedea şi admira
cupolele ascuţite şi acoper-
işurile ornamentate şi colorate.
Nu este nimic neobişnuit de a
întîlni biserici zugrăvite în
verde sau albastru cu cupole au-
rite.

Mai mult de 90% de
moldoveni sînt creştini
ortodocşi, sub patriarhia ruse-
ască cu toate acestea numărul
săptămînal de credincioşi care
fregventează biserica este
redus.

Cuvîntul ,,ortodox”provine
din greaca ,,,ortox” semnifică ,,corect”şi
,,doxa”-,,credinţă”,deci adepţii Credinţei
Ortodoxe şi Iudeii se cosideră ,,creştini
care gîndesc adevărat”

Două lucruri separă Creştinii Ortodocşi
de religiile de vest: primul lucru- Biblia
este aproape la fel, dar traducerea testa-
mentului vechi la Creştin ortodocşi este

bazată pe iudaism  iar cea de vest pe tra-
ducere ebraică.

În al 2-lea rînd  aproape 1,000 ani în
urmă , credinţa a purtat Spiritul
Sacru cauzat de ,,Marea
Schismă”,oficial divizînd Biser-
ica Catolică şi cea Ortodoxă.
Vorbitorii de limba latină, inter-
pretarea catolică a crezului de la
Niceea, Iusus şi Tată şi Duhul
Sfînt, în timp ce doar Tatăl  fig-
urează în interpretarea Orto-
doxă a vorbitorilor de
limbagreacă.

Religia a suferit  o lovitrură
grea pe parcursul a 5
decenii începînd cu anul

1940 cînd soveticii au interzis
orice cult după ce au format Re-
publica Socialistă Moldovenească
care cîndva a fost o regiunea nu-
mită Basarabia, care facea parte
din România. Bisericile nu au fost distruse,
dar au fost folosite cu alte scopuri,era in-
terzisă fregventarea lor. Religia s-a întors
în 1991, după destrămarea Uniunii Sovi-
etice şi Republica Moldova a devenit inde-
pendentă. Doi ani mai tîrziu, ţara a adoptat
constituţia în care se prevede dreptul la re-
ligie. 

Deja de cîţiva ani , bisericile nu mai sunt
scutite de taxe. Se zvoneşte că unii lideri
politici sînt susţinuţi de anumiţi preoţi.

În comparație cu multe dintre religiile
mai noi din Statele Unite, care au funcții
sociale puternice, credincioșii aici sunt
mai solitari, concentrându-se pe rugăciune
și pe Dumnezeu. 

Înafară de preoţi care binecuvintează şi

oameni şi lucruri, eu nu am  văzut  inoriaşi
care să spună vre-o rugăciune înainte de
masă. Se practică uneori să se spună “Tatăl
nostru” înnainte de masă, dar nu prea des.

Slujbele aici se petrec mai des sîmbăta şi
duminica dimineaţa cu sunete de clopot
chemînd oamenii la rugăciune.Durează
cîteva ore,dar nu este program structurat
ca la bisericile de vest. Creştinii pot veni şi
pleca în timpul slujbei,ruga,asculta corul şi
slujirea preotului.

Nu ve-ţi găsi scaune sau strane în biseri-
cile  creştine ortodoxe, oamenii stau în pi-
cioare sau în genunchi în timpul slujbei. 

Un singur rol în comunitate pentru
preot este să binecuvânteze totul. În zilele
de sărbători religioase (mai ales primavara
de Paşte, am observat,) el vizitează toate
birourile, magazinele și multe case, cântă,
se roagă, și stinge lumina
totul cu apă  sfinţintă
(agheazmă) Atunci când se
construieşte o clădire ,birou
sau casă un preot binecuvin-
tează şi sfinţeşte pentru
binele omului.

Calendarul
Istoric vorbind, Paştele

aici a devenit una din cele
mei importante sărbători,
Crăciunul venind cu secole
mai tîrziu. Se crede că dacă
Isus a fost conceput primă-
vara, calendaristic naşterea
lui este fixată în ianuarie. 

Moldovenii au început re-
cent să sărbătorească "Crăciunul
pe stil nou" la 25 decembrie, dar
aceasta nu este o sărbătoare ofi-
cială. Crăciunul tradițional aici
este la 7 ianuarie. Spre deosebire
în S.U.A., în cazul în care Crăci-
unul cade într-un weekend,  nu se
dau zile libere suplimentare. 

Postul
Postul aici, nu este la fel de popular cum

era odată, dar aderenții îl-l respectă în
fiecare miercuri și vineri, și, prin urmare,
patru perioade; Postul Mare în primăvară,
apoi prin iunie (postul lui Petru şi Pavel),
Postul la începutul lunii august (postul
Sf.Marii) și Postrul de Crăciun.

Crucea
Crucea ortodoxă are trei ,,grinzi”, cu

două mai multe decît cea latină favorizată

în vest. Deseori pe fasciculul de top sînt în-
scrise iniţialele din fraza latină ,,INRJ”care
se traduce aproximativ aşa ,,Isus din

Nazaret Împăratul
Iudeilor.”

Există câteva explicații
pentru fasciculul înclinat pe
partea de jos, inclusiv una
este  că semnul de pe cruce
e în formă de X a Sf. Andrei.
Dar  explicaţia pe care am
auzit-o în jurul valorii de
aici se referă la Hristos
răstignit, împreună cu doi
tâlhari, unul pocăit, (pe
dreapta lui, care duce spre
rai) și cel nepocăit, (pe
stânga lui, care duce în iad.) 

Icoane
Moldovenii ortodocși  de

est recunosc zeci de sfinți,
cu icoanele lor pictate în biserici, și afișate
pe calendare. Fiecare
sfânt este sărbătorit
într-o zi specială a anu-
lui, astfel încât există o
duzină de sfinți onoraţi
în fiecare lună.

Mi-au spus că ma-
joritatea moldovenilor
sînt numiţi în cinstea
unui sfînt şi probabil părinţilor le este uşor
să aleagă pentru copiii săi un nume, și cînd
copilul se naşte, el sau ea se numesc în cin-
stea sfîntului pe data cînd sa-u născut. 

Fintîni
Majoritatea fîntînilor cu apă potabilă în

sate şi oraşe sînt decorate cu  icoane.
Deasemenea  şi izvoarele sînt onorate în
cinstea unui sfînt. La cîteva izvoare se pun
lumînări în candele la date imnportante. 

Click aici
pentru 
fotos 

Donaţii şi distribuirea a
sute de colete cu produse ali-
mentare ,cadouri de Crăciun
pentru oamenii nevoiaşi din

Duruitoarea Nouă,Ion
Costeţchi şi sora d-lui,
Maria Bancu, sunt
moldovenii lunii. 

“Poate că pentru lume ești o singură
personă dar pentru o anumită
persoană ești întreaga lume.” 

Fotografii și -video:

www.Markstrail.com

Religia în Moldova
Moldovenii sunt religioși în continuare în pofida interzcerii comuniste pe parcursul a cinci decenii.

MARIA BANCU ION COSTETCHI

MOLDOVANUL LUNIISondaj distractiv 
Am întrebat 100 de oameni
ce dorinţe au în anul 2017.
Dintre care 49 speră să se
amelioreze sănătatea şi să-
şi facă noi prieteni, 25
doresc un serviciu mai bine
plătit, 19 vreau o casă nouă
şi alte lucruri şi 6 doresc in-
struire (educaţie). 

Este atît de frig că cînd am muls vaca  
am luat îngheţată!

GLUMA LUNII

O cupolă deasupra mănăstirii din Călărășeuca din nord-estul Moldovei.

Părintele Teodor Bazatin sfințește
coșuri cu  mâncare de Paști în Rîșcani.

Fotos: Clic

An Orthodox church in
Drochia, Moldova.

O călugăriță se îngrijește de flori la
Mănăstirea Rudi din Soroca. Fotos: Clic

Prieteni şi
sănătate

Serviciu 
mai bun

Lucruri!

Educaţie
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