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

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

Magii, aceşti înţelepţi conduşi de 
steaua cea luminoasă au vestit naşterea 
Domnului Hristos, pe care L-au gasit 
după ce au vorbit cu Irod cel viclean. 
Lui I s-au închinat şi I-au oferit daruri 
împărăteşti: aur, smirnă şi tamâie, 
bucurându-se duhovniceşte cu Isaia şi 
cântând cu bucurie: “Că Prunc ni S-a 
născut, Fiu, şi ni S-a dat, a Cărui Stăpâ-
nire Şi-o poartă pe umăr; şi numele Lui 
se cheamă - Înger de mare sfat - sfet-
nic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, 
Domn păcii, Părinte al veacului ce va 
să fie” (Is 9,6-7). Dar luând înştiinţare 
în vis, nu s-au mai întors la Irod care 
dorea să afle în ce loc se află Pruncul 
pentru a-I lua viaţa, ci s-au dus pe altă 
cale în ţara lor.

După plecarea magilor, Dumnezeu 
protejează viaţa Pruncului de mânia lui 
Irod şi trimite pe îngerul Său, înştiinţân-
du-l pe Iosif şi zicându-i: “scoală-te, ia 
Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt 
şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă 
Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă”. 
(Mt.2,13). Protejat de Familia Sfântă, 
Pruncul este salvat şi astfel se împlineş-

CUVÎNT LA NAŞTEREA 
DOMNULUI

Astăzi S-a născut Hristos,  
Mesia, chip luminos. 

Lăudaţi şi cântaţi,  
şi vă bucuraţi!”

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, 
Sărbătorim astăzi Naşterea Domnului nostru 
Iisus Hristos “Care pentru noi oamenii şi pentru 
a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri şi s-a 
întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria 
şi s-a făcut om”.

te cuvântul Domnului către proorocul 
Osea care a zis:”din Egipt am chemat 
pe Fiul Meu” ( Os. 11,1 ).

L-a chemat în mijlocul poporului 
ales şi a crescut alături de Dreptul Iosif 
şi de Sfânta Fecioară Maria, iar la vârsta 
de treizeci de ani a ieşit la propovăduire 
ca să vestească Evanghelia Împărăţiei 
cerurilor. Împlinind profeţia lui Miheia 
care spune că: “El va fi Păstorul Care va 
paşte turma lui Israel” cf. Mt. 2,6 (Mi-
heia 5,1). Hristos Domnul se defineşte 
El Însuşi zicând: “Eu sunt Păstorul cel 
bun” ( In. 10,1-6). De aceea oile Îl ur-
mează, pentru că ele cunosc glasul Lui. 
Între multiplele calităţi pe care trebuie 
să le aibă un păstor, cea mai importantă 
este capacitatea sa de a se jertfi pentru 
oile sale. Atunci când Domnul îşi începe 
activitatea misionară, Sfântul Ioan Bo-
tezătorul după ce L-a botezat în apele 
Iordanului, îl recomandă mulţimilor 
zicând: “Iată Mielul lui Dumnezeu, 
Cel ce ridică păcatele lumii “ (In.1,29). 

Prin urmare, Hristos Domnul este în 

acelaşi timp Mielul şi Păstorul, întrucât 
aşa ne arată şi Sfântul Ioan Gură de Aur 
în rugăciunea heruvicului la Sfânta Li-
turghie când zice: “Tu eşti Cel ce aduci 
şi Cel ce Te aduci, Cel ce primeşti şi Cel 
ce Te împarţi, Hristoase, Dumnezeul 
nostru”. Prin Sfintele Taine El este cu 
noi şi în mijlocul nostru căci le spune 
Sfinţilor Apostoli înainte de Înălţarea la 
cer : “Iată, Eu cu voi sunt, în toate zilele, 
până la sfârşitul veacurilor” (Mt. 28,20).

Iubiţi fraţi şi surori,
Naşterea Domnului nostru Iisus 

Hristos prin care ni se descoperă iubi-
rea veşnică a lui Dumnezeu pentru noi 
oamenii, ne aduce în suflet speranţa 
şi puterea de a trece mai uşor peste 
încercările pe care le avem în viaţa 
noastră. Consolidarea unităţii în familie, 
urmarea drumului luminos deschis de 
Domnul Hristos având ca model uni-
tatea Preasfintei Treimi, ar trebui să fie 
ţelul vieţii noastre pământeşti.

(Continuare în pag.3)
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Anul 2011 a fost un an prielnic al expoziţiilor. S-a început chiar din 
august 27-ziua Independenţei, 31-ziua limbii române, hramul localitatii, 
apoi 08-09 octombrie, Hramul Chişinăului, 22 decembrie-Centrul co-
mercial Maldova... Mă bucur că, odată ce se întreabă aceste suvenire, 
tot odată îşi fac apariţia alte modele noi, care îi impresionează pe turişti, 
pe cumpărători, vizitatori. Toate aceste modele de suvenire-icoane sunt 
înregistrate la AGEPI /Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală/ 
Prima parte a modelelor în număr de 99 de modele le puteţi accesa pe 
această adresă-http://www.agepi.md/pdf/bopi/bopi-07-2011/BOPI-
Design-07-2011.pdf    la pag. 141-216. Cine din DVS. aveţi propuneri 
sau idei pentru modificarea modelelor sau înbunătaţirea calităţii lor, va 
rog să-mi comunicaţi. Aştept sugestiile cu placere...

Icoana - simbol al ortodoxiei

Am văzut că, pentru a scăpa de robia 
patimilor şi a căpăta libertatea şi mîn-
tuirea, credinciosul trebuie să-şi supună 
voinţa sa legii morale. Dar voinţa fiind 
din fire slabă şi pentru a nu aluneca spre 
păcat, credinciosul dornic să ajungă mai 
repede şi mai sigur la desăvîrşire este 
îndemnat să renunţe la voinţa proprie şi 

să asculte fară şovăire de un îndrumător 
duhovnicesc, care este în măsură să 
conducă sufletele, datorită experienţei 
şi înaintării lui în viaţa morală. 

Sfatul ascultării este cuprins în 
cuvintele Mîntuitorului: „Oricine 
voieşte să vină dupa Mine, să se 
lepede de sine, să-şi ia crucea şi 

să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). 
Ascultarea de un îndrumător duhov-

nicesc nu este o înjosire a demnităţii 
omeneşti, precum socotesc unii, ci, 
dimpotrivă, o adevărată înălţare, po-
trivit cuvintelor Mîntuitorului: „Cel 
ce se smereşte pe sine se va înălţa” 
(Luca 18, 14). 

Ce este supunerea faţă de un conducător duhovnicesc? 
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(Continuare din pag.1)
În acelaşi timp, parohia - pe 

lângă principala datorie de a 
transmite credinţa creştină orto-
doxă, mai ales în cele mai mari în-
cercări, cînd presa şi televiziunea 
intimidează Biserica, credinţa or-
todoxă, cultura şi tradiţiile noastre 
milenare, Biserica are chemarea 
de a crea marea familie ortodoxă 
în care să îşi găsească locul şi 
cei vârstnici şi cei tineri, la fel 
ca şi pruncii. Aici ei vor putea să 
crescă, să creadă în dumnezeirea 
Pruncului Iisus, să îşi cultive vir-
tuţile creştine şi să înveţe tradiţiile 
şi limba. Avându-l ca model de 
vieţuire pe Hristos Mântuito-
rul nostru, prin rugăciune, prin 
curăţia inimii şi prin alungarea 
patimilor şi a păcatului, fiecare va 
găsi în Biserică pe Hristos, Mielul 
şi Păstorul sufletului său.

Este necesar să repetăm pen-
tru ca toţi să înţeleagă că echi-
librul, iubirea sinceră între soţi, 
păstrarea credinţei, vieţuirea în 
virtute şi curăţie pot ajuta lumea 
să îndepărteze criza morală şi 
spirituală din zilele noastre, pot 
întări iubirea părinţilor pentru 
copii şi a copiilor pentru părinţii 
care i-au născut şi i-au crescut cu 
jertfelnicie.

Această iubire se concreti-
zează în aceste zile prin daruri 
pe care ni le facem la această 
sărbătoare unii altora. Faţă de 

Hristos, cel mai frumos dar este 
să-L mărturisim ca şi magii şi să 
ne închinăm înaintea Lui fără de 
păcat, uniţi cu El prin Taina Spo-
vedaniei curate şi a Euharistiei.

Prin grija Sa de Păstor, Hristos 
Domnul priveghează neîncetat 
în Biserică, făcându-se prezent 
la citirea Evangheliei, după care 
se jertfeşte ca Miel pentru păca-
tele noastre la jertfa euharistică. 
Aceasta este calea pe care ne-o 
arată, aceasta este şansa pe care o 
acordă întregii lumi de a se aduna 
în comuniune cu Dumnezeu, de 
a fugi din risipire şi nepăsare, 
pentru a descoperi calea lumi-
noasă şi binecuvântată a magilor 
de la Răsărit. Astfel, adunaţi în 
Biserica slavei Sale să ascultăm 
şi cu bucurie împreună cu îngerii 
să cântăm:”Slavă întru cei de sus 
lui Dumnezeu şi pe pământ pace, 
între oameni bunăvoire” (Lc.2,14). 

Dreptmăritori creştini,
Mulţumim lui Dumnezeu 

pentru că ne-a ajutat la toţi să 
ajungem pînă în ziua de azi… 

În încheiere vă dorim tuturor 
un praznic luminos, cu bucurie şi 
sănătate, pace sufletească şi spor 
binecuvântat în toată lucrarea cea 
bună, iar Anul Nou în care intrăm 
să fie binecuvântat de Domnul cu 
împliniri în viaţa dumneavoastră 
şi în familiile dumneavoastră.

LA MULŢI ANI!

SF. NICOLAE –  
CU DARURI

S-a format o tradiţie frumoasă în localitate, de 
care nu putem să ne îndepărtăm de ea. De sărbătoa-
rea Sf. Nicolae, elevii, profesorii Gimnaziului Nr. 67 
s-au ales cu cîte un dar, au primit calendare cu săr-
bătorile anului. Acest gest vine din partea bisericii. 
Enoriaşii care au dat cinste si au înălţat rugăciuni în 
ziua Sfintului în Biserică, au primit si ei la fel. Acest 
mare sfint deschide uşile copiilor ca să împartă da-
ruri, caci toti copiii sunt aşteptaţi peste puţin timp 
în ziua de Naşterea Domnului-7 ianuarie, pentru a 
rosti colinda sau urătura şi de a-şi primi cadoul… 

SUNTEŢI SOŢIE, MAMĂ ŞI PREOTEASĂ. VÎR-
STĂ FRUMOASĂ LA 33 DE ANI. ATUNCI CIND 
TOATĂ OMENIREA SERBEAZĂ NAŞTEREA LUI 
HRISTOS PE 7 IANUARIE, TOT ÎN ACEASTĂ ZI 
VĂ SERBAŢI ZIUA DE NAŞTERE.

ANI MULŢI ŞI FERICIŢI ! SĂNĂTATE SI VOIE 
BUNĂ...SĂ TRECEŢI PESTE TOATE CU UŞURIN-
ŢĂ, SĂ VĂ DEA DOMNUL CURAJ, CREDINŢĂ, 
ÎNŢELEPCIUNE ŞI RĂBDARE, TOATE VIRTUŢI-
LE SĂ VĂ INCONJOARE, DESIGUR ŞI OAMENI 
CU SUFLET MARE. LA MULŢI ANI. SEMNEAZĂ 
SOŢUL, FIICA, CREŞTINI DIN LOCALITATE ŞI 
CEI CE VA STIMEAZĂ.

Ca şi anii trecuţi, vom avea discuri cu COLINDE  
LA NAŞTEREA DOMNULUI. Avînd posibilitatea de a le 
procura, noi vă urăm LA MULŢI ANI şi audiţie plăcută!

FELICITARE…



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

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
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