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Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Dreptmăritori Creştini “Bucura-
Mă-voi întru Domnul, sălta-va de ve-
selie sufletul Meu, că M-a îmbrăcat cu 
haina mântuirii, cu veşmântul veseliei 
M-a acoperit.” (Isaia 61, 10)

Cuvine-se cu adevărat, să aducem 
din inima noastră trează şi curată, gând 
şi cuvânt de preamărire şi mulţumire 
lui Dumnezeu Cel în Treime: Tatăl, 
Fiul şi Duhul Sfânt, pentru darul cel 
mai mare din lume, viaţa noastră, pri-
mită ca binecuvântare cerească.

Cu inima noastră plină de bucurie 
neadormită, slăvim pe Dumnezeu că 
ne-a orânduit prin atotştiinţa Sa, la 
vremea doar de El ştiută, ca să răsărim, 
ca ghiocelul de primăvară, legănat de 
căldură şi lumina soarelui binefăcător, 
izvorât din Duhul Sfânt.

Mai înainte vreme, David prorocul, 
inspirat de Duhul Sfânt, scrie: “Când 
privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, 
luna şi stelele pe care Tu le-ai înteme-
iat, îmi zic: Ce este omul că-ţi aminteşti 
de el? Sau fiul omului că-l cercetezi pe 
el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin 
faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste 
l-ai încununat pe el.” (Psalmul 8, 3-5).

De mare folos este să cunoaştem, 
că fiecare zidire pe care noi o vedem, 
mai dinainte a fost în gândirea lui 

Dumnezeu şi atunci, când a binevoit El, 
s-a întrupat în chipul pe care-l vedem 
noi astăzi.

Cel mai mare Apostol al lumii, 
Sfântul Pavel, ne îndeamnă chiar să 
ne lăudăm în necazurile multe care 
vin asupra noastră: “ştiind că necazul 
aduce răbdare, răbdarea încercare, 
încercarea nădejde, iar nădejdea nu 
ruşinează.” (Romani 5, 3-5).

Durerea ne învaţă iubirea lui Dum-
nezeu, ne face să ne plecăm genunchii 
şi inima întru rugăciune fierbinte 
către Dumnezeul milei, ea dezleagă 
şi mântuie de aceea se spune că este 
a opta taină.

Iubiţi credincioşi,
Se cuvine să-I mulţumim lui Dum-

nezeu chiar si pentru suferinţă - medi-
camentul îngăduit - fiecăruia dintre noi, 
aşa cum Domnul nostru Iisus Hristos 
a fost Omul durerii şi al suferinţei. 
Atunci când ne învăluie durerea şi 
suferinţa, să ne gândim la Iubirea şi 
Crucea Mântuitorului Hristos. Oricând, 
în orice dureri trupeşti sau suferinţe 
sufleteşti ne-am afla, să cugetăm la 
Viaţa şi Crucea Domnului. Atunci 
vom simţi mâna lui Iisus aşezată pe 
creştetul nostru, primind o mare alinare 
şi mângâiere. Atunci, coboară peste 

fiinţa noastră dorul de a-L urma pe 
Hristos Domnul: “Dacă Iisus Mântui-
torul nostru a pătimit şi a fost răstignit, 
atunci cu atât mai mult noi, păcătoşii, 
se cade a primi durerile si suferinţele 
cu răbdare pentru mîntuire..” (Faptele 
Apostolilor 14, 22).

CUVÎNT la Învierea Domnului nostru 
Iisus Hristos

ANUNŢ: 6 mai- Din această dată la biserică vor intra în orînduiala slujbelor-SĂRINDARELE 
( 40 slujbe la vii şi la răposaţi, fiind încununate aceste rugaciuni 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). Fii al 40-lea şi nu evita...

9 mai: La ora 8.30 - 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 ru-
găciune şi de cei ce nu are cine să-i pomenească.../.

(Continuare în pag.2)
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Cînd îţi aduci aminte de Dumnezeu - roagă-te, ca atunci cînd uiţi de El - să aibă grijă de tine. 

CUVÎNT la Învierea Domnului nostru 
Iisus Hristos

Sărbătoarea Floriilor ne aduce aminte de întrarea 
triumfală a lui Iisus în oraşul Ierusalim. Este sărbătorită 
în fiecare an cu o săptămînă înainte de Paşte şi se mai 
numeşte Duminica Stîlpărilor. Această sărbătoare o sim-
te aproape fiecare familie. Odată cu întrarea Domnului 
în Ierusalim, ne pune in faţa noastră şi simbolul puterii, 
răbdării şi a umilinţei...În toate bisericile s-au împărţit 
ramuri verzi... s-a făcut dezlegare la peşte, după care la 
noi s-a încununat Dumnezeeasca Liturghie cu o agapă 
frăţiască.

Într-o şcoală de la ţară, la ora de 
religie, un copil l-a întrebat pe preot, 
care le vorbea despre milă, ca despre 
prima virtute pe care trebuie să o avem 
neaparat ca să ne mîntuim: 

- Părinte, dar eu, care sunt sărac şi 
nu am ce dărui, cum să fac eu miloste-
nie ? Dacă aş avea şi eu mai mulţi bani, 
aş da cu dragă inimă, dar aşa ... 

- Fiule, nu asta înseamnă milă. 
Uite, de exemplu, ieri dimineaţă, 

plecînd cu treburi, am vazut-o peste 
drum pe mama ta, ieşind din curte 
şi ajutînd pînă acasă o bătrînă, ce se 
ostenea cu o legătură de lemne. Mai 
tîrziu, am zărit-o iaraşi îndrumînd un 
călător ce se rătăcise şi, chiar dacă 
nu l-a putut ospăta, un sfat bun şi o 
cană cu apă rece s-au găsit şi pentru 
el. Cînd vecina de alături a plecat în 
tîrg cu treburi, i-a lăsat în grijă copilul 
cel mic. Spre seară, cînd doi săteni 

se certau în drum, a ieşit şi, cu vorbe 
frumoase, i-a împăcat. Vezi tu, acum, 
ce este mila? Chiar dacă nu ai bani să 
dai şi celorlalţi, nimic nu te împiedică 
să-i ajuţi cu atît cît poţi. Nu trebuie să 
dai din buzunar, ci din suflet. 

“Cu un banuţ dăruit, poţi cumpăra 
cerul. Nu fiindcă cerul ar fi atît de ief-
tin, ci fiindcă Dumnezeu este atît de 
plin de iubire. Dacă n-ai nici măcar acel 
banuţ, atunci dă un păhar cu apă rece!”

(Continuare din pag.1)

Iubiţi credincioşi,
Credinţa noastră, împodobită ca o mirea-

să, pe care trebuie s-o avem în Iisus Hristos, 
Mirele Ceresc, ne va ajuta să credem cu 
nădejde în inima noastră că Dumnezeu L-a 
înviat pe Iisus din morţi. (Romani 10, 9).

Să ne îndemnăm şi să ne ajutăm unii 
pe alţii ca să punem capăt oricărui păcat şi 
rătăcire din viaţa noastră. Vom birui, desi-
gur, dacă gândul şi iubirea vor fi mereu la 
Iisus Hristos, Care ne cheamă şi ne aşteaptă 
permanent la prânzul iubirii Sale de oameni.

Să ascultăm cuvântul Domnului Dumne-
zeu, care zice: “Pocăiţi-vă şi vă întoarceţi de la toate nelegiuirile 
voastre, ca necredinţa să nu vă fie piedică. Lepădaţi de la voi 
toate păcatele voastre cu care aţi greşit şi vă faceţi o inimă nouă 
şi un duh nou. De ce să muriţi voi copiii lui Dumnezeu? Că 
Eu nu voiesc moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu; 
întorceţi-vă deci şi trăiţi.” (Iezechiel 18, 30- 32).

De ziua Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, toţi laolaltă 
şi fiecare în parte, să-I mulţumim lui Dumnezeu că S-a gândit 
la noi, aducându-ne bucuria cea mântuitoare a iertării noastre, 

Ziua Învierii lui Iisus fiind ziua cea mare a 
Iertării şi Împăcării cu Dumnezeu! De aceea, 
Iisus Hristos, de ziua Învierii Sale şi în toate 
clipele vieţii noastre, ne întâmpină şi ne 
spune ca şi femeilor mironosiţe: “Bucuraţi-
vă!” (Matei 28,9).

Acest imperativ dumnezeiesc - bucuraţi-
vă - se adresează întregului univers şi lumii 
din care trăim din mila lui Dumnezeu.

Iar Sfântul Apostol Pavel, cuprins de bu-
curia Învierii lui Iisus Hristos, din măritele 
taine dumnezeieşti, ne îndeamnă cu poruncă: 
“Bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi 
zic bucuraţi-vă. Îngăduinţa voastră să se 
facă ştiută tuturor oamenilor. Domnul este 

aproape. Nu vă împovăraţi cu nicio grijă. Ci întru toate, prin 
închinăciune şi prin rugă, cu mulţumire cererile voastre să fie 
arătate lui Dumnezeu. Şi pacea lui Dumnezeu care covârşeşte 
orice minte să păzească inimile voastre şi cugetele voastre, 
întru Hristos Iisus.” (Filipeni 4, 4-7)

Pentru aceasta vom rosti împreună: Hristos a înviat din 
morţi! (Romani 6, 4) cu moartea pre moarte călcând si celor 
din morminte viaţă dăruindu-le!

Adevărat a Înviat! (Luca 24, 34)

Duminca Floriilor

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

La începutul lunii aprilie 
anul curent, s-a desfaşurat 
cea de-a doua expoziţie de 
icoane aplicate pe lemn în 
San Pietro Infini, în apropi-
erea Romei/Italia. Din cele 
99 de modeluri, o buna parte 
au fost prezentate, la care 
impresiile tuturor au fost la 
maxim. În prezenţa delega-
ţiei din partea autorului au 
fost şi oaspeţi atît de pe loc, 
cît şi invitaţi, unde aducem 
mulţumiri şi D-lui Ghe-

orghe Rusnac Ambasador 
moldovean în Italia pentru 
a sa prezenţă. Nădăjduim să 
nu fie ultima dată, sperînd 
în acelaşi timp să avem o 
strînsă legătură de coopera-
re între noi oamenii de artă 
şi meşteşugărit cît şi cu cei-
lalţi oameni...Prin aceasta 
v-a creşte nivelul spiritual 
a poporului moldovenesc. 
Şi vom putea ridica nivelul 
moral al celor plecaţi peste 
hotarele ţării.

Intors seara tarziu de la un targ de 
departe, de unde adusese, intre altele, 
si un cos cu o minunatie de piersici, un 
taran isi puse in gand sa-i incerce pe cei 
patru feciori ai sai. Chemandu-i la el 
in dimineata urmatoare, le arata cosul 
si-i lasa mai intai sa se minuneze de 
frumusetea acelor fructe, cum nu prea 
cresteau prin partea locului, apoi darui 
fiecaruia cate o piersica, lasandu-i sa-si 
vada de ale lor. Pe la apusul soarelui, 
intorcandu-se de pe unde fusese cu 
treburi, ii chema pe toti patru in tinda 
si prinse a-i iscodi: 

- Ia zi, tu ce-ai facut cu piersica ta 
? - l-a intrebat intai pe cel mai mare.

- M-am grabit de-am mancat-o, 
tatuca, si-ti multumesc, ca tare a fost 
buna! Dar stii ce m-am gandit? Daca as 
lua samburele si l-as ingropa cu grija in 
spatele casei, udand locul, oare nu s-o 
prinde si-n pamantul nostru asa minuna-
tie de piersic? Si m-am si pus pe treaba...

- Bine ai facut, baiatul tatii! Se vede 
tu o sa ajungi un bun gospodar. Dar tu 
ce-ai facut cu piersica ta? - ii zise celui 
de-al doilea.

- Pai, am mancat-o... A fost asa de 
dulce, de frageda si de parfumata... 

- Ai mancat-o si gata? 
- Ba, dupa ce-am aruncat samburele 

si m-am lins pe degete, i-am mai cerut 
maichii una, ca prea a fost buna... 

- Fiule, fiule, ai grija si pazeste-te 
de lacomie, ca lacomul mai mult pagu-
beste si lenesul mai mult alearga! - il 
dojeni tatal cu intristare. Dar tie ti-a 
placut piersica, a fost buna? - l-a iscodit 
taranul si pe cel de-al treilea fecior. 

- Nu stiu... - zise acesta, ridicand 
cam stanjenit din umeri 

- Cum nu stii?! Da’ ce-ai facut cu 
ea? 

- Pai... am vandut-o. M-am dus cu 
ea in drum si am dat-o bine, cu zece 
bani... 

- Ehei, fiule, se vede ca tu o sa 
ajungi mare negustor. Baga insa de 
seama, ca nu toate sunt de vanzare in 
viata, mai ales ceea ce ai primit de la 
parinti! 

In cele din urma, taranul il intreba 
si pe cel mai mic: 

- Dar tie, ti-a placut piersica? 
- Nici eu nu stiu,... 
- Cum, si tu ai vandut-o, bata-te sa 

te bata?! 
- Nu, n-am vandut-o. Eu m-am dus 

pe la prietenul meu de peste drum, 
care-i tare bolnav, si i-am dat-o lui, sa 
aiba si el o bucurie, ca poate se mai 
inzdraveneste putin...  

Cu lacrimi in ochi, tatal isi lua 
copilasul pe genunchi si-i spuse, saru-
tandu-l pe crestet: 

- Nu stiu ce te vei face tu in vi-
ata, dar se vede treaba ca vei fi un bun 
crestin, iar asta se pretuieste mai mult 
decat toate!

Dar din dar - se face rai

Dumnezeu este în afara tuturor, nerămînînd 
în afară; este în toate, dar necuprins de ele; 
este mai presus de toate, fară înalţare; este 
mai jos de toate, fară coborîre; este în toate 
si, totodată, deasupra tuturor.

(Fericitul Augustin)

Tocmai neputinţa de a-L înţelege în toată 
întregimea Lui este aceea care ne face să-L 
întelegem pe Dumnezeu în toată mareţia Sa.

(Tertullian)

Expoziţie de icoane
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Puteţi asculta zilnic rugăciunea 
dimineţii la orele 600 pe undele 
radioului DISCOVERY FM, 

frecvenţa 96.2. Sinaxsar, învăţături, 
sfaturi - orele 700

Meşter popular (icoane-suvenire)
gsm 0692-81-699,  

e-mail: girbuanatolie@mail.ru

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

/SF. IOAN GURĂ DE AUR/

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. 

SFÎNTUL MASLU

Aşa se obişnuieşte în fiecare an 
în localitatea noastră, de sărbătoarea 
40 de sfinţi mucenici din Sevastia, să 
se săvîrşească Taina Sfîntului Maslu 
pentru toţi credincioşii. Sunt invitaţi 
pentru uşurarea citirii acestor Sfinte 
Rugăciuni mai mulţi preoţi, la care 
aducem mulţumiri... Această taină 
o poate primi fiecare, caci prin ea se 
iartă păcatele uitate sau neştiute...

AJUTĂ-NE DOAMNE!!!
Anul acesta cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu spriginul drept-

măritorilor creştini, începem construcţia noii biserici în loca-
litate. Înainte de Paşti am început lucrările ce ţin de săpatul 
fundamentului. Cu toţii am cunoscut ce este greul şi nu avem 
deznădăjduiri ca nu vom înălţa Sfîntul Locaş. Ci dimpotrivă, 
să ne unim puterile şi fiecare să dăm dovadă de inimă curată 
a creştinului şi să ajutăm din puţinul care-l avem, pentru a nu 
stopa construcţia. 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 mîina D-voastră. Vom fi bucuroşi de orice gest al DVS, fie 
banesc, material sau moral. 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.

Biserica cu hramul Înălţarea Sfintei Cruci - c/f.42183019

Un tânăr răvnitor de aleasa invă-
ţătură s-a dus odată la o mănăstire, 
să ceară sfat unui călugăr albit întru 
Domnul: 

- Părinte, daţi-mi, vă rog, o carte 
din care să pot învăţa cel mai bine cum 
trebuie să fie un creştin... cum trebuie 
să gândească, ce trebuie să facă... O 
carte care să-mi explice toate aceste 
lucruri! 

Călugarul i-a spus că are o ase-
menea carte în chilia sa, şi s-a dus să 
i-o aducă. Insa, după cateva clipe, s-a 

întors ţinând în mână o cruce, pe care 
i-a întins-o tânărului cu părintească 
bunătate. Văzându-l pe acesta mirat 
foarte, n-a zăbovit a-i zice: 

- Fiule, crucea este cea mai de 
seamă învăţătură pe care Dumnezeu 
i-a dat-o omului. Pentru noi Mântui-
torul S-a jertfit pe cruce, arătându-ne 
astfel ce înseamnă să iubeşti, fiindcă 
a făcut acest lucru din dragoste pentru 
oameni. Crucea înseamnă tocmai calea 
pe care omul ajunge la iubire, adică 
la Dumnezeu. Cel ce ştie să-şi poarte 

crucea, poartă cu el, în acelaşi timp, 
harul şi iubirea Domnului. De aceea, 
crucea nu este o povară, ci o bucurie; 
când te dăruieşti celui drag, nu o faci 
cu tristeţe şi cu reţinere, ci cu bucurie 
şi entuziasm. Crucea înseamnă, deci, 
curaj, răbdare, dar, mai ales, dragoste. 

Doreai o carte pe care să o citeşti cu 
ochii şi a cărei învăţătură să îţi lumine-
ze mintea. Iată, în schimb, crucea - o 
carte pe care o vei citi cu ochii sufletu-
lui tău şi a carei învăţătură mai presus 
de slove toată viaţa ţi-o va lumina!!

Puterea Sfintei Cruci


