
 

Copilule cu ochi senini 
 
Copilule cu ochi senini, 
Tu iarăşi vii printre străini, 
În peşteră de paie reci 
Tu capul iarăşi ţi-l apleci. 
 
Copilule cu ochi senini, 
Tu iarăşi vii printre străini, 
Copilule cu suflet blând 
Tu vii şi azi ca orişicând 
 
De mii de ori, copil sărman 
Tu vii în lume an de an 
Dar totuşi tu copile blând 
Tu vii şi azi ca orişicând 
 
Demult, cu suflet plin de dor, 
Te-ai coborât de mila lor 
În ieslea rece te-ai culcat 
Şi nimeni nu te-a legănat 
 
Şi neştiind nu te-au primit 
Iar tu cu suflet plin de dor 
Ai plâns mereu de mila lor. 
La mii de uşi ai aşteptat 
 
Dar nimeni nu s-a îndurat 
Copil cu lacrimi pe obraz, 
Cu bine răul să-l plăteşti 
Să rabzi, să ierţi şi să iubeşti. 
 
Să te jertfeşti de mila lor, 
Copil cu suflet plin de dor 
Copilule, sărman copil, 
Curat ca roua din april. 
 
De câtă vreme tu petreci 
La uşa inimilor reci, 
Dar câţi ţi-or mai descuia azi 
Copil cu lacrimi pe obraji. 

 
 

 

O, ce veste minunată 
 
O, ce veste minunată, 
În Betleem ni s-arată: 
Astăzi S-a născut Cel făr-de-nceput 
Cum au spus proorocii. 
 
Că la Betleem Maria 
Săvârşind călătoria 
În sărac sălaş, lâng-acel oraş 
A născut pe Mesia. 
 
Pe Fiul în al Său nume 
Tatăl L-a trimis în lume 
Să se nască şi să crească, 
Să ne mântuiască. 

 
 

 

În seara de Crăciun 
de George Coşbuc 

Afară ninge liniştit, 
În casă arde focul; 
Iar noi pe lângă mama stând, 
Demult uitarăm jocul. 
 
E noapte, patul e făcut, 
Dar cine să se culce? 
Când mama spune de Iisus 
Cu glasul rar şi dulce. 
 
Cum s-a născut Hristos în frig, 
În ieslea cea săracă, 
Cum boul peste el sufla 
Căldură ca să-i facă. 
 
Cum au venit la ieslea lui 
Păstorii de la stână 
Şi îngerii cântând din cer, 
Cu flori de măr în mână. 
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“Un singur lucru nu poate Dumnezeu: să ne mântuiască fără consimţământul nostru.”   Steinhardt 

ÎNŢELESUL NAŞTERII DOMNULUI 

 

Naşterea Domnului - realitate istorică permanentizată 
A reitera în contextul unui spaţiu şi timp liturgice naşterea lui Hristos 

înseamnă a trăi mereu actual duhul sărbătoresc al făpturii înnoite: să găseşti 
ontic bucuria zămislirii lui; să guşti dulceaţa Cuvântului întrupat, să năzuieşti 
continuu la adevărata unire cu El. 

Un an se sfârşeşte în dimensiunea lui fizic-temporală pentru a 
începe un altul. La cumpăna dintre ei – NAŞTEREA DOMNULUI – naşterea  
„Luminii cea adevărată, Care venind în lume, luminează pe tot omul” (Ioan 1, 
9). Pregătirea pentru sărbătoare şi trăirea acesteia presupune un itinerariu de 
integrare într-un timp liturgic, ce depăşeşte limitele istoricului, diagnosticat 
printr-un prezent continuu şi ancorat în eshaton. 

Naşterea Domnului este o nouă geneză realizată cu concursul 
omului (Sfânta Fecioară Maria) şi pentru om. Hristos e lumina din Dumnezeu 
desprinsă mai înainte de a fi lumea şi vine în lume „la plinirea vremii” 
(Galateeni 4, 4) ca Fiu al Tatălui şi Fiu al Fecioarei, ca descendent din 
patriarhul Avraam, dar şi din regele David, ca rob , dar şi ca stăpân „a cărui 
împărăţie nu va avea sfârşit”. Se „înomeneşte” coborând din sânul Tatălui, 
primeşte găzduire ieslei, venind din palatul ceresc unde „multe lăcaşuri sunt”, 
acceptă darul magilor, deşi El este Dăruitorul a toate, se naşte printre 
necuvântătoare, profeţindu-şi menirea, căci „ca un miel S-a dus la înjunghiere 
şi ca o oaie în faţa celor ce o tund nu şi-a deschis gura Sa” (Isaia 5, 7). 

Naşterea lui Hristos e ziua de naştere a fiecărui creştin, a fiecărui 
câştigat pentru împărăţia Celui ce S-a numit pe Sine „Alfa şi Omega, Cel ce 
Este, Cel ce Era şi Cel ce vine” (Apocalipsa 1, 8). A fi creştin coincide cu 
începutul ascensiunii noastre duhovniceşti, asumată ascetic – ca purtători de 
Hristos şi născători de Hristos. Câţi, însă, suntem creştini cu adevărat? Câţi îl 
purtăm pe Hristos în faptă ţi-l naştem prin cuvânt? Câţi putem spune, cu 
Sfântul Apostol Pavel, că ne aflăm în durerile naşterii până când vom câştiga 
pe alţii pentru Domnul sau că nu mai trăim, ci Hristos trăieşte în noi?  
 

Ne ascundem ca şi Adam, spunând că suntem prea mici spre a-L 
primi pe Hristos, când El ne-a arătat, concret, prin întruparea Sa, contrariul. 
El, Cel mare şi necuprins, S-a făcut mic şi neînsemnat pentru lume. El este 
cel care, în fiecare Sfântă Liturghie, se naşte în Potir, căutând pe fiecare 
dintre noi să-i hrănească, spre creştere duhovnicească, cu însuşi Trupul şi 
Sângele Său. Nu este aceasta încă o dovadă de micşorare, de coborâre, de 
iubire smerită din partea lui Dumnezeu, Căruia i se răspunde din nou cu 
refuzul concretizat în indiferenţa înaintea Potirului ţi cuvintelor liturgice: „Cu 
frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi!”. Nicolae 
Steinhardt spunea „Căile de acces la Hristos sunt infinit diversificate”, iar 
(Ioan, 14,2) a fi creştin e o „fericire, o taină dulce, un minunat secret” 
(Dăruind vei dobândi). 

Urmează să medităm şi să conştientizăm că, a trăi real, fiinţial, 
naşterea Domnului şi creşterea Lui în noi presupune să deschidem uşa 
sufletului Celui ce spune: „Iată, Eu stau la uşă şi bat” (Apocalipsa, 3,20); să 
întâmpinăm mereu praznicul Naşterii Domnului cu prospeţimea colindului: 

„Şi noi, Doamne, ne-am sculat 
Colibele-am curăţat, 
Uşi, ferestre, toate-s noi 
Doamne, intră şi la noi… 
Suflete, scoal` şi cunoaşte 
Luminos prunc ce se naşte. 
Din palatul Treimii 
În peştera inimii! 
                 (Colind, V.Voiculescu) 

Fie ca Naşterea Domnului să vină ca bucurie şi trăirea ei să fie 
spre mântuirea sufletelor noastre! 

Prof. Monica SÎRBU,  
CTh „Gheorghe Magheru”, Târgu Jiu 

 
 

 

 

 

Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos  
să vă fie de folos! 

 

„Acestea toate s-au făcut ca să se 
împlinească ceea ce s-a zis prin proorocul 
care zice «Iată, Fecioara va avea în pântece 
şi va naşte fiu şi vor chema numele Lui 
Emanuel, care se tâlcuieşte Cu noi este 
Dumnezeu»”  (Matei 1, 22-23, cf. Isaia 7, 14)  
Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,  
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,  
  Sărbătoarea Naşterii Domnului 
nostru Iisus Hristos ne arată iubirea milostivă 
şi nemărginită a lui Dumnezeu pentru oameni. 
Hristos este Dumnezeu-Omul prezent în 
mijlocul oamenilor, pentru ca oamenii să 
poată fi părtaşi la viaţa şi iubirea veşnică a 
Preasfintei Treimi.  
  Începând cu ziua de 20 decembrie, 
când serbăm Înainteprăznuirea Naşterii 
Domnului, şi până la 31 decembrie, ziua 

Odovaniei acestei sărbători, cântările liturgice 
ale Bisericii Ortodoxe ne îndeamnă să ne 
minunăm cu mintea şi să ne bucurăm cu 
inima de taina iubirii lui Dumnezeu pentru noi 
oamenii arătată în Naşterea lui Hristos din 
Sfânta Fecioară Maria.  

Într-una din cântările acestei 
sărbători se spune că Dumnezeu Se face om, 
pentru ca pe om să-l îndumnezeiască: „Să 
mergem, credincioşilor, să întâmpinăm pe 
Ziditorul, Cel ce vine pe pământ, răsărind din 
Fecioară: cu curăţie să ne luminăm, cu fapte 
bune să strălucim, cu frică şi cu bucurie să ne 
gătim a privi cu ochii minţii pe Hristos, ajuns 
Prunc, Care ne îndumnezeieşte pe noi, 
oamenii, din milostivirea cea mare” (Mineiul 
pe Decembrie, ziua 20, „Utrenia”, Laude, 
Stihurile Înainteprăznuirii, Edit. IBMBOR, 
Bucureşti, 2005, p.326). Iar în altă cântare se 
spune că la Taina Naşterii lui Hristos participă 
cerul şi pământul, steaua şi peştera, oraşul şi 
pustia: „Betleeme, pregăteşte-te, cetate a 
Sionului, cântă! Bucură-te, pustie, care ai 
vestit de mai înainte bucuria; că steaua 
merge înainte în Betleem, vestind pe Hristos, 
Cel ce vine să Se nască; şi peştera primeşte 
pe Cel întru totul neîncăput, iar ieslea se 
împodobeşte, ca să primească Viaţa cea 
veşnică”. (Idem, „Utrenia” din 23 decembrie, 
Stihoavnă, p. 327)          [continuare pagina 2] 

  



 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Colaboratori: Cristina Crişan, Marinela Pîrvulescu, Angela Bâldea, Elena Truică,  Leontina 
Regina Horga, Luminiţa Vlăduţ  Copyright © Lumină din Lumină, Parohia Ortodoxă 
Română Centrul Vechi – Vulcan  Concepţie grafică/Machetare: Daniel & Cristina 
Murăriţa, Asociaţia culturală Semn – Târgu Jiu, www.acsemn.com  Corectura: Andrei & 
Maria Şchiopu  Tiraj 1000 exemplare  Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea pentru 
textele publicate revine în exclusivitate autorilor  Internet: zgirceasandu@yahoo.com, 
www.luminadinlumina.wordpress.com.  Contact: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 
CENTRUL VECHI – VULCAN, Bd. Mihai Viteazu, Nr.24, Bl.17, Sc.E, Ap.3, Vulcan, Hunedoara; 
Tel: 0762/606.125; Cod Fiscal:25852180; Cont bancar: RO92BRDE220SV39726772200  

 

Fondator/Coordonator 
 Preot Iconom Mănăsuc Zgîrcea 

Redactor şef 
Ioan Dorel Şchiopu 

Redactori 
Steliana Pîrlea • Maria Plic  

Monica Aurelia Zgîrcea • Silvia Vicol  
 Elena Bărbulescu  

 2  

Botezul copiilor şi creşterea lor în credinţă trebuie să 
fie o prioritate majoră a părinţilor, naşilor, preoţilor şi a 
profesorilor de religie, mai ales astăzi când mulţi copii şi tineri 
sunt dezorientaţi sau tentaţi să caute fericirea în droguri nocive 
pentru suflet şi trup. Pe fondul sărăciei şi al migraţiei părinţilor 
în străinătate, mulţi copii sunt tentaţi să abandoneze şcoala şi 
să trăiască o viaţă dezordonată şi fără un ideal concret. De 
aceea, familia, societatea şi Biserica trebuie să coopereze spre 
a găsi soluţii practice pentru problemele concrete care tulbură 
viaţa copiilor şi tinerilor de astăzi. 
Criza stabilităţii sau a unităţii familiei se amplifică în contextul 
creşterii sărăciei, şomajului şi a nesiguranţei zilei de mâine. Din 
aceste motive sunt urgent necesare următoarele orientări: 
intensificarea vieţii spirituale şi a activităţii pastorale, a 
solidarităţii între familii, dezvoltarea de programe sociale de 
susţinere a familiilor sărace, mai ales a celor care au copii 
mulţi. 

Toate aceste probleme şi altele asemănătoare trebuie 
să fie permanent în centrul atenţiei Bisericii Ortodoxe Române.  

Dreptmăritori creştini, 
Un simbol major al comuniunii, cooperării şi demnităţii 

noastre ortodoxe româneşti va fi, în anul 2011, construirea 
Catedralei Mântuirii Neamului, după ce în anul acesta 2010 a 
fost selectat proiectantul, s-a obţinut autorizaţia de construire a 
ei, au fost desfăşurate ample lucrări de organizare de şantier, 
au fost procurate o parte din materiale şi a fost încheiat 
contractul de zidire a pereţilor din jurul fundaţiilor noii Catedrale.  
În vederea coordonării donaţiilor în bani pentru construirea noii 
Catedrale patriarhale cu hramurile: Înălţarea Domnului (care 
este şi Ziua Eroilor) şi Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul 
României, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât 
ca pe calendarul fiecărei eparhii din Patriarhia Română să fie 
imprimată imaginea machetei noii Catedrale şi să fie indicate 
conturile în lei, euro şi dolari (USD), pentru ca fiecare eparhie, 

parohie, mănăstire, precum şi fiecare credincios ortodox român, 
iubitor de Biserică şi Neam, să ajute, după posibilităţi, la 
ridicarea acestui sfânt locaş, care este o necesitate practică şi 
o lucrare emblematică în folosul poporului român din ţară şi din 
afara ei. De aceea, vă adresăm tuturor, şi fiecăruia în parte, 
rugămintea de a oferi „darul tău pentru Dumnezeu” sau „darul 
tău pentru eternitate”, adică „ajutorul tău pentru construirea 
Catedralei Mântuirii Neamului”. Noua Catedrală este prevăzută 

cu mai multe spaţii pentru slujbe liturgice sau rugăciune, pentru 
conferinţe şi convorbiri duhovniceşti, pentru expoziţii de cărţi, 
obiecte şi veşminte bisericeşti, dar va avea alături şi cantine 
pentru hrana pelerinilor săraci şi cămine pentru cazarea 
pelerinilor români din ţară şi diasporă, precum şi cabinete 
medicale pentru consultaţia şi tratamentul pelerinilor bolnavi, 
astfel încât se vor completa între ele cultul şi cultura, viaţa 
spirituală şi lucrarea socială a Bisericii în lumina şi iubirea 
Preasfintei Treimi. Fiecare componentă arhitecturală şi artistică 
a noii Catedrale şi toate împreună vor avea o semnificaţie 
teologico-spirituală şi existenţială privind taina mântuirii 
oamenilor, pelerini pe pământ spre patria cerească, sau 
misterul comuniunii lor cu Dumnezeu şi întreolaltă în Biserica 
lui Hristos. Fericiţi vor fi, acum şi în eternitate, cei care se vor 
număra printre ctitorii Catedralei Mântuirii Neamului! Ei vor fi 
pomeniţi de Biserică în rugăciunile sale pe care le înalţă zilnic 
pentru „fericiţii şi pururea pomeniţii ctitori”. Aşa să ne ajute 

Dumnezeu!  
  Ca şi în anii precedenţi, la cumpăna dintre ani, adică 
în noaptea de 31 decembrie 2010 spre 1 ianuarie 2011, suntem 
chemaţi să ne rugăm lui Dumnezeu pentru sănătate şi 
mântuire, pentru toţi românii din ţară şi din diasporă. Să-I cerem 
lui Dumnezeu să ne ajute ca să trecem cu realism şi speranţă 
prin actuala criză materială şi morală, încât în anul viitor să fim 
mai tari în credinţă şi înţelepciune, mai prosperi economic şi 
mult mai bogaţi în fapte bune decât în anul 2010.  
  Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului, 
Anului Nou 2011 şi Botezului Domnului, Vă adresăm tuturor 
doriri de sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, fericire şi mult 
ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună, dimpreună cu 
salutarea tradiţională: „La mulţi ani!”  
  „Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui 
Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu 
toţi!” (2 Corinteni 13, 13).  
  Al vostru către Hristos-Domnul rugător, cu părinteşti 
binecuvântări, 

 
† DANIEL,  

prin harul Lui Dumnezeu,  
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

 

Cel ce Se naşte ca om din Fecioară este Unul din 
Sfânta Treime: „Betleeme, găteşte-te spre întâmpinarea 
Fecioarei Maria şi a Maicii lui Dumnezeu. Că iată vine la tine, 
purtând Prunc pe Hristos, Cel pururea împreună cu Tatăl Cel 
fără început şi cu Duhul, pe Care în peşteră Îl va naşte şi după 
naştere iarăşi se va arăta fecioară.” (Idem, “Utrenia” din 23 
decembrie, Sedealna, p. 368)  

Smerenia şi sărăcia lui Hristos-Dumnezeu sunt 
începutul îmbogăţirii omului în bunătate dumnezeiască: „Orice 
om să se mire, cugetând la felul cum începe a sărăci acum Cel 
bogat cu mila, şi cum în peşteră Se sălăşluieşte, spre a ne 
dezlega pe noi de cumplita înşelăciune, voind a ne îmbogăţi de 
bunătate.” (Idem, “Canonul Înainteprăznuirii”, Cântarea a 4-a, p. 

371)  
În alte cântări se spune că Taina Naşterii smerite a lui 

Hristos, Împăratul slavei veşnice, trezeşte uimire pentru îngeri 
şi înfricoşare pentru oameni: „Cuvinte al Tatălui, Cel împreună 
veşnic, ieşind din cea neispitită de bărbat, Te-ai sălăşluit 
trupeşte în peşteră, având ieslea ca un tron; şi spăimântezi, cu 
înfricoşătoarea Ta iconomie, pe magi şi pe păstori, şi ai uimit pe 
îngeri, care au strigat: Slavă Ţie!” (Idem, “Pavecerniţa” din 24 

decembrie, Cântarea a-5-a, p. 387)  
Pentru a binevesti în acelaşi timp smerenia şi slava lui 

Hristos, Biserica vede deodată în El pe robul şi pe Stăpânul, pe 
omul pământean şi pe Împăratul cerurilor: „Astăzi Se naşte din 
Fecioara Cel ce are (ţine) în mână toată făptura. Cu scutece ca 
un prunc este înfăşat, Cel ce din fire este nepipăit (inaccesibil). 
În iesle este culcat Dumnezeu, Cel ce a întărit cerurile de 
demult, întru început. La sân cu lapte este hrănit, Cel ce a 
plouat în pustiu mană poporului. Pe magi cheamă Mirele 
Bisericii. Darurile acestora le primeşte Fiul Fecioarei. 
Închimămu-ne Naşterii Tale, Hristoase! Învredniceşte-ne să 
vedem şi dumnezeiască Arătarea Ta (Botezul)!” (Idem, 
„Rânduiala Ceasurilor împărăteşti” din 24 decembrie, „Ceasul al 
IX-lea”, Slavă … glasul 6, p. 420)  

În însăşi ziua Sărbătorii Naşterii Domnului se arată 
mai lămurit că rostul Întrupării Fiului lui Dumnezeu este înnoirea 
omului întru viaţă veşnică: „Văzând Ziditorul pe omul pe care l-a 
zidit cu mâinile pierind, plecând cerurile, S-a pogorât şi pe 
acesta, întrupându-Se din dumnezeiasca Fecioară, îl zideşte cu 
totul din nou, cu adevărat, că S-a preaslăvit!” (Idem, „Utrenia” 
din 25 decembrie, „Canonul I”, Cântarea 1, p. 437)  

Am văzut din cântările prezentate mai sus că Biserica 
preamăreşte iubirea atotputernică şi smerită a lui Hristos pentru 
oameni, ca fiind dătătoare de mântuire, de viaţă şi slavă 
veşnică.  
Taina Întrupării Fiului veşnic al lui Dumnezeu, Care S a făcut 
om din iubire nesfârşită faţă de om, este temelia şi inima 
credinţei creştine. Această sfântă şi mare taină a fost scopul 
pentru care Dumnezeu a făcut lumea. Ea a fost prezisă şi 
prevăzută de profeţii Vechiului Testament inspiraţi de Duhul 
Sfânt, apoi a fost văzută ca realitate istorică şi mărturisită de 
Apostolii lui Hristos, apărată şi dogmatizată în faţa ereziilor de 
către Părinţii Bisericii adunaţi în Sinoadele ecumenice şi 
preamărită sau lăudată de cler şi credincioşi în viaţa Bisericii. 

Urmând credinţei Sfinţilor Apostoli, Sfinţii Părinţi ai 
Bisericii, mari dascăli ai lumii şi ierarhi, cuvioşi şi mărturisitori, 
imnografi şi melozi, au în centrul teologhisirii lor taina iubirii 
nesfârşite a lui Dumnezeu pentru lume, Care s-a descoperit 
nouă prin Iisus Hristos. În acest sens, Sfântul Maxim 
Mărturisitorul († 662) spune că „prin iubirea Sa mai presus de 
minte şi nesfârşită pentru om, Dumnezeu a devenit cu adevărat 
şi prin natură tocmai ceea ce iubea” (Sfântul Maxim 
Mărturisitorul, Ambigua, 5, P.G., 91, 1048 C), adică om.  
Acelaşi Sfânt Părinte spune că „Hristos este marea taină 
ascunsă, ţinta fericită, scopul pentru care toate au fost făcute 
[…]. Privind la El, Dumnezeu a chemat toate la fiinţă. Căci 
pentru Hristos, pentru taina Sa, există toate veacurile şi tot ce 
cuprind ele. În Hristos îşi au ele începutul şi sfârşitul. Această 
unire a fost hotărâtă de la începutul lumii: unire a ceea ce este 
mărginit cu ceea ce este nemărginit, a ceea ce este măsurat cu 
ceea ce este nemăsurat, a ceea ce are hotar cu ceea ce nu are 
hotar, unire a Făcătorului cu făptura, a odihnei cu mişcarea. 
Când a venit plinirea vremii, această unire s-a făcut văzută în 
Hristos, aducând cu sine împlinirea planurilor lui Dumnezeu”. 
(Idem, Răspunsuri către Talasie, 60, P.G., 90. 612) 

Prin Întruparea Sa de la Duhul Sfânt şi din Fecioara 
Maria şi, mai ales, prin Naşterea Sa ca om în Betleem, Iisus 
Hristos, Dumnezeu-Omul, intră în umanitate şi rămâne pentru 
veşnicie tainic prezent în mijlocul ei. Cel ce S-a născut ca om în 
Betleem, a copilărit în Nazaret, S-a răstignit şi îngropat la 
Ierusalim, a înviat din morţi şi S-a înălţat întru slavă la ceruri, nu 
 

încetează de a fi prezent împreună cu oamenii, care cred în 
El şi-L iubesc pe El (cf. Matei 28, 20). El este permanent 
prezent în Biserică prin Sfintele Taine, dar mai ales prin 
săvârşirea Sfintei Liturghii, în timpul căreia credincioşii 
ascultă Evanghelia Sa şi primesc Trupul şi Sângele Său, ca 
arvună a vieţii şi bucuriei veşnice din Împărăţia cerească a 
Preasfintei Treimi. 

Taina coborârii şi apropierii Fiului lui Dumnezeu de 
noi oamenii ne cheamă să ne ridicăm şi să ne apropiem şi 
noi de El, să-L întâmpinăm în viaţa noastră. Astfel, una din 
cântările Naşterii Domnului ne îndeamnă: „Veniţi, 
credincioşilor, să ne înălţăm dumnezeieşte şi să vedem cu 
adevărat dumnezeiasca pogorâre de sus în Betleem şi 
curăţindu-ne mintea prin viaţă curată să aducem în loc de 
mir fapte bune; să pregătim prin credinţă intrarea sărbătorii 
Naşterii şi cu cei de sus să strigăm: Slavă întru cei de sus 
lui Dumnezeu, Celui în Treime, prin Care S-a arătat între 
oameni bunăvoirea mântuind pe Adam din blestemul cel 
dintâi, ca un iubitor de oameni!” (Mineiul pe Decembrie, 
„Rânduiala Ceasurilor împărăteşti”, „Ceasul al VI-lea”, 
stihiră glasul 1, EIBMOR, Bucureşti, 2005, p. 415) Aşadar, 
prin dreaptă credinţă şi prin fapte bune să întâmpinăm pe 
Hristos în sufletul şi în casele noastre şi să ne bucurăm de 
lumina sărbătorii. 

Hristos vine şi astăzi la noi în multe forme, ca un 
călător sau ca un pelerin necunoscut, prin chipurile smerite 
ale oamenilor săraci, ale copiilor şi bătrânilor abandonaţi, 
ale bolnavilor singuri şi întristaţi, ale celor flămânzi şi fără 
de adăpost.  

De aceea, mai ales acum, când în jurul nostru este 
multă suferinţă şi sărăcie, singurătate şi neajutorare, să le 
aducem acestora, prin cuvânt şi faptă, ajutor şi bucurie, 
încurajare şi speranţă, aşa cum ne învaţă Sfânta 
Evanghelie şi Sfânta Biserică. 
Să ne rugăm mereu Maicii Pruncului Iisus, Fecioarei Maria, 
să ocrotească ţara şi poporul nostru şi să lumineze cu 
rugăciunile ei pe toţi copiii şi părinţii, toate familiile care au 
nevoie de ajutor şi binecuvântare de la Dumnezeu.  

Să ne rugăm, de asemenea, Maicii Domnului să 
ajute Biserica noastră în lucrarea ei cultural-misionară şi 
social-filantropică pentru copii şi bătrâni, pentru bolnavi şi 
săraci, pentru oamenii fără nici un sprijin, pentru „cei pe 
care nu-i iubeşte nimeni', cum se spune în rugăciunea 
finală a Acatistului Buneivestiri. 

Căminele de bătrâni şi de copii, unităţile medicale, 
cantinele pentru săraci şi multe programe de caritate ale 
Bisericii noastre au în continuare nevoie de sprijin, pentru 
ca cei care au iniţiat şi realizează programe filantropice să 
nu se descurajeze, să nu înceteze lucrarea lor, necesară 
altora.  

Mulţumim celor care ne-au ajutat adesea şi îi 
binecuvântăm, rugându-ne lui Dumnezeu-Milostivul să le 
dăruiască darurile milostivirii Sale celei bogate.  

Iubiţi credincioşi şi credincioase,  

Familia a fost binecuvântată în Rai (cf. Facere 1, 
28), sfinţită prin Naşterea Pruncului Iisus din Fecioara 
Maria şi preţuită prin prezenţa lui Hristos la nunta din Cana 
Galileii, unde a săvârşit minunea prefacerii apei în vin. Prin 
urmare, familia trebuie să fie mereu în centrul atenţiei 
Bisericii. Din acest motiv, la propunerea noastră, Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2011 
să fie numit „Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei 
Cununii”.  

  

 

http://www.acsemn.com/
mailto:zgirceasandu@yahoo.com
http://www.luminadinlumina.wordpress.com/


 

   

 

  

PARTEA A II-A 
Activitatea teologică a Părintelui Dumitru Stăniloae 

În decursul prodigioasei sale activităţi, Părintele Stăniloae 
a dat la iveală o monumentală operă, care însumează 90 de cărţi, 
33 de traduceri, 275 de articole teologice, 22 de recenzii, 16 
prefeţe teologică, 35 cuvântări comemorative, 475 articole de ziar, 
17 interviuri, 15 predici publicate şi 60 de convorbiri sau interviuri 
înregistrate la radio şi televiziune. Pe parcursul acestei 
impresionate creaţii teologice, Părintele Stăniloae a trecut în 
revistă şi a comentat pe larg, în perspectiva autentic patristică a 
Revelaţiei Divine, toate capitolele ce constituie obiectul cuprinzător 
al unui tratat de teologie ortodoxă. În conţinutul acestei opere 
descoperim ideile scânteietoare, ale unui om inspirat de Duhul lui 
Dumnezeu, care au contribuit la înnoirea teologiei şi la impactul ei 
asupra culturii contemporane. Motivul principal care s-a aflat la 
originea uriaşei reconstrucţii teologice pe care a intreprins-o de-a 
lungul întregii sale vieţi, ni-l arată chiar Părintele Stăniloae atunci 
când purcede la comparaţia dintre teologia dialectică, pe care a 
cunoscut-o în perioada studiilor sale din Germania şi teologia 
Sfântului Grigore Palama însufleţită de duhul gândirii patristice, 
caruia I-a consacrat unul din primele sale volume importante, asa 
cum am văzut mai sus. Iată ce ne spune eminentul nostru teolog, 
din acest punct de vedere: "în dialectică am găsit o imagine a unui 
Dumnezeu separat şi distant, în timp ce în teologia palamită am 
întâlnit un Dumnezeu care vine spre om, se deschide spre el ca 
lumina prin rugăciune. Îl umple de energiile Sale, rămânând 
incomunicabil în fiinţa Sa, necuprins, apofatic".  

Diferenţa fundamentală dintre aceste două moduri de a 
face teologie, una care închide pe Dumnezeu într-o transcedentă 
inaccesibilă şi alta care îl vede pe Dumnezeu coborând spre omul 
concentrat în rugăciune, constă în absenţa unui fundament 
spiritual la primul şi prezenţa lui în cel de-al doilea. 
  Întreaga operă a Părintelui Staniloae este străbătută de 
dorinţa de a conferi învăţăturii dogmatice a Bisericii un fundament 
spiritual, de a crea o sinteză între teologie şi spiritualitate 
    Teologia Părintelui Dumitru Stăniloae este o teologie 
filocalică. Este frumoasă prin însăşi natura ei, dar conduce şi la o 
înfrumuseţare duhovnicească a celor ce se apleacă să o studieze. 
Oricine citeşte o scriere a Părintelui poate să-şi dea foarte repede 
seama că are de-a face cu altceva, cu ceva care nu se mai 
găseşte într-o asemenea consistenţă şi intesitate, la alţi teologi. Iar 
acest ceva este duhul Părinţilor Filocalici în care Părintele 
Stăniloae a scris şi a trăit.   
  Părintele Dumitru Stăniloae – „cel mai influent teolog al 
contemporaneităţii..., venerat de mulţi ca un părinte spiritual” – 
apare şi astăzi ca un părinte spiritual ce ne aduce, prin opera sa, la 
comuniune şi, deci, la comunitate. Este o realitate paradoxală să 
vezi cum teologii protestanţi şi romano-catolici împărtăşesc 
aceleaşi idei cu teologii ortodocşi, atunci când este vorba de 
teologia Părintelui Dumitru Stăniloae. Şi apare, în mod inevitabil, 
următoarea întrebare: Care este cauza acestei apropieri? Cel mai 
important ar fi să găsim răspunsul la această întrebare, deoarece 
în el se ascunde şi misiunea ce ne revine nouă, teologilor de 
astăzi. Însă acest răspuns nu poate fi dat printr-o prelegere, un 
studiu sau o carte, ci trebuie urmărit prin întreaga noastră activitate 
teologică ulterioară. De fapt, ceea ce căutăm noi nu este un simplu 
răspuns, ci reprezintă esenţa gândirii Părintelui Stăniloae care ne 
adună spre a ne hrăni cu darurile teologiei sale. Chiar sfinţia sa 
spunea, ca un testament lăsat teologilor de azi, că teologia sa îşi 
va împlini rostul numai în măsura în care va plămădi şi cultiva, în 
mintea celor care o studiază, puterea iubirii spre dezvoltarea ideilor 
la care el a ajuns. 
    Observăm că dragostea şi iubirea ce au stat la baza 
studiului său şi pe care le-a inserat cu prisosinţă în creaţia sa, ne 
cheamă să le cultivăm în viaţa noastră şi a semenilor noştri, din 
întreaga lume. Din aceast perspectivă putem spune că opera 
Părintelui Stăniloae este izvorâtoare de iubire şi comuniune, iar 
structura supremei iubiri şi comuniuni este Sfânta Treime. Din 
iubirea Sfintei Treimi revărsate peste lume sub forma darurilor 
creaţiei şi din iubirea jertfelnică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 
îşi extrage şi îşi adună Părintele Stăniloae forţa scrisului său. El nu 
face teologie după modelul matematic, în care rezultatul apare în 
urma unei analize, ci teologia lui are la bază modelul agapic. 
Părintele Stăniloae nu caută să ajungă prin analiza teologică la 
descoperirea lui Dumnezeu, ci, dimpotrivă, el doreşte să descrie 
experienţa iubirii şi comuniunii cu Dumnezeu, pentru ca şi alţii să 
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pătrundă pe drumul pe care el se află. Credem că 
întreaga sa operă poate fi văzută ca un răspuns dat 
iubirii lui Dumnezeu. El se străduieşte şi chiar 
reuşeşte ca, prin scrisul lui, să ne arate cât de mult 
ne iubeşte Dumnezeu şi cât de mult trebuie să-l 
iubim şi noi. De aceea, putem spune că teologia 
Părintelui Stăniloae se adresează nu numai minţii, ci 
şi inimii şi voinţei noastre. Aceasta face să ne dăm 
seama de ce atunci când citim o pagină din lucrările 
sale suntem transpuşi într-o stare de linişte, 
meditaţie şi reculegere. 

Mai trebuie reţinut faptul că opera 
Părintelui Stăniloae se remarcă prin conţinutul să 
autentic. În acest sens, teologia sa este una 
hristologică şi hristocentrică. Ea pleacă de la Iisus 
Hristos şi prin intermediul lui Iisus Hristos duce tot la 
Iisus Hristos - Domnul şi Mântuitorul. De la Hristos 
Cel mărturisit în Sfânta Scriptură, prin Iisus Hristos 
propovăduit de Sfinţii Părinţi, Părintele Stăniloae 
ajunge la Hristos Cel cosmic şi euharistic. Domnul 
Iisus Hristos este şi rămâne Acelaşi, iar noi suntem 
împreună cu Sfinţii Apostoli, cu martirii, mucenicii şi 
cu Sfinţii Părinţi contemporani ai lul Hristos. 
 Drept urmare, scrierile Părintelui Dumitru Stăniloae 
sunt impregnate de prezenţa Mântuitorului Iisus 
Hristos. Aici Domnul Hristos este prezent în măreţia 
slavei Sale, dar şi în smerenia Sa slujitoare. Nu este 
un Hristos conceptualizat, ci Hristos Cel unic şi 
adevărat, Dumnezeul – Om, prin care suntem trecuţi 
de la moarte la viaţă. De aceea, şi din acest punct 
de vedere, opera Părintelui Stăniloae trebuie 
considerată un punct de reper. Ea nu ne lasă să 
orbecăim în căutarea mântuirii, ci ne reîntoarce la 
Iisus Hristos – Unicul Răscumpărător şi Mântuitor. 
Înălţarea la Cer, aşa cum spune Părintele Dumitru 
în lucrarea sa „Iisus Hristos sau Restaurarea 
omului”, nu reprezintă o îndepărtare a lui Hristos de 
umanitatea istorică. Prin înălţare Iisus Hristos nu 
părăseşte lumea, ci îşi transpune umanitatea 
asumată în planul atotprezenţei duhovniceşti, 
pnevmatice, pentru ca toţi să ne putem uni cu El. 
Încă un aspect foarte important ce nu trebuie omis 
este puterea eliberatoare şi înnoitoare pe care o 
reprezintă opera Părintelui Stăniloae în contextul 
actual. Această operă înlătură toate atacurile pe 
care impersonalismul, dualismul, existenţialismul, 
gnosticismul, evoluţionismul, precum şi celelalte  
 

concepţii ale modernităţii le-a adus împotriva persoanei umane. 
Omul nu este lăsat să fie distrus de aceste concepţii, ci este repus 
în adevărata sa demnitate. Părintele Stăniloae accentuează foarte 
mult ideea de persoană şi pe cea de comuniune interpersonală. 
Sfânta Treime este Comuniune de persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul 
Duh, dar şi omul este o persoană creată după chipul lui Dumnezeu 
şi care tinde la asemănarea cu El. Ca persoană, omul este menit 
să intre în comunicare şi comuniune cu ceilalţi semeni şi cu 
Dumnezeu, fapt ce duce la naşterea unei comunităţi ziditoare şi 
sfinţitoare, adică mântuitoare. Astfel, eliberat fiind de falsele 
concepţii antropologice, omului i se oferă perspectiva înnoirii şi 
desăvârşirii prin Hristos şi în Hristos. Sub această formă, concepţia 
antropologică a Părintelui Stăniloae constituie un izvor nesecat de 
idei care pot formula un răspuns consistent şi substanţial înaintat 
provocărilor actuale. 
    Dragostea sa faţă de Adevărul – Iisus Hristos l-a făcut pe 
Părintele Dumitru Stăniloae să nu fie de acord cu concepţiile 
eronate ale vremii, ci să se ridice împotriva lor şi să le demaşte. 
Aşa se face că el a avut mult de suferit de pe urma regimului 
comunist. În acest fel, se poate spune că teologia sa este şi 
jertfelnică dar şi eshatologică. De aici deducem că, privind 
eshatologic, teologul trebuie să se jertfească mereu pentru a putea 
lucra la transfigurarea lumii, aşa cum a făcut Părintele Dumitru 
Stăniloae. 
  Alte două elemente ale gândirii Părintelui Dumitru 
Stăniloae pe care le consider foarte importante sunt darul şi dorul. 
Părintele se foloseşte foarte mult de aceste două noţiuni. El arată 
că întreaga creaţie este un dar al lui Dumnezeu, cu tot ceea ce ea 
cuprinde, iar la rândul său, şi omul este un dar ce cuprinde însă şi 
dorul după Dumnezeu şi nemurire. Ca teologie a darului şi a 
dorului, opera Părintelui Dumitru Stăniloae trebuie văzută atât ca o 
mulţumire, cu alte cuvinte ca o euharistie, pe care el personal o 
aduce lui Dumnezeu, cât şi ca un dar pe care Dumnezeu îl face, 
prin noi, ortodocşii, lumii întregi. Depinde de fiecare cum îl 
chiverniseşte, cum îl valorifică şi onorează acest dar.  
  Părintele Stăniloae a trăit nouăzeci de ani, însă în toţi 
aceşti ani, el s-a uitat pe sine şi a făcut totul pentru alţii, pentru 
Biserica pe care a slujit-o, pentru ţara sa, pentru Ortodoxia 
românească şi universală. Cred că a-l numi pe Părintele Stăniloae 
„părintele meu” sau „părintele tău”, ori „părintele spiritual al unui 
grup de teologi entuziaşti”, ar fi o adevărată nedreptate. El este 
pentru totdeauna „părintele nostru” - „Părintele Bisericii 
Universale”. 
 

                                         Prof. Elena BĂRBULESCU, 
GŞ Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 
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ŞI A SFÂNTULUI VASILE CEL MARE 
Pr. Mănăsuc ZGÎRCEA 

● 
 

"Şi când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, I-au pus numele Iisus, 

cum a fost numit de înger, mai înainte de a Se zămisli în pântece" (Luca 2, 21) 
Prima zi din an are pentru creştinii ortodocşi o întreită semnificaţie: mai întâi este 

praznicul împărătesc al "Tăierii Împrejur" a Pruncului născut în ieslea Betleemului, apoi 

este prăznuit Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, precum şi 

începutul Noului An. Dintre toate, cea mai mare importanţă o are Tăierea împrejur. 

Taierea imprejur a fost instituita pe vremea patriarhului Avraam, acum 4000 de ani. Ea 

reprezinta un legamant intre Dumnezeu si poporul ales, preinchipuind botezul crestin. La 

opt zile de la nastere toti baietii erau taiati imprejur, tot asa acum, in Legea harului, 

pruncii primesc botezul crestin.  Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare prăznuieşte 

astăzi  1 ianuarie tăierea după trup a Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi pe marele Ierarh 

Vasile. In cele ce urmează vom vorbi mai mult despre acest praznic al Tăierii Împrejur şi 

despre viaţa  Sfântului Vasile cel Mare. 

Cu 2406 ani mai înainte de venirea lui Hristos în trup, a trăit în pământul Caldeei, cetatea 

Ur, un patriarh preafericit, ales de Dumnezeu, anume Avraam, din a cărui seminţie, după 

credinţă, ne tragem toate popoarele pământului. Sfânta Scriptură spune: Şi a crezut 

Avraam pe Domnul şi i-a socotit aceasta ca dreptate (Facere 15, 6). 

Toţi cei care cred în Dumnezeu se numesc fiii lui Avraam după credinţă, nu după trup, 

cum este poporul evreu. El este strămoşul evreilor şi „părinte al multor neamuri". 

Dumnezeu a dat poruncă acestui patriarh, ca toţi copiii ce se vor naşte de parte 

bărbătească să fie tăiaţi împrejur, ca semn de legătură veşnică între seminţia lui şi 

Dumnezeu, Ziditorul său. Marele Apostol Pavel spune că „toate cele mai înainte de lege 

şi cele din Legea Veche au fost umbre celor viitoare" (Coloseni 2, 17). Avraam trăieşte 

înainte de Legea Veche cu 430 de ani. Deci toate câte s-au întâmplat pe vremea 

patriarhilor, mai înainte de a se da Legea şi în tot cursul Legii Vechi, au fost umbră şi 

închipuire a celor ce erau să fie la împlinirea vremii, şi toate aveau să se desăvârşească în 

Legea Harului, prin venirea în lume a lui Du 
nezeu-Cuvântul. 

Aşadar, precum toate cele vechi au închipuit pe cele desăvârşite din Legea 

Harului, tot aşa şi tăierea împrejur era un legământ între Dumnezeu şi Avraam, care 

închipuia Botezul din Legea Harului sau uşa tainelor creştineşti. Tăierea Împrejur nu era 

un lucru îndeajuns spre mântuire, ci doar o închipuire şi o umbră a Evangheliei. Sfântul 

Apostol Pavel  spune : „ne-am tăiat împrejur cu tăiere nefăcută de mână (Coloseni 2, 

11)”, adică cu tăierea poftelor trupului care sunt căile păcatului. Câţi în Hristos ne-am 

botezat, întru moartea Lui ne-am îngropat prin Botez şi am primit această tăiere împrejur 

duhovnicească, ce se lucrează cu Duhul Sfânt fără mână omenească. 

Sfinţii Părinţi spun că sunt şase pricini pentru care a primit Hristos tăierea 

împrejur a trupului Său. Aceste şase pricini au fost binecuvântate pentru a se întări Legea 

Darului, întrucât însuşi Dumnezeu, Care nu avea păcate, a binevoit să primească cele ale 

legii. Iată cele şase pricini: 

1) Cea dintâi a fost ca să arate Hristos la toată lumea că S-a întrupat pe pământ şi 

că într-adevăr a avut trup omenesc, nu cum ziceau unii din eretici, că S-a născut cu trup 

închipuit, iar nu real. Căci dacă avea trup spiritual, atunci cum putea să Se taie împrejur şi 

să curgă sânge din El? Deci, Hristos S-a tăiat împrejur, ca să ne încredinţeze că a venit cu 

trup: Şi Cuvântul trup S-a făcut - cum spune Sfântul Evanghelist Ioan - şi S-a sălăşluit 

între noi (Ioan 1, 14). 
2) A doua pricină a fost ca să plinească Legea Veche dată de Dumnezeu lui 

Avraam, ca să nu creadă cineva că a venit în lume să strice Legea. Mântuitorul a împlinit 

Legea, primind până şi tăierea împrejur, dar fariseii şi cărturarii zavistnici, invidioşi şi răi, 

spuneau că a venit să strice Legea.  
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Atunci Hristos le-a spus: “Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-

am venit să stric, ci să o împlinesc (Matei 5, 17)”. N-a venit să strice Legea, ci s-o 

împlinească, adică s-o facă cu totul desăvârşită, preasfântă şi preabună. 
3) A treia pricină a fost ca să ne elibereze pe noi de robia Legii şi de tăierea 

împrejur cea după trup. A venit însuşi Cel fără de păcate şi a primit tăierea împrejur, ca 

pe noi, fiii Săi după har, să ne elibereze, adică să ne aducă altă tăiere împrejur mult mai 

sfântă şi mai curată decât Legea Veche. 

4) A patra pricină a fost ca Hristos să meargă înainte, ca un conducător sau 

înaintemergător în toată fapta bună şi să înveţe pe fiii Săi după har şi - pe tot neamul 

creştinesc, ca din fragedă copilărie să fie gata de jertfă, să sufere toate şi să plinească 

toate poruncile Legii, iar nu să le strice. Să plinească cele ale Legii, cum i-a spus lui 

Ioan Botezătorul la Iordan:”Lasă, acum, că asa se cuvine nouă să plinim toată 

dreptatea (Matei 3, 15) ” 

5) A cincea pricină a tăierii Domnului împrejur a fost ca să se arate mila, 

îndurarea şi dragostea Sa cea nemărginită, ca şi bunătatea Sa pentru noi. El fiind un 

prunc nevinovat, preasfânt şi preacurat, de la cea mai mică vârstă - că era numai de opt 

zile -, a început a-Şi vărsa sângele pentru noi şi pentru mântuirea noastră. Era nevoie ca 

Hristos prin tăierea împrejur, ca  Fiul al lui Dumnezeu să arate dragostea Sa cea 

nemărginită pentru oameni.  

6) A şasea pricină a fost pecetluirea şi sfârşitul botezului Legii Vechi a tăierii 

împrejur. A pecetluit Preabunul nostru Mântuitor şi a arătat sfârşitul tăierii împrejur cea 

după trup a Legii, care a ţinut timp de 2406 ani, de la Avraam până la Hristos, şi în locul 

ei ne-a lăsat Botezul creştin prin apă şi Duh. 

Dumnezeu a circumscris botezul sângeros iudaic acum, prin cuvântul Său, şi 1-

a înlocuit cu o altă tăiere împrejur. De acum înainte nu va mai fi tăiere împrejur făcută 

de mână, ci altă tăiere împrejur mai înaltă, cum i-a spus lui Ieremia despre sărbătoarea 

sâmbetei: „Voi face alt popor nou şi alt nume voi da şi altă sărbătoare vor ţine" 

(Coloseni 2, 16). A pus Hristos Duminica în locul sâmbetei şi a dat alt nume creştinilor, 

„Noul Israel", în locul celui vechi, căci aşa se numesc creştinii. Iată pentru care pricină 

s-a oprit a se mai tăia cineva împrejur după Hristos, căci trebuie să se nască o altă tăiere 

împrejur prin credinţă, cum o numeşte Sfântul Maxim Mărturisitorul: „Tăierea împrejur 

cea în duh a inimii". 

De aceea marele Apostol Pavel zice:” în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur, 

nici netăierea împrejur poate ceva; ci făptura cea nouă”. El este tăierea împrejur cea 

duhovnicească, nefăcută de mână de om, prin care ne-am făcut şi făptură nouă prin Iisus 

Hristos. Deci, Botezul creştin este tăiere împrejur, dar nu trupească, ci duhovnicească, 

preasfântă şi mântuitoare şi plină de toată curăţia şi sfinţenia lui Dumnezeu. Sfântul 

Maxim Mărturisitorul, marele filosof duhovnicesc şi coroana teologiei ortodoxe din 

secolul al Vll-lea, ne arată că tăierea împrejur cea duhovnicească este tăierea din 

rădăcină a simţurilor pătimaşe ale sufletului raţional către toate cele ce se nasc şi pier. 

Sărbătoarea Tăierii Împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos ca prunc nu este 

tot atât de veche ca cea a Naşterii. Era generalizată în secolul V (probabil după ce 

Crăciunul a început să fie serbat şi în Răsărit, la 25 decembrie). De atunci, se păstrează 

primele predici, ţinute cu acest prilej de unii dintre marii predicatori ai secolului. În 

Apus, primele menţiuni despre serbarea ei sunt din Galia (sec. VI) şi apoi de la Roma 

(sec. IX).La început, creştinii posteau în această zi, pentru a se deosebi de păgâni, care, 

în aceeaşi zi, sărbătoreau pe Ianus, zeul păcii şi al războiului, şi începutul anului nou 

(Calendae Ianuarii - sărbătoarea Calendelor), care coincidea şi cu sfârşitul sărbătorii 

Saturnaliilor; iar în unele părţi se serbau şi Brumaliile, în cinstea lui Dionisios 

(Bachus), zeul vinului şi al beţiei, numit şi Vromius, precum şi sărbătoarea numita 

Vota (în cinstea zeului Pan, zeul pădurilor). Toate aceste sărbători, foarte populare la 

păgâni, erau împreunate cu ospeţe, petreceri zgomotoase, jocuri şi obiceiuri indecente şi 

imorale, împotriva cărora Sfinţii Părinţi din secolele IV-V au ţinut cuvântari fulminante. 

Asemenea obiceiuri păgânesti au persistat multă vreme, chiar dupa biruinţa 

creştinismului, căci Sinodul Trulan (692) se vedea silit să ia măsuri împotriva lor. În 

aceeaşi zi s-a adăugat, cu timpul, (chiar de la sfârşitul sec. IV) şi sărbătoarea Sfântului 

Vasile, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei.  

Este ziua când se oficiază şi o serie de rugăciuni speciale, moliftele Sfântului 

Vasile, pentru binecuvântare şi izbăvire de sub puterea diavolilor. În această zi creştin 

ortodocşii sărbătoresc şi începutul anului civil, pe care Biserica l-a tolerat, consfinţindu-l 

prin serviciul Tedeum-ului, care se săvârşeşte în biserici în această zi, după Sfânta 

Liturghie. 

SFÂNTUL VASILE CEL MARE 

Tot pe 1 ianuarie, Biserica Creştină  Ortodoxă îl prăznuieşte pe Sfântul Vasile 

cel Mare. Acesta s-a născut în anul 330 (dupa alţii 329) în Cezareea Capadociei. 

Apreciat atât în Răsărit, cât şi în Apus, Sfântul Vasile a luptat alături de Sfântul Atanasie 

al Alexandriei împotriva ereziilor ce au tulburat Biserica în sec. al IV-lea. A fost prieten 

cu Sfântul Grigorie de Nazianz. Împreună sunt numiţi "Părinţii Capadocieni". Numele 

său, ce vine din grecescul basilios, "împărătesc", este, alături de Ioan, între cele mai 

populare nume purtate de creştini.  

Sfăntul Vasile a demonstrat de mic o mare înclinaţie spre viaţa virtuoasă şi spre 

învăţătură. Distingându-se între ceilalţi elevi din Cezareea, a fost trimis la studii în 

Constantinopol capitala Imperiului Romano-Bizantin, unde a deprins retorica şi filosofia 

greacă, după obiceiul de atunci. Apoi a fost dus la Atena, capitala înţelepciunii greceşti, 

pentru a studia filosofia antică . Aici s-a împrietenit cu Sfântul Grigorie de Nazians, 

uimindu-şi amândoi profesorii prin capacităţile lor intelectuale, dar şi prin ascetismul 

vietii lor. 

Câştingând o mare faimă la Atena, i s-a propus să rămână la universitate, dar a 

refuzat, întorcându-se în Cezareea în anul 356. A rămas legat de locurile natale în 

Cezareea Capadociei . Părinţii lui se numeau Vasile şi Emilia şi au avut zece copii, 

dintre care cinci au devenit sfinţi împreună cu părinţii lor şi cu bunica lor  Macrina. 

Prietenul său iubit, Sfântul Grigorie Teologul, zice că familia lor a fost binecuvântată de 

Dumnezeu cu marele Vasile, cu toate că şi ceilalţi fraţi ai lui nu au rămas cu mult mai 

prejos decât el. Toţi cei patru fraţi şi cinci fete din familia lor duceau viaţă în sfinţenie, 

evlavie, în dumnezeiască iubire, în rugăciune, milostenie şi bună aşezare a sufletului.  

Familia Sfântului Vasile a fost o familie de sfinţi. Când s-a născut pe lume, era 

atât de mic şi de slab, încât era gata să moară. Dar mama sa, Emilia, o femeie bună şi 

tare în credinţă, s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea icoanei Mântuitorului şi a zis: 

„Doamne, dăruieşte-mi copilul acesta şi ţi-L voi da Ţie, spre slujbă", şi îndată 

copilul a început a se face sănătos şi a creşte în frică de Dumnezeu. 

→ 



 

   

  

Fraţii Sfântului Vasile au fost: Sfântul Grigorie, episcop de Nyssa, cel mai mare 

dintre ei; după el a urmat Sfântul Vasile, apoi Sfântul Navgratie, mare pustnic şi făcător 

de minuni în pustia Sinaiului şi apoi Sfântul Petru, episcopul Sevastiei. Deci, trei ierarhi 

sfinţi şi un pustnic. Dintre fete, Sfânta Macrina, cea vrednică de laudă, a fost mai mare 

cu vârsta decât toţi. Ea a ajutat pe mama lor Emilia la creşterea tuturor copiilor, 

învăţându-i pe toţi dreapta credinţă în Iisus Hristos, din pruncie. Apoi, intrând în 

nevoinţa monahală, a fost stareţă la o mănăstire de călugăriţe din Pont, unde s-a săvârşit. 

Celelalte patru surori ale ei s-au căsătorit, au avut copii şi au dus viaţă cu totul 

creştinească şi sfântă. 

Primul dascăl care a contribuit la formarea duhovnicească a Sfântului Vasile a 

fost mai întâi fericita sa mamă Emilia. Apoi au fost sora şi bunica lui, care se numeau 

amândouă Macrina. Iar în cunoaşterea Sfintei Scripturi cel dintâi povăţuitor i-a fost tatăl 

său Vasile, care era un dascăl creştin renumit în Pont. 

Întemeiarea de către mama sa, Emilia, şi de către sora sa, Macrina, a unei 

mănăstiri în Annesi, moartea fratelui său, Sfântul Navgratie, precum şi dorinţa sa de 

desăvârşire - toate acestea l-au făcut să primească botezul şi să se dedice vieţii creştine. 

A făcut un pelerinaj prin locuri monastice din Egipt, Palestina, Siria si Mesopotamia, 

dupa care s-a retras la Ibora, aproape de manastirea surorii sale. Sfântul Vasile a 

întemeiat primele mănăstiri de obşte din Capadocia, mulţi tineri strânandu-se in jurul 

lui. I-a pastorit prin cele 313 Reguli mici, pe care le-a concentrat ulterior in cele 55 de 

Reguli mari. A fost preotit, iar in 370, murind Eusebiu, a fost ales episcop in locul sau. 

Ca episcop a dus o mare lupta impotriva arianismului. Sunt remarcabile scrierile pe care 

le-a lasat: "Omiliile la Hexaimeron" (ce cuprind omilii la cele sase zile ale creatiei) si 

"Tâlcuirile la Psalmi".  

Imediat după hirotonirea sa ca episcop, în 370, a folosit moştenirea sa din partea 

mamei si bogatele donaţii de la prieteni si cunoştinte bogate pentru a construi un 

complex de instiţuţii filantropice, în care şi-a făcut resedinţa. Complexul includea un 

spital, un orfelinat, un azil pentru bătrâni, o casă de oaspeţi pentru călătorii si vizitatorii 

sărăci, un spital pentru boli infecţioase şi un aşezământ pentru cei sărmani, toate grupate 

în jurul unei biserici. La un loc, instituţiile au devenit cunoscute sub numele de 

Vasiliade, constituindu-se într-un nou oraş, aflat la periferia Cezareei. Personalul era 

alcătuit atât din mireni, cât şi din clerici. Istoricul Sozomen scria despre Vasiliade că era 

"cel mai renumit cămin pentru săraci". Sf. Grigorie de Nazianz vorbeşte despre 

Vasiliade ca despre un "oraş nou, un depozit de smerenie, vistieria obişnuită a celor 

bogaţi, ... unde boala este privită în lumina credinţei, ... iar înduioşarea este pusă la 

încercare", mult superioară celor şapte minuni ale lumii sau altor construcţii 

impresionante. Fiindu-i foarte milă de leproşi, Sfântul Vasile cel Mare  se îngrijea 

personal de ei, spălându-le rănile cu mâinile sale.  

La 1 ianuarie 379, la doar 50 de ani, a trecut la cele veşnice, plâns de 

credincioşi, dar mai ales de săraci, pe care îi iubea foarte mult. 

În Iordan botezându-te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat; că glasul 

Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, şi Duhul în chip de 

porumbel   a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase 

Dumnezeule, şi lumea ai luminat, mărire Ţie.  

(Troparul Botezului Domnului Iisus Hristos) 

După întoarcerea Sa din Egipt, vieţuia în Galileea, în cetatea Sa, Nazaret, unde 

crescuse, tăinuindu-şi înaintea oamenilor puterea şi înţelepciunea dumnezeirii Sale, pînă 

la vîrsta de treizeci de ani, pentru că nu era îngăduit cuiva dintre iudei, mai înainte de 30 

de ani, să aibă rînduiala de dascăl sau de preot. Pentru aceasta nici Domnul Hristos pînă 

la aceşti ani nu a început propovăduirile Sale, nici nu Se arăta că este Fiul lui Dumnezeu 

şi Arhiereul cel mare, Care a străbătut cerurile pînă ce s-a împlinit numărul anilor Lui. 

El vieţuia în Nazaret, cu Preacurata Sa Maică şi cu Iosif, care era lucrător de lemn şi cu 

care lucra împreună. După moartea lui Iosif, singur Domnul făcea acel lucru de mână, 

câştigând prin osteneală, hrana pentru El şi pentru prea iubita Sa maică.Apoi, 

împlinindu-se cei 30 de ani şi venind vremea dumnezeieştii Lui arătări - precum zice 

Evanghelia -, ca să se arate lui Israel: A fost cuvîntul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui 

Zaharia, în pustie, trimiţîndu-l pe el ca să-L boteze cu apă. 

Dumnezeu i-a pus un semn încredinţat după care putea să cunoască pe Mesia, 

Cel care a venit în lume, precum singur Botezătorul întru a sa bună vestire spune, zicînd: 

"Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Deasupra Căruia vei vedea 

Duhul pogorîndu-se şi rămînînd peste El, Acela este cel ce botează cu Duh Sfînt". 
Ascultînd Ioan cuvîntul lui Dumnezeu, a venit în părţile Iordanului, 

propovăduind botezul pocăinţei, întru iertarea păcatelor. Pentru că el era acela de care 

mai înainte a zis Isaia: „Glasul celui ce strigă în pustie, gătiţi calea Domnului, drepte 

faceţi cărările Lui”. Veneau la dânsul mulţime de oameni din Iudeea şi  Ierusalim, şi 

primeau toţi „botezul pocăinţei” de la Ioan, în apa Iordanului, mărturisindu-şi păcatele. 

Atunci a venit şi Iisus din Galileea la Iordan, ca să fie botezat de Ioan.A venit în faţa sa 

Mesia cel promis:”Vine în urma mea Cel mai mare decât mine, Căruia eu nu sunt 

vrednic să-I dezleg cureaua  încălţămintelor Lui. Eu v-am botezat pe voi cu apă, 

iar Acela vă va boteza cu Duhul Sfânt”. 

Iisus Hristos a venit la râul Iordan ca să sfinţească apele cu Botezul. „Eu am 

trebuinţă să mă botez de Tine şi Tu vii la mine?”- întreba Sfântul Ioan Botezătorul. A 

venit la ape ca să curăţească firea lor; a venit să Se boteze ca să ne pregătească baia 

sfîntului Botez. A venit la Ioan, pentru ca acesta să fie pentru El martor al arătării Sale, 

văzând pe Duhul Sfânt pogorîndu-Se peste Cel pe Care-L boteza şi auzind glasul Tatălui 

de sus. Duhul Sfînt s-a arătat în chip de porumbel, pentru că acea pasăre este curată, 

blândă, iubitoare de oameni şi nu stă în locuri necurate. Duhul Sfînt este izvorul curăţiei, 

noianul iubirii de oameni, învăţătorul blândeţii, rînduitorul binelui şi fuge de la cel care 

se tăvăleşte în tina cea necurată a păcatului, fără de pocăinţă. Acest lucru îl arată, desluşit şi 

luminat, Sfântul Ioan Gură de Aur, zicând „că Hristos n-a ajuns cunoscut tuturor când 

S-a născut, ci când S-a botezat”. Mulţi oameni nu-L cunoşteau şi nu ştiau cine este, de 

aceea Sfântul Ioan Botezătorul  spune: „Se află in mijlocul vostru Acela pe Care nu-L ştiţi” 

(loan 1, 26)”. Dar pentru ce să ne mirăm că ceilalţi nu-L cunoşteau, când însuşi Ioan 

Botezătorul nu-L cunoştea până în ziua aceea? Căci zice: „şi eu nu-L ştiam pe El, dar Cel 

ce m-a trimis sa botez cu apă, Acela mi-a zis: peste Care vei vedea Duhul coborându-
Se şi rămânând peste El , Acela este Cel ce botează cu Duhul Sfânt” (loan 1, 33). 

 

Pentru că am arătat că Botezul Domnului se mai numeşte şi Arătarea Domnului sau 

Epifania, este bine să ştim că două sunt arătările Domnului. Iată ce spune Sfântul loan 

Gură de Aur în această privinţă: „Este necesar să arătăm dragostei voastre că nu este o 

singură Arătare a Domnului, ci sunt două arătări. Una este aceasta de acum care s-a 

împlinit la Botez, iar a doua este aceea care va să vină şi care se va face cu slavă 
mare la sfârşitul lumii". Sfântul Apostol Pavel vorbeşte despre amândouă arătările 

Domnului, în Epistola către Tit. 

Despre arătarea de la Botez, spune: „Harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a 

arătat tuturor oamenilor, învăţându-ne pe noi să lepădăm fărădelegea şi poftele 

lumeşti şi, în veacul de acum, sa trăim cu înţelepciune, cu dreptate şi cu cucernicie” 
(Tit 2, 11-12). Iar despre cea viitoare, spune: „Asteptând fericita nădejde şi arătarea 

slavei marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos”(Tit 2, 13). Despre 

aceasta şi proorocul Ioil spune că „soarele se va preface în întuneric şi luna în sânge, 

mai înainte de a veni ziua Domnului cea mare si înfricoşată” (Ioil 3, 4). 

Când prăznuim Botezul Domnului, se cuvine să aratăm câte sunt botezurile care 

au închipuit Botezul Creştin de la începutul lumii şi care vor mai fi. După mărturia 

Sfântului Ioan Damaschin, opt sunt botezurile:  

1) Primul botez a fost potopul, pentru curmarea păcatului (Facere 7,17-24).  

2) Al doilea botez a fost trecerea evreilor prin mare şi prin nor, căci norul este 

simbolul duhului, iar marea al apei (Ieşire 13,22; I Corinteni 10,2).    

3) Al treilea botez a fost botezul Legii Vechi, numit „tăierea împrejur". (Facere 

17,10-14).  

4) Al patrulea este botezul lui loan, numit botezul pocăinţei (Matei 3,1-11). Acest 

botez a fost introductiv şi conducea pe cei botezaţi la pocăinţa şi la credinţa în Hristos. 

Iată ce spune Sfântul loan Botezatorul: « Eu va botez pe voi cu apa, dar Cel ce vine 

dupa mine vd va boteza cu Duhul Sfânt si cu foc » (Matei 3,11; Luca 3,16). Aşadar, 

Ioan pregătea şi curăţa mai dinainte cu apa, în vederea venirii Duhului Sfant. Cu acest 

botez Insuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a botezat de către loan (Matei 3, 13-17; 

Marcu 1,9-11). Hristos S-a botezat în Iordan nu pentru că avea nevoie de curăţire, ci 

pentru că şi-a luat asupra Sa curaţirea noastră şi ca să zdrobească capetele balaurilor din 

apa, cum spune psalmistul David (Psalm 73, 14). Apoi, ca să se înece păcatul, ca să 

înmormânteze pe Adam cel vechi în apă şi să-l sfinţească pe Botezător. Ca să împlinească 

legea,a arătat sfârşitul tăierii împrejur cea dupa trup a Legii, care a ţinut timp de 2406 ani, 

de la Avraam până la Hristos, şi în locul ei ne-a lăsat Botezul creştin prin apa şi Duh. 

Dumnezeu a circumscris botezul sângeros iudaic acum, prin cuvântul Său, şi l-a 

înlocuit cu o altă tăiere împrejur. De acum înainte nu va mai fi tăiere împrejur făcută de 

mână omenească, ci altă tăiere împrejur mai înaltă, cum i-a spus lui Ieremia despre 

sărbătoarea sâmbetei: „Voi face alt popor nou şi alt nume voi da şi altă sărbătoare vor 

ţine" (Coloseni 2, 16). A pus Hristos Duminica în locul sambetei şi a dat alt nume 

creştinilor, „Noul Israel", în locul celui vechi, căci aşa se numesc creştinii. Iată pentru care 

pricină a oprit a se mai tăia cineva împrejur după Hristos, căci trebuie să se nasca o altă 

tăiere împrejur prin credinţa, cum o numeşte Sfantul Maxim Mărtisitorul: „Tăierea 

împrejur cea în duh a inimii". 

De aceea marele Apostol Pavel zice: « În Hristos Iisus, nici tăierea împrejur, 

nici netăierea împrejur poate ceva, ci numai făptura cea nouă. » 

5) Al cincilea botez este botezul creştin prin apa şi prin Duhul Sfânt, instituit de 

Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin cuvintele adresate ucenicilor Săi: „Mergând, 

învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 

Duh” (Matei 28, 19). Acesta este cel mai mare botez din cele amintite până acum. El se 

face prin afundare în apă în numele Preasfintei Treimi şi este mântuitor pentru că iartă 

toate păcatele şi aduce în inimile noastre harul Sfântului Duh. Noi toţi ne botezăm cu acest 

botez desăvârşit prin apă şi prin Duh, fără de care nimeni nu se poate mântui. Hristos 

botează „cu foc", pentru că a revărsat Duhul Sfânt peste Apostoli, în chipul limbilor de foc 

(Fapte 2, 1-4), după cum spune Insuşi Domnul: Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi 

botezaţi cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile (Fapte 1, 5). 

6) Al şaselea botez, care este de o masura cu Botezul creştin, prin apa şi prin Duh, 

este botezul prin pocăinţă şi prin lacrimi, adică Sfânta Taină a Spovedaniei, prin care ni se 

dezleagă toate păcatele.  

7) Al şaptelea şi cel mai desăvârşit este botezul prin sânge şi prin mucenicie 

pentru dreapta credinţă, cu care Însuşi Hristos S-a botezat pe Cruce în locul nostru,iar 

biserica este udată de sângele martirilor creştini.    

8) Al optulea şi ultimul botez este focul cel veşnic de după judecata obştească. 

Acest botez nu este mântuitor, ci pe de o parte distruge răutatea şi păcatul, iar pe de altă 

parte pedepseşte necontenit (Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin, cap. IV, p.247-252). 

Prof. Monica ZGIRCEA  
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îmbraca în haina umilă a trupului nostru, se identifica cu 
noi ca sa poată  rămâne în veci cu noi, iar prin viaţa   şi 
învăţătura Sa să ne deschidă iarăşi porţile împărăţiei 
cereşti  pierdute prin neascultare. 

"Cu adevarat, mare este taina creştinătăţii. 
Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în Duhul, s-
a văzut de îngeri, s-a propovăduit de oameni, s-a 
crezut în lume şi s-a înălţat întru slavă" (I Tim. 3, 16) - 
scria Sfîntul Pavel ucenicului sau, Timotei. Intradevăr, 
Naşterea Mîntuitorului este un eveniment unic în lume, 
reprezentînd împlinirea profeţiilor Vechiului Testament si 
asteptării adevăratului Mesia. 

Naşterea Mîntuitorului este vestea minunata ca în 
Iisus Hristos avem modelul desavîrsit al unei vieţuiri după 
voia lui Dumnezeu, model după care ne putem orienta 
permanent viată, ca în El sufletul nostru poate să-şi aline 
setea de adevăr, frumuseţe si dreptate, după lumină, 
bucurie si pace lăuntrică. 

"Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, 
răsărit-a lumii lumina cunoştintei; că întru dânsa cei 
ce slujeau stelelor, de la stea au învăţat să se închine 
Ţie, Soarele dreptăţii şi să Te cunoască pe Tine, 
Răsăritul cel de sus. Doamne, mărire Ţie !" (Troparul 
Naşterii). 

Să ne rugăm Pruncului născut în peştera 
Bethleemului şi Sfintei Sale Maici, ca bucuria, fericirea si 
bunăstarea să mîngîie sufletele tuturor românilor de 
pretutindeni,iar  nouă celor din oraşele Văii Jiului ,Pruncul 
Iisus Hristos să ne aducă har,pace şi binecuvântare pentru 
noi şi pentru familiile noastre. 

Silvia VICOL 
 
 
 
 
 
 

Biserica Ortodoxă Română a luat ființă în anul 
1872 prin desprinderea Mitropoliei Ungrovlahiei și 
Mitropoliei Moldovei de sub ascultarea canonică a 
Patriarhiei de Constantinopol și ridicarea mitropolitului 
Ungrovlahiei, totodată arhiepiscop de București, în rangul 
de mitropolit-primat al României. Titlul de mitropolit-
primat fusese acordat pentru prima dată de autoritățile 
laice mitropolitului Nifon Rusailă pe 11 ianuarie 1865. 
Până la constituirea Sfântului Sinod românesc în anul 
1872 bisericile ortodoxe din Țările Române au făcut parte 
integrantă din Patriarhia de Constantinopol iar ierarhii 
ortodocși din Țările Române se găseau sub ascultarea 
canonică a patriarhului de Constantinopol, care s-a opus 
inițial desprinderii celor două mitropolii și fărâmițării 
Bisericii Ortodoxe (precedentul fusese creat în anul 
1448, când un Sinodul de la Moscova și-a proclamat 
"autocefalia" față de Constantinopol, dând astfel naștere 
Bisericii Ortodoxe Ruse). 

După proclamarea independenței de stat a 
României (9 mai 1877), au urmat tratative cu Patriarhia 
de Constantinopol, în vederea recunoașterii autocefaliei 
Bisericii Ortodoxe Române. Această recunoaștere a fost 
acordată pe 25 aprilie 1885 de patriarhul ecumenic 
Ioachim al IV-lea. Din perspectiva Patriarhiei de 
Constantinopol aceasta este data nașterii Bisericii 
Ortodoxe Române. De facto Biserica Ortodoxă Română 
a luat ființă odată cu constituirea Sfântului Sinod de la 
București în anul 1872, acest eveniment marcând 
transformarea mitropoliilor și episcopiilor ortodoxe din 
părți componente ale Patriarhiei de Constantinopol în 
părți componente (subdivizuni) ale noii structuri. 

Mitropolia Ardealului s-a unit cu Sfântul Sinod de 
la București în 23 aprilie 1919.  

Din 1925 Biserica Ortodoxă Română este 
organizată ca Patriarhie. În acel an, pe 4 februarie, 
Sfântul Sinod a hotărât sa înființeze Patriarhia Ortodoxă 
Română. Mitropolitul primat (Mitropolitul Ungrovlahiei) a 
fost ridicat la treapta de patriarh. Legea pentru înființarea 
Patriarhiei a fost promulgată la 25 februarie 1925. Pe 1 
noiembrie 1925 a avut loc înscăunarea lui Miron Cristea 
ca prim patriarh al României (1925-1939). 

Autocefalia, termen a cărui provenienţă 
etimologică se regăseşte prin reunirea cuvintelor din 
limba greacă, „autos“- (prin sine) însuşi şi „kefali“ - cap, 
desemnează, în viaţa bisericească, independenţa 
înţeleasă în plan jurisdicţional, administrativ, şi nu în 
planul învăţăturii de credinţă, unde se păstrează în mod 
firesc şi ferm o unitate între toate Bisericile Ortodoxe 
surori. 
 

 

În fiecare an, praznicul luminat al Naşterii 
Domnului nostru Iisus Hristos ne umple sufletul de o 
negrăită bucurie duhovnicească, pentru că această zi 
reprezintă împlinirea făgăduinţelor şi nădejdilor pe care 
Dumnezeu le-a dat oamenilor de la început, ca îndemn de 
călăuză pe drumul ce duce spre mântuire.                                                                                  

Biserica a rânduit înainte de marele praznic al  
Naşterii Domnului o perioadă de  40 de zile de post pentru a 
pregăti pe creştini sufleteşte pentru întâmpinarea si 
serbarea a marelui praznic al Naşterii cu trup a 
Mântuitorului. Marele mister al creştinătăţii îl reprezintă 
Întruparea Domnului. Este o taină mai presus de toate 
„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea , încât pe Fiul Său 
Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viaţă veşnică”(Ioan 3,16). Deosebim astfel două 
motive a întrupării:  
- din dragoste pentru creaţie Dumnezeu trebuia să 
restaureze firea umană care a suferit schimbare prin căderea 
în păcat.   
- prin întrupare coroborată cu jertfa pe cruce,Dumnezeu Fiul 
trebuia sa ne reîmpace pe noi oamenii cu Dumnezeu.  
 Ascultând istorisirile minunate din Sfânta 
Evanghelie despre cele petrecute în noaptea sfântă a 
Naşterii, simţim în inimile noastre o tainică chemare de a 
merge  cu cugetul pe urmele magilor de la Răsărit, cu ochii 
aţintiţi spre steaua călăuzitoare spre Betleem, unde s-a 
născut Hristos. Acolo, în peşteră, în ieslea cea săracă, Pruncul 
nou-născut a venit pe Pământ să sfinţească pe om, să-l facă 
sălaş dumnezeiesc. Împreună cu păstorii auzim şi trăim şi noi 
frumuseţea fermecătoare a cântării îngereşti: „Slavă întru 
cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni 
bunăvoire!”. Aceste sfinte întâmplări din Betleem trezesc în 
sufletele noastre în primul rând recunoştinţă pentru 
nemăsurata dragoste a Tatălui Ceresc faţă de noi, oamenii, şi 
pentru marea jertfă pe care a făcut-o prin Fiul Său ca să ne 
mântuiască.  

An de an bucuria sărbătoririi Naşterii Domnului 
pune stăpânire pe întreaga noastră fiinţă. Este, de fapt, 
partea comuniunii noastre la bucuria cea sfântă şi fără de 
sfârşit a vieţii dumnezeieşti, pe care o zugrăveşte Sfântul 
Apostol şi Evanghelist Ioan când afirmă: „Viaţa s-a arătat şi 
am văzut-o şi vă mărturisim şi vă vestim viaţa de veci, 
care era la Tatăl şi s-a arătat nouă” (I Ioan 1, 2-3). 
Această mărturie exprimă o lucrare vie, căci prin Întruparea 
şi Naşterea Sa, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a adus-o şi ne-a 
împărtăşit-o ca viaţă dumnezeiască, nemuritoare. 

Descoperindu-se oamenilor ca „pâinea vieţii” (Ioan 
6, 48) şi lămurind că această pâine este Trupul Său pe care îl 
va da pentru „viaţa lumii” (Ioan 6, 51), Mântuitorul Iisus 
Hristos a ridicat viaţa omenească la plinătatea vieţii 
dumnezeieşti şi a arătat, peste veacuri, că viaţa este bunul şi 
darul suprem de care trebuie să se bucure nu numai omul, ci 
şi întreaga făptură. Sărbătoarea Naşterii Domnului este, 
astfel, sărbătoarea vieţii. Prin Întruparea sa, Fiul lui 
Dumnezeu ne-a descoperit valoarea şi frumuseţile vieţii. 
Mântuitorul a venit în lume pentru a da un sens nou 
existenţei omeneşti. 

Ziua de naştere a Domnului este ziua de naştere a 
păcii”, spune un sfânt părinte al Bisericii, întrucât Fiul lui 
Dumnezeu a venit pe pământ ca să împace pe om cu 
Dumnezeu şi pe oameni între ei. O frumoasă cântare 
bisericească îndeamnă: 

„Hristos se naşte, măriţi-L, 
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L. 
Hristos pe Pământ, înălţaţi-vă!” 
Totul este bine când trăim în linişte, iar bucuria 

noastră este deplină când avem siguranţa zilei de mâine. 
Hristos a coborât din ceruri, pentru ca noi să-i ieşim 

întru întâmpinare prin trăirea virtuţilor care duc la 
desăvârşire. Să avem, aşadar, mereu în inimile noastre fiorul 
sfânt, trăit de magii care au mers să se închine Mântuitorului, 
aducând daruri Celui ce S-a făcut om, pentru ca noi să ne 
îndumnezeim prin credinţa şi faptele noastre. 

Purtând în inimi şi în cugete bucuria acestei sfinte 
sărbători, vă doresc tuturor să o petreceţi cu pace, sănătate şi 
alese bucurii, potrivit datinilor străbune. 
In fiecare an, la 25 Decembrie, sarbatorim marele praznic al 
Nasterii Domnului sau Craciunul, cînd Fiul lui Dumnezeu s’a 
întrupat din Duhul Sfânt si din Fecioara Maria si s-a facut om, 
pentru rascumpararea neamului omenesc din robia 
pacatului. 

Acolo, la portile cetăţii Bethleemului, se deschidea, 
acum aproape doua mii de ani, cea dintâi pagină a noii istorii 
a omenirii, a unei noi legi de viata nouă si de duh nou, care va 
deveni evenimentul crucial al umanitatii.  

Prin Întrupare, Fiul lui Dumnezeu se face Fiul 
Omului, se dezbracă de strălucirea divină pentru a se  
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Scrisoare către Moş Nicolae 
  
E prima dată când îţi scriu… 
Am auzit că vei veni 
Cu daruri multe la copii. 
Ai mei dorm toţi, că e târziu. 
 
Scrisoarea nu e prea frumoasă. 
Mă iartă!-ţi scriu la lumânare 
Şi mâna-mi tremură cam tare, 
Că este frig la noi în casă. 
 
Nu sunt flămând, cu fraţii mici 
Am împărţit un colţ de pâine. 
M-aş bucura de-aş şti că mâine 
Va fi să treci şi pe aici. 
 
Sunt mulţi copii ce au nevoi, 
Eu nu-ţi cer jucării frumoase, 
Ci-n ghetele acestea roase 
Să pui, te rog, ghetuţe noi! 
 

Petronela-Vali Slavu 
Institutoare, Şc. Generală Nr. 4 Vulcan 

 
● 

 

Naşterea Domnului  
 

Priviţi cum ninge de frumos  
Şi cântă îngerii din cer:  
E sărbătoare lerui ler  
Că S-a Născut Domnul HRISTOS!  
 
Lăsaţi deoparte grija zilei  
Şi spaimele de ierni şi toamne  
La tronul Tău venim, o Doamne  
Că Tu eşti împăratul milei  
 
Şi cântă îngerii duios  
Veniţi acei născuţi sub vină  
Să vă dea viaţă şi lumină  
Slăvitul Rege Domn HRISTOS  
 
Se surpă tronuri mari de fier  
Cad uriaşii de argilă  
Veniţi la Domnul să luăm milă  
Căci suntem fiii Lui din cer  
 
Priviţi cum ninge de frumos  
Şi cad steluţele de ger  
E sărbătoare lerui ler  
Că S-a Născut Domnul HRISTOS!  

Ion Untaru 

 

 Poezie creştină  

Hristos se naşte! Măriţi-L! 
  

  

Autocefalia BOR 
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Pe 30 ianuarie, crestinatatea cinsteste pe Sfintii Trei Ierarhi: Sf. Vasile cel Mare (+379), Sf. Grigorie 

de Nazianz sau Teologul (+389) si Sf. Ioan Hrisostom sau  Ioan Gura de Aur (+407). 

Contemporani, dupa cum arata datele trecerii lor intru Domnul, prieteni si colegi de studii, Sf. Trei 

Ierarhi sunt cele trei varfuri ale Bisericii Ortodoxe care au intrecut cu inaltimea lor pe multi si, ca niste 

apostoli, au stralucit, de indata, in lume, dupa acea lunga perioada cumplita a persecutiilor care a durat 

aproape 300 de ani.  

Sfantul Vasile cel Mare s-a nascut in Cezareea Capadociei, intr-o familie evlavioasa. Parintii i-au dat 

o crestere crestina aleasa. Studiile le incepe in familie cu tatal sau, rectorul Vasile. Invata cu cei mai 

eruditi rectori si filosofi la Cezareea Capadociei (al treilea oras ca marime si importanta din Imperiul 

Roman, dupa Roma si Alexandria Egiptului), apoi la Constantinopol, devenit capitala Imperiului si, in 

cele din urma, la Atena, unde il avea coleg si prieten pe Sf. Grigorie de Nazianz, ca si pe viitorul imparat 

Iulian Apostatul (361 – 363). Aici, la Atena, cei doi viitori mari ierarhi vor cunoaste doar doua drumuri 

„Scoala si Biserica”. In anul 355 se intoarce in orasul natal, avand 25 de ani, primeste botezul, imparte 

intreaga avere la saraci si intra in monahism. In singuratatea manastirii, impreuna cu prietenul sau 

Grigorie de Nazianz, alcatuiesc o culegere de texte despre frumusetea vietii spirituale cu titlul: Filocalia 

– iubire de frumos. In 364 este hirotonit preot, iar in 370 – episcop al Cezareei Capadociei. De numele 

sau sunt legate Regulile monahale mari si mici, precum si liturghia care-i poarta numele. Opere 

dogmatice, omiletice il arata ca pe o stea de prima marime a perioadei patristice. 

Sfantul Grigorie de Nazianz, unul dintre “parintii capadocieni”, s-a nascut la Arianz, linga cetatea 

Nazianz, dintr-o familie de aristocrati. In anul 379 pleaca la Constantinopol unde, la mica biserica a 

Invierii, tine cele cinci Cuvantari teologice in cinstea Sf. Treimi care ii vor aduce mai tarziu numele de 

„Teologul”. Tot aici rosteste cele cinci omilii despre dumnezeirea Logosului. Cuvantarile il dezvaluie ca 

orator desavarsit, profund cunoscator al principiilor retoricii. De aceea, cuvantarile sale sunt studiate in 

scolile de retorica. Prin acestea tanarul episcop a demonstrat ca, in cetate, cultura crestina nu este cu 

nimic mai prejos de cea clasica pagana. Interesant de stiut ca Sf.Grigorie este primul autor grec care a 

publicat o colectie de scrisori, el punand bazele corespondentei ca mijloc de comunicare, fixand de altfel 

caracteristicile unei scrisori: concizia, claritatea, gratia si simplitatea. 

Potrivit contemplatiei Sf.Grigorie, existenta lui Dumnezeu poate fi dovedita cel mai bine prin 

intermediul lumii create. Ca Dumnezeu exista, putem sti, dar ce este El, care este natura Lui, unde este si 

unde a fost inainte de intemeierea lumii depasesc posibilitatile noastre de cunoastere. Infinitul nu poate fi 

definit. Cauza inabilitatii noastre de a-L cunoaste pe Dumnezeu rezida in unirea sufletului cu trupul, 

acesta din urma impiedicand sufletul sa se ridice peste lucrurile sensibile. 

Sfantul Ioan Hrisostom sau Ioan Gura de Aur ( 344/354-407), mai tanar ca ceilalti doi antiohieni, 

este considerat cel mai de seama reprezentant al scolii din Antiohia, oras socotit „Podoaba Orientului” 

inca din timpul lui Alexandru cel Mare. Tatal sau a detinut inalta functie militara de magister militum 

Orientis.  

Sf. Ioan este cel care fixeaza , in canoane precise, taina cea mai presus de fire si intelegere care se 

savarseste de fiecare data in cadrul Sf.Liturghii, cand Hristos se jertfeste in mod real.  

De remarcat pentru noi, romanii, faptul ca in 399, la indemnul Sf. Teotim, episcopul de Tomis, va 

trimite misionari in Scithia Minor (Dobrogea) pentru scthinomazii de la Dunare.  

Datorita talentului sau oratoric a fost distins cu titlul de «invatator si sacerdot universal», iar pentru 

maretia si splendoarea cuvantului sau i s-a dat numele de Hrisostom, adica Gura de Aur. Doctrina sa 

teologica poarta amprenta preocuparilor sale majore, anume exegeza biblica si activitatea pastorala. 

Sarbatoarea de pe 30 ianuarie reprezinta o forma superioara de jertfa adusa de catre om lui 

Dumnezeu, alaturi de ofrandele eforturilor sale fizice, morale si spirituale pe care trebuie sa le infatiseze 

mereu inaintea Domnului. 

Prin cuvântul, prin scrisul şi pilda vieţii lor, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigore Teologul şi Sf. Ioan 

Gură de Aur sunt modelele de slujire şi dăruire pentru binele oamenilor. În acest context, să luăm aminte 

la Sf. Ioan Gură de Aur, care vedea în fiecare om pe Hristos întrupat. 

De aceea, studiul vieţii şi activităţii Sfinţilor Trei Ierarhi ne ajută să înţelegem mai bine 

îndatoririle pe care le avem, de slujitori ai lui Dumnezeu şi ai oamenilor. Ne ajută în strădania noastră de 

păstrare a credinţei celei adevărate, prin respectarea adevărului revelat. 

Marele lor merit este că îndreptând cugetarea teologică către Dumnezeu cel transcendent, 

nevăzut, necuprins, neajuns, L-au vestit şi arătat pe Dumnezeu Cel imanent: prieten, frate, aproapele şi 

Mântuitorul nostru în Iisus Hristos, şi prin aceasta au aşezat teologia în slujba vieţii şi preoţia în slujirea 

oamenilor. 

 Prof. Maria PLIC. 

 

 
SFÂNTUL PROOROC DANIEL 

SINAXAR  17 DECEMBRIE 
Pomenirea Sfântului Prooroc Daniel şi a Sfinţilor trei Tineri: 

Anania, Azaria şi Misail 
 

Acest fericit prooroc Daniel era din seminţia lui Iuda, dintr-un neam 

care se găsea în slujba împărătească. S-a născut în Vitora cea de sus. Încă de pe 

când era copil a fost dus rob din Iudeea în ţara haldeilor şi a proorocit 70 de 

ani. A trăit cu 460 de ani înainte de întruparea lui Hristos. Era bărbat tare 

înţelept, iar iudeii socoteau că este eunuc. A plâns mult pentru popor şi pentru 

cetatea Ierusalimului. Prin post se înfrâna de la orice mâncare dorită. Era 

uscăţiv la faţă, dar foarte frumos, cu harul Celui Preaînalt. 

Cei trei Tineri, după cum spune istoria, erau din sfânta cetate a 

Ierusalimului. Tatăl lor se numea Iezechia, iar mama lor Caligona. Iezechia, 

când era bolnav, a cutezat să ceară lui Dumnezeu să nu-l dea morţii, căci a 

păzit cele plăcute înaintea Lui; iar Dumnezeu i-a mai adăugat 15 ani la anii 

vieţii lui. Când Ierusalimul a fost înconjurat şi robit de Nabucodonosor, 

împăratul babilonienilor, au fost luaţi şi ei robi împreună cu Proorocul Daniel 

şi duşi în Babilon. Pentru virtutea lor, au fost puşi mai-mari peste treburile 

împăratului. 

Mai târziu, pentru că au batjocorit chipul pe care-l făcuse şi-l ridicase 

împăratul şi pentru că nu s-au închinat lui, au fost aruncaţi într-un cuptor ars de 

şapte ori. Acolo ei cântau psalmi lui Dumnezeu. Împăratul văzând minunea, a 

mărturisit că mare este Dumnezeul preaslăvit de cei trei Tineri. Căci văpaia se 

prefăcuse în rouă, iar ei rămăseseră nevătămaţi. 

Daniel n-a fost aruncat în cuptor, deşi trăia, locuia şi petrecea 

împreună cu cei trei Tineri, şi din pricina lui fuseseră aceia cinstiţi. Pricina n-o 

putem afla din Sfânta Scriptură, pentru că Scriptura a trecut-o sub tăcere. Dar 

după cum mi se pare mie şi după cum este şi adevărat, pricina pentru care n-a 

fost aruncat Daniel în cuptor a fost aceea că lui i se pusese numele Baltazar, iar 

la babilonieni numele acesta era nume de covârşitoare cinste, nume de 

dumnezeu. Deci pentru ca să nu creadă babilonienii, care fără judecată 

îndumnezeiau focul, că minunea din cuptor a făcut-o Baltazar, a rânduit 

Dumnezeu ca Daniel, care purta numele dumnezeului lor, să nu intre în cuptor 

şi nici să nu se vorbească deloc de Daniel în istorisirea minunii din cuptor. 

Sfinţii trei Tineri, după izbăvirea lor, mai presus de cuget, din foc, 

după ce dobândiseră iarăşi cinstea de mai înainte şi după ce au trăit cu cinste 

toată viaţa lor, s-au săvârşit cu pace împreună cu Daniel. 

Spun unii că după moartea lui Nabucodonosor şi a celorlalţi împăraţi 

de după el, care cinsteau pe Daniel şi pe cei trei Tineri, s-a ridicat un alt 

împărat cu numele Atic. Acesta a făcut cercetare sfinţilor. Înfruntat de ei, a 

poruncit să li se taie capetele. Când a fost tăiat capul lui Misail, Azaria şi-a 

întins haina şi i-a prins capul; la fel şi Anania a prins capul tăiat al lui Azaria, 

iar Daniel a întins haina lui şi a prins capul lui Anania. În urmă i s-a tăiat şi lui 

capul. Se spune că după tăiere, capetele lor s-au lipit de trupuri, iar îngerul 

Domnului i-a luat şi i-a dus în muntele Gheval, unde i-a pus sub o stâncă. După 

400 de ani, la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, au înviat şi ei şi iarăşi au 

adormit. 

Hramul lor se săvârşeşte în biserica cea mare. Am primit de la părinţi 

să prăznuim pomenirea lor cu şapte zile înainte de arătarea Stăpânului şi de 

venirea dumnezeiască în trup a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru 

Iisus Hristos, pentru că după părerea mea şi ei sunt din seminţia lui Iuda, din 

care se pogoară, în ce priveşte neamul, şi Mântuitorul tuturor Hristos. 

Ion MURĂRIŢA 
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CREAȚIONISM - Concepție teologică 
potrivit căreia lumea a fost creată de Dumnezeu. 

EVOLUȚIONÍSM - (În sens restrâns) Teoria 
lui Lamarck, Darwin etc. despre evoluția speciilor 
de plante și de animale, despre transformarea lor 
unele într-altele. 

Am participat, odată, la o dezbatere cu tema 
“Creştinism vs. Evoluţionism”. Profesorul care ne 
propusese această temă era mai degrabă interesat 
de modul în care argumentau cursanţii, de modul în 
care îşi susţineau convingerile şi mai puţin de 
varianta în care credeau. Nu cred, însă, că aceasta 
scădea importanţa subiectului discutat. 
 Eu, bineînţeles, m-am numărat printre 
adepţii creaţionismului. Nu pot accepta că, în acelaşi 
timp, elefantul, balena, struţul, ţânţarul, şarpele, 
girafa, fluturele şi omul sunt rezultatul aceleiaşi 
„evoluţii” de miliarde de ani a unei celule vii apărute 
(din proprie iniţiativă?) absolut la întâmplare. 
 Un alt argument prin care mi-am susţinut 
adeziunea faţă de teoria creaţionistă a fost unul cu 
trimitere la astronomie. Toţi oamenii de ştiinţă sunt 
de acord că Universul a început printr-o „mare 
explozie iniţială” şi că de atunci este într-o continuă 
expansiune. Vă invit să fiţi de acord cu mine că o 
explozie este expresia supremă a dezordinii, a 
haosului. Aveţi dumneavoastră un alt exemplu de 
stare de dezordine care s-o întreacă pe aceea 
rezultată în urma unei explozii? 

Cum este posibilă, atunci, o ordine atât de 
desăvârşită în Univers? Mă refer aici doar la 
sistemul nostru solar, pentru a vorbi de o „zonă” pe 
care o putem observa nemijlocit cu toţii şi nu de 
galaxii aflate la distanţă de milioane de ani-lumină. 

Faceţi comparaţia între ceea ce trăim într-o 
vară caniculară şi o iarnă foarte geroasă. De 
miliarde de ani, pământul se roteşte în jurul 
soarelui cu o regularitate atât de perfectă încât şi  

popoare primitive ca incaşii (nu cunoşteau scrisul sau 
roata) aveau calendare foarte complexe. Cunoşteau, 
spre exemplu, când urma să se producă o eclipsă!  

Dacă pământul s-ar abate de la această 
traiectorie câteva milioane de kilometri ar duce la 
dispariţia vieţii ori prin arşiţă, ori prin îngheţ. Pentru a 
înţelege cât de puţin înseamnă această distanţă, să ne 
amintim de „pedagogul de şcoală nouă”, al lui Caragiale: 

 „Pe lângă alke astre, bunăoară Saturnus, au 
Neptunus, au Iupităr, pământul nostru doară-i o scârbă! 
nici cât să chiorăşti un şoarece...” 

Pot fi, toate acestea, un simplu „accident fericit” 
într-un haos universal? 

 
„Universul mă încurcă şi nu mă pot gândi măcar, 

Că poate exista ceasul fără un Ceasornicar.“ 
 
Se pare că aceste versuri i-au aparţinut lui 

Voltaire, dar, din câte ştiu, la această idee au subscris şi 
alţi oameni de ştiinţă (Pascal, Einstein) care,  
 

pe măsură ce cunoşteau mai mult, şi-au dat seama că 
ordinea în univers şi în natură, legile perfecte din 
fizică şi din chimie, nu pot fi  rezultatul unei simple 
întâmplări sau a hazardului.  

Un alt argument în favoarea creaţionismului 
ţine de conştiinţa noastră. Care om nu a simţit 
conflictul interior între Bine şi rău, care ne 
urmăreşte continuu, de dimineaţa până seara. Uneori 
mai evident, alteori mai greu de sesizat, acestui 
conflict trebuie să-i răspundem printr-o alegere, 
câteodată, mai dificilă decât pare la prima vedere 
(citire). Sunt convins că aţi înţeles că nu mă refer la 
binele şi răul consfinţit şi stabilit de legi, de norme 
sau de reguli ale societăţii. 

Dumnezeu ne-a făcut pe noi, oamenii, după 
chipul şi asemănarea Lui. Din nefericire pentru noi, 
însă, ne-a creat cu o mare problemă: liberul arbitru. 
În lupta pentru sufletul nostru dată între BINE şi rău, 
ne revine o mare responsabilitate: avem posibilitatea 
şi responsabilitatea de a alege. „Necazul” nostru cel 
mai mare este că noi – eu, tu, voi, cei care citiţi aceste 
gânduri – noi suntem cei care decidem ce urmăm: 
BINELE sau răul. 

De ce nu ne-a făcut Dumnezeu în aşa fel încât 
să alegem doar BINELE? Pentru că nu am mai fi fost 
oameni, ci nişte roboţi programaţi într-un anumit fel. 
Iar DRAGOSTEA, IUBIREA, pe care Dumnezeu le 
întruchipează şi le întrupează, presupun liber 
ataşament, iar nu obligatoriu ataşament. 

De altfel, aşa cum puteţi citi şi pe frontispiciul 
revistei noastre, singurul lucru pe care Dumnezeu 
nu-l poate face este să ne mântuiască fără 
consimţământul nostru. Adică fără alegerea noastră 
responsabilă. Dar, aţi avut, vreodată o 
responsabilitate mai înălţătoare? 

Ioan Dorel Şchiopu 
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36. Pe cei vii invata-i, vorbeste-le, iar pentru cei morti te roaga, 
jeleste si plangi la inmormantarea lor. 
37. Mare urgie este femeia betiva la casa omului si rusinea ei cu 
nimic nu se poate acoperi. 
38. Mare dar este femeia rusinoasa la casa omului. Este cea 
mai mare bogatie. 
39. Din gura omului prost nu cauta sa primesti sfaturi si 
invataturi. 
40. Nu asculta pe nimeni cand este vorba de paguba sufletului 
tau. 
41. Sa nu-ti fie rusine sa-ti marturisesti pacatele tale. 
42. Nu te supune omului nebun si nu maguli fata celui puternic. 
43. Sa fii repede la ascultat si incet la dat raspuns. 
44. Bani sa nu imprumuti iar daca ai imprumutat socoate-i ca 
pierduti. 
45. Nu te pune garant (chezas) pentru nimeni. 
46. Gandeste-te la ceasul mortii cum vei sta in fata judecatii lui 
Dumnezeu si niciodata nu vei gresi. 
47. In tot momentul puneti intrebarea si da raspunsul . Cine esti, 
ce esti, de unde vii si unde te duci? Esti un muritor, esti un 
pacatos, vii de la Dumnezeu si te intorci tot de la Dumnezeu. 
48. Mai fericit este sa dai milostenie decat sa primesti 
milostenie. 
49. Sa fie mana ta intinsa la dat si sgtransa la luat. 
50. Cu un om betiv sa nu te intovarasesti ca el nu va putea 
pastra secretul. 
51. Omul betiv se aseamana cu omul nebun si fara minte. 
52. In tot timpul sa te gandesti cum este Dumnezeu. 
53. Dumnezeu este atotputernic, peste tot. 
54. Dumnezeu este atotvazator, vede totul. 
55. Dumnezeu este atotdrept, face numai dreptate. Omul este 
dator sa faca pace iar Dumnezeu va face dreptate. 

 
56. Dumnezeu este atotiertator, iarta pe toti cei care se intorc de la 
pacat. 
57. Dumnezeu este atotmilostiv. 
58. Cei mai mari dusmani ai Bisericii lui Hristos sunt ereticii. Sf. Ap. 
Pavel spune: “cu omul eretic sa nu stai de vorba decat cel mult de 
doua ori. La el sa nu te duci, la tine sa nu-l primesti si nici prietenie 
sa nu ai cu el”. 
59. Crestinul ortodox este fiul Bisericii lui Hristos si ostas al lui  
Hristos, care lupta pana la moarte pentru a dobandi viata vesnica. 
Facandu-si cruce la tot pasul inlatura raul, luptand contra pacatului. 
60. Ce sunt ereticii? Dezarmati de Sfanta Cruce, despartiti de 
Biserica si de toate tainele pe care le-a lasat Dumnezeu numai in 
Biserica. Rataciti. 
61. Crestinul care lipseste trei duminici la rand de la Sfanta Biserica, 
pierde pe ingerul pazitor de la Botez. 
62. Ce este un calugar? Este un inger in trup, asemanator cu Sf. 
Ioan Botezatorul, un ostas devotat al lui Hristos care se da de buna 
voie jertfa pentru triumful Bisericii lui Hristos si care pastreaza 
sfintele canoane, tipicul tuturor slujbelor crestine ortodoxe. Daca va 
calca juramantul si se casatoreste, se aseamana cu Iuda vanzatorul 
si cu diavolul cel cazut din cer, din inger luminat, in diavol intunecat. 
63. Credinta este in cele nevazute , dar se simte cu mintea si 
sufletul din care se naste Nadejdea si Dragostea. 
64. Ce este rugaciunea? Rugaciunea este vorbirea cu Dumnezeu. 
Ea este de trei feluri: de cerere, de multumire si de lauda. 
65. Ce este postul? Este porunca data primilor oameni Adam si Eva 
din Vechiul Testament. Este porunca data de Iisus Hristos in Noul 
Testament. Este porunca data de Dumnezeu prin Sf. Parinti in 
Sfintele Canoane. Creştinul este obligat să respecte rânduiala celor 
4 posturi de peste an, precum si miercurea vinerea si cele trei zile 
de peste an: Ajunul Bobotezei, Taierea capului Sf. Ioan Botezatorul, 
Inaltarea Sf Cruci. Postul este aripa rugaciunii. 

 
66. Placut lucru este dinaintea lui Dumnezeu sa te impartasesti, 
dar pregatit!  
67. Cel ce injura pe Dumnezeu, pe creatorul sau, savarseste 
pacat strigator la cer si asa isi va auzi glasul sau la judecata., cum 
L-pa injurat pe dumnezeu. Deci paraseste acest obicei, roaga-te 
si plangi sa te ierte Dumnezeu. 
68. Cel ce fumeaza, savarseste pacat pentru ca distruge “salasul 
sufletului” care este trupul. Fumatul este o sinucidere lenta. 
69. Cel ce fura sau a furat, sa dea inapoi si sa nu mai fure, cum a 
facut si vamesul Zaheu. Altfel nu va fi ietat. 
70. Dumnezeu va nimici inainte de vreme pe mamele ucigase, nu 
le va lasa sa imbatraneasca pe pamant ci le va duce inainte de 
vreme la iad, asa cum si ele au omorat pe copiii lor inainte de a se 
naste. In aceeasi osanda si pedeapsa vor cadea si sotii acelor 
mame ucigase, ca tati ucigasi, ai acelor copii lipsiti de aparare. 
(Intelepciunea lui Solomon 12.5-6) 
71. Nu vrei sa fii tata, nu vrei sa fii mama, nu ti-e drag sa ai copii 
mai multi cat ti-I randuieste Dumnezeu, nu te casatori, nu te injuga 
la caruta familiala, nu batjocori taina cununiei, traieste in feciorie. 
72. In viata ta, cum voiesti sa se poarte si sa-ti faca tie altii, tot 
asa fa si tu altora. 
73. Din tot sufletul tau teme-te de Dumnezeu si pe toti preotii lui 
cinsteste-i. (Isus Sirah 7.30) 
74. In  viata ta, tot binele si toata milostenia sa o faci la cel 
credincios si cu frica de Dumnezeu si nu cu cel necredincios si vei 
avea plata de la Dumnezeu. 
75. Nu uita sa faci si raposatilor, parte din roadele pamantului. 
76. Munceste si te roaga. 
77. Cine nu vrea sa munceasca, acela sa nu manance (II 
Tesaloniceni – 3.10) 
78. Bunatatea nu interzice umilinta. 
79. Sa umplem timpul cu esentialul. 
 

BINELE S-A NĂSCUT. ALEGE BINELE! 
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