
Nr. 38-40 ------------- Publicaţie a Parohiei Revaca ------------ ianuarie-martie  2011 
Apare cu binecuvîntarea Î. P. S. Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

BETLEEM
ISSN 1857-3355

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

Cu  adevărat mare este taina 
dreptei noastre credinţe ortodoxe: 
„Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a 
îndreptat în Duhul, a fost văzut 
de îngeri, S-a propovăduit între 
neamuri, a fost crezut în lume, S-a 
înălţat întru slavă“. Datorită aces-
tei taine minunate şi neobişnuite, 

Îl vedem pe Dumnezeu, faţă către 
faţă, şi ne bucurăm de venirea Lui la 
noi. Deci, prin pogorârea Domnului 
„peştera devine cer, Fecioara sca-
unul de heruvimi, ieslea sălăşluire, 
întru care S-a culcat Cel neîncăput, 
Hristos Dumnezeu“. 

Mereu în slujba Domnului
Ocrotitor de suflete - ca preot în biserică, ca meşter popular - în atelier

Sigur că fiecare om îşi pune în 
faţă ceea ce a făcut, ce face si ce are 
de făcut în viitor. Şi atunci când 
vezi lucruri realizate, plăcute, îţi 
dă o scânteie de optimism pentru a 
nu da mîinile in jos, ci a merge mai 
departe. Mă bucur de toate activită-
ţile pe care le fac, dar in deosebi de  
lucrările în lemn a icoanelor-suvenire 
şi că au ajuns a fi întrebate în mai 
multe ţări ale lumii. Despre faptul 
acesta şi despre darul oferit mie de 
la Dumnezeu, l-au observat şi cei de 

la Uniunea Meşterilor Populari din Moldova. Spre finele anului 
2010 am fost primit în Uniune şi înmânată fiindu-mi Legitimaţia 
am fost numit Meşter Popular din Moldova. Acum şi cu  mai multă 
îndrăzneală, mai mari speranţe, mulţumind Domnului voi încerca 
să progresez, pentru a bucura inimile oamenilor. La sigur cred, 
că voi avea expoziţii atât în ţară cât şi peste hotarele ei. Toţi cei ce 
doresc a avea aceste lucrări in lemn, pot face comandă cu numele 
şi mărimea dorită... Aşa să ne ajute Dumnezeu.

Pastorală la Naşterea Domnului

(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. 

(Continuare din pag.1)
În această sărbătoare luminată, în-

treaga creştinătate prăznuieşte Naşterea 
Mântuitorului Iisus Hristos, pe care îl 
mărim ca pe Împăratul şi Dumnezeul 
nostru. Astfel, Fiul cel veşnic al lui Dum-
nezeu se face Fiu al Omului, descoperind 
lumii iubirea şi bunătatea nesfârşită a lui 
Dumnezeu. Se înţelege de aici că scopul 
venirii Domnului pe pământ este ridica-
rea oamenilor din păcate şi din moarte, 
împărtăşirea lor de viaţa veşnică şi „apro-
pierea către Tatăl, în Duhul Sfânt“. Acest 
adevăr este subliniat de Sfântul Grigorie 
de Nazianz prin cuvintele: „Hristos 
Se Naşte, măriţi-L, Hristos din ceruri, 
întâmpinaţi-L, Hristos pe pământ, înăl-
ţaţi-vă, cântaţi Domnului tot pământul 
şi, cu bucurie, lăudaţi-L popoare, că S-a 
preamărit“. Datorită acestei bunăvoinţe 
a lui Dumnezeu, toată suflarea îşi pleacă 
fruntea şi zice: „Veniţi împreună cu oştile 
cereşti să ne închinăm şi să cădem la 
Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul 
nostru“, căci Stăpânul nostru, Cel ce 
şade pe heruvimi, „S-a deşertat pe Sine, 
chip de rob luând, făcându-Se asemenea 
oamenilor, şi la înfăţişare aflându-Se ca 
un om“; în iesle s-a culcat Cel neîncăput, 
pentru a ne face nouă cale la ceruri şi a 
ne dărui viaţă veşnică.

Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, 
„toate puterile îngereşti împreună cin-
stesc această sfântă prăznuire, contem-
plând Dumnezeirea pe pământ şi omul 
în ceruri. Căci cel mai presus de toate 
sălăşluieşte acum jos pe pământ pentru 
a noastră mântuire, pentru ca noi, cei 

aflaţi jos, să fim ridicaţi mai presus de 
toate, după harul îndumnezeitor“. Un alt 
Părinte al Bisericii adaugă: „Mântuitorul 
nostru născându-Se astăzi, toţi să ne bu-
curăm... căci nimeni nu este alungat de 
la împărtăşirea acestei veselii, deoarece 
pricina bucuriei noastre este comună 
tuturor oamenilor... Domnul nostru, Cel 
ce a învins păcatul şi moartea, a venit 
pentru a aduce tuturor mântuirea. Fiul 
lui Dumnezeu şi-a unit Sieşi firea noastră 
omenească, pentru ca diavolul, pricinui-
torul morţii noastre, să fie învins de însăşi 
firea pe care el a călcat-o. Cuvântul lui 
Dumnezeu s-a făcut om, pentru ca omul 
să fie izbăvit de moartea veşnică. Căci, 
dacă n-ar fi fost Dumnezeu adevărat, nu 
ne-ar fi putut da nici un ajutor şi, dacă 
n-ar fi fost om adevărat, nu ne-ar mai fi 
fost pildă de viaţă veşnică“.  

Astfel, avem nevoie ca prin credinţă 
şi fapte bune să ne schimbăm din oameni 

trupeşti în oameni duhovniceşti. Sfânta 
Scriptură ne arată, lămurit, prin cuvintele 
Sfântului Apostol Pavel, care sunt faptele 
oamenilor trupeşti sau lumeşti şi care 
sunt roadele Duhului Sfânt, când zice: 
„Iar faptele trupului sunt cunoscute, şi ele 
sunt: adulterul, desfrânarea, necurăţia, 
destrăbălarea, închinarea la idoli, fer-
mecătoria, vrajbele, certurile, zavistiile, 
mâniile, gâlcevile, dezbinările, eresurile, 
pizmuirile, uciderile, beţiile, chefurile şi 
cele asemenea acestora“. Prin urmare, 
toţi cei ce vor face unele ca acestea „nu 
vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu“. 
Fără îndoială că aceia care vin la bise-
rică se spovedesc şi se împărtăşesc cu 
Sfintele Taine se învrednicesc de roadele 

Duhului Sfânt care sunt: bucuria, pacea, 
îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea 
de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea 
şi curăţia. Aceştia, fiind curaţi la inimă, 
se vor bucura cu adevărat de Naşterea 
Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus 
Hristos, care S-a făcut om pentru a 
tămădui suferinţele copiilor Săi. Apoi, 
trebuie să ştim că îngerii s-au arătat 
păstorilor tocmai pentru că erau curaţi la 
inimă, ceea ce înseamnă că şi noi, dacă 
ne vom pregăti sufletele prin pocăinţă şi 
fapte bune, ne vom bucura de prezenţa 
lor. Categoric, numai astfel pregătiţi vom 
putea să ţinem şi noi în suflete pe Hristos, 
mititel şi înfăşăţel. El, nădejdea şi viaţa 
noastră, într-o lume nesigură şi plină de 
dureri, în care trăim, ne va face şi pe noi, 
ca pe pruncii fără de răutate, să cântăm 
împreună cu îngerii: „Slavă întru Cei de 
sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, 
între oameni bunăvoire!“. 

Pe credincioşii şi credincioasele 
noastre îi sfătui să păstreze şi să apere 
credinţa noastră ortodoxă în care au trăit 
şi s-au mântuit părinţii noştri. Cei mai 
în vârstă să dea exemplu celor tineri de 
viaţă curată şi să-i înveţe să fie cumpătaţi, 
bine ştiind că omul cu dreaptă socoteală 
este plăcut înaintea Domnului şi lăudat 
de toată lumea. 

Pe tineri îi îndemn să nu se lase ade-
meniţi de valurile tinereţii şi să alunece 
în fărădelegile timpului acestuia, ci să 
poarte grijă de viaţa lor, păzindu-o în 
sfinţenie şi cumpătare, în ascultare de 
părinţii lor şi în rugăciune. 

Pe toţi, binecuvântaţii fii şi fiice ai 
bisericii noastre, vă îndemnăm să nu 
schimbaţi cumva Sărbătoarea Naşterii 
Domnului într-un ospăţ al necuviinţei, ci 
să purtaţi de grijă de sănătatea dumnea-
voastră sufletească şi trupească.

Pacea Domnului nostru Iisus Hristos, 
Cel Care S-a Născut în ieslea din Bethle-
em, să cuprindă sufletele şi inimile dum-
neavoastră, pentru a deveni mai buni, 
mai iertători şi mai credincioşi. Rugăm 
pe Milostivul Dumnezeu să vă dăruiască 
sănătate, linişte şi pace în sufletele şi 
familiile dumneavoastră. Vă îmbrăţişez 
părinteşte, va salut dorindu-vă:

SĂRBĂTORI FERICITE!
şi

LA MULŢI ANI! 

Al D-Voastră  
susţinător şi rugător, 

Protoiereul Anatolie GÎRBU

Pastorală la Naşterea Domnului
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La invitaţia Asociaţiei So-
cial-Culturale “Dacia”, am 
răspuns cu prezenţa, avînd 
marea onoare de a  prezenta 

o expoziţie de icoane în lemn, fiind Meş-
ter Popular pe lîngă faţa bisericească. 
Desigur că această sărbătoare pe care au 
organizat-o familia Ciobanu împreună 
cu membrii Asociaţiei (în care fac parte 
şi rudele mele -familia Gramatic) a avut 
la bază tridiţiile, obiceiurile şi strănsa 

legătură a persoanelor de diferite naţiuni 
aflaţi în Italia. Dat fiind faptul că mă aflu 
pentru prima dată în Italia cu expoziţii 
de icoane, m-am bucurat văzînd  reacţia 
pozitivă şi satisfacută a tuturor. M-a 
mulţumit faptul că icoanele prezentate 

sub diferite forme pe lemn, i-a impresi-
onat nu doar pe moldovenii şi românii 
aflaţi peste hotare, dar a atras şi atenţia 
italienilor şi a altor naţionalităţi prezente.

Fiind în preajma sărbătorii Naşterii 
Domnului, m-am prezentat şi cu colin-
de. Şi aşa cum ştiu că orice lucru bun 
se începe cu Binecuvîntare, mi-a fost 
dată întîietatea de a face deschiderea cu 
un cuvîntul de felicitare, de bucurie că 
mă aflu între rude şi prieteni. Am ieşit 
deasemenea cu un cuvînt de mulţumire 
pentru Asociaţia „Dacia” care, după 
cum am mai spus mi-a facut invitaţia şi 
mulţumire mai aduc şi Ambasadei Italiei 
în Moldova care a reacţionat prea pozi-

tiv, încît din cele ce mi-au  fost relatate, 
sunt unicul căruia i-a fost deshisă viza 
în cîteva ore. Domnul să-i ajute şi să-i 
lumineze ca să poată diviza lucrurile 
pozitive de cele negative şi să ajute atît 
la promovarea persoanelor talentate, cît 
si pe ceilalţi.

Sper ca acest eveniment şi venire a 
mea să se transforme într-o bună tradi-
ţie, că numai aşa fiind împreuna arătăm 
unitate, fiind cu pace în suflet putem lăsa 
intr-o parte. În acelaş timp putem deveni 
iertători şi rugători unul pentru altul, căci 
aşa îndeplimim şi cuvîntul evanghelic, 
lăudîndu-L pe Pruncul Hristos cel Născut 
din Fecioară, spre a noastră izbăvire, 
pentru a fi tot timpul anului mai buni, 
mai blînzi, mai iertatori, căci aşa Îi este 
plăcut şi lui Dumnezeu. 

Un rege se ducea mereu la 
vînătoare cu înţeleptul său 
pe care îl consulta de cîte ori 

avea o dilemă. Şi iată că regele se răneşte 
la un deget, aşa că îl întreaba pe înţelept: 
„E bine că m-am rănit sau e rău?” „S-ar 
putea să fie bine, s-ar putea să nu fie bine”, 
îi răspunde înţeleptul senin. Mai trece un 
timp, rana se face tot mai mare. Regele îl 
întreabă iarăşi pe înţelept: „E bine dacă ra-
na-i mai mare sau e rău?”. Înţeleptul iarăşi 
îi spune: „Se poate să fie bine, se poate sa 
fie rău”. Degetul regelui se infestează şi 
apoi îi este tăiat. Atunci regele se înfurie 
şi îl duce pe înţelept la închisoare. Într-un 
tîrziu, regele pleacă iarăşi la vînătoare, 
unde se întîlneşte cu un grup de canibali 
care îl iau pentru ospaţul lor obişnuit. 
Numai că ritualul lor de sacrificare pre-
supunea ca omul care urma să fie mîncat 

să fie întreg. Degetul tăiat al regelui i-a 
impresionat pe canibali în mod neplăcut, 
aşa că i-au dat drumul. Atunci regele s-a 
dus la înţelept, l-a scos din închisoare şi 
i-a spus: „Acum am înţeles ce-mi spuneai. 
Dacă n-aveam degetul tăiat, canibalii m-ar 
fi mînat.” „Ah, n-ai pentru ce să-ţi ceri 
iertare ”, ripostează înţeleptul. „Dacă nu 
m-ai fi băgat la închisoare, eu aş fi fost 
cu tine la vînătoare şi canibalii m-ar  fi 
mîncat pe mine.”

Dilema înţelegerii între bine şi rău 
rămîne o mare provocare şi un mare 
secret al existenţei . Dacă greşeşti făcînd 
un lucru sau nu, iarăşi rămîne un secret 
al existenţei. Pentru că, iată, cum zicea 
înţeleptul din poveste, ,,s-ar putea să fie 
rău ” în experienţa imediată, se dovedeşte 
a pregăti binele de mai tîrziu. Dacă ţi 
se strică maşina în mijlocul străzii, s-ar 

putea să te enervezi, precum regele, să 
faci salturi şi tumbe, fără să ştii că peste 
cinci minute ai fi fost, dacă maşina ar fi 
mers, în locul în care s-a produs un ac-
cident teribil. A judeca răul pare a fi un 
fel în care îi cam dai cu piciorul binelui. 
Căci răul are numai în mod aparent o 
alură dureroasă. Răul cel mic te scapă 
de răul mare şi, prin aceasta, el se pune 
în slujba binelui.

Totul este să aştepţi şi să primeşti cu 
răbdare întîmplările vieţii, căci în toate 
vei găsi frumuseţea desăvîrşită a acestei 
poveşti. Vei înţelege că tot ce-a fost rău, 
a fost ca să nu fie şi mai rău. Iar între ele 
a rămas ceva care se poate numi bine. 

Sper ca această învăţătură sa vă fie tu-
turor de folos, să nu înjosim întotdeauna 
răul, ci să mulţumim Lui Dumnezeu atît 
pentru bine, cît şi pentru rău.

“S-ar putea să fie bine, s-ar putea să nu fie bine”

Expoziţie cu succes  în Italia
Lucru mărinimos şi frumos este atunci cînd fraţii lo-
cuiesc împreună. Dar dacă soarta a făcut ca fraţii, ru-
deniile să nu fie în aceeaşi ţară, ci unii să se afle peste 
hotare, doar sărbătorile îi pot face pe o clipă fericiţi, 
mulţumiţi de parcă ar fi întotdeauna împreună.


