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„Mare este taina buneicuviinţe; 
Dum nezeu S-a arătat în trup” (1  Tim. 
3, 16).

Arătarea lui Dumnezeu pe pământ în trup este în 
adevăr o taină mare și necuprinsă! A doua Persoană a 
Sfi n tei Treimi primește natura omenească și se face om! 
Ma rele Dumnezeu se face copil mic; Cel Atotputernic—
om nevoiaș; Cel Atotfericit și fără de patimi—fi re 
muritoare și pătimitoare. Pentru cine și de ce? Pentru 
neamul ome nesc și din iubirea nemărginită către dânsul. 
El primește chi pul unui prunc slab, ca să ridice pe 
om la starea cea dintâi, din ţărâna cea pământească la 
lăcașurile luminoase ale îngerilor. El primește chipul 
unui om sărac, ca să ne dăruiască nouă oamenilor cele 
mai nepreţuite bogăţii ale bunătăţii Sale. El pătimește 
și moare, ca cu moartea Sa „să ucidă pe acel, care are 
stăpânia morţii, adecă pe diavolul”, care este din veci 
dușmanul neamului omenesc (Evrei 2, 14). În adevăr, în 
Iisus Hristos s-a descoperit pe deplin iubirea de oameni 
a lui Dumnezeu. O, adâncul, bogăţia înţelepciunii și 
bunătăţii lui Dumnezeu!..

Și cât de multă mângâiere este pentru noi, fraţilor, în 
această adâncime. Cei ce pătimiţi și cei înjosiţi! Voi vă 
jeluiţi de acea ură, cu care se adresează vouă cei mari 
și puternici ai lumii acesteia; voi strigaţi asupra acelor 
nevoi ce le înduraţi de la ei; voi vă rușinaţi de neamul 
vostru josnic și starea voastră; voi cârtiţi uneori chiar 
asupra lui Dumnezeu, Stăpânitorul soartei voastre. Dar 
priviţi în peștera Betleemului! Cine se odihnește aci 
în iesle? Au nu Acel, Care a zidit cerul și pământul cu 
cu vântul Său atotputernic? Au nu Acel ce ţine în dreapta 
Sa toată lumea, Acel care leagă și dezleagă, Acel care 
împodobește și îmbracă toată făptura? Nu s-ar cuveni 
oare după aceasta să tacă gurile voastre strigătoare? 
Pri veliștea peșterii din Betleem nu trebuie oare să verse 
bu curie și mângâiere în inima voastră sfâșiată? Iar, tu 
fudu lule, plin de iubire deșartă, care te înalţi cu faptele 
tale care urăști pe micii tăi confraţi! Spune: au ei nu sunt 
tot oameni ca și tine? Sau Coconul din Betleem nu este 
deasemenea frate și ţie și lor? Au ei nu sunt meniţi tot 
pentru aceiași soartă ca și tine? Spune: ce fel de merite 
mai mari de cât dânșii vei avea tu după moarte? Vei 
pă stră poate cu tine avuţia ta, cinstea și înălţimea? „Că 
cine te alege pe tine? și ce ai, care n-ai luat? iar dacă și 
ai luat, ce te lauzi ca și cum n-ai fi  luat?“

Adesea ori noi auzim jeluiri asupra sărăciei, asupra 
nevoii apăsătoare. Dar sunt fără nici un temei asemenea 
jeluiri. In adevăr, noi știm, ce griji și munci avem noi 
uneori pentru pâinea de toate zilele; știm, cât de mulţi 
oameni sunt, cari n-au adăpost tare de mânia soartei; 
știm, că sunt și așa, cari n-au întotdeauna cu ce-și 
potoli foamea... mulţi, pătimitori sunt pe lume! Dar 
să nu se întristeze inima lor! Lasă-i să asculte, ce le 
spune lor Sf. Apostol: „Știţi Darul Domnului nostru 
Iisus Hristos, că pentru voi a sărăcit bogat fi ind, ca 
voi cu sărăcia Lui să vă îmbo găţiţi” (2 Cor. 8, 9). Lasă 
sărmanul pătimaș să-și arunce privirile credinţei și ale 
nădejdii spre Pruncul din Betleem! Las-1 să cerceteze 
viaţa Dumnezeu-omului, las să-l vadă în iesle și pe 
cruce, las să-l vadă fl ămând în pustie, iar pe ucenicii 
Lui potolind foamea cu spice frecate în palmă! Sufl etul 
turburat, dar credincios va afl ă în viaţa Mântui torului 
multă mângâiere.

 Viata noastră pământească este plină de felurite 
scâr be și nevoi. Câţi nenorociţi întâlnim noi la fi ecare 
pas!

Aici noi vedem pe un om, luptându-se cu boala și în 
acea stă luptă cheltuind toate puterile sale; dincolo—pe 
un bătrân înconjurat de neputinţă și slăbiciune; aici 
pe un băr bat răzvrătit, care otrăvește viaţa soţiei sale; 
dincolo—pe o femeie, care strică fericirea bărbatului 
său; aici—trupul fără viaţă al fi ului, care făcea toată 
nădejdea părinţilor bătrâni; dincolo—pe părinţi istoviţi 
cu grijile pentru copii. Fiecare din noi suferă, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, amarul vieţii, și fi ecare 
în minutele de scârbă se socoate pe sine a fi  cel mai 
nenorocit din lume. Dar la să ca pătimitorul nenorocit 
să-și îndrepte privirea sa asu pra Pruncului din Betleem! 
Lasă să cunoască ceea ce a făcut pentru dânsul 
Dumnezeu Mântuitorul nostru! Lasă să privească, cum 
Mântuitorul nostru întră în viaţa pă mântească și cum 
se despărţea de dânsa, lasă să privea scă la iesle și la 
Crucea Lui! Nu este oare întreaga viaţă a Mântuitorului 
un șir de patimi grele și muncitoare? Cum dar să nu 
pătimim noi păcătoșii? Să petrecem dar cu răb dare 
nenorocirile noastre, ca cu bucurie să secerăm ceea 
ce a fost semănat cu lacrimi. Și Hristos Mântuitorul a 
pătimit pentru aceea ca să între întru slava Sa.

Ne vom stărui dar, fraţilor, cât mai adesea a ne 
în chipui pe Iisus Hristos și nu vom uită că El „asemenea 
s-a împărtășit trupului și sângelui nostru!„ (Evr. 2, 14). 
În cugetarea despre aceasta, noi vom găsi pentru noi 
un izvor nesecat de binecuvântare, pace și bucurii. 
O, dacă fi ecare din noi necontenit ar ţine în inima sa 
convinge rea făcătoare de viaţă că Fiul lui Dumnezeu 
s-a făcut om! Atunci corul întregii omeniri ar cântă 
împreună cu îngerii, cântarea de laudă lui Dumnezeu: 
„slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pre pământ pace 
întru oameni bună voire!” Amin. 

D. Gr.

„Acesta este cu adevărat
Hristos, Mântuitorul lumii” (Ioan 4, 42).

Preasfi nţiţi arhipăstori, Preacuvioși și 
Preacucernici părinţi, 

cinstiţi monahi și monahii, drept-măritori 
creștini, 

Lumina cea neînserată a Betleemului ne adună pe 
toţi în preajma sfi ntelor altare pentru a ne închina în faţa 
Dumnezeiescului Prunc Iisus, fi indcă El aduce pacea, 
bucuria și împăcarea omului cu Dumnezeu.

Din vistieria de învăţătură a Sfi ntei noastre Biserici 
desprindem lesne că Întruparea Domnului nostru Iisus 
Hristos este darul cel mai de preţ, pe care Părintele Ceresc ni 
l-a oferit nouă pentru a ne face din robi fi ii Săi.

Acest dar fără seamăn, de a ne fi  adus din întuneric la 
lumina cunoștinţei, este rodul dragostei lui Dumnezeu, 
după cum scrie Sfântul Apostol  și Evanghelist Ioan: „Întru 
aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe 
Fiul Său Cel Unul-Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca 
prin El viaţă să avem” (I Ioan 4,9).

Atât de scump și de neînlocuit a fost și a rămas acest 
adevăr în Biserică, încât mintea omenească nu l-a putut 
formula mai deplin decât așa cum s-a scris de Duhul Sfânt 
că „Dumnezeu este dragoste” (I Ioan 4,8). Continuând 
teologhisirea sa despre Întruparea Mântuitorului Hristos, 
Sfântul Apostol Pavel scrie că El „este chipul lui Dumnezeu 
celui nevăzut” (Coloseni 1,15), este „strălucirea slavei 
Tatălui și chipul fi inţei Lui” (Evrei 1,3), deoarece „întru El 
locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii” (Coloseni 
2,9).

Deschizându-ne braţele Sale părintești, Dumnezeu a 
săvărșit lucrarea mântuirii noastre, nu direct din cer, cum 
putea să o împlinească, și nici coborând pe pământ ca un 
înger, ci ca om deplin, așa cum L-au vestit Sfi ntele Scripturi 
și cum L-au văzut Sfi nţii Săi ucenici și Apostoli. Glasul lor 
răsună neîncetat: „Noi am văzut cu ochii noștri și mărturisim 
că Tatăl a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii” (I Ioan 4,14).

Cinstim și prăznuim de veacuri evenimentul Nașterii 
Domnului, cu fi or sfânt, cu inimile pline de nădejde, 
deoarece se face reîntâlnirea omului răvășit de păcate cu 
Dumnezeu-Mântuitorul și Iertătorul.

Iubiţi și dragi întru Hristos fraţi și surori,
Și în acest an al mântuirii, Sfânta noastră Biserică a 

continuat lucrarea sa sfi nţitoare, misionară, catehetică, dar și 
social-fi lantropică. Atotţiitorul Dumnezeu ne-a învrednicit pe 
toţi fi ii Bisericii Ortodoxe din Moldova să serbăm cu bucurie 
sfântă și împliniri mântuitoare jubileul de două sute de ani ai 
Eparhiei Chișinăului. În acest context festiv și jubiliar, prin 
binecuvântarea și participarea Noastră, au fost organizate și 
desfășurate simpozioane și conferinţe știinţifi ce, la care au 
avut implicare activă lumea academică, clerul și nemijlocit 
tinerii, râvnitori și căutători ai Adevărului.

De asemenea, cu acest prilej, ne-am bucurat de vizita și 
împreuna-slujire a Preafericitului Patriarh Kiril la catedrala 
mitropolitană din Chișinău.

Am vizitat unele eparhii și numeroase parohii ale 
Mitropoliei noastre, unde ne-am rugat împreună cu preoţii 
și enoriașii, prin săvârșirea Jertfei Euharistice, spre unitatea 
și întărirea credinţei noastre. Împreună am participat 
la săvârșirea Drumului Crucii și al Pocăinţei în jurul 
ţării noastre. Am discutat cu credincioșii, ascultându-le 
năzuinţele, bucuriile, dar și necazurile.

În aceste zile sfi nte și luminoase ale Nașterii Pruncului 
Iisus – Mântuitorul lumii, binecuvântându-vă pe toţi 
părintește, Vă doresc să petreceţi Sfi ntele sărbători în pace 
și bucurie, în lumină și împlinire, cu sănătate, adevăr și 
dreptate.

Sărbători binecuvântate. La mulţi ani!
Din milostivirea Pruncului Mântuitor, 
             MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL 

ÎNTREGII MOLDOVE
Nașterea Domnului 
2013/2014
or. Chișinău 

NAȘTEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

Stimaţi cititori!
Vă dorim
Sărbători fericite  și la Mulţi ani!
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7.01.2014 
Mitropolitul Vladimir a liturghisit la Catedrala 

Mitropolitană din Chișinău.
Tradiţional, în ziua celebrării Nașterii Domnului, 

după slujba praznicală, Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit 
Vladimir a oferit o recepţie la care au fost invitaţi 
demnitari de stat în frunte cu Domnul Președinte 
Nicolae Timofti, reprezentanţi ai administraţiei publice 
locale, diplomaţi, întreprinzători și alte personalităţi de 
seamă.

6.01.2014 
Vlădica Vladimir a ofi ciat slujba privegherii cu 

ocazia praznicului Nașterii Mântuitorului.
 5.01.2014  
Vlădica Vladimir a liturghisit la Catedrala „Nașterea 

Domnului”.
 4.01.2014 
ÎPS Vladimir a sfi nţit paraclisul Gimnaziului internat 

nr. 3. din Chișinău.
28.12.2013.
Vlădica Vladimir a ofi ciat serviciul divin la 

Catedrala „Nașterea Domnului”.
25.12.2013.
ÎPS Vladimir a participat la lucrările Sfântului 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse.
22.12.2013
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a săvârșit 

în dimineaţa zilei, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Centrală din Chișinău. În aceeași zi 

Mitropolitul Vladimir a participat la deschiderea unui 
nou supermarket „Supraten”.

19.12.2013
Înalt ÎPS Vladimir a liturghisit la Catedrala 

„Nașterea Domnului”.
17.12.2013
În preajma Sfi ntelor Sărbători de Iarnă, Vlădica 

Vladimir a primit la Palatul Mitropolitan echipa 
Companiei „Teleradio-Moldova” care deja mai mulţi 
ani la rând asigură transmisiunea în direct de la cele 
mai importante servicii divine ofi ciate la Catedrala 
„Nașterea Domnului” din Chișinău.

16.12.2013
În ziua pomenirii Cuv. Sava de Storojev, Înalt 

Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a săvârșit Sfânta 
și Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Sf. M. Mc. 
Dimitrie” din s. Suclea.

15.12.2013
În seara zilei de 15 decembrie, în ajunul prăznuirii 

protectorului ceresc al PS Episcop Sava – Cuv. 
Sava de Storojev, Vlădica Vladimir a ofi ciat slujba 
privegherii în incita bisericii „Buna Vestire” din 
Tirapsol.

13.12.2013
Cu prilejul prăznuirii Sfântului Apostol Andrei cel 

Întâi Chemat, Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir 
a ofi ciat Sfânta și Dumezeiasca Liturghie la Catedrala 
“Nașterea Domnului” din Chișinău.

                  AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 

                        MTROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

HIROTONII

În data de 23 și 24 decembrie a.c., la Catedrala 
Episcopală din Cahul a avut loc adunarea 
eparhială în cadrul Episcopiei de Cahul și 
Comrat.

 La adunare au participat preoţii din întreaga 
eparhie de sud și a fost prezidată de Preasfi nţitul 
Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat.

Conform hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe din R. Moldova care a binecuvântat 
desfășurarea unui sondaj de opinie cu privire 
la problemele stringente iscate în societatea 
modernă, preoţii au fost rugaţi să se expună 
asupra acestor probleme, individual, prin 
îndeplinirea unui chestionar.

O altă problemă abordată la această adunare 
a fost identifi carea unor sancţiuni mai severe 
pentru abaterile disciplinare ale clerului. 
Deasemenea,  a fost stabilită  data următoarei 
adunări eparhiale care va avea loc la 25 martie 
2014. La fi nal preoţii au avut posibilitatea să 
discute în particular cu Preasfi nţitul Anatolie.

Serviciul de preseă al episcopiei 

Adunarea Generală Anuală a slujitorilor 

Episcopiei de Edineţ și Briceni
Joi, 26 decembrie 2013, în trapeza Mănăstirii „Nașterea Domnului” din 

comuna Zăbriceni, după Sfânta Liturghie, a avut loc Adunarea Generală Anuală 
a slujitorilor Episcopiei de Edineţ și Briceni. În cadrul întrunirii a fost audiat 
raportul de activitate pentru anul 2013 al Prea Sfi nţitului Nicodim, Episcop de 
Edineţ și Briceni și au fost aprobate hotărârile cu privire la sarcinile, activitatea 
și dezvoltarea de perspectivă a Episcopiei de Edineţ și Briceni. 

La lucrările Adunării, în calitate de invitat de onoare a asistat Prea Sfi nţitul 
Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat, și au fost prezenţi slujitorii eparhiei 
însoţiţi de doamnele preotese, stareţul mănăstirii „Nașterea Domnului”, 
arhimandritul Damian (Burlacu), stareţele, duhovnicii și slujitorii mănăstirilor 
din episcopie, ctitori eparhiali, ofi cialităţi republicane și raionale. 

Moderator al ședinţei a fost numit de către Ierarh secretarul Eparhiei de 
Edineţ și Briceni, protoiereul Adrian Cotelea. Pe ordinea de zi a Adunării s-au 
afl at următoarele puncte: 

Raportul de activitate pe anul 2013 al Prea Sfi nţitului Nicodim; 
Dezbateri pe marginea Raportului Anual de Activitate, 
Propuneri; 
În debutul ședinţei, cu binecuvântarea Ierarhului, părintele secretar a dat 

citire unui mesaj de felicitare.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ și Briceni

Pe data de 30 decembrie în incinta bisericii 
„Acoperământul Maicii Domnului” din s. Valea 
Adâncă raionul Camenca a avut loc adunarea de 
sfârșit de an a protopopiatului Camenca.

Adunarea a început cu citirea acatistului Cuv. 
Parscheva, după care preoţii au relatat despre 
activităţile  desfășurate în anul 2013 în parohii. 
După aceasta preoţii au luat cunoștinţă cu noile 
circulare  ale eparhiei de Tiraspol și Dubăsari. 
În continuare preoţii prezenţi la  adunare au 
fost invitaţi  la o serbare organizată în incinta 
grădiniţei de copii din localitate. Copii de la 
grădiniţă au primit cadouri din partea preotului 
paroh din sat părintelui Serghei Leahovici.

În fi nalul manifestării protopopul raionului 
Camenca protoiereul Oleg Cecoltan i-a mulţumit 
părintelui Serghei pentru buna organizare a 

adunării.

Adunarea eparhială în cadrul Episcopiei de Cahul și Comrat

Adunarea preoţilor din protopopiatul Camenca

5 ianuarie, 2014
Tânărului Gheorghe Braga, a 

fost hirotonit în treapta de diacon,
4 ianuarie. 2014
Ierodiaconul Pavel (Adomniţei)  

a fost hirotonit în treapta de 
ieromonah, iar monahul Andrei 
(Turcu) a fost hirotonit în treapta 
de ierodiacon.

29.12.2103
Ierodiaconul Pavel Ambrozie 

(Braga) a fost hirotonit în treapta 
de ieromonah pe seama Mănăstirii 
„Sf. Kneaz Vladimir”, iar monahul 
Pavel (Adomniţa),  în treapta de 
ierodiacon.

22.12.2013
Tânărul Gheorghe Beșliu a fost 

hirotonit în treapta de diacon pe 
seama Sfi ntei Mănăstiri Căpriana.

19.12.2013
Diaconul Alexandru Galinschi  

a fost hirotonit în treapta 
preoţească, iar Ioan Popescu  în 
cea de diacon. 

13.12.2013
Diaconul Nicolae Cărpineanu, 

a fost hirotonit de către Vlădica 
Vladimir în treapta preoţească. 
Tot în această zi, tânărul Gheorghe 
Bazatin s-a învrednicit de hirotonie 
în treapta diaconească.

CIRCULARĂ  

Atenţionăm Administraţiile Eparhiale că începând cu data de 1 ianuarie 2014, conform 
Statutului Bisericii Ortodoxe din Moldova – punctul II, alineatul 16, litera „r” și alineatul 
21 al aceluiași punct – toate distincţiile bisericești acordate de către Episcopi fără aprobarea 
Mitropolitului, sunt retrase. Lista slujitorilor care au primit decoraţii în asemenea mod va fi  
publicată ulterior, conform evoluţiei investigaţiilor de rigoare.

DECORAŢII
4 ianuarie 
Părintele Serghei Cireș a fost decorat 

de către Vlădica Vladimir cu dreptul de a 
sluji Sfânta Liturghie cu Ușile Împărătești 

deschise până la „Heruvic”, iar părintele 
Vasile Cireș a primit binecuvântare 
arhipăstorească pentru a purta Paliţă.

Domnul Igor Șandler, directorul 
gimnaziului internat  nr. 2 din Chișinău, 
a fost decorat   cu Ordinul „Meritul 
Bisericesc”.
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Marţi, 24 decembrie 2013, în incinta 
restaurantului „Plovdiv” din Bălţi a avut loc 
întâlnirea ambasadorului Rusiei din Republica 
Moldova – domnul  Farit Muhametșin cu 
Preasfi nţitul Marchel, Episcop de Bălţi și Fălești, 
dar și cu mai mulţi reprezentanţi din domeniul 
administrativ și cel didactic. Evenimentul 
este unul important pentru eparhia noastră, 
pentru că domnul ambasador a ctitorit editarea 
întregului set de manuale de Religie pentru 
întreaga Episcopie. Preasfi nţitul a mulţumit 
Excelenţei Sale pentru aportul considerabil 
în domeniul educaţiei moral-religioase din 
numele tuturor profesorilor și elevilor care 
studiază Religia. Același sentiment de bucurie 
și mulţumire au exprimat și echipa prezentă 
la eveniment: reprezentanţii din direcţiile de 
învăţământ din municipiu și raioane, directorii 
de școli, dar și responsabilii episcopiei noastre: 
protoiereul Ioan Pelin –  inspector eparhial, 

protodiaconul Gheorghe Saracuţa, metodist 
pentru mun. Bălţi, protoiereul Alexandru 
Stratan –  metodist pentru raionul Fălești, 
protoiereul Maxim Guzun, metodist pentru 
raionul Sângerei, preotul Marin Balamatiuc, 
metodist pentru raionul Glodeni.

În data de 27 decembrie s-a încheiat I 
semestru școlar la Seminarului Liceal de 
Teologie Ortodoxă din Moldova, în urmă 

au rămas lecţiile, testările și recreaţiile, iar 
fi ecare s-a îmbogăţit cu noi cunoștinţe care-
l vor ghida în viaţă. Pentru orice sfârșit se 
cuvine să-i mulţumim lui Dumnezeu, astfel 
în ultima zi de studii în capela studenţească 
Sfi nţii Trei Ierarhi s-a petrecut molbenul de 
mulţumire.

Elevii împreună cu profesorii s-au rugat 
pentru pace, sănătate și mântuire, elevii au 
cerut de la bunul Dumnezeu sănătate pentru 
profesori și părinţi și ajutor în învăţătură. 
Preotul spiritual – Pr. Victor Ceresău a 
îndemnat elevii să petreacă vacanţa cu cât mai 
mult folos duhovnicesc și intelectual.

Cu binecuvântarea Prot.Vetcislav Cazacu 
fi ecare seminarist a primit în dar cîte o iconiţă 
și o carte de rugăciuni. Elevii se vor afl a în 
vacanţă până pe data de 20 ianuarie.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

http://www.teologie.md

O lecţie de Religie Ortodoxă la Liceul 
Teoretic „Vasile Pârvan” s. Gotești

„Lăsaţi copiii să vină la Mine, că a unora ca aceștia este Împărăţia cerurilor” (Mt. 19,14).

  Cuvintele acestea sunt ca o poruncă pentru noi toţi care vrem să ne mântuim, să ne 
străduim să avem inimă nevinovată de copil. Prin darul lui Dumnezeu și prin lucrarea faptelor 
bune putem ajunge la măsura curăţeniei și a nevinovăţiei pruncilor ca mai apoi să dobândim 
Împărăţia Cerurilor.

 Copii sânt acele mlădiţe tinere pe care noi cei maturi avem datoria de ai îndrepta pe calea 
cea corectă căci drumul care duce spre Hristos se întemeiază pe educaţia creștin Ortodoxă. 
Bazându-ne pe aceste principii, în cadrul unei ore de religie, copii clasei a IV –a, învăţând 
tema „Biserica și părţile ei componente”, li s-a propus pe acasă un concurs având următoarea 
însărcinare:  Să deseneze, apoi să decupeze fi gurile desenate și să construiască din ele o 
biserică. Plăcându-le această idee, copiii au realizat lucrarea cu cea mai mare satisfacţie. În 
urma deciziei juriului, cei care au muncit, au fost premiaţi la justa valoare. Dar și cei din clasa 
I, după studierea temei: Sfântul Stelian – ocrotitorul copiilor; au avut datoria de a colora și 
a realiza o iconiţă de birou a Sfântului lor ocrotitor, care de asemenea s-a realizat cu succes. 
Victor Hugo zice: „Copilăria este sfântă”. „Atunci când asculţi vocea sufl etului curat a unui 
copil, ai impresia că se deschide cerul înstelat.” „Copilul ne învaţă dragostea, pudoarea, 
înţelepciunea.” „Fără să știe, copilul ne dă sfaturi înţelepte; ei ne învaţă ce-i bunătatea, credinţa, 
iubirea.” Noi toţi trebuie să fi m copii în nerăutate și smerenie. Vom putea ajuta spre mântuire 
pe fi ii noștri trupești și sufl etești, nu numai cu vorba, dar și cu trăirea după învăţătura Sfi nţilor 
Părinţi , care zic „Taci tu să vorbească lucrurile tale”. Sfântul Isaac Sirul zice: „Mustră și învaţă 
pe alţii nu numai prin cuvînt, ci prin puterea lucrării tale... Cuvântul din lucrare este cămara 
nădejdii, iar înţelepciunea cea nelucrătoare este amanet al rușinii.” (Filocalie vol. X) Sfântul 
Ioan-Gură-de-Aur zice: „Cuvântul de multe ori, tare strigând, pe mulţi îi supără, iar fapta bună, 
și cea lucrătoare, și tăcând, pe toţi îi folosește. De aceia fraţii mei, dacă  ne-ar ajuta mila lui 
Dumnezeu măcar cu vârful degetului, să ne atingem de cele ce învăţăm pe alţii prin cuvânt. 
Însă dacă vorbim altora din lucrare atunci cuvintele noastre au putere, ridică pe mulţi din păcate 
prin pocăinţă și-i fac fi i ai lui Dumnezeu după har. De aceea sânt atâtea drame și copii răi, 
neascultători în familiile noastre pentru că cei dintâi care smintesc pe copii sânt chiar părinţii. 
În lumea afectată de boala păcatului, greu le este acelor tineri care au frică de Dumnezeu și 
viaţă curată să se lupte cu ispitele și încercările acestei vieţi, și cu părere de rău mulţi renunţă, 
că sufl etul copilului seamănă cu o bucată de ceară moale, ea poate fi  modelată, fi e urmând 
modelul chipului lui Dumnezeu, fi e a celui viclean.

Prot. Igor Ciobanu

La marginea mahalalei, dintr-un 
oraș mare, două sufl ete se stingeau în 
durere și mizerie.... Câteva licăriri a 
unui foc plăpând împrăștiau o lumină 
slabă pe chipul liniștit și slăbit al 
micuţei Ana. Ghemuită lângă poala 
mamei sale, întindea mânuţele spre 
căldura, ce-o mai putea da focul, pe 
când glasul ei tremurător și sfi os, 
întrebă pe îndurerata mamă: „Ce vom 
mânca mâne? Mâne e Cră ciunul, mâne 
clopotele bisericii vor vesti frumos 
ceasul rugăciunii. Hainele noastre 
sunt subţiri, zăpada e mare și noi nu 
ne vom putea duce să ascultăm; și ce 
frumos e, mamă, numai aur strălu cește 
peste tot, - și acolo cântă.... îmi place 
să ascult!

Mamă! dacă tata nu murea, noi 
aveam haine, nu-i așa?“

La licărirea focului, pe faţa 
veștejită a tinerei mame, se pu teau 
vedea două lacrimi, ce umezeau 
ochii, ca două picături de rouă. Cu o 
sforţare ea răspunse: „Da, dacă trăia 
tatăl tău, am fi  avut de toate, dar acum 
e mai greu!” Ultimele ei cuvinte se 
ames tecau cu-n suspin dureros. Ana se 
întoarse de odată, strigând: „Mamă! tu 
plângi”? Și revenindu-și, ca zguduită, 
vrând să ascundă copilei taina durerii 
și s-o întărească,o mângâe surâzând cu 
amă răciune, apoi adăugă: „Nu, copila 
mea, nu, e tusa care mă îneacă; acei ce 
se încred în Dumnezeu, nu trebuie să 
plângă!

Tu ai tată, Tatăl nostru din cer 
trăiește. El ne dă totul și ne va asculta, 
El e Tatăl tuturor, și nu va lăsă pe acei 
ce cred intriu-însul, să piară în necaz!- 
Vrednica mamă, întărită chiar și la 
ceasul durerii ei, se ridică cu curaj, 
se apropie de un dulap vechi, de unde 
scoase o carte, cu scoarţa înnegrită de 
pioase sărutări.

Era Sfânta Scriptură, scumpa 
moștenire de la părinţii ei...

Sufl ă în cărbunii rămași în sobă, 
aprinse o lumânare, și deschi zând 
cartea la întâmplare, ceti: „Dumnezeu 
nu lasă pe acei cu credinţă”.

Atunci inima i se bucură mai mult, 
ridică ochii către cer și plină ca de o 
zguduire lăuntrică, căzu în genunchi. 
Mânele-i slă bite de truda zilei, îi 
păreau încă că poartă o mare greutate. 
Nori de durere, și o ușoară șovăire îi 
străbăteau imaginaţia. O luptă grea se 
sfâșia în sufl etul el, faţă de lipsa în care 
se găsea și între speranţa întemeiată ce 
trebuia să biruiască.

Își aduse aminte că Dumnezeu 
n-a lăsat-o niciodată la clipe de grele 
dureri, și că ceea ce sufere acum este o 
încercare, din care puterea Domnului 
va triumfă. Luptă cu ispita ce se da in 
sufl etul ei faţă de deznădăjduitoarea 
mizerie ce o înconjură, repe tând; „Nu, 
Domnul Dumnezeul meu va birui și va 
ajută”.

El îmi va întări puterile și voi 
câștigă mai bine; atunci voi putea 
crește copila, hrănind-o cu o hrană 
mai bună și îmbrăcând; iar când va fi  
mai mare, va lucră și se va susţine...

“Domnul Dumnezeul meu, Tu ești 
puterea mea, Tu ești scăparea noastră”.

Cu Cartea strâns apăsată de piept, 
cu ochii spre cer, invocă Puterea, spre 
care nădăjduia că-n veci n-o va lăsă.

Măreţ eră acum acest sufl et brav, 
care se rugă cu atâta sim plicitate și 
convingere. O puternică pietate îi 
străbătea inima ca un fulger și se 
simţea mai ușurată. Speranţa vie 
năștea tot mai mult, dându-i curaj.

Micuţa Ana se uni și ea la 
rugăciunea mamei sale,—și mi nunată 
în înfăţișarea nevinovată de copil, 
repetă semnul Crucii.

Vântul vâjiia cu putere, izbind 
zăpada pe geamuri,—când de odată 
huruitul unor roate de trăsură, păreau 

că se opresc în faţa portiţei.
,Mamă! strigă Ana, cineva vine la 

noi. văd o lumină se aude vorbind”....
Un argat se coborî de pe trăsură, 

purtând un felinar în mâ nă, și arătând 
unei doamne, bogat îmbrăcată, calea 
să treacă. Drumul eră greu, zăpada 
căzuse multă vântul acoperise 
cărările.

„Pe aici, doamnă, treceţi pe aici, că 
e mai bine”, strigă o voce, și felinarul 
se agită înaintând...

Cu inima palpitând, cu ochii 
curioși, femeia lipi fruntea de 
fereastră. In adevăr, două umbre 
înaintau greoi prin zăpadă, spre căsuţa 
ei. Eră atât de turburată că nu-și putea 
veni în fi re; iar Ana tremurând se ţinea 
de rochia mamei sale.

,Mamă, nu-i cineva care vine să ne 
facă rău? Mamă! mii frică, mamă, cine 
vine la noi așa de târziu”?

O voce bună strigă: „Deschideţi ușa, 
că vă aducem daruri de Crăciun!*.

Cu mâna tremurândă de emoţie 
și bucurie, femeia trase zăvorul, și o 
doamnă încărcată de parchete, întră 
veselă, spunând: „iată daruri,, daruri 
ce  vi le dă vouă Domnul Iisus Hristos în 
noaptea de Crăciun”.El mă cheamă - 
și eu vin și aduc daruri inimilor ce palpită 
pentru El, ce nădăjduiesc în El.”

Era cunoscuta creștină și marea 
fi lantroapă, Doamna N... care, 
obișnuia de a frecventa mahalalele, 
aducând ajutoare acelor lipsiţi.

Haine călduroase cădeau din 
belșug din pachetele desfăcute, în 
timp ce argatul punea jos o lădiţă plină 
de alimente.

Afl ând starea dureroasă, în care 
zăceau aceste două sufl  ete pioase, 
milostiva doamnă hotărî, ca în cel mai 
scurt timp, femeia să între în serviciul 
său, în schimbul unei bune plăţi, iar pe 
blânda copilă o luă sub ocrotirea ei.

Din ceasul acela lumina și bucuria 
au strălucit ca o stea în atmosfera 
umedă și sărăcăcioasă a locuinţei lor.

Lacrimi de recunoștinţă picau din 
ochii femeii, iar Ana, transfi gurată 
de fericire, privea cu duioșie spre 
binefăcătoarea lor...

Hrana bună întări trupurile lor 
plăpânde, iar hainele căl duroase le 
încălzi și le dezmorţi membrele reci...

Intru târziu, o respiraţie ușoară de 
copil, întrerupea tăcerea camerei, în 
timp ce mama se rugă încă...

Sufl etul ei revărsa darul 
recunoștinţei prin repetate mulţumiri.

Dumnezeu făcuse opera Sa. Puterea 
credinţei biruise în deznădejdea, în 
care se sbăteau nenorocitele inimi.

De vom crede cu adevărat și 
întotdeauna, nimic nu va pieri  nici nu va 
rămânea nemilostivit de Domnul.

Ce mare adevăr e credinţa?!
Laura Scriban, 

profesoară. Chișinău. 1924

ÎN NOAPTEA CRĂCIUNULUIDonaţie de  manuale de Religie  

Pentru orice sfârșit se cuvine să-i 
mulţumim lui Dumnezeu
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IANUARIE
1 M (14.01) Tăierea-împreur cea

după trup a Domnului nostru Iisus 
Hristos; cel între sfi nţi Părintele nostru
Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareii 
Capadochiei.

2 Mc (15.01) Cel între sfi nţi Părintele
nostru Silvestru, papa Romei și Serghie.

3 J (16.01) Sf. Proroc Maleahi; Sf.
Mc. Gordie.

4 V (17.01) Soborul Sfi nţilor 70 de
Apostoli; Cuviosul Părintele nostru
Teoctist, egumenul de la Kuciumia
Sicheliei.

5 S (18.01) Sfi nţii Mucenici Teopempt 
și Teona; Cuvioasa Sinclitichia. Ajunul
Botezului Domnului.

6 D (19.01) Botezul Domnului Əi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

7 L (20.01) Soborul Sfântului
slăvitului proroc înaintemergătorului și
Botezătorului Ioan.

8 M (21.01) Dupăprăznuirea
Botezului Domnului; Cuvioșii Părinţii
noștri Gheorghe Hozevitul, Emilian
Mărturisitorul; Cuvioasa Maica noastră
Domnica.

9 Mc (22.01) Sfântul Mucenic
Polieuct; Cuviosul Eustratie.

10 J (23.01) Cei între sfi nţi Părintele
nostru Grigore, episcopul Nisei; Cuvioșii
Dometian, episcopul Meletinei și
Marchia, preotul.

11 V (24.01) Cuviosul Părintele nostru
Teodosie, începătorul vieţii călugărești
de obște.

12 S (25.01) Sfi ntele Muceniţe Tatiana
diaconiţa și Eutasia.

13 D (26.01) Duminică după Botezul
Domnului. Sfi nţii Mucenici Ermil și
Stratonic.

14 L (27.01) Cuvioșii Părinţii noștri
cei uciși în Sinai și Rait. Odovania
praznicului Botezului Domnului.

15 M(28.01) Cuvioșii Părinţii noștri
Pavel Tebeul și Ioan Colibașul.

16 Mc (29.01) Cinstirea lanţului
Sfântului Apostol Petru; Sfi nţii Mucenici
Spevsip și cei împreună cu el.

17 J (30.01) Cuviosul Părintele nostru
Antonie cel Mare.

18 V (31.01) Sfi nţii arhiepiscopi ai
Alexandriei Atanasie și Chiril.

19 S (1.02) Cuvioșii Părinţii noștri
Macarie Egipteanul, Arsenie și Marcu.

20 D (2.02)  Duminica a 32 după 50-
me. Cuviosul Eftimie cel Mare.

21 L (3.02) Cuviosul Maxim
Mărturisitorul; Sfi nţii Mucenici Neofi t,
Evghenie, Candil, Valerian și Achila.

22 M (4.02) Sfântul Apostol Timotei;
Cuviosul Mucenic Anastasie Persul.

23 Mc (5.02) Sfi nţii Mucenici Clement 
episcopul Anchirei și Agatanghel.

24 J (6.02) Cuvioasa Xenia; Sfântul
Mucenic Vavila.

25 V (7.02) Sfântul Grigore de
Dumnezeu cuvântătorul, patriarhul
Constantinopolului; Cuviosul Puplie.

26 S (8.02) Cuviosul Xenofont, soţia
sa Maria și fi  i lor Arcadie și Ioan.

27 D (9.02) Duminica 33-a după 50-
me. Aducerea moaștelor Sf. Ioan Gură
de Aur.

28 L (10.02) Cuvioșii Efrem Sirul,
Paladie și Iacob.

29 M (11.02) Aducerea moaștelor 
Sf. Mucenic Ignatie, purtătorul de
Dumnezeu.

30 Mc (12.02) Sfi nţii Trei Ierarhi
Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu
cuvântătorul și Ioan Gură de Aur; Sf.
Mucenic Ipolit, papa Romei.

31 J (13.02) Sfi nţii Doctori și făcători
de minuni fără de arginţi Chir și Ioan.

1/14 ianuarie

Care este rolul tăierii împrejur?

După acest ritual, Pruncul a primit 
numele Iisus, așa cum Arhanghelul 
Gavriil i-a spus Preasfi ntei Născătoare 
de Dumnezeu, în ziua Bunei Vestiri 
(Luca 1, 31-33). Părinţii Bisericii 
explică faptul că Domnul a fost 
circumcis, pentru ca mai târziu, nimeni 
să nu se îndoiască de faptul că El și-a 
asumat cu adevărat trup omenesc și că 
întruparea Lui nu a fost doar o iluzie așa 
cum învăţau unii eretici.

Instituirea actului tăierii împrejur

Potrivit menţiunii din cartea Facerea 
(capitolul 17), actul circumciziunii 
(în ebraică mulá) a fost instituit 
ca un semn văzut al legământului 
încheiat de Dumnezeu cu patriarhul 
Avraam și cu urmașii acestuia, act ce 
trebuia îndeplinit la toţi copii de parte 
bărbătească, începând cu vârsta de 8 
zile (vv. 10-14). Ca urmare, toţi bărbaţii 
și copiii din casa patriarhului și Avraam 
însuși, în vârstă de 99 de ani pe atunci, 
împreună cu fi ul său Ismael de 13 ani, 
s-au supus tăierii împrejur chiar în ziua 
instituirii actului propriu-zis (vv. 23-
27). După aceea a urmat Isaac (21, 4) 
și toţi urmașii lui. În baza legământului 
încheiat cu Dumnezeu, patriarhului i 
s-a schimbat numele, din Avram - tatăl 
înălţimii, în Avraam - tatăl neamurilor 
sau tată al mulţimii (Facerea 17, 5-6). 
Mai târziu, în cartea Levitic se spune 
că Dumnezeu a poruncit, prin Moise, 
să fi e circumciși toţi copiii israeliţi 
la opt zile de la naștere. Cu acest 
prilej se punea și numele copilului. 
Deoarece circumciziunea era un semn 
al legământului cu Dumnezeu, cel ce se 
sustrăgea voit acestui act nu mai făcea 
parte din comunitatea israelită și trebuia 
ucis (Facerea 17, 14).

De ce în a opta zi de la naștere?

Ziua a opta este o tranziţie de la starea 

infantilă la perfecţiunea personală, 
pentru că în această zi, în conformitate 
cu dispoziţiile religioase evreiești, 
pruncul devine copil și dobândește 
anumită o personalitate. Sfântul Andrei 
Criteanul separă primele 7 zile de după 
nașterea unui copil de cea de a opta, 
spunând că a opta zi este completarea 
celor șapte și începutul viitorului. În 
conformitate cu contextul religios 
evreiesc, a opta zi constituie o etapă 
extrem de importantă pentru existenţa 
umană a fi ecărui nou-născut, prin faptul 
că ea completează vârsta infantilă 
și deschide vârsta maturităţii, care 
duce la perfecţiune. „Aceasta se face, 
spune Sfântul Părinte, prin intermediul 
numelui, care este dat în ziua a opta”. 
Punerea numelui, cu alte cuvinte, 
oferă pruncului o anumită identitate 
personală. Acest act recunoaște, în mod 
solemn, dreptul natural al copilului 
de a fi  o existenţă personală, adică o 
fi inţă umană perfect constituită, printre 
celelalte fi inţe umane. Perfecţiunea 
despre care vorbește Sfântul Andrei aici, 
face referire la identitatea personală pe 
care o dobândește copilul atunci când își 
primește numele.

De ce este legată punerea 
numelui de tăierea împrejur?
Tăierea împrejur din ziua a opta, 

arată trecerea de la o stare carnală, la 
una spirituală. Actul liturgic, de tăiere a 
unui mici părţi din organism presupune 
respingerea unei condiţii trupești, în 
care fi ecare fi inţă umană se naște, în 
timp ce înlocuirea sa cu numele implică 
intrarea fi inţei umane într-o altă stare, 
spirituală, care duce la perfecţiune.

Sfântul Andrei Criteanul face referire 
la Avraam și tatăl său Terah, cu scopul 
de a clarifi ca aceste două condiţii. 
Terah, care era idolatru, reprezintă 
condiţia carnală a idolatriei, care are 
în vedere lumea materială, trupească, 
desprinsă de Creatorul său. Avraam 
reprezintă starea spirituală, care este 
în legătură cu Creatorul lumii, ca punct 
principal și esenţial de referinţă pentru 
viaţa omului și care îl face pe om 
membru al poporului lui Dumnezeu. 
Deci, Sfântul Părinte spune: „Pentru 
că natura avea să fi e frământată cu 
idolii de Terah, tatăl lui Avraam, a fost 
necesar ca un popor din Avraam să 
fi e pus deoparte pentru Creator, prin 
intermediul unei peceţi, până la venirea 
Lui, pecete necesară omului pentru a 
fi  reînnoit. Tăierea împrejur respinge 
un reziduu al cărnii și oferă un sigiliu 
pentru a opta zi, care are în vedere 
lucrurile viitoare”.

Așadar, aceste două evenimente, 
Tăierea împrejur a Domnului și 
primirea numelui, ne reamintesc 
nouă, creștinilor, că am intrat într-un 
legământ nou cu Dumnezeu și că am 
fost tăiaţi împrejur „cu tăiere împrejur 
nefăcută de mână, prin dezbrăcarea de 
trupul cărnii, întru tăierea împrejur a 
lui Hristos” (Coloseni 2, 11). În acest 
sens, chiar numele „creștin” (următor 
al lui Hristos) este un semn al intrării 
a omenirii într-un legământ nou cu 
Dumnezeu. 

(Articol postat pe doxologia.ro în 
data de 31 decembrie 2012)

6/19 ianuarie

În Rândul celor 12 sărbători importante 
creștine se numără și Boboteaza (Botezul 
Domnului), ţinută în fi ecare an, in ziua a 
6/19 a lunii ianuarie. Sărbătoarea este 
menită să reamintească cele petrecute 
la apa Iordanului, înainte ca Iisus să 
pășească în viaţa publică, la împlinirea 
vârstei de aproximativ 30 de ani. Întrucât 
în această zi Iisus s-a prezentat pentru 
prima dată în lume, sărbătoarea se mai 
numește și Epifanie, Teofanie, Arătarea 
Domnului. Încă din sec. 3, poate și mai 
înainte, este semnalat începutul acesteia. 
Cert este ca în “Constituţiile Apostolice” 
Boboteaza fi gura deja printre sărbătorile 
creștine, alături de Nașterea  Domnului 
și de Paști.

In Iordan botezandu-Te 
Tu, Doamne...

Sărbătorită încă de la început în ziua 
de 6 ianuarie, multă vreme împreună cu 
Crăciunul (lucru rămas până astăzi în 
practica a Bisericii Armene și a celorlalte 
biserici precalcedoniene), Boboteaza 
mai este cunoscută si sub numele de 
Epifanie, Teofanie, Arătarea Domnului, 
Descoperirea Cuvântului Întrupat.

Evenimentul Botezului este descris de 
către toţi evangheliștii. Sf. evanghelist 
Matei ne relatează că Iisus a venit din 
Galileea la râul Iordan unde boteza 
Ioan Botezătorul, cerând să fi e și el 
botezat. Ioan i-a zis: “Eu am trebuinţă 
să fi u botezat de tine și tu vii la mine” 
(Matei 3, 14), iar la răspunsul lui Iisus 
că așa se cuvine, a fost botezat de către 
Ioan. Boboteaza (Botezul Domnului) 
este o manifestare a celor trei Persoane 
ale Treimii: Fiul se botează în Iordan 
de către Ioan, Duhul Sfânt se coboară 
asupra lui Iisus în chip de porumbel, iar 
Tatăl din cer Îl declară ca fi ind Fiul său.

Boboteaza (6/19 ianuarie) și cu 
Sf. Ioan (7/20 ianuarie) aproape că 
formează una și aceeași sărbătoare. În 
ajun, preotul sfi nţește casele cu apa care 
a fost sfi nţita în dimineaţa aceea după 
Liturghie. Oamenii ţin post negru până 
ce vine preotul și beau din aceasta apă 
sfi nţită. Preotul este precedat de copii 
îmbrăcaţi în cămăși albe, sunând din 
clopoţei și deschizând calea preotului, 
strigând Kira Leisa, adică pronunţarea 

românească a grecescului Kyrie Eleison 
(Doamne miluiește). Pe lângă Troparul 
Bobotezei, copii cântă colinde speciale 
care descriu minunea care a avut loc 
la Iordan (Botezul lui Iisus). În ziua 
aceasta, în afara de preot, nimeni nu se 
duce colindând din casă în casă.

În ziua de Bobotează, după liturghie, 
preotul împreună cu enoriașii fac o 
procesiune spre un lac, râu sau vreun 
izvor, pentru slujba Sfi nţirii Apelor. 
Când Troparul Bobotezei începe, 
vânătorii și pădurarii satului împușcă 
peste ape „ca sa alunge duhurile 
necurate”. Astăzi, acest obicei a păstrat 
doar semnifi caţia festivă a unui foc 
de artifi cii, fi ind lipsit de simbolism. 
Dacă este frig, se pregătește o cruce de 
gheaţă, pentru a marca locul slujbei și la 
sfârșit preotul aruncă în apă o cruce de 
lemn, iar feciorii satului se aruncă să o 
scoată, chiar dacă este ger. Se crede că 
în ziua aceasta toate apele pământului 
sunt sfi nţite; de aceea femeile nu spală 
rufe pentru următoarele opt zile până la 
sfârșitul praznicului.

Tăierea Împrejur a Domnului Nostru Iisus Hristos

Botezul Domnului Nostru Iisus Hristos sau Boboteaza



societatea 5Nr. 1(270)  9 ianuarie 2014 CURIERUL ORTODOX

 Nașterea Domnului reprezinta una 
dintre cele mai iubite sarbatori de pe 
mapamond, atat pentru semnifi caţia sa 
aparte, celebrând nașterea lui Iisus, cât și 
pentru bucuria de a oferi și primi daruri. 
In afară de asta, Nașterea Domnului ne 
apropie cu pași repezi de noul an, pe care 
fi ecare dintre noi îl asteaptă mai frumos 
și mai prosper decât cel care tocmai se 
sfârșește.

 Fiecare popor își serbează Nașterea 
Domnului într-o atmosferă plină de 
farmec și voie bună, în funcţie de 
tradiţiile și obiceiurile care îl defi nesc. 
Nașterea Domnului reprezintă una 
dintre cele mai iubite sărbători de pe 
mapamond, atât pentru semnifi caţia sa 
aparte, celebrând nașterea lui Iisus, cât și 
pentru bucuria de a oferi și primi daruri. 
În afară de asta, Nașterea Domnului ne 
apropie cu pași repezi de noul an, pe care 
fi ecare dintre noi îl așteaptă mai frumos 
și mai prosper decât cel care tocmai se 
sfârșește.

 Fiecare popor își serbează Nașterea 
Domnului intr-o atmosferă plină de 
farmec și voie bună, în funcţie de 
tradiţiile și obiceiurile care îl defi nesc.

În România, Nașterea Domnului 
se sărbătorește cu mare fast, fi ind o 
sărbătoare mult dorită de toţi românii. 
Chiar mai mult decât la alte popoare, 
obiceiurile și datinile imbogăţesc 
spiritual și infrumuseţează ultimele zile 
din an.

 Astfel, cu câteva zile înainte de mult 
așteptata celebrare a Nașterii Domnului, 
există obiceiul de a merge cu capra, un 
ritual în care o ceată gălăgioasă de voinici 
îmbrăcaţi în straie pestriţe și cu măști de 
capră sau cerb dansează în speranţa ca 
anul care vine va fi  unul roditor. Obiceiul 
durează din Ajun și până la Anul Nou. 
La colindele melodioase cântate în 
zilele de Crăciun, alături de cunoscutul 
plugușor, se adaugă și cântecele de stea. 
Umblatul cu sorcova întregește arsenalul 
obiceiurilor din timpul sărbătorilor de 
iarnă.

 Masa copioasă de Nașterea Domnului 
aduce în prim plan porcul, care este 
injunghiat în ziua de Ignat, obicei care 
aduce aminte de sacrifi carea porcilor în 
antichitate, ca jertfă adusa zeilor. Copiii 
sunt puși să călărească animalul omorât, 
ca să nu se strice carnea, conform 
tradiţiei. Sarmale, fripturi, colaci, 
plăcinte, prăjituri și cozonaci formează 
ospăţul de Crăciun.

În SUA, poate mai mult decât în 
altă parte, ţinând cont că l-a dăruit pe 
Moș Crăciun (Santa Claus) așa cum 
este el cunoscut astăzi, chiar dacă s-a 
inspirat după Sf. Nicolae, sărbătoarea de 
Nașterea Domnului fascinează întreaga 
ţară, iar pregătirile încep imediat după 
Ziua Recunoștinţei.

 Spectacolul străzii este unul robitor, 
frumuseţea și strălucirea caselor 
împodobite cu meticulozitate, americanii 
aproape întrecându-se unii pe alţii, 
bogăţia de brazi decoraţi prezenţi în 
fi ecare piaţă și în marile centre comerciale 
îmbogăţesc vizual și sufl etește fi ecare 
creștin. Nu trebuie ratat bradul afl at în 
faţa Centrului Rockefeller. Pe lângă 
toate acestea, Moș Crăciun se plimbă 
voios peste tot și împarte daruri copiilor, 
îndemnându-i să își pună dorinţe, fi ind 
omniprezent oriunde te-ai duce. 

 Colinde de Nașterea Domnului 

cântate de tineri care cutreieră străzile 
se aud frenetic ori în surdină în mai 
toate locurile publice. În același timp, 
acordurile melodioase se fac auzite în 
fi ecare familie, în jurul bradului sau a 
șemineului. În grădina Casei Albe se 
înalţă maiestuos un brad imens.

Un obicei întâlnit la americani, dar 
și la germani și olandezi, este acela de 
a arde o buturugă timp de trei zile, prilej 
ce aduce aminte de momentul nașterii lui 
Iisus. Felicitări viu colorate și tipărite cu 
scene biblice și inspirate din scenele de 
iarnă iau cu asalt magazinele. Nu multă 
lume știe, totuși, că acest obicei a pornit 
de la americani, graţie unui german 
stabilit pe aceste meleaguri.

 În ceea ce privește masa de Nașterea 
Domnului, curcanul ocupă loc de cinste, 
servit cu legume la gratar, fripturi de porc 
și vită, alături de budinci și prăjiturile 
tradiţionale, în special de cele făcute cu 
dovleac și măr, cu fructe sau morcovi.

Germania a oferit lumii obiceiul de a 
împodobi bradul de Nașterea Domnului, 
care iniţial era decorat cu panglici 
colorate, lumânări și diferite dulciuri. 
Nemţii practică obiceiul de a aprinde 
câte o lumânare în cele patru duminici 
dinaintea sfi ntei nopţi care semnifi că 
nașterea Mântuitorului. 

 Cântece de Nașterea Domnului 
cunoscute, precum “O Tannenbaum” 
se fac auzite în timpul acestei sărbători 
ce produce bucurie în sufl etele tuturor. 
Oratoriul înălţător al lui Johann 
Sebastian Bach încântă mulţimea venită 
în bisericile și catedralele germane după 
ascultarea slujbei religioase din seara de 
ajun. 

 Târguri de Crăciun se deschid 
peste tot, fi gurinele din turtă dulce, 
prăjiturile, articolele de artizanat și 
obiectele confecţionate din ceramică 
înţesând pieţele de Crăciun din Dresda, 
Nurrenberg și Berlin. Pietele găzduiesc 
și diferite festivităţi, actori profesioniști 
sau amatori care interpretează scene cu 
tematică specifi că împânzesc străzile în 
spectacole atractive, procesiunea magilor 
fi ind la loc de cinste.

În Spania, iesle confecţionate din 
lemn și alte fi gurine ce intruchipează 
diferite personaje specifi ce sărbătoriri 
Nașterii lui Iisus, împodobesc casele 
spaniolilor, care încep festivităţile de 
Crăciun în ziua de   8 decembrie. 

 Ca și în Germania, cortegii de actori 
profesioniști sau amatori străbat străzile 
orașelor puternic luminate, interpretând 
procesiunea celor trei magi. Interesant 
este faptul că darurile de Nașterea 
Domnului sunt oferite tocmai de către 
magi copiilor, obicei care se găsește și la 
portughezi. 

 Seara de Nașterea Domnului este 
sărbătorită împreună cu familia, acasă, 
la o masă îmbelșugată cu friptură de pui, 
curcan sau miel.

În Marea Britanie, abia din 1660 
se sărbătorește consecvent Nașterea 
Domnului, după ce fusese interzis 
de nenumarate ori de către autorităţi, 
datorită amestecului de obiceiuri 
creștine și păgâne deopotrivă practicate 
până la acea dată. Dacă americanii 
ard buturugile, englezii ard un rug 
confecţionat din crengi de frasin, care 
simbolizează lunile anului ce tocmai se 
încheie. Colindele urcă în văzduh, în 
timp ce englezii se desfată cu un punci 

fi erbinte. Cele mai frumoase colinde se 
pot asculta, însă, în capela Colegiului 
King din Cambridge.

În case, în mirosul parfumat de brad, 
englezii savurează delicii culinare de 
Nașterea Domnului, din care nu lipsesc 
curcanul (sau gâsca ori raţa), fripturile, 
sosurile, plăcintele și budinca (Christmas 
Pudding), ce întregesc atmosfera acestei 
sărbători și liniștesc spiritele după 
noaptea de Ajun, în care se crede că 
duhurile rele și fantomele părăsesc 
castelele și criptele, obicei rămas din 
perioada păgână. 

 Copii își așteaptă cuminţi cadourile 
după ce i-au trimis scrisori lui Father 
Christmas, prin aruncarea acestora în foc, 
sperând că piticii le vor scoate prin horn 
și astfel dorinţele lor se vor împlini.

 După masa copioasă de Nașterea 
Domnului, englezii pornesc la vânătoare 
de piţigoi, chiar în ziua de Sf. Ștefan, 
amintind de legenda în care martirul 
creștin închis nu a mai putut să se salveze 
din cauza acestei păsări care a trezit 
gardianul ce îl păzea.

 Crenguţele de vasc împodobesc casele 
englezilor, ca și pe cele ale norvegienilor. 
Alte decoraţiuni și instalaţii luminoase 
îmbogăţesc vitrinele magazinelor, iar 
străzile orașelor strălucesc de lumini 
feerice. Pe lângă cadourile obișnuite, în 
Norvegia se oferă păpuși copiilor, care 
îl întruchipeaza pe Nisse, o variantă a lui 
Moș Crăciun.

Bradul este împodobit de către părinţi, 
care preferă să meargă în pădure și să îl 
taie singuri. În noaptea de Ajun se cântă 
colinde în jurul bradului și se așteapta cu 
bucurie deschiderea darurilor.

 În pieţele de Nașterea Domnului 
norvegiene întâlnim delicatesele lor 
specifi ce, ca brânza de capră, ciocolată și 
gemul de mure.

 Aidoma germanilor, danezii aprind 
cele patru lumânări din săptămânile 
predecesoare Crăciunului, semnifi când 
bucuria, speranţa, credinţa și pacea. 
Bradul împodobit cu panglici și lumânări 
și îmbogăţit la bază de mult așteptatele 
cadouri, este înconjurat de membrii 
familiei prin dans și cântece de colind.

 În Islanda se împodobesc brazii 
artifi ciali, lumânăriile fi ind cele mai des 
folosite decoraţiuni. De Ajun se merge 
la slujbă, se dansează și se cântă în 
jurul unui foc, iar darurile din cizmuliţe 
sunt “puse” de cei treisprezece fl ăcăi de 
Nașterea Domnului, omologii moșului, 
dar numai pentru copiii cuminţi, ceilalţi 
primind cartofi !

Pere Noel este așteptat în Franţa de 
către familia reunită la masa festivă, 
după ce fi ecare membru trece o lumânare 
de la unul la altul, până la cel mai tânăr. 
Se merge la slujbă, se fac petreceri și 
se împart cadouri. Magazinele atrag 
copiii cu jocuri de lumini, iar târgurile 

de Nașterea Domnului sunt împânzite 
în cele mai cunoscute locuri, căsuţele 
din lemn fi ind pline la refuz cu obiecte 
confecţionate manual, bijuterii și 
dulciuri. 

 La Paris, în faţa Primariei, vizitatorii 
au posibilitatea de a cumpăra produse 
artizanale ce provin din toată lumea, 
mai ales cele care înfăţișează ieslea în 
care s-a născut Iisus. Nu trebuie ratat 
un Crăciun petrecut la Disneyland sau o 
tură de patinaj la primul nivel al turnului 
Eiffel!

Pere Noel vine și în Belgia, dar în 
regiunea valonă, în timp ce în partea 
fl amandă își face apariţia St. Niklaas, 
care aduce cadouri copiilor în ziua de 
6 decembrie. De Crăciun, darurile sunt 
așezate sub brad și sunt deschise după 
cină sau a doua zi dimineaţa. Bomboane, 
prăjituri și ciocolata se servesc tot timpul 
în perioada sărbătorilor de iarnă.

Copiii greci colindă în ajun vestind 
Nașterea Domnului, plimbând cu ei o 
iesle sau o corăbioară ce reprezintă Arca 
lui Noe în miniatură. În Grecia, Moș 
Crăciun este înlocuit de Sf. Vasile care 
împarte daruri în ziua de 1 ianuarie. În 
ultima vreme, au împrumutat din fastul 
occidental, magazinele și străzile fi ind 
puternic luminate cu mult timp înainte 
de sărbătoarea propriu-zisă.

 Curcanul devine și la greci piesa 
centrală a mesei de Crăciun, neapărat 
împreună cu o pâine tradiţională numită 
hristopsomo. Prăjiturile cu miere 
încheie cu fast ospăţul, în timp ce aroma 
plăcintelor tradiţionale de Sf. Vasile 
satisface papilele gustative în noaptea 
dintre ani. Neuitat este banul ascuns în 
plăcinta, care poartă noroc anul ce vine 
celui care nimerește bucata respectivă.

Tradiţii de Crăciun în Africa
 În Congo, ziua de Crăciun începe 

cu grupuri de colindători care merg din 
casă în casă cântând colinde. În trecut, 
nimeni nu lipsea de la slujba de Nașterea 
Domnului, iar fi ecare participant celebra 
Nașterea Domnului aducând darurile sale.

 În Africa de Sud, în zilele noastre, 
după slujba de Crăciun, în faţa fi ecărei 
case se întind mese bogate la care sunt 
invitate rudele și prietenii apropiaţi. 
Mâncărurile tradiţionale de Crăciun sunt 
curcanul, friptura de vită, purcei de lapte, 
orez galben cu stafi de, legume, budinca 
de prune, biscuiţi.

 În Ghana, bisericile încep a fi  
decorate cu patru săptămâni înainte de 
Crăciun. În Ajun copiii colinda, iar seara 
oamenii se duc la biserică cu crenguţe de 
palmier și lumânări și se pun în scena 
piese de teatru cu scena nașterii.

 În Liberia, oamenii împodobesc 
palmierii. Masa de Crăciun este rotundă 
și se așează afară.

OBICEIURI DE NAȘTEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS
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Adevărata poveste a lui Moș Crăciun începe 
în Mira Lichiei (Turcia de astăzi), în urmă cu 17 
veacuri.

 Povestea lui Moș Crăciun începe cu Sfântul 
Nicolae, episcopul din Mira Lichiei. Sfântul 
Nicolae a devenit cunoscut în întreaga lume 
prin generozitatea sa faţă de cei nevoiași, prin 
dragostea lui pentru copii, precum și prin grija 
sa pentru marinari. De-a lungul secolelor s-au 
spus multe povestiri și întâmplări despre viaţa și 
faptele Sfântului Nicolae. Aceste relatări ne ajută 
să înţelegem caracterul său extraordinar și de ce 
este atât de iubit și venerat ca protector și ajutor al 
celor nevoiași.

Ajutător al celor afl aţi în nevoi

O relatare vorbește despre un om sărac, care avea 
trei fi ice. În acele zile, tatăl unei tinere trebuia să 
ofere viitorului ginere ceva de valoare, o zestre. Cu 
cât era mai mare zestrea, cu atât era mai mare șansa 
ca tânără să găsească un soţ bun. Fără zestre, era 
puţin probabil ca o fată să se căsătorească. Pentru 
a face rost de banii pentru zestre, tatăl a hotărât să 
le dea pe fete la desfrânare. Dar Sfântul Nicolae a 
prevenit acest lucru, lăsând în casa lor trei pungi 
de bani de aur. Pungile cu bani, aruncate printr-o 
fereastră deschisă, se spune că au aterizat în pantofi i 
lăsaţi înaintea focului, să se usuce. Acest lucru a 
dus la obiceiul copiilor de a pune pantofi i la ușă, 
așteptând cu nerăbdare cadouri de la Moș Nicolae.

De-a lungul secolelor, Sfântul Nicolae a 
continuat să fi e venerat de către creștinii ortodocși 
și catolici și cinstit de protestanţi. Prin exemplul 
său de generozitate arătată celor afl aţi în nevoie, în 
special copiilor, Sfântul Nicolae continuă să fi e un 
model de viaţă plină de compasiune. 

Dar cum a ajuns blândul și bunul Sfânt Nicolae 
un rotofei simbol american pentru petrecerile vesele 
și activitatea comercială de sărbători?

Sfântul Nicolae pășește pe continentul american

Numele de Moș Crăciun (traducerea 
englezescului „Santa Claus”) este o versiune 
americană a cuvântului olandez „Sinterklaas”, o 
formă prescurtată pentru „Sint Nikolaas” (Sfântul 
Nicolae). În ţările Europei Occidentale, cele care 
au trimis coloniști în tărâmul de peste Atlantic, 
cultul Sfântului Nicolae, înainte de Reformă, era 
cel mai puternic cult dedicat unui sfânt nebiblic. 
Studiile arată că existau peste 2000 de locașuri 
de cult închinate lui în Germania, Franţa și Ţările 
de Jos, înainte de anul 1500. Era de așteptat ca 
o personalitate așa de populară să fi e dusă și în 
America, lucru care s-a și întâmplat.

Locuitorii pământului american au început 
să popularizeze sărbătoarea Sântului Nicolae, ca 
un prilej în care se făceau cadouri, din secolul al 
XVIII-lea, dar fără vreun interes comercial. Însă 
latura comercială a început apoi să apară și numele 
Sfântului s-a schimbat treptat în Moș Crăciun 
(Santa Claus). În anii 1820, el a început să-și 
primească ornamentele recunoscute: reni, sanie, 
clopote. Toate acestea sunt de fapt realităţi ale lumii 
în care s-a născut. La acea vreme se circula cu sania 

în New York.

„Părinţii” Moșului

Clement Clarke Moore, un profesor new-yorkez 
de literatură orientală și grecească a avut o idee care 
avea să schimbe cu totul faţa Crăciunului american. 
În 1822, el a scris o poezie cu 56 de versuri, pe 
care a intitulat-o „O vizită din partea Sfântului 
Nicolae”, arhicunoscută astăzi ca „Noaptea dinainte 
de Crăciun” (The night before Christmas). Prin 
aceasta, aproape de unul singur, el a creat imaginea 
americană modernă a Crăciunului. Moore i-a dat 
și o nouă înfăţișare personajului poeziei sale: nu 
l-a reprezentat ca episcop, ci ca un spiriduș mic și 
vesel, îmbrăcat în blană, fumând din pipă și având 
un sac de jucării în spate. Moore i-a dat și o sanie, 
cu care zbura în văzduh, trasă nu de cai, ci de opt 
reni, fi ecare cu propriul nume.

Dar Moore făcuse doar începutul drumului 
pentru Moș Crăciun, așa cum îl știm. Timp de 
un secol a fost portretizat de zeci de artiști, într-
o mare varietate de stiluri, poziţii și culori, până 
când, în 1920, s-a conturat imaginea Moșului 
american standard, gras și îmbrăcat în costum 
roșu. Însă imaginea consacrată mondial a moșului 
îi aparţine lui Haddon Sundblom, care a creat-o 
pentru fi rma Coca Cola. Folosindu-se pe sine drept 
model, a întreţinut, timp de 35 de ani, o campanie 
publicitară de mare succes pentru fi rma de băuturi, 
popularizând și stabilind defi nitiv imaginea lui 
Moș Crăciun, ca un simbol al culturii comerciale 
contemporane.

Sfântul Nicolae vs. Moș Crăciun

Toate aceste elemente au luat formă în jurul 
fi gurii Moșului, devenind, din ce în ce mai 
mult, asociat cu comercialismul, lucru care este 
de înţeles, având în vedere instituţiile care au 
promovat această imagine, însă aceasta este o totală 
denaturare a originalului. Sfântul Nicolae era un 
simbol al milosteniei, pe când Moș Crăciun este 
un amestec ciudat de fi lantropie și comercialism 
agresiv. Sfântul Nicolae ajuta oamenii atunci când 
aveau ei nevoie. Dar cadourile făcute doar de dragul 
de a oferi ceva celor dragi ai noștri, care deja au 
ceea ce le trebuie, nu sunt în ton cu faptele milostive 
ale Sfântului Nicolae.

Există un interes crescând în Statele Unite ale 
Americii, cele care au dat lumii personajul, de 
acum grotesc, al lui Moș Crăciun, în recuperarea 
Sfântului original, pentru a ajuta la restabilirea 
unei dimensiuni spirituale a momentului festiv 
al Crăciunului. Pentru că, într-adevăr, Sfântul 
Nicolae, iubitorul de săraci și Sfântul ocrotitor al 
copiilor, este un model pentru felul în care creștinii 
trebuie să trăiască. Un episcop, Nicolae L-a pus pe 
Iisus Hristos în centrul întregii sale existenţe. Așa și 
noi, nu trebuie să uităm că centrul acestor sărbători, 
care ne stau în faţă nu este nimeni altcineva, decât 
Hristos, care se naște pentru noi în ieslea din 
Betleem.

Articol postat pe doxologia.ro la 19 decembrie 
2012, semnat de Ioan Lucian Radu.

 Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfi nţitului Mitropolit Vladimir, la iniţiativa 
Protopopiatului de Strășeni, a Școlii de Arte, a Doamnei Doina Munteanu și 
a Domnișoarei Doina Sârbu, la Strășeni s-a desfășurat cea de a VI-a ediţie a 
festivalului „Colindăm colindăm iarna”. La frumosul  eveniment au participat 
mai multe ansambluri de copii și adolescenţi care au prezentat numerosului 
public un program variat și foarte bine pregătit. Juriul care a apreciat prestaţiile 
participanţilor a fost compus din: Prot. Mitr. Victor Mihalachi, Protopop de 
Strășeni, Pr. Petru Eșanu, cleric al bisericii „Cuv. Parascheva”, Domnul Mihai 
Bobeico, Directorul Școlii de Arte din Strășeni, Doamna Rodica Buhnă, interpreta 
formaţiei „Mugurel”. Echipa de jurizare a împărţit tuturor participanţilor daruri 
alese pentru prestaţiile de excepţie, după care Părintele Blagocin a venit cu un 
cuvânt de felicitare către toţi cei prezenţi cu ocazia sfi ntelor sărbători de iarnă 
care se apropie, declarând că poporul nostru are cel mai frumos și mai variat 
evantai de colinde, interpretate atât de sincer și de deosebit de junii participanţi 
la concurs,  care au reușit să transpună în sală atmosfera deosebită a Crăciunului 
și au adus publicului momente de neuitat. Menţionăm că din an în an, festivalul 
de colinde din Propopiatul de Strășeni ia o amploare tot mai mare, devenind 
parte componentă a suitei de evenimente cultural-spirituale dedicate luminatului 
praznic al Nașteri Mântuitorului Hristos.

Festivalul cultural-duhovnicesc 
„Colindăm colindăm iarna” – la 
cea de a VI-a ediţie

Festivalul - concurs raional al 
datinilor și obiceiurilor de iarnă

Festivalul - concurs raional al 
datinilor și obiceiurilor de iarnă 
„Să trăiţi să-nfl oriţi” se organizează 
de către D.G.Î. Cahul în parteneriat 
cu Biserica Ortodoxă și are ca scop 
următoarele obiective:

Renașterea, propagarea și 
păstrarea obiceiurilor și datinilor 
strămoșești de iarnă.

Orientarea activităţii cercurilor 
și formaţiilor etnofolclorice spre 
coletarea, studierea și propagarea 
celor mai originale, autentice 
variante de colinde, urături și drame 
populare, cât și interpretarea lor în 

maniera și stilul corespunzător.
Programul concursului include: 

colinde, urături, semănat jocuri cu 
măști etc. La etapa fi nală colectivele 
au prezentat o expoziţie tradiţională 
specifi că zonei de provenienţă.

La festival au participat colectivele 
etnofolclorice din instituţiile de 
învăţământ preuniversitar și Centre 
de Creaţie ale Copiilor din raion.

Astfel, câștigătorul premiului 
marea a fost colectivul de copii din 
s. Crihana Veche iar pe primul loc 
s-a situat colectivul de elevi din s. 
Manta.

CUM S-A NĂSCUT MOȘ CRĂCIUN
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Recent, Parlamentul Republicii Moldova a hotărât ca 
data de 25 decembrie să fi e considerată zi de sărbătoare 
nelucrătoare, fi ind numită „Nașterea lui Iisus Hristos 
(Crăciunul pe stil nou)”. În argumentarea acestei modifi cări 
la „Legea cu privire la zilele de sărbătoare și de odihnă din 
RSS Moldovenească”, care este încă din decembrie 1990, 
autorii modifi cării constată că: 

- deși majoritatea creștinilor din Republica Moldova 
ţin Crăciunul pe vechi, adică pe 7 ianuarie, tot mai mulţi 
cetăţeni (nu se dau cifre sau procente) încep să ţină 
Crăciunul pe nou, adică pe 25 decembrie;  

- toate ţările Uniunii Europene ţin Crăciunul pe 25 
decembrie, ceea ce ar trebui să facem și noi, în semn 

de solidaritate cu cetăţenii acelor ţări (și, implicit, cu 
misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova), 
dar și ca o armonizare a sărbătorilor din iarnă între 
Republica Moldova și Uniunea Europeană.   

Nu ne oprim la faptul că, în cel puţin 6 ţări ale Uniunii 
Europene, există importante comunităţi ortodoxe care 
ţin sărbătorile pe stil vechi (Estonia, Lituania, Letonia, 
România, Bulgaria și Grecia). Acele comunităţi sunt 
recunoscute de stat, dar la Crăciunul lor (pe 7 ianuarie) nu 
se dă zi liberă, iar această inechitate nu este considerată 
drept discriminare – idee la care de asemenea fac apel 
autorii modifi cării acestei legi. Mai mult decât atât, în 
ultimii 10-15 ani, milioane(!) de emigranţi ucraineni, 
moldoveni, ruși, georgieni + „stiliștii” din România 
ș.a. care muncesc în Vestul UE și SUA sunt obligaţi să 
muncească pe 7 ianuarie, dar nimeni nu se apucă să le 
apere drepturile. Bineînţeles, oamenii întregi la minte 
nici n-au crezut vreodată că în UE sau SUA este dreptate 
și echitate, cum de fapt, nu este nicăieri în lume, nici 
chiar în „Sfânta Rusie”. Asta va fi  doar în Împărăţia lui 
Dumnezeu…, dar în acest caz măcar să nu minţim lumea 
că în UE se respectă drepturile tuturor. 

Până la urmă, altceva am vrut să spun, căci sărbătoarea 
pe 25 decembrie oricum avea dreptul la existenţă și nu văd 
nici un pericol în legalizarea ei, mai ales că și creștinii de 
stil vechi au o sărbătoare importantă în acea zi – pomenirea 
Sf. Ierarh Spiridon, arhiepiscopul Trimitundelor.   

Imediat după adoptarea acestei legi, presa a cerut opinia 
Mitropoliei Moldovei care, după părerea mea, a fost una 
foarte corectă și echilibrată. Părintele Vadim Cheibaș, 
secretarul Mitropoliei a declarat: „Biserica Ortodoxă și 
exponenţii săi marchează sărbătorile în conformitate cu 
calendarul iulian, adică pe stil vechi. Este o decizie care 
nu vizează Biserica Ortodoxă din Republica Moldova și 
nici enoriașii ei. Mai curând decizia a fost luată pentru cei 
care vin din alte confesiuni religioase, pentru misiunile 
diplomatice și alte persoane care sărbătoresc Crăciunul în 
această zi. Este opţiunea fi ecăruia dintre ei”. La acestea, 
părintele secretar a mai adăugat: „Prea mult ne-am 
obișnuit să spunem că suntem nemulţumiţi de un lucru 
sau altul. Nu e cazul să dăm o califi care acestei decizii. 
Biserica se întărește când are în faţa sa obstacole”. 

Partea proastă e că această reacţie din partea Bisericii, 

care poate fi  considerată una ofi cială, a stârnit mai multe 
neplăceri decât însăși legea. Diferiţi pseudo-teologi și 
pseudo-duhovnici, care de ani buni nu fac altceva decât 
să aducă o imagine proastă Bisericii, cheamă la proteste 
și revoluţii, considerând că Biserica și tradiţiile noastre 
sunt condamnate la pieire de către actualii politicieni. Este 
destul de simplu să demonstrezi că nici cei care s-au zbătut 
pentru data de 25 decembrie, dar nici cei care o apără pe cea 
de 7 ianuarie, nu fac decât „să se uite ca mâţa-n calendar”, 
pentru că habar nu au ce înseamnă acesta și cum se 
raportează Biserica la el. Mai mult decât atât, nici unii nici 
alţii nu vorbesc despre importanţa mântuitoare a Nașterii 
Domnului și felul în care ar trebui să ne pregătim și să 
trăim duhovnicește această sărbătoare, ci totul se limitează 
la un fel de numerologie. Or, problema calendarului este 
mult mai complexă, iar în Moldova, febra calendaristică 
este una sezonieră și seculară, fără nimic religios în ea… 

Închei această scurtă observaţie prin ilustrarea temerilor 
pe care cred că le-au avut și încă le mai au cele două tabere 
extreme: 

-     politicienii, ca niște „buni creștini” ce sunt, s-au 
gândit că, mergând la Biserică pe 25 decembrie pentru a 
se împărtăși, s-ar putea să găsească bisericile închise și de 
aceea s-au grăbit să facă această schimbare în lege pentru 
a nu rămâne neîmpărtășiţi; 

-   „ortodoxiștii calendariști”, preferând dezbinarea 
decât învăţătura de carte și duhul Evangheliei, s-au gândit 
că politicienii vor da buzna pe 25 decembrie la Biserică 
și în loc de slujba Sfântului Ierarh Spiridon, îi vor obliga 
pe preoţi să cânte slujba Nașterii Domnului, iar dacă vor 
refuza, îi vor scoate forţat la paradele homosexuale. 

Dar întrucât ambele temeri sunt mai mult decât 
fantastice, nu are rost să mai comentăm la acest subiect. 
Vreau doar să amintesc „ortodoxiștilor calendariști” 
că dacă tot le place să vorbească în permanenţă despre 
sfârșitul lumii și persecuţiile anti-creștine, să se aștepte la 
ce este mai rău pentru ei și pentru noi toţi, căci Hristos nu 
ne-a promis pace și liniște din partea autorităţilor politice, 
ci tocmai inversul. Iar politicienii moldoveni, indiferent de 
culoarea lor politică, nu fac excepţie… 

P.S. Felicit pe toţi creștinii (indiferent de calendar) 
cu marele praznic al Nașterii Domnului! Domnul să ne 
lumineze și să ne ajute în toate!

Deputaţii PL - Mihai Ghimpu, Președintele 
Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, 
Președintele Fracţiunii PL, Vicepreședinte al 
Partidului, Corina Fusu, Vicepreședinte PL, 
Boris Vieru, Vicepreședinte PL, Secretarul 
Fracţiunii Liberale în Parlament, și  Gheorghe 
Brega - au înaintat în Parlament, cu titlu de 
iniţiativă legislativă, proiectul de Lege Cu 
privire la arborarea simbolului Crucii creștine 
în Parlamentul Republicii Moldova. Totodată, 
pe lângă Deputaţii PL, acest Proiect a fost 
semnat și de Oleg Sârbu.

„Prin adoptarea acestui proiect de lege, 
Parlamentul va aduce în sânul său Crucea 
creștină, care este, la ora actuală, cel mai 
puternic simbol sacru și care însoţește mersul 

existenţei noastre de la naștere până la moarte”, 
este precizat în nota informativă a Proiectului 
de lege, întrucât Crucea reprezintă un punct de 
referinţă de o importanţă fundamentală nu doar 
religioasă, ci și istorică și culturală. 

În nota informativă a Proiectului se mai 
menţionează că în tradiţia medievală din 
Principatele române, inclusiv Moldova, se 
considera că izvorul puterii domnitorului 
era Însuși Dumnezeu, de aceea și ritualul de 
încoronare se chema „ungere”, iar titulatura 
“IO”, pe care o folosește, de exemplu, Ștefan 
cel Mare în Tetraevangheliarul de la Humor, 
arăta că domnitorul ocupa tronul din “mila lui 
Dumnezeu”. Învestirea domnitorului avea loc 
în câmp, în afara cetăţii de scaun. Încoronarea 

presupunea ungerea cu mir a domnului 
și înmânarea însemnelor puterii seculare: 
buzduganul, sceptrul și steagul de domnie. 

„Știind că puterea lor este din “mila lui 
Dumnezeu”, domnitorii se străduiau să 
guverneze cu dreptate. 

Parlamentul Republicii Moldova, care 
este organul suprem de putere și care dă 
legi ce determină cursul evoluţiei ţării și 
bunăstarea fi ecărui cetăţean în parte, nu poate 
face abstracţie de această tradiţie creștină cu 
semnifi caţii foarte profunde din  istoria noastră. 
Adoptarea proiectului de lege sus-menţionat ar 
fi , credem, în măsură să restabilească legătura 
prezentului cu o tradiţie istorică, culturală 
și creștină distrusă de epoca terifi antă a 

ateismului.
Demersul nostru este sprijinit și de faptul că 

în multe Parlamente din lume, inclusiv din ţări 
prietene, precum România și Polonia, simbolul 
Crucii Creștine este arborat la loc de cinste”, 
au mai accentuat Deputaţii în proiectul de lege 
înaintat.

Aceștia au reamintit că însăși Declaraţia de 
Independenţă a Republicii Moldova, publicată 
la 27.08.1991, în Monitorul Ofi cial Nr. 011, se 
încheie cu binecuvântarea: “Așa să ne ajute 
Dumnezeu!”. 

Departamentul Imagine și Comunicare al PL
13 decembrie 201
Sursa: http://pl.md/libview.php?l=ro&idc=

78&id=5234

PSIHOZA CALENDARISTICĂ EUROPEANĂ ÎN MOLDOVA

Proiect de Lege cu privire la arborarea simbolului 
Crucii creștine în Parlamentul Republicii Moldova

Crăciun, colinde, lumină
Vise și speranţe, șirag de gânduri calde, minunea cea 

divină vestită de colind s-au cuprins toate într-un frumos 
program intitulat sugestiv „E vremea colindelor”. 
Spectacolul a avut loc la liceul „Ion Creangă” din 
Soroca și a fost organizat de parohia „Sfi nţii Martiri 
Brâncoveni” în cadrul proiectului „Atelier de colinde 
bizantine”. Coordonatorul proiectului, Claudiu 
Mocanu, masterand la Facultatea de Teologie „Dumitru 
Stăniloaie” din Iași și cântăreţ în grupul psaltic „Glasul 
Pustnicilor”, deja al doilea an vine la Soroca în perioada 
octombrie-decembrie pentru a-i învăţa pe copii colinde 
bizantine mai puţin cunoscute în zona noastră. În acest 
an proiectul s-a extins și a cuprins încă două parohii, 
una din Chișinău și cealaltă din Orhei. Claudiu timp 
de trei luni a făcut drumul Iași-Chișinău-Orhei-Soroca 
și invers, învăţându-i pe copii colindele fără de care 
Crăciunul e de neconceput.

Copiii de la Soroca, împărţiţi în două grupe (mare 
și mică), au învăţat 11 colinde. Scăldate în frumuseţe, 
ele au transmis publicului spectator bucuria și emoţia 
sărbătorii Crăciunului. În afară de colindele bizantine au 
răsunat câteva colinde din repertoriul lui Ștefan Hrușcă 

și Ducu Bertzi: „Pe podele de nuiele”, „Florile dalbe”, 
„Deschide ușa, creștine”. Se zice că de Crăciun Iisus 
se naște în cele mai curate sufl ete de copil. S-a născut, 
la sigur, și-n sufl etele micuţilor din clasa a IV-a, care 
împreună cu doamna învăţătoare Elena Bacalâm au 
adus în scenă marea minune a lumii creștine – nașterea 
Domnului Iisus Hristos. În rolul Maicii Domnului a fost 
micuţa Maria Spinei, care e născută în zi de Crăciun și 
care a rostit cu inima cuvintele din scenariu.

Emoţii speciale de pe tărâmul frumuseţii și purităţii 
colindului au transmis publicului interpreta Tamara 
Boboc-Coșciug, grupul „Divinitate”, condus de Ion 
Rotari, grupul de preoţi „Brâncoveanu” și cel mai tânăr 
interpret – Ștefănel Huluţă-Saftiuc.

Astfel colindele ne-au purtat prin atmosfera tradiţiilor 
noastre populare, păstrate cu sfi nţenie de bătrânii 
satelor noastre, prin liniștea serilor de iarnă din ajunul 
Crăciunului, prin acea fărâmă de frumos și de bine, care 
ne face mai buni, mai curaţi la sufl ete și mai încrezători 
în ziua de mâine.

La fi nal preotul Sorin Huluţă, paroh al bisericii 
„Sfi nţii Martiri Brâncoveni”, unul dintre organizatorii 
spectacolului, a mulţumit copiilor, colegilor de la 
Iași – Claudiu Mocanu, Gheorghe Misoagă, Cristian 
Rusti, Radu Ursachi, părinţilor și, nu în ultimul rând, 

prezentatoarei Olga Gherghelegiu, directorului liceului 
”Ion Creangă” pentru buna găzduire. Toţi cei care au 
interpretat colinde au primit dulciuri și câte o diplomă 
de colindător din partea parohiei „Sfi nţii Martiri 
Brâncoveni”.

Proiectul a fost realizat cu contribuţia fi nanciară a 
unei voluntare creștine din SUA, care a dorit să rămână 
anonimă.

Nina Neculce (Observatorul de Nord. 24.12.2013)



8 internaţional Nr. 1(270)  9 ianuarie 2014CURIERUL ORTODOX

curierul ortodox
Publicaţie 

în limba română
Indice de abonare: 22034

“Curierul Ortodox”. Bd. Traian, 3/1
MD-2060 Moldova (Rep)
Tel. 77-25-33; 77-24-44

http://www.curierulortodox.info
fustei_nicolae@yahoo.com

REDACŢIA
Dr. Nicolae FUȘTEI - redactor șef,

Prot. Vasile CIOBANU - secretar responsabil,
Preot Dumitru TOLICO - redactor tehnic

Tipografi a “Prag”
str. Spicului 94,

Chișinău
Tirajul: 800
Comanda:  

MATERIALELE PUBLICATE REFLECTĂ DOAR OPINIA  AUTORILOR ȘI GRADUL LOR DE DOCUMENTARE

Stimaţi cititori, dacă aţi citit ziarul și nu doriţi să-l păstraţi, transmiteţi-l la alţi cititori, dar vă rugăm să nu-l folosiţi pentru necesităţi auxiliare

Stimaţi cititori! Nu uitaţi să vă abonaţi la “Curierul Ortodox” pe  anul 2013Stimaţi cititori! Nu uitaţi să vă abonaţi la “Curierul Ortodox” pe  anul 2013

A
dr

es
a 

re
da

cţ
ie

i

Cu ajutorul și pentru dragostea  
lui Dumnezeu, credincioșii parohiei 
Roma VII-Prima Porta au căutat 
să bucure printr-o mână întinsă și 
sufl etul deschis inimile oamenilor 
pribegi și necăjiţi din gara Tiburtina 
și autogara Anagnina de la Roma. 
Astfel că, în Duminica de după 

Nașterea Domnului, pentru cele 
câteva zeci de persoane  nevoiașe, 
întâlnite de voluntarii Parohiei  care 
au  dăruit  apă, ceai, mâncare, fructe 
și sucuri, a fost o înnoită mângâiere 
de Crăciun, informează episcopia-
italiei.it

http://basilica.ro/

În Capela „Sfântul Arhanghel Mihail“ a domnitorului Mihail Sturdza din Baden-Baden, care se 
afl ă în jurisdicţia Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, s-au desfășurat cu prilejul sărbătorii Nașterii 
Domnului o serie de activităţi misionare și pastorale, informează Ziarul Lumina. Acestea au avut ca 
fi nalitate apropierea și asumarea de către credincioși a identităţii de credinţă și a simţirii naţionale. 

Lucrarea misionar-pastorală pe parcursul anului 2013 la Capela „Sfântul Arhanghel Mihail“ - 
Baden-Baden (Germania) s-a centrat pe rolul Sfi nţilor Împăraţi Constantin și Elena în viaţa Bisericii 
și refl exia și importanţa lor pentru lumea de astăzi care trebuie să mărturisească într-un mod cât mai 
dinamic și coerent credinţa. „Pentru încununarea acestui program, în Postul Nașterii Domnului am 
prezentat profi lul și personalitatea părintelui profesor Dumitru Stăniloae. În fi ecare duminică, după 
terminarea Sfi ntei Liturghii, credincioșii au vizionat fragmente video cu interviuri ale părintelui 
Stăniloae pe diverse teme: sensul vieţii, rolul poporului român în istorie, rolul rugăciunii s.a.“, a spus 
pr. Bogdan Stavarachi, superiorul Capelei Sturdza. Acest parcurs media a fost încununat de cuvintele 
și referatele care s-au prezentat cu referire la viaţa și personalitatea părintelui Stăniloae. Aici amintim 
prezentarea video a referatului „Părintele Dumitru Stăniloae - Fidelitate și înnoire spirituală“ susţinut 
de arhimandritul Hrisostom Rădășanu, consilier al Sectorului învăţământ al Arhiepiscopiei Iașilor, 
referatul „Repere și idei principale în lucrarea și gândirea părintelui Stăniloae“, expus în Capela 
Sturdza de pr. prof. univ. dr. Viorel Sava, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, și expunerea 
cu titlul „Părintele Stăniloae: teologul, mărturisitorul, tatăl“ a Lidiei Stăniloae, fi ica marelui teolog. 

Activităţi dedicate sărbătorii Nașterii Domnului

În Postul Nașterii Domnului s-a continuat programul liturgic specifi c. Împreună cu părinţii 
slujitori din parohia Offenburg și cu pr. prof. univ. dr. Viorel Sava s-a ofi ciat Taina Sfântului Maslu 
pentru credincioșii care vin să se roage în Capela Sturdza și apoi și pentru credincioșii din parohia 
Offenburg. „Copiii au fost responsabilizaţi și în acest an să participe la ateliere de lucru, dorind ca să 
permanentizăm aceste acţiuni care se dovedesc cu adevărat formatoare pentru cei mici. Anul trecut, 
am desfășurat acţiunea «Și eu vreau să dăruiesc! Și eu vreau să ridic biserici!». Prin intermediul 
acesteia, copiii au contribuit la susţinerea proiectului «Centrul Bisericesc Ortodox din Munchen», 
coordonat de Preasfi nţitul Sofi an Brașoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române 
a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, pentru ridicarea primei mănăstiri ortodoxe române din 
Germania. În acest an, proiectul s-a intitulat «Și eu vreau să dăruiesc! Copii pentru copii!». Astfel, 
copiii au confecţionat ornamente pentru împodobirea bradului și a casei în preajma Crăciunului, 
iar banii care au rezultat din vânzarea acestor obiecte vor fi  direcţionaţi pentru un proiect susţinut 
și promovat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, intitulat 
«Burse pentru copii săraci». Prin intermediul acestuia, sunt susţinuţi fi nanciar copii capabili, dar 
cărora părinţii nu le pot oferi sprijinul fi nanciar necesar pentru continuarea studiilor. Cei care 
au participat au fost recompensaţi, primind în dar din partea capelei tricouri cu motive populare 
românești. De altfel, copiii au primit daruri și de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, iar de 
Crăciun, cei care au vestit Nașterea Domnului prin colind și poezie religioasă în limba română au 
fost recompensaţi cu daruri, ca rememorare a darurilor pe care Pruncul Iisus le-a primit de la magi“, 
a mai adăugat pr. Bogdan Stavarachi. În Duminica dinaintea Nașterii Domnului, la încheierea 
programului dedicat părintelui Dumitru Stăniloae, credincioșii au participat la un frumos concert de 
colinde oferit de un cor de tineri români talentaţi care activează la Opera din Karlsruhe și Tubingen. 
Ei au adus, pe lângă compoziţiile deja cunoscute, colinde și cântece de stea tradiţionale din diferite 
regiuni istorice ale României. Pe 25 decembrie 2013, după colindul copiilor, toţi credincioșii au 
vestit împreună Nașterea Domnului printr-un program intitulat „Noi umblăm si colindăm“.

http://basilica.ro/

 Creștinii din Gaza se afl ă la doar 
73km de Betleem, dar cei mai mulţi 
nu pot cu toate acestea să își petreacă 
sărbătoarea Nașterii Domnului în 
chiar locul unde s-a născut Iisus. 
Guvernul israelian a respins încă o 
dată sute de cereri de viză înaintate 
anul acesta de Biserica Catolică, 
respectiv de Biserica Greco-
Ortodoxă.

Suzy și Samer sunt un tânăr cuplu 
ortodox. Ea are 22 de ani, iar el 30. 
Amândoi cad sub incidenţa călătoriei 
pentru sărbători religioase și pentru 
vizitarea rudelor care trăiesc pe 
Malul de Vest, pentru cei cu vârstele 
între 16 și 35 de ani. De ani de 
zile ei trimit cereri pentru a ajunge 
în Betleem, deși știu că în baza 
interdicţiei cererile le vor fi  respinse. 
Suzy a declarat pentru Al-Monitor: 
“Speram să ne petrecem Crăciunul 
în Biserica Nativităţii. Dar pare 
imposibil. Aici spiritul de sărbători 
este redus, datorită crizei economice 
din Gaza și puţinilor creștini.” Samer 
a spus la rândul său: “Este visul 

fi ecărui creștin să își petreacă această 
sărbătoare la Betleem. Geografi c, 
noi suntem foarte aproape de acest 
oraș, dar totuși ne este imposibil să 
mergem acolo.”

Episcopul greco-ortodox Alexios 
a declarat: “Am trăit în Gaza în 
ultimii 12 ani. Am fost martor la 
toate războaiele și acum sunt martor 
la blocada dură impusă orașului 
și locuitorilor. Cer puterilor lumii 
să intervină pentru a se permite 
cetăţenilor din Fâșia Gaza să intre în 
normalitate.” A explicat că Biserica 
trimite cereri an de an, dar sunt 
respinse. Motivaţia interdicţiei o 
constituie războiul dintre Israel și 
Palestina, iar victimele interdicţiei 
sunt tinerii. Jabr al-Jaldeh, 
responsabil cu relaţiile Bisericii 
Greco-Ortodoxe din Gaza, a 
explicat că mii de creștini de diferite 
confesiuni au cerut, prin Patriarhia 
de la Ierusalim, permisiunea de a 
merge la Betleem pe 7 ianuarie. Unii 
au primit viza, dar 214 tineri au fost 
respinși având vârstele între 16 și 35 
de ani.

În acest an, guvernul Hamas 
a făcut unele concesii creștinilor, 
permiţându-le să decoreze unele 
magazine și să înalţe un brad în oraș. 
Dar celebrările sunt permise doar la 
nivel secular, cele religioase fi ind 
limitate în spaţiul bisericilor. Lisa al-
Souri, de 20 de ani, și soţul ei Tarek, 
de 27 de ani, un cuplu catolic, și-au 
celebrată Crăciunul la Betleem acum 
mai bine de 10 ani. Ei își amintesc 
de sărbătorirea Crăciunului în Gaza 
acum câţiva ani, când se bucurau de 
o mai mare libertate. “Doresc să îmi 
celebrez Crăciunul aici, în Gaza, cu 
restul oamenilor, așa cum o făceam 
în trecut.”

ttp://www.catholica.ro/

Acţiunea caritabilă “Dăruind vei 
dobândi” în Episcopia Italiei

Tinerii creștini din Gaza nu pot 
intra în Betleem

Manifestări religioase și culturale 
la Baden-Baden


