
Rugă cu ecou de colind
Este ajunul Crăciunului. Stelele se-apleacă peste 

întunericul nopții ca la-ngenunchere, iar fulgii de nea nu 
contenesc să ne dea sărutări cuminți, ca de arhangheli, 
pe frunțile ostenite de joc. Suntem la vârsta când bucuria 
sărbătorilor de iarnă nu este umbrită de nici o grijă, ci e 
la fel de curată ca albul ce pretutindeni ne împresoară și 
ne spune povești despre copilul Hristos. În camera caldă, 
mirosul proaspăt de brad mă învăluie și mă poartă cu gân-
dul departe. În chip  ne-nțeles mă văd în Betleemul Iudeii, 
acum și mai bine de două mii de ani. Aud cântări îngerești 
și glăsuiri de păstori, îi văd pe cei trei magi închinându-Se 
noului Născut. Simt căldura și îmbrățișarea maternă a 
Sfintei Fecioare. Totul prinde contur și această bucurie 
simplă îmi spune că și azi putem fi păstori cu suflet curat 
sau Irozi cu cuget viclean.

Tresar din această dulce visare, căci mama deschide 
încet ușa, crezând c-am adormit. Mă sărută ușor pe frunte 
și mă mângâie cu privirea-i blândă și-mpreună facem ru-

găciunea de seară. În tăcerea ce se-așterne, parcă între 
noi și cer, zăresc limpezimea umedă a ochilor de mamă 
și știu că-i cuprinde acum în rugă și pe copiii orfani, săraci 
și zgribuliți de frig și pe toți aceia pentru care Crăciunul 
pare a fi sărbătoarea celor bogați. O privesc încă o dată 
în ochii-i adânci și-mi pare că regăsesc unica privire de 
mamă, unică în felul ei pentru toți copiii și, involuntar, mă 
gândesc din nou la Sfânta Fecioară. Știu că, de acum, 
ruga noastră a devenit ruga ei.

Întunericul și căldura camerei și glasul colindătorilor 
de afară mă ademenesc spre somn. Știu că mâine Se va 
naște Domnul Hristos pentru fiecare copil și adorm fericit 
în camera caldă, cu miros de brad și ecou de colind. 

(republicat din nr. 4, decembrie 2009)
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Crăciunul vine și pentru săraci. Să le dăruim din dragostea noastră!1

- Copil ce cânți colinda trist,
Ce dar ți-a pus Moșul în ghete?
- Aș vrea să știu, dar ghete n-am,
Căci ieri s-a rupt a mea pereche.
- Și totuși, ce dar ți-ai dori
așa cum stai în gerul alb?
Căci tu ești trist, cu ochii stinși,
Iar noi dormim în patul cald.
- Aș vrea un ceai și-un pic de pâine
și-un glob cum văd că sunt în brazi,
dar să-mi aducă n-are cine,
căci lumea e grăbită azi.
Aș vrea și-o pătură, chiar ruptă,
Doar ca să-mi țină un pic de cald,
Căci greu e noaptea, când pe stradă 
Nici haină n-am și sunt bolnav.
Un dar micuț de-am pune-n mâna
copiilor ce sunt pe stradă,
Un cer întreg s-ar lumina
Ca fapta noastră să se vadă.
Dar e atât de negru cerul
și cenușiu de fapte bune,
căci e mai simplu să-ntorci capul
când cere cel de lângă tine.

Pagină de Monica Buțu

„Eu sunt Calea, Adevărul 
și  Viața. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

Editorial

Calea ÎnĂlȚĂrii

  1În perioada 24.12.15-08.01.16, organizăm o colectă pentru oa-
menii săraci. De altfel, nr. 76 al revistei noastre este dedicat mi-
losteniei, în special ajutorului celor săraci care, în timpul iernii, 
nu au un adăpost cald sau cele de maximă trebuință. Acțiunea 
se numește ,,Fetița cu chibriturile”, iar mai multe detalii puteți 
obține de la preoții slujitori sau la 0768.35.76.75. Vă invităm să 
urmăriți povestea acestei fetițe aici: https://www.youtube.com/
watch?v=jxmPn8XKZ0s !
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Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, libertatea și mântuirea lumii
Dacă există în lume un lucru care să fie numit taină, 

înainte de toate și în primul rând, trebuie numită însăși 
venirea în lume a Mântuitorului Iisus Hristos.

Orice aspect am trata cu privire la aceasta, din orice 
direcție privit, Domnul slavei este o persoană reală, indis-
cutabil istorică și incontestabil tainică. În Persoana Fiului 
lui Dumnezeu realitatea cea mai evidentă se unește cu 
taina cea mai profundă.

Uimit fără de margini și cu admirație fără egal, Sfântul 
Apostol Pavel exclamă: „cu adevărat mare este taina dreptei 
credințe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Du-
hul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a 
fost crezut în lume, S-a înălțat întru slavă.” (I Timotei 3, 16) 

An de an, luminatul praznic al Nașterii Domnului nos-
tru Iisus Hristos ne umple sufletele de o negrăită bucurie 
duhovnicească.

Ziua aceasta de mare sărbătoare împlinește 
făgăduințele Tatălui ceresc pe care le-a făcut primilor 
oameni, că „în zilele cele de pe urmă” va trimite pe Fiul 
Său să mântuiască lumea.

Toți simțim tainica chemare de a porni cu cugetul pe 
urmele magilor de la Răsărit și, fiind călăuziți de stea, 
să ajungem la ieslea unde S-a născut Pruncul. Aici, cu 
păstorii ascultăm cântarea îngerească „Slavă întru cei 
de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni 
bunăvoire.” (Luca 2, 14)

Nașterea Domnului ne arată că Dumnezeu nu este 
pentru om ceva aparte, ci Persoana cea mai intimă 
nouă și cea mai necesară firii umane. Născându-Se din 
Preasfânta Fecioară Maria, El ne-a arătat că a intrat în 
mod real în viața noastră, în sângele nostru, în întreaga 
noastră viață, cum spune Sfântul Apostol Pavel: „nu eu 
mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine.”

Astfel că Dumnezeu, Care fusese dat afară prin păcat 
din trupul și sufletul nostru, vine iarăși la noi pentru a lucra 
mântuirea și îndumnezeirea noastră. Această iconomie 
apare ca scopul principal al purtării de grijă a lui Dum-
nezeu pentru noi, oamenii și pentru a noastră mântuire. 
Dumnezeu răspunde răutății îndelungate a diavolului cu 
bunătatea Sa cea veșnică și inepuizabilă.

Rezultatul logic al acestei lucrări în care Fiul lui Dumne-
zeu S-a făcut om este că ni Se descoperă ca fiind „Mielul 
lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii.” (Ioan 1, 29) 
Cum am fi ajuns la nemurire și nestricăciune, dacă Dum-
nezeu cel veșnic și nemuritor nu S-ar fi făcut om pentru 
noi? Iar noi credem în El ca să avem viață veșnică.

De aceea Praznicul acesta este al bucuriei și al purității 
sufletești și trupești. Sfintele slujbe, colindele, datinile 
străbune, bradul de Crăciun, toate ne îndeamnă să fim 
mai buni la inimă, mai frumoși și mai curați la suflet. Nu 
putem sărbători Crăciunul fără Pruncul Iisus sau o Bobo-
tează fără agheasmă. Este de datoria noastră să păstrăm 
ce El ne-a dat în toată puritatea, frumusețea și sfințenia. 
Numai așa ne putem manifesta libertatea, nu săvârșind 
fapte rele, ci nevoindu-ne a face ce este plăcut lui Dum-
nezeu și oamenilor. Grija cea dintâi este apărarea dreptei 
credințe în fața acelora care lovesc necontenit Biserica 
și buna-rânduială, deviind de la valorile spiritual ortodoxe 
și încercând să normalizeze păcatul în virtutea „libertății”, 
distrugând conștiința multora.

Rugăm pe Mântuitorul Hristos să ne dăruiască pacea 
Sa care să se pogoare în sufletele noastre pentru a întâm-
pina anul în care vom intra cu liniște și iubire în familiile 
noastre, cu pace și multă îngăduință în lume, cu bucurie 
sfântă, cu har mântuitor. Amin. 

 Părintele Marius Olivian Tănasie
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Sfânta Evanghelie rânduită de Biserica noastră să se 
citească în această Duminică, a douăzeci și șaptea după 
Pogorârea Duhului Sfânt, este cea care înfățișează în mod 
duhovnicesc și trupesc situația neamului omenesc înainte 
de venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, pe de o parte, iar 
pe de alta situația fiecărui om care este legat de puterea 
păcatului, și prin păcat de diavol, până la momentul în 
care primește dezlegare de la Mântuitorul Hristos. Acesta 
este și motivul pentru care această pericopă evanghelică 
se citește în perioada pregătitoare a celor 40 de zile ale 
Postului Nașterii Domnului, perioadă ce ne transpune 
duhovnicește în timpul de dinainte de Întruparea Fiului lui 
Dumnezeu, când omenirea era „gârbovă de nu se putea 
să se ridice în sus nicidecum”. Sfântul Teofilact spune 
că: „din ispită diavolească s-a întâmplat patima acestei 
femei, după cum și Domnul zice: „pe care a legat-o sata-
na, iată de optsprezece ani”. Căci, poate pentru oarecare 
greșeli, fiind părăsită de Dumnezeu, o muncea [căznea] 
satana, căci pricinuitor este trupurilor oamenilor de toate 
greutățile, când de Sus, de la Dumnezeu, se va slobozi. 
Pentru că dintru început acesta ni s-a făcut nouă pricinu-
itor de a cădea dintru nestricăciunea întru care am fost 
zidiți, și a ne lega cu 
trup bolnăvicios și 
primitor de patimi, 
că prin îmbrăcămin-
tea cea „de piele”, 
aceasta o înțelegem 
cu adevărat (Facere 
3, 21).” (Sfântul Te-
ofilact arhiepiscopul 
Bulgariei, Tâlcuirea 
Sfintei Evanghelii de 
la Luca, Ed. Sophia 
și Cartea Ortodoxă, 
Buc. 2007, p. 190): 
„Apoi a făcut Domnul 
Dumnezeu lui Adam 
și femeii lui îmbrăcă-
minte de piele și i-a 
îmbrăcat”. Aceasta 
după ce Adam și Eva prin căderea în păcat au fost 
dezbrăcați de harul lui Dumnezeu: „au cunoscut că erau 
goi, și au cusut frunze de smochin și și-au făcut acope-
răminte” Fc. 3, 7). [„Înainte de a fi îmbrăcat „hainele de 
piele” omul purta un veșmânt „țesut de Dumnezeu” haina 
lui psiho-somatică era țesută din harul, lumina și slava lui 
Dumnezeu. Cei dintâi oameni creați „erau îmbrăcați cu 
slava de sus… slava de sus îi acoperea mai bine decât 
orice haină”. E vorba de veșmântul „chipului lui Dumne-
zeu” în om, de natura umană dinainte de cădere alcătuită 
cu suflarea lui Dumnezeu și construită deiform. În acel 
veșmânt strălucea „asemănarea cu Dumnezeu” pe care 
o constituiau nu o „figură exterioară” sau o „culoare”, ci 
„nepătimirea”, „fericirea” și „nestricăciunea”, caracteristici 
în care se contemplă frumusețea dumnezeiască” (Panayo-
tis Nellas, Omul – animal îndumnezeit, std. intr. și trad. 
diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1994, p. 30). „Pe de o 
parte „hainele de piele” sunt rezultatul natural al păcatului, 
reprezintă o întunecare a „chipului lui Dumnezeu” în om, o 
cădere din starea conformă naturii, constituind în același 

timp, o „ofensă”, „osândă” și o „rană”; pe de altă parte, ele 
reprezintă un „leac” și o binecuvântare, constituie o posi-
bilitate nouă pe care o dă Dumnezeu omului ca să poată 
supraviețui în moarte, din moment ce a pierdut viața, și mai 
ales ca să supraviețuiască corect, să ajungă în punctul de 
a regăsi mai deplină viața și forma mai frumoasă a naturii 
lui în Hristos” (Ibidem, p. 39)]. 

„Însă Domnul, cu glas dumnezeiesc și plin de stăpânire, 
gonește boala femeii acesteia. Încă pune și mâinile pe 
dânsa, ca să cunoaștem cum că sfântul Său trup a purtat 
puterea și lucrarea lui Dumnezeu Cuvântul. … Așadar, 
bunătatea Domnului este întru acest fel, și așa a miluit 
zidirea Sa. Iar satana, cel care dintâi o legase pe femeie, 
părându-i rău de dezlegarea ei, ca unul care voia ca ea 
mai mult să pătimească rău, îl leagă acum pe mai-marele 
sinagogii cu zavistia, și prin gura lui prihănește minunea. 
Așa cu adevărat, în tot locul se pune asupră peste cele 
bune. Deci, se mânie [mai-marele sinagogii] pentru că 
sâmbătă s-a făcut tămăduirea. Iar Domnul, cu pilda 
frumoasă a dobitoacelor celor necuvâtătoare îl mustră. 
Drept aceea, de niște cuvinte ca acestea, nu numai el, ci 
și toți ceilalți care „stăteau” împotriva lui Iisus „se rușinau”. 

Căci foarte nebunesc 
lucru era a opri să fie 
tămăduit un om sâm-
băta, aducând pricină 
nelucrarea ceea ce 
era rânduită de Lege 
pentru ziua sâmbe-
tei” (Sf. Teofilact ar-
hiepiscopul Bulgariei, 
idem). Duhovnicește 
se înțelege omul 
lăuntric, tâlcuiește 
el, căci sufletul se 
gârbovește atunci 
când este preocu-
pat numai de grijile 
pământești și la ni-
mic din cele cerești 
sau dumnezeiești nu 

năzuiește. El bolește de optsprezece ani, având în vedere 
cele zece porunci ale Legii celei date de Dumnezeu lui 
Moise și cele opt veacuri, veacul al optulea fiind viața cea 
veșnică, spre care cel gârbov este neputincios, pentru că 
cel pironit și aplecat la cele pământești, mereu păcătuind 
și poruncile lepădând și de viața veșnică neîngrijindu-se. 
Un suflet ca acesta este vindecat sâmbăta, care era ziua 
de odihnă în Vechiul Testament, ziua în care și Mân-
tuitorul Hristos a stat în mormânt cu trupul și de aceea 
Sfânta noastră Biserică face pomenirea celor adormiți în 
această zi, adică atunci când încetează cele rele și Dom-
nul îl tămăduiește nu numai cu cuvântul: „Ești dezlegat 
de neputința ta”, ci și prin lucrarea lui Dumnezeu care o 
primește asupra sa, căci își pune mâinile asupra lui, cel 
care până atunci a fost gârbov sufletește. 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXVII-a după Rusalii, 

Tămăduirea femeii gârbove, Dezlegare la pește, 
Sf. Ev. Luca 13, 10-17; a Sfântului Nicolae: 

Sf. Ev. Luca 6, 17-23; 6 decembrie)

„Ești dezlegat de neputința ta”
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Făcându-se întrebare
Despre Domnul Iisus Hristos,
Între saduchei, elini și farisei
Într-un mod tendențios,

Că unii ziceau că-i prooroc,
Alții că este înșelător,
Alții că-i Fiul lui Dumnezeu,
S-a ridicat un mărturisitor;

Tânărul evreu Ștefan,
Unul din primii șapte diaconi
Hirotoniți direct de-Apostoli
Și-apoi făcut Arhidiacon.

Ca și ruda sa Pavel , și el,
A fost dat la învățătură
La Școala marelui Gamaliel,
Formându-și o solidă cultură. 

Studiind la școala rabinică,
Cunoștea Vechiul Testament
Atât de bine, încât era capabil
Să-l reproducă-n orice moment. 

Ștefan era un adevărat gânditor,
Cu-n excepțional sentiment religios.
Fiind un talentat orator,
Vorbea cu patos despre Hristos. 

Era și-un psiholog desăvârșit,
Cu suflet bun și delicat,
Sensibil și însuflețit
De credința adevărată pasionat. 

Ceea ce rostea prin cuvinte
Și prin faptă îndeplinea mereu,
Fiind pătruns de cele sfinte
Și cu-adâncă dragoste de Dumnezeu.

L-a cunoscut foarte bine,
C-a stat în preajma Mântuitorului
(Și cea mai înaltă școală,
A făcut-o la picioarele Lui.)

Apoi la școala Apostolilor,
Să-nvețe a continuat,
Devenind în rândul lor 
Un arhidiacon respectat. 

Zelul de-a predica Evanghelia,
A fost dat de Duhul Sfânt,
Dar și de participarea sa 
Alături de Iisus pe pământ. 

A fost martor ocular
La Învierea Domnului,
La Înălțarea Domnului la Cer
Și-apoi la Pogorârea Duhului. 

Cu alese calități fiind dotat,
Bărbaților le-a binevestit
Și de pe un loc înălțat
Pe Domnul Iisus L-a mărturisit.

Credința cea adevărată,
Cu prețul vieții a apărat,
Că propovăduind Evanghelia,
Pe mulți bărbați a înfuriat.

Ștefan, cu blândețe, le-a vorbit
De nașterea minunată,
A Domnului Iisus Hristos,
Din Fecioara Preacurată. 

Cum Domnul, Cerurile a plecat
Și printre oameni a venit;
Bolile noastre le-a purtat
Și pe Cruce S-a jertfit.

Că S-a înălțat la Ceruri
Și șade de-a dreapta Tatălui:
Auzind iudeii, s-au certat cu Ștefan
Și l-au dus în fața sinedriului.

Ei nu puteau sta împotriva
Înțelepciunii Duhului care vorbea
Și-au pus martori mincinoși,
Pentru a-l putea judeca. 

A fost acuzat de blasfemie
Contra lui Moise și a lui Dumnezeu
Și după doar o jumătate de an,
Procedeul s-a repetat din nou.

La toate acuzațiile,
Caiafa, la fel, l-a întrebat,
Ca și pe Domnul Iisus Hristos;
Dacă este adevărat?

Îndreptându-și toți privirea
(Cei ce-n sinedriu ședeau),
„Fața „ Sfântului Arhidiacon Ștefan,
„Ca pe-o față de înger vedeau.”

El a ținut o lungă cuvântare,
(Stăpânind Vechiul Testament),
Despre profeții și valoarea Legii,
În care Domnul Iisus e prezent. 

A demontat pas cu pas 
Acuzațiile, nefondate, aduse
Și le-a citat din Testament,
Toate cele despre Domnul spuse. 

Cu-atâta râvnă i-a mustrat,
Că luptă-mpotriva Duhului Sfânt
Ca și părinții lor, nu demult,
Când Mântuitorul era pe pământ. 

Și încă repetă greșeala,
Nevoind să se-ndrepteze;
Mintea lor a început, pe loc,
Să li se înfierbânteze.

Văzându-l de mulțime-nconjurat,
„Cerurile s-au deschis”,
Treimea Sfântă S-a arătat,
Iar Sfântul Ștefan a conchis:

„ Văd Cerurile deschizându-se 
Și pe Fiul Omului,
(A spus uimit Sfântul Ștefan),
Stând de-a dreapta Tatălui”!

Cu furie s-au aruncat asupra lui:
L-au scos afară din cetate
Și-n timp ce Sfântul se ruga,
Cu pietre-au început a-l bate. 

„Doamne, nu le socoti lor păcatul 
Acesta!” Și ca un creștin adevărat,
În genunchi, cu ultima suflare,
Pentru el și ucigașii lui s-a rugat.

Nu ca să-i absolve de-acest păcat,
Ci ca ei, greșeala să-și recunoască;
Să creadă în Iisus Hristos,
Ca și ei să se mântuiască. 

În timp ce evreii-l ucideau cu pietre,
De pe-o ridicătură de pământ,
Maica Domnului se ruga 
Dumnezeului Preasfânt,

Împreună cu Evanghelistul Ioan,
Apostolul preaiubit,
Spre-a întări curajul lui Ștefan,
Să fie puternic până la sfârșit. 

Sângele Mucenicilor totdeauna,
Lucrează biruințele Domnului.
Astfel a întors la pocăință,
Pe drumul Damascului,

Pe tânărul Saul (Pavel)
Cel atât de-nverșunat;
Că la întâlnirea cu Domnul,
Saul, radical, s-a schimbat. 

El prigonise mulți creștini
Printr-o învățătură greșită,
Că fiind trimis de farisei,
Ușor a căzut în ispită. 

La uciderea lui Ștefan
Și Saul a contribuit,
Că ținând hainele agresorilor,
La moartea lui s-a învoit. 

Sfântul Apostol – Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan
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Talantul judecat

Într-o biserică de mir, cu-o parohie mai săracă,
Ce scăpătase an de an, iată că Domnul Se apleacă
Și turmei blânde, rătăcite, ce viețuia fără păstor,
Spre îndrumare și-ntărire, trimise-un preot slujitor.

Iar somnoroasa parohie, duminică de dimineață,
Când clopotele dau de știre, deodată, se trezi la viață
Și Casa Domnului, curată, își puse strai de sărbătoare,
Căci tot poporul credincios venea la Sfânta închinare.

Și-n timpul Sfintei Liturghii când glasul grav și maiestuos,
Cu lacrimi de recunoștință Îi cânta mielului Hristos,
Iar Tatăl și cu Duhul Sfânt vegheau cu dragoste aleasă,
Cum îngerii, cu mare Taină, Pruncul Sfânt puneau pe masă.

Și Marea Jertfă din iubire, păstrând întregul neclintit,
În mii de părticele-mparte și viu e Pruncul cel jertfit,
Că pâinea frântă Îi e trupul și vinul e sângele Lui
Prin care te îndumnezeiești când calea Cerului o sui.

Apoi când Sfânta Liturghie în glas angelic s-a-ncheiat,
Pruncul Iisus, purtat de îngeri se-ntoarce-n Cerul cel Înalt
Și de acolo în Treime veghează cald și iubitor,
Păstorind călătoria mult prea iubitului popor.

Dar șarpele neadormirii, să piardă lumea nu se-ndură,
La marea jertfă din iubire el dezlegând cumplita-i ură
Și ceas de ceas, pe bunul preot, chiar în altar, potirul plin,
Făcându-l chiar un pic cam mare, îl îndemna să toarne vin.

Și fără a lupta cu viciul, slujitorul, cam naiv,
Pierdu o luptă cu ispita și-ajunse un preot bețiv,
Iar Necuratul duse vestea, atingându-și al său scop,
Ațâțând enoriașii pân`la bătrânul episcop.

Zadarnic a-ncercat prelatul a-l dezbăra de-al său păcat,
După cereasca sa slujire se întorcea în lume beat,
Așa că la episcopie, precum canoanele o cer,
L-a decăzut din a sa slujbă și l-a făcut paracliser.

Dar episcopul, peste noapte, n-a pus o geană peste geană,
Că mii de glasuri suferinde îi tot cereau să deie seamă.
După trei zile de nesomn, înspăimântat, în plin sobor,
Chemând preotul la județ îl tot privea iscoditor:

- Ia spune frate-l întrebă, slujind la Sfânta Liturghie,
Tu faci ceva deosebit ce pare că îmi scapă mie?
- Eu, păcătosul, zise-acesta, ce dintre frați sunt cel mai mic,
Întreaga Sfântă Liturghie eu o urmez după tipic,

Doar că ispita mă învinge și astăzi recunosc, pe șleau,
Că Sfânta cuminecătură și vinul ce-a rămas îl beau.
- Asta o știm, căci în beție, necreștinește te complaci,
Dar spune-ne ce altceva, în timpul slujbei, tu mai faci?

- Nimic, cucernice părinte, ce demn ar fi aici a spune,
Doar că, la Sfânta Liturghie, îngenunchind în rugăciune,
Pomelnicele prăfuite, mireni ori cinul preoțesc,
Cu multă dragoste de dânșii, pe toate-acestea le citesc.

Înțelegând atunci ce glasuri cereau preotul înapoi
Și că lor, sfântă alinare, le aducea în mari nevoi,
Bătrânul episcop îi zise, deodată, mult înțelepțit,
(Că judecându-l cu asprime, pe sine doar s-a osândit):

- Mă iartă frate, dar încearcă a urma pe calea dreaptă,
Te-ntoarce la a ta slujire, că morții cei uitați te-așteaptă!
Talantul ce-ai primit odată și-apoi l-ai înmulțit curat,
Nu poate să-l aprecieze decât acel ce ți l-a dat!

de Sfântul Andrei – 2015 Târgu-Jiu
Radu Cârstoiu Arbore

Dar, rugăciunile lui Ștefan,
În taină au biruit
Și din prigonitorul Saul,
Marele Apostol Pavel a devenit.

Pavel, toată viața s-a căit
Că s-a lăsat înșelat,
Dar cunoscându-L pe Domnul,
Rătăcirea dintâi a lepădat. 

Și-a devenit un vas ales 
Al Domnului Iisus Hristos,
„Luminătorul Neamurilor”
Și omenirii-ntregi de folos. 

Sfântul Ștefan a fost ucis
În valea lui Iosafat
Și spre mâncarea animalelor,
Trupul lui sfânt a fost lăsat.

Abia în a doua noapte, Gamaliel,
Marele și fostul său învățător,
L-a îngropat, la nord de Ierusalim,
Într-un sat, cu-al creștinilor ajutor. 

Sfintele sale moaște-au rămas,
Dar sufletul său preacurat,
Model de jertfă și iubire-autentică,
La Domnul Iisus a plecat. 

Plin de har și de putere,
Prin fapte și curaj s-a remarcat,
Că iubind și pe vrăjmași,
Pe diavoli i-a rușinat. 

Ei au crezut că pot să piardă 
Un creștin adevărat
Prin lucrarea diavolească,
Dar rău de tot s-au înșelat. 

Întâiul Mucenic Ștefan,
Mulți adepți a câștigat;
Văzându-i dreapta credință ,
Cu încredere l-au urmat. 

El deschide calea mucenicilor,
Celor ce L-au iubit mereu
Mai mult decât orice pe lume, 
Pe Milostivul Dumnezeu. 

Prin credința lui cea mare
Și dragostea nemăsurată,
A ajuns un puternic rugător,
Pentru noi și lumea toată. 

La tronul Preasfintei Treimi,
El mijlocește neîncetat,
Pentru prieteni și dușmani
Și pentru cei ce l-au rugat.

Nădăjduim că îl ascultă
Și ne va scoate din nevoi;
Prin ale sale rugăciuni,
Vrem să ne mântuim și noi!
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ORAcOlElE, pERSOANE pOSEdATE dE dIAvOlI

Un învățător de lege Îi adresează Mântuitorului o în-
trebare asemănătoare cu cea a tânărului bogat (Lc. 18, 
18): „Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de 
veci?” Pe amândoi, Domnul îi trimite la Lege, la poruncile 
dumnezeiești. Mai mult decât atât, pe învățătorul de Lege, 
îl pune să spună el însuși ce este scris în Lege, tocmai 
pentru faptul că avea această calitate de învățător. Din 
răspunsul său rezultă două porunci: cea a iubirii de Dum-
nezeu și cea a iubirii de aproapele.

Mântuitorul aprobă ca drept răspunsul său, considerând 
pe picior de egalitate cele două porunci. Mântuitorul arată 
în cele două porunci toată Revelația Vechitestamentară, 
atunci când un alt învățător de Lege L-a ispitit să spună 
care este cea mai mare poruncă din Lege, dragostea fiind 
„mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele.” 
Cel ce împlinește porunca dragostei „nu este departe de 
împărăția lui Dumnezeu.”

Învățătorul Îl ispitește cu a doua întrebare: „Și cine este 
aproapele meu?”, la care Mântuitorul vine cu o noutate 
epocală, având ca răspuns frumoasa pildă a Samarinea-
nului milostiv. La această întrebare s-a găsit un răspuns 
de către Domnul care nu 
mai fusese până acum luat 
în considerare de cercurile 
rabinice.

Cartea Leviticului la cap. 
19, 18 dădea noțiunii de 
aproapele un sens restrâns, 
limitat doar la membrii popo-
rului ales. Talmudul vorbea 
doar despre israeliți și ex-
cludea pe păgâni. Adeseori 
rabinii erau departe de a 
manifesta dragoste față de 
oamenii de altă credință, 
dar, deși se mai găseau 
uneori și cazuri fericite, 
excepții, acestea nu făceau decât să confirme faptul că 
exista o atitudine negativă față de cei neisraeliți.

Existau în popor și oameni evlavioși care considerau pe 
bună dreptate că astfel de discriminări nu pot fi bineplăcute 
lui Dumnezeu. De aceea Învățătorul de Lege întreabă, iar 
Domnul îi răspunde. Domnul ne poartă cu gândul la locurile 
dintre Ierusalim și Ierihon pe care coboară un iudeu.

În cei 30 de km care sunt de parcurs se traversează 
un loc pustiu care, într-o anumită epocă, își căpătase o 
faimă de loc ce adăpostea mulți tâlhari. Domnul parcă 
identifică locul unde omul nostru s-a întâlnit cu tâlharii, 
căci la jumătatea drumului este o vale abruptă cu multe 
peșteri folosite ca adevărate adăposturi pentru tâlhari. Pe 
vremuri acolo era un han ce avea o fântână adâncă, dar 
săracă în apă, unde ajunge și cel „căzut.” Mulți se temeau 
să treacă pe aici datorită jafurilor, rănirilor și uciderilor care 
se petreceau. Mai târziu, în epoca cruciadelor, Cavalerii 
Templieri asigurau buna călătorie a pelerinilor ce parcur-
geau acest traseu.

Mântuitorul nu pune însă accent pe ceea ce a pățit 
călătorul nostru, ci pe atitudinea de contrast a preotului și 
a levitului în comparație cu cea a samarineanului față de 
cel ce rămăsese „aproape mort.” (v. 30) Cei doi, preotul 
și levitul, întâlniseră un om căzut „între tâlhari”, pe unul   

de-ai lor, pe un iudeu și totuși „au trecut pe alături.” Ca 
slujitori ai Templului și ai lui Dumnezeu, erau obligați de 
porunca iubirii de aproapele să ajute pe omul rănit ce 
zăcea la marginea drumului. Pentru ei, porunca iubirii nu 
a depășit nivelul teoretic, nefăcând nimic pentru cel care 
stătea acum „dezbrăcat și rănit.”

Ce trebuiau să facă ei, face pe neașteptate un samari-
nean ce era pe acolo călător. Înainte de toate, înainte de 
a fi samarinean, el este om, un om căruia nu i  s-au tocit 
sentimentele umane. El nu trece „pe alături”, ci „a venit 
la el.” N-a fost nepăsător, ci „i s-a făcut milă.” Nu știm ce 
cunoștințe de medicină avea călătorul samarinean, dar 
din bagajul său, a scos ,,untdelemn și vin”, a turnat pe 
răni, l-a dus la casa de oaspeți, a purtat grijă de el. Nu el 
era „aproapele”, dar s-a făcut aproapele celui căzut între 
tâlhari.

Pilda are atât de puternică evidența, încât îl face pe cel 
ce a întrebat să răspundă acum că „cel ce a făcut milă cu 
el” este cel ce s-a făcut aproapele. Înțelegem de aici că 
nu neamul tău, nici locul nu te face aproapele, ci iubirea 
față de semeni.

Mântuitorul afirmă încă o 
dată cu multă forță mesajul 
universal al dragostei,  ca o 
poruncă: ,,Mergi și fă și tu 
asemenea!” Domnul este 
Samarineanul, ,,Aproapele” 
prin excelență al oamenilor 
și exemplu de urmat. Spune 
Sfântul Ioan Teologul: „În 
aceasta am cunoscut iubirea: 
că El Și-a pus sufletul Său 
pentru noi.”, și adaugă: „Și noi 
datori suntem să ne punem 
sufletele pentru frați.” (I Ioan 
3, 16) Dacă un străin s-a fă-
cut aproapele, atunci oricine 

este dator să se facă oricui aproapele, chiar și celui mai 
mare vrăjmaș. În fața chemării Evangheliei, nu mai există 
vrăjmași, ci numai frați.

Mulți sunt astăzi căzuți pe potecile și pe drumurile 
bântuite de tâlharii diavoli și puțini ochi îi văd și mai 
puține inimi îi ajută. Mulți călătoresc pe drumurile pustii 
ale vieții fără Dumnezeu, mulți poartă  răni adânci de 
patimi și de păcate și puțini le întind o mână salvatoare. 
Ușor, cred unii, că făcându-se că nu-i văd, vor venii alții 
care să-i ridice. Lipsa iubirii găsește multe scuze, dar 
rămâne de neiertat. Lipsa iubirii este pentru aproapele 
nostru moarte.

Mulți au nevoie de noi pentru a fi purtați la „hanul” 
harului, care este Biserica. Ea ne mână mereu înainte, 
învățându-ne ca fapta cea bună de azi să o facem și mai 
bună mâine. Porunca de a merge și de a face asemenea 
este adresată tuturor și nu trebuie să ne sustragem de 
la împlinirea ei. Am pierde sensul vieții și n-am mai găsi 
răspuns la întrebarea: „ce să fac ca să moștenesc viața 
de veci?”

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXV-a după Rusalii, 

Începutul Postului Nașterii Domnului, Pilda Sama-
rineanului milostiv, Sf. Ev. Luca 10, 25-37, 15 noiembrie)

„Mergi și fă-te aproapele semenului tău!”
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Păhărelul cu nectar

Mi-e dor de un prieten, atât,
de un suflet care să îmi țină cerului de urât,
atunci când se întâmplă să mai picure
câte-o stea
în găletușa de la cișmea.

De lungi călătorii cu privirea
spre norii de altădată,
mâncându-și poamele albastre
furate din sân,
la hotar de copilărie neîntrebată,
pe căpițe de fân.

Dor de o bucurie,
mai ceva decât străvezie,
cu vinișoare de lumină încâlcindu-se,
întotdeauna pe față,
deseori pe furiș,
în cel mai dulce păienjeniș.

De ghicitul în visuri și de ținutul
de șase,
când linia inimii e întretăiată
de hotărâri curajoase,
când rămâi cu speranța înnodată
de infinit,
acolo unde, în fiecare zi,
își mai serbează dispariția
câte un copil
fericit.

Numai în limba copilărească

Pe care și fetiță și băiețel
o stâlcesc
aproape la fel

Încă nu se știe de la cine
au învățat fulgii de zăpadă să vorbească
așa de bine.

Cea întru totul nevinovată
de povestea aceasta, se pare,
ar fi doar profesoara lor...
de ninsoare

Eu, una, de când iau lecții de mirare,
aici, pe pământ,
nu am mai văzut
pe cineva care să împartă
în atâtea milioane de albe silabe

un singur cuvânt.

Un ghiocel ține capul în jos
pentru că în sufletul lui
totul e atât de pur,
de frumos,
încât nici nu ar mai răsări
de sub plăpumioara sa de zăpadă,
de rușine...
să nu se vadă

Un ghiocel
niciodată nu o să știe
ce înseamnă patimă, ce înseamnă
mândrie -
e prea candid și smerit,
uită-te la el,
ca să nu rămână toată viața...

un ghiocel.
Pagină de Elia David

Ție de ce îți este 
cel mai dor?

Fulgii de zăpadă 
știu să vorbească?

de ce ține ghiocelul 
capul în jos?
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despre chemarea lui dumnezeu
Împrejurarea în care Mântuitorul Hristos rostește 

această pildă, așa cum reiese din Sfânta Evanghelie 
după Luca, este următoarea: El este invitat într-o zi 
de sâmbătă în casa unuia dintre căpeteniile fariseilor, 
ca să mănânce. Între cei de față era și un bolnav de 
dropică, pentru care fariseii îl pândeau să vadă dacă 
îl va vindeca în zi de sâmbătă. Domnul îi întreabă 
dacă este bine să-l vindece sâmbăta sau nu, și pentru 
că ei tăceau, le-a adresat o altă întrebare: „Și către 
ei a zis: Care dintre voi, de-i cădea fiul sau boul în 
fântână nu-l va scoate îndată în ziua sâmbetei? Și 
n-au putut să-i răspundă la acestea” (Lc. 14, 5-6). 
Apoi văzându-i cum își alegeau locurile cele dintâi 
la masă, le-a spus o pildă a cărei concluzie a fost: 
„Căci, oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel 
ce se smerește pe sine se va înălța” (Lc. 14, 11). 
După care i-a îndemnat ca, atunci când fac o masă, 
să nu cheme pe cei care ar putea să-i răsplătească 
la rândul lor, întorcându-le chemarea: „Zis-a și celui 
ce-L chemase: Când faci prânz sau cină, nu chema 
pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe rudele tale, 
nici vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei, la 
rândul lor, pe tine, și să-ți fie ca răsplată” (Lc. 14, 12). 
Drept pentru care i-a îndemnat ca să aibă în vedere 
răsplata de la Dumnezeu, sau cum spun fericirile: 
„Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este 
în ceruri” (Mt. 5, 12), zicându-le: „Ci, când faci un 
ospăț, cheamă pe săraci, pe neputincioși, pe șchiopi, 
pe orbi, și fericit vei fi că nu pot să-ți răsplătească. 
Căci ți se va răsplăti la învierea drepților. Și auzind 
acestea, unul dintre cei ce ședeau cu El la masă 
I-a zis: Fericit este cel ce va prânzi în împărăția lui 
Dumnezeu!” (Lc. 14, 13-15).

 Dacă fericiți sunt cei care vor prânzi în împărăția 
lui Dumnezeu, înseamnă că nefericiți sunt cei care nu 
vor fi acolo, însă prin pilda ce urmează, vom vedea 
că noi suntem lucrătorii propriei noastre fericiri sau 
nefericiri, în funcție de răspunsul pe care îl dăm la 
invitația pe care ne-o adresează Dumnezeu. Deci 
acesta este contextul în care Mântuitorul rostește: 
„Pilda celor poftiți la Cină”. Sfântul Teofilact spune 
că Domnul îl numește pe Părintele Său „Om”, ca 
să arate iubirea Sa de oameni, mai precis rânduiala 
Întrupării pe care a lucrat-o pentru noi, prin care noi 
am fost făcuți părtași Trupului Fiului Său. „Cină mare”, 
pentru că în vremurile cele mai de pe urmă, ca și cum 
la apusul soarelui, a venit Domnul. Sfântul Apostol 
Pavel numește și el timpul întrupării, zilele acestea 
mai de pe urmă: „După ce Dumnezeu odinioară, în 
multe rânduri și în multe chipuri, a vorbit părinților 
noștri prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă 
ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moștenitor 
a toate și prin Care a făcut și veacurile” (Evr. 1, 1-2), 
iar Biserica noastră cântă în cadrul Slujbei Vecerniei 
că Domnul a venit la apusul Soarelui: „Lumină lină a 

sfintei slave a Tatălui ceresc, Celui fără de moarte, 
Celui Sfânt și Fericit, Iisuse Hristoase, venind la apu-
sul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe 
Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu; vrednic 
ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, 
Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viață, pentru aceasta 
lumea Te slăvește”. Și cina este mare, pentru că mare 
este taina mântuirii noastre: „Și cu adevărat, mare 
este taina dreptei credințe: Dumnezeu S-a arătat în 
trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a 
propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a 
înălțat întru slavă” (I Tim. 3, 16). „Și a trimis el la cea-
sul cinei pe slujitorul său”, adică Fiul lui Dumnezeu, 
Cel Care a luat chip de rob, om făcându-Se: „Gândul 
acesta să fie în voi care era și în Hristos Iisus, Care, 
Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi El 
întocmai cu Dumnezeu, ci S-a deșertat pe Sine, chip 
de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, și la 
înfățișare aflându-Se ca un om, S-a smerit pe Sine, 
ascultător făcându-Se până la moarte, și încă moarte 
pe cruce” (Filip. 2, 5-8). 

Cei chemați sunt toți oamenii, căci pe toți i-a 
chemat Dumnezeu spre cunoștința Sa, mai întâi 
prin buna rânduială a celor văzute: „Pentru că ceea 
ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este cu-
noscut de către ei; fiindcă Dumnezeu le-a arătat lor. 
Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, 
înțelegându-se din făpturi, adică veșnica Lui putere 
și dumnezeire, așa ca ei să fie fără cuvânt de apă-
rare, pentru că, cunoscând pe Dumnezeu, nu L-au 
slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au 
rătăcit în gândurile lor și inima lor cea nesocotită s-a 
întunecat” (Rm. 1, 19-21); iar mai apoi prin legea cea 
firească: „Căci, când păgânii care nu au lege, din fire 
fac ale legii, aceștia, neavând lege, își sunt loruși 
lege, ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, 
prin mărturia conștiinței lor și prin judecățile lor, care 
îi învinovățesc sau îi și apără” (Rm. 2, 14-15). Dar, 
poate mai adevărat cei chemați au fost cei din poporul 
ales al lui Israel, care prin Lege și prin Proroci au fost 
chemați, de aceea și Domnul îi trimite pe Apostoli, 
mai întâi către oile pierdute ale casei lui Israel. Însă 
„cei chemați” au început a se lepăda cu toții „ca și 
cum ar fi fost înțeleși”, aducând fiecare dintre cei 
care au refuzat chemarea diferite motive pentru a se 
scuza, motive care ar fi trebuit să pălească în fața 
chemării dumnezeiești. 

Sfântul Ierarh Varlaam al Moldovei spune că cel 
care a cumpărat ogor, îi reprezintă pe cei care nădăj-
duiesc spre bogăție și se îmbogățesc prin osteneala 
altora și iubesc odihna trupului și petrec în mândrii 
și desfătări; cel care a cumpărat boi sunt cei care se 
îngrijesc de agonisire, iar la darurile lui Dumnezeu nu 
gândesc, ci caută numai cele pământești, iar nu cele 
cerești; cel care și-a luat femeie, sunt cei ce petrec în 
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curvie, căci aceștia totdeauna pe lângă femei stau, 
în pofte spurcate și în păcate trupești locuiesc și în 
desfrânări, ca într-o tină se tăvălesc. Aceștia toți 
leapădă veselia cinei cerești. Întâi prin mândrie și 
mărire, pentru care a căzut îngerul din cer și a devenit 
diavol; apoi lăcomia prin care a căzut Adam din Rai 
și în al treilea rând necurăția pentru care lumea a 
fost înecată prin potop. Și ne îndeamnă, zicând: „O, 
cumpărători de sate și vânzători de boi și poftitori 
de trupuri, până când nu vă veți socoti? Dumnezeu 
din cer a venit de v-a spus vouă de slava cea mare 
a cerului și de bunătatea casei Părintelui Său și de 
gustarea cea dulce la ospățul la care Singur va căuta. 
V-a spus vouă de mila Sa cea dumnezeiască către 
voi, că pe voi vă cheamă la cina Sa cea veșnică, care 
cu cinstit săngele Fiului Său vouă o a răscumpărat și 
pentru voi o ține Fiul lui Dumnezeu…. . Să nu zăbo-
vim când ne cheamă, nici să ne tăgăduim de către 
acea cinste cerească. Să apucăm până nu se mânie 
domnul casei și până nu pune alți oaspeți la masa 
sa, ca să nu le lipsească de darul Său și de gustarea 
binelui ceresc, să nu stăm afară și să vedem pe alți 
oaspeți la masă….”.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXVIII-a după Rusalii, a 

Sfinților Strămoși, Pilda celor poftiți la Cină, Dezle-
gare la pește, Sf. Ev. Luca 14, 16-24; 13 decembrie)

cuvânt la duminica dinaintea Nașterii domnului

„Hristos Se naște, slăviți-L: Hristos din ceruri, 
întâmpinați-L; Hristos pe pământ, înălțați-vă. 
Cântați Domnului tot pământul.” (Catavasia I a 
praznicului)

Din cele mai vechi timpuri, Sfânta Scriptură ne 
înfățișează închipuirile și prototipurile lui Iisus Hris-
tos ce s-au arătat la plinirea vremii prin Mântuitorul, 
Care a venit să mântuiască neamul omenesc din 
robia diavolului și a morții.

Cel întâi zidit de Dumnezeu, Adam, a închipuit 
pe Hristos Domnul, după mărturia Sfântului Apostol 
Pavel, care zice că a împărățit moartea de la Adam 
până la Moise și peste cei ce nu au păcătuit, după 
pomenirea greșelii lui Adam, care este chip al Celui 
Care avea să vină. (Romani 5, 14)

În alt loc, același dumnezeiesc Apostol spune: 
„Făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, cu suflet viu, 
iar Adam cel de pe urmă cu duh de viață dătător.” 
(I Cor. 15, 45) Și Abel cel drept a fost închipuire a 
lui Hristos, deoarece el a fost ucis de Cain, fratele 
său, precum și Hristos de cei de un neam cu El. 
(Evrei 11, 4) Iosif cel vândut la egipteni de frații 
săi este și el prototip al lui Hristos Cel vândut la 
păgâni (romani) de cei de un neam cu El. Aaron 
este închipuire a preoției lui Hristos. 

Mielul pascal din Legea Veche a închipuit mai 
înainte pe Mielul lui Dumnezeu Care S-a jertfit 
pentru noi și a ridicat păcatele lumii. (Ioan 1, 29-
36) Toate acestea au închipuit tainic și umbros 
venirea lui Hristos în lume, nașterea, preoția Lui, 
jertfa, moartea și Învierea Lui, ca și multe alte 
simboluri, care au amintit poporului ales despre 
Mesia cel făgăduit și care, la plinirea vremii, s-au 
împlinit întru El.

Evanghelia acestei duminici prezintă istoria 
sfântă a neamului lui Iisus Hristos, care începe 
de la Avraam și coboară până la sfântul și dreptul 
Iosif și Preacurata Fecioară Maria, care a năs-
cut de la Duhul Sfânt pe Mântuitorul lumii. Iosif, 
cât și Maria, erau din neamul lui David. (Lc. 2, 
4) David a fost mai aproape de Hristos și mai 
mărit decât Avraam, deoarece din seminția lui 
David au arătat sfinții proroci că Se va întrupa 
Hristos, de aceea este pomenit mai întâi David 
și apoi Avraam. Spunea psalmistul: „Juratu-s-a 
Domnul lui David adevărul și nu-l va lepăda, din 
rodul pântecelui tău voi pune pe neamul tău.” 
(Ps. 131, 11). Chiar îngerul Domnului îi spune 
lui Iosif, fiu al lui David: „Iosif, fiul lui David, nu 
te teme a lua pe Maria, femeia ta, că ceea ce 
s-a zămislit întru dânsa din Duhul Sfânt este.” 
(Matei 1, 19,20)
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Așadar, bucurie mare este pentru noi, cei ce 
mărturisim pe adevăratul Dumnezeu, deoarece cel 
ce vine să Se nască în peștera Betleemului este 
Mântuitorul lumii, surpătorul păcatului, izgonitorul 
întristării, dătătorul bucuriei, împărțitorul bucuriei, 
hărăzitorul harului și așteptarea neamurilor. (Fa-
cere 49, 10) Toate praznicele rânduite în Biserică 
ascund în ele taine și fapte importante din viața 
Mântuitorului Hristos.

Nașterea Domnului nu este doar o taină, ci o 
taină a tainelor, este „taina cea din veac ascunsă 
și de îngeri neștiută”, cum spune Sfântul Dionisie 
Areopagitul, iar Sfântul Vasile cel Mare spune: „Din 
câte a făcut Dumnezeu în cer și pe pământ, nici o 
minune nu este mai mare ca aceasta, ca Dumnezeu 
să Se întrupeze și să Se facă Om, să Se pogoare 
din cer, din Slava cea nemărginită și să Se facă 

asemenea nouă, afară de păcat.”
Taina iconomiei în trup covârșește cu puterea și 

mărirea sa mai presus de minte toate minunile și 
toată zidirea celor văzute.

„Dacă ai vedea undeva, în văzduh, o pară de 
foc și în loc să vezi că para focului se ridică în 
sus cum este firesc, ai vedea un lucru înfricoșat, 
că para focului se pogoară de sus în jos, oare nu 
te-ai înfricoșa?” spunea Sfântul Grigorie de Nyssa. 
Sfântul Ioan Damaschin spune că Dumnezeu a 
făcut lumea din patru stihii: două grele, pământ și 
apă care cad și curg în jos, două ușoare, aerul și 
focul, aleargă și urcă.

La Nașterea Domnului, focul dumnezeirii, ne-

maiavând unde să se înalțe în sus, unde este doar 
Dumnezeu, S-a deșertat pe pământ, cum spune 
Sfântul Apostol Pavel. „Mai mare unire a făcut 
Dumnezeu prin Iisus Hristos cu oamenii”, spune 
Fericitul Augustin, decât unirea pe care o are Fiul 
cu Tatăl. Și aceasta, iată în ce fel. Tatăl este unit 
cu Fiul și Fiul cu Tatăl, după fire, după voință, după 
voie, după putere și după celelalte însușiri, dar nu 
se unește după Ipostas, după persoană, ci aceas-
ta o împărtășește omenirii. A luat Iisus Hristos în 
ipostasul Său întreaga noastră fire și S-a unit cu noi 
după Ipostas, ceea ce nici cu Tatăl nu are. 

Nașterea Domnului a înnoit lumea și a chemat pe 
oameni la o viață de credință și de trăire nouă, nici 
un alt praznic nu aduce atâta bucurie sufletelor și 
caselor noastre. Copiii vestesc praznicul prin cân-
tece de stea, tinerii prin colinde frumoase. Mame-

le împodo-
besc casele 
cu icoane și 
m i r e a s m ă 
d e  t ă m â -
i e .  P reo ț i i 
v e s t e s c 
N a ș t e r e a 
lu i  Hr is tos 
pe pământ 
c u  i c o a n a 
Nașter i i  în 
casele noas-
tre.

Toți ne si-
lim să facem 
din sufletele 
noastre locaș 
de găzduire 
pentru Fiul 
lui Dumne-
zeu.

Să  nu -L 
lăsăm afa-
ră, ca pe un 
străin, ci să-L 

primim la noi, cu credință și cu bucurie. Să-i deschi-
dem ușa casei și cămara inimii noastre ca să vină 
Hristos la noi și să rămână veșnic cu noi și noi cu 
El. Nu vine Hristos în inimile împietrite și lovite de 
necredință, de îndoială și locuite de păcat. 

De ne vom găsi pregătiți, vom cânta cu bucurie 
împreună cu Biserica: „Hristos Se naște, slăviți-L, 
Hristos din ceruri, întâmpinați-L, Hristos pe pământ, 
înălțați-vă. Cântați Domnului tot pământul.” Amin.

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica dinaintea Nașterii Dom-

nului, a Sfinților Părinți după trup ai Domnului, 
Dezlegare la pește, Sf. Ev. Matei 1, 1-25 - 
Genealogia Mântuitorului, 20 decembrie)
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Adeseori, după cea mai mare bucurie urmează 
încercarea și jalea cea mai adâncă. Ce sărac 
ne-ar fi Crăciunul dacă din tabloul prezentat de Sfinții 
Evangheliști ar lipsi magii și steaua lor cea minuna-
tă!

Tabloul cel luminos al Nașterii Domnului aduce o 
„bucurie foarte mare”, al doilea tablou, cel întunecat, 
aduce „plângere și tânguire multă” (v. 18). Pentru 
însăși Fecioara și dreptul Iosif bucuria a fost scurtă.

După plecarea magilor, „iată îngerul Domnului se 
arată în vis lui Iosif zicând: „Scoală-te, ia Pruncul și 
pe mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți 
voi spune, fiindcă Irod are să caute pruncul ca să-L 
ucidă” (v. 13).

Ca o lucrare a proniei lui Dumnezeu, deși fusese 
vestit de magi, Irod întârzie să ia măsuri extreme. 
Irod cel vigilent se arată acum încet în decizii. Prin 
purtarea de grijă a lui Dumnezeu, dreptul Iosif are 
timpul necesar pentru a se refugia în Egipt, o țară a 
refugiului pentru evrei în timp de criză.

Iosif, Fecioara și Pruncul n-au intrat adânc în terito-
riul Egiptului, ci lângă graniță, în locul numit Matareea, 
care se tâlcuiește „apă rece”. Venind în Egipt, Hristos 
reiterează drumul poporului ales și plinește cuvântul 

prorocului Osea: „Din Egipt am chemat pe Fiul Meu” 
(11, 1). Însuși Mesia urmează traseul „fiului” alegerii 
lui Dumnezeu, drumul lui Israel.

Irod Idumeul nu s-a dat înapoi de la nici o cruzime. 
Oameni de frunte, simpli cetățeni sau membrii ai fami-
liei sale s-au numărat printre victimele sale. Irod a fost 
în stare să pună la cale și chiar să execute o crimă de 
proporții, despre care mărturisește Sfântul Evanghelist 
Matei la cap. 2, 16, uciderea pruncilor de la Betleem. 
Ucigaș de soții, al propriilor copii sau cumnați, Irod 
avea destule antecedente care să ne facă să nu ne 
mirăm că voia acum să-L piardă pe Pruncul mesianic. 
Gândul uciderii i-a venit atunci când a aflat de la magi 
că S-a născut „regele iudeilor.” (Mt. 2, 2) 

Cum putea fi alt rege în afară de el? Zvonul acesta 
trebuia înăbușit în fașă. „După timpul pe care îl aflase 

de la magi” a poruncit să fie uciși toți pruncii „de doi ani 
și mai în jos” din Betleem. El însuși a hotărât această 
vârstă de doi ani pentru a fi sigur că nu-i va scăpa 
„regele iudeilor.” Autorul latin Macrobiu (sec. V d. Hs.), 
care a avut acces la arhivele romane, confirmă crima 
lui Irod într-o mărturie independentă de Evanghelia lui 
Matei. Evanghelistul Matei vede în jalea care a umplut 
casele din Betleem o împlinire profetică: 

„Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă, 
Rahela își plânge copiii, nu voiește să fie mângâiată 
pentru că nu mai sunt.” (Ier. 31, 15)

La Rama era un fel de lagăr în care erau adunați toți 
evreii prinși, iar de acolo plecau în convoaie nesfârșite 
spre țara robiei. Rahela, soția lui Iacov și mama popo-
rului ales, „își plânge copiii” duși departe de la sânul 
ei. La scurt timp după moartea lui Irod, la vestirea 
îngerului, dreptul Iosif „a luat Pruncul și pe mama 
Lui și a venit în pământul lui Israel.” Intenția dreptului 
Iosif și a Fecioarei era de a se așeza în Iudeea, unde 
domnea Arhelau în locul lui Irod, tatăl său, dar au pri-
mit poruncă în vis de la înger și au mers în Galileea. 
Arhelau se grăbea să meargă la Roma pentru a i se 
confirma stăpânirea când a izbucnit o răscoală. Mii 
de cetățeni au murit uciși de forțele lui Arhelau. După 

plecarea lui, a izbucnit din nou, iar Varus, 
guvernatorul Siriei, a răstignit atunci 2000 
de oameni. Iată de ce Dumnezeu a rânduit 
așezarea Fiului Său în Galileea. 

Astfel, s-au așezat la Nazaret, unde o 
aflase arhanghelul Gavriil pe Fecioara Maria, 
când i-a adus Buna Vestire a Nașterii Mântu-
itorului (Lc. 1, 26). Așezarea la Nazaret este 
tot o împlinire profetică: „Și venind a locuit în 
orașul Nazaret, ca să se împlinească ceea 
ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean se 
va chema.” (v. 23)

Nu putem să nu facem referire în această 
duminică în care se vorbește despre Irod, 
ucigașul de prunci și la „irozii” zilelor noastre 
și la milioanele de prunci uciși în pântecele 
maicii lor. Astăzi, El suferă chinul morții cu 
fiecare din pruncii uciși cu instrumentele mo-

derne ale medicinei, prin voința mamelor și a taților, 
prin voința unei societăți care și-a pierdut busola și 
a ridicat la rang de lege uciderea de prunci, păcatul 
ucigașului Irod.

Mulți se bucură de Nașterea lui Hristos, dar nu 
se dau în lături de la uciderea propriilor copii. Nu 
se bucură ca magii, ca păstorii sau ca îngerii, ci se 
comportă ca Irod.

Până când ne vom înverșuna împotriva lui Hris-
tos?

Până când Rahela, Biserica, își va mai plânge 
fiii? 

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica după Nașterea Domnului, 

Sf. Ev. Matei 2, 13-23 - Fuga în Egipt, a Sfântului 
Ștefan, Sf. Ev. Matei 21, 33-44, 27 decembrie)

Rahela își plânge copiii
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Duminică, 13 decembrie – Paraclisul Maicii Domnului.
19 decembrie – Moș Crăciun vizitează Down Art Therapy, 
              ora 14:00 (detalii pe asociatiaDART.info).

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea domnului”

Fetița cu chibrituri2 de Hans Christian Andersen
Era frig cumplit și se făcea noapte. Era cea din urmă 

noapte a anului, noaptea de Anul Nou! Pe frigul și pe întu-
nericul acesta mergea pe stradă o fetiță săracă, desculță și 
cu capul gol. Avusese ea pantofi când plecase de-acasă, 
dar ce folos! Erau prea mari pentru dânsa; îi purtase mai 
întâi mamă-sa și fiindcă erau așa de mari, fetița i-a pierdut 
când s-a grăbit să treacă strada, din pricină că tocmai 
veneau în goană două trăsuri. Un pantof nu-l mai găsise, 
iar pe celălalt l-a șterpelit un băiețaș; zicea că are să-l facă 
leagăn când are să aibă și el copii. Și acum, săraca fetiță 
mergea desculță și piciorușele ei erau vinete de frig.

Ducea într-un șorț vechi o mulțime de cutii de chibrituri 
și o cutie o ținea în mână. Toată ziua umblase așa și nu-i 
dăduse nimeni nici măcar un bănuț. Și-acum era ostenită, 
flămândă și pe jumătate înghețată de frig. Fulgii cădeau și 
se prindeau de părul ei lung și bălai care-i atârna frumos 
în cârlionți pe umeri – dar ea numai la frumusețe nu se 
gândea! Nu mai putea de oboseală și s-a așezat într-un 
ungher între două case; una era mai ieșită în afară, așa că 
între două era un cotlon. Fetița s-a ghemuit strângându-și 
picioarele sub dânsa, dar tot frig îi era. Acasă nu îndrăznea 
să se ducă, fiindcă nu vânduse nici o cutie de chibrituri și 
nu căpătase nici un bănuț măcar. Tată-său avea s-o bată; 
de altfel și acasă era frig, pereții erau sparți și cu toate 
că astupase crăpăturile cu paie și cu zdrențe, vântul tot 
răzbătea înăuntru. Mâinile îi erau aproape țepene de frig. 
Un chibrit ar fi strașnic acum; ce-ar fi să scoată unul, să-l 
aprindă și să-și încălzească degetele? A scos un chibrit 
și l-a aprins.

Ce frumos ardea! Era o flacără caldă și limpede ca o 
lumânărică, o minunată lumânărică. Și deodată fetiței i s-a 
părut că șade în fața unei sobe mari de tuci, cu picioarele 
de alamă și cu tacâm de alamă; în sobă era un foc zdra-
văn și fetița își atinse picioarele să și le încălzească…
dar flacăra se stinse și soba pieri…și fetița se trezi ținând 
între degete chibritul ars. A mai aprins unul și iar s-a făcut 
lumină. Zidul, acolo unde era luminat, s-a făcut străveziu 
ca un geam. Pe geam fetița văzu o odaie cu masa pusă; 
pe fața strălucitor de albă erau farfurii de porțelan și în 
mijloc, pe o farfurie, era o coșcogeamite gâscă friptă, 
umplută cu prune și mere, din care ieșeau aburii.

Și ce era mai minunat decât toate, gâsca a sărit din 
farfurie, a început să umble pe jos, legănându-se, cu 
furculița și cu cuțitul înfipte în spate, și s-a îndreptat chiar 
către fetiță. Dar deodată chibritul s-a stins și n-a mai ră-
mas decât zidul gros și rece. A mai aprins un chibrit. Și 
deodată s-a văzut stând lângă un pom de Crăciun. Era 
mai mare și mai frumos decât acela pe care-l zărise pe 
geam la negustorul cel bogat. Pe crengile verzi erau o 
mulțime de lumânări aprinse și erau agățate poze colorate 
ca acelea din vitrinele magazinelor. Fetița a ridicat brațele 
în sus – și chibritul s-a stins.

Lumânările s-au înălțat tot mai sus și deodată fetița a 
văzut că nu mai erau lumânări, erau stelele sus pe cer; una 
din ele a căzut, lăsând în urma ei o dâră de lumină. - Acum 
moare cineva! a zis fetița. Bunică-sa, singura ființă de pe 
lume care o iubise și pe dânsa, și care acum era moartă, 
îi spusese odată: „Când cade o stea, se urcă un suflet la 
cer.” Fetița a mai aprins un chibrit și flacăra a făcut lumină 
de jur împrejur; și în lumina strălucitoare s-a ivit bunica, 

strălucind și ea, cu zâmbetul ei bun și blând. – Bunicuța! 
a strigat fetița. Ia-mă, ia-mă cu tine!

Știu că ai să pleci și tu când se stinge chibritul, tot așa 
cum a plecat și soba cea caldă, și gâsca cea friptă, și 
pomul cel frumos! Și repede a aprins și celelalte chibrituri 
care mai erau în cutie, fiindcă voia s-o mai ție pe bunică-sa, 
să nu plece. Și chibriturile au dat o lumină așa de mare, că 
se vedea mai bine decât ziua. Niciodată nu fusese mai 
frumoasă bunica; a luat-o în brațe pe fetiță și amândouă 
s-au înălțat în strălucire și bucurie, și fetiței acum nu-i 
mai era frig, nici frică; era în cer. A doua zi dimineața, în 
ungherul dintre cele două case, fetița cu obrajii roșii și 
zâmbet pe buze zăcea moartă, degerată de frig, în cea 
din urmă noapte a anului.

Zorii Anului Nou s-au ridicat deasupra trupșorului mort, 
lângă care erau împrăștiate o mulțime de cutii de chibrituri, 
una din ele cu toate chibriturile arse. A vrut să se încăl-
zească; ziceau oamenii. Dar nimeni nu știa ce frumuseți 
văzuse ea și în ce strălucire intrase și ce bucurie mare îi 
adusese Anul Nou!

Sursa: http://www.copilul.ro/povesti/
fetita-cu-chibrituri-178.html

 2În perioada 24.12.15-08.01.16, organizăm o 
colectă pentru oamenii săraci. De altfel, nr. 76 al 
revistei noastre este dedicat milosteniei, în speci-
al ajutorului celor săraci care, în timpul iernii, nu 
au un adăpost cald sau cele de maximă trebuință. 
Acțiunea se numește ,,Fetița cu chibriturile”, iar 
mai multe detalii puteți obține de la preoții slujitori 
sau la 0768.35.76.75. Vă invităm să urmăriți po-
vestea acestei fetițe aici: https://www.youtube.com/
watch?v=jxmPn8XKZ0s


