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CÎND ÎŢI ADUCI AMINTE DE DUMNEZEU, ROAGĂ-TE;
CA ATUNCI, CÎND UIŢI DE EL - SĂ AIBĂ GRIJĂ DE TINE.

NAŞTEREA MAICII DOMNULUI  21 septembrie — Hramul Satului. 
Sunt aşteptaţi toţi la această sărbătoare. Programul de slujbă: la ora 7.30-rugăciunile 

dimineţii; 7.45- sfi nţirea apei mici; 8.15-citirea ceasurilor; 8.45-Slujba Divină. După 
terminarea liturgiei, ne vom deplasa la locul consrucţiei bisericii şi se va săvîrşi sfi nţirea 
răstignirii /crucii/. La fi nal ne vom putea bucura şi de o trapeză.

Despre ziua copilului 
am spune, că noi toţi am 
fost copii şi ştim ce aşteap-
tă un copil de la părinţi 
(cel care are, dar cel ce 
n-are?).

Ziua copilului este un 
prilej de a sărbători copi-
lăria, de a oferi sprijin co-
piilor, de a inspira comu-
nitatea şi familia noastră, 
de a aprecia şi iubi copiii 
şi de ce nu de a-i pregăti 
pentru un viitor sănătos, 
fericit şi plin de succese.

Biserica totdeauna este 
în sprijinul educaţiei copi-
ilor, mai cu seamă în cele 
moral-spirituale. Către 
această sărbătoare pentru 
unii copii le-au surîs noro-
cul. Nu avem un program 
fi x stabilit, cît, cui şi ce să 
dăm. La moment din ceea 
ce avem, cu aceea putem 
să ne împărtăşim şi cu alţii. 
Lucruri bune se fac nu nu-
mai în biserică,ci şi în afara 
ei. Deaceea s-au oferit unor 
copii mai nevoiaşi: dulciuri, 
pîine, făină, ulei.

Copilul este darul lui 
Dumnezeu dat părinţilor.

Ocrotiţi-i!

„Postul este 
înfrînarea de toate 
mîncărurile, sau, 
la caz de boală, 

numai de unele, de asemenea şi de băuturi şi de 
toate cele lumeşti şi de toate poftele cele rele, 
pentru ca să poată creştinul să işi facă rugăciunea 
lui mai cu înlesnire şi să îi fi e milostiv Dumne-
zeu. Încă şi pentru a ucide poftele trupului şi a 
primi harul lui Dumnezeu...”. 

Postul este o faptă de virtute, un exerciţiu 
de înfrînare a poftelor trupului şi de întărire 
a voinţei, o formă de pocăinţă, deci mijloc de 
mîntuire. Dar este în acelaşi timp şi un act de 
cult, adică o faptă de cinstire a lui Dumnezeu, 

pentru că el este o jertfă, adică o renunţare de 
bună voie la ceva care ne este îngăduit, izvorîtă 
din iubirea şi respectul pe care îl avem faţă de 
Dumnezeu. 

Postul este şi un mijloc de desăvîrşire, de 
omorîre a voii trupului, un semn văzut al rîv-
nei şi sîrguinţei noastre, spre asemănarea cu 
Dumnezeu şi cu îngerii, care n-au nevoie de 
hrană.  «Postul este lucrul lui Dumnezeu, căci 
Lui nu-I trebuie hrană - zice Sf. Simion al Te-
salonicului. Este viaţa şi petrecere îngerească, 
pentru că îngerii sunt fără hrană. Este omorîrea 
trupului, că acesta hrănindu-se, ne-a făcut morţi; 
şi izgonirea patimilor este postul, căci lăcomia 
întărîtă patimile.

Despre ziua copilului 
am spune, că noi toţi am 

1 iunie – 
Ziua

Copilului

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

DESPRE  POST 

Pentru începerea acestui proiect aţi avut ca 
sprijin o altă biserică, un alt proiect? 
Ca bază la acest proiect al bisericii din s. 

Revaca a stat actuala biserică “Adormirea Mai-
cii Domnului” din Căpriana, o soră geamănă a 
mănăstirii “Putna” şi care pe timpuri a avut acest 
aspect. La 1801 precum se ştie, la cutremurul cel 
mare din Moldova au căzut 47 de  cupole de bise-
rici medievale printre care  şi Căpriana, iar la 1819 
noul mitropolit Bănulescu Bodoni a refăcut-o într-
un stil din baroc amesticat cu clasică. Biserica a 
avut şi  cupole  baroce la 1819, dar către 1870 au 
fost refăcute în cupole simple  care sunt şi astăzi la 
Căpriana. Asemenea biserici în asemenea stil nu-
mai pe timpul lui Ştefan cel Mare   s-au construit 
peste 70, deci este vorba de sec. XV fi indcă în sec. 
XVI - XVII numărul lor erau de ordinul cîtorva 
sute şi Moldova se deosebea de celelalte ţări din 
jur anume prin această îmbinare armonioasă în 
ortodoxie a unor elemente de arhitectură gotică.

Mulţi cred că 
catolicismul şi go-
ticul este una şi 
aceiaşi ori goticul 
este venit din Asia 
Mijlocie prin inter-
mediu cruciadelor 
unde au participat 
şi mulţi romani. Se 
ştie lupta crucia-
ţilor împreună cu 
Mircea cel Bătrîn la 
Nicopole împotriva 
turcilor. Deci elemente de contact au existat foarte 
multe şi Moldova este unica ţară ortodoxă unde 
goticul s-a îmbinat atît de armonios încît  a dus 
la constituirea unei arhitecturi irepetabile pe tot 
globul pămîntesc, deci este o tradiţie a noastră 
multiseculară.

(Continuare în pag.2)

DE VORBĂ CU ARHITECTORUL

Eugen BÎZGU
arhitector
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Cînd îţi aduci aminte de Dumnezeu - roagă-te, ca atunci cînd uiţi de El - să aibă grijă de tine. 

 (Continuare din pag.1)
Astfel de biserici se mai păstrează actual?
Deci la noi în spaţiu pruto-nistrian au existat 

mai multe biserici de asemenea factură inclusiv 
biserica de la Lăpuşna demolată la 1817, două bi-
serici de la Cetatea Albă demolate pe la 1870, au 
mai fost şi în Hotin, au fost şi în Chilia, de altfel 
cea din Hotin este acum restabilită de restaura-
torii ucraineni, exact în formele sale origianale, 
nu au denauturat cu nimic aspectul ei de altădată. 
Au mai existat şi în Chişinău, ultima biserică de 
acest fel a fost demolată la 1962, cînd s-a făcut 
bulevardul Tinereţii este vorba de biserica “Sf. 
Ilie” de lîngă “Piaţa Ilie” de altădată.

Vorbim de demolări, dar actual mai sînt?...
Ba da sînt, deci în perioada interbelică s-au 

construit mai multe biserici de asemenea  factură, 
unele au fost terminate unele neterminate, nu-
mărul total spre cunoştinţa mea era în jur de 92. 
Există şi biserici noi construite după 1990, care 
tot se ridică peste 100. Putem enumera biserica 
de la Ciocana care este făcută pînă la nivelul 
zero, sau biserica de pe strada Studenţilor deja 
care functionează de 10 ani.

Dar aşa proiect ca la Revaca mai există în 
ziua de astăzi?
Da, după acest  proiect se construieşte, este în 

stadia de fi nalizare, se pune acoperişul, mănăstirea 
Cainarii Vechi r-nul Floreşti. La intrarea în Cahul 
era preconizat, dar au schimbat cu alt proiect.

Cred că în faţa acestei biserici ar fi  bine să 
fi e şi o clopotniţă cu acelaş aspect...
Da, desigur, în general multă lume s-a de-

prins că imaginea bisericii tradiţională este cu 
clopotniţă împreună, dar cercetarea arhivelor, 
imaginilor vechi şi săpăturilor arhiologilor au 
demonstrat că abia către sfîrşitul sec. al XIX-lea 
încep să apară biserici cu clopotniţa împreună, 
pînă la acea perioadă toate clopotniţele erau 
separate. Iar alipirea clopotniţei faţă de biserică 
s-a făcut ca o urmare  unei comodităţi mai mari 
de a trage clopotul la timp în cadrul sfi ntelor 
slujbe. Astăzi suntem într-o epocă modernă cînd 
am putea instala şi clopote electronice, clopote 
conduse de computere şi nu ar fi  o problemă ca 
ele să bată în momentul exact şi la momentul 
cel  mai potrivit. Căci pe timpuri, cînd se făcea 
slujbă în interior era un om special care ieşea din 
biserică şi îi  făcea semn clopotarului cînd trebuia 
să tragă clopotul. Cred că acest eveniment deja 
dispare şi cel ce bate clopotele deja singur ştie 
să o facă. Este bine să revenim la formele noas-
tre tradiţionale de altădată şi apoi o biserică cu 
clopotniţă separată arată cu mult mai bine decît 
una cu clopotniţă în care toate formele parcă 
se îngrămădesc. Pe viitor vom amplasa planul 
general al întregului teritoriu unde se va construi 
Biserica şi veţi putea observa lucruri frumoase 
în care necesită realizare. 

DE VORBĂ CU 
ARHITECTORULAşa e plăcut şi bine primit ca orice 

creştin, după ce  primeşte cele cerute 
de la Dumnezeu, dacă cererea lui a fost 
auzită şi îndeplinită, să-I aducă laudă şi 
mulţumire pentru toate. Acest gest de 
mulţumire  l-au făcut şi copiii din cl. II-a 
“A”, a Liceului Teoretic “Iulia Haşdeu” 
din or. Chişinău spre fi nele anului şcolar, 
printr-o excursie de neuitat la locurile 
plăcute şi de nedescrise, Orheiul Vechi.

Dis-de-dimineaţă în ziua de 30 mai, 
toţi copiii luaţi fi ind de mînuţe de părin-
ţii lor au mers cu autocarul la locurile 
sfi nte pentru ai mulţumi Lui Dumnezeu  
pentru terminarea anului şcolar cu succes 
şi în acelaşi timp pentru a se odihni în 

Poiana Codrului 
Orheiului.

Ajunşi la lo-
cul planifi cat ne-
am împărtăşit cu 
vederea din toate frumuseţile: locurile 
înalte, mănăstirea rupestră ce se afl ă pe 
marginea stîncei, casa muzeu ş.a. Elevii 
au fost impresionaţi şi de lucrările ma-
nuale a unor copii din localitate, care 
reprezentau clopotniţa de pe stîncă.

La întoarcere s-a făcut popas în po-
iana Codrului, desigur şi aici nu s-a uitat 
de conlucrarea dintre profesor - părinte - 
copil. Odată cu ideea doamnei Doloşcan 
de a merge în excursie, s-a propus şi 
organizarea unor jocuri. După ce au luat 
masa pe iarba verde, s-a încununat cu 
acele jocuri distractive de neuitat fi ind 
implicaţi toţi, de la mic la mare.

Astfel fi ecare s-a întors cu inima 
plină de bucurie, sfinţenie, aşa cum 
spuneau unii părinţi: “chiar am primit 
plăcere sufl etească.” Credem că le-a 
rămas impresii bune  tuturor, şi astfel 
de călătorii se vor mai organiza.

Comitetul părintesc

EXCURSIE -
împlinire şi dăruinţă

Acum, de cîteva luni, peste tot unde 
ai merge, cu cine nu te-ai întîlni, 

pe cine nu ai asculta, toţi vorbesc despre 
“Programul anti-criză”. Toţi vorbesc des-
pre acest termen, dar gîndesc cum cred ei, 
în felul lor pentru a arăta oamenilor că ar 
fi  o ieşire din situaţie. E fi resc, că azi e o 
situaţie mai difi cilă şi nu acuzăm pe ni-
meni, dar dacă ne amintim de Evanghelia 
care zice “Mai întîi scoate bîrna din ochiul 
tău, apoi scoate-o din ochiul aproapelui 
tău”. Ne dăm bine seama că noi înşine 
trebuie să fi m pildă, apoi să dăm şi altora 
învăţătura cea bună.

E foarte important ca atunci cînd vrei 
să faci un bine la nivel de ţară, pentru po-
por, trebuie să faci o schimbare în sufl etul 
tău, să fi i mai bun, mai înţelept, mai blînd, 

îngăduitor şi cu frică de Dumnezeu, aşa 
cum un sfînt părinte ne spune - să căutăm 
pacea în lăuntru -nostru şi mii de oameni 
se vor mîntui în jurul nostru.

Deci, ne întoarcem la aceea ce spune, 
că am pentru a depăşi ceea ce se întîmplă 
în popor, desigur, trebuie mai întîi, pe noi 
să ne cercetăm. Pentru că văzînd mila lui 
Dumnezeu, vedem şi pedeapsa Lui, prin 
aceea că îngăduie acele arşiţe, ploi cu 
grindină prin unele localităţi ş.a., acestea 
toate sunt pentru ale noastre fărădelegi.

Un îndemn pentru toţi: să ascultăm 
de glasul Bisericii,să ne mărturisim, să 
ne împărtăşim, să respectăm poruncile, 
să fi i milostiv cu cei în suferinţă. Astfel 
vom ieşi din toate tipurile de criză. Aşa 
să ne ajute Bunul Dumnezeu.

Program ANTI-CRIZĂ

Sfi nţirea Troiţei
Odată cu lărgirea cimitirului, a fost înălţate o Troiţă 

mare şi un Monument în memoria ostaşilor căzuţi pe 
cîmpurile de luptă în războiul  al doilea mondial pentru 
apărarea patriei. La aceste lucrări şi-au adus contribuţia: 
văduva cu banul ei, fi i, fi ice şi nepoţi, enoriaşii satului, 
dar şi cei ce nu au fost indiferenţi. Este un lucru înălţă-
tor, pe neaşteptate, la care în timpul instalării s-a simţit 
un duh al dragostei şi al unirii. Aducem mulţumiri 
tuturor şi vă spunem La Mulţi Ani. Iar ziua prielnică în 
care s-a sfi nţit, a fost cea stabilită – cea mai importantă 
zi de pomenire a răposaţilor. Iar pentru dînşii răsună 
întotdeauna – Veşnică Pomenire.
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Cînd îţi aduci aminte de Dumnezeu - roagă-te, ca atunci cînd uiţi de El - să aibă grijă de tine. 

Înălţarea Sfi ntei Cruci este una dintre 
cele mai vechi sărbători creştine, închinată 
Crucii Domnului nostru Iisus Hristos. În 
caledarul ortodox praznicul se sărbătoreşte 
pe 14/27 septembrie şi este una din cele 
două zile de post strict (ajun) de peste an, 
alături de Tăierea Capului Sfîntului Ioan 
Botezătorul (11 septembrie). Prin această 
sărbătoare creştinii comemorează două 
evenimente deosebite din istoria lemnului 
sfi ntei crucii: 1.afl area crucii pe care a fost 
răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, de către 
Sfînta Elena împărăteasa, mama împăratu-
lui sfânt Constantin cel Mare şi înălţarea ei 
solemnă în văzul tuturor de către patriarhul 
Macarie de Ierusalim, 335 în ziua de 14/27 
septembrie; 2.readucerea lemnului sfi ntei 
cruci de la perşi, în anul 629, pe timpul 
împăratului bizantin Heraclius, care a 
depus-o în biserica Sfîntului Mormînt din 
Ierusalim, după ce patriarhul Zaharia de 
Ierusalim a înălţat-o în văzul tuturor, la 
14/27 septembrie 630. 

Începutul cultului public şi ofi cial al 
Crucii lui Iisus s-a petrecut în anul 335, cu 
ocazia sfi nţirii bisericii zidite de împăratul 
Constantin cel Mare, la propunerea împă-
rătesei Elena, pe Golgota, locul Clavarului 
şi al îngropării Mântuitorului Iisus (vestita 
biserică a Sfântului Mormînt).

NOTĂ: Deoarece biserica e în cinstea 
“Înălţarea Sfi ntei Cruci”, se planifi că in-
stalarea unei răstigniri /Cruci/ pe teritoriul 
construcţiei bisericii. Avînd la bază con-
strucţiile ce se vor desfăşura, e necesar să fi e 

înălţată o Sfîntă Cruce pentru pază în primul 
rînd, căci ea va fi  arma principală împotriva 
vrăjmaşului, de a trece orice greutate, pentru 
a trece peste orice ispită ce ne va sta în cale, 
şi în acelaşi timp pentru păstrarea  liniştei şi 
ajutor în toate aşa cum i s-a arătat Împăratu-
lui Constantin în amiaza zilei semnul Crucii 
cu stele pe cer, şi scriind: «Întru aceasta vei 
birui». Cum este spus, că Crucea pentru cei 
ce nu cred este peire, iar pentru cei ce cred 
este puterea lui Dumnezeu. Noi credem că 
ne va ajuta... Ceea ce vedem în imagine este 
o schiţă a proiectului. Cu ajutorul Domnului, 
dacă se va instala pînă în preajma sărbătorii, 
de Hramul Satului 21 septembrie-Naşterea 
Maicii Domnului, va fi  sfi nţită de un sobor 
de preoţi care vor participa la dumnezeeasca 
slujbă.

Tropar. Mîntuieşte, Doamne, poporul 
Tău, şi binecuvintează moştenirea Ta. Bi-
ruinţă binecredincioşilor creştini, asupra 
celor potrivnici dăruieşte, şi cu Crucea Ta 
păzeşte pe poporul Tău.
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ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI  

Biserica lui Dumnezeu prăz-
nuieşte la 1/15 septembrie In-
dictionul, adică începutul anului 
nou bisericesc, luînd acest obicei 
de la cei de demult. La romani, 
indictionul (de la latinecul indic-
tio)era un fel a lor de a număra 
anii şi anume era o perioadă de 
15 ani, pentru adunarea dărilor 
către stat.

Perspectiva anului bisericesc 
este mereu mai ascendentă, de la 
cele de jos şi decăzute  spre cele 
înălţătoare şi vindecătoare de 
prăbuşire. 

Sfînta Biserică serbează însă 
această zi pentru două pricini: 
întîi pentru că luna septembrie 
este socotită ca începutul anului. 
Drept aceea, ea mulţumeşte lui 
Dumnezeu pentru roadele de pes-
te an şi se roagă ca şi anul viitor să 
fi e roditor. Cea de-a doua pricină 
a Bisericii este că ea cinsteşte 
această zi ca ziua în care Domnul  
a pus începutul propovăduirii Sale 
în lume. Astăzi, ea face inceput, 
astfel, la anul Domnului cel bine 
primit, deschide împărtăşirea 
noastră din cununa bunătăţilor 
dumnezeieşti, a noului an ce în-
cepe, iar scopul ei este plinirea 
lui Hristos în noi, adică plinirea 
noastră după chipul şi asemăna-

rea lui Hristos. În cinstea acestui 
început al propovăduirii Domnu-
lui, Biserica aminteşte astăzi de 
intrarea Domnului în sinagoga din 
Nazaret unde, dîndu-I-se Cartea 
proorocului Isaia, a afl at locul în 
care Mîntuitorul şi lucrarea Lui 
în lume sunt zugrăvite de proo-
roc prin aceste cuvinte: “ Duhul 
Domnului este peste Mine, pen-
tru care M-a uns să binevestesc 
săracilor. M-a trimis să vindec pe 
cei zdrobiţi cu inima; să propovă-
duiesc robilor dezrobirea şi celor 
orbi vederea; să slobozesc pe 
cei apăsaţi şi să vestesc anul cel 
plăcut al Domnului. Şi, închizînd 
cartea şi dîndu-o slujitorului, a 
şezut, iar ochii tuturor din sina-
gogă erau aţintiţi asupra Lui. Şi 
El a început a zice către el: Astăzi  
s-a împlinit Scriptura aceasta în 
urechile voastre” (Luca 4,18-21). 
Prăznuim deci astăzi anul Domnu-
lui cel bine primit, dînd mulţumire 
pentru toate bunătăţile pe care 
le-am luat din mîinile Domnului, 
măcar că, pentru ele, şi noi singuri 
suntem datori să ne sîrguim, ca 
să fi m bine primiţi înaintea Lui. 
Dar prăznuim nu indictionul cel 
moştenit de la împăraţii romani, 
ci pe cel aşezat nouă de Împăratul 
slavei, Hristos, iar Indictionul lui 

Hristos reprezintă poruncile Lui 
cele sfi nte.

Că Împăratul nostru Hristos 
nu căuta de la noi fi e şi aramă, 
argint şi aur. Ci, în loc de fi er şi 
aramă, El caută de la noi bunătatea 
credinţei celei întemeiate şi tari, în 
dreapta cinstire de Dumnezeu. Ca, 
prin credinţa aceasta, ca printr-o 
armă de fi er şi o pavăză de aramă, 
să biruim pe cei potrivnici,urmînd 
strămoşilor noştri care,... “prin 
credinţă, au biruit împărăţii, 
au făcut dreptate, au dobindit 
făgăduinţele, au astupat gurile 
leilor, au stins puterea focului, 
au scăpat de ascuţişul sabiei, 
s-au împuternicit, din slabi ce 
erau s-au făcut tari în războaie, 
au întors taberele vrăjmaşilor în 
fugă” (Evrei 11, 33-34). Aseme-
nea, în loc de argint, Împăratul 
nostru Hristos caută de la noi 
bunătatea nădejdii celei neîndoite 
spre Dumnezeu, nebăgînd seama 
la toate primejdiile şi necazurile 
ce vin de la lume, de la trup şi de 
la diavol, care năvălesc asupra 
noastră. Că “nădejdea nu ruşi-
neză” (Romani 5,5), dimpotrivă, 
nădejdea răsplătirii îndeamnă 
pe ostaşi la luptă şi la nevoinţă, 
precum şi Sfîntul Damaschin 
zice: “Mucenicii Tăi, Doamne, 

cu credinţa întărindu-se şi cu 
nădejdea împuternicindu-se, au 
stricat tirănia vrăjmaşului şi au 
dobîndit cununile” ( Octoih, glas 
trei, miercuri, stihovna Vecerni-
ei). Iată de ce “Cei ce se încred 
în Domnul sunt ca Muntele 
Sionului; nu se va clătina în veac 
cel ce locuieşte în Ierusalim” 
(Ps. 124,1). În sfîrşit, în loc de 
aur, Împăratul nostru Hristos cere 
de la noi bunătatea cea scumpă 
a dragostei către Dumnezeu şi 
către aproapele, cea nefăţarnică. 
Că, precum aurul este mai cinstit 
decît argintul, arama şi fi erul, aşa 
dragostea este mai cinstită decît 
nădejdea şi credinţa, precum este 
scris: “Şi acum rămîn aceste trei: 
credinţa, nădejdea şi dragostea. 
Iar mai mare dintre acestea este 
dragostea” (I Corinteni 13,13).

Început de nou an bisericesc
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C S L V A R E R I U O I 
L O P O T E O L V Ă B Z 
T I R I L P R O O R O C 
Ă S E I U I D G S A A V 
C I D U C V A L E V A P 
Ă N Î L S Î N Z Î E N E 
L O W U A N B O T E S T 
T D R N V Ă N I Î Z O R 
A R E M L L I C N Ă T U 
D A N O E I R E G P R L 
U M E D E   A C A T A P E 
H O O A E R Ă M S A E T 

Ce este Biserica? O comunitate creştină, 
adică, dacă ea este susţinută, ea există, 

este vie, lucrătoare şi în acelaşi timp ea este 
fi ltru de curăţire a sufl etului şi a trupului, adică 
ea ne este sprijinul în suspine şi nevoi, la ea 
mergem pentru a ne potoli setea şi prin cuvîntul 
lui Dumnezeu a ne încărca bateria sufl etului. 
Pentru cine Dumnezeu este Tată, pentru acela 
Biserica este mamă. Totdeauna ne ocroteşte cu 
Harul Său, ne îndulceşte din mila şi bunătăţile 
Sale. Cînd ne este greu zicem - of, Doamne 
şi nu altceva , pentru că incoştient ne aducem 
aminte de Creator. Iar cînd îţi aduci aminte 
de Dumnezeu, roagă-te, ca atunci cînd uiţi de 
El- să aibă grijă de tine. Dacă ea este casa lui 
Dumnezeu şi fi ecare cu a sa contribuţie  ştim a 
o împodobi, înfrumuseţa, atunci şi darurile  lui 
Dumnezeu se revarsă peste noi.

Totuşi, greutăţi au existat şi există, aceasta 
se observă, dar nu trebuie să ne discurajăm. 
Noi cu gîndul construcţiei Bisericii vom  merge 
înainte. Cînd e important să dai o mînă de 
ajutor, atunci cînd e greu socot eu şi dacă unii 
zic - să vedem începutul şi apoi vom da şi noi 
ajutor, aceasta se egalizează cu ideia de demult 
cînd erau închise bisericile şi funcţionau unde 
şi unde, iar unii la întrebarea de ce nu merg la 
biserică, răspundeau cu cuvintele - cînd se va 
deschide biserică şi la noi, atunci vom merge. 
Se deschideau biserici şi la ei în localitate şi 
cei ce n-au frecventat-o înainte aşa au mers pe 
drumul lor, iar cei ce au avut grijă de sufl etul 
lor, nu L-au uitat pe Dumnezeu niciodată. 

Aducem mulţumiri tuturor pentru ctitoria, 
ajutorul cu care contribuiţi. Cei ce aveţi posibil 
să faceţi un bine, e bine să-l faceţi azi. Pentru că 
pocăinţă după moarte nu există. De cîte ori după 
ce pierdem banii spunem: mai bine îi dădeam 
la Biserică. Atunci cînd se strică producţia 
sau ne-o fură ce zicem, de o vindeam, aveam 
şi eu şi ajutam şi Biserica. Nu întîmplător e 
aceasta. Dumnezeu nu caută la faţa omului, ci 
la inima lui...

Amintind cele spuse mai înainte de cei ce 
ziceau în sinea lor, că mai întîi să vadă începutul 
construcţiei şi apoi vor ajuta şi ei, pot zice şi 
atunci cînd vor merge construcţiile - dacă se 
construieşte înseamnă că este cu ce. Şi atunci 
eu vin cu acea zicală - cel ce nu vrea să lucreze, 
găseşte pricini. Aceasta o zic nu pentru o 
discurajare, ci pentru ca aceste cuvinte să ajungă 
la inimile celor nemilostivi. Şi ce, dacă nu eşti 
din această localitate. Atunci cînd un trecător 
cere o bucată de pîine nu-i dai, pentru că nu este 
de la tine din localitate sau cartier? Chiar dacă 
vă este greu, nu aveţi - să ştiţi că atunci sunteţi 
la examenul care în faţa Dumneavoastră este 
Dumnezeu şi vă cercetează inima.

Vă îndemn pe fiecare să vă examinaţi 
inimile şi să faceţi bine. Aşa cum a fost primit 
banul văduvei, îl primeşte şi pe al tău, din 
puţinul care-l ai. Fiţi ctitori la construcţia noii 
biserici. Doamne ajută.

Celui care cere de la tine, dă-i; şi de la 
cel ce voieşte să se împrumute de la tine, nu 
întoarce faţa ta. (Matei V, 42)

Символ веры
Верую во единаго Бога Отца, 

Вседержителя, Творца небу и 
земли, видимым же всем и не-
видимым. И во единаго Господа  
Иисуса  Христа, Сына Божия, 
Единороднаго, Иже от Отца рож-
деннаго прежде всех век: Света 
от Света, Бога истинна от Бога 
истинна, рожденна, не сотворен-
на, единосущна Отцу, Имже вся 
быша. Нас ради человек и на-
шего ради спасения сшедшаго с 
небес, и воплотившагося от Духа 
Свята и Марии Девы, и вочело-
вечшася. Распятаго же за ны при 
Понтийстем Пилате, и страдав-
ша, и погребенна. И воскресшаго 
в третий день по писанием. И 
возшедшаго на небеса, и седяща 
одесную Отца. И паки грядуща-
го со славою судити живым и 
мертвым, Егоже Царствию не 
будет конца. И в Духа Святаго, 
Господа животворящаго, иже от 
Отца исходящаго, иже со Отцем 
и Сыном спокланяема и ссла-
вима, глаголавшего пророки.Во 
едину Святую, Соборную и Апо-
стольскую Церковь. Исповедую 
едино крещение во оставление 
грехов. Чаю воскресения мерт-
вых, и жизни будущаго века. 
Аминь.

RUGĂCIUNE LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR
Doamne, Dumnezeul nostru, Care cu chipul Tău ne-ai cinstit pe noi oamenii şi ne-

ai îmbrăcat cu voie de sine stăpînitoare; Cel care ai intrat în Biserică la înjumătăţirea 
Praznicului şi ai învăţat pe oameni, încît se mirau popoarele şi ziceau: De unde ştie 
Acesta Scriptura, nefi ind învăţat? Şi David grăieşte: Veniţi, fi ilor, ascultaţi-mă pe mine 
şi vă voi învăţa pe voi frica Domnului. Cel ce ai învăţat pe Solomon înţelepciunea, 
Dumnezeule al tuturor, Cuvîntule, Împărate al tuturor, deschide sufl etul şi inima, gura 
şi mintea robilor Tăi (N), ca să priceapă şi să înveţe şi să facă voia Ta; şi-i fereşte pe 
dînşii de toată ispita diavolească, păzindu-i în toate zilele vieţii lor şi făcîndu-i să spo-
rească totdeauna în toate poruncile Tale, cu rugăciunile preacuratei Maicii Tale şi ale 
tuturor sfi nţilor Tăi.  AMIN.

Puteţi asculta Duminica glasul bisericii 
la emisiunea ortodoxă « UN DANGĂT 
DE CLOPOT » pe undele radioului  
Radio Sîngera-frecvenţa 96.2. Predica 
duminicală, învăţături, sfaturi - ora 15.00.

ÎN TABELUL DE MAI JOS - 
GĂSIŢI CUVINTELE: 1. Petru, 
2.Pavel, 3.Ioan Botezătorul, 4. 
Ascultare, 5. Noe, 6. Clopot, 7. 
Sinod, 8. Catapeteasmă, 9. Teolog, 
10. Înălţare, 11. Predică, 12. Eden, 
13. Înger, 14. Crin, 15. Izbăvire, 
16. Sînzîene, 17. Adam, 18. Eva, 19. 
Duh, 20. Prooroc.

În mun. Chişinău s. Revaca se începe construcţia unei noi biserici 
ortodoxe cu hramul ,,ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI ,, 

Rugăm toţi oamenii de bună credinţă care dispun de mijloace 
băneşti, au posibilitatea să facă un bine, ajutîndu-ne la construcţia 
Bisericii. /Consiliul Parohial/
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 Nu numai banul văduvei...

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


