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

Nu după mult timp după începerea anului 
bisericesc, creştinii s. Revaca, mun. 
Chişinău sărbătoresc Hramul Satului 

la 21 septembrie - Naşterea Maicii Domnului. 
Această minunată sărbătoare s-a început cu un 
program bine pregătit. Au fost întîlniţi preoţii 
din diferite localităţi pentru 
a săvîrşi sf. Liturghie în bise-
rică. Tot atunci a fost adusă 
şi icoana Maicii Domnului 
făcătoare de minuni zisă “a 
Sărmanului” de la biserica 
Sf. Diomid din Chişinău. 
După terminarea Liturghiei 
s-a citit Acatistul în faţa 
icoanei, după care preoţii îm-
preună cu credincioşii s-au 
deplasat la locul construc-
ţiei bisericii pentru a înălţa 

rugăciuni de sfi nţire a răstignirii. Ajunşi la acel 
loc printr-un Drum al Crucii, credincioşii au avut 
mari emoţii de frumuseţea răstignirii şi de slujba 
ofi ciată de acel sobor de preoţi. Emoţii au avut şi 
ctitorii răstignirii fam. Bencheci ş.a.; sculptorul 
d-nul Nicolae Vieru care şi-a depus eforturile pînă 

în ultimul moment ca 
răstignirea să aibă aspect 
frumos, au fost decoraţi 
cu diplome bisericeşti şi 
înmînate de către Pro-
toiereul Anatolie Gîrbu 
pentru activitatea sîr-
guincioasă spre binele 
Sfi ntei Biserici.

(Continuare
în pag.3)

SĂRBĂTOARE DUBLĂ
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Caut în zi, caut în noapte.
Caut în rugăciuni spuse în   
   şoapte.
Caut în cei ce-au plecat dintre  
   noi,
Caut în mine şi caut în voi.
Caut chiar şi în căutare.
Te caut Doamne, cu disperare.
Te caut cu foame, Te caut cu   
   sete
În toate icoanele atîrnate în   
   perete.
Te caut în oamenii plini de   
   păcate,
Te caut în tîlhari şi în desfrînate.
Te caut în oameni credincioşi,  
   cuminţi
Te caut în preoţi, Te caut în   
   sfi nţi.
Te caut în cel nou născut, în   
   bătrîn
Te caut în omul cel rău şi-n cel  
   bun.
Te caut în cel neiertat, neiubit.
Te caut în cel alungat şi în cel  
   prigonit.
Te caut în cel ce nu poate ierta,
Te caut în mine şi în dumneata.
Te caut în cel ce bîrfeşte şi   
   spurcă,
Te caut în cel ce zideşte, în cel  
   care urcă.
Te caut în îngerii apăruţi din   
   lumină,
Te caut în cer şi te caut în tină.
Şi obosită de atîta căutare
Caut odihnă în cautare.
Eşti cel ce Eşti şi Cel ce va veni
Eşti Tot ce mă poate surpa sau  
   zidi!
Eşti plinul ce umple golul din  
   mine
Eşti sensul cuvîntului BINE!
Nu te-aş căuta dacă nu te-aş fi   
   găsit
Între cei doi tîlhari din inima   
  mea RĂSTIGNIT.

Aflîndu-se în excursie pe 
munte, o tînără familie a 

poposit într-o cabană de la marginea 
unei văi. Baiatul cel mic, supărat pe 
fratele său, s-a dus în spatele caba-
nei şi a strigat de ciudă: “Te urăsc!” 
Dar, imediat, un glas puternic i-a 
răspuns: “Te urăsc, te urăsc ...!”.

Speriat, copilul a alergat în casă 
şi i-a povestit tatălui toată păţănia, 
spunîndu-i că, afară, cineva striga la 
el că-l urăşte. Au mers împreună la 
locul cu pricina, unde tatăl i-a spus 
fi ului său: 

- Aici erai cînd ai auzit că cineva 
te urăşte ? 

- Da! 
- Ia spune-i că-l iubeşti! 
- Te iubesc! - a strigat copilul şi, 

de îndată, văile i-au răspuns: “Te 
iubesc, te iubesc! ...”

- Ţine minte, i-a mai zis tatăl, 
aşa este şi în viaţă: dacă eşti om 

Ecoul vieţii

rău, numai răutate vei întîlni, dar 
dacă eşti om bun şi te porţi frumos 
cu ceilalţi, atunci doar dragoste 
vei găsi, la tot pasul. Si, chiar 
dacă nu vei fi  iubit totdeauna de 
către oameni, în schimb dragostea 
Domnului va fi  mereu cu tine. Să 
nu uiţi asta! 

“Cînd un străin bate, caritatea 
îi deschide uşa ospitalităţii; odată 
întrat, îl întîmpină bucuria; odată 
primit, îl găzduieşte omenia. Pe cel 
fl ămînd, îl hrăneşte bunătatea; pe cel 
deznădajduit, îl călăuzeşte credinţa, 
iar pe cel tulburat, dragostea.”

zi, caut în noapte.
rugăciuni spuse în

Te cautTe caut

Mergănd prin parohia sa, un 
preot l-a auzit pe un copil 

vorbind urît cu prietenii săi de joacă 
şi înjurînd. Oprindu-se, l-a întrebat: 

- Dacă cineva ar vorbi în limba 
engleză, ce ai crede despre el ? 

- Că este un englez, a răspuns 

băieţelul. 
- Dar dacă cineva ar vorbi în 

limba spaniolă ? 
- Ar fi  un spaniol, desigur. 
- Nu crezi că este la fel şi cu cel 

care vorbeşte “limba” lui Dumnezeu 
? Un creştin spune doar lucruri 
frumoase şi folositoare. De la omul 
rău, dimpotrivă, nu auzi decît vorbe 
urîte, înjurături şi minciuni. Cum 
este sufletul omului, aşa sunt şi 
vorbele sale. 

Fii atent ce spui, fiindcă, mai 
devreme sau mai tîrziu, vei ajunge 
între cei a caror limbă o vorbeşti! 
Poţi ajunge între păcătoşi şi diavoli 
sau între îngeri şi sfi nţi. 

“Omul este o corabie mică, în 
care se afl ă lei şi balauri, otravă şi 
răutate, cărări bolnave şi prăpăstii 
fără sfîrşit. Dar, tot acolo este şi 
Dumnezeu, sunt şi îngerii, viată 
şi Împărăţia Domnului, lumină şi 
Apostolii, cetăţile cereşti şi comorile 
de har: acolo, în sufl etul omului, 
sunt toate.”

Copilul şi preotul
Pagină pentru tineriPagină pentru tineri

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



Nr. 23-25----Publicaţie a Parohiei Revaca--- octombrie-decembrie  2009Nr. 23-2

3

(Continuare din pag.1)
Parohul bisericii a mai menţionat o 

dată cu mulţumirile aduse credincioşi-
lor care au fost receptivi la chemarea 
sa în sprijinul şi susţinerea instalării 
acestei răstigniri, că această Cruce v-a 
servi drept un început al construcţiei 
bisericii, un semn al biruinţei asupra 
greutăţilor şi o binecuvintare a Lui 
Dumnezeu spre începutul tuturor lu-

crărilor. Acest proiect este deosebit şi 
cu multă chibzuinţă, răbdare şi credinţă 
s-a lucrat asupra realizării lui. 

Cuvînt de felicitare şi mulţumiri 
pentru această lucrare fi nisată a avut 
invitatul de onoare d-nul Ion Duca, 
viceprimar interimar al Primăriei or. 
Sîngera, menţionînd în acelaşi timp 
despre faptul, că va sprijini în ceea ce 
priveşte construcţia bisericii, că pri-

măria va veni şi ea în întîmpinare cu a 
sa contribuţie la construcţie. Această 
dublă sărbătoare s-a încheiat cu o masă 
de binefacere, încununată cu cuvîntări 
ale preoţilor şi cu cîntări, slăviri duhov-
niceşti, încălzind şi înaripînd sufl etele 
credincioşilor.

Andrei PITUŞCAN,
anul IV, Academia Teologică

din Chişinău

SĂRBĂTOARE DUBLĂSĂRBĂTOARE DUBLĂ

Un ţăran cam rău la 
sufl et a găsit într-o zi 

pe păşunea sa vaca vecinului. 
Mînios, omul a luat animalul 
la bătaie, după care l-a legat 
şi l-a dus înapoi, spunîndu-i 
vecinului său: 

-  Dacă  ma i  găsesc 
o singură dată vaca ta la 
mine-n grădină, să ştii că o 
bat şi mai rău, ai auzit ? 

A doua zi, insă, vecinul 
cel dintîi găsi  el, in grădina 
sa, două oi ale celuilalt, ce se 
strecuraseră printr-o spărtură a 
gardului. S-a apucat omul şi a 
reparat gardul, după care a luat 
frumos oile şi le-a dus stăpînului 
lor, celui crud, spunîndu-i: 

- Am găsit la mine-n curte 
două dintre oile dumitale. Le-am 
adăpat şi ţi le-am adus acasă. 
Dacă am să le mai găsesc şi altă 
dată în curtea mea, să ştii că am să 
fac la fel: am să le port de grijă şi 
am să ţi le aduc nevătămate. 

- Îţi mulţumesc - i-a răspuns 

ţăranul - puteai să faci la fel ca 
mine, dar acum îmi dau seama că 
eu am greşit. Vei vedea că a doua 
oară nu se va mai întîmpla!  

Şi, într-adevăr, ţăranul s-a 
ţinut de cuvînt. 

Cînd vrei să-i arăţi cuiva că 
a greşit, nu trebuie să o faci cu 
răutate, ci cu blîndeţe şi răbdare şi, 
atunci, cu siguranţă, vei reuşi. 

“Învăţătura din constrîngere 
nu e facută să rămînă, dar cea care 
pătrunde în sufl et prin dragoste şi 
bunăvoinţa, aceea rămîne acolo 
pentru totdeauna.”

Cei doi vecini
Fă bine altora şi Domnul îţi va răsplăti în sutit. 

Iubiţi credincioşi într-adevăr făcînd bine şi 
ajutîndu-i pe cei care au cu adevărat nevoie de spri-
jin, ne ajutăm şi nouă, astfel făcînd bine sperăm că 
la judecata de apoi să strîngem roadele milosteniei. 
Că însuşi Mîntuitorul spune: să dai celui ce-ţi cere 
în numele Meu, iar Eu îţi voi răsplăti ţie. Dar nu 
înseamnă că făcînd fapte bune trebuie neapărat să 
le facem cu scopul de a ne mîndri sau de a aştepta o 
recompensă de la cineva. Roadele şi recunoştinţa se 
adună doar atunci cînd sunt întreprinse din inimă şi 
întradevăr cu scopul de a ajuta celui ce are nevoie. 
Şi tot aici spune Domnul: “dacă cineva mă iubeşte, 
va păzi cuvîntul Meu...” aşadar fraţi creştini, să ne 
străduim să facem cît mai multe fapte bune, să-i 
ajutăm pe cei ce au nevoie cu ce putem, fi e mate-
rial sau spiritual. Fiecare î-şi oferă ajutorul după 
putinţă fi e cu cuvîntul sfaturi, cu lucruri şi fapte. 
Astfel fapta bună, roade adună. Unii culeg aceste 
daruri aici în viaţa aceasta pămîntească,  alţii... . Nu 
trebuie să ne folosim de fapte pentru a căpăta averi, 
unica avere pe care trebuie să ni-o dorim cu ade-
vărat este mîntuirea, mîntuirea sufl etului şi ertarea 
păcatelor, dar pentru a primi această avere trebuie 
să fi m mărinimoşi necătînd la grijile şi neajunsurile 
acestei vieţi. Deci, fi ţi milostivi şi faceţi fapte bune, 
pentru ca mîntuire şi ertare să se adune.

Ana VITAN
voluntar la Radio-Sîngera

Fapta bună, roade adună
Eseu

Cînd îţi aduci aminte de Dumnezeu - roagă-te, ca atunci cînd uiţi de El - să aibă grijă de tine. 
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e-mail:biserica-revaca@mail.md,tel: 0 373/22/41-43-34,  

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

Nr. 23-25----Publicaţie a Parohiei Revaca--- octombrie-decembrie  2009Nr. 23-2

4

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

Pe data de10. 09.2008 la biserica Sf. Mc. dr. Diomid 
de la Centrul creştin CATERD, un sobor de preoţi au 
liturgisit, sărbătorind opt ani de la descoperirea Icoanei 
Maicii Domnului zisă a sărmanului. In acest scurt timp 
de şapte ani Maica Domnului a împlinit lîngă aciastă 
icoană multe dorinţe către mîntuire a creştinilor.

Господи дай  мне с ду-
шевным спокойствием 
встретить все что при-
несет мне настоящий 
день. Дай мне всецело 
предаться воле Твоей. 
На всякий час сего дня 
во всем наставь и под-
держи меня.

Какие бы я не полу-
чил известия в течение 
дня научи принять их 
со спокойной душой и 
твердым убеждением 
что на все святая воля 
Твоя.

Во всех моих делах 
и словах – руководи 
моими мыслями и чув-
ствами. Во всех непред-
виденных случаях не 
дай мне забыть что все 
ниспослано Тобой.

Научи меня прямо 
и разумно действовать 
с каждым членом моей 
семьи никoго не смущая 
и не огорчая. 

Господи дай мне силы 
перенести утомление на-
ступившего дня и все 
события в течении его. 
Руководи моею волею 
и научи меня молиться, 
верить, терпеть, про-
щать и любить. Аминь.

ÎN TABELUL DE MAI JOS - GĂSIŢI CUVINTELE: 
1.Sărbătoare, 2. Cruce, 3. Minune, 4. Hram, 5. Răstignire,  
6. Creştin, 7. Rugăciune, 8. Sufl et, 9. Sfînt, 10. Dumnezeu, 
11. Dar, 12. Scriptură, 13. Clopot, 14. Betleem, 15. Iscusit, 
16. Tron, 17.Hristos, 18. Jertfă, 19. Inel, 20. Grai.

D U M N E Z E U A N O 
E R A O T Ă B R Ă S R 
S O S A B C L O P O T 
C T E T C J C P S F I 
R S N I J E R T F Ă N 
I I U S O N I L Î I I 
P R I U O U A L N T T 
T H C C S N R E T C Ş 
U R Ă S T I G N I R E 
R A G I L M K I M U R 
Ă M U B E T L E E C C 
D A R V O S U F L E T 

22/5 octombrie – ziua independenţei Bisericii Ortodoxe din Moldova.
1/14 oct.- Acoperămîntul Maicii Domnului. Pomenirea tuturor sfi nţilor care s-au 

proslăvit pe pămîntul Moldovei.
14/27 oct.- Cuv. Maica noastră Parascheva, apărătoarea Moldovei.
19/1 noiembrie – Pomenirea morţilor.
26/8 noiem.- Sf. Mare Mc. Dimitrie Izvorîtor de mir.
8/21 noiem.- Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil.
11/24 noiem.- Sf. Mare Mc. Mina (ajutător în lucrurile pierdute).
13/26 noiem.-Sf. Irh. Ioan Gură de Aur.
15/28 noiem.- Cuv. Paisie de la Neamţ / Hramul mănăstirii Chiţcani /. Începutul Pos-

tului Crăciunului.
21/4 decembrie – Intrarea în biserică a Maicii Domnului.
24/7 dec. Sf. Mare Mc. Ecaterina.
30/13 dec. Sf. Ap. Andrei cel Întîi Chemat.
6/19 dec. Sf. Irh. Nicolae.

МОЛИТВА
ПОСЛЕДНИХ 
ОПТИНСКИХ
СТАРЦЕВ

ZILE ÎNSEMNATE / SĂRBĂTORI /

Odată cu eşirea de sub tipar a acestei publicaţii ,,BETLEEM,, încheem al 
doilea şi vom începe al treilea an de cînd a luat existenţă primul număr. Sper că 
a fost de folos acea învăţătură scrisă pentru toţi. Aşa cum grăuntele încolţeşte în 
pămînt şi aduce roade, tot aşa şi cuvîntul Lui Dumnezeu scris aici să-şi găsească 
loc în sufl etele D-voastre, ca mai apoi să aducă rod bine plăcut lui Dumnezeu. 
Această publicaţie e  trimestrială şi dacă cineva dintre creştinii-cititori consideră 
că mai au nevoie de informaţie utilă pentru sufl et, atunci puteţi asculta în fi ecare 
duminică emisiunea ,,Un dangăt de clopot,, ora 15.00 învăţături, sfaturi, predica 
duminicală rostită la Radio Sîngera, frecvenţa 96.2  de preotul-paroh al bisericii 
din s. Revaca, şi prezentată de către domnişoara Ana Vitan. Audiţie plăcută

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


