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IUBIŢI CREDINCIOŞI, 
În această sfântă noapte, prăznuind 

Învierea Domnului, mărturisim cu toată 
tăria sufletului nostru credinţa în Domnul 
nostru Iisus Hristos Cel înviat din morţi. 
În această sfântă noapte, bucuria Învierii 
o unim cu faptele petrecute cu puţin timp 
înainte: patimile, răstignirea şi îngroparea 
Celui ce a înviat din morţi. În această noap-
te sfântă, trăim bucuria înnoirii noastre 
lăuntrice pe care ne-a adus-o Dumnezeu 
- Tatăl prin moartea şi învierea Fiului 
Său şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 
înnoire ce ne este împărtăşită în Sfânta 
Taină a Spovedaniei şi plinită în cea a 

Sfintei Împărtăşanii. Această bucurie nu 
este alta decât cea a mântuirii, pe care nu 
ne-o poate lua nimeni (Ioan 16, 22) atâta 
vreme cât rămânem statornici în dreapta 
noastră credinţă ortodoxă. Această credinţă 
a rodit şi rodeşte frumosul care înalţă sufle-
tul, curăţeşte inima de toată întinăciunea, 
păstrează pe om în vrednicia de fiu al lui 
Dumnezeu (Ioan 1, 12), fiu al luminii, păs-
trează în curăţie chipul lui Dumnezeu din 
om. Frumosul ajută pe om să dobândească 
asemănarea cu Dumnezeu, adică viaţa de 
sfinţenie rânduită omului odată cu crearea 
lui (Fac. 1, 26). 

Iubiţi credincioşi, 
Dumnezeu ne încredinţează de învierea 

trupurilor noastre atât în Vechiul cât şi în 
Noul Testament. Sfântul Proroc Ilie înviază 
pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului (III 
Regi 17, 20-23); Mântuitorul înviază pe fiica 
lui Iair (Luca 8, 55), pe fiul văduvei din Nain 
(Luca 7, 11-15), pe Lazar, mort de patru 
zile (Ioan 11, 43-44). Toţi aceştia, înviaţi, 
rămân neschimbaţi cu trupurile, în timp ce, 
prin Înviere, trupul Domnului nostru Iisus 
Hristos a îmbrăcat haina slavei celei dum-

nezeieşti. Trupul 
Mântuitorului, 
după Înviere, 
este trupul cu 
care şi noi vom 
învia la învie-
rea cea de obşte. 
Despre înfăţişa-
rea trupului cu 
care şi noi vom 
învia, ne spune 
Sf. Ap. Pavel: 
„… Tu ce semeni nu dă viaţă, dacă nu va 
fi murit. Şi ceea ce semeni nu este trupul 
ce va să fie […] Dumnezeu îi dă un trup, 
precum a voit, şi fiecărei seminţe un trup 
al său […] Sunt trupuri cereşti şi trupuri 
pământeşti, dar altă este slava celor cereşti 
şi alta a celor pământeşti […] Aşa este şi 
învierea morţilor: se seamănă (trupul) întru 
stricăciune, înviază întru nestricăciune; se 
seamănă întru necinste, înviază întru slavă; 
se seamănă întru slăbiciune, înviază întru 
putere; se seamănă trup firesc, înviază trup 
duhovnicesc […]” (I Cor. 15, 36-44, 53).

(Continuare în pag.3) 

Cînd îţi aduci aminte de Dumnezeu-roagăte, ca atunci cînd uiţi de El-să aibă grijă de tine. 

Stimaţi creştini ortodocşi, HRISTOS A ÎNVIAT!
Se apropie ziua cea mare a pomenirii morţilor, sărbătoarea 

tradiţională, Paştile Blajinilor. Este ziua în care se merge mai întâi 
la biserică, la Sfînta Liturghie, pentru a face rugăciuni pentru toţi 
cei mutaţi de la noi, după care se merge la mormintele lor unde se 
aprind lumînări, tămâie, li se cîntă şi lor imnul de biruinţă asupra 
morţii “Hristos a înviat” şi se dă de pomană pentru pomenirea lor 
pască şi ouă roşii - simboluri pascale.Aşa ar tebui să facem…

O tradiţie veche şi frumoasă să nu o prefacem într-un obicei ne-
creştin, ca să devină o piatră de poticnire pentru cei slabi în credinţă.

Vă recomandăm frăţeşte să luaţi aminte la aceste cuvinte şi 
să îndemnaţi şi pe apropiaţi să fie mai atenţi cu “pomenele”, cu 
mâncarea şi băutura în această zi.

Biserica ne spune clar că pomana, adică milostenia, se oferă - 
văduvelor, orfanilor şi săracilor, ca unora care sunt în lipsuri. Masa 
de pomenire se face acasă, în familie, nu pe mormintele celor care 
aşteaptă de la noi RUGACIUNE şi nicidecum mezeluri,băuturi…
Nu vă faceţi părtaşi fărădelegii.

Aşa să Vă ajute Dumnezeu.

Pastorală la Învierea Domnului
Moto: „…acum Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a 

învierii) celor adormiţi” (I Cor. 15, 20) 

Paştile Blajinilor - ce aşteaptă morţii de la rudele lor?

ANUNŢ! Anul acesta ca şi anul trecut, ne vom aduna la cimitirul din localitate Duminica a doua după Paşti 26 
aprilie orele 11.00, adică după Sf. Liturgie săvîrşită în biserică. De ce Duminica? Pentru ca luni să aveţi posibil de a 

merge în alte localităţi ale D-voastră să-i pomeniţi pe cei răposaţi…

Hristos a înviat! adevărat a înviat!
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Pentru mine semnifică o sărbă-
toare sfîntă, că a  înviat Hristos, 
El mai întîi pentru a noastre 

păcate a fost răstignit…Fiecare trebuie 
să-L aibă alături, trebuie să le spună 
şi altora dreptatea că Hristos a înviat. 
Să-i facem cinste acestei sărbători aşa 
cum ne iubeşte pe noi Domnul. /Bîta Mi-
haiela, cl.V, Gimnaziul Nr. 67/;Mergem 
cu toţii la biserică pentru a împărtăşi 
acea fericire,bucurie că Iisus a înviat, 
iar diferitele bucate, preotulle stropeşte 
cu aghiasmă…/Bîta Cristina, cl. V/ ;…
deschiderea porţilor raiului, pentru ca 
bucuria învierii şă inunde pămîntul şi 
casa creştinilor noştri, de aceea şi spu-
nem Hristos a Înviat./Onilova Sorina cl. 
VIII/;În această zi nu se face focul, ru-
guri…mrgînd la biserică facem ca să ne 
fie iertate păcatele./Cebotari Mariana cl. 
VIII/;…ca dovadă că a înviat Hristos, noi 
zicem salutul şi răspunsul pascal Hristos 
a înviat – adevărat a înviat./Pelivanu Ion, 
cl. V/;… îmi aduc aminte de istorioara 
chinurilor şi înjosirilor Domnului…/
Bandalac Medina, cl. V/;Ciocnirea ouă-
lor cu rude, prieteni şi se spune salutul 
pascal /Prodan Victoria, cl.VII/;…copiii 
mergînd pe la rude le zice-Hristos a învi-
at. /Malai Elena, cl. VII/;…ziua de paşti 
considerînd-o cea mai sfîntă, e corect ca 
lumea să fie unită şi noi trebuie să fim 
mai iertători şi înţelegători. /Ţurcanu 
Mihai cl. VII/;Această sărbătoare ne 

ajută ca să fim mai buni la inimă şi să 
ne apropiem mai mult de credinţa or-
todoxă. /Poverenov Vadim, cl. VII/;…ne 
spălăm cu ou roşu, mergem la biserică, 
la întoarcere mîncăm sfinţit şi ne aşezăm 
la masă. /Botezatu Natalia, cl. VII/;…că 
blîndeţea şi bunătatea oamenilor îi face 
să se apropie mai mult de Dumnezeu. /
Bandalac Irina, cl. VII/;…este sărbătoa-
rea care îi face mai buni pe oameni şi 
mai încrezători în Dumnezeu…/Ciuntu 
Maricica, cl. VIII/;…zi mai specială 
decît orice duminică şi pînă la răsăritul 
soarelui poţi simţi din plin atmosfera 
acestei minunate sărbători./Graur Mari-

na, cl.IX/;…abţinerea de la bucate, de la 
fapte rele. În noaptea de paşti drumurile 
sunt luminate de focul sfînt bisericesc. 
Dimineaţa copilaşii încep a aduce vestea 
învierii Domnului... Creştinii îşi dăruiesc 
unul altuia lumină sufletească şi bucu-
rie, deoarece din dar se naşte lumina./
Bandalac Cristina, cl. IX/;…de Paşti 
Biserica devine neîncăpătoare pentru 
lumea doritoare de a asista la slujba cea 
tainică…Creştinii vin deja purificaţi su-
fleteşte, împăcaţi, luînd lumina sfîntă fac 
ca să o simtă şi în sufletul lor…/Morari 
Lilia, cl. IX/;…indiferent de bogăţie sau 
sărăcie, Paştile trebuie serbat, respectat, 
cu toată familia…/Oniţă Igor, cl. IX/;…
ziua Învierii-ziua Luminată a trecerii 
de la moarte la viaţă şi de pe pămînt la 
cer…prin jertfa lui Iisus./Tarnavscaia 
Larisa, cl. IX/;…este mergerea noastră 
la Biserică cu pască şi ouă roşii de a le 
sfinţi…/Bedros Andrian, cl. IX/;E plăcut 
atunci cînd vezi credincioşii cum se în-
grămădesc ca un muşuroi de furnici la 
locaşul sfînt pentru iertarea păcatelor, 
sfinţirea cozonacului şi pentru a asculta 
una din cele mai frumoase slujbe…/Mo-
rari Doina, cl. IX/;…înainte de începerea 
slujbei sunt toţi în aşteptarea Focului 
Haric de la Ierusalim…/Sîli Veronica, cl. 
IX/;Această sărbătoare mare îmi aduce 
bucurii, prosperitate şi mult respect 
pentru toţi…/Gramatic Constantin, cl. V, 
şcoala Nr. 35, sect. mun. Chişinău/.

Oul ca aliment ritual de consfintire a 
sarbatorii a aparut inca de la ince-

putul crestinismului. Inainte de a fi aliment, 
acesta este simbol al perfectiunii, al fecun-
ditatii si al belsugului, un microunivers care 
este sursa de miracole. Acestor atribute li se 
adauga simbolistica, deloc intamplatoare, a 
culorilor: rosul, culoarea vietii si a regalitatii, 
galbenul, culoare solara, verdele, simbo-
lizand renasterea si speranta, si albastrul, 
semnul credintei. In general, cand spunem 
“ou vopsit de Pasti”, evocam oul rosu, 

ipostaza cromatica asimilata de crestinism. 
Se poate de spus ca legendele apocrife au 
facut din oul rosu o adevarata emblema a 
sarbatorii, legandu-l de rastignirea lui Iisus 
Hristos. Astfel, cea mai raspandita credinta 
este ca Mironositele, care l-au jelit pe Iisus, 
au adus oua ca prinoase la picioarele Lui, 
iar acestea s-au inrosit de la sangele jertfirii.  
Vopsirea oualor este o traditie raspandita la 
toate popoarele. Folcloristii prevedeau ca 
“incondeiatul” si “inchistritul” vor disparea 
dar, in prezent, nu exista sat in care sa nu 
gasim aceste opere de arta taranesti.

Alfabetul simbolic folosit in incondeie-
rea oualor de Pasti are adanci semnificatii 
crestine. “Braul Maicii Domnului”, “Cru-
cea Pastilor”, “ochiul” si “porumbelul”, 
simboluri ale Duhului Sfant, “mana”, care 
semnifica binecuvantarea dumnezeiasca, 
“scara”, simbol al ascensiunii la ceruri, “pes-
tele”, incifrare a numelui lui Iisus, si “carja”, 
emblema Pastorului sufletelor ratacite, sunt 

doar cateva dintre motivele ce impodobesc 
oul traditional de Pasti.

Ouale impodobite se duc la biserica 
pentru a fi sfintite, iar dupa slujba Invierii, 
mai intai varstnicii si apoi tinerii le ciocnesc 
rostind formulele de confirmare a credintei 
“Hristos a inviat!”, “ Adevarat a inviat!”. 

Ciocnitul oualor are si conotatii prevesti-
toare: se spune ca cei care ciocnesc oua rosii 
se vor intalni si pe lumea cealalta, iar cel al 
carui ou se sparge primul, va muri inaintea 
celuilalt. Nu vă discurajaţi…  

Pus in apa impreuna cu monede, oul adu-
ce sanatate, frumusete si noroc celor care se 
spala pe fata, in zilele de sarbatoare,fetelor şi 
băieţilor le va aduce noroc. In zilele de Pasti 
si pana la Ispas, ouale impodobite nu lipseau 
dintre daruri: fetele le daruiau baietilor pre-
ferati, iar, in a doua saptamana dupa Pasti, 
finii le dadeau cadou nasilor.

In urma hotarelor deschise, copiii pri-
mesc acum oua de ciocolata.

Ce semnifică pentru tine 
Învierea Domnului /Paştile/ 

Traditia oului de Pasti
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(Continuare din pag.1) 
Aşadar haina în care se vor îmbrăca 

trupurile noastre la obşteasca înviere va fi 
haina nestricăciunii şi a nemuririi, care nu 
este alta decât haina slavei cereşti, a luminii 
dumnezeieşti cu care Mântuitorul S-a arătat 
pe Muntele Taborului când S-a schimbat 
la faţă. „Vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl 
vom vedea cum este” (I Ioan 3, 2), „Iar 
când Hristos, Care este viaţa voastră, Se va 
arăta, atunci şi voi, împreună cu El, vă veţi 
arăta întru slavă” (Col. 3, 4). De această 
slavă, care ni se dă în dar, se aminteşte şi 
la Sfânta Taină a Botezului, atunci când 
primim haină albă, pânză numită crişmă: 
„Dă-mi mie haina luminoasă, Cel ce Te 
îmbraci cu lumina ca şi cu o haină” (Ps. 
103, 2). Haina nestricăciunii şi a slavei, cu 
care ne vom îmbrăca la obşteasca înviere, 
ne este înfăţişată de chipurile sfinţilor din 
sfintele noastre icoane ortodoxe, de starea 
de sfinţenie, de prezenţa şi lucrarea harului 
Sfântului Duh. Astfel, în icoană, ni se arată, 
ni „se sugerează”, cum spun Sfinţii Părinţi, 
chipul omului înduhovnicit, „îndumne-
zeit”, pe care îl vom avea în Împărăţia 
cerurilor. Icoana ni-l arată pe omul care a 
trăit întru aşteptarea învierii morţilor şi a 
vieţii veacului ce va să fie. Icoana ne arată 
prezenţa Duhului Sfânt în omul care a do-
bândit asemănarea cu Dumnezeu. 

Fără Învierea lui Hristos, credinţa noas-
tră este zadarnică, scrie Sfântul Apostol Pa-

vel (I Cor. 15, 14); fără icoană, ne rătăcim 
de la adevărul de credinţă; lepădând icoa-
nele, tăgăduim roadele duhovniceşti ale 
Întrupării şi Învierii Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos: „Cine nu se închină icoanei, 
nu se închină nici Fiului lui Dumnezeu, 
Care este icoana vie a nevăzutului Dum-
nezeu”, scrie Sfântul Ioan Damaschin. Cei 
înstrăinaţi de adevărata credinţă creştină se 
manifestă cu nemărginită potrivnicie faţă 
de sfintele noastre icoane. Pentru aceştia, 
„viaţa pământească este doar mâncare şi 
băutură” (I Cor. 15, 32). Viaţa, pentru 
astfel de oameni, se termină la marginea 
mormântului; de aceea, atunci când mor, ei 
spun că „trec în nefiinţă”, pentru că nu cred 
nici în Învierea Mântuitorului, nici în învi-
erea morţilor şi nici în viaţa veacului ce va 
să fie,adică în Împărăţia lui Dumnezeu. 

DREPTMĂRITORI CREŞTINI,
Să ne trăim vremelnicia vieţii noastre 

pământeşti încredinţaţi permanent  de cu-
vintele Mântuitorului: „Eu sunt învierea şi 
viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va 
muri, va trai; şi oricine trăieşte şi crede în 
Mine nu va muri în veac” (Ioan 11, 25-26). 
Să luăm aminte la cele spuse de Mântuito-
rul: „… Dacă nu veţi mânca Trupul Fiului 
Omului şi nu veţi bea Sângele Lui, nu veţi 
avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă Trupul 
Meu şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică, 
şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan 
6, 53-54). Trupul şi Sângele Mântuitorului 

le primim în Sfânta Taina a Împărtăşaniei. 
Toţi vom învia, „cei ce au făcut cele bune, 
spre învierea vieţii, iar cei ce au făcut 
cele rele, spre învierea osândirii” (Ioan 5, 
29). Judecata lui Hristos va fi dreaptă şi 
aspră: „… Pentru orice cuvânt deşert, pe 
care-l vor rosti, oamenii vor da socoteală 
în ziua judecăţii” (Mat. 12, 36). De aceea, 
permanent, să punem la inimă şi cuvintele 
Sfântului Apostol Pavel: „Câţi în Hristos 
Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui 
ne-am botezat; deci ne-am îngropat cu El, 
în moarte, prin botez, pentru că, precum 
Hristos a înviat din morţi, prin slava Ta-
tălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea 
vieţii” (Rom. 6, 3-4). „Aşadar, dacă aţi 
înviat împreuna cu Hristos […] cugetaţi 
cele de sus, nu cele de pe pământ, căci voi 
aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu 
Hristos întru Dumnezeu […]

Rog pe Bunul Dumnezeu să dăruiască 
întregului popor sănătate, pace, linişte 
sufletească, bucuria mântuirii, să dez-
rădăcineze ura, ciarta şi invidia! În ziua 
luminată a Sfintelor Paşti, vă întâmpin cu 
salutul pascal 

HRISTOS A ÎNVIAT!

Al vostru părinte întru slujirea Bisericii 
şi către Hristos rugător, Protoiereul ANA-
TOLIE GÎRBU

Pastorală la Învierea Domnului

Lumina Sfanta este un miracol al Ortodoxiei care se intam-
pla in fiecare an de Pastele Ortodox la Ierusalim, cand in 

timpul Vecerniei Mari din Sambata Mare, intre orele 12.30-14.30, 
deasupra Sfantului Mormant se aprinde Sfanta Lumina, un foc care 
se pogoara din cer, manifestandu-se diferit in fiecare an si care in 
primele minute nu arde.Este o lumină lumină neaprinsă de mina 
omeneasca. Asupra acestui lucru există numeroase mărturii, sute 
si sute de credinciosi fiind prezenţi in momentul cind, in noaptea 
Invierii lui Hristos, luminează pe pamint pentru citeva clipe un foc 
nematerial, o lumină care poate fi ţinută in mină fară a te arde.

Odată, pe când mă aflam unde mă aflam [în India, 
n.ed.], un misionar străin a venit la mine şi mi-a 
spus: “Sunteţi un om bun, dar nu sunteţi o bună 

creştină”.I-am zis: “De ce?”“Fiindcă sunteţi aici de atâta 
vreme şi vorbiţi doar în engleză. Ce limbi ale băştinaşilor aţi 
învăţat?”I-am răspus: “N-am izbutit să învăţ nici o limbă a 
locului, fiindcă călătoresc foarte mult dintr-un loc în altul. De 
îndată ce învăţ un dialect, cei din jur încep să vorbească altul. 
Am învăţat să spun doar ‘ Bună dimineaţa’ şi ‘Bună seara’. 
Nimic altceva”.

“Aaa, nu sunteţi creştină. Cum puteţi evangheliza? Toţi 
învaţă dialectele locale ca să poată face asta…”

Atunci mi-am zis: “Doamne, dă-mi un răspuns pentru el”. 
Am cerut aceasta din toată inima, şi apoi i-am spus: “Ah, am 
uitat! Ştiu cinci limbi.”“Cu adevărat? Care sunt acestea?”“Cea 
dintâi limbă este zâmbetul; cea de-a doua, lacrimile. Cea de-a 
treia este a mângâia. Cea de-a patra este rugăciunea, iar cea 
de-a cincea este dragostea. Cu aceste cinci limbi mă plimb în 
toată lumea.”Atunci el s-a oprit şi mi-a zis: “O clipă. Puteţi 
să repetaţi, ca să notez ce aţi spus?”Cu aceste cinci limbi poţi 
călători în tot pământul, şi toată lumea va fi a ta. Iubeşte-i pe 
toţi ca pe tine însuţi - fără să-ţi pese de ceva, fără să-ţi pese 
de nimic.

Peste tot sunt oameni ai lui Dumnezeu (zidirea lui Dum-
nezeu, n.ed.). Nu poţi şti niciodată dacă cineva pe care-l vezi 
astăzi va ajunge mâine sfânt.

Limbi Străine…SFÂNTA LUMINA 
DE LA IERUSALIM
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SOCOTEŞTE MILOSTENIA NU CA O  
CHELTUIALĂ, CI CA UN VENIT, 

NU CA O PIERDERE, CI CA UN CÎŞTIG;  
CĂCI TU PRIN EA DOBÎNDEŞTI MAI MULT 

DECÎT AI DAT.
/SF. IOAN GURĂ DE AUR/

Doamne ajută-ne!
Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu spriginul dreptmăritori-

lor creştini, vom face încercări pentru a începe construcţiile. 
Nu zicem că nu ne va afecta această criză aşa zisa mondială, 
dar credem că nici nu ne va împedica întru totul ca să facem 
lucruri bineplăcute lui Dumnezeu. Este important să nu ne 
împedice criza sărăciei sufletului, de a ne ruga, de a face 
bine. Vă îndemn. Cei ce aveţi gîndul bun de a ne susţine 
faceţi-o azi, căci mîini poate fi tîrziu că nu aţi făcut-o cu 

JERTFIŢI
PENTRU CONSTRUCŢIA  BISERICII «ÎNĂLŢAREA SFINTEI 

CRUCI» S. REVACA, MUN. CHIŞINĂU

FERICIŢI CEI MILOSTIVI 
CĂCI ACEIA SE VOR MILUI

Sf Ioan Gura de Aur 
Aşadar, pentru că am dobîndit acest dar atît de mare al iertării păcatelor, 

să facem totul ca să nu batjocorim o binefacere ca aceasta. Dacă şi înainte 
de primirea cinstei acesteia, păcatele erau vrednice de pedeapsă, cu atît mai 
mult după ce am primit această nespusă binefacere. Cele ce spun acum nu 
le spun la întîmplare, ci pentru că văd pe mulţi creştini că duc după botez o 
viaţă mai păcătoasă decît cei nebotezaţi, că nu se vede nici un semn în viaţa 
lor că sunt creştini.

Graţie Consiliului Primăriei, la cele 0,27 ha al cimitirului vechi, s-a 
mai alocat încă 0,37 ha pentru lărgirea lui. Se va instala o Troiţă şi un 
monument în cinstea ostaşilor căzuţi pe cîmpurile de luptă, care vor 
fi sfinţite în ziua de “Blajini”, duminică 26.04.09, la orele 11.00.

mîina D-voastră. Domnul să ne păzească şi să ne ferească 
de tot răul, să ne învrednicim de un an binecuvîntat cu roade 
bogate, atît sufleteşti, cît şi pămînteşti.

ANUNŢ
6 MAI - Din această dată la biserică vor intra în 

orînduiala slujbelor - SĂRINDARELE (40 slujbe la 
vii şi concomitent 40 slujbe la răposaţi, fiind incununate 
cu o masă de binefacere. Cine binevoieşte şi doteşte să 
facă un bine sufletului său, totodată şi celor ce nu-s cu 
noi, vă puteţi alătura cu noi la rugăciune).

9 MAI - La ora 830 - vom veni la cimitir ca să 
înălţăm rugăciuni - întru pomenirea ostaşilor ră-
posaţi (căzuţi pe cîmpurile de luptă, pentru apărarea 
ţării şi a credinţei. Ne vom ruga şi pentru cei ce nu are 
cine să-i pomenească


