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HRISTOS A INVIAT

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

<

Iubiţi fraţi şi surori întru 
Hristos Cel înviat din morţi, 

Vă felicit cu sărbătoarea 
ÎNVIEREA DOMNULUI

În fiecare an ne vestim 
unii altora că prin Învierea lui 
Hristos moartea a fost biruită, 
repetând cuvintele femeilor 
mironosiţe care au vestit pri-
mele Apostolilor că au găsit 
mormântul Domnului gol şi că 
Cel pe care îl aşezaseră cu două 
zile înainte în mormânt a înviat. 
Dar tot acum ne bucurăm să 
primim salutul lui Hristos cel 
Înviat Pace vouă!

Sf. Evanghelist Ioan ne pre-
zintă prima arătare a Domnului 
Înviat către ucenici: „Şi fiind 
seară, în ziua aceea, întâia a 
săptămânii, şi uşile fiind încu-
iate, unde erau adunaţi ucenicii 
de frica iudeilor, a venit Iisus şi 
a stat în mijloc şi le-a zis: Pace 
vouă! Şi zicând acestea, le-a 
arătat mâinile şi coasta Sa. Deci 
s-au bucurat ucenicii văzând 
pe Domnul.” (Ioan 20, 19-20). 

Pacea pe care le-o aduce 
Mântuitorul se referă în primul 
rând la împăcarea omului cu 
Dumnezeu. Adam, cel ce a 
refuzat dragostea şi comuni-
unea cu Dumnezeu, s-a aflat 
tulburat în sufletul lui pentru că 
a pierdut sensul existenţei sale. 
Creat după chipul lui Dumne-
zeu şi tinzând la asemănarea 
cu Creatorul său, primul om nu 

putea afla sensul vieţii în afara 
legăturii cu Dumnezeu. De ace-
ea, nu putea fi împăcat. Adam 
a pierdut odată cu dragostea lui 
Dumnezeu şi pacea sufletului. 
Şi de la Adam, orice om trăieşte 
tragedia separării de Dumnezeu 
în primul rând ca o neîmpăcare 
sufletească. Fericitul Augustin 
redă foarte bine această stare 
a omului prin cuvintele „Că 
ne-ai făcut spre a Te căuta şi 
neliniştit este sufletul nostru 
până nu se va odihni întru 
Tine.” 

Hristos a venit să restabi-
lească comuniune omului cu 
Dumnezeu şi să-i readucă omu-
lui pacea sufletului. Sf. Pavel 
spune creştinilor din Roma că: 
„fiind îndreptaţi din credinţă, 
avem pace cu Dumnezeu, prin 
Domnul nostru Iisus Hristos.” 
(Rom. 5,1). 

În Hristos se împlinesc 
aceste cuvinte ale profetului. 
Hristos a adus pacea între 
oameni şi cu Dumnezeu prin 
jertfa pe Cruce. Ceea ce era 
vrăjmăşie, căci stabilise o se-
paraţie între om şi Dumnezeu, 
a fost desfiinţat pe Cruce prin 
jertfa, oferirea de Sine a lui 
Hristos. Urmarea mândriei şi a 
neascultării lui Adam a fost se-
pararea de Dumnezeu, urmarea 
smereniei omului-Dumnezeu 
şi a ascultării până la moarte 
„şi încă moarte pe Cruce” (Fi-

lip. 2,8), a fost împăcarea cu 
Dumnezeu. 

Hristos aduce pacea îm-
păcării omului cu Dumnezeu, 
pacea biruinţei asupra păcatului 
prin jertfa pe Cruce. Iar această 
biruinţă şi puterea ce izvorăşte 
din ea o transmite Apostolilor: 
„Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace 
vouă! ”Precum M-a trimis 
pe Mine Tatăl, vă trimit şi eu 
pe voi”. 

Iubiţi credincioşi,
Hristos ne dăruieşte şi nouă 

tuturor pacea Sa aducătoare de 
bucurie. Ca şi Apostolii oare-
când, primind pacea lui Hris-
tos aflăm împăcare sufletelor 
noastre şi ne arătăm vrednici 
de primirea lui Hristos Înviat în 
Taina Sf. Împărtăşanii. Iar apoi 
mărturisim că am aflat „Duhul 
cel ceresc, am aflat credinţa cea 
adevărată”, credinţa mărturisi-

toare a Învierii Domnului. Ca 
şi pe Apostoli, întâlnirea cu 
Hristos cel Înviat ne transformă 
din ucenici cu puţină credinţă 
şi înţelegere în mărturisitori ai 
Învierii Domnului. 

Îndemnul meu la acest praz-
nic slăvit este să cerem lui 
Hristos cel Înviat, să ne dăru-
iască pacea Sa aducătoare de 
bucurie, pacea sufletului şi cea 
a împăcării cu semenii.

Hristos Domnul să vă dă-
ruiască pacea Sa şi bucuria 
Apostolilor ce L-au întâlnit pe 
Domnul Înviat. Această pace şi 
bucurie să se sălăşluiască între 
noi toţi, în familie, la serviciu, 
oriunde şi oricînd.

Vă salut frăţeşte în Hristos 
Domnul Cel Înviat şi vă urez 
Sărbători fericite! .

Hristos a Înviat!

CUVÎNT LA ÎNVIEREA DOMNULUI

ANUNŢ! Anul acesta ca şi anii trecuţi, ne vom 
aduna la cimitirul din localitate Duminica a doua 
după Paşti, 11 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…

6 MAI - Din această dată la biserică vor intra în orînduiala slujbelor-SĂRIN-
DARELE ( 40 slujbe la vii şi concomitent 40 slujbe la răposaţi, fiind încununate cu o 
masă de binefacere. Cine binevoieşte şi doreşte să facă un bine sufletului său, totodată 
şi celor ce nu-s cu noi, vă puteţi alătura cu noi la rugăciune). Nu evita, fii al 40-lea…

9 MAI -  După Sf. Liturgie /aproximativ ora 11.00/ vom veni la cimitir ca să înălţăm 
rugăciuni- întru pomenirea ostaşilor răposaţi / căzuţi pe cîmpurile de luptă, pentru apărarea 
ţării şi a credinţei. Ne vom aminti în rugăciune şi de cei cei ce nu are cine să-i pomenească.../.
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 (Continuare din numărul trecut)
O să fie în stare să gîndească femeia?
Dumnezeu răspunse:
- Nu numai că o să fie în stare să gîndească, 

ci să şi negocieze.
Atunci îngerul văzuse ceva şi întinzînd mîna, 

atinse obrazul femeii.
- Doamne, mi se pare că modelul ăsta pierde 

lichid. Ţi-am spus eu că prea multe lucruri ai 
încercat să pui în ea.

- Nu pierde lichid, e o lacrimă, il corectă 
Dumnezeu.

- Pentru ce lacrimă? Întrebă îngerul
- Lacrimile sunt felul ei de a exprima jalea, 

dragostea, singurătatea, trădarea, suferinţa şi 
orgoliul.

Asta îl mişcă mult pe înger:
- Eşti un geniu, Doamne, te-ai gîndit la toate. 

Femeia este într-adevăr minunată!!!
- Este! Femeia are puteri ce-i uimeşte pe toţi. 

Trece prin dificultăţi, face faţă greutăţilor, dar 
este fericită şi îndrăgostită. Surîde cînd vrea să 
strige, cîntă cînd vrea să plîngă, plînge cînd e 
fericită şi rîde cînd e nervoasă. Ea luptă pentru 
a-şi apăra valorile, înfruntă nedreptăţile. Ea nu 
acceptă un NU ca răspuns, dacă crede că există 
o soluţie mai bună. Rupe de la gură pentru ca 
familia să aibă. Va merge la medic cu o prietenă 
căreia îi este frică să meargă singură. Iubeşte fără 
să ceară nimic în schimb.

Plînge cînd fiii ei reuşesc în viaţă şi se bucură 
cînd prietenii obţin premii, este fericită cînd aude 
de o nuntă sau de naşterea unui copil.

I se frînge inima cînd moare o prietenă. 
Suferă cînd pierde pe cineva drag. În schimb se 
dovedeşte a fi puternică  atunci cînd crezi că ea a 
epuizat toate forţele.

Ştie că poate vindeca suferinţa cu un sărut şi 
o îmbrăţişare.

Şi totuşi femeia are un defect:
Ea nu ştie care este adevărata ei valoare...

Duminica a 3-a 
după Învierea 

Domnului 
este numită 

Duminica 
Sfintelor Femei 
Mironosiţe. Felicităm 

toate mamele, bunicile, 
doamnele şi domniţele 
cu acest prilej, dorindu-vă: sănătate, 

pace, răbdare, înţelepciune, curaj şi să 
vă învredniciţi de cele mai înalte valori 

spirituale şi mîntuire sufletească. 
La Mulţi Ani!!!

Iarăşi e primăvară,
Iarăşi e aprilie; 

Soseşte sărbătoarea,
Învierii Domnului.

Ce fericit e acela care a putut 
trăi înţelept, slujind Iubirea 

şi Adevărul, să fie amîndorura drept, 
să nu greşească nici Iubirii cînd apără 
Adevărul Sfînt, nici Adevărul să nu-l 
calce pentru al Iubirii legămînt. 

Cu aceste cuvinte de încurajare, ele-
vii cl. a III-a „A”, de la Liceul Teoretic 
„Iulia Hasdeu”, mun. Chişinău, conduşi 
de învăţătoarea Doloşcan Aurelia ne-
au făcut să simţim multă bucurie în 
inimile noastre, organizînd o sărbătoare 
frumoasă şi plăcută sufletului, la care 
au participat elevii claselor primare, 
părinţi, învăţători. Sărbătoarea a fost 
deschisă de către Preotul Anatolie 
Gîrbu, parohul Bisericii Ortodoxe din 
s. Revaca, aducînd explicaţie sărbăto-
rii Întrării triumfale a Domnului Iisus 
Hristos în Ierusalim, că a venit pe un 
măgăruş, simbolizînd putere, răbdare, 
umilinţă; a vorbit şi despre însemnăta-
tea Învierii Domnului, Paştele fiind cea 
mai mare sărbătoare a creştinilor. Ea ne 
aminteşte de minunea Învierii din morţi 
a lui Hristos.

Elevii cl. a III-a, prin recitalul de 
poezie şi cîntecele interpretate, încă o 

dată ne-au adus la cunoştinţă ce-a făcut 
Isus Hristos pentru întreaga omenire, şi 
pentru fiecare om în parte. E important 
ca copiii din pruncie să cunoască Ade-
vărul. Aceasta este menirea noastră, 
a părinţilor, învăţătorilor, preoţilor, 
să-i deprindem să caute acest adevăr 
în Sfînta Scriptură – Biblia, în Sfînta 
Biserică. Lăudabil e faptul că elevii 
ştiu că Isus a venit pe pămînt, a păti-
mit, a fost răstignit, a murit pentru ale 
noastre păcate, a înviat  ca să ne arate 
calea spre cer. 

Ne-au felicitat cu ocazia acestei 
sărbători, dorindu-ne multă sănătate, 
pace în suflet, fericire, bunăvoinţă şi 
înţelegere în familiile noastre, binecu-
vîntarea şi dragostea lui Dumnezeu şi 
ca Lumina Învierii să fie cu noi cu toţi 
în toate zilele vieţii noastre. 

Paştile … o zi de sărbătoare, în care 
creaţiunea îşi preamăreşte Creatorul.

Paştile … un nou început pentru o 
viaţă nouă…

Paştile … e sărbătoarea candelelor 
aprinse.

Paştile … e invitaţia la masa taine-
lor.

Paştile … e sărbătoarea iubirii.

Eugenia SARABAŞ, 
învaţătoare (clasa a IV-a „A”)

Un defect al femeii... În preajma Sfintelor Sărbători
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La un bătrîn călugăr, a venit într-o zi un tînăr 
pentru a se spovedi şi a-i cere sfat. Din 

vorbă în vorbă, tînărul îi spuse:
- Părinte, sunt destul de rău. Aş vrea să mă 

schimb, dar nu pot. Îmi pierd uşor răbdarea. Atunci 
cînd mă enervez, vorbesc urît şi multe altele. Am 
încercat să mă schimb, dar nu am putut. Totuşi, 
eu sper că după ce voi mai creşte, voi putea să mă 
schimb, nu-i aşa?

- Nu,  i-a răspuns bătrînul. Vino cu mine!
L-a dus pe tînăr în spatele chiliei, unde începea 

pădurea, şi i-a spus:
- Vezi acest vlăstar, ştii ce este?
- Da, părinte, un puiet de brad.
- Smulge-l!
Tînărul a scos brăduţul imediat. Mergînd mai 

departe, călugărul s-a oprit lîngă un braduţ ceva 
mai înalt, aproape cît un om.

- Acum, scoate-l pe acesta.
S-a muncit băiatul cu pomişorul acela, dar 

cu puţin efort a reuşit pînă la urmă să-l scoată. 
Arătîndu-i un brad ceva mai mare, călugărul i-a 
mai spus:

- Smulge-l acum pe acela.
- Dar e destul de mare, nu pot singur.
- Du-te şi mai cheamă 

pe cineva.
Întorcîndu-se tînărul 

cu încă doi flăcăi, au tras 
ce-au tras de pom şi, cu 
multă greutate, au reuşit, 
în sfîrşit, să-l scoată.

- Acum scoateţi bradul 
falnic de acolo.

- Părinte, dar ace-
la este un copac mare 
şi bătrîn. Nu am putea 
niciodată să-l smulgem 
din rădăcini, chiar de-am 
fi şi o sută de oameni.

- Acum vezi, fiule? 
Ai înţeles că şi relele 
apucături din suflet sunt 
la fel? Orice viciu sau 
orice neputinţă pare, la început, inofensivă şi fără 
mare importanţă, dar, cu timpul, ea prinde rădăcini, 
creşte şi pune stăpînire din ce în ce mai mult pe su-
fletul tău. Cît este încă mică, o poţi scoate şi singur. 
Mai tîrziu vei avea nevoie de ajutor, dar fereşte-te 
să laşi răul să ţi se cuibărească adînc în suflet, căci 
atunci nimeni nu va mai putea să ţi-l scoată. Nu 
amîna niciodată să-ţi faci curăţenie în suflet şi în 
viaţă, căci mai tîrziu, va fi cu mult mai greu.

“Degeaba tăiem crengile păcatului în afara 
noastră, dacă în noi rămîn rădăcinile care vor 
creşte din nou.”

Timpul 
schimbării

Am visat că avusesem o 
întrevedere cu Dum-trevedere cu Dum-revedere cu Dum-evedere cu Dum- cu Dum-

nezeu. 
„Aşa dar, zici că vrei să ai o 

întrevedere cu Mine?” întrebă 
Dumnezeu. 

„Dacă...aveţi puţin timp...” 
am zis eu. 

Dumnezeu a zîmbit 
„Timpul meu este Eternita-

tea. Ce anume te-ai gîndit să 
mă întrebi?” 

„Ce anume te surprinde cel 
mai mult pe Tine, Doamne, cînd 
e vorba despre umanitate?... 

Dumnezeu răspunse.... 
• “Faptul că oamenii se plic-

tisesc cînd sunt copii. Ei se 
grăbesc să crească mari, şi apoi 
tînjesc să fie copii din nou.” 

• “Că îşi pierd sănătatea fă-
cînd bani, şi apoi îşi pierd banii 
ca să-şi recâştige sănătatea.” 

• “Că gîndindu-se speriaţi 
la viitorul lor, ei uită prezentul, 
aşa încît ei nu mai trăiesc nici în 
prezent şi nici în viitor.” 

• “Că trăiesc ca şi cum nu ar 
muri niciodată, şi mor ca şi cum 
nu ar fi trăit niciodată.” 

Dumnezeu îmi lua mîna mea 
în mîna Sa, şi pentru o vreme s-a 
lăsat o tăcere. 

Atunci am întrebat... “Ca 
părinte, ce fel de lecţii de viaţă 
ai vrea Tu să înveţe copii Tăi?” 

Dumnezeu a replicat cu un 
zîmbet: 

• «Să înveţe că nu poţi să faci 
pe nimeni să te iubească. Ceea 
ce poţi face este să te laşi pe tine 
însuţi să fii iubit.» 

• «Să înveţe că nu e bine să 
te compari cu nimeni.»

• «Să înveţe că un om bogat 
nu este neapărat acela care are 
cel mai mult, ci acela care are 
nevoie de cel mai puţin.» 

• «Să înveţe că e nevoie doar 
de cîteva secunde ca să deschizi 
o rană adîncă în persoana pe 
care o iubeşti, şi că e nevoie de 
mulţi ani ca să vindeci rana.» 

• «Să înveţe să ierte prin 
practicarea iertării.” 

• «Să înveţe că există per-
soane care îi iubesc mult de tot, 
dar pur şi simplu nu ştiu cum 
să-şi exprime sau să-şi arate 
sentimentele.» 

• «Să înveţe că doi oameni 
pot să privească la acelaşi lucru 
şi să le vadă în mod diferit.» 

• «Să înveţe că nu este tot-
deauna suficient să fie iertaţi 
de alţii. Ci să se ierte pe sine 
înşişi.»

«Şi să înveţe că Eu sunt aici, 
întotdeauna.»

Întrevedere 
cu Dumnezeu

Rugăciunea: Potolirea fricii
Fiind furtună mare, căpitanul unei corăbii îi dădu po-

runcă celui mai tînăr marinar să se urce pe catarg şi să lege 
o frînghie ce se rupsese. 

Marinarul se înfricoşa şi, înainte de a se urca, se duse 
puţin în cabina sa. 

Cum se întorsese înviorat la faţă, capitanul îl ispiti: 
- Ai băut o gură de rachiu!? 
- Nu, răspunse supus marinarul, m-am rugat lui 
Dumnezeu. 



Stimaţi cititori, dacă aţi citit acest număr al  publicaţiei 
şi nu doriţi să-l păstraţi, transmiteţi-l la alţi cititori, dar vă 

rugăm să nu-l folosiţi pentru necesităţi auxiliare. 

MD-2091, mun. Chişinău, s. Revaca, str. A. Mateevici nr. 7, 
e-mail:biserica-revaca@mail.md,tel: 0 373/22/41-43-34,  

GSM 0692-81-699, 0671-81-699   Protoiereu Anatolie Gîrbu
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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 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/

BANCA ENERGBANC. 
Codul băncii ENEGMD22   
Cont Curent Nr.222483264-lei MD
222483264. 840-dolari SUA;
222483264.978-EURO

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.

JERTFIŢI PENTRU CONSTRUCŢIA  BISERICII 
«ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI» 

S. REVACA, MUN. CHIŞINĂU

Schimbă-ţi viaţa. Părăseşte păcatul şi 
vei avea bucurie, părăseşte păcatul 

şi vei avea sănătate, vei cunoaşte pe Dum-
nezeu. De cîteva zile mi se învîrtie în minte 
un cuvînt al Sf. Antonie, şi anume că noi 
nu ajungem să Îl cunoaştem pe Dumnezeu 
din pricina a două lucruri: negrija şi lenea. 

Şi mă gîndeam ce înseamnă să Îl cu-
noşti pe Dumnezeu. Şi dacă nu ajungi să 
Îl cunoşti, înseamnă că nu ai grijă ca să -l 
cunoşti şi că ai lenevie. Dar a-L cunoaşte 
pe Dumnezeu nu înseamnă a şti despre El, 
aceasta este la măsura catehumenului, cel 
care începe să înveţe despre Dumnezeu. A-l 
cunoaşte pe Dumnezeu înseamnă a-L trăi 
pe Dumnezeu în viaţa ta, cum zice Sf. Ap. 
Pavel, că „nu mai trăiesc eu, ci Hristos 
trăieşte în mine”. 

În tot ceea 
ce faci  în 
viaţa ta să 
te raportezi 
l a  D u m -
nezeu,  să 
treci cumva 
prin mintea 
lui Dumnezeu, 
a s t a  înseam-
nă să Îl cunoşti. 
Să ne schimbăm viaţa, să ajungem şi noi să 
Îl iubim pe Dumnezeu. Nu aşa, să spunem: 
iubire, iubire, dragoste; nu cuvîntări senti-
mentaliste, ci viaţa noastră să fie iubire, cum 
zicea un Părinte cu viaţă înaltă duhovniceas-
că, că dacă va veni vremea să pui capul pe 
butuc, să poţi să îl pui pentru Hristos.

Îndemn pentru tine
Sfînta Treime: 

Unul şi trei, 
trei şi unul

- Cum se poate în-
chipui Sfînta Treime 

în una şi aceeaşi fiinţă? 
întreabă odată un om pe 

un preot. 
Preotul îi răspunse: 
- Ia pildă, fiule, soare-

le. El unul este, şi totuşi, 
trei chipuri are. El, cu 
lumina şi căldura lui 
una sunt, cu toate că-s 
trei. Şi-s trei, cu toate 
că-s una.

Un sătean era certat cu altul. 
Diavolul îi puse în minte gîndul 
să ucidă pe cel cu care se duş-
mănea. 

Celălalt, care era un om cre-
dincios, cînd se duse la spovedit, 
îi spuse părintelui despre această 
vrăjmaşie. 

Preotul îi spuse că se va putea 
împărtăşi numai dacă se împacă 
cu duşmanul său. 

Omul merse atunci la cel cu 
care era certat şi-i zise: 

- Iată, prietene, am venit să-ţi 
cer iertare şi să mă împac cu tine, 
că vin Sfintele Paşti şi aş vrea să 
mă împărtăşesc... 

Celălalt îi răspunse: 
- Bine-ai făcut c-ai venit, 

pentru că, uite, trebuie să-ţi spun 
că de trei ori te-am pîndit la loc 
dosnic să te omor. Mulţumesc lui  
Dumnezeu c-ai venit şi m-ai ferit 
astfel de mare păcat. 

Cu sufletul plin de dragoste, 
cei doi săteni işi dădură mîna şi 
de-atunci rămaseră prieteni buni.

Iertarea:
Chiar de nu eşti 

vinovat, cere iertare!

Într-o zi, un om credincios fiind între-
bat de un prieten de-al său: 

- Spune-mi, frate, cînd omul se întoar-
ce din nou la Dumnezeu, ce daruri încep 
să lucreze mai întîi în viaţa lui: credinţa, 
căinţa, frica de iad, nădejdea? 

Credinciosul i-a răspuns: 
- Spune-mi, prietene, cînd o roată înce-

pe să se învîrtă, care-i spiţa care porneşte 

mai întîi? 
- Pornesc toate deodată, răspunse 

prietenul. 
- Vezi, zise credinciosul, aşa e şi cînd, 

sub bătaia vîntului Duhului Sfînt, sufle-
tul nostru porneşte la drum nou. Toate 
darurile cereşti şi sufleteşti se pornesc 
deodată, spre o rodnică lucrare, întocmai 
ca spiţele roţii.
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FERICIŢI CEI MILOSTIVI, CĂCI ACEIA SE VOR MILUI

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


