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Sfânta Scriptură ne spune că lumea văzută, făcută de Dumne-
zeu, a ieşit din mâna Făcătorului său curată, sfântă şi desăvârşită. 
„Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte" 
(Facere, I, 31). Şi omul cel dintâi era făcut curat şi fără de păcat. Dar 
păcatul a intrat şi în inima omului şi Fiul lui Dumnezeu, luând trup 
omenesc, s-a coborât pe pământ ca să „osândească păcatul în trup" 
(Romani, VIII, 3). Curăţind şi sfinţind firea noastră în Sine însuşi, 
prin ea a sfinţit şi toată făptura. De aceea, Domnul Iisus Hristos s-a 
şi afundat în Iordan, ca să  sfinţească firea apei şi s-o  facă  izvor de 
sfinţenie pentru om. De aceea, la Botezul Domnului, parcă se repetă 
minunea de la facerea lumii.

Domnul nostru Iisus Hristos a început prin Botezul Său  lucra-
rea mântuirii  oamenilor  din  păcat,  marea  lucrare a slujirii Sale 
pământeşti pentru oameni. La sfârşitul şederii Sale pe pământ, şi 
prin cuvântul Său (Matei, XXVIII, 19), a aşezat Taina Botezului, 
prin care şi noi intrăm pe calea vieţii noastre pământeşti şi a meni-
rii noastre,  în familia fiilor Tatălui Ceresc şi dobândim dreptul la 
moştenirea fericirii veşnice.

Prin Botezul Domnului Sfânta Biserică ne îndeamnă, că dacă 
vrem să fim fii credincioşi ai Tatălui nostru ceresc, să alungăm din 
noi toată necurăţia, toată întinăciunea şi tot păcatul, să ne curăţim 
sufletul de aceste rele; ne îndeamnă să nu uităm niciodată că în Îm-
părăţia Cerurilor nu va intra „nimic pângărit şi nimeni care e dedat 
cu spurcăciunea şi cu minciuna…" (Apocalipsa, XXI,  27).

Pentru  aceasta şi-a îndeplinit lucrarea Sa pământească Dom-
nul nostru Iisus  Hristos, începând cu Botezul Său în apa Iordanu-
lui, ca să ne deschidă porţile Împărăţiei Cerurilor, să ne înveţe a 
merge spre aceste porţi şi prin Sfânta Sa Biserică să ne dea ajutor în 
lupta cu întunericul minții pentru a ajunge la iluminare, în lupta cu 
păcatele pentru a ajunge la despătimire.

 „E mare bucurie în lume!, – zice cuviosul Teodor Studitul, – 
Fiul lui Dumnezeu a venit la noi nu prin semne şi închipuiri, ci În-
suşi, prin naştere din Pururea Fecioara Maria”.

Odată cu Naşterea Mântuitorului Hristos s-a risipit peretele şi 
a dispărut prăpastia ce ne despărţeau de Dumnezeu. Prin Întrupa-
rea lui Dumnezeu-Cuvântul se re-creează, se re-zideşte firea omu-
lui. „Hristos se naşte ca să ridice chipul dintâi cel căzut…”; „Dum-
nezeu pe pământ S-a pogorât, ca să ne ridice pe noi la cer”, – învaţă 
Sfânta Biserică. Hristos a adus oamenilor cel mai mare adevăr, în 
El a răsărit „lumii lumina cunoştinţei”. S-a născut Hristos – şi pre-
tutindeni s-a răspândit lumina adevăratei cunoaşteri de Dumne-
zeu – lumina Ortodoxiei. Acum noi ştim, că Dumnezeu, Cel ce a 
făcut cerul şi pământul, este Unul după fire, dar întreit în Persoane. 
El este Duh Veşnic, Atotbun, Atotştiutor şi Atotvăzător, Drept întru 
toate şi Neschimbat, în veci Acelaşi. El este – Dumnezeul sfinţeniei 
şi al iubirii.

Păşind în anul 2013 al bunătăţii Domnului, adresăm tuturor 
cititorilor şi enoriaşilor noştri cele mai sincere felicitări cu marea 
şi mântuitoarea sărbătoare a Naşterii Domnului! Vă dorim puteri 
duhovniceşti şi trupeşti de la Dumnezeiescul Prunc Nou-Născut, 
bucurie duhovniceacă nesecată, răbdare, dragoste faţă de Dumne-
zeu şi aproapele, credinţă şi devotament faţă de Biserica cea Una, 
Sfântă, Sobornicească şi Apostolească şi statornicie neclintită pen-
tru Ortodoxie. 

Să ne străduim, ca viaţa noastră şi convingerile noastre să 
corespundă poruncilor lui Dumnezeu şi canoanelor Bisericii Orto-
doxe şi atunci pacea lui Hristos, ce s-a arătat în Dumnezeiasca În-
trupare, va pătrunde în fiecare inimă şi va distruge orice ură, dez-
binare şi dezunitate. Steaua de la Betleem să lumineze calea vieţii 
noastre şi să nă călăuzească în nevoinţa corectă pentru a dobândi 
curăţia inimii, luminarea sufletului şi îndumnezeirea. Pagină pregătita de Protodiacon Ioan Munteanu

BOTEZUL DOMNULUINASTEREA DOMNULUI
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Postul Nasterii Domnului 
Nimic nu e 

întâmplător, totul 
este bine stabilit şi 

având un scop precis. 
Închinându-ne unui Dumnezeu al rân-
duielii, al ordinii, aşa cum îl numesc Sfin-
ţii Părinţi, e firesc ca Biserica să moşte-
nească acelaşi spirit şi să impună aceeaşi 
conduită. Arhitectura bisericii, pictura, 
catapeteasma, stranele, altarul, veşminte-
le liturgice, obiectele bisericeşti şi slujbe-
le, toate au o rânduială foarte clară în care 
sunt aşezate şi folosite. Nimic nu este în-
tâmplător. Dacă v-ar explica cineva cât de 
precisă este aşezarea evenimentelor isto-
riei bisericeşti şi a sfinţilor în pictura bise-
ricii, aţi percepe în mod simţit adâncimea 
teologiei şi frumuseţea Ortodoxiei.

Fiecare duminică şi săbătoare nu 
apare întâmplător într-o anumită perioa-
dă a anului bisericesc. Şi ca să observaţi 
asta o să intrăm puţin în atmosfera teolo-
gică a Naşterii Domnului.

Dacă Postul Paştelui e un post în care 
omul este chemat să lupte în primul rând 
cu patimile subtile ale sufletului printr-o 
nevoinţă aspră, Postul Naşterii Domnului 
este o perioadă în care omul este chemat 
să înveţe a iubi, dăruind şi renunţând la 
ale sale pentru cei sărăci. Acest post este 
mai blând, uşor de ţinut, şi pune mai mult 
accentul pe milostenie decât pe asceză. 
Sărbătorile şi duminicile dinaintea Naşte-
rii Domnului transmit acest mesaj, al mi-
lei şi iubirii faţă de aproapele, avându-şi 
izvorul în iubirea cu care Dumnezeu S-a 
făcut om, venind să ne mântuiască.

1.   Prima duminică a acestui post, 
este a 26-a după Rusalii, în care se vor-
beşte despre bogatul care a avut recolte 
bogate într-un an, şi stricându-şi hamba-
rele vechi, a făcut altele mai mari, ca să 
poată depozita totul cât mai bine. Averile 
adunate îi asigurau confortul material şi 
psihologic pentru o perioadă lungă de 
timp, ba avea şi mai mult decât îi era ne-
voie. Vestea că la noapte i se va lua sufle-
t u l şi va trece la judecata Domnului 
l-a luat pe nepregătite, fiind mustrat 

pentru tot cee a ce a strâns în 
zadar, nedreptăţindu-i pe 

săracii care mu-
reau de foame în 

jurul lui, şi 
lăcomindu-
se de a ţine 
totul numai 

pentru el. 
Morala e 
s impl ă : 
nu vă fa-
ceţi co-
mori pe 
p ă m â nt 

unde hoţii le fură iar rugina şi molia le 
mănâncă, ci faceţi milostenii ! daţi săraci-
lor ! şi aşa veţi avea comoară în ceruri.

2. Prima sărbătoare a postului Cră-
ciunului este Intrarea Maicii Domnului 
în Biserică, o zi în care sfinții Ioachim 
şi Ana îşi aduc fetiţa de numai 3 ani la 
templu. Aceşti oameni au puterea să-şi 
dăruiască unica lor fiica lui Dumnezeu, 
gest care se va dovedi a fi unul din cele 
mai frumoase daruri pe care le-a primit 
omenirea. Maica Domnului stă la tem-
plu pâna 15 ani, în Sfânta Sfintelor, până 
când îl va primi pe Hristos în pântecele 
ei, din care moment devine „mai cinstită 
decât heruvimii şi mai mărită fără de ase-
mănare decât serafimii”. După Hristos, 
nu a fost om care să se ridice la sfinţenia, 
curăţia şi iubirea la care a ajuns Fecioara 
Maria, cea care astăzi stă în sânul Sfintei 
Treimi, ca mamă a Fiului cel Unul născut 
din Tatăl. Din această zi în Biserici în-
cep să fie cântate catavasiile Crăciunului: 
„Hristos Se naşte slăviţi-L!”.

Gestul Sfinţilor Părinţi Ioachim şi 
Ana de a o duce pe Maria la templu pen-
tru o viaţă sfântă este un exemplu acum, 
când lumea se gândeşte ce cadouri să mai 
cumpere copiiilor. Ei amintesc că cel mai 
mare dar pe care poţi să-l oferi copilului 
tău este să i-L dai pe Dumnezeu. 

3. A doua duminică din post, este a 
27-a după Rusalii în care Hristos Domnul 
o tămăduieşte pe femeia gârbovă de 18 
ani. Din acest moment, ne apropiem cu 
paşi repezi de marea sărbătoare, şi Biseri-
ca începe să ne tâlcuiască taina întrupării 
lui Dumnezeu. Femeia gârbovă de atâta 
vreme este firea umană căzută în păcat şi 
neputincioasă iar vindecarea ei este mân-
tuirea adusă de Fiul lui Dumnezeu prin 
întruparea, viaţa, minunile, propovădui-
re, jertfa şi Învierea Sa.

4. După această duminică urmează 
sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, 
primul apostol a lui Hristos, cel dintâi 
care a dat curs chemării lui Dumnezeu 
de fi pescari de oamenii. Noi creştinii 
suntem lumina lumii, cei care arătăm 
prin fapte că Dumnezeu există, ne ajută, 
şi guvernează lumea permanent. Noi cei 
care postim, dăruim, ne rugăm, iertăm şi 
iubim, suntem o carte în care aproapele 
nostru poate citi iubirea lui Dumnezeu 
faţă de fiecare persoană în parte.

5. Urmează duminica a 30-a după 
Rusalii, în care un tânăr bogat care a pă-
zit toate poruncile lui Dumnezeu se în-
tristează când Hristos îi sugerează să-şi 
vândă averile şi să le dea săracilor ca să 
ajungă la desăvârşire. Oricât de multe 
daruri am face, oricât de milostivi am fi, 
dacă baza confortului sentimental al vie-
ţii noastre sunt banii, atunci încă n-am 

făcut nimic. A 
dărui e un gest 
de iubire, dar e şi un 
mod de a învăţa să te 
dezlipeşte de cele materiale, apropiindu-
te în acest fel uşor... uşor, de Dumnezeu.

 6. Ajungem pe 19 decembrie de 
ziua Sfântului Nicolae, unul dintre cei 
mai mari sfinţi şi ierarhi, stâlp al Bisericii 
lui Hristos. Viaţa lui "Moş" Nicolae poate 
fi definită foarte uşor prin câteva cuvinte: 
milostenie, mărturisirea credinţei şi slu-
jirea la altar. O viaţă care arată că Naş-
terea Domnului pe care o sărbătorim în 
curând n-a fost în zadar, ci a lăsat urme 
adânci în istoria omenirii, a schimbat lu-
mea, a răsturnat scara valorilor. Astfel de 
oameni, precum Sfântul Nicolae, au avut 
curajul să spună adevărul despre lume, 
să pună degetul pe rană. Sfinţii arată prin 
viaţa lor că lucrarea de mântuire a lui 
Dumnezeu pentru fiecare om în parte, 
nu este un ideal, ci o realitate continuă şi 
neîntreruptă până la sfârşitul lumii.

7.Urmează Sfântul Spiridon, săr-
bătorit pe 25 decembrie, a cărui virtute 
definitorie este smerenia. Sfântul Spiri-
don este pictat în icoană având un fes pe 
cap, semn al smereniei, în locul mitrei pe 
care o poartă ierarhii, semn al autorităţii 
şi puterii lui Hristos în Biserică. Această 
sărbătoare e o aducere aminte că oricâte 
virtuţi ar avea omul, fără smerenie totul 
e în zadar.

Ultimile două duminici din Postul 
Crăciunului ne introduc în atmosfera bi-
blică a Naşterii Mântuitorului Hristos:

8. Duminca a 28-a după Rusalii este 
numită şi a Sfinţilor Strămoşi după trup 
ai Domnului în care se aduce aminte des-
pre Avraam, Isaac, Iacob, Moise, David, 
Solomon şi toţi cei care au contribuit în 
mod semnificativ la lucrarea de mântuire 
a lumii. 

9. Duminica dinaintea Naşterii 
Domnului prezintă genealogia după trup 
a lui Iisus Hristos şi tainele ascunse ale 
acestui neam, nu întodeauna sfânt, ci de 
multe ori plin de păcate. Mântuitorul nu 
se supără să-şi asume moştenirea unei fa-
milii, a cărei faimă nu a fost întodeauna 
aşa bună. 

Aşa cum vedeţi, tot parcursul aces-
tui post este un drum pe care învăţăm să 
dăruim, să ne smerim şi să renunţăm la 
judecăţile noastre, şi treptat să intrăm în 
atmosfera Crăciunului şi să înţelegem 
tainele acestei mari sărbători. 

Dacă la această perioadă adăugăm 
colindele, frumuseţea slujbelor biseri-
ceşti  şi obiceiurile noastre, atunci putem 
să ne formăm o imagine clară despre 
atmosfera frumoasă şi dragă a Naşterii 
Domnului.

Atmosfera teologica a sarbatorilor de iarna~~ ~
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Singura mărturie scripturistică 
ce face referire directă la magii de la 
Răsărit este Evanghelia după Matei. 
Primele treisprezece versete ale celui 
de-al doilea capitol, în care ne este 
relatată istoria magilor, nu ne ofe-
ră însă detalii cu privire la țara de 
proveniență, la data sosirii, la nume-
le, la înfățişarea şi numărul lor. Sfînta 
Tradiție a fost însă cea care a afirmat, 
a îmbogățit şi a păstrat acest înțeles 
pînă astăzi în Biserică.

Astfel, prin Tradiție, magii de 
la Răsărit, au fost în tot acest timp, 
“foarte prezenți” în cultul şi viața Bi-
sericii. Ne vorbesc despre magi Sfinții 
Părinți în tîlcuirile şi omiliile lor la 
Evanghelia după Matei, reprezentările 
iconografice, dar şi imnografia.

Magi sau împărați?

Atît în Vechiul cît şi în Noul Tes-
tament cuvîntul mag are sensul de 
“magician”, “vrăjitor”. Un tropar din 
Mineul pe decembrie întăreşte acest 
aspect: "Pe magi, ucenicii vrăjitoru-
lui Valaam, îi cheamă Hristos, spre 
cunoştință prin stea şi Cel ce îmbracă 
cerul cu nori şi de Care se cutremură 
heruvimii în iesle se culcă, şi în peşteră 
încape cel ce umple toate”.

De obicei, în cîntările bisericeşti 
ni se spune că au fost împărați ai 
perşilor. La acest lucru a contribuit 
faptul că s-a considerat că Ps. 71,10-
11 ar face referire la aceştia: “Împărații 
Tarsisului şi insulele daruri vor aduce, 
împărații arabilor şi ai reginei Saba 
prinoase vor aduce.  Şi se vor închi-
na lui toți împărații pămîntului, toate 
neamurile vor sluji lui."

Numărul și numele
 magilor

Spuneam că nici numărul, nume-
le şi nici descrierea fizică a magilor nu 
apar în Biblie. Cu toate acestea, unele 
tradiții s-au adăugat relatării biblice, 
mai întîi prin intermediul tradiției 
orale.

Numărul magilor - trei - derivă 
din cel al darurilor pe care aceştia le-

Magii în tîlcuirile Sfinților 
Părinți

Sfîntul Iustin Martirul (+165) în 
Dialogul cu Iudeul Trifon, interpre-
tează magii ca pe împlinirea profeției 
vechi testamentare cu privire la ve-
nirea Răscumpărătorului. Pentru 
Sf.Iustin, magii erau preoți ai unui 
cult oriental şi practicieni ai magiei 
şi astrologiei. Vizita magilor la iesle 
a reprezentat momentul convertirii 
lor precum şi momentul renunțării la 
practicile idolatre. 

Ceea ce poate fi recunoscut drept 
cea mai impresionantă exegeză este 
aceea potrivit căreia magii au fost 
primii mărturisitori ai Sfintei Treimi. 
Aceasta explică apariția lor în aproa-
pe toate imaginile artistice şi tradițiile 
literare ca trei oameni, diferiți, însă 
asemănători. Magii s-au închinat lui 
Hristos ca unui Dumnezeu oferindu-i 
aur, tămîie şi smirnă.

Părinții au interpretat şi au dez-
voltat însemnătatea simbolică a daru-
rilor. Potrivit Sfîntului Irineu de Lyon, 
magii i-au oferit lui Iisus mir (care era 
folosit la ungerea cadavrelor) pentru 
a arăta că Acesta avea să moară şi că 
va fi înmormîntat din dragoste pentru 
oamenii muritori, aur deoarece era un 
Împărat în Veşnica Împărăție, şi smir-
nă (arsă pe altar ca jertfă) pentru că 
era Dumnezeu.

Scriind din Cartagina, la o 
generație după Sf.Iustin, părintele 
apostolic Tertulian sugerează că visul 
magilor care le-a spus să se întoarcă 
la casele lor pe altă rută, nu trebuie 
înțeles numai literar, ci şi ca o mustra-
re pentru a părăsi obiceiurile şi prac-

Cultul magilor

S-a afirmat că după ce s-au întors 
în țara lor, ulterior, magii ar fi primit 
botezul de la Sfîntul Apostol Toma 
propovăduind la rîndul lor credința 
în Hristos. Această tradiție aparține 
unui scriitor arian şi nu apare mai 
devreme de secolul al VI-lea. Acest 
autor recunoaşte că scrie după cartea 
apocrifă a lui Set, şi ceea ce scrie des-
pre magi ține de legendă.

În 490, Împăratul bizantin Zenon 
a afirmat că a descoperit rămăşițele 
celor trei "regi” undeva în Persia, adu-
cîndu-le în Constantinopol. Moaştele 
au ajuns în Apus probabil în timpul 
Cruciadelor, mai întîi în Milan fiind 
aduse de Frederik Barbarossa în 1164 
în Cologne. Sunt cunoscuți de către 
pelerini şi turişti drept "Cei trei Regi 
din Cologne”.

***
Chiar dacă în Biserica Ortodoxă 

nu există o sărbătoare închinată celor 
trei magi, aceştia sunt întîlniți  în două 
creații esențiale ale Sfintei Tradiții ce 
constituie fiecare, o adevărată sinteză 
teologică a Naşterii Domnului: tropa-
rul şi icoana praznicului.

Iată textul troparului, pe care 
îl auzim atunci cînd preotul ne 
binevesteşte Naşterea Domnului ve-
nind în casele noastre cu icoana, dar 
şi de mai multe ori în slujba de Cră-
ciun: "Naşterea Ta, Hristoase Dum-
nezeul nostru, răsărit-a lumii lumina 
cunoştinței; că întru ea cei ce slujeau 
stelelor de la stea s-au învățat să se în-
chine Ție, Soarelui dreptății, şi să te 
cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, 
Doamne, slavă Ție!”

Radu Alexandru

Cine erau magii de la rasarit?

au făcut lui Hristos, după cum ne spu-
ne Matei. O pictură din Catacomba 
Domitilei arată patru magi în timp ce 
una din Catacomba lui Petru şi Mar-
celin numai doi. Mai multe documen-
te siriene numesc doisprezece magi.

O evanghelie armeană de la anul 
500, îi numeşte pe Melkon, Regele 
Persiei, Gaspar, Regele Indiei şi Bal-
tazar, Regele Arabiei - fiind cea mai 
apropiată mărturie de variantele apu-
sene Melchior, Gaspar şi Baltazar.

ticile idolatre, de a nu mai merge pe 
calea vieții anterioare. În acest sens, 
cîntările bisericeşti afirmă că magii 
au primit lumina Duhului Sfînt: "Ce-
reasca Stea din pîntecele Tău a răsărit 
şi pe cititorii în stele i-a îndemnat să o 
vadă, care cu cunoştința ei s-au lumi-
nat întru Duhul, Preacurată Fecioară, 
pururea binecuvîntată.”

~ ~
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Deşi Crăciunul este aceeaşi sărbătoare în lumea întregă, totuşi popoarele îl sărbătoresc 
diferit. În Germania, spre exemplu, ştim că se cinsteşte Bradul; în America, Moş Crăciun, 
iar la noi, Naşterea lui Hristos. Dacă la nemţii şi americanii tradiţionali, influenţa creştină 
este  ştearsă (în sensul că pomenesc şi ei în treacăt de Naşterea lui Hristos), la noi se păs-
trează încă vie sărbătoarea Crăciunului, având în vedere  “Întruparea lui Dumnezeu”.

Şi noi am introdus tradiţiile  bradului şi ale lui Moş Crăciun, care au prins, cu fieca-
re generaţie nouă, parcă, tot mai mult teren în tradiţia noastră. Să fie aceasta o pierdere 
treptată a identităţii noastre creştine prin uitarea obiceiurilor noastre? Sau suntem uşor de 
impresionat de luminiţele electrice jucăuşe şi darurile bogate ale lui Moş Crăciun, uitând 
că, dacă nu se năştea Hristos – ca să ne îndumnezeiască – sărbătoarea Crăciunului nu mai 
exista?

Dacă popoarele pământului sărbătoresc acelaşi Crăciun, dar cu accente diferite, pu-
tem observa că, şi generaţiile contemporane au o abordare diferită a Crăciunului. De la 
copilărie pănă la senectute, există şi la noi în ţară o abordare diferită a Crăciunului, dar 
cu ceva în comun: COLINDUL. Nu cântece de Crăciun, ci Colinde,  care exprimă esenţa 
sărbătorii: “Astăzi s-a născut Hristos”, “O, ce veste minunată”, “Deschide uşa creştine”, ş.a. 
Este adevărat că, mai sunt şi alte colinde preluate din alte obiceiuri tradiţionale (în special 
de la peţit şi cununie), dar acestea fac parte din alt subiect.

Acum aş dori să schiţez, pe scurt, un model de petrecere al unui “Crăciun tineresc”. 
Mă opresc asupra tinerilor, pentru că tînărul are sufletul însetat de cunoaştere, de ex-
perienţe şi trăiri noi. Învăţătura ortodoxă învaţă că, sufletul nu îmbătrâneşte şi nici nu 
întinereşte; rămâne acelaşi, dar îmbogăţit cu multă experienţă, cu virtuţi sau păcate, astfel 
încît se poate spune, şi despre un om bărân, că are suflet tânăr, dacă nu se “baricadează” 
în cunoştinţele lui, ci are deschidere spre cunoaştere, spre experienţe şi trăiri noi, care să-l 
îmbogăţească sufleteşte, nu doar intelectual. “Nu mic este folosul sãdirii în sufletele tine-
rilor o oarecare înrudire şi obişnuinţã cu virtutea, pentru cã din pricina frãgezimii vârstei, 
învãţãturile unor astfel de oameni se înfig adânc şi rãmân pentru totdeauna…. Singurul 
bun care nu se pierde este virtutea; rãmâne atât celui în viaţã, cât şi celui cãruia i s-a sfârşit 
viaţa,” ne spune Sf. Vasile cel Mare, în “Cuvînt către tineri”.

Începutul unei zile liturgice a unei sărbatori este seara zilei precedente.  Cu alte cu-
vinte, sărbătoarea Crăciunului începe cu seara de ajun, când copiii încep să umble “pe la 
case-a colinda”. Pentru cei mai mari, cu pricepere, seara de ajun începe cu vecernia pentru 
ziua Crăciunului.

Vecernia este o slujbă de seară a bisericii, în care se aduce laudă lui Dumnezeu şi se 
creează o legătura “triunghiulară” între Dumnezeu cel lăudat, momentul sărbătorit (Naşte-
rea Domnului) şi noi, cei  prezenţi la acest moment, dornici de binecuvântarea şi ajutorul 
lui Dumnezeu. După terminarea vecerniei (care ţine cu apoximaţie o oră şi jumătate), ti-
nerii se întâlnesc în faţa bisericii şi îşi planifică traseul pentru colindat din seara ajunului.

Cu nimic nu se poate compara colindatul din casă în casă cu prietenii, la familiile 
noastre sau ale lor, unde, pe lângă gustările pregătite special pentru această sărbătoare, în 
fiecare casă suntem întâmpinaţi cu aşteptare, emoţie şi dragoste. Acestea împlinesc sufle-
tul omului.

Mulţi tineri au obiceiul să se adune în preajma acestor sărbători, la munte, în cluburi 
sau în alte localuri pentru a se „distra”, cu muzică, dans, băuturi şi mâncăruri. Chiar dacă 
experienţa lor personală le spune că toate acestea îi împlinesc, totuşi este bine de observat 
că, obiceiurile de Crăciun sunt unice prin manifestările specifice acestui moment, care se 
întâmplă o singură dată pe an. Celelalte mijloace de „distracţie”, pomenite se pot împlini 
oricând, în cursul unui an – evident, pentru cine le doreşte.

Colindatul mai are şi o dimensiune propovăduitoare, întrucât se vesteşte epic lucrarea 
mântuitoare a lui Dumnezeu. Dacă vom fi atenţi şi la textul colindelor – nu doar la melo-
die – vom observa acest lucru.

Acum, în pragul Crăciunului vreau să urez  tinerilor, cărora le-am adresat 
aceste gânduri, nu să-şi umple traista cu covrigi, mere şi nuci, cum se urează la 
început de colindat, ci îndreaptă spre a se „umple” de înțelepciune şi virtute .

De asemenea vreau să le mai urez, ca Domnul, Cel ce ne-a lăsat 
această feerică sărbătoare şi a transformat ieslea în palat şi grajdul 
în rai, umplându-le cu dumnezeiasca Lui prezenţă, să-şi facă în 
inima lor palat, iar viaţa lor s-o facă un rai, pentru vecie! 

Crăciun cu multă bucurie sfântă, alături de cei dragi!
Preot Iulian Naroş

Cerul şi pămîntul
Cerul şi pămîntul 
În cîntec răsună
Îngeri şi oameni
Îngeri şi oameni
Cîntă împreună
Refren:
Hristos se naşte,
Domnul coboară
Îngerii-i cîntă,
Magii îl adoară
Păstori aleargă, 
Ieslea-nconjoară,
Mari minuni se întîmplară

În Viflaim azi
În Viflaim azi
E mare minune
Vergura curată 
Vergura curată
Fiu născut în lume
Refren...

Din cer cuvîntul
Din cer cuvîntul
În trup se arată
Noaptea din lume
Noaptea din lume
Zi se face-ndată
Refren...

Din răsărit vin
Din răsărit vin
Magi cu bucurie
Cu dar de smirnă
Cu dar de smirnă
Aur şi tămîie
Refren...

Hristos se naşte
Hristos se naşte
Veniți la-nchinare
Cu vesel suflet
Cu vesel suflet
Veselă cîntare
Refren...

Cerul si pamîntul~
,Tinerii în biserica de Nasterea Domnului~

,
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Ușa pocăinței - o ușă de mici dimen-
siuni încrustată în zidul gros de piatră al Biseri-
cii Nașterii - a fost făcută și amplasată în zid în 
perioada otomană, cu scopul de a împiedica pe 
necredincioși să intre înăuntru călare. De aseme-
nea, această ușă, pe lîngă faptul că obliga pe ori-
cine să descalece de pe cal, obliga pe vizitator și la 
o plecare a capului în semn de cinstire a locului. 
Un motiv bun poate fi și acela al unei mai bune 
apărări în cazul unui atac al musulmanilor.

 Această ușă a fost plasată în locul unei alte 
uși mai vechi, din perioada cruciadelor, care era 
mult mai mare. Marginile ușii celei mari se pot 
observa încă deasupra celei mici. Tot aici se mai 
pot observa și marginile ușii patrate pe care o 
deținea Biserica Nașterii în momentul zidirii ei 
de către împăratul Iustinian.

Biserica Naşterea Domnului din 
Betleem este unul dintre cele mai im-
portante locuri creştine de închinare. 
Această biserică a fost ridicată pe locul 
peşterii în care S-a născut Mîntuitorul 
Hristos. De asemenea, Biserica Naşterea 
Domnului este şi una dintre cele mai 
vechi biserici creştine din lume păstrate 
pînă astăzi.

Biserica Naşterea Domnului din 
Țara Sfîntă se află în partea de răsărit 
a oraşului Betleem, la opt kilometri de 
oraşul Ierusalim. Complexul ce o în-
conjoară, acoperind aproximativ 12.000 
metri pătrați, include în afară de basilica 
propriu-zisă, o mănăstire ortodoxă, una 
catolică şi una armeană.

Naşterea Mîntuitorului Hristos este 
relatată în Evangeliile Apostolilor Ma-
tei şi Luca. În pofida micilor diferențe, 
care întăresc veridicitatea celor relatate, 
amîndoi Evangheliştii afirmă faptul ca 
Hristos S-a născut în Betleem şi a cres-
cut în Nazaret.

 Evangheliştii menționează doar 
faptul că Fecioara Maria L-a născut pe 
Hristos într-o "iesle". Nu se afirmă clar 
dacă locul acesteia era într-o "peşteră" 
sau într-un "staul". Însă, la mai puțin 
de un secol distanță, Sfîntul Iustin Mar-
tirul, cît şi Protoevanghelia lui Iacov 
menționează cuvîntul "peşteră". Aceasta 
nu este nici o contrazicere, căci, după 
cum era obiceiul în acea vreme, casele 
se ridicau în fața peşterilor care se gă-
seau în zonă, astfel încît peştera să poa-
tă fi folosită drept staul pentru animale. 
Spre întărirea acestuia vine şi tradiția, cu 
menționările găsite în scrierile lui Ori-
gen şi ale lui Eusebiu, acestea datînd din 
secolul al III-lea.

În anul 326, Sfîntul Împărat Con-
stantin şi maica sa, Sfînta Elena, au 
hotărît ridicarea unei biserici deasu-
pra peşterii. Această primă biserică a 
Naşterii Domnului, închinată la data de 
31 mai 339, avea un plan octogonal şi 
era poziționată chiar deasupra peşterii. 
În centrul acesteia, o gaură largă de 4 
metri, înconjurată cu o balustradă, ofe-
rea o privire de ansamblu a peşterii.

 Biserica ridicată în perioada Sfîn-
tului Constantin cel Mare a fost distrusă 
de către împăratul Justinian în anul 530, 
pentru a putea ridica, în locul ei, o bise-
rică mult mai încăpătoare. Biserica care 
se vede şi astăzi.

Perşii au cruțat Biserica Naşterii 
în timpul invaziilor din anii 614 de-
oarece, conform legendelor, aceştia 
au rămas profund impresionați de 
o reprezentare a Magilor care s-au 
închinat Pruncului, aducînd daruri. 

Reprezentați în scena Naşterii Domnu-
lui, magii de la răsărit erau îmbrăcați în 
haine persane - magii erau călători tot 
de origine persană.

Musulmanii nu au îndeplinit de-
cretul lui Hakim, dat în anul 1009 pri-
vind dărîmarea tuturor monumentelor 
creştine, deoarece, din vremea lui Omar 
(639), acestora li s-a oferit şi permis, 
spre slujire, folosirea unuia dintre tran-
septele Bisericii.

Cruciații au cucerit Ierusalimul la 
data de 6 iunie 1009. Împărații Baldwin 
I şi Baldwin II au fost încoronați în acest 
loc. Într-o atmosferă de totală înțelegere, 
francii şi bizantinii au contribuit împre-
ună la redecorarea în întregime a interi-
orului Bisericii Naşterii. Această acțiune 
s-a întins între anii 1165-1169. 

Biserica Naşterea Domnului a fost 
neglijată uneori, pe perioade mari de 
timp. Aceste perioade de neîngrijire au 
fost cele în care au domnit otomanii 
Mamluk şi Ottoman, dar, din fericire, 
Biserica Naşterii nu a fost afectată prea 
mult, şi nici dărîmată.

Alte încercări prin care a trecut 
Biserica Naşterea Domnului sunt cutre-
murul din 1834 şi incendiul din 1869, 
care au distrus mobilierul de lemn al 
peşterii. Cu toate acestea, biserica a 
supraviețuit tuturor încercărilor natura-
le sau umane la care a fost supusă.

 În anul 1847, furtul stelei de ar-
gint care marchează exact locul Naşterii 
Pruncului Hristos, a dus la o criză 
internațională ce a cuprins în întregime 
Locurile Sfinte. Această criză a dus, în 
cele din urmă, la Războiul din Crimeea 
(1854-1856).

La fel ca şi la Biserica Sfîntului Mor-
mînt, şi aici, părți din Biserica Naşterea 
Domnului se află sub controlul diferite-
lor confesiuni creştine. În anul 
1852, grija Bisericii Naşterii s-a 
încredințat mai multor cen-
tre creştine. Astfel, biserica se 
află în grija romano-catolici-
lor, a armenilor şi a grecilor 
ortodocşi. Grecii se îngrijesc, 
cu precădere, de întreținerea în 
bună stare a Peşterii Naşterii.

 Lăcaşul are trei altare: unul 
central şi două mai mici aflate 
în absidele laterale. Din aceste 
abside se coboară în Peştera 
Naşterii Domnului, propriu-zis 
o mică grotă naturală, situată 
chiar sub altarul central. Locul 
de cea mai mare importanță în 
lăcaşul dat. Această grotă a fost 

Biserica Nasterea Domnului din Betleem
cinstită ca loc al Naşterii lui Hristos încă 
din secolul al II-lea.

Inscripția în limba latină de pe 
marginea stelei de argint spune urmă-
toarele: "Hic de Virgine Maria Jesus 
Christus natus est." Traducerea: "Aici 
S-a născut Iisus Hristos din Fecioara 
Maria - 1717."

Steaua de argint este străjuită 
de cincisprezece candele care ard în 
permanență. Dintre acestea, 6 aparțin 
grecilor, 5 armenilor şi 4 latinilor.

Teodor Danalache

,
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În ultimii ani de mers duminică de duminică la biserică am observat 
beneficiile aducerii unui pomelnic  în faţa preotului şi ispitele care apar în 
acest „proces”. De ce oare e important pomelnicul? De ce este atât de necesar 
în cultul Bisericii Ortodoxe?

De când a apărut creştinismul şi până astăzi există multe familii în care 
doar o parte din membri ei cred în Hristos şi merg la Biserică, iar ceilalţi din 
necredinţă sau din diferite alte motive rămân acasă. Eu, oricât de mult l-aş 
iubi pe Dumnezeu, oricât de aproape aş fi de El, oricât de sfântă mi-ar fi via-
ţa, nu vreau să păşesc în rai fără cei dragi sufletului meu: fără soţia mea, fără 
copilaşii noştri dragi, fără mama, fără tata, fără finii noştrii, fără naşii noştri, 
fără prieteni, fără părintele duhovnic, fără mulţi alţii. Nu vreau să mă bucur 
fără ei, vreau ca toţi să fim împreună unii cu alţii şi alături de Dumnezeu.

Din acest motiv când o văd pe mama că nu merge la biserică în duminici 
şi sărbători mă întristez, dar în parte mă consolez că-i trec numele pe pomel-
nic şi preotul în sfântul altar o va pomeni, şi se va ruga lui Dumnezeu pentru 
ea. Prin pomelnic îi purtăm pe cei dragi în faţa lui Dumnezeu, aşa bărbaţii 
din Evanghelie îşi purtau prietenul foarte bolnav pe pat în faţa lui Hristos 
pentru a-l vindeca. 

„Şi văzând credinţa lor, El le-a zis: Omule, iertate îţi sunt păcatele tale.”
Asta se întâmplă şi la sfânta liturghie, văzând Domnul credinţa noastră 

şi iubirea pe care o arătăm celor de pe pomelnic, El le iartă păcatele arătându-
le milă şi compasiune, şi le oferă ajutor. Prin pomelnicul pe care-l aducem 
întregim familia Bisericii prezentă la liturghie doar parţial. 

Totuşi dacă ascultaţi cu atenţie rugăciunile preotului din timpul liturghi-
ei veţi observă că el pomeneşte în mod general, toţi oamenii de pe pământ, 
şi pe cei botezaţi şi pe cei din afara Bisericii, şi pe cei adormiţi şi pe cei care 
trăiesc. Bun, atunci care mai e scopul să-i pomenesc şi eu, dacă părintele se 
roagă pentru toţi deodată, şi niciunul nu va rămâne nepomenit?

Când m-am apropiat de Dumnezeu, vroiam să scriu cât mai mulţi oa-
meni pe pomelnic şi mereu îmi dădeam seama să las deoparte pe cineva, 
pentru că nu vor încăpea toţi. Astfel am început să-i scriu doar pe cei mai 
apropiaţi în limita spaţiului de scris. Scopul scrierii pomelnicului este în pri-
mul rând unul educativ pentru noi creştinii. Acea foaie mică de hârtie îţi 
arată că nu eşti singur pe drumul mântuirii, că eşti dator să le dai o mână de 
ajutor, că ar trebui şi tu seara să faci acelaşi lucru care-l face preotul: să stai în 
faţa lui Hristos şi al Maicii Domnului şi să le ceri ajutorul pentru 
familia şi prietenii tăi.

O altă problemă pe care am întâlnit-o a fost când mi-am dat 
seama că scriu pe foaie persoane care sunt pomenite şi de alţii pe 
pomelnicele lor. Lista numelor comune era destul de mare şi era 
foarte ciudat să nu-i pomenesc pe părinţii soţiei, care ştiu că-i po-
meneşte şi sora ei. Dar Dumnezeu mi-a arătat altceva: că scriind 
pe pomelnic pe cei dragi, chiar dacă sunt pomeniţi şi de mulţi 
alţii, asta mă apropie de ei. 

În 9 ani de mers la biserică am văzut cât de mult ajutor dă 
Dumnezeu persoanelor pomenite la biserică, chiar dacă ele nu 
sunt prezente şi ce apropiat sufleteşte mă simt de cei pe care-i 
pomenesc. Mare taină! Extraordinar lucru.

Nu uitaţi niciodată când participaţi la sfânta liturghiei să daţi 
un pomelnic cu cei vii şi unul cu cei adormiţi, chiar dacă n-aţi ve-
nit de la începutul slujbei, chiar dacă aţi ajuns la sfârşit. Cei care 
nu merg la Biserică au nevoie de ajutorul nostru. 

Nu vă leneviţi! Eu am facut-o de multe ori şi mi-a părut rău. 
Mă gândeam că oricum îi pomenesc la rugăciune seara, că ori-
cum îi pomeneşte pe toţi preotul, că n-am chef să scriu, că e frig 
afară, şi alte motive...

Un alt lucru foarte important este pomenirea celor adormiţi, 
care înfăţişează credinţa noastră în Învierea Domnului Hristos, 
în a doua venirea a Lui, şi în judecata finală. Îi pomenim pe cei 
trecuţi la Domnul ca să li se ierte lor păcatele, bine ştiind că rugă-
ciunile Bisericii (oamenii, episcopi, preoţi şi diaconi) pot scoate 
sufletele din iad.

Pomelnicul şi importanţa lui în credinţa ortodoxă

Iată cum se face un pomelnic:
La liturghie, parastas, sau acatist se scriu două po-

melnice separate, unul pentru cei VII şi altul pentru cei 
ADORMIŢI. Pe pomelnic se scriu doar numele persoa-
nelor şi nu problemele cu care se confruntă, bine ştiind 
că Dumnezeu cunoaşte viaţa şi suferinţele tuturor, şi-i va 
ajuta aşa cum trebuie. Pomelnicele poartă doar gânduri-
le cele bune către Domnul, orice rugăciune care-i cere lui 
Dumnezeu răul celorlalţi nu va fi luată în considerare de 
El, ba dimpotrivă poate să atragă şi o pedeapsă.

Ordinea în care se trec persoanele pe pomelnic este 
următoare:

1. Părintele care m-a botezat
2. Părintele care m-a cununat (dacă e cazul)
3. Părintele duhovnic
4. Naşii de botez
5. Naşii de cununie (dacă e cazul)
6. Părinţii şi fraţii mei
7. Părinţii soţului (soţiei) şi fraţii
8. Eu, soţul (şoţia) şi copiii
9. Finii de cununie
10. Finii de botez
11. Bunici, unchi, mătuşe, verişori, etc.
12. Prieteni
Această aşezare nu este una strictă, ci ea acordă o 

anumită importanţă persoanelor prin care Dumnezeu 
ne-a făcut fii ai Lui şi ai Bisericii prin har:  părinţi, naşi, 
preoţi, duhovnici etc.

Dumnezeule al dragostei, Ţie sunt dator 
a-Ţi mulţumi pentru dulcele simţământ al 
dragostei şi ocrotirii, de care mă bucur. O, Cel 
ce eşti izvorul tuturor bunătăţilor, revarsă bi-
necuvântarea şi binefacerile Tale peste acela 
pe care inima mea îl cinsteşte şi il iubeşte, peste 
robul Tău (numele). Apără-l de toate primej-
diile ce bântuie viaţa muritorilor pe pământ. 
Fă să răsară asupra lui întotdeauna un soare 
strălucitor, ca să risipească norii grijilor şi ai 
suferinţelor din viaţa lui. Umple inima lui de 
bucuria mântuirii Tale, povăţuieşte-i paşii pe 
căi drepte, în scopul mântuirii şi al fericirii. 
Nu lăsa ca apăsătoarele suferinţe să-i înno-
ureze fruntea şi să-i amărască inima. Neno-
rocirile lui să nu facă a i se coborî lacrimi în 
ochi, inima lui să nu fie jertfa întristărilor. Fă 
ca fiecare din zilele lui să fie o frumoasă zi de 
primăvară, viaţa lui să se asemene unui râu 
limpede şi lin, ce curge prin grădini înverzi-
te şi pline de flori. Iar dacă va fi ameninţat 
de nenorocire, fii apăratorul şi ocrotitorul 
lui, precum el este apărătorul meu. Ori în ce 
parte va merge sau se va afla, umbreşte-l cu 
bunătatea şi apărarea Ta. Dă-i, Dumnezeul 
meu, toate plăcerile şi toate bucuriile iertate 
muritorilor care păzesc poruncile Tale si că 
fac bine aproapelui lor. Îngerul Tău cel bun 
să-l însoţească şi să-l păzească în toate zilele 
lui .Şi, după o viaţă lungă, plină de binefaceri 
şi fapte bune, să se învrednicească a dobândi 
bunătăţile Tale cele fără de sfârşit, gătite tutu-
ror celor ce lucrează virtutea. Amin.



Nr.70, ianuarie, 2013                                     Lumină din Lumină....                                                 7

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ СЕГОДНЯШНИХ „ХРИСТИАН” 

К ПРАЗДНИКАМ И ПОСТАМ

Одним из наиболее бросающихся в глаза недо-
четов нашей современной жизни является наше не-
умение проводить по-христиански наши праздники. 
Жизнь наша сложилась так, что в ней преобладают 
интересы чисто земного характера. Служба, семья, за-
бота о куске хлеба, мелкие впечатления дня, учеба у 
молодежи – все это заполняет наше время, и человеку 
даже некогда просто вспомнить о своей душе, ее за-
просах и потребностях.

И вот праздники наши и являются просветом в 
нашей бесцветной жизни, заполненной суетой и „жи-
тейскими проблемами”.

Но в итоге дни христианских 
воспоминаний и торжеств (цер-
ковные праздники) оказываются 
для нас днями еще большей пу-
стоты и бессмысленной празд-
ности. Праздник – Божий день, и 
должен быть посвящен не только 
отдыху от трудов, но прежде всего 
молитве и добрым делам христи-
анского милосердия. А мы посто-
янно видим как весь „праздник” у 
людей состоит в том, что человек 
побольше поспит, погуляет, раз-
влечется, а иногда и нагрешит в 
десять раз больше, чем в будни – в 
разгуле и пьянстве.

Конечно, тот, кто праздничное 
время посвящает исключительно 
телесному покою и развлечениям 
– ничем не отличается от язычника или безбожника, 
ибо „празднует” – совершенно как они. А как часто мы 
наблюдаем, что и отдельные люди, и целые общества и 
учреждения устраивают свои „вечера”, „корпоративы”, 
свадьбы и увеселения – в канун праздников. Возмути-
тельный, не христианский обычай! Вечером человек 
„веселится”, часто до изнеможения, да и не без греха, 
а утром, когда богобоязненные люди идут к празднич-
ной литургии – он „отдыхает”, иногда до обеда, да и до 
вечера… А где же молитва, посещение храма Божье-
го? Чем такой человек отличается от безбожника или 
язычника?..

Еще более недопустимым является в наши дни у 
многих людей – их отношение к постам, заповедан-
ным Церковью (многодневных и однодневных) хоро-

шо всем нам известны.
И вот – поразительным и совершенно не по-

христиански является отношение многих из 
нас к этим церковным постам. Посты нару-

шаются и не исполняются людьми 
– с такой спокойной совестью, как 

будто дело идет о каких-то пу-
стяках, не имеющих никакого 

значения. Взгляд Церкви со-
всем не таков: по ее уставу, 

нарушители постов (без 
уважительных причин) 

должны быть на не-
сколько лет отлуче-

ны от причастия Святых Таин. А преподобный Сера-
фим Саровский прямо говорил: „Тот, кто не соблюдает 
постов – не христианин, кем бы он себя не считал или 
не называл…”.

Пост безусловно необходим для человека – с внеш-
ней стороны он является подвигом безусловного послу-
шания Церкви, уставы которой должны быть для него 
святынею, а не чем-то пренебрегаемым и попираемым. 
А с внутренней стороны, пост есть подвиг воздержа-
ния и самоограничения. И в этом его великая ценность 
и смысл, так как строгое соблюдение постов закаляет в 

человеке волю и вырабатывает ха-
рактер, стойкий в своих религиоз-
ных убеждениях и действиях.

Не забудем того, что Сам Хри-
стос  постился, и предсказал о том, 
что Его Апостолы также будут по-
стится. А в борьбе с злой, диаволь-
ской силой Он же и говорил: „сей 
род не исходит только молитвою и 
постом”.

Правда, теперь часто говорят о 
том, что пост вреден для здоровья. 
Конечно, бывают такие случаи, 
когда истощенный организм тре-
бует не воздержания, а усиленно-
го питания. Но от больных людей 
Церковь вовсе не требует строго 
поста, а только посильного.

А самое главное нужно пом-
нить то, что о „вреде” поста гово-

рят только те люди, которые сами не постятся. А те кто 
соблюдают посты – никогда этого не скажут, ибо они 
по своему личному опыту знают, что пост не только не 
вреден, но положительно полезен для телесного здоро-
вья. В этом убеждает нас и историческая действитель-
ность. Известно как строго постились наши предки, 
поражая своею твердостью даже иноверцев. А они раз-
ве были слабее нас или более здоровыми?

Не говорим про то, что и наши врачи, в большин-
стве случаев, лечение болезни начинают с диеты – то 
есть с поста…

Но, конечно, пост не есть только воздержание от 
телесной пищи. Церковь в дни поста поет: „Постя-
щеся телесне, постимся и духовне… Истинный пост 
есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости от-
клонение, похотей отлучение, оглаголания, лжи 
и клятвопреступления”. Так для христианина 
пост – время воздержания и самовоспитания 
во всех отношениях.

Великий учитель христиан-
ского аскетизма, епископ Фео-
фан Затворник, говорит: „Пост 
представляется мрачным, 
пока не вступают в поприще 
его: но начни, и увидишь, 
что это свет после ночи, 
свобода после уз, льго-
та после тягостной 
жизни”.
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În incinta bisericii “Schimbarea la 
Faţă a Mîntuitorului”, în fiecare vin-
eri, la ora 7:00, se oficiază acatistul la 
icoana Maicii Domnului făcătoare 

de minuni, cea cu trei mîini.
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Multaşteptatele sărbători de iarnă, umplă de bucu-
rii sufletele noastre, cugetul ni-l luminează şi ne îndrumă 
gîndurile spre mîntuire. În atmosfera de veselie spirituală, 
asemeni pruncului Iisus, suntem  în aşteptarea darurilor. 
Şi nu doar copii, ci şi maturii nu ratează ocazia de a face 
surprize celor dragi şi apropiați.

Cu gîndul la cei apropiați, la enoriaşii Bisericii noas-
tre, dar şi îndreg neamul ortodox... clericii Bisericilor 
”Schimbarea la Față a Mîntuitorului” şi ”Naşterea Sf.Ioan 
Botezătorul” sub îndrumarea parohului Prot.Ioan Plămă-
deală, vin cu un dar dedicat. Mă refer la nou-apărutul sait 
creştin ortodox, format pentru parohienii acestor biserici, 
dar şi pentru toți creştinii aflați în căutare de hrană du-
hovnicească. Astfel încercăm să aducem mai aproape de 
fiecare, cuvîntul lui Dumnezeu. Încercăm să arătăm şi o 
latură pozitivă a rețelei globale internet, care face accesi-
bilă nu doar informații negative, dar şi un cuvînt de folos 
pentru cei ce îl caută. Această sursă este accesibilă tuturor 
posesorilor de calculatoare personale, şi este de neînlocuit 
pentru persoanele legate de domiciliu dintr-un motiv sau 
altul (boală, copii mici, invalizi etc.).

Acum, în ajunul marilor sărbători, puteți deja accesa 
saitul www.csf.md, unde sunt expuse, cu străduința de zi 
cu zi a prot. Marcel Plămădeală, multe informații utile şi 
bineplăcute unui creştin.

Sperăm că această sursă va înmulți tinerii în rîndurile 
enoriaşilor; va putea da răspuns la multe întrebări ce vă 
frămîntă, dar care nu ați avut curajul a le adresa direct 
unui preot; va descoperi multe lucruri interesante, despre 
care poate nici nu ați bănuit, etc. Să ştiți că cuvîntul bun, 
citit la momentul potrivit, poate face minuni!

Învaţă de la apă să ai statornic drum, 
Învaţă de la flăcări că toate-s numai scrum, 
Învaţă de la umbră să taci şi să veghezi, 
Învaţă de la stîncă cum neclintit să crezi, 
Învaţă de la vierme, căci nimeni nu-i uitat, 
Învaţă de la nufăr să fii mereu curat, 
Învaţă de la flăcări ce-avem de ars în noi, 
Învaţă de la apă să nu dai înapoi, 
Învaţă de la umbră să fii smerit ca ea, 
Învaţă de la stîncă să-nduri furtuna grea, 
Învaţă de la greier, cînd singur eşti, să cînţi, 
Învaţă de la lună să nu te înspăimînţi, 
Învaţă de la vultur, cînd umerii ţi-s grei, 
Și du-te la furnică să vezi povara ei; 
Învaţă de la floare să fii gingaş ca ea,
Învaţă de la mamă să ai blîndeţea sa, 
Învaţă de la păsări să fii mai mult în zbor, 
Învaţă de la toate, că totu-i trecător. 
Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea care treci, 
Să-nveţi din tot ce piere, cum să trăieşti în veci! 

Există foarte puţine plante care înfloresc în 
anotimpul rece. Printre acestea se numără şi Epi-
phyllum truncatum sau, cum i se mai spune pe la 
noi – Crăciunelul, pentru că înfloreşte de Crăciun. 
Florile sale sînt fermecătoare, delicate şi graţioase, 
de culoare roşie, violetă, roz sau albă.

Crăciunelul este o specie de cactus (fără spini), 
originară din Brazilia. La  noi mai este cunoscută 
sub numele de „Nu mă deranja” –  de la faptul că 
planta îşi pierde bobocii dacă este mişcată în faza 
de formare şi creştere a lor.

 Poinsettia sau Steaua Crăciunului îşi datorea-
ză numele popular lui Joel R. Poinsett, care a adus-o 
în Statele Unite, fiind primul ambassador american 
în Mexic (1825 - 1829).  

Chiar şi înainte de această dată, Poinsettia 
creştea în stare sălbatică în regiunile ocupate astăzi 
de oraşele Taxco şi Cuernavaca. Era cunoscută din 
vechime sub numele de cuetlaxochitl şi considerată 
ca un simbol al purității. 

Primele legături cu sărbătoarea Crăciunului 
datează probabil din secolul XVII. Preoții stabiliți 
în regiunea Taxco, au început să o utilizeze în tim-
pul procesiunilor Naşterii Domnului, din cauza 
colorației plantei pe parcursul festivităților. 

Cunoscută sub numele de Steaua Crăciunului, 
planta este un fel de "star" al plantelor care sunt în-
florite pe perioada sărbătorilor de iarna; acest ar-
bust înfloreşte în mod natural dacă durata nopților 
depăşeşte 12 ore. Din acest motiv, locuitorii din An-
tille au numit-o "şase luni roşie, şase luni verde".

În Mexic, Poinsettia este legată de o frumoasă 
poveste:

Istoria povesteşte că o tînără fată, pe nume Pe-
pita, mergea tristă către biserică, în seara de Ajun. 
Văzînd că toți oamenii care se îndreptau către bi-
serică aveau cadouri pentru copilul Iisus, Pepita a 
izbucnit în lacrimi la intrarea în biserică. A resimțit 
cruda ei sărăcie şi i s-a părut că nu poate intra în 
biserică fără a onora naşterea Pruncului Sfînt cu 
propriul ei cadou. 

Un înțelept a încercat să o consoleze spunîn-
du-i : "Pepita, sunt sigur că şi cadoul cel mai umil, 
sărac, dăruit cu drag va fi foarte apreciat". Încura-
jată, fetița s-a ridicat şi a cules un buchet de frun-
ze dintr-un arbust comun şi puțin atrăgător, care 
creştea de-a lungul drumului. A intrat în biserică 
şi s-a îndreptat imediat spre ieslea unde era aşezat 
copilul Iisus. 

În momentul cînd a depus buchetul, un miracol 
s-a produs, spre marea surprindere a participanților 
la sărbătoare. Frunzele de un verde obişnuit s-au 
transformat în bractee de un roşu intens. 


