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 TEOCTIST
Din milostivirea lui Dumnezeu

Arhiepiscop al Bucureștilor,
Mitropolit al Munteniei și Dobrogei,

Locţiitor al Cezareei Capadociei 
și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

Iubitului nostru cler, cinului monahal și 
dreptcredincioșilor creștini, har și pace de la 
Dumnezeu-Tatăl, iar de la noi, arhierească 

binecuvântare
“Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-

ne și arată-Ţi faţa și ne vom mântui”. 
(Ps. 79, 7)

 Iubiţi părinţi slujitori ai sfi ntelor altare,Iubiţi părinţi slujitori ai sfi ntelor altare,
Dreptmăritori creștini,Dreptmăritori creștini,

În această stăruitoare rugăciune a Psal-
mistului se adună întreg suspinul și dorul 
unei lumi pierdute în pustia înstrăinării și 
necunoașterii lui Dumnezeu, al unei omeniri 
care, în înstrăinarea sufl etească și mâhnirea 
unei vieţuiri ce nu se mai împărtășea de Viaţa 
și binecuvântarea dumnezeiască, striga prin 
aleșii ei: “Dumnezeule milostivește-Te spre noi și 
ne binecuvintează, luminează-Ţi faţa peste noi 
și ne miluiește” (Ps. 66, 1).

Un asemenea strigăt înălţat spre Tronul 
slavei și milostivirii divine izbucnea, desigur, 
dintr-o deznădăjduitoare experienţă: anume 
că, odată îndepărtat de la faţa lui Dumnezeu, 
pentru a se afunda în întunericul păcatului, 
omul nu-și mai poate găsi singur calea de 
întoarcere către Creatorul vieţii. Iar viaţa 
omenească, atunci când omul nu-L mai poate 
vedea cu ochii sufl etului pe Cel al cărui chip îl 
poartă și a cărui asemănare trebuie să devină 
prin ascultare și strădanie ajutată de har, o 
asemenea viaţă se afl ă departe de mireasma 
veșniciei.

Acea strigare a Psalmistului către Dumne-
zeu: “întoarce-ne și arată-Ţi faţa” (Ps. 79, 7), 
ne încredinţează, așadar, că nu de la sine, nu 
prin hotărârea și voinţa sa mai putea reveni 
omul lipsit, prin călcarea poruncii, de liberta-
tea harului, în comuniunea cu Sfânta Treime, 
ziditoarea și binefăcătoarea lui.

Iată, iubiţii mei, că doar trezirea conștiinţei 
totalei neputinţe omenești în a afl a izbăvi-
rea și apoi cunoașterea iubirii dumnezeiești 
pot duce o astfel de rugăciune către ceruri: 
“arată-Ţi faţa Ta și ne vom mântui” (Ps. 79, 7). 
Iată cât de arzătoare era setea de mântuire a 
lumii care încă păstra cuvântul lui Moise, care 
spusese: “Nu va putea omul să-Mi vadă faţa 
și să trăiască” (Ieșirea 33, 20). Dar, Acela care 
spusese aceste cuvinte, în adâncul cel necu-
prins al bunătăţii Sale, a răspuns prin negrăită 
iconomie rugăciunii care implora arătarea Sa 
către oameni.

Cum s-a putut împlini un asemenea fapt, 
ne răspunde una din cântările bisericești ale 
Nașterii Domnului: “Cu sfat de negrăit Se naște 
cu trup Cel fără de trup; Se mărginește acum 
în trup Cel nemărginit și păzește neamestecat 
amândouă fi rile; Cel din fi re fără de început ia 
început și Cel singur veșnic și preaslăvit Prunc 
se arată; Cel ce poartă toate, în braţe este pur-
tat. Pentru că pe cei cinstiţi cu înrudirea Sa îi 
cinstește, ca un Dumnezeu cu a Sa naștere”1. 
Așadar, iubiţii mei fi i duhovnicești, pentru a ni 
Se descoperi faţă către faţă S-a întrupat Fiul lui 
Dumnezeu, dar totodată și pentru a ne arăta 
cât iubește și cinstește Dumnezeu pe cel făcut 

după chipul Său. Căci prin Nașterea Sa cea mai 
presus de fi re și de cuget, din Preacurata Fe-
cioară Maria și prin Pogorârea Duhului Sfânt, 
Fiul cel veșnic al Tatălui Ceresc Se înrudește, 
de acum, cu fi ecare dintre oameni, înrudin-
du-ne astfel pe noi toţi cu Dumnezeu cel în 
Treime închinat. 

Astfel, teologul luminii dumnezeiești ne-
create, cum este cunoscut în istorie Sf. Grigorie 
Palama, scrie despre întruparea Mântuitorului 
Hristos: “S-a făcut om ca să dezlege legătura 
păcatului; să curăţească întinăciunea cea după 
trup; să vădească dragostea lui Dumnezeu pen-
tru noi; să arate până la ce adâncime ne-am în-
fundat în prăpastia relelor, încât a fost nevoie de 
întruparea lui Dumnezeu; ...să se facă începător 
și chezaș al învierii și al vieţii celei veșnice, risi-
pind deznădejdea noastră...; să arate cum fi rea 
omenească, osebit de toate făpturile zidite, a fost 
creată după chipul lui Dumnezeu. Prin aceasta, 
înrudirea ei cu Dumnezeu a ajuns atât de mare, 
încât ea a putut să se unească cu El într-un ipos-
tas unic, pentru ca El să dea cinstire trupului și 
înseși fi rii muritoare, astfel încât trupurile cereș-
ti să nu se creadă mai de cinste decât omul, și să 
nu se socotească dumnezeiești din pricina lipsei 
lor de trup și a părelnicei lor nemuriri”2.

Continuare în pag.2

 PETRU
Din mila lui Dumnezeu 

Arhiepiscop al Chișinăului, 
Mitropolit al Basarabiei

și Exarh al Plaiurilor
Iubit cler și cinstit cin monahal,

Din Mitropolia Basarabiei, har și bucurie
de la Atotţiitorul și de la noi 
Arhierească binecuvântare!

„Iată Fecioara va avea în pântece și va naște 
Fiu și vor chema numele lui Emanuel, care 

se tâlcuiește: „Cu noi este Dumnezeu” 
(Matei 1,23; Isaia 7,14)

Iubiţi fi i și fi ice întru Hristos!Iubiţi fi i și fi ice întru Hristos!
Cu aceste cuvinte sfi nte rostite încă din ve-

chime de proorocul Isaia, îngerul Domnului 
l-a încredinţat pe dreptul Iosif că nașterea lui 
Iisus Hristos este de la Duhul Sfânt și i-a des-
coperit că „Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei 
se face”, iar Pruncul ce se va naște se va chema 
Emanuel, care înseamnă: „Dumnezeu este cu 
noi”.

Vestirea îngerească auzită de Iosif atunci, o 
au-zim mereu și noi, cum au auzit-o părinţii și 
strămoșii noștri. Pe deplin suntem încredinţa-
ţi că Iisus, cel care se naște de la Duhul Sfânt 
și din Sfânta Fecioară, rămâne cu noi, cu toţi 
cei care năzuiesc să fi e izbăviţi de orice rău, de 
păcat, de primejdie, de necazuri, de ispite, de 
lipsuri, nevoi, neputinţe și boli.

În acest praznic Luminos și Lumii voios, 
cu toţii de la cel mai mic până la cel nins de 
ani, ne îndulcim auzul cu bătrânele și totuși 
tinerele noastre colinde moștenite din moși-
strămoși, oprindu-ne privirea pe chipul Prun-
cului care iradiază lumină, bunătate și sfântă 
gingășie, fapt care trăim cu încredinţarea că 
Dumnezeu este cu noi.

„Cu noi este Dumnezeu” înseamnă scoaterea 
omului din întunericul păcatului la lumina 
Soarelui dreptăţii, ieșirea lui din anonimat, 
din înstrăinare, din însingurarea în care s-a 
afl at din cauza căderii în păcatul cel dintâi 
prin voia sa liberă și întoarcerea lui în iubirea 
braţelor părintești ale Tatălui Ceresc.

Nașterea Domnului este ziua sfântă în care 
Dumnezeu răspunde omului care, ajuns în 

adâncul fărădelegii și al disperării, striga din 
adâncul sufl etului: “Până când, Doamne, mă 
vei uita până în sfârșit? Până când vei întoarce 
faţa Ta de la mine?”

Aceasta este ziua împlinirii făgăduinţei de 
izbăvire făcută lui Adam și Evei în rai, ziua 
marelui Dar făcut de Dumnezeu oamenilor 
prin trimiterea în lume a însuși Fiului său.

Sărbătoarea nașterii Domnului aduce în 
lume de mai mult de 2000 de ani bucuria sfân-
tă, iubirea Dumnezeiască, pacea preamărită 
de îngeri și comuniunea între Dumnezeu și 
om, între cele văzute și nevăzute.

Fiecare inimă de creștin se pregătește acum 
să fi e un Betleem primitor și vestitor de Hris-
tos. Din izvorul acestei negrăite bucurii a 
nașterii Domnului în drept cuvânt de inimă și 
cuget românesc, de preţuire faţă de fi ii, fi icele 
și slujitorii sfi ntelor altare străbune, fraţi de 
neam, sânge și credinţă afl aţi în toate părţile 
lumii spre a le împărtăși în aceste slăvite zile 
de sărbătoare, iubirea jertfelnică și biruitoare 
a Bisericii din cadrul Sfi ntei și de Dumnezeu 
păzite Mitropolii a Basarabiei.

Viaţa este darul cel mai sfânt dăruit de 
Dumnezeu din a sa nesfârșită iubire pentru 
noi și pentru a noastră mântuire. Sfânta Scrip-
tură ne spune că, spre deosebire de celelalte 
fi inţe și lucruri, pe care le-a făcut numai prin 
cuvântul Său, la crearea omului Dumnezeu 
participă în mod personal. El însuși a zis: “Să 
facem pe om după chipul și asemănarea Noa-
stră ca să stăpânească toate” (Facere 2,26).

Din toată creaţia numai omul a fost înze-
strat cu „chipul și asemănarea lui Dumnezeu” 
ca fi inţă vie. Înrudit astfel cu ziditorul său, 
omul poartă ca pe o comoară tainică setea 
după cunoaștere și urcuș duhovnicesc.

Continuare în pag.2

“Hristos pe pământ, înâlţaţi-vă!”“Hristos pe pământ, înâlţaţi-vă!”
Pastorale la Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos

Dragi cititori,Dragi cititori,
Sfi ntele Sărbători ale Naște-

rii Domnului și ale anului nou 
să vă aducă pace și bucurie, 
sănătate și împlinirea dorinţe-
lor de bine!

Întru mulţi și fericiţi ani!
Redacţia MISIONARUL
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Auzind bogăţia de binefaceri revărsate asupra ome-
nirii, asupra fi ecărui om în parte, purtător al chipului 
lui Hristos, prin taina înomenirii Celei de-a doua Per-
soane a Sfi ntei Treimi, înţelegem bucuria și entuzias-
mul credincioșilor, bucurie exprimată de Sf. Ap. Pavel 
în imnul “Taina dreptei credinţe: “Cu adevărat, mare 
este taina Creștinătăţii: Dumnezeu S-a arătat în trup, 
S-a îndreptat în Duhul, S-a vestit de îngeri, S-a propovă-
duit între neamuri, S-a crezut în lume, S-a înălţat întru 
slavă”. Taina mântuirii lumii a început, așadar, în peș-
tera modestă din Betleem, unde s-au împlinit strigătele 
proorocilor și unde Îl vedem pe Pruncul Iisus: “Cel ce 
ne-a scos de sub stăpânirea întunericului... și este chipul 
nevăzutului Dumnezeu” (Col. 1, 13-15) .

Iubiţi fi i duhovnicești,Iubiţi fi i duhovnicești,
În Sfânta Scriptură, asemănarea mântuirii noastre se 

face mai ales cu chipul biruinţei luminii cerești a vieţii 
asupra întunericului spiritual al păcatului și morţii, stă-
pânitor în lume și în om. Astfel, Cel care ne-a cercetat 
pogorându-se El însuși la noi este “Răsăritul cel-de-Sus” 
(Luca 1, 78), este “Soarele dreptăţii” (Maleahi 4, 2), este 
Cel care spune despre Sine: “Eu, Lumină am venit în 
lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână întru întu-
neric” (Ioan 12, 46). În afara părtășiei, prin credinţa cea 
dreaptă, cu Fiul lui Dumnezeu înomenit, nu este decât 
întuneric, și încă întunericul cel de nepătruns. Este acea 
noapte continuă a tristeţii fără leac, a răcelii spirituale 
lesne omorâtoare și a fricii lumii vinovate de călcarea 
poruncilor dumnezeiești, beznă adâncă pe care au stră-
puns-o în noaptea Nașterii Domnului sclipirea stelei 
ce i-a călăuzit pe înţelepţii Răsăritului la Betleem și 
strălucirea “slavei Domnului” (Luca 2, 9)   prin îngerul 
cel binevestitor păstorilor și mulţimea de oaste cerească 
ce lăuda necuprinsa milostivire a lui Dumnezeu. Por-
ţile cerurilor s-au ridicat în acea noapte, spre pământ 
revărsându-se lumina bucuriei împreunată cu uimirea 
lumii îngerești că izbăvirea omului este săvârșită de Cel 
prin Care “toate s-au făcut” (Ioan 1, 3), de Cel Căruia ni-
mic nu-I putea sta împotrivă în plinirea planului de a-l 
răscumpăra pe om, prin pătimirea Crucii, din pedeapsa 
și pătimirea morţii veșnice.

Împropriindu-și cuvintele Psalmistului, fi ecare din-
tre noi, de altfel fi ecare creștin, poate mărturisi despre 
Dumnezeu: “Auzit-a din locașul Lui cel sfânt glasul meu 
și strigarea mea... Și a plecat cerurile și S-a pogorât” (Ps. 
17, 6, 9). În Hristos Mântuitorul, în chiar taina nașterii 
Dumnezeiescului Prunc Iisus, omul privește cu adevă-
rat faţa lui Dumnezeu, căci spune Domnul: “Cel ce M-a 
văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl” (Ioan 14, 9). Iar a-L 
cunoaște pe Dumnezeu Tatăl prin Dumnezeu Fiul în-
trupat este însăși viaţa veșnică.

Dar ce anume descoperă omul contemplând chipul 
Pruncului Iisus așezat cu sfi ală în ieslea necuvântătoa-
relor dintr-o peșteră a Betleemului? Ceea ce nimeni nu 
i-a putut și nu-i va mai putea arăta vreodată: măreţia și 
puterea dumnezeiască luând înfăţișarea unei nesfârșite 
blândeţi, smerenii, purităţi, sensibilităţi și jertfelnicii. 
Iar toate aceste nepământești însușiri – descoperite 
nouă în Dumnezeiescul Prunc al Preasfi ntei Născătoa-
re de Dumnezeu – se regăsesc la toţi cei care, iubindu-
L, s-au nevoit să-I semene Domnului; și mai ales la sfi n-
ţii Bisericii, fi indcă “prin feţele tuturor sfi nţilor traspare 
Faţa lui Hristos, Faţa de model a tuturor fi inţelor uma-
ne”3. Și dacă faţa noastră, a fi ecărui om, are ca model 
Faţa lui Hristos, se cuvine să o cinstim apropiind-o, pe 
cât ne stă în putere, cu ajutorul harului, de modelul ei 
cel desăvârșit. Dar acest lucru nu poate izbândi dacă nu 
vom cinsti la fel și chipul fi ecărui semen al nostru, prin 
urmarea virtuţilor sfi nţilor, ca pilde vii. După aceleași 
pilde vom înţelege că aceste virtuţi sunt, în fapt, pute-
rea spirituală care ne aseamănă Domnului nostru Iisus 
Hristos. Cine ar putea susţine că omul și lumea în care 
trăim nu sunt tot mai lipsite de acest fel de virtuţi?

De aceea, orice prilej de întărire a evlaviei și a râvnei 
spre desăvârșire duhovnicească ale dreptmăritorilor 
noștri creștini este un preapreţios dar făcut de Dumne-
zeu Bisericii acestui neam. Un asemenea dar l-a repre-
zentat, în cursul anului acestuia, și trecerea în rândul 
Sfi nţilor de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române – după stăruitoare cercetări și rugăciuni și 
prin păzirea cu scumpătate a tuturor rânduielilor 
canonice – a încă patru dintre cunoscuţii purtători-de-
Dumnezeu Părinţi ai noștri:

1. Mitropolitul Dosoft ei († 13 dec. 1693), primul ver-
sifi cator al Psaltirii în tot Răsăritul Ortodox și primul 
nostru poet naţional;

2. Mitropolitul Grigorie al IV-lea, Dascălul († 28 iulie 
1834), mare teolog și isihast, strălucind prin viaţa sa de 
rugăciune și adâncă nevoinţă;

3. Stareţul Gheorghe († 3 dec. 1806), înţeleptul ucenic 
al Sf. Cuvios Paisie de la Neamţ, vestit începător de obș-
te, îndrumător al monahismului din Ţara Românească, 

reorganizatorul vieţii 
călugărești din Sf. 
Mănăstiri Cernica și 
Căldărușani și autor 
de scrieri fi localice.

4. Cuviosul Onufrie 
de la Sihăstria Voronei 
(† 29 martie 1789).

Iubiţi credincioși, Iubiţi credincioși, 
fraţi și surori fraţi și surori 

în Domnul în Domnul 
Anul pe care îl în-

cheiem, iubiţii mei fi i 
duhovnicești, a fost și 
pentru noi, românii, 
și pentru lumea în-
treagă un an de mari 
încercări. Un an în 
care am putut vedea 
atât de limpede cât de 
strâns ne este legată 
existenţa de milostivi-
rea lui Dumnezeu. Și 
din bucurii, dar și din 
necazuri și suferinţe 
se cuvine, așadar, să 
învăţăm a desluși și 
împlini voia lui Dum-
nezeu în viaţa noastră. 
Căci încercările ce vin asupra omului nu au alt scop 
decât de a-l rechema pe acesta, prin căinţă, la bucuria 
părtășiei de iubire cu Dumnezeu. Totodată, îndatorirea 
ajutorării neîntârziate a semenilor loviţi de stihiile 
dezlănţuite – precum fraţii noștri care s-au afl at în ca-
lea inundaţiilor – renaște virtutea împreună-pătimirii, 
ne reîncălzește simţirea creștină, ne reamintește prin-
cipiul dumnezeiesc al vieţii noastre, descoperit nouă de 
Însuși Domnul Iisus Hristos: “Să vă iubiţi unul pe altul” 
(Ioan 15, 7). Prin slujitorii și fi ii ei de pe vatra strămo-
șească, dar și de peste graniţe, Biserica noastră s-a afl at 
lângă toţi cei întristaţi și încercaţi, încredinţând pe toţi 
că Fiul lui Dumnezeu, întrupat din iubire faţă de noi 
și faţă de întreaga omenire, este El însuși împreună-
pătimitor cu noi în necazurile noastre, făcând însă ca 
din suferinţă să odrăslească toată fapta bună și iubirea, 
care “niciodată nu se trece” (I Cor.13, 8).

Dar, tot în acest an, Biserica noastră a împlinit 120 
de ani de la dobândirea autocefaliei bisericești și 80 
de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie. 
Iată împliniri duhovnicești și istorice în același timp 
care au fost prilejuri de mulţumire lui Dumnezeu și 
pomenire a marilor Patriarhi ai Bisericii Ortodoxe 
Române, Fericiţii de sfântă pomenire: Miron Cristea 
(1925-1939), Nicodim Munteanu (1939-1948), Justini-
an Marina (1948-1977) și Justin Moisescu  (1977-1986). 
Fiecare, la rândul său, s-a străduit pentru menţinerea 
și creșterea Bisericii noastre în faţa celorlalte Biserici 
surori, a lumii creștine și a întregii omeniri. Avându-L 
neîncetat pe Mântuitorul Hristos cu noi și în noi, Care, 
prin Duhul Sfânt, lucrează în Biserică la mântuirea 
noastră, ajungem să urcăm prin credinţă și fapte bune, 
asemenea Maicii Domnului, Prea Sfântă Născătoare de 
Dumnezeu, și Sfi nţilor spre împlinirea poruncii Dom-
nului: “Fiţi desăvârșiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc 
desăvârșit este” (Mat. 5, 48).

Iată, iubiţi părinţi și fraţi creștini, cum a prisosit și 
prisosește neîncetat în istorie rugăciunea celor din 
Vechiul Testament: “Dumnezeule, întoarce-ne, arată-
Ţi faţa și ne vom mântui” (Ps. 79, 3). Prin Întrupare ni 
s-a dat mântuitorul har al vederii Feţei lui Dumnezeu 
– Care este Domnul Iisus Hristos – dar acest har izbă-
vitor ne îndatorează pe fi ecare spre o vieţuire vrednică 
de darul de viaţă veșnică ce ni s-a făcut din iubirea 
Preasfi ntei Treimi pentru noi.

Aceste sfi nte gânduri și îndemnuri punându-vi-le 
la inimă, cu părintească dragoste vă întâmpin spu-
nându-vă: “Hristos Se naște, slăviţi-L!” și dorindu-vă 
să prăznuiţi plini de har Sfi ntele Sărbători ale Nașterii 
Domnului. “Iar Dumnezeul nădejdii să vă umple pe voi 
de toată bucuria și pacea în credinţă, ca prin puterea Du-
hului să prisosiţi întru nădejde” (Rom. 15, 13).

Al vostru părinte duhovnicesc, pururea rugător 
către Pruncul Iisus, Dumnezeul nostru, 
ca să dăruiască pace lumii şi sufl etelor 

noastre mare milă, 
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Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munte-
niei şi Dobrogei, Locţiitor al Cezareei Capadociei 

şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
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Ca și acum 2000 de ani, prin darul vieţii, 
Hristos bate și astăzi la ușa Betleemului 
sufl etelor noastre căutând lăcaș unde Să 
se nască, așteptând cu iubire și răbdare 
Să-i deschidem ca să ne aducă pacea, bu-
curia și binecuvântarea sa dumnezeiască, 
Darurile pe care ni le împărtășim astăzi 
unii altora, dar mai ales copiilor, sunt un 
modest și smerit răspuns la Darul pe care 
Dumnezeu ni L-a făcut nouă în Hristos. 
Luminile care împodobesc sfi ntele noastre 
lăcașuri și pomul de Crăciun exprimă, în 
mod tainic, „lumina cunoștinţei” adusă în 
lume de Hristos, iar glasurile plăpânde ale 
tinerilor colindători îl înfăţișează pe înge-
rul care a vestit odinioară lumii: „Cu noi 
este Dumnezeu”.

Ca popor creștin încă de la plămădirea 
noastră ca neam în istorie, am izbutit să ne 
păstrăm identitatea naţională și am supra-
vieţuit vitregiilor care s-au abătut asupra 
noastră pentru că am rămas statornici, la 
bucurii și la necazuri în credinţa și mărturi-
sirea că Dumnezeu este cu noi. În colindele 
noastre străbune, expresii ale unor adevă-
ruri de credinţă creștină, strămoșii noștri 
îl zugrăvesc pe Pruncul Iisus în icoane sau 

colinde în graiul lor limpede ca pe unul dintre noii născuţi „mititel și înfășăţel”. 
Fecioara Maria și dreptul Iosif îmbrăcaţi în straie de sărbătoare, îl înfașă spre 
a-L feri de vânturi și gerul iernii, iar cei trei păstori îi aduc daruri.

Nereușita încercărilor sistematice din cei 60 de ani de întuneric ateu, de a 
stinge credinţa creștină, a dovedit că Dumnezeu nu poate fi  smuls și alungat 
din sufl etele noastre. Lipsiţi de cunoștinţe religioase în școală și opriţi de a 
merge la biserică, tinerii au dovedit totuși că neamul nostru este binecuvântat 
de Dumnezeu ca popor ales, avându-1 ca propovăduitor și martor al credinţei 
strămoșești pe Sfântul Apostol Andrei.

Cu acest prilej de mare sărbătoare, îmi îndrept gândul împreună cu frăţiile 
voastre spre bătrânii și bolnavii din spitale, spre suferinzii și condamnaţii cei 
din temniţe care în aceste clipe strigă cu glas mare: „Domnul este întărirea mea 
și scăparea mea, și izbăvitorul meu”. 

În fi ecare din noi strălucește chipul lui Iisus. Tuturor să le fi e în scăpare, o 
izbăvire și mângâiere, împreună cu credincioșii și credincioasele din parohii 
și sfi ntele mănăstiri îndreptaţi-vă către acești fraţi mai mici ai lui Hristos și 
mângâiaţi-i după bunăvoinţa și dragostea fi ecăruia.

Sărbătoarea de astăzi ne cheamă pe toţi să ne apropiem de Betleemul dra-
gostei. Drumul nostru spre Dumnezeu sau al lui Dumnezeu către noi trece 
însă întotdeauna prin aproapele nostru. De aceea datori suntem să transpu-
nem în faptă bucuria pe care prin colinde o vestim semenilor noștri.

Iubiţi fi i și fi ice duhovnicești,Iubiţi fi i și fi ice duhovnicești,
Hristos, Cel născut în ieslea Betleemului, să-Și găsească sălaș și adăpost și 

în Betleemul Sufl etelor voastre! El să vă binecuvânteze viaţa, familiile, munca 
și strădaniile de fi ecare zi, să vă învăpăieze cu fl acăra dragostei faţă de Dum-
nezeu, de Biserică și faţă de fraţi. Strămoșii ne-au așezat în sufl et îndatorirea 
ca dreapta noastră credinţă să rămână în veac sursa “existenţei, a unităţii și 
dăinuirii noastre”. „Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele”, ne spune însuși Mântui-
torul Hristos. „Cel ce rămâne în Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă, căci 
fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15,5).

„Și-acum te las, fi i sănătos/ și vesel de Crăciun,
Dar nu uita, când ești voios,/ Române, să fi i bun”.

Iubiţi credincioși,Iubiţi credincioși,
Încredinţându-mă rugăciunilor voastre, vă doresc pacea Betleemului de 

Sfi ntele Sărbători și rămân al vostru părinte iubitor și către Hristos Dumnezeu 
fi erbinte rugător.

 PETRU 
Arhiepiscop al Chişinăului, 

Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor
Dată în reședinţa noastră mitropolitană din Chișinău cu prilejul Sfi ntelor Săr-

bători ale Nașterii Domnului Nostru Iisus Hristos, 2005.

[1] - Minei pe luna decembrie, E.I.B.M.B.O.R., București, 1991, 
p. 431 

[2] - Omilii, Despre iconomia cea după trup a Domnului și Mân-
tuitorului nostru Iisus Hristos, trad. de C. Daniel, Ed. Anastasia, 
București, 2000, p. 237

[3] - Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, 
vol. I, E.I.B.M.B.O.R., București, 2003, p. 282 

Rugăciune la Cumpăna dintre ani
Pomenește, Doamne, pe fraţii noștri români de pretutindeni și-i miluiește 

pe dânșii și pe noi după mulţimea milei Tale. Cămările lor le umple de tot 
binele; căsniciile lor în pace și în unire le păzește; pe prunci îi crește, tinereţile 
le călăuzește, bătrâneţile le întărește, pe cei slabi de sufl et îi îmbărbătează, 
pe cei risipiţi îi adună, pe cei rătăciţi îi întoarce și-i împreună cu sfânta Ta 
sobornicească și apostolească Biserică. Pe cei bântuiţi de duhuri necurate, îi 
slobozește; cu cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, împreună călăto-
rește; văduvelor le ajută, pe orfani îi apără, pe cei robiţi îi izbăvește, pe cei 
bolnavi îi tămăduiește. Adu-ţi aminte, Doamne, și de cei ce sunt în judecăţi, în 
închisori, în prigoniri, în amară robie și în orice fel de necaz, nevoie și strâm-
toare. Adu-Ţi aminte, Dumnezeule, și de toţi cei ce au trebuinţă de marea Ta 
milostivire, de cei ce ne iubesc și de cei ce ne urăsc pe noi... Adu-Ţi aminte, 
Doamne, Dumnezeul nostru, și de tot poporul Tău și peste toţi varsă mila Ta 
cea bogată, împlinind tuturor cererile spre mântuire... Însuţi tuturor toate le 
fi i, Cel ce știi pe fi ecare și cererea lui, casa și trebuinţa lui. Izbăvește, Doamne, 
ţara noastră și toate orașele și satele, de foamete, de ciumă, de cutremur, de 
potop, de foc, de sabie, de venirea asupra noastră a altor neamuri și de răz-
boiul cel dintre noi... Cercetează-ne cu bunătatea Ta, Doamne; arată-Te nouă 
cu bogatele Tale îndurări; vremuri bine întocmite și de folos ne dăruiește; 
pământului ploi line spre rodire trimite-i; binecuvântează cununa anului bu-
nătăţii Tale. Fă să înceteze dezbinarea Bisericilor... Pe noi pe toţi ne primește 
în Împărăţia Ta, fi i ai luminii și fi i ai zilei arătându-ne; pacea Ta și dragostea 
Ta dăruiește-ne nouă, Doamne, Dumnezeul nostru, că binecuvântat și prea-
mărit ești în veci. Amin.

(Text din Liturghia Sfântului Vasile cel Mare)
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„Dacă s-a născut Iisus în Betlee-
mul Iudeei, în zilele lui Irod împă-
rat, iată Magii de la Răsărit au venit 
în Ierusalim, zicând: Unde este îm-
păratul Iudeilor cel ce s-a născut?

(Mat. II, 1,2)
Trebuie multă osârdie și rugăciune 

spre a putea înţelege după cuviinţă 
acastă Evanghelie. Cum au putut oare 
Magii (înţelepţii de la Răsărit) să afl e 
de la stea că Christos este împăratul Iu-
deilor? Căci El nu era împăratul vreunei 
împărăţii pământești, precum El a zis 
către Pilat: „împărăţia mea nu este din 
lumea aceasta” (Ioan XVIII, 36). Și El nu 
avea nimic pe lângă sine, care să arate o 
împărăţie, nici un lăncier și scutier, nici 
cai și asini, sau altceva de asemenea; 
mai vârtos El ducea o viaţă nevoiașă și 
săracă și avea pe lângă sine doisprezece 
oameni mici. Și dacă acei înţelepţi știau 
că El este împărat, pentru ce au venit la 
dânsul? Ce i-a hotărât la aceasta și ce 
bunătăţi puteau ei nădăjdui de la cin-
stirea unui împărat atât de depărtat de 
patria lor? Chiar dacă El vreodinioară 
s-ar fi  făcut împăratul lor, totuși ei n-ar 
fi  avut temei să urmeze așa. Dacă El s-ar 
fi  născut într-un palat împărătesc și în 
fi inţa de faţă a împăratului, tatăl său, ar 
putea cineva zice, că ei au cinstit pe fi ul 
cel nou-născut, pentru ca să îndatoreas-
că pe tatăl și prin aceea să-și câștige o 
mare favoare la dânsul. Dar acum, când 
ei nu așteptau ca El să fi e împărat al lor, 
ci al unui popor străin și depărtat, și 
acum când El încă era copil, - pentru ce 
au întreprins ei o așa de mare călătorie, 
și îi aduc daruri, mai ales când toate 
acestea trebuiau să le facă cu primejdie? 
Căci Irod s-a înspăimântat când a auzit 
aceasta, și tot poporul s-a înspăimântat, 
auzind de la dânșii acestea. Tu zici că ei 
tocmai n-au prevăzut, că acesta este mai 
primejdios.

Însă acesta nu este drept. Căci ei chiar 
de ar fi  fost foarte neștiutori, totuși ar fi  
știut, că cine se duce într-un stat, unde 
domnește un împărat, și acolo vorbește 
astfel, și propovăduiește pe un alt îm-
părat, decât pe acel ce o cârmuiește, se 
expune la mii de primejdii de moarte. Și 
pentru ce cinstesc ei pe un prunc încă 
în fașă? Dacă ei ar fi  făcut aceasta unui 
vârstnic, ar putea cineva zice că s-au ex-
pus primejdiei întru nădejdea ajutorului 
lui, măcar că ar fi  cea mai mare nebunie, 
ca un persan, un străin, care nu are ni-
mic comun cu poporul iudeu, să-și lase 
patria, ţara sa și rudeniile și să voiască a 
se supune unei împărăţii străine.

Dacă acestea sunt destule nebunii, 
apoi cea următoare este și mai mare. 
Care? Aceea că ei, după ce au făcut o 
călătorie așa de mare, s-au înfăţișat 
stima lor și au adus totul în neliniște, 
așa de repede s-au întors iarăși la urma 
lor. Ce semne au văzut ei îndeobște des-
pre vrednicia împărătească? O colibă și 
o peșteră și un copil în fașă și o mamă 
săracă. Și cui au adus ei daruri, și pentru 
ce? Era oare vreo lege sau obicei, de a 
cinsti așa pe principii nou-născuţi în-
deobște. Sau ei cutreierau toată lumea, 
spre a cinsti înainte de suirea pe tron 
pe toţi aceia, despre care ei știau, că 
din starea de jos au să se înalţe pe 
tron? Aceasta nu o va adeveri nimeni. 
Și pentru ce au adus ei cinstirea lor. 
Dacă pentru timpul de faţă, atunci ce 
puteau ei aștepta de la un prunc și de 
la o mamă săracă? Era deci cu privire la 
viitor, apoi de unde știau ei, că copilul 
acel cinstit de dânșii încă în fașă, își va 
aduce aminte de cele de demult întâm-
plate? Iar dacă mama trebuia să aducă 
aminte de acestea, atunci ei mai degrabă 
trebuiau să se aștepte la pedeapsă, decât 
la cinste, căci ei au aruncat pruncul 
într-o primejdie atâta de mare. Căci 
Irod înspăimântat de dânșii a căutat 
pruncul și a uneltit asupra vieţii lui. 
Cine face undeva cunoscut despre un 
om particular, că odinioară va fi  împă-
rat, acela nu face altceva, decât a trăda la 
moarte pe acel om și scoală asupra-i mii 
de lupte. Vezi, cât de multe necuviinţe se 
ivesc, când purtarea acelor oameni din 
Răsărit se judecă după chipul omenesc 

cei obișnuit. Încă s-ar putea aduce la 
acesta mai multe și mai vederate. Dar 
pentru ca să nu încurcăm lucrul, gră-
mădind gândire peste gândire, să pășim 
acum la dezlegarea întrebării puse și să 
începem cu steaua. Căci dacă noi vom 
ști, ce stea era aceasta, și de ce fel, și de 
era ea una din cele multe, sau una cu 
totul deosebită de celelalte, și de era ca o 
adevărată stea, sau numai se părea ochi-
lor a fi  stea; atunci noi ușor vom pricepe 
și toate celelalte. Însă de unde vom afl a 
noi acestea? Din Sf. Scriptură. Cum - că 
aceasta nu era o stea dintre cele multe, 
ba mai vârtos, cum ni se pare, nici nu 
era o stea proprie, ci era o putere ne-
văzută, care numai luase 
o formă de stea, aceasta 
o cunoaștem înainte de 
toate din cursul său. Căci 
într-adevăr nu este nici o 
stea, care să aibă astfel de 
drum. Soarele, luna și toate 
stelele îndeobște merg de la 
răsărit la apus, iar aceasta 
mergea de la miază-noapte 
spre miază-zi, căci așa este 
pusă Palestina în privire 
către Persia. A doua dovadă 
este luată de la timp, căci ea 
nu s-a arătat noaptea, ci în 
mijlocul zilei, pe când lucea 
soarele. Ea nu putea să fi e o 
stea, ba încă nici luna, care 
covârșește pe toate stelele. 
Când vin razele soarelui, 
ea îndată se face nevăzută. 
Însă acea stea prin covâr-
șirea strălucirii sale biruia 
chiar razele soarelui și era 
mai strălucită decât el. Al 
treilea, aceasta se vede din 
năprasnica ei ivire și ascun-
dere. Ea s-a arătat și i-a dus 
pe cale până la Palestina; 
iar când au ajuns ei la Ie-
rusalim, ea s-a ascuns. Când 
ei, după despărţirea lor de 
Irod, voiau iarăși să meargă mai depar-
te, ea li s-a arătat din nou, și aceasta nu 
era mișcarea unei stele, ci a unei puteri 
foarte mari. Ba încă ea nu avea un curs 
propriu, ci unde trebuiau să meargă ei, 
acolo mergea și ea; toate întocmindu-i 
după trebuinţă, ca acel stâlp de nor, care 
le poruncea taberei israilenilor acum a 
se opri, acum a merge mai departe (Eșir. 
XIII, 21). Al patrulea răspuns dorit se va 
vedea lămurit din felul și chipul cum ea 
s-a arătat; căci ea nu a rămas sus în cer, 
spre a arăta locul, - și ei așa nici n-ar fi  
putut cunoaște locul, - ci s-a pogorât 
jos, spre a face aceasta. Voi știţi că o 
stea nu poate să arate un loc așa de mic, 
precum este o colibă, ba încă o colibă ce 
era trebuitoare pentru trupul unui așa 
de mic prunc. Aceeași este și cu luna, 
care totuși era mai aproape de noi, de-
cât stelele. Deci spune mie, ar fi  putut 
steaua să arate un loc atât de strâmt al 
unei peștere și colibe, dacă ea nu s-ar 
fi  pogorât din înălţimea sa, și nu s-ar fi  
pus tocmai deasupra corpului pruncu-
lui. Aceasta arată și Evanghelistul când 
zice: „Iată steaua mergea înaintea lor, 
până a venit și a stat deasupra, unde era 
pruncul” (Mat. II, 9). Vezi, cât de multe 
dovezi vorbesc despre aceea că această 
stea nu era dintre cele obișnuite?

Dar pentru ce s-a arătat ea? Spre a 
mustra tâmpirea iudeilor, și a lua nebu-
nilor orice pricinuire spre dezvinovăţi-
rea lor. Adică fi indcă cel ce s-a pogorât 
pe pământ avea să desfi inţeze întocmi-
rile cele vechi și să cheme toată lumea 
la cinstirea sa, și trebuia să fi e cinstit 
pretutindeni pe pământ și pe mare, de 
aceea el îndată de la început deschide 
păgânilor ușa, pentru ca prin cei străi-
ni să lucreze asupra poporului său. De 
vreme ce ei când auzeau pe prooroci 
necontenit vorbindu-le de venirea lui 
Iisus, nu le da multă ascultare, de aceea 
el a economisit, ca să vină străinii dintr-
o ţară depărtată, ca să caute pe împăra-
tul iudeilor, pentru ca aceștia mai întâi 
din gura perșilor să afl e ceea ce nu voise 
a cunoaște de la prooroci, și pentru ca 
ei, când din nou se vor împotrivi, să 
le lipsească orice fel de dezvinovăţire. 

Căci ce trebuiau să zică acum aceia care 
după atâtea proorocii n-au cunoscut pe 
Domnul, când au văzut că Magii l-au 
cunoscut și l-au cinstit după arătarea 
unei singure stele? Ceea ce a făcut El în 
privire către Niniviteni, când Ie-a trimis 
pe Iona, a făcut El și cu Magii: i-a deș-
teptat prin stea spre rușinarea iudeilor. 
De aceea și zice El: „Ninivitenii se vor 
scula și vor osândi (pe iudei) și împără-
teasa astrului se va scula și va osândi pe 
neamul acesta” (Mat. XII, 41 urm.), căci 
aceia, Ninivitenii, au crezut pentru mai 
puţin, iar aceștia, iudeii, n-au crezut nici 
pentru lucruri mai mari. Însă pentru ce 
a adus El pe Magi tocmai prin o astfel 

de arătare? Pentru ce nu le-a trimis El 
prooroci? Magii n-ar fi  ascultat de proo-
roci iudei. Pentru ce nu le-a trimis un 
glas de sus? Ei n-ar fi  ascultat de acesta. 
Dar nu putea să le trimită un înger? 
Poate că ei și pe acela l-ar fi  trecut cu ve-
derea. De aceea Dumnezeu a lăsat toate 
acestea la o parte și i-a chemat prin 
ceva potrivit cu dânșii (Magii erau cu 
deosebire pricepuţi în știinţa stelelor), 
făcându-le pogorământ, și le-a arătat o 
stea mare și neobișnuită, spre a-i aduce 
în uimire prin mărimea și frumuseţea 
acestei arătări, și prin felul și chipul 
cursului ei.

Urmând aceasta Pavel a luat prilej de 
la altarul cel de la Atena, spre a vorbi 
către păgâni și a adus mărturia vechilor 
poeţi. Dimpotrivă către iudei el a vor-
bit despre tăierea-împrejur, și la cei ce 
trăiau sub lege a început învăţătura sa 
pornind de la jertfe. Fiindcă fi ecăruia 
este iubit ceea ce se potrivește cu dân-
sul, de aceea și Dumnezeu se dirijează 
după aceasta și după aceasta se dirijează 
și oamenii, pe care El i-a trimis pentru 
mântuirea lumii.

Magii îndată au urmat stelei, iudeii, 
dimpotrivă, niciodată n-au crezut pro-
povăduirile proorocilor. Dar pentru ce 
Evanghelistul ne dă încă și timpul, și lo-
cul nașterii lui Iisus, zicând: „în Betleem 
și în zilele lui Irod împăratul”? Pentru ce 
înseamnă el chiar și vrednicia acestuia? 
Acesta din urmă, pentru că a mai fost 
un Irod, care a ucis pe Sfântul Ioan Bo-
tezătorul; însă acesta a fost Tetrarch, iar 
nu împărat. Iar locul și timpul ni-l dă, 
pentru ca să ne aducă aminte de proo-
rocirile cele vechi. Una dintre acelea 
este a lui Micheea, și zice: „Și tu Betleem 
pământul Iudei nicidecum nu ești mai 
mic între Domnii Iudei” (Mich. V, 2). Alta 
este de la Iacov, care arată timpul, când 
zice: „Nu va lipsi domnul din Iuda și 
povăţuitor din coapsele lui, până va veni 
cel ce s-a gătit, și acela este așteptarea ne-
amurilor” (Fac. XLIX, 10).

Însă noi trebuie să cercetăm încă, 
de unde Magii au venit la socotinţa că 
steaua însemna nașterea lui Mesia și 
ce i-a îndemnat la aceasta? Aceasta nu 
mi se pare mie a fi  un lucru numai al 

stelei, ci trebuie să fi  fost și al lui Dum-
nezeu, care mișca sufl etul lor, precum a 
făcut și cu Kyr, când a lucrat, ca acela 
să slobozească pe iudei din robia Ba-
bilonului (Kyr, regele perșilor, a surpat 
împărăţia Babilonului, a unit-o cu a 
perșilor și a eliberat pe iudei, care erau 
în robia babilonică). Însă Dumnezeu a 
făptuit aceasta nu așa ca să ridice voia 
cea slobodă. Încă și când El a chemat pe 
Pavel prin un glas de sus, a vederat pe 
cât harul său, pe atâta și ascultarea lui 
Pavel. Dar pentru ce n-a dat El această 
descoperire tuturor Magilor? Pentru că 
nu toţi ar fi  crezut; iar aceștia erau mai 
gata decât alţii. Mii de cetăţi au pierit, 

și numai la Niniviteni s-a 
trimis proorocul. Și erau pe 
cruce doi tâlhari, dar numai 
unul s-a mântuit. Socotește 
mai departe fapta bună a 
acestor magi, nu că au venit, 
ci că ei au fost sinceri. Ei cu 
toată sinceritatea numesc lui 
Irod pe călăuzul ce îi condu-
cea (steaua), și lungimea căii 
lor. Ei arată o mare sincerita-
te. „Noi am venit, zic ei, ca să 
ne închinăm lui”, și nu s-au 
temut de mânia poporului 
și de tirania regelui. De aceea 
eu cred că ei erau dascălii 
poporului lor. Dacă ei nu s-
au oprit pe sine de la această 
propovăduire în Ierusalim, 
cu cât mai mult curaj vor fi  
vorbit ei despre aceasta în 
patria lor.

Irod s-a înspăimântat și tot 
Ierusalimul cu dânsul. Irod - 
fi rește, pentru că era rege și se 
temea pentru sine și pentru 
familia sa, dar de ce locuitorii 
din Ierusalim, cărora încă de 
demult se proorocise despre 
dânsul, ca despre mântuito-
rul și slobozitorul? Așadar 
pentru ce s-au înfricoșat ei? 

Pentru că ei și acum tot așa gândeau, ca 
și altă dată, când batjocoreau pe Dum-
nezeu binefăcătorul, și măcar că gustase 
o slobozenie slăvită, doreau cărnurile 
Egiptului. În spaima lor ei nu vor nici 
măcar să vadă ceea ce s-a întâmplat, 
ei nu însoţesc pe Magi, nu-și dau nici 
o osteneală. Ei sunt pe o mare treaptă 
potrivnici și, totodată, trândavi. Pe când 
ei trebuia să salte de bucurie că împăra-
tul s-a născut la dânșii și El a adus acolo 
pe perși și că ei vor supune loruși toate 
neamurile, când se va începe domnia 
împăratului celui nou, - nici prin aceas-
ta nu s-au făcut mai buni, măcar că nu 
de mult se slobozise din robia perșilor. 
Ei ar fi  trebuit să gândească, dacă perșii 
de pe acum se tem de împăratul nostru, 
cu cât mai vârtos se vor teme, când El 
va veni în vârstă, și viitorul nostru este 
mai strălucit, decât al tuturor celorlalte 
popoare. Ei însă nu gândeau nimic din 
toate acestea, așa de mare era răutatea 
și dormitarea lor. Aceste două pricini 
trebuie noi cu îngrijire să le depărtăm 
din sufl etul nostru, și cel ce vrea să se 
lupte împotriva lor, trebuie să fi e mai 
iute decât focul. De aceea zice Christos: 
„foc am venit să arunc pe pământ, și ce 
altă vreau, decât ca să se aprindă?” (Luc. 
XII, 49). De aceea și Sf. Duh s-a arătat în 
chip de foc. Noi însă suntem mai reci, 
decât cenușa, și mai ologi decât mortul. 
Gândiţi însă la cei dintâi credincioși, 
care au defăimat banii și averea și toate 
grijile cele vremelnice și cu totul s-au 
afurisit lui Dumnezeu. Acesta este felul 
focului celui duhovnicesc, El nu suferă 
nici un dor de cele pământești, ci aprin-
de în noi o dragoste cu totul alta. Cel ce 
este plin de aceasta, chiar de ar trebui să 
se lepede de averea sa, de traiul cel bun 
și de slavă, ba chiar de s-ar cere a-și da și 
viaţa, toate acestea le va face cu o voinţă 
gata. Căci când intră într-un sufl et căl-
dura acestui foc, el alungă de acolo toată 
ologia și face pe acela, pe care îl umple, 
mai ușor decât pana, și el va preţui pu-
ţin toate cele pământești. Dimpotrivă, el 
va petrece într-o zdrobire permanentă, 
va vărsa râuri de lacrimi și din ele va 
scoate o mare bucurie. Căci nimica nu 

ne unește așa de strâns cu Dumnezeu, 
ca astfel de lacrimi. De aceea zice Chris-
tos: „fericiţi cei ce plâng”. (Mat. V, 9).

Iudeii ar fi  trebuit să meargă înaintea 
tuturor altora întru cinstirea nou-
născutului împărat, dar ei au defăimat 
harul făcut lor, și pentru aceea s-au 
întâmplat cele dimpotrivă. Magii ar fi  
trebuit să vină nu mai înainte decât 
iudeii, cei atât de depărtaţi, nu mai în-
tâi decât locuitorii cei din apropierea 
Betleemului, cei ce până acum nu auzise 
nimic despre acest lucru trebuiau să 
vină nu mai înainte, decât cei crescuţi 
între prooroci. Dar fi indcă aceștia din 
urmă n-au cunoscut norocirea lor, de 
aceea perșii au întrecut pe locuitorii 
Ierusalimului. Pe când iudeii dormeau, 
Magii au trecut înainte. Așadar lor să le 
urmăm noi. Să ne depărtăm de păgâ-
nătate, pentru ca să vedem pe Hristos, 
precum și ei s-au depărtat de patria lor 
cea păgânească, spre a-L vedea pe el. Să 
părăsim lucrurile cele pământești, ca și 
Magii, care, după ce au părăsit Persia, 
au văzut pe soarele dreptăţii. Așadar, 
lasă toate și aleargă la Betleem. De ești 
păstor și te vei duce acolo, vei vedea 
pruncul în colibă. De ești împărat și nu 
te duci acolo, și porfi ra nu-ţi va folosi 
nimic. De ești înţelept, și aceasta nu te 
poate împiedica, de a te duce acolo și 
a te închina Fiului lui Dumnezeu; căci 
aceasta foarte bine se potrivește cu în-
ţelepciunea. Însă păzește-te, ca să nu zici 
ca Irod numai la arătare: „Și eu voiesc să 
merg să mă închin Lui”, iar cu fapta să 
voiască a-l omorî. Lui se asemănă toţi 
cei care primesc Sfi ntele Taine cu ne-
vrednicie, căci ei, zice Apostolul: „păcă-
tuiesc în trupul și în sângele Domnului” 
(I Cor. XI, 27). Ei au într-înșii un tiran, 
care se împotrivește mesei lui Hristos, 
și este mai cumplit, decât Irod, adică 
Mamona. Iar noi, când avem aur, să-l 
jertfi m lui Hristos. Dacă acei varvari 
(străini) au adus lui daruri spre cinste, 
apoi cine ești tu, dacă niciodată nu ajuţi 
pe un nevoiaș? Dacă aceia au făcut o 
cale atât de depărtată, spre a vedea pe 
nou-născutul, apoi ce dezvinovăţire 
poţi tu aduce, tu, care niciodată nu poţi 
merge câţiva pași, spre a cerceta pe un 
bolnav? Aceia au adus aur, și tu nu dai 
nici măcar pâine. Aceia s-au bucurat, 
când au văzut steaua, iar tu vezi pe în-
suși Hristos în persoana săracului și a 
golului, și nu te miști. Care dintre noi, 
cei ce am primit de la Christos mii de 
binefaceri, a făcut de voia sa un ase-
menea drum, ca acei varvari sau, mai 
drept, ca acei prea înţelepţi între cei în-
ţelepţi? Ce zic eu, un drum așa de mare? 
Multora li se pare prea departe a pune 
câţiva pași până la Biserică, spre a vedea 
pe Domnul în peștera cea duhovniceas-
că; dar lor nu le lipsește puterea de a 
merge, când este vorba despre afaceri 
lumești sau despre teatru, despre parăzi 
și despre petreceri. Nu merită oare aces-
ta pedeapsă și dojana?

După Sfântul Ioan Gură de 
Aur „Predici la duminici şi 

sărbători”. Traduse şi orânduite 
după Duminicile şi sărbătorile 

anuale ale Bisericii Ortodoxe de 
Episcopul de Roman Melchisedek

Cuvânt la Naşterea Domnului nostru Iisus Christos
Sfântul Ioan Gură de Aur
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„... Și va veni ceasul și acum este când...” ne 
vom muta pe plaiurile colindelor unde cu mic, 
cu mare, vom trăi marea bucurie a Revelaţiei. 
O dată și încă o dată ne vedem în ipostaza de 
a fi  martori sensibili și credibili, ai iubirii lui 
Dumnezeu faţă de noi. „...Atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său, Unul Născut, 
L-a dat...” (Ioan 3, 16).

Suntem invitaţi să gustăm din rodul pe care 
dragostea divină îl pune pe masa noastră: 
materializarea împăcării dintre Dumnezeu și 
oameni, pecetluită prin trimiterea Fiului Său 
la noi, pentru noi. „Veniţi creștini solemna oră 
sună, când Dumnezeu coborî pe pământ, Pentru 
a-ndrepta greșeala cea străbună, Și-a împăca pe 
al Său Tată Sfânt”.

Smulși dintr-un cotidian obscur, tern și deloc 
optimist suntem transpuși pe un tărâm unde 
calea binelui apare ca o șansă pentru toţi cei ce 
vor să benefi cieze de ea. „Noaptea din lume zi se 
face îndată”. Adevărul și frumosul sunt concre-
tizate prin glas duios, înălţător: „Raiul cel închis, 
azi iar s-a deschis ... Și strămoșii iară, prin Sfânta 
Fecioară iar s-au înnoit” sau acuzator („Vifl aime, 
Vifl aime, cum de n-ai primit în tine...”; „Copilule 
cu ochi senini Tu iarăși vii... în peștera cu paie 
reci...”). Concretul dă suport existenţei cu va-
lenţe ce luminează, încălzesc, dau încredere, dau 
sens. „Cerul și pământul în cântări răsună”; „... E 
sărtătoare-n sufl ete și-n casa ta acum, coboară-al 
păcii Domn Ceresc...”.

Scopul vieţii devine mai clar: „Pe Fiul în al 
Său nume, Tatăl L-a trimis în lume, Să se nască și 
să crească, să ne mântuiască”, iar mijloacele sunt 
fi ltrate și ele prin sita pe care voia lui Dumne-
zeu ne-o pune la îndemână: „...Toţi în genunchi 
așteaptă mântuirea ... Toţi azi în cor-nălţăm 
acum cântare...”

Trecutul nu este fi xat și uitat pe un perga-
ment cu iz de „a fost odată”, ci este adus în 
prezent, adus la zi, trăit ca și acum: „Astăzi s-a 
născut Hristos...; Creștinilor noi astăzi un praznic 
mare avem...”

Componenta socială se regăsește și ea. Dum-
nezeu nu folosește, în mod excesiv sau exclusiv, 
taina, misterul, pentru împlinirea voii Sale. 
Sunt oameni de diferite condiţii sociale, chiar și 
mesageri ai cerului, cu statut de martori: „Iară 
dinspre Răsărit, trei crai spre El au pornit”; „Ce-

aţi văzut păstori? ... Am văzut pe Nou-Născutul, 
Prunc Iisus din cer venitul ...”, dar și „ ... îngeri 
și oameni cântă împreună”. Bucuria îi cuprinde 
așadar pe toţi: „îngerii cântau, Păstorii fl uierau, 
Magii se-nchinau, Toţi se bucurau”.

Astrele își aduc omagiul lor: „...O stea mare 
s-a ivit colo sus la Răsărit...; Steaua sus răsare ca 
o taină mare...”. Firesc, pentru că „în coliba păs-
torească...” s-a născut „Soarele dreptăţii”.

Necuvântătoarele sunt cuprinse și ele în 
această atmosferă: „îi încălziră boii cu aburii su-
fl ând...”. Iar stihiile se dovedesc neputincioase 
când Dumnezeu veghează: „Vântul bate, nu-L 
răzbate, Neaua ninge, nu-L atinge”.

Colindele ne încântă, ne emoţionează, ne ori-
entează pe tărâmul meditativ al rostului, al sen-
surilor. Aria de cuprindere este imensă. Cine nu 
se simte prins de mesajul lor? Cine nu se simte 
cuprins de căldura lor? Pe aripile gândurilor, 
cine nu se surprinde fredonând o colindă?

Nota de universalitate este evidentă. Că le 
spunem carols sau chants de Noel, ele transmit 
același mesaj, cheamă la aceeași participare, 
sunt susţinute de aceleași resorturi. Au fost și 
au rămas mediile cele mai accesibile de învă-
ţare a adevărurilor de credinţă fi ind totodată 
și „arhiva” unde s-au păstrat atâtea date ce ţin 
de istorie, de tradiţie. Să nu uităm, școala colin-
delor a fost cea care a dat și încă dă substanţă, 
consistenţă dar și constanţă, „instituţiei celor 
șapte ani de acasă”.

Putem susţine ideea: colinda = soluţie a 
neajunsurilor, a temerilor generate de limi-

tele umanului? Cu siguranţă. Aceste cântări 
ce dau o atât de nobilă identitate celor ce le 
promovează, ... „îl pun pe o-mul care nu știe 
mare lucru despre el însuși și despre univers, în 
faţa unui miracol, în faţa unui miracol pe care 
oricând, de atunci de când s-a produs și până 
acum, și așa va fi  în vecii vecilor, omul îl va în-
tâmpina cu mirare, dar îi va aduce întotdeauna 
liniște sufl etului său chinuit. Miracolul e venirea 
lui Dumnezeu pe pământ. Un Dumnezeu care se 
întrupează, care ia chip de om și vine între noi 
oamenii. Coboară cerul pe pământ! El ne învaţă 
astfel că și noi suntem ceva mai mult. E ca și 
cum ne-ar spune: Dacă până acum n-aţi știut, 
de-acum încolo să știţi că sunteţi ceva mai mult 
decât vă credeţi. În voi este o scânteie de cer, o 
scânteie dumnezeiască. Sunteţi și voi divino-
umani, omenești și dumnezeiești, așa cum Eu, 
Cel care M-am întrupat, am întrupat pe Dum-
nezeul cel de sus sub chip de om pământesc”. 
(ÎPS Dr. Antonie Plămădeală, Cuvinte la zile 
mari, Sibiu, 1989, p. 110—111)

Iată cum acest anual „exerciţiu de admiraţie” 
patronat de universul colindelor este, trebuie 
să fi e pentru noi, o reală binecuvântare din 
care înfruptându-ne cu responsabilitate, să 
exclamăm ca și Sf. Ap. Petru la o altă minune 
a coborârii cerului pe pământ: „Doamne, bine 
este nouă să fi m aici!” Era bucuria Schimbării. 
„Care bucurie și aici să fi e, De la tinereţe pân-la 
bătrâneţe”.

Pr. Lect. Mihai JOSU 
(„Telegraful Român”, nr. 47-48, 2002)

Pentru noi, românii, Crăciu-
nul înseamnă ca și pentru 
alte popoare - brad împo-
dobit și prezenţa lui Moș 
Crăciun, la care se adaugă 
tradiţiile specifi ce, cum ar 
fi  colindul, ritualul tăierii și 
pregătirii porcului. În prima 
zi a Crăciunului se merge la 
biserică și nu se fac vizite. Se 
spune că ziua Nașterii Dom-
nului se petrece exclusiv în 
familie. Restul europenilor 
au însă cu totul alte tradiţii 
care amintesc mai mult sau 
mai puţin de Nașterea Dom-
nului.

Marea Britanie Marea Britanie 
În Marea Britanie, Crăciunul 

este, poate, cea mai importantă 
sărbătoare a anului. Pregătirile 
încep cu mult timp înainte de 25 
decembrie. În unele magazine poţi 
găsi brazi împodobiţi încă din luna 
octombrie. Ce-i drept, sărbătoarea 
Crăciunului și-a pierdut aproape 
total semnifi caţia religioasă, deve-
nind doar un prilej de petrecere în 
familie. La masa tradiţională, care 
are loc pe data de 25 decembrie, 
se servește curcan. Tradiţia a fost 
importată în Marea Britanie din 
Germania, în perioada victoriană, 
graţie prinţului Albert, soţul reginei 
Victoria. În zilele de Crăciun, Ma-
rea Britanie este ca și paralizată. Nu 
circulă nici un mijloc de transport, 
nici trenuri, nici metrou, nici auto-
buze. Doar taxiuri - iar șoferii fac 
bani frumoși, în această perioadă 
practicând tarife duble faţă de zilele 
obișnuite. 

Și cubanezii au porcul lorȘi cubanezii au porcul lor
În Cuba, cel mai important este 

Ajunul Crăciunului, denumit în 
traducere „Noaptea cea bună“. Masa 
tradiţională constă la cubanezi în 
friptură de porc, fasole neagră ser-
vită cu orez și plante tradiţionale 
ca Yuca, sub formă de piure. Fami-
liile numeroase se reunesc și, într-o 

groapă săpată în pământ și plină de 
cărbuni acoperiţi cu frunze de ba-
nanier, frig un porc întreg. Familiile 
- care în Cuba includ rudele de toa-
te gradele, petrec toată noaptea, pe 
acorduri de muzică tradiţională. 

Islandezii Islandezii 
au 13 Moși Crăciuniau 13 Moși Crăciuni

În Islanda, ţara gheţii și a zăpezii, 
vin treisprezece Moși Crăciuni. Cu 
treisprezece zile înainte de Crăciun, 
primul Moș Crăciun coboară din 
munţi, colindă fi ecare casă și pune 
daruri în ghetuţele copiilor. Copiii 
cuminţi primesc fructe, dulciuri și 
lozuri în plic, iar cei obraznici, câte 
un cartof. A doua zi, vine în oraș cel 
de-al doilea Moș și tot așa, până pe 
data de 6 ianuarie, numită în popor 
și „Al treisprezecelea“. Ziua de șase 
ianuarie încheie pentru islandezi 
ciclul sărbătorilor Crăciunului.

Crăciun de două ori pe anCrăciun de două ori pe an
În Noua Zeelandă se respectă 

vechile tradiţii britanice. Astfel, de 
pe masa tradiţională nu lipsesc cur-
canul, budinca de stafi de și salatele 
reci. Nu există Crăciun fără prăjitu-
ra numită „Pavlova“, preparată din 
bezea și decorată cu kiwi, căpșune 
și frișcă. Deoarece foarte mulţi oa-
meni din emisfera Nordică trăiesc 
acum în Noua Zeelandă, a devenit o 
obișnuinţă să se serbeze Crăciunul 
de două ori pe an - o dată la 25 de-
cembrie și a doua oară în iulie. 

Copiii olandezi pun fânCopiii olandezi pun fân
în ghetuţe în ghetuţe 

În Olanda, numele Sfântului 
Nicolae este Sinterklass. Copiii 
olandezi știu că Moș Nicolae vine 
din Spania în ziua de 6 decem-
brie. În seara din Ajunul venirii 
Moșului Nicolae, copiii umplu 
ghetuţele cu fân și zahăr pentru 
calul Moșului, iar dimineaţa, când 
se trezesc, copiii găsesc ghetuţele 
pline cu daruri - de regulă nuci și 
bomboane. Uneori, Moșul apare în 
carne și oase în casele oamenilor 
împreună cu asistentul său Black 
Pete. Moș Nicolae îi întreabă pe 

copii dacă au fost cuminţi în anul 
care a trecut. 

Cimitirele luminate Cimitirele luminate 
ale Finlandeiale Finlandei

În Finlanda familiile se reunesc 
pentru a petrece Crăciunul, cea mai 
importantă sărbătoare a anului. 
Seara, în jurul orei 17.00, familiile 
pleacă la biserică pentru slujbe spe-
ciale și aprind lumânări la mormin-
tele celor dragi. Imaginea miilor de 
lumânări aprinse în miez de noapte 
este una pe care cu greu o poţi uita. 
În Ajunul Crăciunului, copiii aș-
teaptă sosirea lui Moș Crăciun care 
pune mereu aceeași întrebare: „Sunt 
cumva copii cuminţi aici?“ Moșul 
are o desagă plină de cadouri, iar 
în timp ce „slujitorii“ lui îl ajută să 
le împartă, el povestește celor mici 
despre călătoria grea pe care o face 
din Laponia. 

Crăciun cu fasoleCrăciun cu fasole
Suedezii așază pe masa tradi-

ţională de sărbători șuncă, fasole 
și pește. Crăciunul este și prilejul 
cu care rudele își fac daruri. Mulţi 
suedezi merg la biserică în dimi-
neaţa zilei de Crăciun, numit Jul și 
urmat de o serie de alte sărbători 
tradiţionale. 

Crăciunul elveţian - Crăciunul elveţian - 
sărbătoarea ridichilor sărbătoarea ridichilor 

luminateluminate
În Elveţia, Samichlaus, în tradu-

cere Moș Crăciun, are întotdeauna 
sarcina grea de a aduce și pomul 
de Crăciun în casele oamenilor. 
Acest obicei se păstrează încă din 
1775. O altă tradiţie a elveţienilor 
este „Parada ridichilor luminate“. 
Copiii, ajutaţi de părinţi, se în-
armează cu ustensile specializate 
și scobesc cu mare grijă câte o ri-
diche mare de lună, alb-violet, pe 
care apoi o împodobesc cu diferite 
crestături și forme - steluţe și brazi. 
Conform tradiţiei, părinţii și copiii 
se întâlnesc în diverse locuri din 
micile localităţi elveţiene și pleacă 
la ora 18.00, ca într-o procesiune, 
cu ridichile luminate, spre curtea 

școlii. Acolo, copiii 
cântă în cor diferite 
cântece.

„Buturuga“ „Buturuga“ 
de Crăciunde Crăciun

Pe vremuri, în 
Franţa, Sfântul Ni-
colae era cel care 
ducea cadouri mi-
cuţilor, în ziua de 6 
decembrie. Astăzi, 
tradiţia se mai pă-
strează numai în zo-
nele din nordul ţă-
rii. În cea mai mare 
parte a Franţei, Moș 
Crăciun a luat locul 
Sfântului Nicolae. 
Moșul merge în 
casele francezilor 
în noaptea de 24 
decembrie și pune 
cadouri în ghetuţe. 
Punctul culminant 
al mesei de Crăciun îl constituie 
pentru francezi tradiţionala „Büche 
de Noel“, o prăjitură de ciocolată, 
prezentată la masă sub formă de 
buturugă.

Crăciunul - moment Crăciunul - moment 
de refl exiede refl exie

În Germania, Ajunul Crăciunului 
este cea mai importantă zi de săr-
bătoare. În ziua de Ajun, familia se 
adună pentru a cina și a merge îm-
preună la biserică, la Mesa din noap-
tea de Crăciun. În unele familii se 
obișnuiește ca de Crăciun să se cânte 
colinde, dar, pentru cei mai mulţi 
nemţi, Nașterea Domnului este un 
moment de refl exie și analiză. 

Colinde pe ritmuri de raggaeColinde pe ritmuri de raggae
Colindele de Crăciun în Jamai-

ca sunt aceleași melodii devenite 
tradiţionale în lume - Jingle Bells, 
Holy Night, Silent Night, însă cele 
mai multe sunt adaptate pe ritmuri 
de raggae. Masa de Crăciun cea mai 
importantă se servește la prânz. Ea 
include orez, pui, carne de bou și 
capră picantă și, mai rar, friptură de 
vită sau porc. 

Moș Gerilă și-a dat demisiaMoș Gerilă și-a dat demisia
În zilele URSS-ului, Crăciunul 

nu exista. De revelion, Moș Gerilă 
era cel care ducea daruri copiilor. 
După căderea comunismului, Cră-
ciunul a reînceput să fi e sărbătorit, 
în amintirea Nașterii Domnului, 
împrumutând însă toate obiceiurile 
occidentale. Unii ruși sărbătoresc 
Nașterea Mântuitorului pe data de 
25 decembrie, dar pentru cei mai 
mulţi dintre ei, Crăciunul este pe 
data de 7 ianuarie. Cei din urmă, ţin 
calendarul vechi, iulian. Rușii mă-
nâncă la masa de Crăciun prăjituri, 
plăcinte și găluște de carne. 

Cactuși împodobiţi Cactuși împodobiţi 
de Crăciunde Crăciun

Cei care merg în însorita Spanie 
de Crăciun ar crede că sărbătoarea 
a fost anulată. Crăciunul este săr-
bătorit, dar nu cu fast, iar darurile 
se dau pe 6 ianuarie, atunci când 
sunt sărbătoriţi cei Trei Regi - Reyes 
Magos. Spaniolii și portughezii au 
introdus pomul de Crăciun în Ame-
rica Latină, dar cum acolo nu există 
conifere, sud-americanii decorează 
cactuși, pini sau brazi din plastic.

Pe tărâmul colindelor

Crăciunul în lume
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Pentru copii, cel mai iubit perso-
naj din lume este, fără îndoială, 
Moș Crăciun. Pentru cei mai mici, 
el este personajul care aduce daru-
ri în Ajun de sărbătoarea Nașterii 
Mântuitorului, iar pentru adulţi, 
personajul care îi determină să 
scoată din buzunare sume impor-
tante de bani. Cine l-a inventat, 
de fapt, pe Moș Crăciun și cine l-a 
transformat în personajul pe care 
îl cunoaștem cu toţii astăzi, vom 
lămuri în rândurile care urmează. 

Moş Crăciun s-a născut 
în America 

De fapt, Sfântul Nicolae este arhetipul lui Moș 
Crăciun. Sfântul Nicolae a emigrat în America, 
pe navele olandezilor și ale popoarelor nordice. 
Cu toate acestea, apariţia bătrânului cu barbă, 
haine roșii și glugă, purtând un sac cu daruri 
se datorează scriitorului Washington Irving, cel 
care a publicat în anul 1809 - Istoria orașului 
New York povestită de Knickerborker, care im-
pune personajul Santa Claus. Tot olandezii sunt 
cei care dau numele Moșului. Ei sărbătoreau, de 
fapt, pe Sinterkalss - adică Sfântul Nicolae, care 
în pronunţie americană devine Santa Claus. 
Scriitorul Charles Dickens a consfi nţit menta-
litatea că, de fapt, Crăciunul este sărbătoarea 
copiilor, publicând în 1843 celebrul „Cântec de 
Crăciun“, de multe ori ilustrat de cinematografe 
și desenele animate. Darurile și caritatea sunt 
legate și se adaugă sărbătorii în perioada post-
belică, care dă curs nașterii societăţii de consum 
și afi rmării modelului american. 

Părinţii lui Moş Crăciun 
În anul 1822, Clement Clark Moore, poet și 

profesor de teologie, a publicat un poem „Vizita 
Sfântului Nicolae“ - cunoscut și ca „Noaptea 
dinainte de Crăciun“. Moș Crăciunul lui Moore 
este un bătrân spiriduș vesel care zboară într-
o sanie în miniatură, cu opt reni minisculi. 

Tot Moore este cel care a pus nume renilor 
- Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cu-
pid, Donder și Blitzen. Conform descrierii din 
poezia lui Moore, Moș Crăciun intră și astăzi 
în casele americanilor, pe hornul șemineului. 
În anul 1923, poezia „A visit from St. Nicholas“, 
scrisă de Moore, a fost învăţată pe de rost de 
un număr foarte mare de americani. De fapt, 
poezia a iniţiat ilustrările grafi ce ale lui Santa 
Claus. Au apărut, rând pe rând, cizmele, ves-
tonul îmblănit, pălăria de vânător și pipa albă. 
Aceste imagini au avut o putere de pătrundere 
extraordinară, iconografi a lui Moș Crăciun răs-
pândindu-se cu rapiditate. Cea mai importantă 
contribuţie la imaginea lui Moș Crăciun a avut-
o Th omas Nast. Ilustratorul a publicat în revista 
săptămânală „Harper“, timp de 20 de ani, înce-
pând cu 1860, o serie de desene și versuri care 
îl descriu pe Moș Crăciun. Nast este cel care îl 
îmbracă pe Moș într-o tunică roșie îmblănită, 
peste care este încins cu o centură lată din piele. 
Th omas Nast a contribuit însă și la construirea 
unei părţi din legenda Moșului. Astfel, autorul 
povestește cum acasă la Moș Crăciun, la Polul 
Nord, sunt făcute jucării. De asemenea, Moșul 
întocmește, din timp, o listă cu copiii cuminţi și 
una cu cei obraznici. La toate acestea, scriitorul 
american George P. Webster a adăugat celelalte 
amănunte care ţin de spiridușii care lucrează în 
fabrica Moșului, de la Polul Nord.

Moş Crăciun - imaginea fi rmei 
Coca-Cola

În prima poezie scrisă de Moore, Sfântul 
Nicolae era sărbătorit pe data de 24 decembrie. 
Ulterior, sărbătoarea a devenit o tradiţie, iar din 
1865 aceasta este impusă prin lege în majorita-
tea statelor americane. Fragmentele de legendă, 
care sunt și astăzi povestite copiilor, se comple-
tează treptat cu amănunte ce ţin de fabrica de 
jucării, casa de iarnă a Moșului, sacul din pânză, 
coborârea Moșului pe hornul căminului. Gra-
fi cienii au împodobit de-a lungul anilor fi gura 
lui Moș Crăciun, iar scriitorii de povești pentru 
copii au adăugat noi elemente legendei sale. În 
perioada anului 1920, Santa Claus devine în-
truchiparea generozităţii naţionale și un mijloc 

de promovare comercială fără precedent. În 
anul 1931, compania Coca-Cola a solicitat 
folosirea lui Santa Claus pentru publicitate. În 
felul acesta, roșul și albul, culorile ofi ciale ale 
fi rmei Coca-Cola, devin și culorile canonice 
ale lui Moș Crăciun. Omuleţul pe care îl știm 
noi astăzi rotofei, cu o faţă jovială și barbă mare 
este creaţia lui Haddon Sundblom. Această ima-
gine a fost prezentată de către artist companiei 
Coca-Cola, client al agenţiei de publicitate a lui 
Sundblom din anul 1924 și până la moartea lui, 
în anul 1976. În timp, la mitul lui Moș Crăciun 
s-au adăugat multe alte amănunte - vorbește 
fl uent peste 2.700 de limbi, inclusiv pe cea a spi-
ridușilor. Casa lui Moș Crăciun s-a mutat de la 
Polul Nord - unde nu există reni - în Finlanda, 
care are din belșug. 

Europa - nevoită să-l importe 
pe Moş Crăciun

În timpul Reformaţiei Protestante din secolul 
al XVI-lea, Martin Luther a încercat să oprească 
venerarea sfi nţilor, iar sărbătoarea Sfântului 
Nicolae a fost abolită în unele ţări europene. 
Astfel, din Europa dispare personajul care 
aduce daruri copiilor. Europenii au fost nevoiţi 
să-l importe pe Moș Crăciun de la americani. 
În Marea Britanie, acest personaj a fost igno-
rat până la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar 
în Franţa, Moșul apare ofi cial la sfârșitul celui 
de-al doilea război mondial, odată cu apariţia 
planului Marshal. Nici italienii nu l-au adoptat 
pe Moș Crăciun mai devreme, însă el a devenit 
simbolul industriei de dulciuri. 

Moşul - preferatul copiilor 
şi al comercianţilor

Fenomenul Moș Crăciun a avut și opozanţi. 
În anii ’50, Biserica Romano-catolică s-a opus 
afi rmării lui Moș Crăciun, a mitologiilor și 
legendelor populare legate de acesta. Lupta 
Bisericii s-a dovedit însă a fi  fără succes. Perso-
najul Moșului este mult prea iubit de către copii 
și fabricanţii de dulciuri și jucării. De fapt, nu 
doar industriile de jucării au avut de profi tat 
de pe urma Moșului. În perioada sărbătorilor 

de iarnă Santa Claus devine simbolul publici-
tar al tuturor comercianţilor și, în numele lui, 
vânzările de produse se triplează. Au existat 
instituţii care au încercat să-l îmbrace pe Moș 
în alte culori decât cele convenţionale. Astfel, 
Moș Crăciun a fost și bleu, și verde, însă copiii 
și chiar și adulţii continuă să-l aștepte pe Moșul 
consacrat, cel rotofei, cu barbă albă, îmbrăcat în 
costum roșu, cu blăniţă albă pe margini, cizme 
negre și o căciulă roșie, pufoasă. 

Oraşul lui Moş Crăciun
Cum menţionam și în rândurile de mai sus, 

Moș Crăciun și-a mutat sediul de la Polul Nord, 
în Laponia, tărâmul renilor. Finlanda l-a trans-
format pe Moș în simbol naţional. Astfel, ofi cial, 
Moș Crăciun locuiește în orașul Korvantunturi. 
Finlandezii susţin că adevăratul nume al lui Moș 
Crăciun este Joulupukki, și că personajul real 
este mult mai modest decât varianta americană. 
Moș Crăciun poate fi  contactat chiar și on-line, 
având casa virtuală la adresa www.santa.gl. Aici 
vizitatorii pot intra în lumea lui Joulupukki. 
De asemenea, site-ul descrie cine este Spiritul 
Dorinţelor, castelul regal al Moșului, cine sunt 
elfi i sau gnomii. La secţiunea Wish List se pot 
trimite mesaje Spiritului Dorinţelor, care va 
transmite Moșului dorinţele tuturor celor care 
aplică.

Monica Dumitrescu, „Lumina”, Iaşi

Istoria nașterii Mântuitorului are ca punct de ple-
care Evangheliile de la Matei și Luca, ce prezintă acest 
moment. Potrivit lui Luca, după nașterea Sf. Ioan Bo-
tezătorul, Iosif și Maria au plecat spre Betleem, cetatea 
strămoșilor lui Iosif, pentru recensământul populaţiei. 
Acesta a fost poruncit de cezarul Augustus, în timpul 
consulatului lui Quirinius în Siria. Datorită aglomera-
ţiei, nu au mai găsit camere la han, astfel încât au fost 
găzduiţi într-un grajd. Aici Îl va naște Fecioara Maria 
pe Iisus, așezându-L în ieslea animalelor. 

Milostiva Crăciuneasă
Depășind contextul scripturistic, povestea naș-

terii lui Iisus a trecut în folclor, fi ind îmbogăţită cu 
nenumărate detalii. Prima etapă o constituie chiar 
evangheliile apocrife. Tradiţiile s-au înmulţit, astfel 
că astăzi nota predominantă ţine de miraculos. În tra-
diţia românească, într-una din legende, Moș Crăciun 
și Moș Ajun, reprezentări mitice autohtone, joacă un 
rol important. Ajungând în Betleem, Maica Domnului 
simte că a venit momentul să nască, astfel că îi cere 
găzduire lui Moș Ajun. Fiind sărac, Moș Ajun o refuză, 
îndrumând-o spre casa fratelui său mai bogat, Moș 
Crăciun. Fiind străini, Moș Crăciun îi refuză și el. În 
acest moment intră în scenă și Crăciuneasa, soţia lui 
Crăciun, care, făcându-i-se milă de starea Mariei, i-a 
primit în grajdul vitelor. Miloasă din fi re, le-a adus 
cele trebuincioase și a ajutat-o pe Maica Domnului să 
nască, fără știrea soţului ei. Înfuriindu-se, Crăciun și-a 
pedepsit soţia, tăindu-i mâinile de la cot, apoi a plecat 
de acasă.

Pocăinţa lui Crăciun
Chiar și așa, Crăciuneasa a continuat să îi ajute, tri-

miţând pe fi icele sale la Maica Domnului. Acestea erau 
bolnave, fi ecare într-un anumit fel (una era șchioapă, 
alta oloagă, alta chioară), dar cum s-au apropiat de 
pruncul sfânt, s-au vindecat imediat, spune tradiţia. În 
plus, deasupra casei a răsărit o stea, a cărei lumină era 
foarte puternică. Crăciun a venit în grabă, speriat de 
lumină, crezând că a luat foc casa sa. Văzând minunile 

petrecute, s-a pocăit, cerând iertare lui Dumnezeu. 
Drept răsplată pentru bunătatea ei, Crăciuneasa este 
și ea vindecată, mâinile lipindu-i-se ca prin minune 
la loc. Casa lui Crăciun, care era cam hain la sufl et, a 
fost astfel binecuvântată prin nașterea Mântuitorului 
în ieslea vitelor sale. 

Cum au ajuns boul şi măgarul la iesle
Tradiţia populară a înregistrat și faptul, amintit în 

colinde, că pruncul a fost încălzit de răsufl area boilor 
și măgarilor. Iată cum explică tradiţia această poveste. 
Când Iosif și Maria erau în drum spre Betleem, un în-
ger a chemat în ascuns toate animalele la un loc, pen-
tru a alege câteva dintre ele, care să vină în ajutorul 
Sfi ntei Familii. Primul care s-a prezentat a fost, după 
cum era de așteptat, leul. „Numai un rege este vrednic 
să-i slujească Domnului lumii, mugi el. Îi voi sfârteca pe 
toţi cei care se vor apropia prea mult de prunc“. „Tu ești 
prea furios“, i-a spus îngerul. După aceea, s-a furișat în 
faţă vulpea. Cu o mutriţă nevinovată, a spus: „Eu voi 
aproviziona din belșug. Pentru copilul lui Dumnezeu 
voi procura mierea cea mai dulce și în fi ecare dimineaţă 
voi pune pe masă o găină“. „Tu ești prea vicleană“, i-a 
spus îngerul. Imediat, a venit păunul. Zgomotos, se 
împăuna și-și etala strălucirea penajului său. „Vreau 
să împodobesc staulul de oi mai frumos decât a îm-
podobit Solomon templul său“, spuse păunul plin de 
fală. „Tu ești prea cochet“, i-a spus îngerul. Rând pe 
rând, multe animale și-au lăudat talentele și calităţile 
lor. Dar degeaba. În cele din urmă, îngerul își aruncă 
privirea încă o dată afară, pe câmp, și observă cum un 
bou și un măgar trăgeau din greu la plugul unui ţăran. 
Îngerul i-a chemat și pe aceștia aproape și le-a spus: 
„Ce puteţi oferi voi pruncului?“ „Nimic, spuse măgarul, 
lăsând trist urechile în jos. Noi, în afară de umilinţă și 
răbdare, n-am învăţat nimic, căci toate celelalte ne-au 
adus întotdeauna numai bătaie“. Boul, puţin cam ti-
mid, obiecta: „Totuși, poate cândva am putea fi  și noi 
de folos. Cel puţin să alungăm cu cozile noastre muștele 
din grajd“. Îngerul le-a spus atunci: „Voi sunteţi cei de 
care am nevoie“.

Daniela LIVĂDARU, „Lumina”, Iaşi

Există o poveste tare veche care spune că, de fapt, au fost patru magi care doreau să 
se închine Mântuitorului, la nașterea Sa. Cel de-al patrulea și-a vândut tot ce avea și, cu 
banii obţinuţi, a luat trei pietre scumpe: un safi r, un rubin și o perlă, pe care să le ducă 
în dar Mântuitorului. Grăbindu-se să ajungă în Babilon, unde îl așteptau cei trei magi, 
acesta a întâlnit pe drum un om rănit, pe care nimeni nu îl ajuta. L-a dus pe bietul om 
la un doctor căruia i-a dat safi rul pentru a-1 îngriji pe bolnav până ce se va însănătoși 
complet. Toate acestea l-au întârziat. Când a ajuns la locul întâlnirii, magii plecaseră 
deja fără el, însă nu s-a descurajat, ci și-a continuat drumul singur, călăuzit de steaua 
ce-1 ducea spre Bethleem. Ajuns aici, a afl at că magii L-au găsit deja pe prunc, că sol-
daţii lui Irod omoară toţi copiii nou-născuţi și că Sfânta Familie a plecat spre Egipt, 
pentru a se feri de mânia regelui. Chiar în faţa sa, un soldat încerca să-i smulgă unei 
tinere femei copilul pentru a-1 omorî. Femeia își apăra cu disperare pruncul. Magul 
i-a arătat soldatului necruţător rubinul și i-a spus:

- Lasă copilul să trăiască și îţi voi da această piatră scumpă. Nimeni nu va afl a de 
târgul nostru.

Ademenit de nestemată, soldatul a luat piatra, îndepărtându-se grăbit. Tânăra fe-
meie i-a mulţumit străinului cu lacrimi de bucurie și recunoștinţă.

Acesta s-a hotărât să-L caute mai departe pe Mântuitor. Acum, mai avea un singur 
dar, perla. A plecat și el spre Egipt, unde, ani de zile, L-a căutat pe Iisus, însă fără nici 
un rezultat. După 30 de ani, a afl at că undeva, în Palestina, Mântuitorul propovăduieș-
te Evanghelia. Bucuros că, în sfârșit, știe unde îl poate găsi, s-a grăbit spre Iudeea. 
Ajuns la Ierusalim, spre seară, a afl at că Iisus Hristos este răstignit pe Dealul Căpăţâ-
nii. S-a grăbit magul spre locul acela cu dorinţa să-L vadă în viaţă pe Mântuitor, să-I 
ducă darul său pe care îl păstrase de atâta timp. Însă, prin faţa lui au trecut doi soldaţi 
romani ce duceau în sclavie o tânără evreică. Oprindu-i, magul le-a spus:

- Dacă îi daţi drumul fetei, vă dăruiesc această perlă. O puteţi vinde și împărţi banii. 
Veţi câștiga mult mai mult lăsând fata liberă.

Lacomi, soldaţii au luat perla, eliberând-o pe tânără, care, plângând de fericire, nu 
știa cum să-i mulţumească străinului. Dar magul, rugându-se cerului să-L vadă măcar 
o clipă pe Mântuitor, se grăbea spre Golgota. Acum, nu mai avea nimic, îi era rușine 
să se închine împăratului împăraţilor fără nici un dar. Însă când a ajuns, lângă Cruce, 
Mântuitorul S-a uitat drept spre el și i-a spus:

- În sfârșit, ai venit. Tu mi-ai adus cele mai frumoase daruri ...
- Bine, dar nu mai am nimic, ce Ţi-am adus eu? - a întrebat mirat magul.
- Tot ce duceai cu tine ai dat celor neajutoraţi. Dându-le lor, Mie Mi-ai dat. Darul 

tău a ajuns la Mine și, îţi spun, că el este cel mai însemnat, căci, acela care îl iubește pe 
Dumnezeu, îi iubește pe oameni.

Cine nu caută nevoile celorlalţi spre a fi  de folos cu ce poate, nu va găsi mulţumire și 
bucurie, nu va afl a adevărata viaţă. Cu cât te apropii mai mult de oameni, cu atât ești 
mai aproape de Dumnezeu.

  
“Să dorim binele fraţilor noștri și mântuirea tuturor oamenilor mai mult decât pe a 

noastră.”            (Sfântul Teodor Studitul)

Ieslea lui Moş Crăciun Al patrulea mag

Istoria lui Moş Crăciun Istoria lui Moş Crăciun 

 Raze de lumină

Tradiţia populară
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Serafi m Ciceacov (episcop la Chi-
șinău în perioada16 septembrie 1908 
- 20 martie 1914) s-a născut în anul 
1856. A fost destinat prin tradiţie de 
familie carierei militare și ajunsese 
chiar la gradul de colonel. Bunicul 
său nu era altul decât Amiralul 
Pavel Vasilievici Ciceacov, condu-
cătorul suprem al armatei rusești 
de la Dunăre, devenit „de facto” un 
fel de guvernator militar al Basara-
biei după răpirea ei de către Rusia la 
1812. Serafi m Ciceacov evoca aceste 
date biografi ce în ideea că prezenţa 
sa în Basarabia ca ierarh este provi-
denţială asemenea bunicului său pe 
tărâm militar.

La Chișinău, Serafi m a păstorit 6 
ani. A fost „un reprezentant tipic al 
naţionalismului tipic rusesc și al ab-
solutismului politic, adept convins al 
ideii că renașterea Rusiei nu se poate 
face decât prin Biserică (pravoslav-
nicizarea ortodoxiei românești în 
cazul nostru). Cu astfel de concepţii 
era fi resc să nu înţeleagă aspiraţiile 
legitime ale credincioșilor români din 
Basarabia, fapt pentru care a împiedi-

cat introducerea limbii române în Bi-
serică, a urmărit pe preoţii și monahii 
care militau pentru cultivarea limbii 
și culturii românești în Basarabiei, 
mulţi fi ind exilaţi în interiorul Rusiei, 
cum a fost cazul viitorului Mitropolit 
al Basarabiei Gurie Grosu, care a fost 
surghiunit în gubernia Smolensk din 
Rusia”. (Pr. Prof. Dr. Mircea Păcu-
rariu. Basarabia-aspecte din istoria 
Bisericii și a neamului românesc, Ed. 
Trinitas, IAȘI, 1993, pag. 93)

Nu se cunoaște ce l-a determinat 
pe Serafi m să părăsească armata și să 
ia drumul bisericii și chiar al călugă-
riei la vârsta de 46 de ani. S-a afi rmat 
că gestul său ar fi  avut la origine do-
rinţa de a i se șterge urma din armată 
după săvârșirea unei fapte infamante. 
S-a mai vehiculat, de asemenea, că a 
ajuns episcop datorită unor doamne 
cu infl uenţă de la curtea ţarului. Cert 
este faptul că Serafi m devine unul 
dintre admiratorii și ucenicii lui Ioan 
Serghiev Kronștadski despre care a 
scris că își luase la călugărie ca pa-
tron spiritual pe cuviosul Serafi m de 
Sarov, trecut tocmai atunci în ceata 

sfi nţilor de Sinodul Bisericii rusești. 
În același timp însă cuvintele și fap-
tele sale ni-l arată „ca pe un adept al 
patriotismului rusesc cultivat până 
la fanatism de sorginte slavofi lă în 
concepţia căruia Biserica și Împărăţia 
rusească sunt una, animate perpetuu 
de conștiinţa misionarismului lor gata 
să absoarbă, să înghită, să acapareze 
totul pentru a face să triumfe pretutin-
deni „duhul rusesc”. (Boris Boală, Pin 
istoria vieţii bisericești din Basara-
bia, Ed. Fundaţiei culturale române, 
Ed. Știinţa, București, Chișinău, 1996, 
pag.59)

Spre deosebire de predecesorii săi, 
Serafi m a practicat o rusifi care mai 
„ghibace”. A venit la Chișinău într-un 
moment de redeșteptare a sentimen-
telor naţionale românești în cadrul 
Bisericii. Apăruse Luminătorul, 
adunându-se în jurul său un grup 
de patrioţi care începuseră să simtă 
și să gândească românește. Printre 
adepţii de la Luminătorul se număra 
și Gurie Grosu, considerat de Serafi m 
„separatist”  și exilat tot de Serafi m 
în interiorul Rusiei pentru a învăţa 

că în venele basarabenilor curge sân-
ge rusesc și nu românesc. Ierarhul rus 
nu a desfi inţat “Luminătorul”, ci mai 
lesne era să disperseze nucleul for-
mat în jurul său și să anihileze ceea 
ce i se părea aripa separatistă, adică 
românească. Cine parcurge colecţia 
“Luminătorul” de după plecarea 
Arhim. Gurie constată lipsa oricărei 
referiri la Biserica de peste Prut. În 
buna tradiţie rusească viitorul Mi-
tropolit al Basarabiei, Gurie Grosu, 
era socotit capul separatiștilor.

Pe de altă parte, Serafi m se arăta 
foarte preocupat de răspândirea ino-
chentismului, căutând să-l stopeze cu 
orice preţ. Serafi m dă dispoziţie ar-
hiereilor vicari ca în timpul vizitelor 
pastorale să slujească „ici-acolo”  în 
„moldovenește”, căznindu-se el în-
suși să rostească “Pace tuturor” și alte 
câteva vozglasuri în românește.

Mulţi istorici l-au asemănat pe Se-
rafi m cu Ep. Pavel Lebedev, datorită 
modului în care a nesocotit în per-
manenţă drepturile românilor din 
cuprinsul Basarabiei, teritoriu prin 
excelenţă românesc.

Motivul publicării datelor sumare 
de mai sus despre activitatea ierar-
hului Serafi m Ciceacov la Chișinău 
a constituit apariţia în ziarul Argeșul 
Ortodox, anul IV, nr. 242 din 24-30 
noiembrie, a unui material semnat 
de Roxana Mihalache, intitulat „Mi-
tropolitul Mucenic Serafi m Ciceacov”,  
prin care credem că dezorientează 
opinia publică din România. În 
articolul sus-numit, autoarea ni-l 
prezintă pe Serafi m ca pe un „mu-
cenic și plin de duhul blândeţii”. Așa 
o fi . Dar nu cunoaștem dacă același 
Duh al blândeţii îl avea și atunci în 
Basarabia când s-a opus slujirii Sf. 
Liturghii în limba română sau când 
prigonea pentru cauza românească 
pe preoţii și credincioșii militanţi 
pentru unirea cu România, conștien-
ţi de faptul că inimile lor sunt pline 
de duh românesc și nu rusesc.

Petru Tcaci, licenţiat 
al Facultăţii de Teologie 

Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” 
din cadrul Universităţii 

Al. I. Caza din Iaşi

În articolul „Maica Luminii”, părintele pro-
toiereu Zosima Toia aduce cinstire Mijlocitoa-
rei noastre la Tronul Ceresc, Maicii Domnului, 
arătând locul Sfi ntei Fecioare în cult. „În cultul 
ortodox nu există nici un serviciu divin în care 
Sfânta Fecioara Maria să nu fi e pomenită și să 
nu i se adreseze ectenii și rugăciuni. O slujbă 
mult agreată de credincioși este Acatistul Prea 
Sfi ntei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fe-
cioarei Maria. Axioanele sunt cântări pline  de 
frumuseţe și profunzime dogmatică”.

„Vieţile Sfi nţilor” ne prezintă Viaţa Sfi n-
ţilor Părinţi Ioachim și Ana, care ocupă un 
loc aparte printre personajele biblice. „Din 
aceasta este cunoscută viaţa lor cea sfântă, 
plăcută lui Dumnezeu și cinstită, că li s-a dat 
lor fi ica cea mai sfântă decât toţi sfi nţii și decât 
heruvimii mai cinstită, care mai mult decât toţi 
a plăcut lui Dumnezeu. Că nu erau în acea vre-
me pe pământ alţi oameni mai bineplăcuţi lui 
Dumnezeu, pentru viaţa lor cea  neprihănită, 
decât aceștia doi, Ioachim și Ana. Altfel, un dar 
ca acesta nu li s-ar fi  dăruit lor, dacă nu ar fi  
prisosit dreptatea și sfi nţenia lor mai mult decât 
a altora”.

La rubrica „Important” găsim un material  
selectat de pe Internet, intitulat „Despre bio-
cipuri și marcarea cu pecetea satanei”. Bioci-
purile vor permite „un control ușor și discret a 
fi ecărei persoane din lume în fi ecare moment”. 
„Microcipul conţine 34 bilioane de coduri, deci 
poate codifi ca 34 bilioane de indivizi. Acest mi-
crocip va putea deţine așa de multă informaţie 
încât va înlocui cărţile de credit, pașapoartele, 
permisele de conducere etc.”. Aceste tehnologii  
avansate a microcipurilor sunt prezentate ca 
împlinirea profeţiei biblice de la Apocalipsă 
13, 16-18, despre semnul fi arei 666. 

La compartimentul „Istorie”, dl. Alexandru 

Magola, licenţiat în teologie, revine la tema 
vocaţiei basarabenilor pentru misiunea orto-
doxă, cercetată altă dată de înaintașii noștri 
– arhimandrit dr. Antim Nica, preot Paul 
Mihail, pr. Socorschi Vladimir ș.a. Lucrarea 
se încheie cu un gând  al arhimandritului dr. 
Antim Nica: „Basarabia pravoslavnică, care a 
înţeles să întindă mâna de ajutor misiunilor în-
tre păgâni, să pună umărul la sprijinirea cauzei 
ortodoxe la Locurile Sfi nte împotriva Semilunei 
cotropitoare și să trimită din mijlocul misionari 
în Extremul Orient, -- e vrednică de toată lau-
da. Manifestări ca acestea presupun un spirit 
religios treaz și o energie prisoselnică gata de 
sacrifi ciu. Adevăratul misionarism întotdeauna 
a însemnat jertfă și dăruire de sine”.

Părintele protoiereu Petru Buburuz la 
rubrica „Noutăţi editoriale” semnează mate-
rialul „O lectură pentru cei interesaţi”, în care 
prezintă două cărţi ale „laboriosului și multi-
dimensionalul” preot Alexandru Stănculescu-
Bârda, „Piscuri și prăpăstii” și „De la daci la 
Meșterul Manole”, apărute la Editura „Cuget 
românesc” din Bârda. 

Alăturat acestui material este retipărit stu-
diul „De la daci la Meșterul Manole”, unde 
autorul schiţează „câteva trăsături comune 
dacului zamolxian, ciobanului mioritic și 
meșterului de la Argeș, cu privire la realitatea, 
sensul ontologic și valoric al morţii umane în 
context comsmologic”. 

Tot la rubrica „Istorie”, preot Vasile Secrie-
ru semnează articolul „Aspecte privind presa 
bisericească din Basarabia: ziarul RAZA”, 
aducând un omagiu celor care au colaborat 
la această prestigioasă revistă, scoţând în evi-
denţă activitatea părintelui Vasile Ţepordei, 
care în paginile ziarului „a combătut politi-
cianismul și moravurile clasei politice, a militat 
pentru întărirea unităţii neamului românesc și 
a drepturilor tuturor românilor în învăţământ, 
comerţ, a depus eforturi în vederea ridicării 
nivelului de cultură și bunăstare a locuitorilor 
din mediul rural”. 

„Libertate și teroare” este un articol semnat 
de părintele Vasile Ţepordei, cu pseudonimul 
Vlad Ţepeș și publicat în „Raza”, anul IV, nr. 
151, 1 ianuarie 1934, p. 2.

În pag. 47-48, echipa „Luminătorului” îi 
adresează „călduroase felicitări harnicului și 
blândului preot Vlad Mihăilă, dorindu-i multe 
izbânzi și multe bucurii în ostenelile sale de zi 
cu zi” cu ocazia împlinirii a 55 de ani. Redacţia 
mulţumește părintelui pentru colaborare și își 
exprimă încrederea că părintele „v-a continua 
să scrie pentru revistă frumoase prelegeri întru 
luminarea celor care doresc să se apropie de 
Dumnezeu”.  Revista retipărește materialul 
dnei Raisa Ciobanu „Preotul Vlad Mihăilă la 

55 de ani”, publicat în „Literatura și Arta” și 
„Misionarul”.

Preot prof. Dr. Dumitru Abrudan în arti-
colul „Înalt Prea Sfi nţitul Dr. Antonie Plămă-
deală, Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al 
Ardealului, a trecut la cele veșnice” prezintă 
o cronică din ultimele zile de viaţă și de la 
înmormântarea Marelui Ierarh basarabean, 
reluând și câteva paragrafe din testamentul 
Înalt Prea Sfi nţitului Antonie: 

„Sper că se va aprecia că las în urma mea o 
activitate rodnică și un nume bun. Cel puţin 
m-am străduit să fi e așa. Mi-am iubit eparhia 
și colaboratorii. 

Rog pe toţi cei care socotesc că le-am greșit, 
să mă ierte. Eu îi iert pe toţi. 

Îmi i-au rămas bun de la toţi colaboratorii, 
de la toţi preoţii și de la toţi credincioșii pe care 
i-am păstorit și iubit. Să ne întâlnim  în ceruri. 

Vă las cu bine! 
M-am străduit să nu fac nimănui rău și să 

ajut pe cine am putut ajuta. Dacă n-am reușit 
întotdeauna, cer iertare. Mulţumesc tuturor 
pentru buna colaborare. 

Urez urmașului meu păstorire rodnică. 
Mai rodnică decât a mea.

Dumnezeu să ocrotească Transilvania și 
Basarabia, provincia mea natală.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului 
Duh, Amin”.

ÎPS Mitropolit Daniel, în cuvântul de oma-
giere a adormitului în Domnul Mitropolitul 
Antonie, avea să spună, printre altele: „Mi-
tropolitul Antonie al Transilvaniei a primit de 
la Dumnezeu numeroase daruri, pe care le-a 
cultivat cu responsabilitate și înţelepciune. Toţi 
oamenii primesc daruri de la Dumnezeu, dar 
nu toţi le cultivă cu intensitate și pasiune.

Înalt Prea Sfi nţitul ANTONIE rămâne în 
memoria noastră ca fi ind un om de cultură 
creștină și un misionar dinamic al ortodoxiei 
românești. A fost un teolog ortodox, sistematic, 
cu deschidere socială și ecumenică, a accentuat 
dimensiunea spirituală a Bisericii și univer-
salitatea Ortodoxiei. A fost un interpret al 
spiritualităţii ortodoxe în contextul epocii de 
astăzi. A fost un bun cunoscător al literaturii 
române și universale. A fost, de asemenea, un 
român patriot cu un vast orizont european și 
rămâne în memoria noastră ca un fascinant 
promotor al legăturii dinamice dintre tradiţie și 
libertate, dintre peren și noutate, dintre Biserică 
și societate...”.

Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, 
referindu-se la ctitoria Înalt Prea Sfi nţitului 
Antonie, Mănăstirea „Brâncoveanu” de la 
Sâmbăta, situată la poalele munţilor Făgăraș, 
locul de veșnică odihnă a strălucitului ierarh, 
avea să spună următoarele: „Iată cum fericitul 

întru adormire ne-a lăsat ca pildă cum trebuie 
să facem ca realizările noastre din această lume 
să ne înalţe cu gândul la cele cerești. Imaginea 
celor văzute să ne poarte cu gândul spre cele 
nevăzute. Prea iubitul părinte și frate al nostru 
ANTONIE mitropolitul a reușit lucrul acesta, 
prin eforturi numai de el și de Dumnezeu știute. 
Nu trebuie să uităm că este și greu să te gândești 
cum de a izbutit să rânduiască toate cele ce văd 
aici, într-o vreme când totul era împotrivă pen-
tru astfel de lucruri. 

Acum faptele sale  se duc cu el înaintea Drep-
tului Judecător. Suntem încredinţaţi că va primi  
o bună răsplată.

Pilda sa este de mare preţ pentru noi toţi, el 
ne-a învăţat că omul care are o ţintă în viaţă, 
care și-a făcut un ideal din înfăptuirea binelui și 
a lucrurilor de folos oamenilor, este binecuvân-
tat și ajutat de Dumnezeu. Un astfel de om ne 
spune Hristos Mântuitorul Însuși, poate muta și 
munţii din loc. 

Iubitor de cultură, de artă, de istorie, Mitro-
politul ANTONIE rămâne în memoria noastră 
și a generaţiilor care vor veni ca un ctitor după 
chipul marilor ctitori ai mănăstirilor noastre de 
pe întreg cuprinsul ţării”.

Și părintele protoiereu mitrofor Petru Bu-
buruz aduce un omagiu Înalt Prea Sfi nţitului 
Antonie Plămădeală, semnând articolul „Un 
extraordinar gest de omenie”. Părintele Petru 
își exprimă convingerea că: „Luminata  și 
aristocratica personalitate a Înalt Prea Sfi nţi-
tului Dr. Acad. Antonie Plămădeală, fără nici o 
îndoială, pe viitor va constitui subiectul multor 
studii, monografi i, disertaţii, autorii lor încer-
când să cuprindă vasta și rodnica activitate a 
acestui rodnic fi u al Basarabiei, prin Pronia 
dumnezeiască, răsădit pe pământul plaiurilor 
transilvănene, solul cărora a fost primitor, iar 
vlăstarul – frumos și mult roditor”.  Și părintele 
încheie cu gândul că „îl vom avea întotdeauna 
în cugetul și rugăciunile noastre ca pe un remar-
cabil fi u al Basarabiei, pe care a iubit-o cu toată 
puterea sufl etului său generos și gândul la des-
tinul căreia nu l-a părăsit niciodată”. 

Poetul Toma Istrati aduce și domnia sa un 
omagiu Înalt Prea Sfi nţitului Antonie Plămă-
deală  prin poezia „Roagă-te lui Dumnezeu”, 
rugându-l pe nou-adormitul în Domnul: „Tu, 
Înaltule, Prea Sfi nte, / Roagă-te lui Dumnezeu 
/ Să ne întregească Ţara, / Că Lui nu îi este 
greu”.

Așa să dea Dumnezeu. 
Viaţa exemplară, slujirea jertfelnică și setea 

după fi localic a strălucitului ierarh basarabean 
să ne fi e și nouă pururea pildă de urmat. 

Să căutăm, așadar, și să citim „Luminătorul” 
pentru a ne hrăni și lumina  sufl etele.

Anatol TELEMBICI

Mucenicul Serafi m Ciceacov, prigonitor de români
Amvonul Istoriei

Hrană şi lumină pentru sufl ete
A apărut nr. 5 al revistei „Luminătorul”
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O delegaţie din partea 
Vaticanului, condusă de 
cardinalul Walter Kasper, 
președintele Consiliului Pon-
tifi cal pentru Promovarea 
Unităţii Creștinilor, s-a afl at 
la Istanbul, Turcia, pentru 
sărbătoarea Sf. Andrei, pa-
tronul Patriarhiei Ecumenice 
de Constantinopol. În data 
de 30 noiembrie, delegaţia a 
participat la Liturghia solem-
nă prezidată de Sanctitatea 
Sa Bartolomeu I, Patriarhul 
Ecumenic. La sfârșitul cere-
moniei, cardinalul Kasper a 
citit mesajul papei Benedict 
al XVI-lea în care se amin-
tește de momentul întâlnirii, 
în anul 1965, a papei Paul al 
VI-lea cu Patriarhul Athe-
nagoras, ca bază a reînnoirii 
relaţiilor dintre Biserica Ro-
mano-Catolică și Biserica 
Ortodoxă. Papa Benedict al 
XVI-lea și-a încheiat mesajul 
asigurându-l pe Patriarhul 

Bartolomeu, Sfântul Sinod și 
toate Bisericile Ortodoxe de 
faptul că “Biserica Catolică 
rămâne irevocabil angajată 
în direcţia promovării tuturor 
iniţiativelor care sunt potrivite 
și care ajută la întărirea cari-
tăţii, solidarităţii și dialogului 
teologic dintre noi”. Membrii 
delegaţiei de la Vatican s-au 
întâlnit cu membrii comisiei 
sinodale pentru relaţiile cu 
Biserica Romano-Catolică. 
De asemenea, au avut loc în-
tâlniri între cardinalul Kasper 
și lideri ai comunităţilor 
creștine, în special ai Patriar-
hiei armene și ai Patriarhiei 
siro-ortodoxe, precum și cu 
reprezentanţi ai comunităţii 
romano-catolice locale și cu 
rabinul-șef al Istanbulului. 
Aceste întâlniri sunt cu atât 
mai importante cu cât ele se 
concentrează mai ales pe pre-
gătirea vizitei papei Benedict 
al XVI-lea la Patriarhia Con-

stantinopolului. Alte subiecte 
discutate au fost progresul 
relaţiilor catolico-ortodoxe, 
probleme privind viaţa și 
pastoraţia ortodocșilor din 
Italia și reluarea dialogului 
teologic internaţional, deci-
să în septembrie, în timpul 
unei întâlniri panortodoxe 
ce s-a desfășurat la Fanar sub 
conducerea Patriarhului Bar-
tolomeu I.

O delegaţie a Vaticanului la Constantinopol 
Conform agenţiei de știri “Haaretz”, Patriarhul Th eop-

hilos al III-lea al Ierusalimului a numit mai mulţi clerici 
de origine palestiniană și arabă în înalta ierarhie predo-
minant greacă, a Patriarhiei de Ierusalim. Astfel, în cadrul 
întâlnirii din data de 1 decembrie a membrilor Sfântului 
Sinod al Patriarhiei de Ierusalim, arhimandritul Atalah 
Hanna, de origine arabă, a fost ales Episcop de Sevasta. În 
cadrul aceleiași întruniri au mai fost numiţi doi episcopi 
greci, iar patru preoţi au fost ridicaţi la rangul de arhi-
mandriţi. De asemenea, Patriarhul Th eophilos al III-lea a 
promovat pe preotul palestinian Galaktion din Beit Jala, ca 
membru al Sfântului Sinod și l-a numit ca vicar al său pe 
Mitropolitul Vasilius.

Clerici de origine palestiniană şi arabă 
în înalta ierarhie a Patriarhiei de Ierusalim 

Sursa: trinitas.ro/catholica.ro

Prima vizită în străinătate a 
Patriarhului Theophilos al III-lea 
Noul Patriarh al Ierusalimului, Th eophilos al 

III-lea, a efectuat o vizită în Grecia, la invitaţia 
ministrului grec de Externe, Panagiotis Skan-
dalakis. În cadrul întrevederii dintre cei doi, au 
fost evaluate diversele difi cultăţi întâmpinate 
de către Patriarhul Th eophilos al III-lea, de la 
alegerea Sa de către Sfântul Sinod al Patriarhiei 
de Ierusalim, în luna august a.c. De asemenea, a 
fost supusă discuţiilor situaţia economică a Pa-
triarhiei de Ierusalim și s-au căutat soluţii pen-
tru evitarea pe viitor a unor confl icte, în special 
cu statul Israel, iar ministrul Skandalakis l-a 
asigurat pe Patriarhul Th eophilos de susţinerea 
economică a Greciei.

Noul Patriarh al 
Ierusalimului s-a întâlnit 

cu regele Iordaniei 
În data de 5 decembrie, regele 

Iordaniei, Abdallah al II-lea, l-a 
primit la Aman, pe noul Patriarh al 
Ierusalimului, Th eophilos al III-lea. 
Regele Iordanian a afi rmat, cu aceas-
tă ocazie, că “Ierusalimul aparţine 
evreilor, creștinilor și musulmanilor”. 
Suveranul a mai declarat că așteaptă 
din partea religiilor creștine să-și 
unească eforturile pentru a face 
faţă pericolelor la care este supusă 
comunitatea arabilor creștini din 
Ierusalim.

40 de ani de la ridicarea 
anatemei din 16 iulie 1054 

În data de 7 decembrie s-au împlinit 40 de ani de la 
adoptarea de către Biserica Ortodoxă și Biserica Roma-
no-Catolică a declaraţiei comune de ridicare a anate-
melor din 16 - 20 iulie 1054. Cu această ocazie, sâmbătă 
pe 3 decembrie, la Biserica “Saint Sulpice”, din Paris, a 
avut loc o seară de rugăciune pentru a marca aniversa-
rea întâlnirii dintre Patriarhul Ecumenic Athenagoras 
și papa Paul al VI-lea, care a avut loc la Ierusalim, în 
anul 1965. La eveniment au participat corul Catedralei 
grecești “Sfântul Ștefan” și corala de cântări bizantine 
“Sfântul Siluan”.

Întâlnire între papa Benedict 
al XVI-lea şi liderul palestinian 

În data de 3 decembrie, papa Benedict al XVI-
lea l-a primit la Vatican pe liderul palestinian 
Mahmoud Abbas. În cadrul întrevederii au avut 
loc discuţii asupra situaţiei din Orientul Mijlociu. 
La fi nalul întâlnirii private, care a durat aproxi-
mativ 20 de minute, Mahmoud Abbas a făcut o 
invitaţie papei de a vizita Ţara Sfântă. Menţionăm 
faptul că, în data de 18 noiembrie, papa Benedict 
al XVI-lea a mai primit o invitaţie de a merge în 
Israel, în urma unei întrevederi avute cu președin-
tele israelian, Moshe Katsav.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe a Serbiei 
a fost internat în spital 

Sanctitatea Sa Pavle, Patriarhul Bisericii Orto-
doxe a Serbiei, a fost internat la spitalul militar din 
Belgrad. Consiliul medical al spitalului militar din 
Belgrad a emis un comunicat privind starea de să-
nătate a Patriarhului: “În data de 8 decembrie 2005, 
Eminenţa Sa, Patriarhul Serbiei, Pavle, a fost in-
ternat în spitalul militar din Belgrad din cauza unei 
fracturi de șold drept suferite în urma unei căzături 
în apartamentul personal. În urma controlului medi-
cal la care a fost supus, s-a constatat că o intervenţie 
chirurgicală nu este necesară”.

Preşedintele George W. Bush cere redeschiderea 
Seminarului grec din insula Heybeliada 

Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a afi rmat, într-un co-
municat din data de 5 decembrie, că președintele George W. Bush a cerut în 
timpul unei întrevederi avute cu primul ministru turc, Recep Tayyip Erdogan, 
redeschiderea Seminarului Ortodox Grec din insula Heybeliada. În același 
comunicat se afi rmă recunoașterea caracterului ecumenic al Patriarhiei de 
Constantinopol de către Statele Unite ale Americii. Menţionăm faptul că, în 
raportul Statelor Unite pe anul 2005 asupra libertăţilor religioase este men-
ţionată Patriarhia ecumenică de Constantinopol și, de asemenea, necesitatea 
redeschiderii Seminarului Ortodox Grec, dar și acordarea libertăţii religioase 
în Turcia.

Demonstraţie la 
Budapesta în sprijinul 
şcolilor administrate 

de Biserică 
Câteva mii de persoane au de-

monstrat vineri, 16 decembrie, la 
Budapesta, protestând împotriva 
fondurilor insufi ciente alocate de gu-
vern școlilor administrate de Biserici. 
Gabor F. Hardy, șeful organizaţiei 
părinţilor care a organizat demon-
straţia, a apreciat drept rușinos faptul 
că școlile administrate de Biserici 
trebuie să lupte pentru drepturile lor 
prin marșuri de protest. El a spus că 
afi rmaţiile guvernului potrivit cărora 
instituţiile de învăţământ ecleziastic 
au primit subsidii mai mari pe cap 
de elev decât școlile municipale este o 
“decepţie” și a negat categoric că șco-
lile în cauză i-ar fi  forţat pe elevi să 
se alăture demonstraţiei. Cele patru 
Biserici istorice din Ungaria au cerut 
guvernului de la Budapesta să asigure 
în bugetul de anul viitor o fi nanţare 
egală pentru școlile administrate de 
stat și de Biserici.

Consiliul Mondial al 
Bisericilor a decis 

formarea unei noi Alianţe 
Globale pentru Dezvoltare 

Aproximativ 50 de Biserici și Orga-
nizaţii din întreaga lume au hotărât 
înfi inţarea unei noi alianţe globale 
pentru dezvoltare în scopul combaterii 
prin mijloace ecumenice a sărăciei și 
injustiţiei. În acest context, reveren-
dul Samuel Kobia, secretarul general 
al Consiliului Mondial al Bisericilor, 
a afi rmat că “noua Alianţă ne oferă 
posibilitatea de a crea ceva nou, acel 
ceva care împlinește principiile pe care 
cu toţii le susţinem, acel ceva care ne 
întărește pe toţi”. De asemenea, reve-
rendul a mai declarat că injustiţia și 
sărăcia trebuie combătute prin efortul 
concentrat al tuturor Bisericilor. Se 
așteaptă din partea acestei noi Alianţe 
o coordonare a colaborării strategice 
dintre membri în vederea unei abor-
dări mai efi ciente a problemelor legate 
de sărăcie și injustiţie. 

În data de 6 decembrie a.c., un 
grup de clerici musulmani, dar și 
oameni de știinţă ruși, au cerut ca 
simbolurile creștine de pe emblema 
naţională a Rusiei să fi e eliminate, 
invocând că în Constituţia federală 
se statuează că Rusia este un stat 
secular. Cotidianul “Th e Moscow 
Times” a publicat un interviu cu 
președintele Institutului pentru 
Libertatea Conștiinţei din Rusia, în 
care se afi rmă că această iniţiativă 
este semn al resentimentului care 
există în privinţa legăturilor din ce 

în ce mai strânse între Statul rus și 
Biserica Ortodoxă. “Emblema na-
ţională a devenit pentru musulmani 
întruchipare a politicii de stat”, a 
afi rmat Sergei Mozgovoi, președin-
tele Institutului. În discordanţă cu 
grupul de clerici musulmani, Ravil 
Gainutdin, președinte al Consiliului 
muft iilor din Rusia, lider recunos-
cut de către stat, a declarat pentru 
același cotidian că emblema naţio-
nală nu are nimic ofensator pentru 
musulmani și că aceștia nu ar trebui 
să protesteze. În acest context, părin-

tele Vsevolod Chaplin, purtătorul 
de cuvânt al Patriarhiei Moscovei, a 
afi rmat pentru agenţia “Interfax” că 
aceste cereri venite din partea cleri-
cilor musulmani ar putea declanșa 
un confl ict interreligios în Rusia și 
tocmai musulmanii nu și-ar dori 
un asemenea confl ict. De asemenea, 
părintele Chaplin a mai declarat 
că “aceste încercări de a dezcreștina 
Rusia cu simbolurile și istoria ei, 
prezentul și viitorul ei, nu pot decât să 
atragă un răspuns negativ din partea 
credincioșilor ortodocși majoritari”.

Protejarea simbolurilor creştine 
nu contravine principiului 

diversităţii religioase 
În Statele Unite ale Americii, Uniunea Ortodoxă a 

afi rmat că adoptarea unei rezoluţii de către Congres, 
în scopul protejării simbolurilor creștine de Crăciun 
și o alta referitoare la celebrarea lunii istoriei evreilor, 
nu ar contraveni principiului diversităţii religioase. 
Afi rmaţia Uniunii Ortodoxe vine ca rezultat al pro-
punerii în Congres, a unei rezoluţii care “recunoaște 
simbolurile și tradiţiile de Crăciun” și “dezaprobă cu 
fermitate orice încercare de a interzice referirile la 
sărbătoarea Crăciunului”. De asemenea, o altă rezo-
luţie propune stabilirea unei “Luni a istoriei evreilor 
americani”. Aceste rezoluţii, se afi rmă de către Uniu-
nea Ortodoxă, sunt în concordanţă cu “acel domeniu 
public care îmbrăţișează și protejează diversitatea 
religioasă”. “Ne alăturăm celor care afi rmă faptul că 
Redactorii Constituţiei nu au intenţionat să ceară ca 
scena publică a Americii să fi e una pur seculară”, se 
mai afi rmă în comunicatul Uniunii Ortodoxe. 

Comisia “Biserica şi Societatea” 
a analizat chestiunea mondializării 
În perioada 8-9 decembrie, Comisia “Biserica și So-

cietatea” din cadrul Conferinţei Bisericilor Europene, a 
organizat o întâlnire dedicată chestiunii mondializării. 
Obiectivul întrunirii a fost pregătirea refl ecţiei asupra 
subiectului amintit pentru Adunarea Generală a Consi-
liului Ecumenic al Bisericilor programată să aibă loc la 
jumătatea lunii februarie, 2006. Participanţii la întâlnirea 
din decembrie, delegaţi ai Bisericilor Ortodoxe și ai co-
munităţilor protestante din Europa, au studiat documen-
tul intitulat “Bisericile Europene și credinţa în contextul 
mondializării”, document care reprezintă aportul Comi-
siei “Biserica și Societatea” la viitoarea Adunare Generală 
a Consiliului Ecumenic al Bisericilor. În declaraţie, au fost 
abordate chestiuni legate de justiţie socială și chestiuni 
economice, dar și privitoare la criza democraţiei și la pe-
ricolul controlului total asupra cetăţenilor. În document 
a fost evidenţiat faptul că nici “neoliberalismul” și nici 
“economia centralizată totalitaristă” nu pot fi  răspunsuri 
adecvate pentru problemele lumii contemporane. 

Clericii musulmani cer eliminarea simbolurilor creştine 
de pe emblema naţională a Rusiei 
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Astăzi S-a născut 
Hristos
Astăzi S-a născut Hristos, 
Mesia chip luminos.
Refren:
Lăudaţi și cântaţi 
Și vă bucuraţi!
Mititel, înfășeţel, 
În scutec de bumbăcel.
Refren:
Vântul bate nu-L răzbate 
Neaua ninge, nu-L atinge.
Refren:
Și de-acum până-n vecie 
Mila Domnului să fi e!
Refren:

La Vitleem colo-n jos
La Vitleem, colo-n jos 
Cerul arde luminos. 
Preacurata, 
Naște astăzi pe Hristos.
Naște-n ieslea boilor 
Pe-mpăratul tuturor. 
Preacurata, 
Stă și plânge-ncetișor.
N-are scutec de-nfășat, 
Nici hăinuţă de-mbrăcat, 
Preacurata, 
Pentru pruncul de-mpărat.
Nu mai plânge Maica mea, 
Scutecele noi ţi-om da, 
Preacurată, 
Pruncul sfânt de-i înfășa.

Moş Crăciun
Moș Crăciun cu plete dalbe 
A sosit de prin nămeţi 
Și aduce daruri multe 
La fetiţe și băieţi.
Refren: Moș Crăciun, Moș Crăciun.
Din bătrâni se povestește 
Că-n toţi anii negreșit 
Moș Crăciun pribeag sosește. 
Niciodată n-a lipsit.
Refren: 
Moș Crăciun cu plete dalbe 
Încotro vrei s-o apuci? 
Ţi-am cânta „Florile dalbe” 
De la noi să nu te duci.

O, ce veste minunată!
O, ce veste minunată 
În Betleem ni s-arată 
Astăzi s-a născut 
Cel făr-de-nceput. 
Cum au spus proorocii.
Că la Betleem, Maria 
Săvârșind călătoria, 
Într-un mic sălaș 
Lâng-acel oraș 
A născut pe Mesia.
Pre Fiul în al Său nume 
Tatăl l-a trimis în lume 
Să se nască 
Și să crească, 
Să ne mântuiască.

Trei crai de la Răsărit
Trei crai de la Răsărit 
Spre stea au călătorit 
Și-au mers, după cum citim, 
Până la Ierusalim.
Acolo cum au ajuns, 
Steaua-n nori li s-a ascuns 
Și le-a fost a se plimba 
Prin oraș a întreba:
„Unde s-a născut, zicând, 
Un crai mare de curând?” 
Iară Irod împărat, 
Auzind, s-a tulburat.
Craii dacă au plecat, 
Steaua iar s-a arătat 
Și-a mers până a stătut 
Und-era pruncul născut.
Și cu toţi s-au bucurat 
Pe Hristos dac-au afl at, 
Cu daruri s-au închinat 
Ca la un mare-mpărat.

Steaua sus răsare
Steaua sus răsare 
Ca o taină mare, 
Steaua strălucește
Magilor vestește, bis
Că astăzi Curata, 
Preanevinovata, 
Fecioara Maria
Naște pe Mesia. bis
Magii, cum zăriră 
Steaua, și porniră, 
Mergând după rază 
Pe Hristos să-L vază. bis
Și dacă porniră 
Îndată-L găsiră, 

La dânsul intrară 
Și se închinară. bis
Cu daruri gătite, 
Lui Hristos menite, 
Având fi ecare 
Bucurie mare. bis
Care bucurie 
Și aici să fi e 
De la tinereţe 
Pân’ la bătrâneţe. bis

Deschide uşa, 
creştine
Deschide ușa, creștine, 
Că venim din nou la tine. 
Drumu-i greu și-am obosit, 
De departe am venit.
Și la Vifl aim am fost, 
Unde s-a născut Hristos. 
Și-am văzut și pe-a Sa mamă, 
Pe care Maria o cheamă.

Cum umbla din casă-n casă, 
Ca pe Fiul ei să-L nască. 
Umbla-n sus și umbla-n jos, 
Ca să nască pe Hristos.
Umbla-n jos și umbla-n sus, 
Ca să nască pe Iisus. 
Mai târziu găsi apoi, 
Un staul frumos de oi.
Și acolo, pe fân jos, 
S-a născut Domnul Hristos. 
Cete de îngeri coboară, 
Staulul îl înconjoară.
Îngerii cu fl ori în mână, 
Împletesc mândră cunună. 
Pe cunună-i scris frumos:
S-a născut Domnul Hristos, 
Care, cu puterea Sa, 
Va mântui lumea.
Și de-acum până-n vecie 
Mila Domnului să fi e 
Tuturor cu bucurie.

În seara de Moş Ajun
În seara de Moș Ajun 
Toţi copiii se adun’ 
Și ascultă cu folos 
Ce se spune de Hristos.
Magii steaua urmăresc, 
Mergând ca să-L vadă;
Îngerii din cer privesc, 
Cântând imn de slavă.
Asta-i seara lui Ajun, 
Florile dalbe, fl ori de măr, 
Mâine-i ziua lui Crăciun, 
Florile dalbe, fl ori de măr.

Iată, vin colindători
Iată, vin colindători, 
Zorile-s dalbe, 
Noaptea, pe la cântători. 
Zorile-s dalbe 
Și ei vin mereu-mereu, 
Zorile-s dalbe,
Și ne-aduc pe Dumnezeu. 
Zorile-s dalbe 
Dumnezeu, adevărat, 
Zorile-s dalbe, 
Soare-n raze luminat. 
Zorile-s dalbe.

Colindiţa
Colindiţa nu-i mai multă, 
Să trăiască cine-ascultă, 
Sus la ceruri o-nălţăm 
Și la gazdă o-nchinăm;
O-nchinăm cu veselie 
Și cu mare bucurie, 
C-am ajuns seara de-Ajun 
Și-a bătrânului Crăciun.
C-am ajuns ziua cea sfântă 
Când colindele se cântă, 
Sărbătoarea lui Hristos 
Să vă fi e de folos.
Sus, mai sus v-am înălţat, 
Ce-am știut tot v-am cântat, 
Rămâneţi dar sănătoși, 
Sănătoși și bucuroși.

Trei păstori
Trei păstori se întâlniră 
Și așa se sfătuiră, 
Raza soarelui, fl oarea soarelui 
Și așa se sfătuiră.
Haideţi, fraţilor, să mergem, 
Floricele să culegem, 
Raza soarelui, fl oarea soarelui, 
Floricele să culegem.
Și să facem o cunună, 
S-o-mpletim cu voie bună, 
Raza soarelui, fl oarea soarelui, 
S-o-mpletim cu voie bună.
Și s-o ducem lui Hristos, 
Să ne fi e de folos, 
Raza soarelui, fl oarea soarelui, 
Să ne fi e de folos.

Praznic luminos
Praznic luminos,
Strălucit, frumos 
Astăzi ne-a sosit
Și ne-a-nveselit
Că Mântuitorul
Și Izbăvitorul
Cu trup s-a născut, bis
Raiul cel închis
Azi iar s-a deschis, 
Șarpelui cumplit 
Capul s-a zdrobit 
Și strămoșii iară, 
Prin Sfânta Fecioară, 
Iar s-au înnoit. bis
Îngerii cântau, 
Păstorii fl uierau, 
Magii se-nchinau, 
Toţi se bucurau, 
Dar Irod era 
Că se tulbura 
De nașterea Sa.
El îl căuta,
Voind morţi-a-L da, 
Dar pruncul Iisus 
Din ţară s-a dus;
Fie lăudat,
Binecuvântat
În veacuri, Amin.

Cântec de Crăciun
Din an în an sosesc mereu
La geam cu Moș Ajun
E ger cumplit, e drumul greu,
Da-i obicei străbun.

Azi cu strămoșii cânt în cor
Colindul sfânt și bun,
Tot Moș era și-n vremea lor
Bătrânul Moș Crăciun. bis
E sărbătoare și e joc 
În casa ta acum, 
Dar sunt bordeie fără foc 
Și mâine-i Moș Crăciun. 
Și-acum te las, fi i sănătos 
Și vesel de Crăciun, 
Dar nu uita: când ești voios, 
Române, să fi i bun! bis

  

Vasile VOICULESCU

Colind
În coliba-ntunecoasă 
Din carne și os lucrată, 
A intrat Hristos deodată. 
Nu făclie ce se stinge 
Nu icoană ce se frânge, 
Ci el însuși, trup și sânge, 
Preschimbat pentru făptură 
Într-o scumpă picătură, 
Dulcea cuminecătură. 
Coliba cum l-a primit 
S-a făcut cer strălucit 
Pe bolta de mărgărit, 
Iar în ea soare și stele 
Cu arhangheli printre ele. 
În mijloc tron luminos 
Și, pe el, Domnul Hristos, 
Care mult se bucura 
Duhul Sfânt s-alătura 
Și acolo rămânea 
Și acum și pururea. 
Și noi, Doamne, ne-am sculat 
Colibele am curăţat 
Uși, ferestre, toate-s noi, 
Doamne intră și la noi.

II
Trup, tu dormi? Domnul te paște?
Sufl ete, scoal’ și cunoaște
Luminos prunc că se naște
Din palatul treimii
În peștera inimii,
Dar pruncul cine mi-i?
E Hristosul Dumnezeu
Coborât în pieptul meu.
Maica sfântă-n braţe ţină-l,
Sfântul Duh cu drag alină-l,
Îngerii cu raze-nchină-l.
Eu nu dorm, trupul lin spune,
Ci-ncleștat de-o grea minune
Stau în mută rugăciune.
Să mă mișc nu se cuvine,
Ci cu harul care vine
Raiul tot se afl ă-n mine.

A tă i S ă t OOO t i tă! Cum umbla din casă n casă C li diţ

Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!
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