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“Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, 
şi lumea ai luminat, slavă Ţie!”



„Arătatu-Te-ai astăzi lumii şi lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi...”
Naşterea Domnului Iisus Hristos este „începutul mântuirii noas-
tre şi arătarea tainei celei din veac” (troparul Buneivestiri) în mod 
real, este momentul unirii desăvârşite a divinului cu umanul. În-
truparea Cuvântului reprezintă pogorârea lui Dumnezeu-Fiul la 
creatura căzută în păcat, pentru facerea din nou a omului zidit 
după chipul lui Dumnezeu. Totodată, Naşterea lui Hristos din Fe-
cioara Maria rămâne darul cunoştinţei celei mai presus de fire fă-
cut omului, fiindcă niciodată în istorie Dumnezeu nu a stat atât de 
aproape de oameni, vieţuind printre ei, mâncând şi bând împreună 
cu ei, luând asupra Sa firea omenească cu tot noianul de păcate 
săvârşite de omenire. 
Sfinţii Părinţi, în cuvântările lor la Praznicul Naşterii Domnului, 
au dezvoltat magistral ideile de mai sus. Sfântul Ioan Gură de Aur 
(347 - 407), comentând Evanghelia de la Matei, vorbeşte despre 
cele două naşteri ale Fiului lui Dumnezeu Întrupat, prima dinainte 
de timp, din Tatăl, iar cea de a doua, din Fecioara Maria, în timpul 
împăratului Quirinius. În Pruncul Iisus sunt strâns legate aceste 
două naşteri, una dumnezeiască, din veşnicie, din Cer, nevăzută, şi 
alta de pe pământ, de jos, care a avut nenumăraţi martori. Atât de 
minunată şi neobişnuită a fost venirea Sa pe pământ, încât îngerii 
dănţuiau şi vesteau bucuria adusă omenirii zicând: „Slavă întru cei 
de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” 
(Luca 2, 14). Sfântul Ioan Damaschin (676 - 749) vorbeşte despre 
venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu ca despre o primăvară în-
noitoare pentru întreg neamul omenesc. El scria: „Când S-a născut 
Domnul nostru Hristos din Fecioara Maria, El a risipit negura de 
la toată lumea ca o primăvară veselitoare şi a întors-o către înnoire. 
Căci, născându-Se Domnul şi Dumnezeul nostru, ne-a izbăvit din 
iarna înşelăciunii şi din frigul rătăcirii şi ne-a întors către primă-
vara bucuriei după ce a luat asupra-Şi chipul nostru şi l-a înnoit pe 
dânsul prin luarea trupului Său. Astăzi S-a născut cel Unul-Născut, 
Fiul lui Dumnezeu, Raza măririi Lui, Chipul de-a pururi vecuirii şi 
ipostasul Lui, hotarul şi Cuvântul Tatălui, prin care şi vecii i-a fă-
cut. Însuşi Dumnezeu Cuvântul S-a făcut ipostas trupului. Pentru 
aceea nu îl numim om îndumnezeit, ci îl mărturisim Dumnezeu 
înomenit”. Vorbind în acelaşi duh şi cu multă evlavie despre Săr-
bătoarea Întrupării Domnului, Sfântul Grigorie de Nazians (330 
- 390) spunea: „Praznicul de astăzi este arătarea lui Dumnezeu, 
adică naşterea, căci se zice în amândouă felurile, două numiri fiind 
puse aceluiaşi lucru. Căci Dumnezeu S-a arătat neamurilor prin 
naştere, El care era, şi de-a pururi era, din Cel ce pururi este mai 
presus de pricină şi de cuvânt. Întruparea s-a făcut pentru noi ca 
Acela ce ni L-a dat pe a fi să ni-l dăruiască şi pe a fi bine, iar mai 
vârtos pe noi, aceştia ce am căzut prin răutate şi neascultare din a 
fi bine, iar să ne întoarcă la aceea prin întruparea Sa. Acesta este 
praznicul nostru, aceasta sărbătorim astăzi: venirea lui Dumnezeu 
către noi oamenii, ca prin aceasta noi să ne ducem sau să ne întoar-
cem către Dumnezeu”.
Bogăţia de mister a Tainei Întrupării Domnului Hristos nu poate fi 
înţeleasă deplin şi nici exprimată în mod corespunzător, căci cele 
ce ţin de Întruparea Fiului lui Dumnezeu „covârşesc cu prisosinţă 
şi mintea şi cuvântul şi tot auzul şi înţelegerea”, spunea Calist Cata-
fygiotul (Filocalia, vol. VIII).
Întruparea Cuvântului, adică smerita coborâre a Sa în mijlocul 
făpturii pe care a zidit-o şi asumarea integrală a condiţiei umane, 
constituie momentul central al istoriei omenirii. Întruparea Fiu-
lui înseamnă Revelaţia iubirii Preasfintei Treimi: „Dragostea lui 

Dumnezeu s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe 
singurul Său Fiu, ca noi 
să trăim prin El” (I Ioan 
4, 9). Întruparea ne arată 
deci în mod concret că 
„Dumnezeu este iubire” 
(I Ioan 4, 16), ne revelea-
ză în primul rând iubirea 
lui Dumnezeu. „El a luat 
trup ca noi numai din 
iubire: în afară de aceas-
ta, altă cauză a Întrupării 
nu există”, spunea  Sfântul 
Ioan Gură de Aur. Prin 
Întruparea Sa, Domnul a vrut ca omul să cunoască şi să înţeleagă 
cât de mult îl iubeşte pe el Dumnezeu, căci Fiul lui Dumnezeu din 
iubire S-a întrupat, ca să fie cât mai aproape de om.
Conform învăţăturii Sfinţilor Părinţi, numai prin coborârea Fiului 
lui Dumnezeu la noi şi prin asumarea de către El a condiţiei uma-
ne, natura omenească putea fi înălţată: „Logosul a coborât la noi, 
pentru că noi nu eram capabili să ne ridicăm la înălţimea Sa”, scria 
Sfântul Grigorie de Nyssa.
Fără coborârea Cuvântului în mijlocul lumii create, nici transfi-
gurarea cosmosului nu putea fi realizată. Omul, după cădere, des-
părţit de Dumnezeu, zdruncinat în fiinţa sa, nu a mai fost capabil 
de a se vindeca singur, iar prin căderea sa, el a pus în primejdie şi 
existenţa cosmosului, desfigurându-se astfel opera lui Dumnezeu, 
dar, întrupându-Se, Hristos a restabilit ordinea cosmică şi a restau-
rat umanitatea noastră luând-o cu totul întru Sine.
Prin Întruparea Sa, Fiul lui Dumnezeu a deschis pentru toţi oa-
menii calea de acces la prezenţa şi slava Sa dumnezeiască. Hristos 
recapitulează în Sine, prin firea umană asumată în ipostasul său 
dumnezeiesc, întreaga umanitate şi ne face pe toţi părtaşi ai Tainei 
Sale.
Referindu-se la noianul de bunătăţi arătate de Hristos Domnul 
prin întruparea, jertfă şi învierea Sa, Petru Damaschinul spu-
nea: „Ce vom da în schimb Domnului pentru toate câte ne-a dat 
nouă? Pentru noi Dumnezeu a venit între oameni; pentru firea 
cea stricată Cuvântul trup S-a făcut şi S-a sălăşluit între noi. La 
cei nemulţumitori a venit Făcătorul de bine; la cei robiţi, Slobozi-
torul; la cei ce şedeau în întuneric, Soarele Dreptăţii; pe cruce, 
Cel fără patimă; în iad, Lumina; în moarte, Viaţa; Învierea pentru 
cei căzuţi. Către El vom striga: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru!” 
(Învăţături duhovniceşti, Filocalia, vol. V).
Această iubire nesfârşită a lui Dumnezeu pentru noi trebuie să ne 
facă şi pe noi să răspundem cu iubire la iubirea Lui. Permanent 
Hristos Domnul ne cere să ne iubim semenii, pentru a arăta că 
suntem ucenicii Lui: „Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi 
ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13, 35).
La Praznicul Naşterii Domnului Hristos se revarsă, din peştera 
Betleemului, cu prisosinţă asupra noastră dragostea şi lumina 
dumnezeiască, înălţându-ne duhovniceşte şi ajutându-ne să fim 
mai buni împlinitori ai învăţăturilor evanghelice.
Crăciun binecuvântat!

Pr. Romică - Nicolae Enoiu
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SCRISOARE PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI

Naşterea Domnului – Darul cel mai de preț al Lui Dumnezeu pentru oameni
† IOSIF, prin harul lui Dumnezeu Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Mitropolit al 
Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale

Către tot clerul, cinul monahal și poporul drept slăvitor din întreaga Arhiepiscopie 
„Împodobește-te iesle, peșteră primește,
Adevărul a venit, umbra a trecut
și Dumnezeu oamenilor din Fecioara S-a arătat,
Cel ce a luat chip precum suntem noi și a
îndumnezeit trupul.
Pentru aceasta Adam se înoiește împreună cu Eva
strigând : pe pământ bunăvoirea s-a arătat ca să
mântuiască neamul nostru. (Ceasurile Împărătești)

Preaiubiți parinti, frați și surori,
Mare şi plină de lumină este Sărbătoarea Naşterii Domnului Hris-
tos. Născându-Se din Fecioara Maria pe pământ, Fiul lui Dum-
nezeu ne descoperă iubirea cea din veşnicie a lui Dumnezeu pen-
tru omul făcut după chipul şi asemănarea Sa, dar căzut în păcat. 
Maica Domnului este cea care primeşte, omeneşte, într-un fel 
desăvârşit dragostea lui Dumnezeu şi, prin lăsarea neştirbită în 
voia Lui, face posibilă coborârea la noi a darului dumnezeiesc al 
întrupării Cuvântului.
Darul cel dintâi al Naşterii lui Iisus Hristos este întâlnirea omului 
cu Dumnezeu față către față. Preasfânta Treime-Dumnezeu cer-
cetează pe cel făcut după chipul şi asemănarea Sa! În El, Fiul, Îl 
vedem şi Îl întâlnim pe Părintele ceresc, precum Hristos Însuşi ne 
mărturiseşte : “Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl.” (Ioan 
14, 9) Tot prin Fiul Cel Unul-Născut, ni se descoperă şi Duhul 
Sfânt, a Treia Persoană a Preasfintei Treimi, Care ne învață toate 
cele despre Hristos, ne face cunoscut şi luminează inima noastră 
pentru a-L primi şi cunoaşte pe Cel născut în grajdul animalelor 
: “Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu îl voi trimite vouă 
de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va 
mărturisi despre Mine”(Ioan 15, 26). Pruncul Dumnezeiesc năs-
cut de Preacurata Fecioară Maria în sânul pământului – uitat de 
noi în peştera din Betleem şi ieslea necuvântătoarelor, ca într-un 
mormânt – ne deschide Cerul, adică Sânul lui Dumnezeu-Tatăl, 
leagăn de odihnă şi bucurie mântuitoare, prin iertare. Pentru ca 
Hristos – Pruncul să ne poată arăta calea spre a fi primiți la sânul 
Părintelui, a trebuit ca mai înainte pământul să Îl primească în 
sânul său şi să Îl recunoască ca Darul dăruit de către Tatăl Cel 
Veşnic, dăruindu-Se Însuşi pe Sine. Prin aceasta cunoaştem în 
Hristos dragostea neîndoielnică pe care Dumnezeu ne-o dăruieş-
te, trimițând pe Fiul Său ca Unul dintre noi, pentru ca El să ne facă 
ca pe Sine după har. “Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât 
pe Unicul Său Fiu L-a dat, ca tot cel ce crede Întrânsul să nu piară 
ci să aibă viață veşnică.”(Ioan 3, 16)
Hristos-Pruncul ne deschide Cerul pentru a ne primi cu cetele 
cereşti, noi doar peştera cu cele necuvântătoare! Hristos-Pruncul 
ne pune la Sânul Părintelui ceresc, noi Îi pregătim grajdul şi ieslea! 
Hristos-Pruncul este primit de oştile îngereşti cu cântare de slavă, 
iar noi Îl primim cu indiferență, egoism şi uitare! Hristos-Prun-
cul ne dăruieşte pietrele nestemate ale faptelor celor bune, noi ne 
legăm la ieslea păcatelor la care voim să Îl legăm şi pe El! Sfinții 

ne învață cum să iubim pe Dărui-
torul înainte de toate, şi nu darul, 
precum ne arată Sf. Ioan Gură de 
Aur : “Aşa sunt sufletele sfinților. Se bucură mai mult de Dumne-
zeu Cel Care a dat, decât de darurile primite. Căci ei nu-L iubesc 
pentru darurile Lui, ci pe acelea le iubesc din pricina Lui.” (Sf. Ioan 
Gură de Aur, Omilii şi cuvântări despre educația copiilor, p. 77)
Suntem cu toții răniți de păcat, de necredință, de descurajare, de 
suferințe, de teama morții şi de moarte, dar să îndrăznim să ne 
apropiem de fața lui Hristos – Pruncul îndreptată către noi şi care 
ne îmbie la vindecarea desăvârşită pe care numai El ne-o poate 
dărui. Cu adevărat ne-o dăruieşte, pentru că nu putem da nimic în 
schimbul ei. Vindecarea înseamnă pentru noi mântuirea, înseam-
nă vindecarea omului lăuntric, în adâncimile şi ascunzişurile lui, 
acolo unde numai lumina harului poate ajunge şi poate vindeca 
prin iertare. Aceasta este semnificația peşterii : răceala, indife-
rența, uitarea, răutatea, suferințele, împietrirea, întunecimea care 
vine de la toate acestea şi care fac din sufletul nostru peşteră de 
necuvântătoare, simțăminte amorțite, paralizate, care nu mai pot 
nimic afirma în prezența Pruncului, doar Îl admiră, Îl recunosc, 
dar nu Îl pot urma, nu Îl pot primi, legate fiind la ieslea păcatului 
de la care Hristos vine să ne slobozească. El ne pregăteşte darul 
vieții, doar să Îl primim, ca pe o mană cerească descoperită în 
Cina cea de Taină, unde Hristos ne primeşte pentru veşnicie la 
masa Lui cea bogată şi nesfârşită, unde Darul este El Însuşi, din 
ieslea săracă a Betleemului şi până pe Cruce şi în Mormânt şi la 
Dreapta lui Dumnezeu Tatăl unde S-a înălțat, neştirbit şi întreg 
dăruindu-Se nouă. ”Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, fiindcă Eu 
Îmi pun sufletul, ca iarăşi să-l iau. Nimeni nu-l ia de la Mine, ci Eu 
de la Mine Însumi îl pun” – zice Domnul. (Ioan 10, 17- 18)

Iubiți credincioși,
Multe şi grele sunt încercările prin care trecem astăzi, deşi se pare 
că avem tot ce ne-am putea dori pe acest pământ. Niciodată ome-
nirea întreagă nu a fost mai bogată ca astăzi, dar probabil că nici 
mai săracă ca astăzi. Ne-am îmbogățit în cele ale lumii şi am sără-
cit în cele ale lui Dumnezeu, veşnice. “A lăsat Dumnezeu şi bani 
pentru a-i întrebuința bine, a lăsat şi putere, pentru a o întrebuința 
spre bine. Ne-a dăruit meşteşugurile şi artele frumoase pentru ca 
astfel viața să ne fie mai plăcută, prin traiul laolaltă, iar nu ca să ne 
depărtăm de cele duhovniceşti şi unii de alții şi nu ca să ne dobo-
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Rugăciunea Părintelui Arsenie Boca

•O, iartă-mi Doamne atâtea rugăciuni
•Prin care-Ţi cer doar pâine şi pază şi minuni,
•Căci am făcut adesea din Tine robul meu
•Nu eu ascult de Tine, ci Tu, de ce spun eu,
•În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia Ta
•Îţi cer într-una să faci Tu, voia mea,
•Îţi cer s-alungi necazul, să nu-mi trimiţi ce vrei 
•Azi să-mi slujeşti în toate, să-mi dai fără să-mi iei,
•Gândindu-mă că dacă îţi cânt şi Te slăvesc 
•Am drept să-Ţi cer într-una să faci tot ce doresc.
•O, iartă-mi felu-acesta nebun de-a mă ruga 
•Azi-nvață-mă ca altfel să stau în faţa Ta,
•Nu tot cerându-Ţi Ţie să fii Tu robul meu,
•Ci Tu, cerându-mi mie, iar robul să fiu eu;
•Să înţeleg că felul cel mai bun de-a mă ruga

•E să doresc în toate să fie voia Ta. Amin.

râm unii pe alții. Casa ne-a lăsat-o pentru a ne apăra de ploaie şi de 
schimbările vremii, iar nu pentru altceva, nu pentru a o împodobi 
tu cu aur şi săracul să moară de foame. Ne-a dat şi haine pentru ca 
să ne acoperim trupurile, iar nu pentru a ieşi în evidență, nu pentru 
ca acele haine să fie împodobite cu aur mult, iar Hristos să se prăpă-
dească gol şi flămând…”(Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Epistola către 
Filipeni, omilia a XI a, p. 204)
Ne îmbogățim în multă nedreptate astăzi, în suferințe şi neputințe. Dar 
Pruncul-Hristos din ieslea Betleemului ne spune cu glasul Lui cel 
greu de auzit şi înțeles pentru inimile împietrite : cine este nedrep-
tățit şi Eu să nu fiu cu el, cine este judecat şi Eu să nu fiu cu el, cine este 
omorât şi Eu să nu fiu omorât cu el, cine este urât şi Eu să nu fiu urât îm-
preună cu el, cine este uitat şi singur şi Eu să nu fiu împreună cu El uitat 
şi singur, cine este neauzit în dreptatea lui şi Eu să nu fiu cu el împreună 
uitat şi neauzit, cine este slab şi Eu să nu fiu slab împreună cu El ?

Hristos Domnul din peştera cea luminoasă a Betleemului ”… aş-
teaptă de la noi să-I dăm prilejul ca să-şi reverse bunătatea Sa. Să 
nu ne lipsim, dar, de darurile Sale din pricina trândăviei noas-
tre.”(Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia XXV, VII, PSB 
vol 21, p. 315)
Tuturor vă urez Sărbători frumoase şi binecuvântate, bucurân-
du-vă cu cei ce se bucură, neuitând pe cei în suferințe de tot felul, 
precum şi Hristos o face cu fiecare dintre noi.
Anul nou să ne fie prilej de mai multă dragoste şi prețuire a unora 
pentru alții, neuitând pe cei care au plecat din lumea aceasta în 
anul care a trecut, iar harul lui Dumnezeu să ne însoțească în toate 
zilele!

† Mitropolitul Iosif                                Paris, Nașterea Domnului

Praznic luminos

Praznic luminos, strălucit frumos 
Astăzi ne-a sosit şi ne-a-nveselit, 
Că Mântuitorul şi Izbăvitorul 
Cu trup s-a născut, cu trup s-a născut. 

Raiul cel închis, azi iar s-a deschis, 
Sarpelui cumplit capul s-a zdrobit 
Si strămoşii iară, prin Sfânta Fecioară 
Iar s-au înnoit, iar s-au înnoit. 

Ingerii cîntau, păstori fluierau, 
Magii se-nchinau, toţi se bucurau. 
Dar Irod era că se tulbura 
De naşterea Sa, de naşterea Sa. 

El îl căuta, voind morţii-a-L da, 
Iar Pruncul Iisus din ţară s-a dus. 
Fie lăudat, binecuvântat, 
In veacuri amin, în veacuri amin.

Astăzi S-a născut Hristos

Astăzi S-a născut Hristos,
Mesia chip luminos,
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi! 
Mititel înfăşeţel, 
În scutec de bumbăcel,
Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi! 
Vântul bate, nu-L răzbate, 
Neaua ninge, nu-L atinge,
Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi! 
Şi de-acum până-n vecie 
Mila Domnului să fie,
Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi!

Afară ninge linistit
de George Cosbuc

Afară ninge liniştit,
În casa arde focul,
Iar noi, pe lângă mama stând,
De mult uitarăm jocul!

E noapte. Patul e făcut.
Dar cine să se culce?
Când mama spune de Iisus,
Cu glasu-i rar şi dulce.

Cum S-a născut Hristos în frig,
În ieslea cea săraca,
Cum boul peste el suflă,
Căldură ca să-i facă.

Cum au venit în ieslea lui
Păstorii de la stana
Şi îngerii cântau în cor,
Cu flori de măr în mână.

Din an în an
Colind popular

Din an în an sosesc mereu
La geam cu Moş Ajun, 
E ger cumplit, e drumul greu, 
Dă-i obicei străbun. 

Azi cu strămoşii cânt în cor
Colindul sfânt şi bun. 
Tot moş era şi-n vremea lor
Bătrânul Moş Crăciun. 

E sărbătoare şi e joc
În casa ta acum, 
Dar sunt bordeie fără foc
Şi mâine-i Moş Crăciun. 

Şi-acum te las, fii sănătos
Şi vesel de Crăciun, 
Dar nu uita, cât eşti voios
Române să fiï bun.



BUCURIA, DUHUL SĂRBĂTORILOR CREȘTINE
Cheia clipei şi a veşniciei este dragostea. Ea are puterea de a 
risipi urâtul şi singurătatea, de a topi răul, de a alunga întune-
ricul şi a aduce lumină, de a împrăştia potrivniciile şi de a des-
fiinţa hotarele. Dar nu dragostea care vrea şi cere pentru sine, 
ci care dăruieşte şi se dăruieşte, care hrăneşte pe altul. Aceasta 
este dragostea care ni s a descoperit prin Întruparea Fiului lui 
Dumnezeu, în Naşterea Pruncului Iisus; şi numele Îl defineş-
te, pentru că Iisus înseamnă „Mântuitor”, iar Emanuel, „Cu noi 
este Dumnezeu”.

Îngerii, la Naşterea Domnului, au binevestit păstorilor de pe 
câmpul din Betleem bucurie mare; iar după Înviere, Însuşi 
Mântuitorul i a întâmpinat pe ucenici cu îndemnul „Bucuraţi 
vă!Î. De aceea, duhul sărbătorilor creştine este Bucuria; e o bu-
curie sfântă, din Bucuria Tatălui Ceresc; e bucuria care tran-
scende, care a umplut o peşteră de Lumină şi a încălzit o; care, 
de atunci, nu încetează să umple inimile oamenilor de lumină 
şi căldură, oricât de întunecate şi reci ar fi acestea. De fapt, la 
Naşterea Fiului lui Dumnezeu, ca om, pe pământ - eveniment 
cosmic -, „tot Cerul s a deranjatÎ pentru om, făptura Lui iubi-
tă. Sfinţii, înţelegând dimensiunea coborârii lui Dumnezeu, au 
sintetizat totul într o afirmaţie care nu este suficient înţeleasă şi 
conştientizată: „Dumnezeu S a făcut om, ca pe om să l îndum-
nezeiascăÎ. Tocmai aceasta îi deschide omului perspectiva unei 
vieţi noi şi înnoitoare şi posibilitatea părtăşiei la Viaţa Dumne-
zeiască. Aceasta înseamnă că viaţa omului este un act de creaţie 
şi de transfigurare; că omul a fost chemat la un alt fel de exis-
tenţă şi, de fapt, a trăi ca om înseamnă, în primul rând, a avea 
conştiinţa că există în acest mod şi că, de fapt, această condiţie 
presupune setea după Împărăţia Veşnică.

Zilele acestea am văzut, în cinstirea sărbătorii Naşterii Dom-
nului, cum Nevinovăţia Pruncului a salvat lumea; iar adevărata 
cale a înfierii noastre divine o descoperim în Taina Crăciunu-
lui. Este adevărat că spiritul consumist al epocii noastre se in-
filtrează în Taina Betleemului, transformând Bucuria Sfântă a 
sărbătorii în bucuria cadourilor; însă şi aceasta este tot o formă 
de a dărui, este tot rodul darului; dar din Dar! Ce ar putea dă-
rui omul dacă n ar fi primit Darul suprem: pe Însuşi Dumne-
zeu? Nimic! Primindu L pe Dumnezeu, el devine, prin puterea 
Adevărului, purtătorul unor valori ce trec dincolo de existenţa 
sa fizică efemeră. Generozitatea devine semnul eliberării şi al 
omeniei înălţate; de fapt, omul este cât dăruieşte şi cât se dăru-
ieşte. Riscul alunecării noastre, a celor de astăzi, este să dăru-
im, situându ne în afara Darului; socialul nu rezolvă criza; nici 
pe cea materială, şi cu atât mai puţin pe cea spirituală. Soluţia 
rezolvării crizei, de orice natură ar fi, s a născut din întâlnirea 
omului cu Dumnezeu; au exprimat o îngerii în imn: „Slavă în-
tre cei de Sus şi pe pământ pace întru oameni bunăvoire!Î Nici 
aurul, nici smirna, nici tămâia nu au făcut peştera palat şi ieslea 
mărgăritar, ci Cel Căruia I au fost aduse; de aceea, şi noi, oa-
menii, existenţe imperfecte, dar prezente în lumea aceasta mar-
cată de durere şi sufocată de urât, ca fiinţe spirituale, capabile 
să existe dincolo de „lucruri şi naturăÎ, într un univers armo-
nios de sublimă şi divină frumuseţe, putem deveni colaborato-
rii lui Dumnezeu în lucrarea de salvare a omenirii. Îndemnul 
lui Ernest Bernea, făcut cu decenii în urmă, este perfect valabil 

şi pentru epoca noastră: 
„Dacă voim să salvăm 
omul şi civilizaţia sa, azi 
în derută, să nu venim cu 
mijloacele care amenajea-
ză elegant un staul, ci să i 
reconstruim ordinea spi-
rituală, printr o aderare la 
o raţiune superioară a lu-
crurilor, născută din divi-
nul contact cu absolutulÎ.

Darul, în lumina Harului, 
se schimbă, transfigurează lumea, şi chiar şi lucrurile; de aceea, 
în cultura Evangheliei, omul, înainte de a dărui, cere binecu-
vântarea lui Dumnezeu peste darul său, pentru că el ştie că pre-
zenţa sa în lume nu e o întâmplare, viaţa sa nu este ceva privat, 
ci dimpotrivă, ceva foarte grav, şi el nu trăieşte pentru plăceri 
uşoare, ci pentru aspiraţii nobile. De ce într o lume atât de îm-
belşugată, în care cumpărăturile au devenit aproape o cultură şi 
îndeplinirea ei se realizează ca într un act de cult, oamenii nu 
se bucură? Pentru că nu cunosc adevărul asupra lucrurilor şi 
rostului lor în lume şi nu aderă la frumuseţe sau la frumuseţea 
supremă. Iubirea frumosului - filocalia - a fost o preocupare ce 
a stârnit spiritul filosofilor greci antici şi a cucerit inimile care 
s au urcat pe crestele luminate ale spiritului activ - sfinţii -, vă-
zând Frumosul Divin, Care a răsărit în Betleem şi a strălucit pe 
Golgota. În călătoria de la Betleem spre Golgota, omul învaţă 
să primească şi să dăruiască; învaţă cine şi ce este el în lumea 
aceasta; înţelege că moartea şi urâtul sunt accidentele ce l ţin 
departe de Viaţa deplină şi Frumuseţea Divină. Acolo suntem 
chemaţi să punem început şi Anului bisericesc, dar şi noului an 
calendaristic; de acolo luăm elanul în zborul nostru către cu-
noaşterea de sine şi cunoaşterea lui Dumnezeu; acolo învăţăm 
că bucuria, ca dar dumnezeiesc, nu ne o poate fura nimeni şi că 
frumuseţea lăuntrică a omului nu poate fi întunecată, atât timp 
cât omul este aţintit către Frumosul Dumnezeiesc, pentru că 
devenim ceea ce privim.

Cu inima, pe această cale, vă spun celor care veţi privi şi veţi citi 
aceste slove: La mulţi ani!, la început de an nou, pe care l punem 
sub pecetea Harului Dumnezeiesc, ca elanul zborului nostru spre 
Lumină şi Frumos să nu poată fi zădărnicit de urâtul şi hidosul 
potrivnic vieţii depline! 

Pr. Dr. Vasile Gavrilă
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„Astăzi Hristos în Betleem Se naşte din Fecioara. Astăzi Cel 
fără de început Se începe şi Cuvântul Se întrupează. Puterile 
cerurilor se bucură şi pământul cu oamenii se veseleşte; magii 
daruri aduc; păstorii minunea vestesc; iar noi neîncetat stri-
găm: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, 
între oameni bunăvoire!” ( Laudele Nasterii Domnului)
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Tinerii în Biserică 
Anul 2016 fiind “Anul omagial al educației re-
ligioase a tineretului creştin ortodox”, aş dori 
să ne aducem aminte de o serie de cuvântări 
- manifest ale părintelui Gheorghe Calciu Du-
mitreasa, adresate tinerilor în 1979, cuvinte 
care l-au costat pe slujitorul lui Hristos cinci 
ani de închisoare şi apoi exilul până aproape 
de sfârşitul vieții. 
 În Bucureştiul anilor `70, când trecuse deja 
perioada marilor arestări (1948-1964), iar via-
ța oamenilor părea că reintrase într-o oareca-
re normalitate (în urma revoluției culturale şi 
a politicii “prin noi înşine”), materialismul ca 
filosofie de stat făcea ravagii în sufletele înse-
tate de sens ale tinerilor. În acest context avea să rostească părintele 
Gheorge Calciu cele “Şapte cuvinte către tineri”*, în miercurile pos-
tului mare din anul 1979. 
 Părintele adresa liceenilor şi studenților acelor ani, educați de către 
sistemul represiv ca nişte animale înzestrate cu rațiune, lăsati pradă 
instinctelor tumultoase şi groazei în fața morții, chemarea lui Iisus, 
Dumnezeu-Omul, Cel înviat din morți, pârga învierii nostre. Dân-
sul îndemna : “A venit acum vremea, tinere, să auzi un glas care te 
cheamă. Un glas pe care nu l-ai mai auzit; sau poate da, dar pe care 
nu l-ai înțeles şi nu l-ai ascultat. Este glasul lui Iisus! Nu tresări, nu 
te mira, nu zâmbi neîncrezător, tânărul meu prieten! Glasul care 
te cheamă nu este al unui mort, ci al unui înviat. El nu te strigă din 
istorie, ci din adâncul propriei tale ființe.” 
 Care este invătatura lui Iisus pe care tinerii educați de şcoala şi de 
multe ori chiar de familia atee, au fost împiedicați să o audă? “Unde 
ai auzit, prietene, cuvintele acestea: «Iubiți pe vrăjmaşii voştri, bi-
necuvântați pe cei ce va bleastamă, faceți bine celor ce vă urăsc şi 
rugați-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc»? Dacă nu le-ai 
auzit niciodată, cine şi cu ce drept ți le-a interzis?” 
 Iar pentru că ştim că cel mai lung drum este cel de la ureche la ini-
mă (ştim ce e binele dar nu-l putem împlini), părintele îi cheamă pe 
tineri în locul în care primesc şi puterea de a înfăptui binele: “Vino 
la Biserica lui Hristos! Numai aici vei găsi consolare pentru ființa ta 
răvăsită, numai în ea vei afla certitudinea; fiindcă numai în Biserică 
vei auzi glasul lui Iisus spunându-ți cu blândețe: «Fiule, iertate îți 
sunt greşelile tale… Iată, te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai gre-

şeşti». Nimeni nu ți-a 
scris vreodată cuvinte-
le acestea, dar acum le 
auzi.” 
 În Biserică, prin Duhul 
Sfânt,  Hristos ne înno-
ieşte din interior. “Ai 
fost până acum sclavul 
instinctelor tale, trupul 
tău a fost un simplu 
instrument prin care 
ele s-au exteriorizat. Şi 
acum poți să auzi acest 

glas al lui Iisus, Care grăieşte prin gura Apostolului Său: «nu ştii că 
tu eşti templul lui Dumnezeu, că în tine locuieşte Duhul lui Dum-
nezeu?».”  
 Foamea de sens şi setea de iubire, atât de specifice tinereții, nu pot 
fi săturate decât de Dumnezeu, prin Hristos în Duhul Sfânt.  “Vino 
în Biserica lui Hristos! Vei afla care este rostul tău în lume, care este 
scopul existenței noastre. Spre stupoarea ta, vei afla că viața noastră 
nu sfârşeşte în moarte, ci în înviere; că existența noastră este spre 
Hristos şi că lumea nu este doar un moment gol, în care să stăpâ-
nească neantul. Vei avea o nădejde şi nădejdea te va face tare. Vei 
avea o credință şi credința te va mântui. Vei avea o dragoste şi dra-
gostea te va face bun.” 
 Iubirea este însă legată de libertate şi de veşnicie. “Dacă iubirea 
noastră se reduce la luptă pentru existentă, iar sacrificiul nostru 
la perpetuarea speciei, atunci ele nu sunt decât sclavagie. Dar Iisus 
ne-a dăruit o moarte fără spaime, o impăcare a morții cu fericirea, 
căci ne-a adus garanția că moartea nu este un sfârşit, ci un înce-
put – începutul unei vieți eterne: viață prin înviere. A iubi o ființă 
înseamnă a-i spune: «Tu nu vei muri!» [Dar] nu iubirea-pasiune, ci 
iubirea-caritate. «Caci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul 
Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să 
aibă viată veşnică» (Ioan 3, 16).” 
 Trăim astăzi departe de acele timpuri şi locuri. Avem libertate deplină, 
însă ea se manifestă ca o dictatură a eu-lui. Suntem liberi să ne trăim 
credința, dar materialismul subtil al consumismului este la fel de feroce, 
înrobindu-i pe tinerii noştri. Cuvintele părintelui Calciu-Dumitreasa 
sunt la fel de actuale şi astăzi. Să îi ținem pe tinerii noştrii în Biserică. Să 
le fim exemplu viu de dăruire de sine şi să le arătăm noi înşine bucuria 
vieții care a țâşnit din Înviere, pe care ne-a dăruit-o Hristos. Dar vai, ne 
uităm în jur şi ne vedem împietriți în ritualism, egoism şi rea-voință. Să 
ne înnoim viețile, fraților, să fim iubitori de adevăr şi de dreptate (luând 
exemplul de la părintele vrednic de pomenire Gh. Calciu -Dumi-
treasa) ca să-i putem îndruma şi încuraja pe tinerii noştri să rămană 
în Biserică, împreună cu Hristos, în Duhul Sfânt, pentru că numai 
aici vor găsi răspunsuri pe măsura căutărilor lor.
Anemone Maxim

* Preot Gh. Calciu-Dumitreasa – 7 cuvinte către tineri, 
Ed. Anastasia, Bucuresti, 1996

Lasati copiii sa vina la Mine!,
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Denumirea populară a sărbătorii Naşterii Domnului

1. Au călătorit îndrumaţi de stea.

2. Locul pierdut de primii oameni (Adam si Eva).

3. „Eu sunt Calea,............şi Viaţa”.

4. Floarea Buneivestiri.

5. Regele care a poruncit uciderea pruncilor din Betleem.

6. Se adresează celor dragi cu prilejul sărbătorilor.

7. Eveniment care marchează intrarea în lume a unei fiinţe umane

Steaua sus răsare 
Steaua sus răsare 
Ca o taină mare 
Steaua străluceşte 
Şi lumii vesteşte 

Că astăzi Curata 
Preanevinovata 
Fecioara Maria 
Naşte pe Mesia 

În ţara vestită
Betleem numită 
Magii cum zăriră 
Steaua şi porniră 
Mergând după raza

 Pe Hristos să-l vază 
Şi dacă porniră 
Indata-L găsiră 
La Dânsul intrară 
Şi se închinară 

Cu daruri gatite 
Lui Hristos menite 
Luând fiecare 
Bucurie mare

Care bucurie 
Şi aici să fie 
De la tïnerete 
Pân-la bătrâneţe.

A venit baba din munti,
Peste rauri facand punti
si a prins spunand povesti,
Flori de gheata la feresti.

Iarna
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Căci de departe a venit
De la-o dalbă mănăstire, 
Oaşa este la numire,
Unde mergem an de an
Mai sus de Sebeş, în Ardeal,
Cum urci Valea cea Frumoasă
Pe un deal cu cruce trasă,
Până-n ‘naltul cerului,
La porțile raiului.

Aici părinții viețuiesc,
Se roagă şi se nevoiesc
Şi-atunci când iarna o cuprinzi
Ies cu tineri la colinzi.

Aici am poposit şi noi,
Toți tineri şi neştiutori
Şi-am îmbracat strai luminos  
De ziua Domnului Hristos
Din vechi veşminte româneşti  
Purtând cătrințe țărăneşti.
Apoi ne-am împărțit în zori
În cete de colindători
Precum se cade de Crăciun.
Iară în noaptea de Ajun,
După sfânta priveghere,
Ne-am pus într-o încăpere
Şi-am început a colinda,
Fiecare cu ceata sa,
Vestind aşa precum a fost
Atunci când S-a născut Hristos,
Când întreaga omenire
I-a adus Lui mulțumire:
O stea mare s-a ivit
Tocmai către răsărit,

Pustiul ieslea aducând
Peste al peşterii pământ
Şi noi cântând un vechi colind,
Iar nu lumeşte prăznuind!
Căci a venit la noi smerit
Cel ce pe toate le-a zidit.

Şi-aşa-am cântat noaptea-ntreagă 
Deschizând inima largă
Şi văzut-am lămurit
Cum cerurile se deschid
Şi Hristos se naşte iară,
Aici, pe plaiul de la țară,
După dealul cel mai mare
Unde soarele răsare.
Şi aşa, plini de lumină
Şi cu inima senină,

Coborât-am în cetate 
Pe la oamenii din sate, 
După Sfânta Liturghie,
Tot aşa mbracați în ie; 
Pe la curți de boieri mari 
Şi la case de plugari, 
Colindând pe la fereastră 
Şi pe prispă şi în casă 
Cu bucuria ce a fost 
La Naşterea lui Hristos,

Pe care, gazdă frumoasă, 
S o primeşti şi tu în casă
Şi să -L cinsteşti cum se cuvine 
Pe Hristos atunci când vine 
Ca să stea cu voi la masă.
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COLINDĂTORII DE ASTĂZI

„Tinerilor, dați-mi mie vârsta voastră dacă nu ştiți ce să faceți cu ea!”           

(Arhim. Arsenie Papacioc)

În ultima iarnă la Oaşa, noaptea de Ajun a fost puțin diferită de anii trecuți. Fiecare ceată de colindători a trebuit să aleagă câte 
un colind din fiecare tematică: dintre cele care vestesc Naşterea, apoi Răstignirea, apoi cele despre izgonirea lui Adam din rai, 

Dumnezeu şi Sfântul Petru, cele cu trei flori simblizând cele trei virtuți, credința, nădejdea şi dragostea, apoi colinda gospodaru-
lui şi toate celelalte. Cei din Sibiu au venit din nou cu colinde noi, dar este din ce în ce mai greu. Deja repertoriul care se cântă în 
fiecare an la Oaşa de Crăciun depăşeşte două sute de colinde. Multe dintre ele au fost culese de prin sate de către ASCOR-işti  şi 
sunt vechi de mii de ani, unele chiar din perioada pre-creştină. Iar la Crăciun le cântăm din casă-n casă, purtând graiul şi portul 
strămoşilor, care au răzbătut vii până astăzi şi care răzbat prin noi, mai departe, spre veşnicie. Acest obicei se repetă la Oaşa la fel 
în fiecare an şi atât de intens încât are puterea să îi hrănească sufleteşte pe colindători pentru întreg anul care urmează.

Să îmi ierți familiaritatea cu care vorbesc despre Crăciunul la Oaşa, dragă cititorule, dar lasă-mă în continuare să-ți pun la 
inimă un crâmpei din bucuria Naşterii Domnului, aşa cum este trăită în acest colțişor din Ardeal, la Mănăstirea Oaşa din județul Alba. 
Şi deschide-ți inima, dragă cititorule, şi primeşte colinda pe care să ți-o aduc m-am ostenit,

Monica Drăgan, Octombrie 2016
 Asociația Studenților Creștini Ortodocși din România
 Aici găsiți o colecție de colinde cântate la Oașa: http://www.interq.ro/monique/colinde



O DUPĂ-AMIAZĂ ÎN SIHĂSTRIA HELVETICĂ

Într-o dimineață călduroasă de iulie, prima zi de vacan-
ță şcolară, am luat drumul spre Ticino. Noi, şi celelalte 
mii de elvețieni care încep în această zi migrația de vară 
spre sud. În maşină cu noi e părintele Bogdan, aşa că 
toate grijile drumului trec fără să ne atingă. Ajungem 
pe negândite în Lugano, unde ne aşteaptă părintele Ro-
mică Nicolae. Lugano e pentru noi poarta de intrare în 
tărâmul de basm. De aici nu mai putem înainta singuri, 
avem nevoie de o călăuză. Părintele Mihai Meseşan ne 
deschide drumul spre Roveredo, un sat de pe înălțimile 
ce străjuiesc lacul şi oraşul Lugano. La Roveredo lăsăm 
maşinile şi pornim pe jos la deal, în după-amiaza fier-
binte de vară, în căutarea apei celei vii care izvorăşte 
din munte.
Izvorul e ascuns sus în pădure, departe de ochii lumii, 
la capătul unei poteci abrupte. Ne despart un gard înalt 
de lemn, o poartă încuiată şi un străjer neînduplecat, 
uriaş câine de stână, alb ca laptele, care ne latră de istov. La che-
marea lui, pe aleea străjuită de lăstari şi tufe înflorite, se apropie 
cu pas măsurat părintele Gabriel. Înalt şi subțire, cu umerii plecați 
de zile, cu barba lunga şi albă, pare coborât din icoane. Străjerul 
se linişteşte de îndată ce părintele ne deschide cu un zâmbet larg 
poarta şi ne binecuvinteaza fiecăruia în parte intrarea în Schitul 
Înălțarea Sfintei Cruci.
Părintele schimarhimandrit Gabriel Bunge viețuieşte în sihăstrie 
la Roveredo de 36 ani, iar de mai bine de zece este cu desăvârşire 
singur. Primeşte arareori vizitatori şi doar anunțați. Altfel poarta 
schitului rămâne încuiată iar mănăstirea ascunsă de hațişul crân-
gului, pe varful ei de colină. Cine ar putea bănui că acolo viețuieş-
te unul dintre marii teologi ai zilelor noastre ?...
Cu adevarat greu de crezut, căci părintele ne primeşte cu simplita-
te şi blândețe, îndrumându-ne cu glasul cald pe cărarea ce duce la 
paraclis. Lăcaşul abia ne cuprinde pe toți, iar noi intrăm rând pe 
rând înfiorați, închinându-ne la icoana Chipului nefăcut de mână 
al Mântuitorului şi la icoana Maicii Domnului. Apoi cântăm cu 
toții de trei ori troparul Sfintei Cruci şi ieşim cum am intrat pen-
tru a ne regăsi la loc de sfat în latura paraclisului, pe terasă.
Părintele Gabriel vorbeşte mai multe limbi decat noi toți laolaltă 
şi trece cu uşurintă de la una la alta, în funcție de interlocutor sau 
mesaj, citând Scriptura în ebraică, Sfinții Părinți în greacă şi latină, 
sau punctând tradiția bisericească în slavonă. La alegerea noastră, 
îşi începe cuvântul în franceză interesând-se cu ce întrebări am 
venit la dânsul. Întrebări ?... Toate au pierit de pe buze. Părinte-
le Romică ia emoția noastră asupra lui şi îl întreabă pe părintele 
Gabriel cum i-a cunoscut pe românii ortodocşi de-a lungul anilor. 
De la părintele Cleopa, firul poveştii începe să se toarcă pe negân-
dite, neîntrerupt…
Două ceasuri se scurg ca o clipă, evocând, răspunzând, învățând. 
Părintele Gabriel ne-a vorbit despre patima care îl luptă pe om în 
însăşi relația lui cu Dumnezeu, akedia, dar mai ales despre im-
portanta credintei ortdoxe, în tot locul, astăzi şi oricând. Despre 
taina Sfintei Treimi celei nedespărțite, Dumnezeu Tatal, Cuvântul 
şi Duhul lui Dumnezeu, un singur Dumnezeu, iar nu trei dumne-
zei. Singurul Dumnezeul nostru cel adevărat care de la căderea lui 
Adam nu a încetat să îl caute şi să îl cheme pe om. 

Născut într-o familie catolică şi luterană, călugăr catolic din tine-
rețe, ajuns la ortodoxie pe urmele Sfinților Părinți, părintele n-a 
ezitat să ne zugrăvească credința ortodoxă apostolică față în față 
cu celelalte confesiuni creştine – „Dialogul teologic [între confe-
siuni] este un copil născut mort”. Cu mare claritate, cu bogăție 
de argumente, dar şi cu adâncă tristețe, el a reconsituit durerosul 
drum prin istorie ce a dus la Marea Schismă, începând din secolul 
IV, trecând prin naşterea doctrinei filioque, şi adâncindu-se încă 
un mileniu după aceea, cu doctrina primatului papal şi cu mo-
dificarea Sfintei Liturghii în biserica catolică. Amintind trecutul 
său catolic şi convertirea sa, părintele Gabriel ne-a vorbit despre 
dimensiunea unică a ortodoxiei, în biserică, în integralitatea cre-
dinței, în Sfintele Taine. Totuşi ne-a amintit că „Nu e de ajuns să fii 
ortodox, trebuie să fii şi creştin”.
La final părintele a răspuns tulburării noastre despre Sfântul şi 
Marele Sinod Panortodox din Creta din luna iunie, dar a punctat 
şi problemele fundamentale rămase fără soluție în sobor: unitatea 
de neprețuit a bisericii ortodoxe, vătămată prin schimbarea ca-
lendarului, relația dintre bisericile ortodoxă şi catolică, primirea 
catolicilor în biserica ortodoxă. Amintind organizarea soborni-
cească a bisericilor ortodoxe locale, întărite de comunitățile mo-
nastice, părintele a privit cu nădejde spre mulțimea credincioşilor, 
întrucât „în bisericile ortodoxe, poporul merge întotdeauna după 
călugări” - aşa cum mărturisea şi prezența noastră pe terasa schitu-
lui, în amurgul de vară. Asupra bisericii se lăsa înserarea: „O insti-
tuție merge întotdeauna înapoi, (…) deoarece pocăința este un act 
individual, nu instituțional. (…) Trebuie ca Hristos să revină şi să 
facă ordine în biserica Sa. (…) Omul a putut ieşi din Rai, dar nu se 
poate întoarce acolo singur – are nevoie de Hristos.”
Am plecat de la schit târziu, după un rămas bun ce nu am mai fi 
vrut să se sfârşească.  „Amin, vino, Doamne Iisuse!”

Iulia Cârjeu
Roveredo (TI), Sâmbătă, 16 iulie 2016
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SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD PAN ORTODOX

Către poporul drept credincios şi către toţi oamenii de bună voinţă

Lăudăm şi slăvim pe Dumnezeul „milei şi al îndurării”, căci El ne a în-
vrednicit să ne adunăm în această săptămână a Cincizecimii (18 26 iunie 
2016) în Creta, unde Sfântul Apostol Pavel şi ucenicul său Tit au propo-
văduit Evanghelia în primii ani din viaţa Bisericii. Dăm slavă lui Dum-
nezeu în Sfânta Treime, căci El ne a îngăduit cu bunăvoinţă să călăto-
rim în acelaşi duh pentru a împlini lucrările Sfântului şi Marelui Sinod 
al Ortodoxiei, convocat de Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolo-
meu, în acord cu Primaţii Bisericilor Ortodoxe Autocefale locale.
Credincioşi exemplului Sfinţilor Apostoli şi dumnezeieştilor Părinţi, 
am cercetat iarăşi Evanghelia libertăţii, prin care „Hristos ne a făcut 
liberi” (Galateni 5, 1). Temelia dezbaterilor noastre teologice este încre-
dinţarea că Biserica nu trăieşte pentru ea însăşi. Ea transmite mărturia 
Evangheliei iubirii şi libertăţii, dăruind întregii lumi darurile lui Dum-
nezeu: iubirea, pacea, dreptatea, împăcarea, puterea Crucii şi a Învierii 
şi aşteptarea veşniciei.
1. Prioritară pentru Sfântul şi Marele Sinod a fost proclamarea unităţii 
Bisericii Ortodoxe. Întemeiată pe Euharistie şi succesiunea apostolică a 
episcopilor, unitatea existentă are nevoie să fie întărită şi să aducă noi 
roade. Biserica Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească este o co-
muniune divino umană, o pregustare a unei experienţe eshatologice în 
Sfânta Euharistie. Ca o continuă Cincizecime, ea este o voce profetică 
ce nu poate fi trecută sub tăcere, o prezenţă şi o mărturie a Împărăţiei 
Dumnezeului iubirii.
Credincioasă tradiţiei apostolice unanime şi experienţei sacramentale, 
Biserica Ortodoxă este continuatoarea autentică a Bisericii Una, Sfântă, 
Sobornicească şi Apostolească, aşa cum este ea mărturisită în Simbo-
lul credinţei şi confirmată prin învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. 
Biserica ne ajută să cunoaştem taina Sfintei Iconomii prin viaţa ei sa-
cramentală centrată pe dumnezeiasca Euharistie. Biserica Ortodoxă îşi 
exprimă unitatea şi sobornicitatea prin Sinod. Sinodalitatea sa îi mode-
lează organizarea, modul în care ia hotărâri şi îi determină destinul. Bi-
sericile Ortodoxe Autocefale nu sunt o federaţie de Biserici, ci Biserica 
Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească. Fiecare Biserică locală, să-
vârşind Sfânta Euharistie, este prezenţa şi manifestarea locală a Bisericii 
celei Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească. De asemenea, pentru 
diaspora ortodoxă din diferite ţări s a hotărât continuarea funcţionării 
Adunărilor episcopale până la aplicarea acribiei canonice. Acestea se 
compun din episcopii canonici care provin dintr o Biserică Autocefală 
şi continuă să depindă de aceasta. Funcţionarea ordonată a Adunărilor 
episcopale garantează respectul principiului ortodox al sinodalităţii.

Pe parcursul lucrărilor Sfântului şi Marelui Sinod 
a fost subliniată importanţa Sinaxelor Primaţilor 
care au avut loc şi s a decis convocarea periodică 
a Sfântului şi Marelui Sinod, la intervale de 7 sau 
10 ani.
2. Participând la Sfânta Liturghie şi rugându ne 
pentru întreaga lume, trebuie să continuăm litur-
ghia după Liturghie şi să dăm mărturia credinţei 
faţă de cei de aproape sau de departe, în acord cu 
porunca limpede a Domnului, dată înainte de Înăl-
ţarea Sa: „Şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim, 
în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginea 
pământului” (Fapte 1, 8). Re evanghelizarea popo-
rului lui Dumnezeu în societăţile moderne şi evan-

ghelizarea celor care nu L au cunoscut încă pe Hristos continuă să fie o 
obligaţie a Bisericii.
3. Reflectând asupra necesităţii de a mărturisi adevărul credinţei apos-
tolice, Biserica noastră acordă o mare importanţă dialogului, îndeosebi 
cu creştinii non ortodocşi. În acest fel, restul lumii creştine cunoaşte 
mai deplin autenticitatea tradiţiei ortodoxe, valoarea învăţăturii patris-
tice, experienţa liturgică şi credinţa ortodocşilor. Dialogurile pe care le 
poartă Biserica Ortodoxă nu implică niciodată un compromis în ma-
terie de credinţă.
4. Explozia fundamentalismului, observată în diferite tradiţii religioase, 
este expresia unei religiozităţi morbide. Un dialog interreligios sobru 
contribuie în mod semnificativ la favorizarea încrederii reciproce, a pă-
cii şi a reconcilierii. Balsamul credinţei trebuie să slujească la pansarea 
şi vindecarea rănilor vechi ale celorlalţi, şi nu la reactivarea unor noi 
focare de ură. Biserica Ortodoxă condamnă fără echivoc expansiunea 
violenţei militare, a persecuţiilor, expulzările şi distrugerea minorităţi-
lor religioase, convertirile forţate, traficul de refugiaţi, răpirile, tortura 
şi teribilele execuţii sumare. Ea denunţă distrugerea locaşurilor de cult, 
a simbolurilor religioase şi a monumentelor culturale. În mod deose-
bit, ea îşi exprimă preocuparea pentru situaţia creştinilor şi a minori-
tăţilor persecutate din Orientul Mijlociu şi din alte locuri. Ea cheamă 
comunitatea internaţională din regiune la protecţia ortodocşilor indi-
geni şi a altor creştini, precum şi a tuturor populaţiilor din regiune care 
au un drept inviolabil de a rămâne în ţara lor de origine, ca şi cetăţeni 
ce se bucură de drepturi egale. Sinodul nostru îndeamnă toate părţile 
să depună fără întârziere eforturi sistematice pentru soluţionarea con-
flictelor armate în Orientul Mijlociu, încheierea acestora ca să permită 
întoarcerea celor alungaţi din casele lor. Biserica cheamă îndeosebi pe 
toţi puternicii pământului pentru domnia păcii şi a dreptăţii în toate 
ţările de unde provin refugiaţii. Chemăm autorităţile civile şi creştinii 
ortodocşi din ţările în care refugiaţii caută ¬scăpare să continue să le 
ofere ¬ajutor în limitele şi dincolo de ¬capacităţile lor.
5. Secularismul modern caută autonomia omului în raport cu Hristos 
şi cu influenţa spirituală a Bisericii, pe care o identifică în mod arbitrar 
cu conservatismul. Totuşi, cultura occidentală poartă amprenta de ne-
şters a contribuţiei în timp a creştinismului. În plus, Biserica sublinia-
ză importanţa mântuitoare a lui Dumnezeu Omul şi a trupului Său, 

continuare  în pagina 17
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PREDICA LA BOTEZUL DOMNULUI

Sfântul Ioan Maximovici († 02 iulie)
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Sărbătorind Botezul Domnului, ne aducem aminte şi că Dum-
nezeu S-a descoperit oamenilor ca Treime, şi că Iisus S-a arătat 
oamenilor ca Hristos. Unde S-a arătat Hristos? Unde Şi-a început 
lucrarea? S-a dus, oare, într-un mare oraş şi S-a arătat acolo în 
slava Sa? Ori S-a urcat pe un multe înalt, ca o mulţime numeroasă 
de oameni adunată în jur să-L privească de jos, ca pe o ciudăţe-
nie? Nu! Hristos S-a dus în pustie, la apa Iordanului, unde Ioan 
boteza poporul. Ioan propovăduia pocăinţa şi îi chema pe păcă-
toşi ca, în semn de pocăinţă, să se boteze în Iordan. Şi iată, tot ca 
un păcătos vine şi Hristos şi cere să fie botezat. El, Care nu are 
păcat. S-a temut Ioan. „Tu trebuie să mă botezi pe mine.” „Lasă 
asta acum – îi răspunde Iisus – căci aşa ni se cuvine să împlinim 
toată dreptatea.”
Adam a păcătuit prin mândrie, a vrut să se înalţe, să fie ca Dum-
nezeu. Iar Hristos a venit să plinească dreptatea lui Dumnezeu, 
să îndrepte prin smerenie păcatul mândriei lui Adam. Adam a 
voit să se înalţe în faţa lui Dumnezeu, iar Dumnezeu Se smereşte 
în faţa omului. Hristos S-a coborât în apă şi a primit botezul de 
la robul Său. Tremurând, Ioan a pus mâna pe Stăpânul şi Dum-
nezeul său şi Hristos Şi-a plecat smerit capul în faţa lui. Această 
smerenie a lui Hristos a deschis cerul. S-au desfăcut atunci ceru-
rile şi s-a auzit glasul lui Dumnezeu-Tatăl: „Acesta este Fiul Meu 
cel iubit întru Care am binevoit. Acesta este Fiul Meu, Care S-a 
smerit pe Sine ca să împlinească voirea Mea, este Fiul Meu cel 
adevărat, care Se micşorează ca pe om să-l înalţe”. Iar Duhul Sfânt 
S-a pogorât din cer peste Iisus, întărind cuvintele Tatălui. Astfel, 
prin smerenie, Hristos a deschis cerul şi a descoperit oamenilor 
taina Treimii dumnezeieşti.
Dar de ce a făcut asta tocmai pe apă, iar nu în vreun alt loc? Să 
ne amintim cum a creat Dumnezeu lumea. Când Dumnezeu a 
făcut cerul şi pământul, „pământul era nevăzut şi gol şi Duhul lui 
Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor”. Apoi Dumnezeu a des-
părţit pământul de apă, dar astfel încât apa să rămână totuşi peste 
tot căci este trebuincioasă oricărei făpturi. Nici omul nu poate 
trăi fără apă şi nici un fel de vieţuitoare. Apa se găseşte în aer (ca 
umezeală); să luăm o mână de ţărână de oriunde – şi acolo e apă; 
se află apă şi în piatră, chiar dacă nouă ni se pare că nu este; ea se 
află şi în piatră şi când Dumnezeu vrea, poate să o scoată din ea, 
cum a făcut în vremea lui Moise. „Al Domnului este pământul şi 
plinirea lui; lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a 
întemeiat pe el şi pe râuri l-a aşezat pe el” – spune Psalmistul (Ps. 
23, 1-2). „Cerurile şi pământul erau în vechime din apă şi din apă 
s-au închegat, prin cuvântul lui Dumnezeu – scrie Sfântul Apos-
tol Petru – de aceea, lumea de atunci a fost potopită de apă şi a 
pierit” (II Petru 3, 5-6).
Când omul a păcătuit, el a adus mânia lui Dumnezeu nu numai 
asupra lui, ci şi asupra întregii făpturi. Omul este cununa zidirii 
lui Dumnezeu; el a fost pus împărat al naturii. Iar când împăratul 
s-a făcut duşman al celuilalt împărat, atunci şi întreaga lui îm-
părăţie a devenit o împărăţie potrivnică. Pedeapsa a fost dată nu 
numai omului, ci şi întregii făpturi. „Ştim că toată făptura împre-
ună suspină şi împreună are dureri până acum” (Romani 8, 22). 

Dar, făptura a fost supusă de-
şertăciunii – nu din voia ei, 
ci din cauza aceluia care a 
supus-o” (Romani 8, 20). De 
aceea, iertarea vinovatului eli-
berează şi făptura din robia 
stricăciunii (Romani 8, 21). 
Această natură stricăcioasă va 
fi nimicită şi va fi preschimba-
tă în cer nou şi pământ nou, în 
care locuieşte dreptatea (II Pe-
tru 3, 12-13). Pentru a face cu 
putinţă această preschimbare, 
pentru a pregăti natura pentru starea nestricăcioasă care va veni 
după Ziua cea înfricoşătoare, a venit Hristos la apele Iordanului.
Cufundându-Se în Iordan, Hristos a sfinţit nu numai apele Iorda-
nului, ci şi întreaga fire, aşa cum glăsuieşte Biserica în cântările ei: 
„Hristos S-a arătat la Iordan, ca apele să le sfinţească” (tropar din 
ajunul sărbătorii), „Astăzi firea apelor se sfinţeşte” (tropar cântat 
în timpul mersului la Iordan). Şi, având în vedere că apă se găseş-
te peste tot, sfinţind apele Hristos a pregătit natura ca şi ea să se 
bucure de urmările jertfei pe care El a venit să ne-o aducă. Dar nu 
este numai atât. El a dat apelor puterea să spele păcatele omeneşti. 
Botezul lui Ioan era numai un semn de pocăinţă. Botezul creştin 
este noua naştere, iertarea tuturor păcatelor. Prin apă a pedepsit 
Dumnezeu păcatele lumii dintâi şi a pierdut-o prin apă, la potop. 
Tot prin apă îi mântuieşte acum Dumnezeu pe oameni, în taina 
botezului.
Astfel, Hristos a sfărâmat în apele Iordanului capul balaurului – 
aşa cum se cântă în cântările bisericeşti – care i-a înşelat pe Adam 
şi pe Eva, prin smerenia Sa şi le-a descoperit oamenilor că Dum-
nezeu este Treime; a sfinţit apele, iar împreună cu apele a pregătit 
şi întreaga făptură să primească cuvântul iertării şi pentru ne-
stricăciune. Şi atunci, biruindu-l încă o dată pe diavol în pustie, 
Hristos a mers să pregătească oamenii pentru împărăţia viitoare 
şi Şi-a început propovăduirea cu cuvintele: „Pocăiţi-vă, căci s-a 
apropiat împărăţia cerurilor” (Matei 4, 17) sau, cum este scris în 
altă Evanghelie: „S-a împlinit vremea şi s-a apropiat împărăţia 
lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” (Marcu 1, 15).
Până acum, Ioan Botezătorul propovăduia pocăinţa, pregătind 
calea Domnului. Acum însuşi Domnul le strigă oamenilor: „Po-
căiţi-vă!”. Acest glas nu este adresat doar oamenilor trăitori în 
vremea lui Hristos, ci cu aceste cuvinte Hristos li S-a adresat tutu-
ror oamenilor din toate timpurile şi din toate veacurile. Am auzit 
şi noi aceste cuvinte în Evanghelie. Cât timp încă nu au încetat 
cântările sărbătoreşti ale Bobotezei, ele ne amintesc că vremea 
pocăinţei se apropie.
Să luăm aminte! Nu sunt cuvinte de prooroc sau de înger, ci ale 
Domnului însuşi. Să ne pocăim şi să ne străduim în Postul care 
va urma, să ne biruim patimile şi să primim iertarea păcatelor, 
pentru ca în veacul ce va să vină să intrăm în împărăţia cea ne-
stricăcioasă, pe care Domnul ne-a pregătit-o. 
Amin.



Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa (1925 - 2006)                 
„Suferinţa m-a învăţat să iubesc”
Anul acesta la 21 noiembrie se împlinesc 10 ani de la mutarea 
la Domnul a vrednicului Său slujitor preotul Gheorghe Calciu. 
Dânsul s-a născut pe 23 noiembrie 1925, în Mahmudia cea uda-
tă de apele Dunării, un mic sat din Tulcea, fiind al unsprezece-
lea copil al lui Ștefan şi al Anei Calciu. De la mama sa a auzit 
Vieţile Sfinţilor, de la dânsa a primit învăţătura Cazaniei şi tot 
ea i-a fost primul dascăl în lucrarea rugăciunii. Spre sfârşitul 
vieţii, Părintele recomanda tuturor rugăciunea ţăranului sim-
plu, rugăciunea mamei sale, pe care o auzea mereu grăind prin 
ogradă cu Dumnezeu: „Doamne, Tu vezi că găinile n-au mai 
făcut azi ouă, iar eu am atâtea guri de hrănit…Doamne, uite că 
vaca nu mai dă lapte, spune-mi Tu cum să fac… Doamne, uite 
că ăla mic nu mă ascultă şi de acuma eu îl las la grija Ta…”. Lu-
mea curată a satului românesc, cu văzduhul încă senin şi liniştit 
de deasupra ţării înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, au 
însemnat timpul şi locul în care s-a pecetluit în sufletul micului 
Gheorghe lumina dumnezeieştii credinţe creştine.

Puterea credinţei avea să-l salveze în cei 21 ani de cumplita 
temniţa comunistă, executaţi între 1948 şi 1984, apoi avea să fie 
expulzat din ţară. Din 1984 Părintele Gheorghe Calciu avea să 
slujească la Biserica Ortodoxă română „Sfânta Cruce din Ale-
xandria”, Washington D.C. Deşi exilat, permanent inima sfinţi-
ei sale a fost alături de ţară natală. După 1989 a vizitat de multe 
ori ţara şi a publicat mai multe cărţi de spiritualitate: „Șapte 
cuvinte pentru tineri” (Ed. Anastasia, 1996), „Rugăciune şi lu-
mină mistică. Eseuri şi meditaţii religioase” (Ed. Dacia, 1998), 
„Războiul întru cuvânt” (Ed. Nemira, 2001), „Homo america-
nus. O radiografie ortodoxă” (Ed. Christiana, 2002). În toate 
aceste cărţi şi în conferinţele ţinute, mesajul său creştin, adresat 
cu precădere tinerilor este indisolubil legat de valorile neamu-
lui românesc, în duhul cel mai pur al tradiţiei ortodoxe. 

Despre Părintele Gheorghe Calciu s-a scris mult şi puţin. S-a 
scris mult, gândindu-ne că în perioada regimului comunist, 
Securitatea însăşi s-a întrecut pe sine în a-i „dedica” în exclu-
sivitate nu mai puţin de 26 volume cu note biografice, echiva-
lentul a peste 7500 de pagini. Apoi, cele „7 Cuvinte către tineri” 
ale Preotului Profesor Gheorghe Calciu au făcut, la vremea lor, 
înconjurul lumii, recunoscute şi cinstite în America şi Europa 
ca dumnezeiescul strigăt al unui prooroc din lagărul comunist.

Și după adormirea sa s-au publicat numeroase cărţi, studii şi 
articole pe mai multe meridiane ale lumii, Părintele fiind so-
cotit unul dintre acei oameni de care lumea contemporană atât 
de suferindă are nevoie, spre a-si înţelege durerile şi nelinişti-
le fiinţiale. Aceasta se datorează faptului că prin viaţa sa de o 
bogăţie duhovnicească rară, Părintelui i-a fost dat a se pogorî 
până la iadul pierzaniei şi de acolo, prin dragostea lui Hristos, 
a se ridica în Lumina Învierii. A propovăduit până la sfârşitul 
vieţii, fie cu puterea glasului de tunet, fie în mângâiere de vânt 
blând, că singură iubirea lui Hristos-Dumnezeu biruieşte păca-
tul, moartea şi lumea.

Despre Părintele 
Calciu s-a scris în 
acelaşi timp puţin, 
întrucât oamenii 
lui Dumnezeu se 
ascund de ochii 
lumii şi nu caută 
arătarea ori sla-
va cea trecătoare. 
Multe din experi-
enţele cutremură-
toare din viaţa sa, 
Părintele le-a acoperit cu tăcerea ori le-a povestit în treacăt, do-
rind să arate numai neîncetata lucrare a puterii şi a harului lui 
Dumnezeu. Toţi cei care l-au cunoscut îndeaproape pot da măr-
turie că, departe de convenţionalismul unei smerenii de supra-
faţă, Părintele Gheorghe Calciu a fost omul unei adânci discreţii 
şi modestii, virtuţi cu care a iubit a se acoperi şi după moarte, 
precum a făcut-o şi în timpul vieţii.

În ultimii ani de viaţa Părintele Gheorghe avea să mărturisească: 
“adevărul acesta l-am înţeles în închisoare, cu inima, cu gândul, 
cu sufletul: că într-adevăr, Dumnezeu suferă cu cei care sunt în 
suferinţă”. 

Fiind bolnav, către vârsta de 81 ani Părintele Gheorghe s-a stins 
din această viaţă, mutându-se în Biserica biruitoare din cer, du-
când Domnului comoara unei vieţi de pătimire şi mărturisire, 
comoara unei inimi îndurerate şi iubitoare, care a trăit răstignită 
între pământ şi cer.

Peste timp Părintele Gheorghe Calciu rămâne un chip luminos 
al Bisericii noastre, un purtător smerit al Crucii şi al Pătimirilor 
Domnului, dar şi un fiu al Învierii. Trecut în Lumina Celui Ne-
zidit, Părintele Gheorghe Calciu, cu aceeaşi discreţie, modestie, 
dar şi putere şi iubire, îşi continuă în veşnicie lucrarea de slujitor 
al lui Dumnezeu şi al oamenilor.

Dumnezeu să-l rânduiască în ceata Drepţilor!

Pr. Romică - Nicolae Enoiu
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“Hristos se naşte, slãviți-L
Hristos din ceruri, întâmpinați-L

Hristos pe pãmânt, înãlțați-vã 
Cântati Domnului tot pãmântul 
Şi cu bucurie popoare lãudați-L 

Cãci S-a preaslãvit!” 

(Cântarea I, Catavasiile Crãciunului)



CUVÂNTUL ELEVULUI: 

FAMILIA, Stânca din mijlocul 
valurilor
Instituția familiei, ultimul bastion al norma¬li¬tății şi 
un nucleu de propagare a valorilor mora¬le, cunoaş-
te astăzi un adevărat declin, ce pare să fie generat de 
frivolitatea şi ignoranța multora dintre noi în ceea ce 
priveşte viața în cadrul societății. În contextul unei 
lumi tot mai unite prin intermediul rețelelor media şi 
al tehnologiei, oamenii se îndepărtează unii de alții, 
ascunzân¬du-se în spatele unor măşti de perpetuă 
fericire şi echilibru interior. Iluzia aceasta, răspândită 
constant în cadrul familiei şi al vieții sociale, poate 
duce la o fragmentare a relațiilor familiale, recunos-
cute în trecut mai ales pentru consistența lor proverbială. Între des-
cendenți şi înaintaşi, între frați şi surori, această plagă intervine în 
cadența familiei, înstrăinând-o de conotația ei inițială.
Observăm că generația tânără este atrasă spre tot ceea ce e nou, sur-
prinzător şi opus tradiționalului, văzut mai mult din perspectiva în-
tunecată a „învechitului”. Cotidianul, lipsit de rădăcinile trainice ale 
valorilor absolute, se scufundă încet într-o somnolență etică aproape 
patologică: actualul nu se vrea recunoscut în trecut şi priveşte mereu 
visător spre viitor, uitând adeseori să-i pună bazele, instalându-se 
într-o aşteptare fără sfârşit. După cum spunea şi Ernest Bernea, ac-
tualul îşi are originile în clipa ce şi-a consumat existența înainte de a 
o fi conştientizat (Ernest Bernea, „Meditații filosofice”, Editura Pre-
dania, Bucureşti, p. 100).
Cum poate o astfel de stare fundamental efemeră să poarte masca 
eternității, ce amăgeşte generații întregi să-şi uite elementele pe fun-
dația cărora şi-au construit personalitatea?
Oceanul tulbure al societății, încărcat de numeroase rătăciri ale gân-
dirii moderne, se loveşte de stânca familiei, reuşind să o erodeze 
treptat în detrimentul sensului creştin pe care-l deținuse în trecut. În 
acest sens, găsim fractura tot mai evidentă ce-şi deschide abisul între 
generațiile succesive: conform scenariului celui mai sumbru, familia 
şi momentele de reuniune (atât de rare însă!) apar drept o corvoadă, 
un eveniment lipsit de emoții originale şi de dragoste. Astfel se di-
zolvă în neant legăturile tinerilor cu trecutul şi rădăcinile lor etnice, 
a căror veritabilă păstrătoare este familia.
Pentru a împiedica această degradare a familiei este necesară o aten-

ție sporită acordată relațiilor pe care le legăm între membrii familiei 
şi cu cei din jur. Încă din fragedă pruncie, copilul trebuie îndrumat 
pe calea Adevărului, prezentându-i-se importanța ce i se cuvine în 
cadrul familiei. Pe măsură ce copilul se dezvoltă, îndemnul hristic 
la iubire necondiționată trebuie să i se imprime în suflet viitorului 
adult pentru ca sentimentul acesta nobil să-i lumineze sufletul într-o 
manieră pură, naturală.
Exemplul iubirii dintre Apostoli ar trebui să se regăsească în mijlocul 
familiei, inspirând în continuare virtutea toleranței şi empatia. Prin 
cultivarea la timpul potrivit a sentimentelor celor mai bune - valorile 
absolute - vor răsări mereu plante cu roade benefice pentru întreaga 
societate. Înțelepciunea şi sfaturile cuprinse în Biblie, alături de scri-
erile Sfinților Părinți, oferă calea spre ieşirea din acest scenariu în-
grozitor, picurând în mijlocul spectacolului existenței apa lui Hristos 
ce se va face în cel ce o primeşte „izvor de apă curgătoare spre viață 
veşnică” (Ioan 4, 14).
Deşi puține, legile pe care divinitatea ni le propune spre atingerea 
mântuirii sunt fundamentale pentru conservarea adevărului în peri-
metrul vieții actuale de familie. Fără nici o îndoială, letargia în care 
se pare că toată suflarea a imersat va duce la consecințe pe care nu le 
vom mai putea schimba. Echilibrul spiritual pe care familia tradițio-
nală se bazează (şi prin extinderea sentimentelor specifice acesteia) 
trebuie păstrat în forma sa inițială, prin credință, nădejde, iubire şi 
trezvia inimii.
Victor-Ioan Popa (elev în clasa a XI-a A, Colegiul Național „Sfântul 
Sava”, București)

„Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi pământul peşteră Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii 
cu steaua călătoresc. Că pentru noi S-a născut prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci.”
(Condacul Nasterii Domnului)

„Tainã minunatã si neobisnuitã vãd, cer fiind pestera, scaun de heruvimi Fecioara, ieslea sãlãsluire, întru care S-a culcat Cel neîncãput, 
Hristos-Dumnezeu, pe Care, lãudându-L Îl mãrim.” (Cântarea a IX-a, Catavasiile Crãciunului)

„Cercetatu-ne-a pe noi de sus Mântuitorul nostru, Răsăritul răsăriturilor, şi cei din întuneric şi din umbră am aflat adevărul: că din 
Fecioară S-a născut Domnul”(Luminânda Nasterii Domnului)
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Tineri, descoperiți rugăciunea!
Aragi tineri, este o perioadă în care este mare nevoie de voi. 
De ce? Pentru că voi puteți aduce fărâma de tinerețe care ne 
îmbătrâneşte sufletele înainte de vreme, care ne transformă 
în acele generații gârbove sufleteşte care nu mai pot vedea 
nimic folositor în jur.

Mi ar plăcea să puteți aduce puțină speranță şi mai puțină 
suspiciune şi teamă. Mai multă bucurie şi încredere. Dar 
cum? Prin ce minune o generație tânără poate schimba o 
lume, poate primeni o mentalitate ce pare să se dilueze în ne-
antul plăcerilor, al simțirilor imediate şi bolnăvicioase? Cred 
că acest salt se poate face doar prin descoperirea rugăciunii 
profunde, sincere, prin îndrăznirea de a fi simplu în comuni-
une cu Dumnezeu.

Mi e dor de Rugăciune, de acel gest al împreună vorbirii cu 
Dumnezeu, de însoțirea lui de sentimentele de iertare şi iu-
bire care îl fac pe om să devină copilul de odinioară care se 
cocoloşea în poalele mamei şi care simțea pacea cea mai mare 
cu putință. Dar oare voi v ați gândit vreodată la puterea rugă-
ciunii? La semnificația ei? La profunzimea ei?

Rugăciunea nu este un gest asemănător gestului cerşetorului, 
ci este legătura continuă care ne ajută să preîntâmpinăm orice 
rău. Este arma contra negativității, este odihna ta şi a alto-
ra, estepaznicul care te ajută să te supraveghezi singur fără 
ajutor. Ea vine de la Dumnezeu şi se îndreaptă nestingherită 
către El. Dar aşteaptă activarea potrivită şi sinceritatea noas-
tră; o minte curată, o intenție dezinteresată, un trup pregătit 
pentru un efort minim, dar înălțător.

Dragi tineri, descoperiți, vă rog, sentimentul de pace, de li-
nişte şi de bucurie interioară pe care vi l dă practicarea rugă-
ciunii! Rugăciunea trebuie să fie profundă, nu lungă. Și, aten-
ție!, să nu fie plăcere, o nirvana, cum spune Sfântul Părinte 
Paisie Aghioritul, ci un suspin după ceea ce ai fi putut împlini 
şi nu ai reuşit! Să aibă un început în mâhnirea sufletească, şi 
nu în îndestularea zilnică oferită de cererea nelimitată a unei 
minți pervertite, care consideră că i se cuvine totul. Rugăciu-
nea este trudă, este disciplina de a face în fiecare zi un pas 
spre Dumnezeu, pentru ca apoi El Însuşi să facă mii de paşi 
către noi. O facem pentru noi sau pentru cei de lângă noi. 
Poate de multe ori glasul nostru nu capătă puterea convinge-
rii, dar prin rugăciune avem un Partener Care ridică povara 
neputinței, şi Acela este Dumnezeu. Este un Partener de Care 
nu ne vom plictisi niciodată şi Care nu ne va condiționa cu 
nimic. Lângă El vom fi cu adevărat liberi, vom putea plânge sau 
râde, ne vom recunoaşte slăbiciunile, ne vom accepta limitele, 
neajunsurile. Sfiala, timiditatea, nu va fi interpretată ca lipsă a 
puterii, a incapacității de a fi noi înşine. Singurătatea va fi chiar 
necesară pentru a te dedica înțelegerii gestului pe care l faci.

Dragii mei, rugăciunea înseamnă siguranță, mai ales atunci 
când o simțiţi ca pe o necesitate. Când o spuneți cu voce tare, în 
genunchi sau pe scaun, cu coloana vertebrală dreaptă, simțiți-
puterea de a o lua de la capăt, că viața merită trăită orice ar fi. 

Când scrieți o 
rugăciune zil-
nic, pe termen 
lung, veți ob-
serva că pacea 
şi liniştea de-
vin o compo-
nentă a felului 
vostru de a fi. 
Veți transmi-
te celor din 
jur mesajul Pe 
aici nu se trece!, adică veți trăi în lumea aceasta, dar nu i veți 
mai aparține, aşa cum spunea Sfântul Apostol Pavel. Sau dacă 
implicațiile noastre influențează pe cei din jurul nostru, de ce 
nu alegem rugăciunea ca acțiune care să producă efectul blând 
şi constructiv caracteristic ei, şi nu vorbele de ocară sau gestu-
rile pripite regretabile şi distrugătoare? Ce bine ar fi să înțele-
gem că prin renunțarea la răzbunare Îl lăsăm pe Dumnezeu să 
ne rămână dator, aşa cum spunea şi Sfântul Siluan Atonitul. O 
rugăciune scurtă, spusă în taină, cum ar fi rugăciunea inimii, 
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte mă 
pe mine, păcătosul!, este singura care vindecă şi cele mai vechi 
sentimente, atât la nivel emoțional, cât şi mental. Ar mai fi şi 
rugăciunea citită, care are efectul său binefăcător. Numai că nu 
trebuie să fie mecanică, exterioară, ritualică. Presupune multă 
concentrare şi renunțare la gândurile de prisos.

Se poate să vă vină greu să vă rugați, pentru că gestul este în 
concordanță cu gândul şi amândouă cu obişnuința. Războiul 
interior se petrece permanent. Iubirea de Dumnezeu şi patima 
sunt total diferite, şi efectele lor asupra noastră la fel. Dar dacă 
totuşi încercați şi nu puteți, este important să vă aflați măcar în 
locul potrivit (biserică) şi la timpul cuvenit (Sfânta Liturghie 
sau Acatist) şi să i lăsați pe alții să facă pentru voi ceea ce nu 
reuşiți - să se roage - pentru ca reziduurile acumulate în timp să 
se dilueze până la fluidizare şi chiar dispariție.

Primenirea sufletească începe cu A VREA şi continuă cu A PU-
TEA. La început eşti ajutat, pentru ca apoi să ajuți. Sfântul Pă-
rinte Paisie spunea că ajungem să ne putem ruga doar atunci 
când înlăuntrul nostru nu mai este egoism şi slavă deşartă. Da, 
aşa este, inima înfrântă şi smerită va fi demnă de iubirea necon-
diționată a lui Dumnezeu. Nimic nu poate fi mai înălțător ca 
gândul că poți lăsa ca moştenire această iubire de Dumnezeu! 
Ce binecuvântare! Pentru că prin acest dar pe care l laşi eşti 
curățat, eşti iertat şi miluit de Cel Care face să dăinuie generații 
întregi prin prezența Sa. Aşadar, puneți vă pe cale, tinerilor! 
Descoperiți rugăciunea, căci este timpul ei mai mult ca nicio-
dată!

Prof. Dr. Cristina Benga
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SINAXAR - Sfântul Spiridon, sfântul care isi paraseste racla (12 decembrie)
Sfântul Ierarh Spiridon este cinstit de Biserica Ortodoxă pe 12 de-
cembrie. Spiridon este sfântul care pleacă periodic din racla, pentru a-i 
ajuta pe oamenii care îl cheamă în rugăciune, cu credinţa şi cu dragoste. 
Astfel, precum se cunoaşte îndeobşte, Sfântul Ierarh Spiridon al Trimi-
tundei ale cărui Sfinte Moaşte se păstrează în catedrala cea mare din 
insula Corfu(Grecia) este un mare făcător de minuni.
Sfântul Ierarh Spiridon s-a născut în jurul anului 270, în localitatea 
Askia, insula Cipru, în vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare. 
Numele său se trage din cuvântul grecesc „σπυρις”, care înseamnă 
„coşuleţ împletit”. Mai înainte de a fi hirotonit episcop, fiind căsătorit 
şi având o fiică, Spiridon s-a îndeletnicit cu păscutul oilor. Rămânând 
văduv încă de tânăr, sfântul a continuat să-şi crească fiică de unul sin-
gur. Mai târziu, fiica sfântului, Irina, va trece şi ea la cele veşnice. Fiind 
plin de dragoste dumnezeiască, sfântul va îmbrăţişa o viaţă ascetică, 
cheltuindu-şi întreaga avere cu îngrijirea bolnavilor şi găzduirea 
străinilor.
Pentru viaţa sa curată, Spiridon a fost ales episcop al cetăţii Trimitunda, 
aflată aproape de oraşul Pafos, în această calitate el participând şi la 
Sinodul întâi Ecumenic (Niceea, 325). Ales episcop în cetatea Trimi-
tunda, sfântul a trecut de la păscutul oilor cele necuvântătoare, la îngri-
jirea cu râvnă a celor cuvântătoare, nelăsându-le însă nici pe primele. 
Astfel, smeritul Spiridon a continuat să pască oile şi după rânduirea lui 
că episcop.
În jurul anului 295, în vremea persecuţiilor împăratului păgân Max-
imian, sfântul din Trimitunda este arestat şi exilat pentru o vreme. În 
cadrul şedinţelor Sinodului Ecumenic de la Niceea, convocat de Sfân-
tul Împărat Constantin cel Mare împotriva ereziei lui Arie, în anul 
325, sfântul din Trimitunda se va arăta înaintea tuturor că un straşnic 
apărător al dreptei credinţe şi făcător de minuni.
Pentru a închide gura ereticilor lui Arie care luptau împotriva Sfintei 
Treimi, sfântul ia în mână o cărămidă, face deasupra ei semnul Crucii 
şi se roagă, zicând: „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” 
Apoi, strangandu-o în mână, cărămidă se descompune în cele trei părţi 
din care fusese compusă: focul se înalţa în sus, pământul îi rămâne în 
palmă, iar apa curge pe podea. Aşa a arătat sfântul cum trei lucruri pot 
exista simultan într-unul: precum într-o cărămidă se afla simultan şi 
foc şi apă şi pământ, tot aşa, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt Trei şi Unul 
în acelaşi timp.
Sfântul Ierarh Spiridon a trecut la cele veşnice în anul 348, la vârsta 
de 78 de ani, fiind îngropat după cuviinţă în Biserica Sfinţii Apostoli, 
din cetatea Trimitunda. Pentru a le păzi de pericolul sărăcin, ciprioţii 
au hotărât mutarea cinstitelor sale Moaşte în capitala bizantină, Con-
stantinopol. În anul 1453, cu puţin mai înainte de cucerirea capitalei 
bizantine de către turci, Moaştele Sfântului Spiridon sunt duse în Ser-
bia, iar mai apoi în insula Corfu, Grecia, unde se afla şi astăzi. În insulă 
grecească, cinstitele Moaşte au fost aduse de către părintele Georgios 
Kalohairetis.
Spiridon, sfântul care îşi părăseşte racla
Sfântul Spiridon pleacă periodic din racla sa, pentru a-i ajuta pe oame-
nii care îl cheamă în rugăciune, cu credinţa şi cu dragoste, pretutindeni 
în lume. Alergând prin lume să facă bine tuturor celor care au nevoie 
de ajutorul său, sfântul cel milostiv îşi toceşte periodic încălţămintea 
(papuci din mătase).
Pentru minunatele „plecări” din racla ale Sfântului Spiridon, părinţii 
slujitori la catedrala din Corfu îi schimba anual veşmintele şi 
încălţămintea tocită. Înnoirea vestmintelor sfântului are loc în ziua 
de 12 decembrie, când Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte cu mare 

bucurie. Cu binecuvântarea episcopului grec din Pafos, aceste daru-
ri duhovniceşti (hainele şi încălţămintea) sunt dăruite parohiilor şi 
manăstirilor ortodoxe 
din întreaga lume.
Datorită minunilor 
săvârşite în întreaga 
lume, Sfântul Spiridon 
a fost numit „sfântul 
călător”. Potrivit unor 
evlavioşi părinţi ai 
locului, pentru perio-
ade scurte de timp, 
cinstitele Moaşte ale 
sfântului nu mai sunt 
prezente în racla din 
catedrală, iar atunci 
când acestea revin, în 
chip minunat, ele sunt 
calde şi prăfuite; la rân-
dul lor, încălţările noi 
ale sfântului apar tocite, 
păstrând pe ele pământ 
şi fire de iarbă.
În amintirea acestei 
minuni periodice, în Acatistul Sfântului Spiridon, în icosul al şaselea, 
ne rugăm acestuia, zicând: „Bucură-te, cel ce eşti cu îngerii slujitor; 
Bucură-te, că eşti şi cu oamenii cu trupul petrecător; Bucură-te, al cărui 
trup astăzi săvârşeşte minuni; Bucură-te, că încălţămintele tale slujesc 
drept dovadă.”

Teodor Danalache

Ziua Crăciunului
de Valeriu Gafencu

Am trăit-o din plin, cu toate 
binecuvântările trimise de Domnul!

O stea călătoare de la Răsărit
Cu razele albe de-argint

Lunecă înspre albastrul senin
Al cerului viu înflorit.

Şi steaua-L vesteşte pe Pruncul Mesia
Născut din Fecioara Maria.

Un miel blând se uită şi-ar vrea să-L sărute
Pe pruncul scăldat în lumină

În noaptea Crăciunului alb şi senin
O Mamă cu Pruncul la sân

Curată-n iubire priveşte-n uimire
Plinindu-se Bunavestire.

Un Prunc Sfânt se naşte în noaptea-nstelată
Din Sfânta Fecioară şi Duhul cel Sfânt

Al Tatălui drept Cuvânt
Coboară azi pe pământ
Făclie pe veci luminată!
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Convorbire duhovnicească cu Schimarhimandritul Joachim Parr 
New York, Mănăstirea Sfânta Maria Egipteanca - Mercy House, Duminică, 20 septembrie 2015 * (continuare la numerele precedente)

Partea a III-a: Ortodoxie și religie 
Iulia Cârjeu: Ați putea vorbi puțin despre cum vedeți Ortodoxia în lu-
mea occidentală? În Europa de vest avem numeroase familii mixte, dar 
mai puțini convertiți decât în America. Credeți că facem ceva greşit?
Părintele Joachim: Da, ceva foarte precis. Pentru mulți oameni din ță-
rile ortodoxe şi din vechea Europă, Ortodxia este o religie. Nu este o 
religie, nu este. Există elemente în ea care sunt religioase, dar religia este 
o structură, un sistem menit să susțină o harismă, experierea a ceva 
mai presus de tine însuți, o experiență sfântă. Aceasta este religia. Dar 
ea nu este nici harisma, nici experiența. Însă cei care nu au trăit nicio-
dată experiența sau care nu posedă harisma, nu au decât religia. Religia 
este structura care susține relația cu Dumnezeu, Creatorul omului, prin 
Biserica Lui. Astfel încât dacă nu au această relație cu Dumnezeu şi nu 
au Harul în biserica lor, nu rămân decât cu o structură goală de religie. 
Iar oamenii o detestă, le este o povară în loc de izbăvire. Biserica nu mai 
este locul unde mergi şi eşti aprins de scopul tău, ci un loc în contrast 
sau în conflict cu întreaga societate în care trăieşti. Şi atunci te întrebi 
pentru ce o faci. Oamenii spun că sunt atâtea tradiții şi obiceiuri care 
nu au niciun sens şi se întreabă de ce. Dar nu în asta rezidă Ortodoxia. 
Ei nu au experiența, nu au relația cu Dumnezeu, nu au harisma care le 
schimbă întreaga existență – şi despre asta e vorba cu adevărat.
 Din acest motiv nu îmi scot niciodată rasa – niciodată. Îmi place să 
îi deranjez pe cei care mă văd pentru că vor să ştie ce reprezintă. Nu 
m-ar întreba nimic dacă aş fi îmbrăcat exact ca ei, ar trece pur şi simplu 
pe lângă mine. Dar aşa mă întreabă întotdeauna. Chiar aici mai jos, 
pe Strada 8, Piața Sf Mark, cartierul punk, heavy metal şi altele ase-
menea, mergeam într-o zi pe stradă, cu ani în urmă. În Piața Astor, 
sub cubul mare de bronz care se roteşte într-un colț, şedea un tânăr. 
Avea părul făcut cu gel, ridicat în vârful capului în țepi de cel puțin 30 
cm înălțime, fiecare de altă culoare. Restul capului îi era ras. Avea un 
lanț atârnat de la nas până la ureche, pe deasupra buzei. Era îmbrăcat 
complet în negru: geacă de piele neagră cu ținte, pantaloni stâmți tăiați, 
ghete butucănoase. Stătea pe jos pe jumătate amețit, drogat cred, pe 
când eu treceam pe stradă - şi a strigat: „Hei, stai un pic, stai un pic!”. A 
traversat în fugă strada ca să mă vadă şi a exclamat: „Vaaai, ia te uită la 
tine! Nu-mi vine să cred! Ce eşti? Spune-mi ce eşti!”. „Sunt un călugăr 
creştin”, i-am răspuns. „Wow! a spus. N-am văzut niciodată aşa ceva. De 
ce eşti îmbrăcat aşa?”. Ştiam că trebuia să îi captez atenția: „Ca să nu se 
ia lumea de tine.” A izbucnit în râs: „Ce tare, ce tare!”. L-am întrebat şi 

eu: „Tu de ce eşti îmbrăcat aşa?” „Toți cei pe care îi cunosc 
sunt îmbrăcați aşa”, mi-a răspuns. „Iar toți cei pe care eu îi 
cunosc sunt îmbrăcați aşa.” Astfel am început să vorbim şi 
am încercat să-i explic ce se întâmplă. În cele din urmă a 
întrebat: „Pot să vin la biserica ta?” „Sigur că da.” Nu mă aş-
teptam să vină, dar a venit într-adevăr duminică. Oamenii 
nu înțelegeau despre ce e vorba şi n-au vrut să-l lase să intre 
până ce nu le-am spus să se oprească. I s-a părut altfel de-
cât de obicei iar la sfârşit mi-a spus: „Voi aveți ceva, nu ştiu 
ce anume. Aveți ceva... Dar eu nu sunt pregătit să-mi tund 
părul, să-mi schimb hainele şi să arăt ca ei.” „Ce ai face dacă 
ți-aş spune că nu e nevoie de asta?”. Mi-a răspuns: „Ei bine, 
nu sunt pregătit să trăiesc ca ei.” „De unde ştii cum trăiesc 
ei?” „Păi sunt exact ca cei de la biserica la care mergeam 
când eram copil: toată lumea e virtuoasă. Iar eu nu sunt.” 
I-am spus: „Nici ei nu sunt. Ceea ce trebuie să faci este să vii 

să vorbeşti cu Cel care i-a adus pe toți aici, nu cu cei care sunt aici.” I-a 
fost prea greu: îi vedea pe ei şi i-a fost greu să înțeleagă.
Am ajuns să predăm concepte: religia, Hristos... Dumnezeu a ajuns un 
concept, nu o Persoană. Iar oamenii s-au săturat de concepte în care 
nu cred. Ei vor să-l atingă pe Dumnezeu. Vor să ştie Cine este şi vor pe 
cineva despre care ei cred că L-a atins pe Dumnezeu. Astfel încât atunci 
când te-au atins pe tine, L-au atins pe Dumnezeu. Nu vor să audă, vor 
să vadă.
Iată ce cred că se întâmplă: avem biserici frumoase, dar sunt goale, 
avem preoți care sunt oameni de afaceri şi nu au timp pentru popor, 
sunt prea ocupați. Avem călugări care se suie în vârful muntelui şi în-
chid uşa – asta e bine, dar cum rămâne cu omenirea care tânjeşte să 
vadă fața lui Dumnezeu? Cum o să le aducem asta? Nu putem decât 
dacă mergem la ei şi nu putem merge la ei dacă nu suntem dispuşi să 
trăim cu ei şi să-i iubim. Asta nu înseamnă că trebuie să fim sistemul 
lor de valori, ci să îi iubim şi să nu-i judecăm. Să îi vedem ca valoroşi, să 
vedem în ei – deşi e înşişi nu văd - , să Îl vedem pe Hristos. Dacă nu îl 
putem vedea pe Hristos în fratele nostru, am eşuat.
M-au întrebat unii oameni în săptămânile din urmă: „Cum se face că 
nu ne vorbiți despre Dumnezeu?” - „E nevoie?”. „În toate bisericile în 
care am fost, trebuie să asculți predici, să mergi la slujbă... Dumneavoastră 
nu ne spuneți niciodată să venim la slujbă!”. „V-am spus să nu veniți?” – 
„Nu.” Am răspuns: „Atunci dacă vrei să vii, vino.” Şi oamenii vin fiindcă vor 
să vadă. „Nu ne-ați spus niciodată despre Dumnezeu!” – „Acuma chiar sunt 
trist! Dacă asta şi ceea ce fac nu v-a spus despre Dumnezeu, atunci nimic din 
ce aş zice nu v-ar putea spune.” – „Ei, bine, înțelegem ceea ce faceți.”. „Atunci 
v-am spus despre Dumnezeu.” Asta este singura cale.
Omul modern poate merge şi face şi vedea tot ce vrea.  Dar nu asta îşi doreş-
te. El vrea să întâlnească pe Cineva. Ai vorbit despre singurătate şi singură-
tatea este acută în lumea noastră fiindcă nu ştim cum să ne raportăm la ea. 
Oamenii sunt stingheriți în relațiile interumane, în loc să fie fireşti şi să vadă 
ceea ce ne face la fel. „Ce vrea? Ce pune la cale? O să mă rănească? O să îmi ia 
ceva? O să îmi dea ceva? Ce urmăreşte persoana asta?”. Nu există niciun fel 
de încredere, totul este calculat, totul se rezumă la „O să meargă? Arăt bine? 
Ce o să ia de la mine?”. Suntem foarte singuri. Oriunde mergi vezi oameni 
stând la restaurant la aceeaşi masă, fiecare scriind un mesaj, fără să îşi acorde 
niciun fel de atenție unul altuia. Ființe umane stând una lângă alta fără să îşi 
vorbească. Am devenit o societate în care omul nu are nevoie de alții pentru 
a se simți în mod imediat împlinit. Ne putem asigura starea de bine pur şi 



simplu plătind. De aceea nu mai depindem unul de altul, nu ne mai apro-
piem de celălalt cu înțelegere şi grijă fiindcă avem nevoie unul de altul. 
Mergem acasă şi ne uităm la un film, intrăm pe internet astfel încât să 
n-avem nevoie de cineva lângă noi şi nici măcar nu ştim să purtăm o 
conversație. Suntem singuri fără speranță şi nimeni nu poate umple go-
lul – numai Dumnezeu. Dar noi nu înțelegem ce înseamnă Dumnezeu, 
numai religie şi faptul că El nu ne răspunde. Şi ne îndepărtăm.
Iulia Cârjeu: De multe ori în diaspora că nu există o a doua generație în 
biserică. Copiii îşi pierd cultura şi cu ea şi religia. Ne puteți da un sfat?
Părintele Joachim: Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. Şi credința ta 

trebuie să fie pe primul loc. Dacă serviciul tău, banii, cariera sau cultura 
sunt pe primul loc, asta vor vedea şi ei pe primul loc. Iar dacă îți trimiți 
copiii la o şcoală fără Dumnezeu, un loc care să le ofere toate standar-
dele şi valorile unei vieți fără Dumnezeu, asta vor avea. Cred că este 
periculos. Dacă suntem serioşi şi vrem să le transmitem copiilor noştri 
credința, trebuie să le oferim o educație teocentrică. Altfel nu o vor avea 
niciodată. Sunt îndoctrinați sub toate formele de la vârsta de 5 ani până 
la terminarea facultății cu „Dumnezeu nu contează”, aşa că de ce s-ar 
întoarce la Dumnezeu? El nu îi preocupă absolut deloc.
Iulia Cârjeu
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ca loc şi mod de viaţă în libertate.
6. În abordarea contemporană a căsătoriei, Biserica Ortodoxă consideră 
legătura indisolubilă de iubire între un bărbat şi o femeie ca „o mare tai-
nă… în Hristos şi în Biserică”. Ea chiar numeşte familia o „mică biserică”, 
rezultată din căsătorie, singura garanţie pentru creşterea copiilor. Biserica 
insistă mereu asupra valorii înfrânării. Asceza creştină se deosebeşte pro-
fund de o asceză dualistă care ar desprinde persoana umană de aproapele 
ei. Dimpotrivă, ea acceptă să se ataşeze de viaţa sacramentală a Bisericii. 
Înfrânarea nu este legată doar de viaţa monahală. Etosul ascetic este ca-
racteristic vieţii creştine sub toate formele.
Sfântul şi Marele Sinod, punând deoparte temele asupra cărora au fost 
luate decizii, a analizat următoarele probleme contemporane:
7. În problema relaţiilor dintre credinţa creştină şi ştiinţă, Biserica Or-
todoxă evită situarea cercetării sub tutela sa şi nu ia atitudine asupra 
tuturor chestiunilor ştiinţifice. Ea mulţumeşte lui Dumnezeu Care dă-
ruieşte oamenilor de ştiinţă darul de a explora misterele creaţiei divine. 
Dezvoltarea modernă a ştiinţei şi tehnologiei aduce schimbări radicale în 
vieţile noastre, fiind purtătoare de importante binefaceri în viaţa cotidi-
ană: vindecarea unor boli grave, oamenii comunică mai uşor, cercetarea 
spaţială etc. Totuşi, există şi numeroase efecte negative, precum: manipu-
larea libertăţii, pierderea progresivă a unor preţioase tradiţii, distrugerea 
mediului natural, contestarea valorilor morale. Chiar dacă cunoaşterea 
ştiinţifică evoluează foarte rapid, ea nu oferă răspunsuri la probleme mo-
rale existenţiale centrale, la căutarea sensului vieţii şi al lumii.
Toate acestea cer o abordare spirituală pe care Biserica Ortodoxă o pro-
movează printr o bioetică fondată pe morala creştină şi învăţătura patris-
tică. Astfel, în respectul libertăţii cercetării ştiinţifice, Biserica Ortodoxă 
insistă asupra pericolelor provocate de unele progrese ştiinţifice şi pune 
accentul pe demnitatea omului şi pe destinul lui divin.
8. Criza ecologică actuală are cauze spirituale şi morale. Rădăcinile ei 
sunt legate de poftă, lăcomie şi egoism, care conduc la o folosire iraţională 
a resurselor naturale, la poluarea atmosferei prin factori poluanţi nocivi 
şi la încălzirea globală. Răspunsul creştin la aceste probleme cere pocă-
inţă (metanoia) faţă de aceste abuzuri, înfrânare şi etică ascetică, drept 
remedii la supraconsum, tot mai conştienţi că persoana umană este „ico-
nomul creaţiei” şi nu proprietarul ei. Biserica subliniază, de asemenea, 
că generaţiile viitoare au şi ele drepturi asupra acestor bunuri naturale 
care ne au fost date cu mărinimie de Creator. Din acest motiv, Biserica 
Ortodoxă participă activ la diferitele eforturi internaţionale în favoarea 
mediului şi a rânduit ziua de 1 septembrie ziua de rugăciune pentru pro-
tecţia mediului natural.
9. În faţa mişcării de omogenizare impersonală, favorizată în diferite mo-
duri, Ortodoxia proclamă respectul particularismului persoanelor uma-
ne şi al popoarelor. Ea se opune autonomiei economiei faţă de nevoile 

fundamentale ale fiinţelor umane şi la transformarea economiei într un 
scop în sine. Progresul omenirii nu este legat numai de creşterea nivelului 
de trai sau de dezvoltarea economică în detrimentul valorilor spirituale.
10. Biserica Ortodoxă nu se implică în politică. Cuvântul său rămâne 
discret şi profetic, favorizând o intervenţie umană adecvată. Drepturile 
omului sunt acum în centrul politicii ca răspuns la crizele politice şi so-
ciale şi vizează protejarea cetăţenilor faţă de arbitrariul Statului. Biserica 
noastră adaugă, de asemenea, obligaţiile şi responsabilităţile cetăţenilor 
şi nevoia acestora de a folosi autocritica pentru ameliorarea sensibilă a 
societăţii. Ea subliniază îndeosebi că idealul ortodox în slujirea fiinţei 
umane depăşeşte orizontul drepturilor omului stabilite şi arată că „mai 
mare decât toate” este iubirea, aşa cum ne a descoperit Hristos şi o trăiesc 
cei care Îl urmează cu credinţă. Abordarea principiului libertăţii religioa-
se în toate perspectivele sale este un drept fundamental, adică libertatea 
de conştiinţă, de credinţă, de cult şi toate manifestările individuale şi co-
munitare ale libertăţii religioase, inclusiv dreptul fiecărui credincios de 
a practica liber datoriile sale religioase, fără imixtiune de nici un fel din 
partea puterilor publice, precum şi libertatea de a învăţa public religia şi 
de a asigura condiţiile de funcţionare a comunităţilor religioase.
11. Biserica Ortodoxă se adresează tinerilor, care sunt în căutarea unei 
vieţi depline, în toată libertatea, dreptatea, creaţia şi iubirea. Ea îi îndeam-
nă să se alăture conştient Bisericii care este adevărul şi viaţa, să vină şi 
să dăruiască trupului eclezial vitalitatea, grijile, preocupările şi aşteptările 
lor. Tinerii nu sunt doar viitorul Bisericii, dar şi o forţă şi o prezenţă crea-
tivă la nivel local şi mondial.
12. Sfântul şi Marele Sinod a deschis orizontul nostru asupra lumii de 
azi, diversificată şi multiformă. A subliniat că responsabilitatea noastră în 
spaţiu şi timp se află totdeauna în perspectiva veşniciei. Biserica Ortodo-
xă, chezăşia neclintită a caracterului mistic şi soteriologic, este sensibilă 
faţă de suferinţă, faţă de neliniştile şi strigătul după dreptate şi pace al po-
poarelor. Ea propovăduieşte cuvântul Evangheliei: „Din zi în zi, bineves-
tiţi mântuirea Lui. Vestiţi către neamuri slava Lui, între toate popoarele 
minunile Lui” (Psalmi 95, 2 3).
Să ne rugăm: „Dumnezeul a tot harul, Care v a chemat la slava Sa veş-
nică, întru Hristos Iisus, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va duce la 
desăvârşire, vă va întări, vă va împuternici, vă va face de neclintit. A lui fie 
slava şi puterea în vecii vecilor. Amin!” (1 Petru 5, 10 11).
Notă:
 La încheierea lucrărilor Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe au 
fost date -publicităţii, alături de cele 6 documente aprobate, o Enci¬clică şi 
un Mesaj. Toate acestea se găsesc pe site ul www.holycouncil.org, în cele 4 
limbi oficiale ale Sinodului (greacă, franceză, engleză şi rusă). ¬Publicăm 
aici Mesajul Sfântului şi ¬Marelui Sinod, într o traducere în limba română 
având ca bază textul în limba fran¬ceză.
Pr. dr. Adrian Roman

continuare  din pagina 10



18

PUTEREA HARICĂ A APEI SFINŢITE
În Biserica lui Hristos, omul se pregă-
teşte pentru viaţa de apoi prin Sfintele 
Taine, cu ajutorul cărora dobândeş-
te de sus dar şi har. Afară de Sfintele 
Taine, tot ca un mijloc de câştigare a 
harului divin, mai sunt diferite forme 
de cult, care de asemenea tind la întări-
rea şi înălţarea spirituală a omului spre 
cele înalte, ca sfinţirea apei, sfinţirea 
bisericii şi sfinţirea altor lucruri nece-
sare cultului divin.
Sfințirea apei s-a practicat de la înce-
put, din prima zi a exis¬tenței Bise-
ricii, cură¬țindu-i de toate păcatele, 
atunci când s-au botezat, pe un mare 
număr de creştini (Fapte, 2, 41; 4, 4). 
În textul de faţă voi face câteva referiri la slujba numită „Sfinţirea 
cea mare a apei” care se săvârşeşte de două ori pe an, iar nu o sin-
gură dată, după cum se ştie în popor: mai întâi, ea este săvârşită 
în ajunul Bobotezei, cu această Agheasmă Mare stropindu-se ca-
sele credincioşilor, iar mai apoi, în ziua de Bobotează, aceasta din 
urmă fiind luată de credincioşi acasă pentru nevoile de peste an. 
Sfinţirea cea mare a apei, săvârşită de preoţi în ziua în care Mân-
tuitorul Iisus Hristos a sfinţit firea apelor, botezându-Se în râul 
Iordan, este oficiată numai în biserică sau lângă o apă curgătoare 
curată. În cadrul acestei slujbe, spre deosebire de cea în care se 
sfinţeşte Agheasma mică, apa este sfinţită printr-o dublă invocare 
a Duhului Sfânt. Astfel, Agheasma Mare are o putere sfinţitoare 
deosebit de mare, ea purtând în sine darurile minunate ale Duhu-
lui Sfânt cu mult mai mult decât Agheasma cea mică.
Apa, mijloc de curăţire şi de împăcare în Vechiul Testament
Apa este socotită un simbol al cultului creştin, folosindu-se şi 
întrebuinţându-se la cele mai multe acte liturgice. Temeiurile 
pentru întrebuinţarea apei în cult sunt de natură biblică, patris-
tică, istorică şi simbolică. La început, Duhul lui Dumnezeu se 
purta deasupra apei, care era plină de sfinţenie şi curăţenie; iar 
din rădăcina pomului vieţii din mijlocul raiului curgea izvorul 
ce se ramifica în patru râuri ce adăpau pământul şi-l făceau să 
rodească. După căderea în păcat a celei dintâi perechi de oameni, 
apa îşi păstrează caracterul sfinţeniei şi curăţeniei de la început, 
în sensul larg al cuvântului – deoarece atunci când urmaşii lui 
Cain şi Set deveniseră atât de răi, încât în cugetele lor concepeau 
numai rău şi răutate, prin apa potopului s-au spălat tot păcatul 
şi necurăţia. În Vechiul Testament, apa era socotită ca mijloc de 
curăţire şi de împăcare. A fost întrebuinţată la săvârşirea cultu-
lui divin, la aducerea jertfelor, la sfinţirea preoţilor şi la curăţirea 
leprei. De aceea, Psalmistul David scrie: „Mai vârtos mă spală de 
fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte...”, „Stropi-mă-vei 
cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada 
mă voi albi...” (Ps. 50, 3 şi 8). De asemenea, Domnul zice prin 
gura profetului Isaia: „Cei ce sunteţi însetaţi mergeţi la apă, şi 
cei care nu aveţi argint mergeţi de cumpăraţi şi mâncaţi, mergeţi 
şi cumpăraţi fără de argint şi fără preţ vin şi grăsime” (Isaia 55, 
1). Dumnezeu a făcut nenumărate minuni cu apă şi prin Moise, 
sluga Sa, a trecut Marea Roşie, a izvorât apă din stâncă, a îndulcit 
apa cea amară, a izbăvit pe Israil de la idolatrie cu apă şi foc.

Firea apelor s-a sfinţit prin pogorârea Duhului Sfânt
În Noul Testament, la malurile Iordanului apare tânărul proroc 
şi ascet Ioan Botezătorul, care spunea: ,,Eu vă botez cu apă, dar 
vine Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I 
dezleg cureaua încălţămintelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt şi 
cu foc” (Lc. 3, 16). Sfântul Evanghelist Matei ne relatează că Iisus 
a venit din Galileea la Iordan, unde era Ioan botezând, cerând să 
fie botezat (cf. Matei 3, 13). „Iar botezându-Se Iisus, când ieşea 
din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a 
văzut pogorându-Se ca un porumbel şi venind peste El” (Matei 
3, 16), iar glasul Tatălui din ceruri s-a auzit zicând: ,,Acesta este 
Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit” (Mt. 3, 17). Astfel, fi-
rea apelor s-a sfinţit, iar prin pogorârea Duhului Sfânt la Bote-
zul Domnului, apa sfinţită a primit putere harică. De asemenea, 
pe vremea Mântuitorului, la marginea oraşului Ierusalim, lângă 
Poarta Oilor, era o scăldătoare, care pe evreieşte se numeşte Vi-
tezda, numită şi Scăldătoarea oilor. În această scăldătoare, la anu-
mite intervale ,,se cobora îngerul Domnului şi tulbura apa şi cine 
intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos de orice boală 
era ţinut” (Ioan 5, 4). Adică, după sfinţire prin venirea îngerului, 
apa dobândea puterea de vindecare şi iertare de păcate. Prin con-
lucrarea Fiului lui Dumnezeu, orbul din naştere primeşte vede-
rea numai după spălarea în Lacul Siloamului. Fiul lui Dumnezeu 
avea puterea de a-l vindeca şi fără să-l fi trimis pe orb la Lacul 
Siloam, însă a vrut să arate puterea harică a apei, unde se cere şi 
conlucrează ajutorul Său, chiar nefiind de faţă, adică numai prin 
prezenţa Sa nevăzută. Hristos trimite pe Duhul Său cel Sfânt să 
reverse izvoarele darului divin asupra celor ce îi imploră ajutor. 
Tot astfel, prin rugăciunile de invocare a slujitorilor Sfintelor Al-
tare, apa primeşte dar de sfinţenie, sănătate, curăţire şi binecu-
vântare.
Mărturii în Constituțiile Apostolice
Sfinţirea apei îşi are originea din cele mai îndepărtate timpuri ale 
creştinismului. În Constituţiile Apostolice, printre altele se regă-
seşte şi o rugăciune care poartă numele de „Rânduială despre apă 
şi untdelemn a Apostolului Matei”. Putem fi ferm convinşi că ru-
găciunea nu îi aparţine Apostolului Matei, dar ea cuprinde o se-
rie de elemente asemănătoare cu rugăciuni similare din perioada 
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  CATEHISM - DESPRE DESCOPERIREA DUMNEZEIASCĂ
Ce se înţelege prin Descoperirea dumnezeiască?
Prin Descoperirea sau Revelaţia dumnezeiască se înţelege acea 
lucrare a lui Dumnezeu prin care El se face cunoscut oamenilor, 
împărtăşindu-le acestora adevărul despre fiinţa, voia şi lucrările 
Sale. Scopul pentru care Dumnezeu s-a descoperit oamenilor 
este că ei să creadă drept în El, să-L cinstească după cuviinţă şi 
să-I îndeplinească voia, pentru ca astfel să se poată mântui. Prin 
Descoperirea dumnezeiască se înţelege totalitatea sau întreaga 
comoară a adevărurilor pe care Dumnezeu le-a descoperit oame-
nilor spre mântuirea lor. Descoperirea dumnezeiască este absolut 
necesară, întrucât fără dumnezeiasca Descoperire, oamenii numai 
cu simţurile şi cu mintea lor n-ar fi putut niciodată să cunoască pe 
Dumnezeu şi voia Lui.
Descoperirea dumnezeiască s-a dat tuturor oamenilor?
Da, s-a dat pentru toţi oamenii, căci toţi au nevoie de mântuire; dar 
nu s-a dat tuturor direct, fiindcă nu toţi erau vrednici s-o primească 
de-a dreptul de la Dumnezeu, din pricina necurăţiei cauzată de 
păcat şi, ca urmare, a slăbiciunii firii omeneşti. De aceea Dumn-
ezeu a ales pe unii oameni vrednici, ca să primească de-a dreptul 
de la El Descoperirea şi să fie vestitorii ei faţă de toţi care voiesc s-o 
primească.
Cine au fost vestitorii Descoperirii dumnezeieşti?
Vestitorii Descoperirii dumnezeieşti au fost mai întâi: Adam, Noe, 
Avraam, Isaac, Iacob, care au primit şi au predicat începuturile 
Descoperirii; apoi proorocii Moise, David, Ilie, Isaia, Ieremia, 
Iezechiil, Daniil şi alţi prooroci, care au continuat, întărind mai cu 
seamă nădejdea în venirea Mântuitorului. Dar vestitorul desăvârşit 
al Descoperirii dumnezeieşti este Fiul şi Cuvântul lui Dumn-
ezeu întrupat, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a doua Persoană 
din Sfânta Treime, „lumina cea adevărată, care venind în lume 
luminează pe tot omul” (Ioan 1, 9). Domnul nostru Iisus Hristos, 

fiind Dumnezeu adevărat 
şi Om adevărat, ne-a adus 
Descoperirea deplină a lui 
Dumnezeu, căci „nimeni 
nu cunoaşte pe Fiul, fără 
numai Tatăl şi nici pe Tatăl 
nu-l cunoaşte nimeni, fără 
numai Fiul, şi căruia vă 
voi Fiul să-i descopere” 
(Matei 11, 27). Desco-
perirea dumnezeiască a 
răspândit-o Mântuitorul 
în lume prin Sfinţii Săi 
Apostoli.
Cum trebuie să fie 
primită Descoperirea 
dumnezeiască?
Descoperirea dumnezeiască trebuie să fie primită cu credinţa tare 
şi sub îndrumarea Bisericii celei adevărate, căreia Dumnezeu i-a 
încredinţat păstrarea şi tâlcuirea Descoperirii Sale. Fără neîncetată 
călăuzire din partea Bisericii şi fără deplină ascultare din partea 
noastră faţă de ea, suntem în primejdie de a înţelege greşit Desco-
perirea dumnezeiască şi de a apuca pe căile rătăcite ale credinţelor 
deşarte.
În ce anume se cuprinde Descoperirea dumnezeiască păstrată de 
Biserică?
Descoperirea dumnezeiască păstrată de Biserica se cuprinde în Sfânta 
Scriptură şi în Sfânta Tradiţie, care din această pricină se numesc 
izvoare ale Descoperirii dumnezeieşti sau izvoare ale credinţei.
Catehism Ortodox/PER

respectivă, cum ar fi cele din „Evhologhionul” („Molitfelnicul”) 
Sfântului Serapion de Thmuis sau cea cuprinsă în manuscrisul 
rămas anonim al operei „Testamentum Domini”. Aşadar, Sfinţirea 
apei sau Agheasma este atribuită Sfântului Apostol Matei: „Des-
pre apă şi untdelemn hotărăsc eu, Mateiu, ca să binecuvânteze, 
adică să sfinţească apa şi untul de lemn episcopul, iară dacă lip-
seşte episcopul, atunci să o binecuvânteze preotul împreună cu 
diaconul”. În Constituţiile Apostolice se află şi o rânduială deo-
sebită pentru sfinţirea apei. Efectele ce le produce apa sfinţită, de 
asemenea, sunt cuprinse în Constituţiile Apostolice: „Prin stropi-
rea apei sfinţite se câştigă întărirea sănătăţii, vindecarea boalelor, 
depărtarea spiritelor şi a atacurilor rele” (Cartea VII, 29).
„Izvor de nestricăciune şi dar de sfinţenie”
„Pravila bisericească” ne învaţă următoarele: „Agheasma, apa sfin-
ţită prin slujba bisericească, se face când preotul cheamă asupra 
ei puterea Duhului Sfânt, pentru ca ea să aibă puterea de a sfinţi 
viaţa oamenilor şi a naturii înconjurătoare, pentru ca ele să capete 
binecuvântarea Domnului”. Apa este simbolul curăţirii sufleteşti, al 
promovării şi al sfinţirii vieţii.
Punctul culminant din actul sfinţirii apei şi cel mai important îl 
formează invocarea so¬lem¬nă a Duhului Sfânt, prin cuvin¬tele: 
„Tu Însuţi, dar, Iubitorule de oameni Împărate, vino şi acum, prin 

pogorârea Sfântului Tău Duh, Care sfinţeşte toate, şi sfinţeşte apa 
aceasta. Şi-i dă ei harul izbăvirii şi binecuvântarea Iordanului. Fă-o 
pe dânsa izvor de nestricăciune, dar de sfinţenie, dezlegare de pă-
cate, vindecare de boli, diavolilor pieire, îndepărtare pu¬teri¬lor 
celor potrivnice, plină de pu¬tere îngerească. Ca toţi cei ce se vor 
stropi şi vor gusta dintr-însa să o aibă spre curăţirea su¬fle¬telor 
şi a trupurilor, spre vin¬de¬carea patimilor, spre sfinţirea caselor 
şi spre tot folosul de trebuinţă... Dă tuturor celor ce se vor atinge 
de dânsa şi se vor stropi şi o vor gusta: sfinţire, sănătate, curăţire 
şi binecuvântare” (Rugăciunea din Molitfelnic). Din cele expuse 
s-au putut constata în mod temeinic impor¬tan¬ţa şi necesitatea 
apei sfinţite ca mijloc de curăţire trupească şi sufletească a creş-
tinului. „Pen¬tru că orice făptură a lui Dum¬nezeu este bună şi 
nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumire; Căci se sfin-
ţeşte prin cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune” (I Tim. 4, 
4-5). Aşa¬dar, „să scoatem apă cu veselie din izvoarele mântuirii” 
– apă sfinţită – după cum a zis Isaia prorocul, căci apa aceasta, 
având într-însa darul şi puterea dum¬nezeiască a Sfântului Duh, 
a făcut adesea multe minuni, însănătoşind bolnavi, tămăduind 
răni, apărând de rele, de necazuri şi de primejdii şi să dobândim 
sfinţenie, sănătate, curăţenie şi binecuvântare.

Protos. Dr. Iustin Popovici
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Sfântul Ierarh Nicolae, Ocrotitorul nostru
Patronul parohiei noastre, prăznuit în fiecare an la 6 decembrie, este cea mai expresivă icoană a bunătăţii 
şi milostivirii lui Dumnezeu faţă de oameni. Sfântul Nicolae este sfântul blând şi bun care priveşte cu dra-
goste către toţi din icoana sa, icoană prezentă nu numai în biserici, ci şi în casele creştinilor râvnitori. Pe 
bună dreptate poetul nostru Octavian Goga a imortalizat această frumoasă imagine când a spus, la finele 
poeziei „Pace”: „Blând zâmbeşte din icoană/Cuviosul Niculaie...”.
Marele Ierarh Nicolae (280 - 345) a fost episcop în Mira Lichiei şi este cu siguranţă cel mai cunoscut şi 
mai iubit sfânt al Bisericii Ortodoxe, şi nu numai. Popularitatea de care el se bucură se datorează în primul 
rând generozităţii sale faţă de cei săraci şi nevoiaşi. Apoi, el este un mare apărător al dreptei credinţe şi un 
luptător împotriva nedreptăţilor.
Unica biografie a Sfântului, alcătuită în secolul al IV-lea sau al V-lea, despre care aminteşte preotul Eustra-
tie din Constantinopol (cca 580), ne oferă unele amănunte din viaţa sfântului şi câteva minuni săvârşite în timpul vieţii. Sfântul Nicolae este 
socotit, pentru binefacerile sale, „ocrotitorul copiilor”, „îndrumătorul fetelor”, „salvatorul marinarilor”, „ajutătorul săracilor şi al călătorilor”, 
„apărătorul Ortodoxiei”.
Învăţătura Bisericii Ortodoxe ne arată, că puterea sfinţilor vine de la Dumnezeu, care a revărsat în ei harul Duhului Sfânt, devenind astfel 
„temple ale Duhului Sfânt”. Fiecare sfânt este un model demn de urmat de noi cei de astăzi, iar societatea noastră contemporană are mare 
nevoie de modele reale, de eroi ai credinţei şi de mijlocitori înaintea lui Dumnezeu.
Sărbătorirea Sfântului Ierarh Nicolae ne va strânge laolaltă şi anul acesta, în duh de rugăciune şi înălțare sufletească, ajutându-ne să fim mai 
tari în credință, mai milostivi şi mijlocind la Bunul Dumnezeu împlinirea rugăciunilor noastre. Bucuria sărbătorii noastre parohiale (hramul) 
va fi sporită de prezența ÎPS Părinte Mitropolit Iosif, care ne va binecuvânta şi ne va rosti cuvânt de învățătură. 
Programul sărbătorii hramului va fi:
Sâmbătă 10 dec., ora 17.30 Spovedaniei; - 18.30 Vecernia cu Litie şi cuvânt al ÎPS Iosif ;
Duminică 11 dec., ora 9.15 Utrenia ; - 10.15 Sfânta Liturghie arhierească; - ora 13.00 Agapă, concertul corului de tineri al parohiei şi serbarea 
copiilor de Moş Nicolae;
Să ne adresăm mereu Sfântului Nicolae în duh de rugăciune, zicând:
„Numele tău singur, ori de câte ori este chemat, izbăveşte îndată, cu adevărat, din toate cursele vrăjmaşilor pe cei ce strigă către tine cu 
căldură, Sfinte Nicolae. Deci, precum ai izbăvit mai înainte pe voievozi, miluieşte-ne şi pe noi de toată nevoia cea cumplită”(Canon).
Sfinte Părinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pr. Romicã-Nicolae Enoiu


