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Ninge. Zăpada se aşterne lin pe pămînt... E o noapte înstelată 
şi geroasă... 

Ai impresia că cerul a devenit mai aproape. Întreaga natură se 
afundă în somn, iar în inimă se aprinde lumina speranţei că lumea 
în care trăim va deveni mai bună.

De fiecare dată cînd păşim pragul Anului Nou, o căldură 
negrăită ne cuprinde sufletul, căci peste cîteva zile sărbătorim 
Naşterea Domnului!

Naşterea Domnului e timpul minunat, cînd inima se umple de 
aşteptarea minunii... Şi această minune se săvîrşeşte! 

«Hristos se naşte, slăviţi-L!» - străbate întreg Universul, 
«Hristos din ceruri, întîmpinaţi-L!» - lumea întreagă Îi aduce slavă 
Creatorului. Puterile îngereşti împreună cu tot neamul omenesc Îl 
slăvesc deopotrivă pe Cel, a Cărui dragoste nu are sfîrşit. De aceea, 
probabil, Naşterea Domnului este numită şi «Paştile de iarnă».

Fiecare dintre noi se străduie să petreacă această zi ca un 
creştin adevărat: să dăruiască dragoste şi bunătate celor apropiaţi, 
să devină mai bun, şi cel mai important - să fie mai aproape de 
Dumnezeu.

S-ar părea că Naşterea Domnului a avut loc demult, mai mult de 
2000 de ani în urmă, însă Biserica iarăşi şi iarăşi cîntă: «Hristos 
se naşte!». Sufletul fiecărui poate deveni peştera tainei, iar inima - 
iesle, în care să se nască Pruncul Hristos!

Pace şi bucurie, vă dorim tuturor de luminata sărbătoare a 
Naşterii lui Hristos!
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Gaspar
Baltasar

Melhior

naşterea Domnului este naşterea pe pămînt a 
împăratului ceresc , a Dumnezeului cel veşnic , 
a împăratului împăraţilor! în zădar ar încer-
ca mintea omenească să pătrundă profunzimea 
marii taine, să cuprindă toată măreţia acestui 
eveniment. Dar, atunci cînd te apropii cu gîn-
dul şi pătrunzi cu inima acel îndepăr tat după 
timp, însă atît de apropiat şi drag nouă trecut, 
cînd s-a săvîrşit cel mai impor tant eveniment 
din istoria omenirii , rămîi uimit de acea sim-
plitate, sobrietate în care s-a produs. 

în istoria omenirii nu există un alt eveniment 
mai fericit şi mai măreţ, decît venirea în lume 
şi întruparea fiului lui Dumnezeu. aceasta este 
lucrarea nemărginitei iubiri a lui Dumnezeu 
tatăl, care “atît de mult a iubit lumea încît a 
dat pe unicul Său fiu, pentru ca cine crede în 
el să nu moară, ci să aibă viaţa veşnică”. 

fost numită Maria, ceea ce 
înseamnă „Doamnă, Spe-
ranţă”. Naşterea Mariei a 
fost un eveniment de mare 
bucurie nu numai pentru 
părinţii ei, dar şi pentru 
întreaga omenire, pentru 
că anume ea a fost  aleasă 
de Dumnezeu să fie Maica 
Fiului lui Dumnezeu, Iisus 
Hristos.

Partea de sud a Pales-
tinei se numea Iudeea. Pe 
colinele Mării Mediterane 
şerpuiesc o mulţime de 
rîuleţe, iar mai departe spre 
interiorul continentului 
se înalţă munţii Iudeii. 
La poalele lor murmură 
în bătaia vîntului livezi de 
măslini. Înaintînd mai sus 
munţii devin mai pietroşi 

Acest mare eveniment 
a avut loc, mai bine 
de două mii de ani 

în urmă pe pămînturile 
Palestinei. Astăzi noi nu-
mim Palestina Ţara Sfîntă, 
pentru că acolo s-a născut 
Mîntuitorul lumii Iisus 
Hristos şi acest pămînt este 
sfinţit prin viaţa Lui. Ştii 
oare unde se află această 

ţară? Ea se întinde de-a lun-
gul litoralului Mării Medite-
rane. În Nordul Palestinei, 
la poalele munţilor libani 
se află un pămînt foarte 
pitoresc, numit Galileea. 
Aici, în orăşelul galileean 
Nazaret, s-a născut din 
urmaşul lui David Ioachim 
şi a soţiei sale Ana, o fetiţă 
mult aşteptată de ei. Fiica a 

“Hristos se naşte, slăviţi-L! Hristos din 
ceruri, întîmpinaţi-L! Hristos pe pămînt, 

înălţaţi-vă! Cîntaţi Domnului tot pămîntul!”

Marea taina a bunavointei: 
Domnul in trup s-a aratat
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Betleem

Sf. Iosif

şi mai trişti. Anume între 
aceşti munţi, pe o colină 
întinsă se află măreţul oraş 
Ierusalim, capitala Iudeii şi 
a întregii Palestine.

În acele vremuri Palesti-
na se afla sub stăpînirea Im-
periului Roman. Împăratul 
roman Octavian Augustus 
a poruncit să se facă recen-
sămîntul populaţiei aflate 
sub stăpînirea lui. Aşa că 
fiecare locuitor al provinciei 
trebuia să plece la locul 
de unde-şi trage neamul 
pentru a se înscrie. Fecioara 
Maria împreună cu logod-
nicul său Iosif  au purces şi 
ei, să împlinească porunca 
împăratului, într-o lungă 
călătorie spre Betleem, ora-
şul lui David, de unde ambii 
erau de baştină. Se apropia 
sorocul cînd Maria trebuia 

Astăzi, pe locul unde S-a 
născut Domnul nostru Iisus 
hristos se înalţă o măreaţă 
biserică în formă de cruce, 
construită de împărăteasa 
Elena în sec. al IV-lea. De 
asupra peşterii în care S-a 
născut Hristos se află altarul 
principal al bisericii Naşterea 
Domnului din Betleem. Din 
două părţi ale altarului pele-
rinii coboară pe 15 trepte de 
marmură spre biserica subte-
rană şi cu evlavie se închină 
la steaua din argint iluminată 
de şaisprezece candele. Steaua 
ne indică locul naşterii Mîn-
tuitorului nostru; este situată 
într-o adîncitură asupra 
căreia se află platforma ieslei 
Naşterii Domnului, care ser-
veşte drept sfîntă masă pentru 
săvîrşirea Sfintei Liturghii.

Bazilica Naşterii Domnului de la 
Betleem

Interiorul Bazilicii 
Naşterii Domnului

Oraşul Betleem
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Naşterea Domnului Hristos
Regele irod şi magii

să nască, iar ei încă nu 
ajunseră la Betleem. Dar, 
văzîndu-se ajunşi în sfîrşit 
în orăşel, nici o gazdă nu 
mai avea locuri pentru ei. 
Atunci sărmanii călători au 
început a căuta un sălaş la 
periferiile orăşelului şi n-au 
găsit decît o peşteră. De 
obicei aici se adăposteau, 
pe vreme neprielnică, păs-
torii cu turmele lor. Aici nu 
pătrundea nici vîntul, nici 
zăpada, era cald şi mirosea 
a fîn. Aici s-au şi oprit să se 
odihnească sfinţii călători.

În această peşteră, la 
miezul nopţii s-a născut 
Fiul lui Dumnezeu, Pruncul 
Hristos. Sfînta Fecioară L-a 
înfăşurat în scutece şi L-a 
aşezat în iesle pe paie ca în-
tr-un leagăn. Măgăruşul şi 

Mulţi oare dintre noi au auzit 
despre sătucul arab Beyt-Sahur? 
Apropiindu-ne de acest sat, vedem 
un indicator pe care stă scris în 
arabă, ebraică şi engleză: „Cîm-
pia păstorilor”. Anume aici, în 
apropiere de Betleem, cu două mii 

de ani în urmă păstorii îşi păzeau 
animalele de jertfă. Pe neaştep-
tate, o lumină divină însenină 
peştera păstorilor şi Îngerul 
Domnului, arătîndu-se 
lor, zise: „Nu vă temeţi. 
Căci, iată, vă binevestesc vouă 
bucurie mare, care va fi pentru 
tot poporul. Că vi s-a născut azi 
Mîntuitor, Care este Hristos Dom-
nul, în cetatea lui David.” (Lc. 2, 
10 – 11). 

Pe acest loc se află o veche 
biserică, ridicată în sec. al IV-lea 
de împărăteasa Elena. În curtea 
bisericii cresc măslini, bătrîni de 

peste 2000 de ani. Şi este posibil 
ca la umbra acestor copaci să 
se fi adăpostit păstorii biblici în 
toridele zile de vară. Care a fost 
destinul acestor oameni simpli, 

care s-au învrednicit a auzi 
primii dintre oameni vestea Naş-
terii Domnului? Mai tîrziu ei au 
devenit propovăduitori, aducînd 
cuvîntul Domnului poporului 
său. Iar la sfîrşitul vieţii ei au 
dorit să vie înmormîntaţi acolo 
unde i-a surprins Îngerul Dom-
nului. În cripta păstorilor s-au 
păstrat pînă în zilele noastre 
două coloane din vremea împă-
rătesei Elena. 

▲ Criptă, sec. IV–VI — mormîntul 
păstorilor

▼ Cîmpia păstorilor, Metocul Lavrei 
Sf. Sava cel Sfinţit

▲ În peştera unde se odihneau 
păstorii în noaptea Naşterii Domnului, 
a fost amenajată o biserică în cinstea 
sfîntului Gheorghe Purtătorul de 
Biruinţă. Tot aici au fost înmormîntaţi 
păstorii, de semenea în acest loc se mai 
odihnesc moaştele creştinilor ucişi de 
perşi în anul 614.

Cimpia pastorilor linga Betleem
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ierusalim

magii

viţelul, aflaţi în peşteră, în-
călzeau Pruncul cu respira-
ţia lor. Iată aşa într-o noapte 
rece de iarnă, într-o peşteră 
din marginea orăşelului 
Betleem, într-o iesle pentru 
animale, a venit Dumnezeu 
în lume. Iar Betleemul 
dormea. Şi numai în cîmp, 
încălzindu-se la foc, păstorii 
îşi păzeau turmele. Deo-
dată, se  întîmplă un lucru 
ciudat: o lumină orbitoare 
trezeşte păstorii din amorţi-
re şi un Înger se coboară în 
mijlocul lor. Ei s-au speriat, 
iar Îngerul le-a spus: „Nu 
vă temeţi, vă vestesc o mare 
bucurie: în oraşul lui David 
s-a născut Mîntuitorul 
lumii. Mergeţi în peşteră şi 
veţi vedea Pruncul, culcat în 
iesle”. De îndată ce le-a vor-
bit Îngerul acestea, cerurile 
s-au deschis şi au coborît o 
mulţime de Îngeri minu-
naţi. Cerul şi pămîntul s-a 
umplut de lumină şi cîntări 
îngereşti: „Slavă întru cei 
de sus lui Dumnezeu şi pe 
pămînt pace, între oameni 

bunăvoire”. Aşa îl slăveau 
Îngerii pe Dumnezeu şi se 
bucurau că L-a trimis pe 
pămînt pe Fiul Său, ca să-i 
înveţe pe toţi oamenii să 
iubească şi să-i ia, apoi, în 
Împărăţia Sa. După ce au 
dispărut Îngerii, păstorii 
s-au grăbit să meargă la 
peşteră, unde au găsit-o pe 
Fecioara Maria, pe Dreptul 
Iosif şi pe minunatul Prunc, 
Care, vesel le zîmbea din 
iesle tuturor. Păstorii I s-au 
închinat Dumnezeiescului 
Prunc şi le-au povestit Ma-
riei şi lui Iosif despre cele 
întîmplate cu ei. După aceea 
păstorii s-au întors fericiţi la 
turmele lor, slăvindu-L şi 
mulţumindu-I Domnului 
pentru toate cîte au văzut şi 
au auzit.

Între timp, de oraşul 
Ierusalim se apropiau nişte 
călători deosebiţi. Aceştia 
erau trei magi, sosiţi din 
Orientul îndepărtat. Pro-
babil, ştiţi deja că magii 
aceştia erau nişte oameni 
învăţaţi, care cercetau aştrii 
cereşti. Ce i-a făcut, atunci, 
să pornească la un drum 
atît de lung? De ce-au venit 
la Ierusalim? Urmărind 
bolta cerească, au observat, 
într-o zi, o stea neobişnuită 
dinspre Răsărit. Ea era mult 
mai mare şi mai luminoasă 
decît celelalte şi ei au înţeles 
că acesta este un semn prin 
care se vesteşte că s-a născut 
Marele Împărat, Care va 
cuceri întreaga lume. Atunci 
aceşti oameni învăţaţi au 
decis să meargă în ţara, în 
care s-a născut Regele, să 

Cine au fost cei care au adus primii închinăciuni Pruncului născut? 
Evanghelia ne spune că că aceştia au fost magii-înţelepţi şi nu mai  marii 
lumii acesteia, care nu îngenunchiază înaintea lui Dumnezeu, cu atît mai 
mult ascuns într-un om micuţ.  

Credinţa magilor - este credinţa învăţaţilor şi filosofilor, care Îl cunosc 
pe Dumnezeu prin intermediul lumii văzute. Fiind în căutarea adevărului 
prin teologie, filosofie şi ştiinţă, ei ajung la Dumnezeu, parcurgînd un drum 
greu din Babilon la Betleem. Acest drum îi aduce la Hristos, dacă cei ce 
caută adevărul o fac din inimă curată şi cu rugăciune către Dumnezeu. 

Înţelepţii de la Răsărit, care au luat asupra sa povara şi riscurile unui 
drum lung şi anevoios, probabil au cunoscut despre proorociile din Vechiul  
Testament referitoare la Mesia, întrucît în Babilon exista o diasporă 

mare de iudei. Este posibil să fi 
avut loc acţiuni de chemare a 
oamenilor la mîntuire prin ha-
rul lui Dumnezeu, chemare pe 
care magii au primit-o datorită 
aspiraţiei lor către Dumnezeu. 
Asemeni unor crai veritabili 
din Împărăţia lui Dumnezeu, 
ei s-au închinat Pruncului 
Dumnezeiesc, primind coroane 

nevăzute pentru pelerinajul săvîrşit. Ei n-au îndeplinit porunca lui Irod 
de a-i comunica locul aflării Mîntuitorului, pentru că nu le slujeau mai 
marilor lumii acesteia. Ei erau magi, închinători la idoli, însă înţelepciu-
nea lor i-a condus la adevăratul Dumnezeu. 

Conform tradiţiei, unul dintre magi era persan, altul - arab, iar al treilea 
- etiopian şi se numeau Gaspar, Melhior şi Baltasar. După ce s-au închinat 
lui Iisus, mai trecură treizeci de ani şi magii au primit botezul de la apostolul 
Toma, înşişi devenind propovăduitori. Moaştele lor au fost descoperite în sec. 
al III-lea, astăzi aflîndu-se în catedrala din Köln, Germania.  

Moaştele sfinţilor magi din 
catedrala din Köln, Germania

magii

Inchinarea magilor
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pruncii din 
betleem Fuga în egipt

Iacov

îngerul
domnului

I se închine şi să-I aducă 
darurile sale. Tradiţia a păs-
trat numele celor trei magi. 
Cel mai în vîrstă, repre-
zentat pe icoane cu barbă 
lungă şi părul cărunt, era 
Melchior, care i-a adus în 
dar Pruncului aur. Altul era 
Baltasar, el I-a adus smirnă. 
Iar cel mai mic dintre ei, 
tînărul Gaspar, I-a adus 
Domnului tămîie. Steaua 

care a răsărit i-a călăuzit 
în drum pînă au ajuns. Ei 
se minunau, urmărind cît 
de neobişnuită era această 
stea: toate stelele luminează 
de la răsărit spre apus, iar 
aceasta de la răsărit la sud, 
îndreptîndu-i spre Ierusa-
lim. Toate stelele luminează 
numai noaptea, însă aceasta 
chiar şi ziua, asemeni 
soarelui. Sfînta Tradiţie dă 

            
Darurile 
magilor

Darurile magilor, 
după mărturia isto-
ricilor bisericeşti, au 
fost păstrate cu grijă 
de Maica Domnului, 
care le-a transmis cu 
puţin timp înainte de 
adormirea sa Bisericii 
din Ierusalim, unde 
s-au aflat împreună 

cu brîul şi veşmîntul Maicii domnului pînă în anul 400. În continuare 
darurile au fost aduse de către împăratul bizantin Arcadie la Constan-
tinopol pentru sfinţirea noii capitale a imperiului şi aşezate în biserica 
Sf. Sofia. Mai tîrziu darurile au ajuns la Niceea, unde s-au păstrat 
aproximativ 60 de secole.  După care darurile iarăşi s-au întors la Con-
stantinopol, iar după căderea oraşului (1453), au fost duse pe Athos. 

Călugării de pe sfîntul munte au ţinut cu grijă darurile magilor 
pînă în zilele noastre. Cu o deosebită evlavie călugării din mănăstirea 
grecească Sf. Pavel păstrează această comoară în cîteva lădiţe pentru 
moaşte. 

Aurul a ajuns pînă în prezent sub formă de 28 de plăci pătrate şi 
triunghiulare de mărimea 5 x 7 cm, ornamentate, iar tămîia şi smirna 
de formă rotundă asemănătoare cu nişte măsline. Asemenea mărgele 
sunt aproximativ şaptezeci. Uneori, destul de rar, darurile magilor sunt 
expuse pentru închinare şi în afara Athosului.

explicaţie la acest fenomen 
şi zice că în formă de stea 
magilor li s-a arătat puterea 
îngerească. Ajunşi la Ieru-
salim steaua s-a oprit şi a 
luminat puternic întreaga 
lume. De asupra Ierusa-
limului şi a rîului Iordan, 
asupra măreţei Rome, dar 
şi de asupra pădurilor înză-
pezite ale Nordului ilumina 
steaua – vestitoarea Naşterii 
Domnului. Ea s-a oprit 
exact asupra locului, unde 
se afla Pruncul Hristos. 
Către acel moment Fecioara 
Maria împreună cu Prun-
cul şi Iosif locuiau deja în 
orăşel. Magii au intrat în 
casă şi L-au văzut pe Prunc 
şi pe Mama Sa, au căzut în 
genunchi şi I s-au închinat 
pînă la pămînt. Apoi, des-
chizîndu-şi vistieriile, au 
adus fiecare darurile sale: 
aur, smirnă şi tămîie. Ce 
este aurul, cred că ştiţi: un 
metal preţios, simbol al pu-
terii şi stăpînirii. Dar, ce este 
smirna şi tămîia, poate încă 

nu ştiţi. Smirna este un ulei 
înmiresmat foarte scump cu 
care se ungeau morţii. Tă-
mîia este o smoală aroma-
tizată, extrasă din anumite 
specii de copaci. În semn de 
evlavie deosebită înaintea 
lui Dumnezeu, tămîia se 
aprindea la slujbele divine. 
Astfel, magii prin darurile 
sale au arătat că Pruncul 
născut este şi Rege Atotpu-
ternic (de aceea i-au adus 
aur), şi Dumnezeu (pentru 
aceasta i-au adus tămîie), şi 
Om muritor (Care va muri 
şi va fi uns cu smirnă).

Să ştiţi, prieteni, că da-
rurile magilor s-au păstrat 
pînă în prezent. Aurul - 28 
de plăci de mărimi şi for-
me diferite, ornamentate 
original şi iscusit; smirna 
şi tămîia - 70 de boabe de 
mărimea măslinelor, se păs-
trează cu multă pietate la 
Mănăstirea Sf. Petru de pe 
muntele Athos. Aceste da-
ruri răspîndesc o mireasmă 
deosebit de plăcută.
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Duhul 
cel rău

îngerul domnului laudă
ma icii 

domnului

tîlharul

D in cele mai vechi timpuri 
sărbătoarea Naşterii 
Domnului este cinstită 

de Biserică alături de cele două-
sprezece sărbători mari împără-
teşti, în acord cu Dumnezeiasca 
mărturie din Evanghelie, care 
prezintă acest mare eveniment ca 
fiind cel mai important, cel mai 
fericit şi mai minunat: vă vestesc o 
mare bucurie: în oraşul lui David 
s-a născut Mîntuitorul lumii, 
care este Domnul Hristos! De 
această sfîntă sărbătoare, creştinii 
adevăraţi trăiesc această bucurie, 
la biserică, în familie şi alături de 
prieteni. Încearcă să fie mai buni, 
mai răbdători, îi iartă pe cei care 
le-au făcut rău şi se roagă ca dra-
gostea dumnezeiască să se reverse 
asupra tuturor, pentru a trăi în 
bună înţelegere unii cu alţii. Însă 
plinătatea sărbătorii poate fi trăită 
la biserică, uniţi în rugăciune cu 
Dimnezeu şi unii cu alţii. 

Pe parcursul veacurilor în 
Biserică s-au alcătuit imnuri, 
rugăciuni şi slujbe în care cel mai 
bine se dezvăluie măreţia şi im-
portanţa sărbătorilor împărăteşti. 
Iată cum sărbătoreşte Biserica 
Naşterea Domnului.

Ajunul nAşterii 
Domnului

În ajunul Naşterii Domnului 
se citesc Ceasurile Împărăteşti şi 
se săvîrşeşte liturghia Sf. Vasile 
cel Mare (Liturghia de seară). 
La toate aceste slujbe sunt citite 
profeţii din Vechiul Testament 
despre Naşterea Domnului.

SlujbA De Priveghere

Privegherea de seară a Naşterii 
Domnului începe cu Pavecerniţa 
Mare, deoarece Vecernia s-a slujit 
deja cu Liturghia Sf. Vasile. La 
Pavecerniţă se cîntă troparul şi 
condacul praznical precum şi im-
nuri speciale de slăvire a Naşterii 

Mîntuitorului. La aceasta se adau-
gă rugăciuni speciale de cereri 
stăruitoare şi de binecuvîntare a 
celor cinci pîini, a grîului, vinului 
şi untdelemnului. Credincioşii 
consumă apoi pîinea binecuvîn-
tată şi înmuiată în vin, şi sunt 
unşi cu acest untdelemn. Partea 
aceasta a privegherii, săvîrşită la 
toate praznicele mari, se numeşte 
Litia (cuvînt de origine slavonă) 
sau artoklasia, care în limba greacă 
înseamnă frîngerea pîinii.

Rînduiala Utreniei este 
cea a unui praznic mare. Aici, 
pentru prima dată, se cîntă în 
întregime Canonul Naşterii 
Domnului, iar credincioşii cin-
stesc icoana Naşterii Domnului.

liturghiA De nAştereA 
Domnului

În încheierea prăznuirii 
stă Liturghia din ziua Naşterii 
Domnului. Aceasta începe cu 

stihuri speciale din psalmi aleşi 
(109/110, 110/111 şi 111/112) 
ce înlocuiesc cele trei antifoane 
obişnuite. Troparul şi Condacul 
praznical marchează vohodul 
(intrarea) cu Evanghelia. Stihul 
“Cîţi în Hristos v-aţi botezat, 
în Hristos v-aţi şi-mbrăcat” 
(Gal., 3, 27) înlocuieşte încă o 
dată imnul Trisaghion, “Sfinte 
Dumnezeule.” Liturghia con-
tinuă apoi obişnuit, singura 
excepţie fiind înlocuirea Axio-
nului (“Cuvine-se cu adevărat”) 
cu irmosul de la cîntarea a 9-a 
a Canonului Naşterii “Taină 
minunată şi neobişnuită văd.”

DouăSPrezece zile De 
SărbătoAre

A doua zi de sărbătoare 
marchează începutul a două zile 
de prăznuire închinate Maicii 
Domnului. Prima, pe 8 ianuarie, 
este a Soborului Născătoarei de 
Dumnezeu. Îmbinînd imnuri 
ale Naşterii cu cele ale Maicii lui 
Dumnezeu, Biserica arată către 
Fecioara Maria ca înlesnitoarea 
care a îngăduit Întruparea 
Cuvîntului lui Dumnezeu. Apoi 
pe 8 ianuarie, pomenim şi pe 
Sf. Apostol, Întîiul Mucenic şi 
Arhidiacon Ştefan. În Duminica 
de după Naşterea Domnului 
pomenim pe Sf. Apostol Iacov 
ruda Domnului, pe regele David 
şi pe Dreptul Iosif. Într-a opta zi 
a Naşterii e Tăierea Împrejur a 
Domnului.

Perioada de bucurie a 
Naşterii Domnului se întinde 
pînă la Arătarea Domnului, 
perioadă în care postul şi 
îngenuncherea în biserică sunt 
oprite, cu excepţia unei singu-
re zile, Ajunul Botezului. De la 
Naşterea Domnului şi pînă la 
Bobotează, creştinii ortodocşi 
din unele părţi se salută cu 
cuvintele: ”Hristos Se naşte!”, 
iar răspunsul este: ”Slăviţi-L!” 

Cum sarbatorim 
Nasterea 
DomNului
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I. Şmeliov

D     ragă prietene, vreai 
să-ţi povestesc cum 
este la noi de săr-
bătoarea Naşterii 

Domnului? Ei, care va să zică... 
Dacă nu vei pricepe ceva - îţi va 
şopti inima. 

Imaginează-ţi că sunt aşa 
ca şi tine. Ştii, pe aici rar cade 
zăpadă, a nins şi s-a topit. Iar 
pe la noi de ninge - lumina 
nu se vede vreo trei zile! Totul 
întroieneşte. Pe străzi - nămeţi, 
e alb în tot locul. Pe acoperişuri, 
pe garduri, pe felinare - uite atîta 
zăpadă! Pe acoperişuri atîrnă şi 
se prăbuşeşte uşor ca făina. Ei, 
uneori, se mai întîmplă şi sub 
guler să-ţi cearnă. Măturătorii 
curăţă zăpada, adunînd-o în 
grămezi şi o duc. Dar dacă n-ar 
curăţa-o, te-ai împotmoli. E liniş-
te şi amorţeală pe la noi. Zboară 
săniile, dar nu se aude. Numai 
pe ger şueră tălpile săniilor. Şi 
tocmai primăvara auzi zgomotul 
primelor roţi... — ce bucurie!.. 

Pe la noi Naşterea Domnului 
soseşte de departe, în tăcere. Nă-
meţi adînci, geruri aspre. Dacă 
vezi că se aduc porci îngheţaţi 
la piaţă - se apropie şi Naşterea 
Domnului. Şase spăptămîni am 
postit, am mîncat peşte. Cine e 
mai înstărit - morun, nisetru, şa-
lău, iar cine mai sărac - scrumbie, 
somn, plătică... 

Cu vreo trei zile înainte de 
sărbătoare, pe la pieţe - păduri 
de brazi. Dar ce mai brazi! De 
aşa bogăţie e plină Rusia. Nu 
ca aici - nişte chircituri. Bradul 
nostru... dacă se încălzeşte şi îşi 
desface ramurile - e desiş. Pe 
piaţa Teatrală uneori - e pădure. 
Brazii stau înfipţi în zăpadă. Iar 
zăpadă de năvăleşte - ai pierdut 
drumul! Bărbaţii în cojoace, 
umblă ca prin pădure. Lumea se 
plimbă, alege. Căţeii hoinăresc 
printre brazi, cu adevărat parcă 
ar fi nişte lupi. Ard ruguri, 
tocmai bune de încălzit. Stîlpi 
de fum. Printre brazi se aud 

strigînd vînzătorii de sbiten: 
“Ehe-i, sbiten dulce! colăcei fier-
binţi!..” În samovare cu mînere 
lungi - sbiten. Ce este sbitenul? 
E o băutură fiebinte, mai delicios 
decît ceaiul. Cu miere, cu imbir 
- foarte aromat şi dulce. Un pa-
har - un bănuţ. Beai un păhăruţ 
fierbinte de sbiten de îţi frige 
degetele cu un colăcel îngheţat... 
pe ninsoare, în pădure.... ce plă-
cere! Sorbi cîte puţin din pahar, 
scoţînd aburi în rotocoale ca o 
locomotivă. Colăcelul - ca o buca-
tă de gheaţă. Ei, dacă îl înmoi în 

ceva, e mai bun. Pînă înnoptează 
umbli printre brazi. Iar gerul se 
înteţeşte. Cerul de fum e violet, 
arde. Pe brazi s-a prins promo-
roacă. De-ţi cade sub picioare 
vreo cioară îngheţată, trosneşte 
ca sticla. Geroasă e Rusia, dar... 
e cald!.. 

În Ajun pînă la prima stea 
nu se mînca. Fierbeam colivă 
din grîu cu miere, iar băutura 
o făceam din prune, pere, caise 
uscate... Şi le puneam la icoane 
pe paie. De ce?.. Ca şi cum ar 
fi în dar lui Hristos. Păi... ca 

şi cum El stă în iesle pe paie. 
Se întîmpla să aştepţi răsăritul 
stelei pînă lustruiai tot geamul. 
Pe geamuri - gheaţă de la ger. 
Frate, ce frumuseţe! Brazi pe 
ele, ornamente ca pe dantelă. 
Freci cu unghia gheaţa de pe 
geam, se vede steaua ori nu? Se 
vede! Uite prima stea, uite alta... 
Geamurile s-au sinit. Soba tros-
neşte de ger, umbrele aleargă. 
Iar stele pe cer tot mai multe. 
Şi ce stele!.. Deschizi ferestrui-
ca - gerul te frige, te taie. Iar 
stelele...! Pe cerul negru fierb 
în lumină, tremură, sclipesc. Iar 
altele... colţuroase, vii, se zbat, 
pişcă de ochi. În aer e ger, iar 
prin el stelele se văd şi mai mari, 
strălucind în diferite culori - ca 
un cristal azuriu, şi albastru, 
şi verde. Chiar şi un dangăt se 
aude. Stelele însăşi parcă ar fi 
un dangăt! Un dangăt îngheţat, 
răsunător - exact ca argintul. Altul 
ca acesta nu mai auzi nicăieri. În 
Kremlin dacă bate - se aude un 
dangăt vechi, chibzuit, puţin în-
năbuşit. Iar ăsta - e argint întins, 
sunet de catifea. Şi totul a început 
să cînte, mii de bisericii răsună. 
Asemenea nu vei mai auzi nică-
ieri. Nu bat clopote de Paşti, însă 
te înfăşoară cu dangăt, te acoperă 
cu argint, aidoma unei cîntări fără 
început şi sfîrşit... don - don. 

Spre biserică, la vecernie. 
Încalţi pîslele, îţi pui cojocul 
de berbec, căciula şi nu te mai 
înţeapă gerul. Iar de ieşi - un 
sunet melodios te pătrunde. Şi 
stele. Dacă mişti portiţa, te loveşte 
cu scîrţîit. Ger! Zăpada e albastră, 
vîrtoasă, trosnind subţire-subţire. 
Pe uliţe - munţi de omăt. În gea-
muri luminiţe roze de candele. 
Iar aerul... — albastru, strălucind 
ca praful de argint, e fumuriu, în-
stelat. Grădini diafane. Mesteceni 
- albe vedenii. În ei au adormit 
sticleţii. Se înalţă înfocate rotocoa-
le de fum, sus, pînă la stele. Un 
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dangăt de stele, melodios pluteşte 
şi nu încetează; somnoros, acest 
dangăt-minune, dangăt-vedenie 
Îl slăveşte pe Dumnezeu în înal-
turi - Naşterea Domnului. 

Mergi şi te gîndeşti: acuş 
voi auzi o blîndă intonare de 
rugăciune, simplă, nu ştiu cum 
deosebită, copilărească, caldă... 
— şi nu ştiu de ce mi se arată 
pătucul, stelele. 

Naşterea Ta Hristoase Dumne-
zeul nostru,⁄ rasarit-a lumii lumina 
cunoştinţei... 

Şi nu ştiu de ce se pare 
că acea cîntare veche-veche e 
sfîntă... dintotdeauna. Şi aşa 
va rămîne.Vii de la biserică şi 
toate în jur sunt altfel. Zăpada 
e sfîntă. Şi stelele sunt sfinte, 
noi, de sărbătoare. E Naşterea 
Domnului! Priveşti spre cer şi te 
gîndeşti oare unde este steaua 
aceea de demult care s-a arătat 
magilor? Iat-o: deasupra curţii 
lui Barminihin, asupra grădinii! 
În fiecare an o vezi aproape, 
deasupra acestei grădini. E 
albăstruie, Sfîntă. Uneori mă 
gîndeam: “Dacă vei merge după 
ea, vei ajunge acolo. Ce bine ar fi 
să ajungi acolo... şi să te închini 
împreună cu păstorii Naşterii 
Domnului! El stă în iesle, ca în-
tr-un grajd... Numai că nu poţi 
ajunge, e ger şi vei îngheţa!” 
Priveşti şi te gîndeşti: “Magii cu 
steaua călătoresc!..” 

Magii?.. Adică — înţelepţii 
de la Răsărit. Cînd eram mic, 
credeam că lupii. Îţi vine a 
rîde, nu-i aşa? Da, credeam că 
erau nişte lupi buni. Steaua îi 
conduce, iar ei merg în urma ei 
liniştiţi. Cînd S-a născut micul 
Hristos, chiar şi lupii au devenit 

buni. Chiar şi lupii se bucură 
acum. Nu-i aşa că-i bine? Merg 
după stea, cu cozile plecate. Iar 
aceea îi conduce. Iată că i-a şi 
adus. Vezi, Ivuşka? Da tu mijeş-
te-ţi ochii... Vezi o iesle cu paie 
şi un băieţel luminos-luminos, ne 
cheamă cu mîna?.. Da, şi pe lupi 
îi cheamă, pe toţi îi cheamă. Cît 
de mult am vrut să văd!.. Sunt oi 
acolo, vite, zboară porumbei... şi 
păstorii s-au aplecat... şi regii... şi 
magii... Şi iată că se apropie lupii. 
La noi în Rusia sunt tare mulţi!.. 
Se uită, dar să intre se tem. De ce 
să se teamă? Păi le este ruşine... 
au fost atît de răi. Mă întrebi dacă 
le va permite să intre? Desigur, le 
va permite. Le va spune: veniţi, 
intraţi şi voi, că astăzi e Naşterea 
Domnului! Şi stelele... toate sunt 
acolo, se înghesuie la intrare, 
luminează... Cine, lupii? Şi ei, 
desigur, sunt bucuroşi. 

Uneori, privesc şi mă gîndesc: 
rămas bun, pînă la următoarea 
sărbătoare a Naşterii Domnului! 
Genele mi-au îngheţat, iar steaua 
continuă să săgeteţe cu lumină... 

Trec pe la Buşui, aşa îl chema 
pe cîinele nostru, era miţos, 
mare, trăia în cuşcă. Avea paie 

în culcuş, îi era cald acolo. Îmi 
venea să-i spun lui Buşui, că este 
Naşterea Domnului astăzi, că, 
pînă şi lupii sunt buni acum şi 
umblă cu steaua... Strig în cuşcă: 
„Buşuika!”. Zîngăneşte din lanţ, 
se trezeşte, îşi scoate botul afară, 
e un cîine bun şi blînd. Îmi linge 
mîna, parcă vrînd să zică: da e 
Naşterea Domnului. Şi în suflet 
e cald de fericire. 

Şi în casă e sărbătoare. Miroa-
se a podele lustruite cu mastică, 
cu brad. Lampele sunt stinse, 
ard doar candelele. Sobele ard 
cu trosnet. O lumină lină, sfîntă. 
În salonul răcoros tainic se 
umbreşte bradul, încă gol, altfel 
decît cei de la piaţă. În urma lui 
licăreşte încet o luminiţă roşie 
din candelă, — steluţe, de parcă 
ar fi în pădure... Iar mîine!.. 

Dar iată că sosi şi ziua de mîi-
ne. E frig de iese fum din toate. 
Pe geamuri crescură dealuri de 
gheaţă. Soarele deasupra curţii 
lui Barminihin atîrnă în fum ca 
un balon  purpuriu. De parcă şi el 
ar scoate aburi. Sacagiul s-a apro-
piat scîrţîind. Butoiul încrustat de 
cristale şi trosnet, fumegă şi el. Şi 
calul e cărunt. Ce mai ger!.. 

9

Sună la uşă clopoţelul, aşa 
va suna pînă tîrziu. Vine multă 
lume să ne felicite. Înaintea 
icoanelor cîntă preoţii, încît 
tresar jucăriile pe brad de jos 
pînă la steaua argintie din vîrf.  

Dar iată că trece şi ziua. 
Se sting luminile pe brad. În 
geamurile negre sclipeşte gerul. 
Dormitez. Undeva se aude cînt-
înd - cred că la bucătărie. 

În dormitorul copiilor arde 
o căndeluţă. Limbi roşii din 
sobă sar pe geamurile îngheţa-
te. După ele - se văd stelele. 

Deasupra grădinii lui Barmi-
nihin luminează o stea mare, însă 
aceasta e alta. Iar aceea, Sfîntă, 
a plecat. Pînă la anul viitor.
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Poate şi voi, dragi 
prieteni, veţi dori, de 
această sărbătoare, 

să-I aduceţi lui Dumnezeu 
vreun dar? Noi suntem 
bucuroşi să vă ajutăm. Pu-
teţi să învăţaţi două cîntări 
bisericeşti, care se cîntă de 
Naşterea Domnului în toate 
bisericile ortodoxe. Una se 
numeşte „tropar” – în ea se 
explică sensul sărbătorii, iar 
alta, se numeşte „condac” – în 
care se povesteşte istoria săr-
bătorii. Încercaţi, cu ajutorul 
părinţilor sau a apropiaţilor, 
să învăţaţi aceste rugăciuni 
şi astfel veţi aduce un dar 
bineplăcut lui Dumnezeu.

Naşterea Ta, Hristoase, 
Dumnezeul nostru, răsărit-a lu-
mii lumina cunoştinţei: - adică 
Naşterea a iluminat întreaga 

lume, oamenii L-au cunoscut 
pe Dumnezeul Cel Adevărat.  

Că întru dînsa cei ce slujeau 
stelelor, - aici se vorbeşte des-
pre magii, care au cercetat 
stelele toată viaţa lor şi se 
închinau lor.

De la stea s-au învăţat să se 
închine Ţie, Soarelui dreptăţii, 
- aşa îl numeau prorocii pe 
Mîntuitorul aşteptat. Steaua 
care s-a aprins în ziua Naş-
terii Domnului de asupra 
Betleemului, i-a învăţat pe 
păgîni să se închine adevăra-
tei lumini – Soarelui dreptă-
ţii, Domnului Iisus Hristos. 

Şi să Te cunoască Răsăritul 
cel de sus, - aşa era numit de 
către proroci Domnul Iisus 
Hristos, cu mult înainte de 
venirea Sa. În rugăciunile 
vechi Dumnezeu era numit 

Răsărit, pentru că El este 
Începutul lumii, Începutul 
vieţii.

Doamne, slavă Ţie! (Tropa-
rul Naşterii Domnului)

Dar ştiţi oare cine a alcă-
tuit condacul Naşterii Dom-
nului? Tradiţia bisericească a 
păstrat o istorie interesantă 
a acestei cîntări. Peste cinci 
secole după Naşterea lui 
Hristos, în oraşul Constan-
tinopol, capitala Imperiului 
Bizantin, trăia un tînăr 
cîntăreţ pe nume Roman. 
El slujea Bisericii cu multă 
rîvnă: venea la slujbe fără 
întîrziere şi pleca ultimul, 
aprindea candelele, făcea or-
dine în biserică, citea şi cînta 
în strană, se ruga îndelung 
şi fierbinte. Însă, nu putea, 
asemeni altor citeţi, să scrie 
şi să cînte un condac, pentru 
că era sărac şi n-avea studiile 
necesare. În afară de acestea 
Roman avea deficienţe de 
vorbire, fapt pentru care 
ceilalţi corişti îl luau în rîs. 
Dar odată, în ajunul sărbă-
torii, cînd la slujbă asista în-
suşi Împăratul, coriştii l-au 
scos pe Roman din mijlocul 
lor, împingîndu-l în mijlocul 
bisericii chiar în momentul 
cînd să fie cîntat condacul. 
Arzînd de ruşine, Roman 
tăcea. Slujba a luat sfîrşit, 
toţi au plecat şi biserica a 
rămas pustie. Doar Roman a 
rămas să se roage cu lacrimi 
la icoana Maicii Domnului, 

cerîndu-i ajutorul. Mult 
s-a rugat Roman pînă i s-a 
liniştit inima. Noaptea, pe 
cînd dormea, i s-a arătat în 
vis Maica Domnului. Ea i-a 
întins o foaie pe care era 
scris ceva şi i-a poruncit să 
o mănînce. Roman s-a trezit 
cu o dulceaţă neobişnu-
ită în inimă, era vesel şi în 
suflet i se năşteau cuvinte 
frumoase. Seara a plecat la 
biserică. Iar cînd urma să 
se cînte condacul, Roman a 
ieşit în mijlocul bisericii şi a 
început să intoneze o cîntare 
necunoscută pentru toţi: 

Fecioara astăzi pe Cel mai 
presus de fiinţă naşte, şi pă-
mîntul peştera Celui neapropiat 
aduce. Îngerii cu păstorii sla-
voslovesc, iar magii cu steaua 
călătoresc, că pentru noi, s-a 
născut Prunc tînăr, Dumnezeu, 
Cel mai înainte de veci.     

În acea dimineaţă Ro-
man, cu ajutorul Preasfintei 
Fecioare, a devenit poet. De 
atunci toţi au început să-l 
numească Roman Dulcecîn-
tătorul. El a scris condace 
pentru multe sărbători, dar 
prima lui cîntare, condacul 
Naşterii Domnului, este 
cîntată deja un mileniu şi 
jumătate în toate bisericile 
ortodoxe. Încercaţi şi voi 
să cîntaţi acest condac, şi 
fie ca sufletele voastre să se 
încălzească de bucurie că s-a 
născut Hristos şi a cuprins 
întreaga lume cu iubirea Sa. 

Un dar pentrU dUmnezeU



11

cînd s-a născut 
Pruncul Hristos şi 
Fecioara Maria, în-
făşîndu-L,  L-a pus 

în iesle pe paie, Îngerii din cer 
s-au adunat să-L vadă. Văzînd 
cît de simplă şi săracă erau 
peştera şi ieslele au început 
să-şi şoptească unul altuia:

– El doarme în iesle în 
peşteră? Nu se poate aşa. Tre-
buie să împodobim peştera, 
să fie cît mai frumoasă şi mai 
bogată că în ea doarme Însuşi 
Hristos.

Un Înger a zburat spre 
sud să caute cu ce ar împo-
dobi peştera. La sud e cald 
întotdeauna şi florile înfloresc 
întregul an.

De aceea Îngerul a cules 
multe flori roşii ca răsăritul, 
trandafiri, lilii albe ca zăpada, 
magnolii, azalii, camelii, a luat 
şi mimoze gingaşe, chiar şi 
nişte lotuşi mari şi galbeni a 
cules... Pe toate le-a adus în 
peşteră.

Un alt Înger a zburat spre 
nord. Însă tocmai în vremea 
aceea acolo era iarnă. Cîmpiile 
şi pădurile erau acoperite de 
un covor gros de zăpadă. Şi 
Îngerul ne găsind nici o floa-
re, vroia să se întoarcă. Dar, 
în acel moment, zări printre 
troiene un brad verde şi trist. 
Îngerul se gîndi şi şopti: 

 – Cred că nu-i atît de rău 
că acest copăcel este atît se 
modest. Să-L vadă şi el, unicul 
din toate plantele nordului, 
pe Micuţul Hristos. Aşa a luat 
Îngerul modestul brăduţ de 
la nord. Peştera deveni atît 

de frumoasă, fiind îm-
podobită şi pe pereţi şi 

pe jos cu flori. Curioase, 
florile se întindeau spre 

iesle să-L vadă pe Hristos 
şi şopteau:

– Ts!... Mai încet! A ador-
mit!

Brăduţul a văzut pentru 
prima dată flori atît de fru-
moase şi se întristă.

– O, – a zis cu tristeţe, – de 
ce sunt atît de urît şi simplu. 
Cît de fericite sunt aceste flori 
minunate! Iar eu nici măcar 
n-am cu ce să mă împodobesc 
în această zi mare şi nici peş-
tera nu pot înfrumuseţa... Şi 
începu a plînge cu amar.

Fecioara Maria a văzut 
aceasta şi i s-a făcut milă de 
brăduţ. Şi atunci se gîndi:

– În această zi toţi trebuie 
să se bucure, nu trebuie să 
rămînă brăduţul trist. 

Ea zîmbi şi făcu un gest cu 
mîna şi se făcu o minune: din 
cer încet căzu o stea luminoa-
să şi se aşeză în vîrful brădu-
ţului. După ea au început să 
cadă şi alte steluţe, împodo-
bind crenguţele brăduţului. 
Cît de luminoasă şi veselă a 
devenit peştera! De la lumina 
strălucitoare se trezi Micul 
Hristos şi zîmbind Îşi întinse 
mînuţele spre brăduţul stră-
lucind de stele.

Îar florile se uitau cu uimi-
re la brăduţ şi îşi şopteau:   

– Ah, ce drăguţ a devenit 
brăduţul! Nu-i aşa că ne-a 
întrecut pe toate?

Brăduţul era fericit pe 
deplin. De atunci în fiecare 
an la Naşterea Domnului 
oamenii împodobesc brazi 
pentru copii în amintirea pri-
mului brăduţ, cel acre a fost 
împodobit cu stele adevărate 
de pe cer.

E. IVANOVSKAIA

primul brad la 
nasterea domnului,

De ce se impodobesc brazi de 
Nasterea Domnului

De sărbătoarea Naşterii Domnului în multe 
familii se împodobesc brazi. această tradiţie are o 
argumentare şi în cuvintele proorocului Isaia des-
pre Mîntuitorul: „O mlădiţă va ieşi din tulpina lui 
Iesei şi un lăstar din rădăcinile lui va da (Isaia 11, 
1). Prin aceste cuvinte se are în vedere că rădăcina 
este Iesei, adică tatăl lui David, mlădiţa este David, 
lăstarul care a crescut din rădăcină şi din mlădiţă 
este Născătoarea de Dumnezeu, iar fructul care a 
ieşit din floarea lăstarului este Hristos. Aşadar, 
pomul de Naşterea Domnului poate să ne aminteas-
că de arborele genealogic al lui Hristos ca om, de 
dragostea lui Dumnezeu. 

 Împodobirea crengilor spinoase de brad cu 
luminiţe şi dulciuri, ne arată simbolic că doar 
întru Hristos - izvorul vieţii, putem aduce roade 
duhovniceşti: dragoste, bucurie, pace, răbdare, 
milă, credinţă, blîndeţe, înfrînare (Gal. 5, 22-23).
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Sentimentul de evlavie în 
faţa tainei Naşterii Mîn-
tuitorului la Betleem, îl 

face pe creştin să cugete asu-
pra pregătirii sale cu vrednicie 
de această mare sărbătoare. 
În viaţa liturgică a Bisericii, 
taina întrupării este asemuită 
cu taina învierii din morţi, iar 
calendarul bisericesc indică 
măsura şi conţinutul postului 
Naşterii Domnului, care este 
asemănător cu Postul Mare. 

Cum a fost instituit 
Postul Naşterii Dom-
nului

Postul Naşterii Domnului 
este primul post din anul 
bisericesc şi ultimul din anul 
civil. Începe pe 28 noiembrie 
şi se încheie pe 6 ianuarie. Prin 
durata lui de 40 de zile, ne 
amintim de postul lui Moise de 
pe Muntele Sinai, cînd acesta 
aştepta să primească cuvintele 
lui Dumnezeu scrise pe les-
pezile de piatră ale Tablelor 
Legii. Astfel, creştinii postind 
40 de zile, se învrednicesc să 
primească pe Cuvîntul lui 
Dumnezeu întrupat şi născut 
din Fecioara Maria.

Ca vechime, cele dintîi 
menţiuni despre acest post 
provin din secolele IV-V, de la 
Fericitul Augustin şi episcopul 
Leon cel Mare al Romei, care 
a rostit nouă cuvîntări despre 
acest post, numit postul din 
luna a zecea. Dar la început, 
creştinii nu posteau toţi în 
acelaşi fel şi acelaşi număr de 
zile. Aşa, de exemplu, unii 
posteau numai şapte zile, alţii 
şase săptămîni; unii ţineau un 
post mai aspru, alţii unul mai 
uşor. Sinodul local din Con-
stantinopol, ţinut la anul 1166 
(sub patriarhul Luca Chryso-
verghi), a uniformizat durata 
postului Naşterii Domnului în 
Bisericile Ortodoxe, hotărînd 

ca toţi credincioşii să postească 
timp de 40 de zile, începînd 
de la 28 noiembrie. Se lasă sec 
în seara zilei de 27 noiembrie 
(pomenirea Sf. Apostol Filip); 
iar dacă această dată cade 
miercurea sau vinerea, se lasă 
sec cu o zi mai înainte.

Ce mîncăm în Pos-
tul Naşterii Domnului 

Dupa rînduiala din pravile, 
în timpul Postului Naşterii 
Domnului, miercurea şi vine-
rea nu mîncăm cu untdelemn 
şi nu bem vin. Dacă se întîmplă 
să cadă miercuri şi vineri un 
sfînt care sa aibă Doxologie 
mare, dezlegăm numai la 
untdelemn şi la vin şi mîncăm 
o singură dată în zi. Dacă se va 
întîmpla pomenirea sfîntului 
al caruia este hramul Bisericii, 
miercuri sau vineri, de ase-
meni mîncăm peşte.

Marţi şi joi nu mîncăm 
peşte, ci numai untdelemn şi 
vin. Dacă se întîmplă să cadă 
un sfînt marţi sau joi, care să 
aibă Doxologie mare, atunci 

mîncăm peşte. Sîmbetele şi 
duminicile mîncăm peşte.

La sărbătoarea Intrării 
Născatoarei de Dumnezeu în 
Biserică, în orice zi se va sărbă-
tori, chiar dacă va fi miercuri 
sau vineri dezlegăm şi la peşte.

Din ziua 1-a pînă în ziua a 
6-a a lunii ianuarie, chiar de va 
fi vreun sfînt, în ziua de sîmbătă 
şi duminică nu mîncăm peşte.

Postind cu trupul, în acelaş 
timp e nevoie să postim şi cu 
sufletul, căci postul trupesc fără 
cel duhovnicesc nu ne este de 
niciun folos pentru mîntuirea 
sufletului, chiar dimpotrivă, 
ne poate dăuna dacă omul, 
abţinîndu-se de la mîncare, este 
încîntat de nevoinţa pe care o 
face. Adevăratul post presupu-
ne rugăciune, pocăinţă, reţine-
re de la patimi, dezrădăcinarea 
faptelor rele, iertarea supărări-
lor, excluderea distracţiilor.

Postul nu este un scop, ci 
un mijloc - un instrument de 
smerire a trupului pentru a 
se reţine de la păcate. Fără 
rugăciune şi pocăinţă postul 
devine o dietă.

Postul Nasterii 
DomNului 

Postul — este o regulă 
bisericească, al cărei sens este 
abţinerea, înfrînarea. Postul 
este necesar ca viaţa noastră 
cotidiană să fie mai înduhov-
nicită, pătrunsă de gîndul la 
Dumnezeu.

De exemplu, în orice vreme 
omul poate mînca carne, dar în 
timpul postului el promite să nu 
mănînce. Desigur de aceasta nu 
are nevoie Dumnezeu, ci omul. 
Deoarece el îşi va respecta pro-
misiunea, ceea ce înseamnă că 
îl va avea în gînd pe Dumnezeu.

Atunci cînd omul posteşte, el 
se abţine de la produsele din car-
ne, lapte, ouă. Însă postul nu în-
seamnă doar renunţarea la unele 
feluri de mîncare. Postul, întîi de 
toate, este abţinere spirituală.

Omul care posteşte renunţă 
la distracţii deoarece în zilele 
de post el îşi îndreaptă toate 
gîndurile către Dumnezeu. 

Există post de o zi, cum ar 
fi miercuri şi vineri din orice 
săptămînă. Miercuri creştinii 
postesc în amintirea trădării lui 
Iuda, iar vineri - în amintirea 
răstignirii Domnului. Mai 
există şi posturi de durată. Pe 
parcursul anului sunt patru: 
Postul Mare, Postul Sfinţilor 
Apostoli, Postul Adormirii Mai-
cii Domnului şi Postul Naşterii 
Domnului.
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sfîntul ierarh Nicolae,
arhiepiscopul mirelor lichiei

Panorama teatrului antic 
din Mira Lichiei

Bazilica Sf. Irh. 
nicolae din or. Bari

Se pomeneşte pe 19 decembrie

Sfîntul Nicolae a trăit în a doua 
jumătate a veacului al III-lea, 
fiind unicul fiu al unei familii foarte 
înstărite şi evlavioase. Copil fiind, 
Sfîntul Nicolae a dovedit hărnicie la 
învăţătură şi o viaţă virtuoasă, ceea 
ce a făcut ca el să crească duhovni-
ceşte şi în înţelepciunea creştină. 
Nu avea încă vîrsta judecăţii, cînd 
el se deprindea cu rugăciunea şi în-
frînarea, virtuţi ce potolesc patimile 
trupului şi uşurează desăvîrşirea 
sufletului. Rămas de timpuriu 
orfan de ambii părinţi, cel care avea 
să fie o laudă a creştinătăţii, n-a fost 
ca tînărul risipitor din sfînta Evan-
ghelie, ci, dimpotrivă, într-una din 
zile, a strîns în faţa casei sale pe toţi 
săracii şi oropsiţii din acel ţinut şi 
le-a dăruit toate bogăţiile moştenite, 
pe care el le socotea a fi „deşertă-
ciuni şi vînare de vînt” şi L-a urmat 
pe Hristos. În auzul său, răsunau 
cuvintele Mîntuitorului: „vinde 
toate cîte ai şi împarte la săraci şi 
vei avea comoară în ceruri”. Altă 
dată, o întîmplare a făcut ca Sfîntul 
Nicolae să afle despre un părinte 
care era silit să vîndă cele trei fete 
ale sale unui bogătaş hain şi să le 
arunce astfel în prăpastia păcatului. 
Cu o modestie şi smerenie, ce carac-
terizează adevărata dragoste creşti-
nă, Sfîntul Nicolae, în trei rînduri a 
alergat în ajutorul acestor suflete în 
mare primejdie şi fără ca acestea să 
afle, le-a asigurat nu numai zestrea 
materială, ci şi stăruinţa în virtute. 
Aceste fapte ne arată că una dintre 
trăsăturile sufletului mare al acestui 
Sfînt Părinte a fost mila, bunătatea. 
De aceea Biserica îl şi prea măreşte 
în psalmodii de tropare, numindu-l 
„chip blîndeţelor”.

Dar, pentru a urma cu şi mai 
multă ardoare cuvintelor Mîntui-
torului, tînărul Nicolae s-a hotărît 
să se dedice cu totul slujirii lui 
Hristos. Şi ca să se apropie şi mai 
mult de Acesta, el s-a îndreptat 

spre Ţara Sfîntă, dornic să calce 
pe drumurile sfinţite de paşii 
Mîntuitorului şi ai ucenicilor Lui, 
pe urmele sfinţite şi pline de lu-
mină ale Scripturii şi astfel, să se 
întărească şi mai mult în credinţă 
şi în spiritul lepădării de sine şi al 
iubirii creştine.

Reîntors în cetatea Mira, care 
între timp rămăsese fără păstor, 
credincioşii îl aleg pe Sfîntul Ni-
colae pe scaunul arhiepiscopal al 
Mirei Lichiei. 

Încercări grele a trebuit să 
treacă şi peste slăvitul nostru 
Ierarh Nicolae: împăraţii romani 
Diocleţian şi Maxenţiu au dezlăn-
ţuit cumplite prigoane împotriva 
creştinilor. Era firesc ca aceste 
prigoane să lovească în primul 
rînd pe mitropolitul Mirei. Sfîntul 
Nicolae a fost prins şi aruncat în 
închisoare, unde a fost supus la 
cele mai cumplite chinuri . Dar 
nimic nu l-a putut clinti de la 
dreapta credinţă, ci, mai vîrtos 
mărturisea pe Hristos. 

Odată cu suirea pe tron a 
împăratului Constantin cel Mare, 
Sfîntul Nicolae a fost eliberat din 
închisoare, întorcîndu-se la păsto-
rirea credincioşilor săi. 

În veacul în care a trăit şi păsto-
rit Sfîntul Nicolae, Biserica creştină 
a fost zguduită de multe învăţături 
deşarte şi greşite. Pentru a o com-
bate pe cea mai grea dintre acestea 
în care tăgăduia eterna dumnezei-
re a lui Iisus Hristos - , împăratul 
Constantin a convocat Sinodul de 
la Niceea. La acest Sinod, Sfîntul 
Niolae a făcut şi el parte dintre cei 
318 Sfinţi Părinţi, care au înfrînt 
erezia lui Arie şi au statornicit 
dreapta credinţă. La acest sinod, 
Sfîntul Nicolae s-a dovedit a fi un 
dascăl luminat şi aprig apărător al 
Ortodoxiei. Pentru aceasta, Biseri-
ca îl slăveşte în cîntări, numindu-l 
„îndreptător al credinţei”.

Astfel a trecut prin viaţă 
marele ierarh al Bisericii, ca un 

Altarul de marmură ridicat deasu-
pra criptei cu moaştele Sf. Irh. Nicolae 

Interiorul bazilicii Sf. Irh. nicolae

Mira (din greacă Μύρα) — 
oraş în componenţa confederaţiei 
vechii Lichii, situat în apropiere de 
mare, la gura de revărsare a rîului 
andrak. Cîndva aici se afla portul 
Andriake, în care, conform tradiţiei 
a sosit apostolul Pavel, înainte de 
călătoria sa la Roma. Din punct de 
vedere geografic oraşul era situat în 
apropiere de actualul orăşel Demre 
din Turcia (provincia antalya).

adevărat învăţător şi sfinţitor al 
credincioşilor, ca un mărturisitor 
neînfricat al Evangheliei, ca un 
înţelept şi neobosit cîrmaci al 
Bisericii Ortodoxe. Viaţa Sfîntului 
Nicolae a fost o continuă luptă a 
bunătăţii, a milei şi iubirii de oa-
meni. Pentru aceasta Dumnezeu 
l-a învrednicit cu harul facerii de 
minuni, iar Biserica l-a aşezat în 
ceata sfinţilor. 

Statuia Sf. 
Ierh. Nicolae, 
care se află 
în apropierea 
bazilicii

Altarul 
principal al 

bazilicii. Sub el 
se află cripta  

cu moaştele sf. 
Ierh. Nicolae 
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Sfîntul Spiridon s-a 
născut în jurul anului 
270, în Aski, Cipru, şi 
a fost păstor de oi. 
După moartea soţiei 
sale, alege să ducă o 
viaţă ascetică. Ajunge 
episcopul Trimitundei, 
o cetate din apropi-
erea oraşului Pafos. 
Participă la primul 
sinod ecumenic de la 
Niceea din anul 325, 
unde a fost condamnată 
învăţătura lui Arie, 
care susţinea că Iisus 
Hristos nu este Fiului 
lui Dumnezeu, ci doar 
un om cu puteri supra-
naturale.

Sfîntul Spiridon 
era atît de convingă-
tor atunci cînd vorbea 
despre Sfînta Treime, 
încît mulţi păgîni s-au 
convertit la creşti-
nism. Potrivit tradi-
ţiei, ca să-i explice 
unui filosof unitatea 
Sfintei Treimi, va face 
semnul Sfintei Cruci, 
invocînd numele Sfintei 
Treimi, în timp ce în 
mîna stîngă ţinea o 
cărămidă. După ce a 
făcut semnul Sfintei 
Cruci, focul s-a ridi-
cat din cărămidă, apa 
a căzut pe pămînt, iar 
lutul din ea a rămas în 
mîna lui. Astfel, prin 
cele trei componente 
a cărămizii: lut, foc 
şi apă, a arătat că 
Dumnezeu este întreit 
în Persoane, iar prin 
cărămida întreagă - că 
Dumnezeu este unul în 
fiinţă. 

În fiecare an, pe 
25 decembrie, papucii 
Sfîtului Spiridon sunt 
schimbaţi. Se spune că 
ei se tocesc ca urmare 
a drumului parcurs spre 
vestirea lui Hristos 
în întreaga lume. De 
aici şi denumirea de 
„Sfîntul călător”. Din 
marturiile unor cle-
rici reiese că pentru 
perioade scurte de 

timp, trupul sfîntului 
nu mai este prezent în 
raclă, iar atunci cînd 
revine, este cald şi 
prăfuit.

Acesta este şi mo-
tivul pentru care, în 
cîntările Acatistului 
său spunem: „Bucură-te, 
că eşti şi cu oamenii 
cu trupul petrecător; 
Bucura-te, că încăl-
ţămintele tale slujesc 
ca dovadă“.

Sfîntul Spiridon a 
trecut la cele veşnice 
în anul 348 d.Hr, la 
vîrsta de 78 de ani. 
A fost îngropat în Bi-
serica „Sfinţilor Apos-
toli“ din Trimitunda.

Cînd saracinii au 
cucerit cetatea, ci-
prioţii au decis să 
ia moaştele Sfîntului 
Spiridon şi să le ducă 
în Constantinopol. 
Aşa s-a descoperit că 
a fost învrednicit de 
Dumnezeu cu darul ne-
putrezirii.

Moaştele sale au 
fost mutate în Serbia, 
în anul 1453, iar la 
scurt timp au fost adu-
se în Grecia, în insula 
Corfu, unde sunt pre-
zente şi astăzi.

Datorită vindecări-
lor săvîrşite, el este 
cinstit şi ca ocrotitor 
al celor bolnavi, motiv 
pentru care multe spi-
tale îi poartă numele.

Din minunile Sfîntu-
lui Spiridon amintim: 
oprirea unei secete, 
vindecarea lui Con-
stanţius (fiul lui 
Constantin cel Mare), 
învierea unui copil, 
redarea puterii de a 
vorbi unui diacon.

În Trimitunda era cîndva 
un cuvios arhiepiscop 
pe nume Spiridon. El 

era neagonisitor şi ducea un 

mod de viaţă bineplăcut lui 
Dumnezeu. Adeseori la el ve-
nea multă lume după ajutor 
şi sfaturi, şi pentru fiecare 
dintre ei sfîntul Spiridon 
găsea mîngîiere şi alinare. 

Tot atunci trăia în Trimi-
tunda un negustor bogat, 
care avea o circulaţie mare 
de vînzări. Se întîmpla une-
ori să aibă nevoie de bani 
pentru afcerile sale şi atunci 
împrumuta de la Spiridon. 
Însă atunci cînd îi aducea 
banii înapoi, Spiridon nici-
odată nu-i număra şi îl ruga 
pe negustor să pună singur 
banii în lădiţa, în care îi păs-

tra. De multe ori negustorul 
a împrumutat în aşa fel bani 
de la Spiridon, de fiecare 
dată întorcîndu-i cinstit 
datoria. Afacerile cu vînzări 
ale negustorului prosperau 
şi în scurt timp acesta îmbo-
găţi  foarte tare. 

Dar s-a întîmplat odată 
ca, întorcîndu-i datoria lui 
Spiridin, negustorul să nu 
reziste ispitei, şi nu puse 
banii în lădiţă, ci îi ascunse, 
minţindu-l pe Sfînt. În scurt 
timp după aceea afacerile 
negustorului se înrăutăţiră. 

În curînd îşi pierdu ave-
rea şi chiar sărăci. 

Aflat în mare 
necaz, veni negus-
torul la Spiridon şi îl 
rugă să îl ajute.

— Ia din lădiţă,— 
îi spuse Spiridon.

Negustorul se 
îndreptă în chilia 
unde se afla lădiţa, 
însă cu regret... 
în ea nu se afla 
niciun ban.

Ruşinat, s-a 
întors negustorul 
la Spiridon şi îi 
spuse că lădiţa e 
goală.

— În afară de tine,— îi 
răspunse liniştit Spiridon,— 
nimeni n-a deschis lădiţa: 
dacă ai fi pus banii atunci, as-
tăzi i-ai fi putut lua. Aşa că nu 
poţi cîrti. Singur eşti de vină. 
Mirat şi cu ochii în lacrimi de 
ruşine şi pocăinţă, negustorul 
căzu la picioarele stareţului şi 
îi ceru iertare.

— Pleacă în pace,— i-a 
spus Spiridon,— din neferi-
cire nu-ţi pot ajuta cu nimic: 
nu mai am niciun ban. Să-ţi 
fie de învăţătură această înt-
împlare amară, fereşte-te şi 
de acum îninte să-ţi întinezi 
conştiinţa cu minciuni!

cum s-a miNtit 
Negustorul Pe 

siNe iNsusi
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Prescura şi agheasma sunt 
sfinţeniile cel mai frecvent 
întîlnite în casele credincioşilor. 
Folosite cu credinţă şi rugăciu-
ne, ele sunt o întărire necesară 
pentru viaţa duhovnicească a 
fiecărui dintre noi.

În fiecare duminică, prescura 
poate fi văzută la Sfînta Liturghie, 
în mana celor ce dau pomelnice, 
o vedem la Proscomidiar, în 
mîna preotului ce pregăteşte 
Cinstitele Daruri. Alături de vin 
şi apă, această pîine liturgică este 
materia principală din care se 
pregăteşte Sfînta Împărtăşanie.

Denumirea a ceea ce numim 
astăzi «prescură» se cunoaşte 
încă din secolul al VIII-lea, 
dupa ce, cu mult timp înainte, 
la Sfînta Liturghie se foloseau 
pîini dospite, dăruite la Sfîntul 
Altar de către credincioşi. 

În slujirea ortodoxă, pîinea se 
foloseşte sub două forme: pres-
cură şi artos. Cuvîntul prescură 
vine de la grecescul «prosfora» şi 
înseamnăjertfă, ofrandă, aducere 
sau punere înainte. Prescura 
- este o pîine micuţă, de formă 
rotundă, făcută din aluat dospit, 
folosită în mod special pentru 
săvîrşirea Sfintei Liturghii. Pres-
cura este făcută din pîine dospită, 
amestecată cu sare şi apă. 

Prescura are mai multe for-
me. Cea mai întîlnită este cea 
de pîinişoară rotundă, pe care 
se aplica o pecete cu un instru-
ment special, numit «pistornic», 
şi care imprimă iniţialele IIS.
HR.NI.KA dispuse sub forma 
de pătrat. Iniţialele înseamnă 
«Iisus Hristos învinge». Această 
formă rotundă simbolizează 
pămîntul sau lumea pentru 
care s-a jertfit Hristos şi care i 
se aduce înapoi, ca ofrandă.

Credincioşii dau preotului 

prescuri şi pomelnice, adică 
liste cu cei vii şi cu cei morţi ai 
lor, pentru că la Sfînta Litur-
ghie totdeauna ne rugăm şi 
pomenim atît cre dincioşii vii, 
cît şi pe cei morţi, scoţînd din 
prescuri mici părticele pentru 
fiecare dintre ei. Din prescurile 
rămase de la pregătirea Sfintei 
Împărtăşanii se face Sfînta Ana-
fură, care se împarte la sfîrşitul 
Sfintei Liturghii.

În casele credincioşilor, de 
asemenea se păstrează la loc de 
cinste şi se consumă cu mare ev-
lavie aghiasma, turnată în vase 
(sticle) curate, în care se pune 
de obicei un fir de busuioc. 

Cuvîntul aghiasmă este 
grecesc (aghios) şi înseamnă 
Sfinţire. La noi, prin aghiasmă 
se înţelege atît apă sfinţită, cît şi 
slujba pentru Sfinţirea ei.

Există aghiasmă de două fe-
luri: mare şi mică. Cea mică se 
sfinţeşte în biserică, iar în case, 
oricînd cer credincioşii. Iar cea 
mare se sfinţeşte de Ajunul şi 
în ziua Botezului Domnului. 
Credincioşii gustă dintr-însa 
pe nemîncate, în zile de post 
şi ajunare sau la sărbători mari 
după biserică. 

Fiecare creştin trebuie să 
aibă în casa sa, în sticle curate, 
la un loc curat, cele două feluri 
de apă sfinţită: aghiasmă mare 
şi aghiasma mică. De asemenea, 
trebuie sa mai aibă anafură 
(pîine sfinţită) şi ulei sfinţit de la 
Sfîntul Maslu. Astfel, dimineaţa, 
după ce ne sculăm, ne spălăm, 
ne îmbrăcăm, ne închinăm şi 
spunem rugăciunile dimineţii, 
luăm o bucăţică de anafură, 
înghiţim aghiasma mică şi ne 
ungem pe frunte în semnul 
Sfintei Cruci cu untdelemn 
sfinţit la Sfîntul Maslu.

Cuvîntul «artos» se tra-
duce din limba greacă ca 
«pîine dospită». Artosul este 
sfinţit înainte de încheierea 
Liturghiei Pascale, iar pe 
parcursul întregii Săptămîni 
luminate este pus la cel mai 
vizibil loc din biserică, lîngă 
icoana Învierii Domnului. În 
Sîmbăta Luminată se citeşte 
rugăciunea de tăiere a arto-
sului, iar la sfîrşitul liturghiei 
se împarte credincioşilor ca o 
sfinţenie.

Creştinii au întrebuinţat 
artosul întotdeauna. Atunci 
cînd ucenicii lui Hristos se 
adunau la rugăciunea de 
obşte, în amintirea Cinei celei 
de Taină, se împărtăşeau cu 
Trupul şi Sîngele Domnului. 
Punînd pe masă bucate obiş-
nuite, locul de cinste de la 
masă îl rezervau Domnului, 
care petrecea nevăzut cu ei, 
punînd în acel loc pîine. Pe 
artos este reprezentată crucea, 
pe care se vede numai coroana 
de spini - simbolul Învierii lui 
Hristos.

De artos este legată încă 
o veche tradiţie bisericească. 
Apostolii puneau pe masă o 
parte din pîine pentru Maica 
Domnului în amintirea cumu-
nicării neîntrerupte cu ea, iar 
după masă împărţeau această 
bucată de pîine între ei. În 
mănăstire acest obicei poartă 
denumirea de «Cinul Pana-
ghiei», adică o comemorare a 
Maicii Domnului. În parohii 
această pîine a Maicii Dom-
nului este pomenită o dată pe 
an la tăierea artosului.

cînD A intrAt PreScurA în 
cultul creştin ?

Prescura, în forma ei actuală, 
are rădăcini foarte vechi, cu toate că 
primii creştini foloseau simplă pîine. 
Întrebuinţarea pîinii ca materie de 
jertfă este veche şi se trage încă din 
Vechiul Testament. Se aminteşte de 
această folosire a ei în momentul în 
care Melchisedec, regele Salemului, 
l-a întampinat pe Avraam cu pîine 
şi vin, sub formă de ofrandă. Din 
rînduielile de la Cortul Mărturiei lui 
Moise reiese că din lăcaşul de cult, nu 
lipseau pîinile punerii înainte, tot ca 
un fel de jertfă.

Pîinea a rămas să fie cinstită şi 
în Noul Testament, Însuşi Mîntuitorul 
Iisus Hristos folosind-o. Astfel, la Cina 
cea de Taină, cînd Hristos săvîrseşte 
Sfînta Euharistie, El foloseşte painea 
şi vinul, ca elemente de bază ale Sfintei 
împărtăşanii. Aceasta o fac episcopii 
şi preoţii pînă în zilele noastre, şi o vor 
face pînă la sfîrşitul Lumii.

În Biserica primară la Sfînta 
Liturghie se utilizau pîini dospite dintre 
cele folosite în mod curent în alimentaţie. 
Pîinile care nu se foloseau la Sfînta 
Jertfă erau date la săraci. Iar din 
secolul al VIII-lea întîlnim deja prescura 
ca pîine liturgică. Datorită profanărilor 
la care se putea ajunge prin primirea 
în mînă a Sfîntului Trup al Domnului, 
s-a introdus, în secolul VII, împărtăşirea 
laicilor cu linguriţa, de către preot, cu 
Sfintele Taine în cantităţi mai mici. 
Toate acestea au făcut ca şi cantitatea de 
pîine necesară la Proscomidie să scadă.

Sfinteniile 
de acasa
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Din viaţa cuviosului

serafim De sarov

Acestea s-au întîmplat 
demult. La mănăstirea 
din Sarov a venit noul 

arhiereu. Multe a auzit el de la 
oameni despre cuviosul Serafim, 
însă nu credea că sfîntul părinte 
putea face minuni. Se gîndea 
că multe şi mărunte le mai trece 
oamenilor prin minte...

Monahii au întîmpinat arhi-
erul cu mare cinste: cu dangăt 
de clopote, apoi l-au invitat în 
biserică, după care în camera 
arhierească. L-au servit aşa 
cum se cuvine. Iar a doua zi - la 
slujbă. Se uită peste tot arhiereul 
şi întreabă: “Oare unde trăieşte 
părintele Serafim?”

Părintele atunci nu trăia în 
mănăstire, ci în sihăstria sa. Era 
iarnă şi zăpadă prin pădurile din 
Sarov - uite aşa de mari!

Cu mare greu a ajuns la el 
arhiereu. Ultima cărăruşă chiar 
a trebuit să o parcurgă pe jos...

Părintele a fost preîntîmpinat 
că însăşi arhiereul vine să-l vizi-
teze. Alesul Domnului îi ieşi în 
întîmpinare fără căciulă (culion) 
şi cu smerenie i se închină pînă la 
pămînt: “Blagosloviţi-mă, - zice, 
- pe mine, păcătosul şi nevredni-
cul, sfinte Stăpîne! Blagosloviţi, 
părinte!” El şi arhiereului se 
adresa: părinte, părinte.

Arhiereul îl binecuvîntă şi porni 
înainte spre sihăstria cuviosului.Iar 
părintele îl conducea, sprijinindu-l 
de braţ. Suita a rămas să aştepte. 
Au intrat în chilie, s-au rugat şi 
s-au aşezat la masă. Iar părintele 
Serafim îi spune: 

- Mare oaspete a venit la 
mine, dar nevrednicul Serafim 
n-are cu ce să-l servească.

Arhiereul, crezînd că părin-
tele vrea să-l servească cu ceai, îi 
spune:

- Nu te deranja, nu sunt 
flămînd. Şi nici nu pentru asta 
am venit la tine de am frămîn-

Se pomeneşte la 15 ianuarie

Sfîntul Serafim de Sarov s-a născut la 19 
iulie 1759 în oraşul Kursk din Rusia, primind 
la botez numele de Prohor. Părinţii săi, Isidor 
şi Agafia Moşnin, erau oameni înstăriţi, însă 
evlavioşi şi foarte milostivi. Rămas orfan de 
tată la 3 ani, micuţul Prohor a fost crescut de 
mama sa. Încă din copilărie s-a bucurat de 
vădita ocrotire a Maicii Domnului.

La şapte ani, din neatenţie, a căzut din 
turnul clopotniţei bisericii (închinate icoanei 
Maicii Domnului din Kazan) din oraş. Oricine 
s-ar fi zdrobit căzînd de la o asemenea înălţime, 
însă el nu a păţit nimic.

Altă dată, pe la zece ani, s-a îmbolnăvit 
greu, încît nimeni nu mai spera la însănă-
toşirea lui. Maica Domnului i s-a arătat în 
vis, făgăduindu-i că îl va tămădui. Aşa s-a 
şi întîmplat. Scoţîndu-se în procesiune pentru 
secetă icoana Maicii Domnului şi începînd 
îndată ploaie mare, alaiul a trebuit să scurteze 
drumul şi să treacă prin curtea familiei Moş-
nin. Atunci mama a scos copilul şi s-a trecut 
cu icoana peste el. După aceasta s-a făcut 
perfect sănătos.Cu cît trecea timpul, cu atît se 
dovedea mai mult că tînărul Prohor nu era 
pentru lumea aceasta. La 17 ani, primind 
binecuvîntarea mamei, care i-a dăruit şi o 
cruce de care sfîntul nu s-a despărţit niciodată, 
el a plecat la Lavra Pecerska de la Kiev. După 
o vreme, îndrumat de Părintele Dositei din 
pustia Kitaev, a mers să îşi petreaca restul vieţii 
în Mănăstirea Sarovului. În ajunul Intrarii în 
Biserică a Maicii Domnului, pe 4 decembrie 
1778, tînărul Prohor a intrat în Mănăstirea 
Sarovului, fiind călugărit cu numele Serafim. 
Aici a petrecut în ascultare şi felurite nevoinţe, 
ceea ce i-a atras mai mare dragoste şi respect 
din partea celorlalţi părinţi.

În 1780, cuviosul s-a îmbolnăvit rău, 
zăcînd la pat cu tot trupul umflat. Fără să 
cîrtească a răbdat această suferinţă vreme de 
trei ani. El nu a acceptat sa fie chemat vreun 
doctor, însă a cerut să fie împărtăşit cu Sfintele 
Taine. Întreaga obşte a făcut priveghere de 
toată noaptea, urmată de Sfînta Liturghie. 
După ce s-a împărtăşit, cuviosului i s-a arătat 
însăşi Maica Domnului însoţită de Sfinţii 
Apostoli Petru şi Ioan. Arătînd către el, Maica 
Domnului a zis: „Acesta este din neamul 
nostru”, apoi, punînd prea sfînta mîna sa pe 
capul lui, îndată în partea dreaptă a trupului 
lui s-a făcut o deschizătură, pe unde s-a scurs 
toată materia care-i umplea trupul. La scurt 
timp s-a vindecat întru totul, însă cicatricea 
a rămas spre mărturie şi era atît de adîncă 
încît ucenicul Sfîntului Serafim îşi aminteşte 
că în ea îi încăpea pumnul mîinii. Pe locul 
minunatei arătări a Maicii Domnului părinţii 
au ridicat o biserică unde Sfîntul Serafim s-a 
împărtăşit mai întotdeauna cu Sfintele Taine, 
pînă la sfîrşitul vieţii.

Petrecînd o viaţă ascetică aspră în post, 
priveghere şi rugăciune neîncetată, cuviosul 
Serafim s-a învrednicit de la Dumnezeu încă 
din timpul vieţii de darul vindecării, tămădu-
ind trupurile şi sufletele multor oameni.

 În data de 2 ianuarie 1833, Sfîntul Sera-
fim de Sarov a fost aflat adormit întru Domnul 
în chilia sa, la rugăciune, în genunchi, cu 
mîinile încrucişate pe piept în faţa icoanei 
Maicii Domnului...

MItroPolItul VeNIaMIN 
(FeDCeNCoV)

Minunile Cuviosului Serafim

Zmeura
tat omătul. Am auzit 
despre tine multe 
zvonuri. 

- De care, 
părinte, vor-
be? - întreabă 
cuviosul, de 
parcă n-ar şti 
nimic.

- Lumea 
zice că poţi 
face minuni.

- Nu, părinte, nevrednicul 
Serafim nu poate face minuni. 
Minuni poate face numai unul 
Dumnezeu Atotţiitorul. La El, 
Milostivul, toate sunt cu pu-
tinţă. El şi lumea aceasta prea-
frumoasă din nimic a creat-o, 
părinte. El prin cioară şi pe Ilie 
l-a hrănit. El şi nouă, părinte, 
uite ce minune ne-a dat...

Arhiereul privi în colţul spre 
care arătă cuviosul Serafim şi 
văzu un tufar mare de zmeură  
plin de poame coapte.

Arhiereul muţi de uimire. În 
toiul iernii, pe podeaua goală 
- credcuse zmeură! Adevărată 
poveste!

Iar părintele Serafim luă o 
farfurioară şi începu a culege 
zmeura. Umpluse farfurioara şi 
îl servi pe oaspete. 

- Mănîncă, părinte, mănîncă! 
Nu te jena. Dumnezeu de toate 
are! Şi prin nevrednicul Sera-
fim, pentru rugăciunile lui şi 
din negrăita Sa milă, pe toate le 
poate înfăptui. Dacă ve-ţi avea 
credinţă măcar cît un grăunte 
de muştar, atunci şi muntelui 
îi ve-ţi putea spune: «Mută-te 
în mare!» şi se va mişca. Numai 
nu te îndoi, părinte. Mănîncă, 
mănîncă. 

Arhiereul tot mînca, apoi 
deodată se închină părintelui 
pînă la pămînt. Iar părintele 
reuşi să-l întreacă şi-i spune:

- Nu trebuie să te închini 
înaintea nevrednicului Serafim, 
tu eşti arhiereul lui Dumnezeu. 

Ai asupra ta mare har! Binecu-
vîntează-mă pe mine, păcătosul 
şi te roagă pentru mine!

Arhierul îl ascultă şi se ridică. Îl 
blagoslovi pe părinte şi doar două-
trei cuvinte îi mai spuse:

- Iartă-mă, omul lui Dumne-
zeu: am greşit înaintea ta! Pome-
neşte-mă pe mine, nevrednicul 
în viaţa aceasta şi în cea de apoi.

- Bine, părinte, bine. Numai 
că tu pînă nu voi muri, să nu 
spui nimănui ce-ai văzut, că 
altfel te vei îmbolnăvi...

Se uită arhiereul, da tufarul 
de zmeură deja dispăruse, nu-
mai pe farfurioară se mai vedea 
sucul poamelor - înseamnă că nu 
mi s-a părut. Chiar şi degetele 
erau murdare de suc de zmeură. 

Plecă arhiereul. Suita îl 
aştepta demult. Oare despre 
ce a vorbit atît de mult cu 
părintele Serafim, se gîndeau 
ei? Iar cuviosul iarăşi ieşi fără 
căciulă, sprijinindu-l de braţ 
pe arhiereu pînă la sanie. Îl 
urcă în sanie şi i se mai închină 
odată pănă în omăt. 

Arhierul cum se îndepărtă de 
cuvios, le spune însoţitorilor săi: 
“Mare sfînt. Adevărat vorbesc 
despre el că poate face minuni”. 
Dar niciun cuvînt despre zme-
ură nu le-a spus. Tot drumul 
tăcea şi tot îşi făcea cruce, zicînd: 
“Mare, mare sfînt!”

Iar atunci cînd părintele Se-
rafim se mută la Domnul, el le 
povesti tuturor despre zmeură.
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Sfîntul Vasile cel Mare 
se naşte în anul 330 
într-o familie evlavioa-

să la Cezareea Capadociei. 
Pe mama sa o chema Emilia, 
iar pe tatăl său Vasile. A 
făcut parte dintr-o familie 
cu 10 copii, dintre care 3 vor 
deveni episcopi: Sf. Vasile cel 
Mare, Sf. Grigorie de Nyssa 
şi Sf. Petru de Sevasta. Cinci 
dintre ei vor deveni monahi: 
cei 3 episcopi, Macrina cea 
Tînără şi Naocratios; iar 6 
vor deveni sfinţi: cei 3 epi-
scopi, Macrina cea Tînăra, 
Macrina ce Bătrînă (bunica 
Sf. Vasile) şi Emilia(mama Sf. 
Vasile). Macrina cea bătrînă 
a fost ucenica Sf. Grigorie 
Taumaturgul.

Vasile primeşte prima în-
văţătură în casa părintească. 
După aceea studiază la Ce-
zareea Capadocsiei şi Atena. 
A avut profesori vestiţi: pe 
Libaniu, Proheresiu şi Hi-
meriu. Încheagă o prietenie 
vestită cu Sf. Grigorie de Na-
zianz. Viaţa lor studenţească 
e un model pentru teologii 
de totdeauna. Cunoşteau 
doar două drumuri: al şcolii 
şi al Bisericii. S-a întors în 
patrie pe la anul 355. A 
profesat cîtva timp retorica, 
dar a fost cîştigat pentru mi-
siunea bisericească de sora sa, 
Macrina. A renunţat la lume 
şi a intrat în monahism după 
ce a fost botezat. A făcut o 

primă împărţire a averii sale 
la săraci. A călătorit pentru 
cunoaşterea monahismului 
în Siria, Palestina, Egipt şi 
Mesopotamia. S-a întors ho-
tărît să organizeze viaţa mo-
nahală după criteriul obştei. 
Pentru acest scop l-a chemat 
pe Sf. Grigorie Teologul la 
mănăstirea înfiinţată de el in 
Pont, pe malul rîului Iris, nu 
departe de satul Annesi. Aici 
el îmbina munca manuală cu 
rugăciunea şi cu rîvna caldă 
intelectuală. Aici a scris el Re-
gulile vieţii monahale (Regu-
lile mari şi mici) şi a pus bazele 
Filocaliei cu Sf. Grigorie.

În curînd, a fost chemat 
de episcopul Eusebiu şi 
hirotonit preot în 364, spre 
a i se încredinţa pastoraţia 
episcopiei. După un conflict 
trecător cu episcopul, se 
împacă cu acesta. În 368, cu 
prilejiul unei mari foamete, 
Sf. Vasile a organizat admira-
bil asistenţa socială şi a făcut 
a doua împărţire a averii sale 
săracilor. În 370, fu ales epi-
scop-mitropolit a Cezareei, 
cu o dîrză opoziţie din partea 
adversarilor. În urma atitu-
dinii sale neînfricate contra 
arianismului şi a manevrelor 
împăratului Valens, dioceza i 
se împărţi in două.

În interiorul eparhiei, Sf. 
Vasile s-a impus printr-o uri-
aşă activitate dogmatică, pas-
torală şi socială. Nu s-a lăsat 

înfrînt de arieni. Se cunoaşte 
scena cu prefectul Modestus 
de Valens. A înfiinţat institu-
ţii de asistenţă socială: azil, 
ospătărie, casă pentru ree-
ducarea fetelor alunecate, 
spital(şi de leproşi), şcoli teh-
nice. Toate aceste aşezăminte 
erau cunoscute sub numele 
de Vasiliada. A luptat pentru 
alinarea suferinţelor celor 
mulţi, criticîndu-i pe bogaţi. 
N-a făcut deosebire între 
neamuri şi credinţele oame-
nilor. A împodobit serviciul 
divin cu Sfînta sa liturghie.

În politica externă bise-
ricească, Sf. Vasile a încercat 
să împace bisericile orienta-
le, făcînd apel la Sf. Atanasie 
şi la papa Damasus. De 
asemenea a încercat o împă-
care între Orient şi Occident 
împărţite pe tema schismei 
meletiene. Sf. Vasile a fost 
un mare animator în lupta 
contra arianismului. El a dat 
lovituri grele acestei erezii. 
I-a ajutat pe tineri la învă-
ţătură, a menţinut legătura 
cu profesorul său Libaniu. 
A fost pretutindeni prezent. 
A fost mare preot, mare 
liturghisitor, mare pedagog, 
mare prieten, mare organi-
zator, mare om de ştiinţă. 
A fost numit „un roman 
printre greci”. A murit la 14 
ianuarie 379, plîns de toţi 
şi numit încă de atunci „cel 
Mare”

În vremurile de demult acest 
oraş era cunoscut cu denumirea 
de Cezareea Capadociei, Cezareea, 
Mazaca şi Eusebia. A fost oraşul de 
reşedinţă al împăraţilor capadoci-
eni, centrul de răspîndire a creşti-
nismului. Apoi după transformarea 

Capadociei în provincie romană 
(anul 8), a fost redenumită de Ti-
beriu în Cezareea, fiind localitatea 
în care se băteau monedele romane. 
După divizarea Capadociei în 
provincii pe vremea împăratului 
Valent, Cezareea a devenit capitala 

Cappadociae primae. În sec. al 
IV-lea catedra de aici era ocupată 
de Sf. Vasile cel Mare. În anul 1080 
a fost ocupat de turcim, aflîndu-se 
mai mult de 200 de ani în compo-
nenţa sultanatului. A fost anexat la 
Imperiul Otoman în anul 1515.

Viata

Marelui Vasile, 
arhiepiscopul cezareii capaDociei
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Botezul DomNului Nostru 
iisus Hristos

Rîul Iordan izvorăşte de la 
poalele muntelui Hermon şi îşi 
revarsă apele în Marea Moartă 
prin rîul Kineret. Lungimea lui 
constituie - 252 km.

În Vechiul Testament Iordanul 
este pomenit în repetate rînduri 
ca şi loc al mai multor evenimente, 
inclusiv minunate. Printre primele 
evenimente minunate a avut loc 
atunci cînd israelitenii au trecut 
Iordanul ca pe uscat cu chivotul 
Legii sub conducerea lui Iisus Navi 
(Nav. 3, 15-17). Iordanul a fost 
trecut ca pe uscat şi de Proorocul 
Ilie (4 Reg. 2,8) de Elisei (4 Reg. 
2, 14). Elisei l-a vindecat în chip 
minunat pe Neeman, poruncindu-i 
să se spele în rîu (4 Reg. 5, 8-14).

Pînă la treizeci de ani 
Iisus Hristos a trăit la 
Nazaret împreună cu 

Preacurata Sa Maică şi bă-
trînul Iosif. Într-o zi Ioan L-a 
văzut pe Domnul Care venea 
spre el şi a zis: „Iată Mielul 
lui Dumnezeu, Cel ce ridică 
păcatul lumii”.

Iisus avea treizeci de ani 
cînd a venit din Galileea la 
Iordan să fie botezat de Ioan. 
Acesta însă Îl ruga, zicînd: 
„Eu am trebuinţă să fiu bote-
zat de Tine şi tu vii la mine?” 
Dar Domnul i-a răspuns: 
„Aşa se cuvine să împlinim 
toată dreptatea”, ceea ce 
însemna că, în acest fel se în-
deplinea voia lui Dumnezeu.

Botezîndu-Se Iisus, cînd 
a ieşit din apă, îndată ceru-
rile s-au deschis şi Duhul lui 
Dumnezeu s-a văzut pogo-
rîndu-Se ca un porumbel, ve-
nind peste El. Şi iată glas din 
cer s-a auzit, zicînd: „Acesta 
este Fiul Meu Cel iubit, întru 
Care am binevoit”.

Atunci a fost prima dată 
cînd omenirea a primit de 
la Dumnezeu revelaţia (des-
coperirea) supranaturală că 
Unul Dumnezeu este întreit 
în Persoane: Tatăl, Fiul şi 

Sfîntul Duh. De aceea şi săr-
bătoarea Botezului Domnului 
se mai numeşte Teofanie sau 
Sfînta Arătare a Domnului.

Ioan Botezătorul, adres-
îndu-se poporului adunat la 
Iordan, a spus: „Cel Care m-a 
trimis să botez cu apă, mi-a zis: 
“Peste Care vei vedea Duhul 
coborîndu-Se şi rămînînd pes-
te El, Acela este Cel ce botează 
cu Duh Sfînt (adică Hristos). Şi 
eu am văzut aceasta şi mărturi-
sesc că Iisus este Fiul lui Dum-
nezeu”. Acest eveniment este 
descris de toţi evangheliştii.  

Botezul Domnului a avut 
loc în „Betania“, după cum 
spune Evanghelistul Luca, 
„dincolo de Iordan“, ce nu 
trebuie confundată cu Betania 
din apropierea Ierusalimului. 

Botezul Domnului, pe care 
îl prăznuim astăzi, este una 
dintre cele 12 sărbători impor-
tante creştine. Acest praznic 
reaminteşte cele petrecute 
la Iordan, înainte ca Iisus să 
înceapă propovăduirea Evan-
gheliei. 

Începutul acestei sărbători 
este semnalat încă din secolul 
al III-lea, dar nu este exclus 
că praznicul să fie şi mai vechi. 

Un lucru sigur este faptul că 
în „Constituţiile Apostolice“ 
Botezul Domnului figura deja 
printre sărbătorile creştine, 
alături de Naşterea Domnului 
şi de Paşti.

Astazi, locul unde se pre-
supune că s-a săvîrşit Sfîntul 
Botez este numit pe evreieşte 
Yardenit şi este situat nu 
departe de ieşirea Iordanului 
din lacul Ghenizaret, numit 
şi Marea Tiberiadei. În evre-
ieşte, Yarden, adică Iordanul, 
înseamnă „care coboară“. 
Iordanul are trei izvoare şi co-
boară, după ce iese din Marea 
Tiberiadei, pe care o străbate 
pe o lungime de 20 km, pînă 
la 465 m sub nivelul mării, 
pierzîndu-se în Marea Moartă.

Sunt cercetători care susţin 
că adevăratul loc al Botezului 
lui Iisus s-ar afla în teritoriul 
actual al Iordaniei.
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Pregătirile către sărbătoare 
încep cu cîteva zile înainte. Pe-
lerinii, veniţi din toate colţurile 
lumii pentru a lua apă sfinţită 
sau a se boteza în apele Iorda-
nului de Botezul Domnului, fac 
rînduri la autobuze...

În ziua de 18 ianuarie este 
Ajunul Botezului, zi de post 
aspru, în care creştinii mănîncă 
doar colivă. Ajunul este o zi 
de pregătire pentru marele 
eveniment al Epifaniei, cînd 
în Biserică răsună cîntări de 
slăvire a tainei Dumnezeieşti şi se 
citesc Ceasurile Împărăteşti. De 
asemenea se săvîrşeşte sfinţirea 
Mare a apei în sfîntul rîu Iordan. 

În fiecare an, la praznicul 
Botezului, patriarhul Ierusali-
mului sau alt ierarh ortodox din 
sinodul său merge la Iordan, 
la locul Botezului Domnului, 
şi săvîrşeşte slujba de sfinţire a 
apelor, alcătuită de Sfîntul Pa-
triarh Sofronie al Ierusalimului 
în secolul al VII-lea.

Pînă la sosirea Patriarhului 
pe un postament special este 
amenajat un altar, iar într-un 
aghesmătar se toarnă apă din 
Iordan. Acest loc este rezervat 
pentru slujbe. Patriarhul soseş-
te pe la ora 12 şi trece la locul de 

unde începe tedeumul. Tedeu-
mul de sfinţire a apei se slujeşte 
după un cin anumit, conţinînd 
rugăciuni speciale, prin care se 
preamăreşte sărbătoarea Bote-
zului Domnului. Apa sfinţită se 
numeşte Aghiazmă Mare. Ea 
are puterea apei din Iordan şi, 
după credinţa celor ce o consu-
mă, este tămăduitoare. 

Rîul Iordan trece prin valea 
Iordanului. La o distanţă de ju-
mătate de kilometru de la locul 
botezului în interiorul pustiului 
este situată mănăstirea Sf. Ioan 
Botezătorul. Cîndva aici era 
o renumită obşte monahală, 
în care vieţuia Sfîntul Zosima 
care a împărtăşit-o cu Sfintele 
Taine pe Maria Egipteanca. 
Acest loc a fost descoperit de 
împărăteasa Elena, care a des-
făşurat în sec. al VI-lea săpături 
în Ţara Sfîntă şi care pe bună 
dreptate este numită restaura-
toarea locurilor sfinte. Această 
mănăstire a fost de multe ori 
distrusă de cutremure de 
pămînt. Ultima dată a fost re-
stabilită cu puţin înainte de cel 
de al doilea Război Mondial. În 
prezent mănăstirea reprezintă 
o cetate de piatră, aflată sub 
jurisdicţia Patriarhiei greceşti. 

la 19 ianuarie creştinii săr bătoresc botezul Dom-
nului , în amin tirea evenimentului petrecut la rîul 
iordan, prin care iisus Hristos a primit b
la Sf. ioan. acesta este nu mit botezătorul deoa rece şi 
pînă la apariţia Mîn tuitorului pe malul rîului , el 
îi boteza pe iudei şi îi îndemna să-şi schimbe viaţa 
printr-o curăţire sufletească. Mai mult , la iordan, 
după b -
pătruns pentru noi , oa  menii , taina Sfintei treimi. 
De atunci – de aproape 2000 de ani – pe malul ior-
danului are loc o procesiune la care par ticipă mul-
ţime mare de oameni , clerici şi pelerini din toate 
colţurile pămîntului , în timpul căreia are loc mi-
nunea întoarcerii cursului rîului iordan.

În interiorul încăperii, cîndva 
un sobor destul de mare, este 
expusă pentru închinare icoana 
sărbătorii. De la zidurile acestei 
mănăstiri începe procesiunea, 
după care clericii coboară încet 
şi solemn la locul tedeumului. 
În acest timp pe mal aşteaptă 
pelerinii, care au venit să ia apă 
sfinţită de la Iordan. Mulţi s-au 
îmbrăcat deja în cămăşi albe 
pentru a sări în apă. Natura a 
încremenit în aşteptarea minu-
nii. Cei ce se roagă aşteaptă cu 
fiori începutul tedeumului şi 
cuvintele rugăciunii, care în chip 
nevăzut reînnoieşte Universul. 
Conform tradiţiei ortodoxe, 
în această zi se sfinţesc apele 
din tot Universul. Aşa se spune 
într-o rugăciune de invocare a 
Duhului Sfînt: „Binecuvintează 
apa aceasta cu binecuvîntarea 
Iordanului...” Harul Duhului 
Sfînt se pogoară asupra fiecărui 
rezervuar de apă, în fiecare colţ 
al pămîntului. La fel şi aici, pe 
malul rîului Iordan, care izvorăş-
te din munţii Galileii şi se revarsă 
în Marea Moartă, Patriarhul 
invocă în rugăciune puterea Du-
hului Sfînt asupra apei. La sfîr-
şitul tedeumului Patriarhul dă 
drumul pe rînd la trei porumbei 
albi, care planează deasupra 
apelor Iordanului. Acest gest 
simbolizează arătarea Duhului 

Sfînt în chip de porumbel. Pele-
rinii care au aşteptat să se afunde 
în apă, se veselesc şi aplaudează 
de bucurie! Cu adevărat este o 
privelişte de neuitat cînd Duhul 
Sfînt în chip de porumbei pla-
nează deasupra apelor sfinţite. 
După aceea Patriarhul coboară 
la rîu într-o procesiune, ţinînd în 
mînă crucea înmănuncheată cu 
busuioc. Patriarhul împarte fire 
de busuioc aromat pelerinilor 
care aşteaptă minunea. Înainte 
merge clerul, îi urmează cîţiva 
credincioşi, ducînd horugvii. 
Procesiunea ajunge la rîu, unde 
se rostesc cuvintele troparului 
sărbătorii, apoi Patriarhul 
aruncă de trei ori crucea în apă 
şi se produce minunea. Rîul 
care îşi duce apele de la stînga 
spre dreapta, adică curgînd din 
Kineret şi revărsîndu-se în Ma-
rea Moartă, îşi întoarce cursul 
înapoi. Despre acest fenomen 
Biserica aminteşte, spunînd 
prin cuvintele lui David: „Marea 
a văzut şi a fugit. Iordanul s-a 
întors înapoi”. Martori ai minu-
nii se fac toţi cei adunaţi pe mal.  

Tot în procesiune Patriarhul 
se întoarce la locul slujirii tede-
umului, sfinţind apa. Doritorii 
de a se cufunda în apă nu ezită 
să sară în Iordan. Iar bucuria 
ce îi cuprinde nu poate fi ex-
primată în cuvinte! 

Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul. Prima mărturie despre mănăstirea 
situată în apropiere de locul botezului Domnului datează din sec. al VI-
lea. În ea se pomeneşte că această mănăstire a fost ridicată la porunca 
împăratului bizantin Anastasie I (491-518).
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Cum se paznuieste Botezul Domnului la Iordan
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logica mÎNtuirii 

 PagINă 

PeNtru 

PărINţI ŞI 

ProFeSorI

Hristos, pier pentru totdeauna. 
Putem oare trai liniştiţi ştiind 
că, apropiaţii noştri, rudele, 
cunoscuşii – fraţii noştri întru 
Adam şi Eva –  în număr mare 
cad în prăpastia morţii şi încă 
pentru totdeauna? Dacă e să 
ne mai gîndim la aceasta, mai 
contează faptul cărei religii 
aparţineau – tradiţionale ori 
netradiţionale? Dacă omul se 
duce în iad, nu contează că se 
duce deaceea că e musulman 
sau e membru a orecărei secte 
de tipul “martorii lui Iehova”. 
Important e că a murit pentru 
totdeauna. Şi acesta este cel 
mai straşnic lucru ce se poate 
întîmpla cu omul.

Pentru părinşii Bisericii nu 
exista nici o diferenţă între 
confesiile tradiţionale şi netra-
diţionale. Sfînta Scriptură  de-
osebeşte religiile numai după 
un singur principiu: una este 
adevărată, şi tote celalte nea-
devărate. Există o singură cale 
ce duce la Dumnezeu. Domnul 
a zis: “Eu sînt Calea, Adevărul 
şi Viaţa. Nimeni nu poate veni 
la Tatăl Meu decît prin Mine” 
(In.14,6). Şi sînt o mulţime de 

căi, născocite de diavol, care 
duc la peire. Singur domnul a 
spus că sfîrşitul închinătorilor 
de idoli “este în ezerul care 
arde cu foc şi pucioasă, care este 
moartea a doua”. (Ap.21,8). 
Reprezentanţii tuturor confesi-
ilor tradiţionale se vor duce în 
iad şi tradizionalitatea lor nu le 
va ajuta cu nimic.

De ce totuşi astăzi există o 
aşa interpretare falsă cu privire 
la problema religioasă? Deoare-
ce însăşi esenţa religiei constă 
în faptul că, privitor la religie 
nu se pune întrebarea că este 
tradiţională sau netradiţională, 
ci dacă este ea adevărată sau nu. 

 
atItuDINea NoaStră  

Faţă De Părerea 
oaMeNIlor De altă  

CreDINţă 

Noi sîntem “seminţie alea-
să, preoţie împărătească, neam 
sfînt, popor agonisit de Dum-
nezeu, ca să vestiţi în lume 
bunătăţile Celui ce va chemat 
din întuneric la lumina Sa cea 
minunată” (I Pt 2,9). Nouă ni 
s-a dat Adevărul deplin, noi 

DeSPre relIgIIle 
traDIţIoNale ŞI 
NetraDIţIoNale

Cu părere de rău, astăzi, din 
cauza apariţiei învăţăturilor ne-
bisericeşti, aşa ca umanismul, 
oamenii au ajuns la strania 
concluzie că se pot mîntui 
(salva) toţi. Nu contează dacă 
este creştin ori nu, important 
este să fie un om bun. Astfel 
de închipuire contrazice Sfînta 
Scriptură, contrazice învăţă-
tura Bisericii Universale;mai 
mult de cît atît contrazice bunul 
simţ şi experienţa de viaţă. 
Nimeni din cei care trăiesc în 
afara Bisericii şi aparţin altor 
tradiţii religioase, niciodată nu 
pot spera în mîntuirea pe care 
o nădăjduiesc creştinii.

Principala noastră nădejde 
este că noi ne salvăm de păcat, 
blestem şi moarte, primim ier-
tarea păcatelor şi vaţa veşnică, 
devenim copiii lui Dumnezeu 
şi ne întîlnim faţă în faţă cu 
Tatăl Nostru Ceresc. Domnul 
zice: “Fericiţi cei curaţi cu 
inima că aceia vor vedea pe 
Dumnezeu.” (Mt. 5,8). Aceasta 

este principala nădejde a creş-
tinilor spre mîntuire – unirea 
cu Dumnezeu, îndumneze-
irea, viaţă veşnică în faţa lui 
Dumnezeu a celor înviaţi cu 
trupul – ceea ce este necunos-
cut pentru necreştini. Anume 
deaceea atunci cînd creştinii 
spun că înafara Bisericii nu este 
mîntuire, ei spun acelaş lucru 
cu care tangenţial sînt deacord 
reprezntanţii tuturor religiilor. 
Este interesant faptul ca, pînă 
la creştinism în nici o tradiţie 
reliogioasă a omenirii nu avea 
nădejde spre un sfîrşit bun în 
general. Un sfîrşit bun, pînă la 
întîlnirea cu creatorul, n-a fost 
făgăduit de nimeni niciodată.

Ce se întîmplă după moarte 
cu oamenii care nu au fost 
botezaţi? Ei în mod sigur se 
duc în iad – altă cale nu există 
pentru ei. Domnul Hristos s-a 
coborît în iad într-un moment 
concret – în Sîmbăta Mare şi a 
eliberat pe acei oameni care îl 
căutau pe El fiind încă în viaţă 
(e vorba de oamenii care au 
trăit pînă la naşterea Domnului 
Iisus Hristos). Toţi oamenii 
care acum nu vor să vină la 

Multi ştiu despre evennimentele răsunătoare ce au avut loc în 
biserica apostolului foma din Moscova în noaptea spre 20 no-
iembrie 2009. De către un necunoscut răufăcător a fost împuşcat 
preotul Daniil Sîsoev. După mila Domnului a fost învrednicit 
cu slăvita moarte mucenicească,  care şi-o dorea încă din copi-
lărie, iubind pe Domnul din toată inima şi consacrîndu-i toate 
puterile şi capacităţile sale. Predicarea evangheliei mai multor 
oameni, era principala dorinţă a părintelui Daniil.

astăzi, după un an, pomenindu-l pe părintele ucis, propu-
nem cititorilor noştri maturi cuvîntul viu al predicilor sale, în 
care oamenii ortodocşi de astăzi pot găsi  modelul credinţei şi 
vieţii în adevăr. noi trebuie să ne învăţăm ca în fiecare caz şi 
împrejurare a vieţii noastre să ne conducem exclusiv de ceea ce 
gîndeşte şi doreşte Hristos, acestă idee pătrunde fiecare cuvînt al 
preotului. aceasta este necesar pentu salvarea sufletului. frag-
mentele expuse mai jos reprezintă nişte interpretări de a lecţiilor 
părintelui Daniil cu privire la teologia dogmatică, cuprinse în 
cartea “instrucţie pentru pescarii de oameni”( Moscova 2010) şi 
redactate pentru acestă publicare.
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cunoaştem Adevărul absolut: 
“Ştim că sîntem din Dumnezeu 
şi lumea întragă zace sub pute-
rea celui rău” (I In.5,19). Şi anu-
me deaceea nu ne ruşinăm să le 
amintim întotdeauna tuturor că 
deţinem Adevărul absolut. Dar 
e important să menţionă că nu e 
al nostru este meritul, că nu noi 
am dobîndit Adevărul, ci nouă 
ni L-a dăruit Dumnezeu, şi noi 
vrem să împărţim acest dar şi al-
tora, noi dorim ca oamenii care 
se află în întuneric şi rătăcire să 
gasească Adevărul.

Creştinul ortodox nu are 
dreptul să ducă un dialog 
egal cu un reprezentant de 
altă religie. El nu poate să zică 
“voi aveţi dreptul la părerea 
voastră şi la părerea noastră”. 
Biserica ortodoxă referitor la 
nici o întrebare nu are părerea 
ei, ea totdeauna se conduce de 
părerea Domnului Dumnezeu 
şi-i estre suficient. După cum 
zicea Maxim Mărturisitorul, 
“eu şi Dumnezeu – deja suntem 
majoritatea şi încă cea impună-
toare”. De aceea niciodată să nu 
ziceţi “noi credem aşa …”, sau 
“Biserica noastră învaţă aşa …” 
– întotdeauna spuneţi “părerea 
Domnului Dumnezeu este …”, 
“Dumnezeu a zis aşa …”. Acesta 
este un moment important.

Cu părere de rău, astăzi unii 
oameni consideră că e necesar 
de a avea relaţii de la egal la 
egal  cu reprezentanţii altor re-
ligii, de a stima opiniile lor. Însă 
aceasta este posibil cu condiţia 
cînd omul nu înţelege ce se pe-
trece cu el. Închipuiţi-vă cum 
veţi stima un narcoman care 
crede că are dreptul la heroină. 
Veţi stima părerea lui? Nu. Tot 
aşa şi cu religia falsă şi mai mult 
decît atît, deoarece acest lucru 
este mai rău decît heroina. 
Dragostea către Hristos cere o 
intoleranţă necruţătoare faţă 
de părerile false, însoţită de o 
nemărginită dragoste faţă de 
cel ce se pierde. Nu trebuie să 
ne cruţăm atunci, cînd trebuie 
să ne jertfim pentru a-l salva 
pe cel care îsi pierde sufletul, 
dar totodată nici nu trebuie 
să cruţăm părerile lui greşite 
tocmai pentru faptul că ele duc 
la perzania sufletului.

Înotdeauna stimează omul, 
dar niciodadtă nu stima păre-
rile lui greşite. Este important 
întotdeauna clar să deosebim 
păcatul de păcătos, adică pe 
om îl iubim, dar nu păcatul lui. 

DeSPre CuVÎNtul luI 
DuMNeZeu 

Cea mai puternică armă 
care există în univers este 
Cuvîntul lui Dumnezeu păs-
trat neschimbat. El este mai 
puternic decît bomba  atomică, 
el nimiceşte toată puterea dia-
volului şi el trebie să fie redat 
păstrîndu-i sensul adevărat. 
Cuvîntul lui Dumnezeu este 
vorbirea directă a lui Dumne-
zeu care răsună în timpul de 
faţă: “Duhul este cel ce dă viaţă; 
trupul nu foloseşte la nimic. 
Cuvintele pe care vi le-am spus 
sînt duh şi sînt viaţă. Dar sînt 
unii dintre voi care nu cred. 
Căci Iisus ştia de la început cine 
sînt cei ce nu cred şi cine este 
cel care îl va vinde” (In.6,63-
65). Auziţi? Domnul spune: 
“Cuvintele mele sînt duh şi via-
ţă”. Deaceea există rînduiala de 
a se citi zilnic Sfînta Scriptură. 
Însă mulţi încalcă această rîn-
duială, deoarece se tem de ceea 
ce le va spune lor Dumnezeu. 
De multe ori oamenii nici nu 

vor să-l audă pe Dumnezeu. 
E ştiut că omul care nu citeşte 
Sfînta Scriptură se depărtează 
şi de biserică, lui îi este greu 
să-l audă pe Dumnezeu, lui 
îi este greu acolo unde se află 
Dumnezeu alături. 

 

DeSPre PoCăINţă  ŞI 
CoNCePţIa CreŞtINă

Sarcina noastră de bază este 
să răspîndim vestea lui Iisus 
Hristos despre iertarea păca-
telor: “Să se propăvăduiască 
în numele Său pocăinţa spre 
iertarea păcatelor la toate nea-
murile” (Lc.24,47). Deobicei 
spun: “La ortodocşi e foarte 
uşor – te-ai pocăit şi păcatele 
îţi sînt iertate.” Şi noi sîntem 
deacord, da întradevăr este 
uşor! Şi le zicem: Încercaţi şi 
veţi vedea. În aceasta şi constă 
vestea cea nouă dezvăluită în 
Evanghelie: iertarea păcatelor 
semnifică ştergerea trecutului, 
eu pot să-mi incep viaţa din 
nou, eu mă aflu în prima zi a 
creaţiei. Noi începem viaţa din 
nou datorită milostivirii lui 
Dumnezeu şi datorită faptului 
că am fost răscumpăraţi cu 
scump Sînge Dumnezeesc.

Dumnezeu spune că omul 
nu poate să primească Evan-

ghelia dacă nu-si va schimba 
concepţia veche: “Nu oricine 
îmi zice Doamne, Doamne, va 
intra în împărăţia cerurilor, 
ci cel ce face voia Tatălui Meu 
Celui din ceruri. Mulţi îmi vor 
zice în ziua aceea: Doamne, 
Doamne, au nu în numele Tău 
am prorocit şi nu în numele 
Tău am scos demoni şi nu în 
numele Tău minuni multe a 
am făcut? Şi atunci voi măr-
turisi lor: Niciodată nu v-am 
cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă 
de la mine cei ce lucraţi fără 
de lege” (Mt.7,21-23). În acest 
fragment se spune că există 
voia lui Dumnezeu şi că ea se 
deosebeşte de părerea omului. 
Noi trbuie să ne schimbăm 
concepţia asupra vieţii avînd 
ca bază Simbolul Credinţei. 
Numai acel om care cunoaşte 
Simbolul Credinţei, poate să se 
împărtăşească cu Tainele Bise-
ricii Ortodoxe. Ortodox este cel 
care crede conform Simbolului 
Credinţei; iar cel care nu crede 
precum este scris în Simbol, nu 
poate fi ortodox. 

 
DeSPre reVelaţIa 

DuMNeZeIaSCă, 
aDeVăr ŞI PărerIle 

luMII aCeSteIa

Dacă informaţia corespun-
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de întru totul cu textul Sfintei 
Scripturi, atunci ea este ade-
vărată. Dar pentru a înţelege 
corect sensul Sfintei Scripturi 
trebuie să citim tîlcuirile sfin-
ţilor părinţi. Deoarece atunci 
cînd noi mărturisim Evanghe-
lia, noi mărturisim credinţa 
sfinţilor apostoli, prorocilor şi 
a învăţătorilor Bisericii, care se 
numeşte ortodoxia.

Această Descoperire a fost 
dată o dată şi pentru totdeauna 
sfinţilor şi un alt testament nu 
va fi. Ea se găseşte în Biserică, 
ţi deaceea orice altă învăţătura 
din afara Bisericii nu poate fi 
adevărată. Toate învăţăturile 
din afara Bisericii sînt false de-
oarece Domnul a dat adevărul 
deplin doar bisericii: “Îţi scriu 
aceasta nădăjduind că voi veni 
la tine fără întîrziere; ca să ştii 
dacă zăbovesc, cum trbuie să 
petreci în casa lui Dumnezeu, 
care este Biserica Dumneze-
ului celui viu, stîlp şi temelie 
a adevărului. Şi cu adevărat, 
mare este taina dreptei cre-
dinţe: Dumnezeu S-a arătat în 
trup, S-a îndreptat în Duhul, 
a fost văzut de îngeri, S-a 
propăvăduit între neamuri, a 
fost crezut în lume, S-a înălţat 
întru slavă” (I Tim.14,16). În 
acest fragment se spune că 
Biserica este stîlpul şi temelia 
adevşrului. Noi nu trebuie 
să căutăm adevărul în afara 
Bisericii. Ea se aseamănă cu o 
vistierie bogată în care sfinţii 
apostoli au pus totul ce este 
necesar pentru mîntuire. 

 

DeSPre BISerICă  ŞI 
uNIrea PlăCută luI 

DuMNeZeu 
 
Biserica se zideşte de sus 

în jos. Tatăl îl trimite pe Fiul, 
Fiul îşi adună pe cei, pe care 
i-a dat Tatăl, Se aduce pentru 
dînşii pe Sine în jertfă, le dă lor 
înţelegerea Cuvăntului Său, 
adevărul, îi încredinţează în 
mîinele Tatălui Care îi va păzi, 
şi-i uneşte. Biserica se zideşte 
în interiorul Sfintei Treimi. 
Acolo unde acţionează Tatăl, 
Fiul şi Sfîntul Duh – aceasta 
şi este Biserica. Anume dea-
ceea în afara Bisericii nu este 
mîntuire, fiindcă nu poţi să 
te mîntuieşti fără Tatăl, Fiu şi 
Sfîntul Duh, fără Dumnezeu.

Logica mîntuirii vine nu de 
la oameni ci din cer, iar Dum-
nezeu este Adevărul.

În ultimii treizeci de ani 
se pune accentul pe păstrarea 
formală  a unităţii. Dar uni-
tatea poate fi numai în Sfînta 
Treime. Atunci cînd se încalcă 
sfintele dogme, cînd se încalcă 
credinţa Bisericii, unirea nu 
poate avea loc. Deaceea Bi-
serica se pronunţă împotriva 
mişcării ecumenice, atunci 
cînd în loc să ne întoarcem la 
credinţa apostolică se propune 
un compromis. El constă în re-
nunţarea la ceea ce consideră 
Domnul Iisus Hristos că este 
foarte important. Să renunţăm 
la adevărul despre Dumnezeu, 
despre cum să ajungem la El, 
cum să ducem o viaţă plăcută 
lui Dumnezeu. Unitate creşti-
nilor în adevăr – iată condiţia 
unirii lor. “Ca toţi să fie una, 
după cum Tu, Părinte untru 
Mine şi Eu întru Tine, aşa şi 
aceştea în Noi să fie una, ca 
lume să creadă că Tu mai tri-
mis. Şi slava pe care Tu Mi-ai 
dat-o le-am dat-o lor, ca să fie 
una, precum noi una sîntem.” 
(In.17,21-23).  Cei care cred 
precum au mărturisit aposto-
lii, sînt uniţi între ei, sînt uniţi 
cu Hristos şi cu Tatăl. Ei vor 
fi acolo unde este Hristos, în 
împărăţia cerească. Scopul 
Bisericii este să ajungă la Tatăl, 
Fiul şi Sfîntul Duh.

... Educarea bunei cuvi-
inţe şi a fricii de Dumnezeu 
trebuie făcută din pruncie, 
de la vîrsta cînd copilul 
începe oricît de puţin a în-
ţelege, pentru că la această 
vîrstă e foarte receptiv la 
bine sau la rău. 

(Cuv. Tihon Zadonski)

Experienţa ne confirmă 
că copiii de la doi-trei-patru 
ani pot cunoaşte, în virtutea 
purităţii lor spirituale, a 
intuiţiei lor intelectuale, 
morale şi estetice, atît de 
poetic şi adînc, cum nu pot 
cunoaşte adulţii copţi şi răz-
copţi la minte... Conştiinţa şi 
inima unui copil de doi-trei 
ani poate înţelege că Dum-
nezeu trăieşte în ceruri şi 
ne dă pîine şi tot ce ste mai 
bun, că trebuie să ne rugăm 
Lui dimineaţa şi seara, stînd 
cu evlavie înaintea icoanei... 
Copilul la trei-patru ani 
poate să se oprească, într-o 
cameră unde nu-i nimeni, 
şi fără a-i spune cineva, 
înaintea incoanelor şi cu 
adîncă umilinţă să înţelea-
gă că acesta este Hristos 
răstignit, iar alături plînge 
Apostolul şi Maica Lui; iată 
şi sutaşul cu suliţa, cuiele, 
coroana de spini, iar acolo 
s-a ascuns cucoşul care a 
cîntat în noaptea cînd a fost 
chinuit Hristos, dar acela e 
biciul cu care a fost bătut 
Hristos ... Ceva dincolo de 
aceste înţelegeri roieşte în 
căpuşorul lui de copil...

Copilul la şapte ani înţe-
lege deja, poate nu atît de 
clar, întrebarea pe care i-o 

pune preotul la mărturisi-
re: „Te căieşti?”, în schimb 
ştie foarte bine ce înseamnă 
să greşeşti şi ce este păcat, 
şi că Dumnezeu pentru 
aceasta te va pedepsi, şi nici 
duhovnicul nu te va lăuda...

Unii susţin că un copil 
nu înţelege religia. Este 
chiar contrariul – anume 
un copil şi o înţelege. Adul-
ţii înţeleg, însă nu pătrund 
în esenţa religiei. Pe cînd 
copiii o pătrund cu sufletul 
şi inima lor curată.

Arhiepiscop Nicanor 
(Brovkovici, 1826-1890)

Bineînţeles că un copil nu 
poate cuprinde cu mintea 
lui adevărurile religiei, dar 
religia nu cere atît minte, cît 
inimă: Fericiţi cei curaţi cu 
inima, spune Cuvîntul lui 
Dumnezeu, căci aceştia vor 
vedea pe Dumnezeu (Matei 
5, 8). Mintea copilului e 
neputincioasă, în schimb e 
liberă de prejudecăţi şi deci 
mai sensibilă pentru adevăr.

Amînarea educaţiei reli-
gioase pentru mai tîrziu este 
destul de periculos. Ce este 
mai vulnerabil dacă nu un 
copil? Copilul nu ştie, în lipsa 
experienţei, ce consecinţe 
pot avea viciile şi înşelările; 
este imprudent şi crede 
oricui. De aceea, trecînd pe 
această cale lunecoasă, cît de 
repede poate cădea, dacă re-
ligia nu-i va apăra mintea în 
creştere, înainte de a-l stăpîni 
prejudecăţile şi regulile false!

Prot. Valentin
 Amfiteatrov (1836-1908)

Cind ii vorbim 
copilului despre 

Dumnezeu
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Sfînta Liturghie este prece-
dată de o parte introduc-
tivă numită Proscomidie. 

Aceasta se săvîrşeşte de către 
preot în tăcere şi în taină, dimi-
neaţa în Sfîntul Altar. În timpul 
acestei slujbe preotul pregăteşte 
cinstitele daruri, adică jertfa ne-
sîngeroasă, care, după sfinţire, se 
preface în Sfînta Împărtăşanie. 
Rugîndu-se, preotul (folosind 
o copie – un cuţit în formă de 
lance) scoate din prima prescură 
un cub (pe care se află împrimat 
un pătrat, în interiorul căruia 
sunt iniţialele IS, HS, NI, KA, 
care înseamnă Iisus Hristos bi-
ruieşte) şi îl aşează pe o farfurie 
din metal, numită Sfîntul Disc.

Acest cub de pîine cu pecete 
se numeşte Sfîntul Agneţ şi Îl re-
prezintă pe Mîntuitorul nostru 
Iisus Hristos (pîinea se va pre-
face în Trupul Domnului). Din 
celelate prescuri, preotul scoate 
părticele de pîine în formă de 
triunghi, numite miride, care 
sunt aşezate tot pe Sfîntul Disc. 
Prima miridă o reprezintă pe 
Sfînta Fecioara Maria, alte nouă 
miride sunt pentru pomenirea 
sfinţilor şi a cetelor îngereşti, 
altele trei pentru episcopul lo-
cului, conducătorii ţării, ctitorii 
şi binefăcătorii acelei biserici, 
apoi două grămăjoare pentru 
vii şi pentru morţi (numele lor 
se citesc de către preot de pe po-
melnicele aduse de credincioşi).

Vinul, amestecat cu puţină 
apă, este turnat de către preot 
în potir, care este un pahar 
metalic cu picior (vinul se va 
preface în Sîngele Domnului). 
Apoi preotul acoperă discul cu 
un acoperemînt şi potirul cu 
un alt acoperemînt şi le lasă pe 
proscomidiar (o măsuţă sau o 
nişă în perete).

După săvîrşirea proscomidi-
ei urmează, Liturghia propriu 
zisă, la care participă credincio-
şii din biserică, începerea ei fiind 

anunţată de sunetul clopotelor 
şi de toacă. Această sfîntă slujbă 
se desfăşoară sub forma unui 
permanent dialog între altar 
(preot) şi crdincioşii care prin 
răspunsurile lor, întăresc rugă-
ciunile preotului.

PrIMa Parte a SFINteI 
lIturghII

Prima parte a Sfintei Litur-
ghii se numeşte Liturghia cate-
humenilor sau a celor chemaţi 
la Botez, deoarece, în primele 
veacuri ale creştinismului, mulţi 
participanţi nu erau botezaţi. 
Nefiind încă botezaţi, ei nu se 
puteau împărtăşi cu Trupul şi 
Sîngele lui Hristos şi deci  nu 
aveau voie să participe la întrea-
ga Sfîntă Liturghie.

Momentele principale ale 
acestei părţi sunt:
1. Binecuvîntarea de început: 
preotul deschide mai întîi uşile 
împărăteşti, apoi zice: „Binecuvîn-
tată este Împărăţia...”. Credincioşii 
răspund: „Amin!”, care înseamnă 
“Aşa este”.
2. Urmează un şir de rugăciuni 
(ectenia mare) pentru toată creaţia 
lui Dumnezeu, pentru pace şi 
bunăstare, pentru înţelegere şi 
unitate între oameni, pentru roa-
dele pămîntului şi pentru întreaga 
natură, pentru cei bolnavi, pentru 
toţi oamenii şi toate necazurile lor. 
După fiecare cerere strana şi cre-
dincioşii zic cu umilinţă şi credinţă: 
„Doamne, miluieşte!”
3. Pe lîngă aceste rugăciuni, cre-
dincioşii cîntă imne sau cîntări 
prin care Îl laudă pe Dumnezeu 

(Antifonul I – Psalmul 102 – 
Antifonul al II-lea – Psalmul 
145 – Antifonul al III-lea sau 
Fericirile), în timp ce preotul se 
roagă neîncetat în Sfîntul Altar 
(rosteşte rugăciunea antifonului 
întîi, ectenia mică, rugăciunea 
antifonului al doilea etc.). Un 
exemplu de imn este Fericirile.
4. Vohodul mic – ieşirea preotului 
din Altar cu Sfînta Evanghelie 
(precedat de o persoană cu 
lumînarea aprinsă), care Îl re-
prezintă pe Mîntuitorul nostru 
Iisus Hristos, Care a venit în 
lume şi a adus lumina adevă-
rată a credinţei şi a cunoştinţei. 
Acum credincioşii cîntă: „Veniţi 
să ne închinăm şi să cădem la 
Hristos... ”, apoi se cîntă: „Sfinte 
Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte 
fără de moarte, miluieşte-ne pe 
noi” (trisaghionul).
5. Citirea Apostolului (de către 
citeţ – un diacon, un student 
la teologie, un elev seminarist 
sau dascălul bisericii) din cartea 
Apostolul, care cuprinde fapte, 
sfaturi, îndemnuri, învăţături 
din scrierile Sfinţilor Apostoli 
(Toate cărţile Noului Testament, 
în afară de cele patru Evanghelii 
şi de Apocalipsă).
6. Citirea Sfintei Evanghelii 
(numai de către preot sau 
diacon), care cuprinde faptele 
şi învăţăturile dumnezeieşti ale 
Mîntuitorului. După citirea pe-
ricopei (un pasaj) evanghelice, la 
unele biserici urmează predica, 
pe cînd la altele, acest cuvînt de 
învăţătură încheie slujba Sfintei 
Liturghii.
7. După alte rugăciuni (ectenia 
întreită), urmează rugăciunile 
speciale pentru cei chemaţi la 
Botez (catehumeni) şi trimiterea 
lor: „Cei chemaţi ieşiţi...”
Continuare în numărul 
următor

Prescură Tăierea Sfîntului AgneţCopie Sfîntul Agneţ Evanghelie

Momente şi semnificaţii în sfînta liturghie
Portile vesniciei
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Faptele apostolilor 
Filip Facere

Faptele apostolilorFaCere

FiloCalia

Filip 
apostolul

Faptele Apostolilor este o 
scriere cu cuprins istoric în care se 
descrie înfiinţarea Bisericii creştine, 
primele începuturi ale creştinismu-
lui şi răspîndirea sa în lume. Prezin-
tă isto ria răspîndirii creştinismului 
prin cei mai însemnaţi Apostoli ai 
Mîntuitorului Hristos.

Ea este scrisă de Evanghelistul 
Luca, fiind a doua carte a sa, pre-
cum se deduce din prologul cărţii 
respective (Fapte 1, 1-3) şi precum 
mărturiseşte tradiţia bisericească. 
Titlul cărţii nu este dat de autor, 
ci de Părinţii Vechi bisericeşti 
găsindu-se în cei mai vechi codici 
cu acest titlu. După autor, ea este 
a doua carte adresată către Teofil 
şi s-ar fi putut intitula: «A doua 
carte a lui Luca către Teofil».

În ceea ce priveşte auten-
ticitatea scrierii, aceasta este 
confirmată de numeroşi Părinţi 
bisericeşti: Sfîntul Irineu (+202), 
Clement Alexandrinul, Tertulian. 
Părinţii apostolici folosesc Faptele 

Apostolilor ca o carte canonică şi 
ins pirată; la fel Clement Romanul, 
Barnaba, Ignaţiu de Antiohia.

Timpul scrierii - între Evan-
ghelia a treia şi Faptele Apos tolilor 
este o stransă legătură: Evanghelia 
a fost scrisă inaintea Faptelor 
Apostolilor, precum se vede din 
prologul acesteia (1, 1-3). Or, cum 
Evanghelia a fost scrisă la anul 63, 
urmează că Faptele Apostolilor 
au fost scrise la sfîrşitul anului 63. 
Locul de unde a fost scrisă a fost 
Roma, de unde era Teofil.

Scriere cu pronunţat caracter 
istoric, cartea Faptele Apostolilor, 
descrie întemeierea Bisericii 
creştine şi activitatea celor mai 
importanţi Uce nici ai Mîntuito-
rului întru răspîndirea creştinis-
mului. Dar ea nu indică numai 
anumite date istorice şi nume 
geografice, ci în ea se expun o 
seamă de învăţături esenţiale ale 
credinţei creştine şi norme de 
vieţuire creştină.

Sfîntul, slăvitul şi întru tot 
lăudatul Apostolul Filip a fost 
unul din cei Doisprezece Apos-
toli ai lui Iisus Hristos. Biserica 
îl prăznuieşte pe Sfîntul Filip în 
27 noiembrie. El nu este acelaşi 
cu Sfîntul Filip prăznuit în 24 
octombrie care a fost unul din 
cei Şaptezeci de Apostoli. 

Născut în Betsaida, lîngă 
Marea Galileii, Filip cunoştea 
aşa bine Sfînta Scriptură încît 
L-a recunoscut imediat pe 
Iisus ca fiind Mesia, Unsul lui 
Dumnezeu. După Pogorîrea 
Duhului Sfînt, Sfîntul Filip a 
propovăduit în Asia şi În Gre-
cia. În Grecia, evreii îl urau atît 
de tare încît marele preot s-a 
apucat el însuşi să îl ciomăgeas-
că pînă la moarte, dar printr-o 
minune marele preot a orbit 
dintr-o dată şi s-a înnegrit. 
Apoi pămîntul s-a deschis şi l-a 

înghiţit. Atunci s-au vindecat 
mulţi bolnavi şi mulţi păgîni au 
crezut în Hristos.

Sfîntul Filip se găsea îm-
preună cu sora lui Mariamna, 
cu Sf. Apostol Ioan şi cu Sf. 
Apostol Bartolomeu în cetatea 
Hieropolis, propovăduind. Prin 
rugăciune, a ucis un şarpe uriaş 
pe care îl adorau păgînii; aceştia 
s-au mîniat aşa de tare încît i-au 
răstignit pe el şi pe Sfîntul Bar-
tolomeu cu capul în jos. Iarăşi, 
pămîntul s-a deschis şi l-a înghiţit 
pe judecător, împreună cu mulţi 
păgîni. Poporul, fiind foarte 
înspăimîntat, a alergat să îi scoată 
pe cei doi apostoli din chinuri. 
Dar Sfîntul Filip deja murise.

Ulterior, moaştele Sfîntului 
Filip au fost duse la Roma. El 
este numărat între cei doispre-
zece mari Apostoli.

Cartea Facerii sau Geneza este 
prima carte a Sfintei Scripturi, 
care conţine relatarea creării lumii 
şi istoria poporului lui Israel. Este 
începutul primei părţi din Vechiul 
Testament. Tradiţia spune că această 
carte a fost scrisă în cea mai mare 
parte de către proorocul Moise, cu 
1300 de ani înainte de Hristos. 

Cartea Facerii conţine istoria 
creaţiei lumii, căderea lui Adam şi 
Eva şi, viaţa plină de păcate a co-
piilor lui Adam. Povesteşte despre 
potop, turnul Babel, Avraam şi 
Melchisedec.

Filocalia - culegere de 
scrieri ascetice aparţinînd 
Sf. Maxim Mărturisitorul, 
Sf. Diadoh, Sf. Evgarie din 

Pont, Sf. Marcu 
Ascetul şi mulţi 
alţii, şi care a 
fost editată de 
Cuv. Nicodim 
Aghioritul.
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