
Revista parohiei Odăi 

Anul 2, Nr. 12 (24), 2020 

Se distribuie gratuit! 

 

Programul Bisericii Odăi pe luna DECEMBRIE 

 • Parohia Odăi cu Hramurile Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfinții Martiri Brâncoveni  •   

 

 

La mulTi ani, 

România! 
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Sfinți din 

C A L E N D A R 
——  •  —— 

 

 

3 DECEMBRIE 

 

†) Sf. Cuv. Gheorghe 

de la Cernica şi 

Căldaruşani  

 

Stingerea sa din 

această viață a produs 

multă întristare și 

plângere în obștea 

sfintelor mănăstiri 

Căldărușani și Cernica. 

Cuviosul stareț a fost înmormântat în 

cimitirul făcut de dânsul în jurul bisericii 

Sfântul Lazăr pe care el a zidit-o și a 

înfrumusețat-o în anul 1804.  

 

7 DECEMBRIE 

 

†) Sf. Mc. Filofteia de 

la Curtea de Argeş 

 
Iar tatăl său, din locul 

acela din care o 

pândea, văzând ceea ce 

făcea fiică-sa, 

umplându-se şi 

biruindu-se de mânie, 

ca să ajungă la dânsa şi, după obiceiul său, să 

o apuce de cosiţe şi să o bată până când îşi va 

astâmpăra mânia cea dobitocească, a zvârlit 

într-însa cu barda cea plugărească, pe care o 

avea la brâu şi, lovind-o, a rănit-o la un 

picior. Atunci îndată o! minune, şi-a dat 

sfântul şi fericitul său suflet în mâinile lui 

Dumnezeu.  

 

13 DECEMBRIE 

 

†) Sfântul Ierarh 

Dosoftei,  

Mitropolitul 

Moldovei 

 
Pătimind încercări şi 

multe necazuri în 

această viaţă trecătoare, sfântul mitropolit 

Dosoftei al Moldovei rămâne peste veacuri 

un teolog al întregii Ortodoxii, ierarh cu viaţă 

sfântă şi neîntrecut învăţător al dreptei 

credinţe în limba poporului său.  

 

22 DECEMBRIE 

 

†) Sfântul Ierarh 

Petru Movilă, 

Mitropolitul Kievului

  
 

Sfântul Ierarh Petru 

Movilă s-a născut la 

Suceava, în anul 1596, 

ca fiu al lui Simion 

Movilă, care va domni mai târziu în Țara 

Românească, și al soției acestuia, Marghita, 

călugărită ulterior sub numele de Melania.  

 

27 DECEMBRIE 

 

†) Sfântul Apostol 

Întâiul Mucenic și 

Arhidiacon Ștefan 
 

Scoţându-l din cetate - 

precum mai întâi pe 

Domnul Cel ce a 

binevoit a pătimi afară 

de poartă - au ucis cu 

pietre pe sluga Domnului cea bună şi 

credincioasă.  

doxologia.ro 
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Programul Bisericii Odăi 

 LUNA DECEMBRIE 
——  •  —— 

 

1 decembrie, marți, ora 12:00 

Ziua Națională a României 

Slujbă Tedeum 

  

5 decembrie, sâmbătă, ora 08.00 - 

Pomenirea celor adormiți 

  

6 decembrie, duminică, ora 08.00 

Sf. Ierarh Nicolae, făcătorul de 

minuni 

Sfânta Liturghie 

  

10 decembrie, joi, ora 17.00 - Sfânta 

Taină a Spovedaniei 

  

12 decembrie, sâmbătă, ora 08.00 - 

Pomenirea celor adormiți 

  

13 decembrie, duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

  

17 decembrie, joi, ora 17.00 - Sfânta 

Taină a Spovedaniei 

  

19 decembrie, sâmbătă, ora 08.00 - 

Pomenirea celor adormiți 

  

 

20 decembrie, duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

 

 23 decembrie, miercuri, ora 18.00 

Sfințirea coșurilor cu prinoase 

Concert de colinde 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 decembrie, vineri, ora 08.00 

NAȘTEREA DOMNULUI – 

CRĂCIUNUL 

Sfânta Liturghie 

  

26 decembrie, sâmbătă, ora 08.00 

Soborul Maicii Domnului 

Sfânta Liturghie 

  

27 decembrie, duminică, ora 08.00 

Sf. Apostol și Arhidiacon Ștefan 

Sfânta Liturghie 
 

——  •  —— 

LA MULȚI ANI! 
——  •  —— 
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B I B L I A 
——  •  —— 

 

Naşterea Domnului  

Evanghelii 
 
 

Naşterea Domnului în  

Evanghelia după Matei 

 
 "Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a 

fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu 

Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a 

aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. 

Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o 

vădească, a voit s-o lase în ascuns. Şi 

cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s

-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, 

nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce 

s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 

Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: 

Iisus, căci El va mântui poporul Său de 

păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se 

împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin 

proorocul care zice: "Iată, Fecioara va avea 

în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema 

numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu 

noi este Dumnezeu". 

 

 Şi deşteptându-se din somn, Iosif a 

făcut aşa precum i-a poruncit îngerul 

Domnului şi a luat la el pe logodnica sa. Şi 

fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a 

născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-

a pus numele Iisus. 

 

 Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul 

Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de 

la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: 

unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? 

Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am 

venit să ne închinăm Lui. Şi auzind, regele 

Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună 

cu el. 

 

 Şi adunând pe toţi arhiereii şi 

cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: 

Unde este să Se nască Hristos? Iar ei i-au zis: 

În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de 

proorocul: "Şi tu, Betleeme, pământul lui 

Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între 

căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi 

Conducătorul care va paşte pe poporul Meu 

Israel". 

 

 Atunci Irod chemând în ascuns pe 

magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a 

arătat steaua. 

 

 Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: 

Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre 

Prunc şi, dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, 

ca, venind şi eu, să mă închin Lui. 

 

 Iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi 

iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit 

mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat 

deasupra, unde era Pruncul.  Şi văzând ei 

steaua, s-au bucurat cu bucurie mare 

foarte.  Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc 

împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la 

pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând 

vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, 

tămâie şi smirnă. 

 

 Iar luând înştiinţare în vis să nu se mai 

întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara 

lor. 

 

 După plecarea magilor, iată îngerul 

Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: 

Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi 

în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, 

fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L 

ucidă.  Şi sculându-se, a luat, noaptea, 
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Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în 

Egipt.  Şi au stat acolo până la moartea lui 

Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de 

Domnul, prin proorocul: "Din Egipt am 

chemat pe Fiul Meu". 

 

 Iar când Irod a văzut că a fost amăgit 

de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis 

pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate 

hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după 

timpul pe care îl aflase de la magi.  Atunci s-

a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia 

proorocul: "Glas în Rama s-a auzit, plângere 

şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi 

nu voieşte să fie mângâiată pentru că nu 

sunt". 

 

 După moartea lui Irod, iată că îngerul 

Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt, 

şi i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama 

Lui şi mergi în pământul lui Israel, căci au 

murit cei ce căutau să ia sufletul 

Pruncului.  Iosif, sculându-se, a luat Pruncul 

şi pe mama Lui şi a venit în pământul lui 

Israel. Şi auzind că domneşte Arhelau în 

Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut 

să meargă acolo şi, luând poruncă, în vis, s-a 

dus în părţile Galileii.  Şi venind a locuit în 

oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească 

ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean 

Se va chema." 

   

Naşterea Domnului în  

Evanghelia după Luca 
  

 "În zilele acelea a ieşit poruncă de la 

Cezarul August să se înscrie toată lumea. 

Această înscriere s-a făcut întâi pe când 

Quirinius ocârmuia Siria. Şi se duceau toţi să 

se înscrie, fiecare în cetatea sa. Şi s-a suit şi 

Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în 

Iudeea, în cetatea lui David care se numeşte 

Betleem, pentru că el era din casa şi din 

neamul lui David. Ca să se înscrie împreună 

cu Maria, cea logodită cu el, care era 

însărcinată. Dar pe când erau ei acolo, s-au 

împlinit zilele ca ea să nască, şi a născut pe 

Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-

a culcat în iesle, căci nu mai era loc de 

găzduire pentru ei. 

 

 Şi în ţinutul acela erau păstori, stând 

pe câmp şi făcând de strajă noaptea 

împrejurul turmei lor. 

 

 Şi iată îngerul Domnului a stătut lângă 

ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul 

lor, şi ei s-au înfricoşat cu frică mare. Dar 

îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă 

binevestesc vouă bucurie mare, care va fi 

pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi 

Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în 

cetatea lui David.  Şi acesta va fi semnul: 

Veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle. Şi 

deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, 

mulţime de oaste cerească, lăudând pe 

Dumnezeu şi zicând: Slavă întru cei de sus 

lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între 

oameni bunăvoire! 

 

 Iar după ce îngerii au plecat de la ei, 

la cer, păstorii vorbeau unii către alţii: Să 

mergem dar până la Betleem, să vedem 

cuvântul acesta ce s-a făcut şi pe care 

Domnul ni l-a făcut cunoscut. 

 

 Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe 

Maria şi pe Iosif şi pe Prunc, culcat în iesle. 

Şi văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor 

despre acest Copil. Şi toţi câţi auzeau se 

mirau de cele spuse lor de de către păstori. 

 

 Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, 

punându-le în inima sa. Şi s-au întors 

păstorii, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, 

pentru toate câte auziseră şi văzuseră precum 

li se spusese." 
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†) Sfântul Cuvios  

Gheorghe de la Cernica 
——  •  —— 

 

 Sfântul Cuvios Gheorghe de la 

Cernica a fost român de neam şi era din 

părţile Ardealului. S-a născut din părinţi 

cucernici şi iubitori de Dumnezeu, în anul 

1730, într-o familie evlavioasă din Săliştea 

Sibiului. Încă din fragedă vârstă, fiind plin de 

râvnă pentru Dumnezeu, dorea să vieţuiască 

după rânduiala călugărească a Părinţilor din 

Sfântul Munte Athos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dar, din pricina prigoanei din Ardeal 

împotriva Ortodoxiei şi a monahismului, la 

vârsta de 19 ani a trecut în Ţara Românească. 

Bunul Dumnezeu a ascultat glasul inimii lui, 

căci, aflându-se în Bucureşti un mitropolit 

grec, tânărul Gheorghe s-a dus la el şi i-a 

cerut să-i fie ucenic, şi învoindu-se 

mitropolitul, l-a primit; iar după ce 

mitropolitul şi-a isprăvit treburile în 

Bucureşti, l-a luat cu sine la Constantinopol. 

Tânărul Gheorghe a rămas la Constantinopol, 

în ascultare faţă de mitropolit, trei ani, după 

care a plecat în Sfântul Munte cu 

binecuvântarea lui. 

 

 Ajuns în grădina Maicii Domnului, a 

intrat în obştea Sfintei Mânăstiri Vatoped, 

unde a fost făcut rasofor, apoi a fost hirotonit 

diacon. Căutând un părinte duhovnicesc, l-a 

întâlnit prin rânduială dumnezeiască, pe 

Cuviosul Paisie, cu care s-a retras în 

singurătate, îndeletnicindu-se cu rugăciunea, 

citirea şi traducerea sfintelor cărţi. Nu după 

multă vreme, la Schitul Sfântul Ilie şi în jurul 

Cuviosului Paisie s-a adunat mulţime de 

fraţi. 

 

 În acest schit, Cuviosul Gheorghe a 

primit chipul îngeresc din mâinile fericitului 

Paisie şi tot aici a fost hirotonit preot. Dar, pe 

de o parte, înmulţindu-se obştea şi schitul 

devenind neîncăpător, iar, pe de altă parte, 

fiind împovărat de birul turcesc, stareţul 

Paisie a hotărât să plece din Sfântul Munte. 

Astfel, împreună cu ucenicii săi, a mers mai 

întâi la Schitul Vărzăreşti din Vrancea, apoi 

în Moldova, unde s-au aşezat pe rând la 

mânăstirile Dragomirna, Secu şi Neamţ. 

 

 Chemarea lui Dumnezeu a aprins 

iarăşi inima Cuviosului Gheorghe şi râvnind 

după viaţa sihăstrească, a luat binecuvântare 

de la Cuviosul Paisie să se întoarcă în Sfântul 

Munte. Ajuns însă în Bucureşti, s-a oprit la 

un oarecare călugăr îmbunătăţit, pe nume 

Macarie, zis Dascălul, care era foarte 

apropiat lui Grigorie al II-lea, mitropolitul 

Ţării Româneşti (1760-1787). 

 

 Luându-l pe Cuviosul Gheorghe, 

Macarie Dascălul l-a înfăţişat înaintea 

mitropolitului, care, ascultându-l şi văzând 

darurile cu care era împodobit, i-a cerut să nu 

mai plece în Athos, ci să rămână în Ţara 

Românească pentru a întemeia obşte de 

călugări, după cum făcuse şi Cuviosul Paisie 

în Moldova. 
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 La început, Cuviosul Gheorghe s-a 

apărat, zicând că nu este vrednic pentru o 

lucrare ca aceasta; dar, adormind cu mâhnire 

în suflet, l-a văzut în vis pe Sfântul Ierarh 

Nicolae, care i-a spus că trebuie să rămână în 

Ţara Românească, pentru a-i curăţi cinstitul 

său locaş de fiarele sălbatice. Trezindu-se, 

Cuviosul Gheorghe l-a întrebat îndată pe 

prietenul său, Macarie, dacă ştie vreo 

mânăstire cu hramul Sfântului Nicolae. Acela 

i-a spus că în ostrovul Cernicăi este una, dar 

că e în paragină şi plină de fiare sălbatice şi 

de târâtoare. 

 

 Pătruns de o bucurie negrăită, 

Cuviosul Gheorghe a cerut să fie dus în 

ostrovul Cernicăi. Ajungând aici, a trebuit să-

şi croiască singur cărare, tăind cu toporaşul 

mărăcinii. Când a intrat în biserică, Cuviosul 

a văzut în Sfântul Altar un şarpe mare 

încolăcit lângă Sfânta Masă, căruia i-a zis cu 

blândeţe: „Puiul tatii, până acum ai locuit tu 

aici, iar acum să mi te duci, că avem să 

locuim noi”, iar fiara s-a supus îndată şi s-a 

dus. 

 

 Mult s-a ostenit Cuviosul aici, 

curăţind cu mâinile sale mărăcinii şi punând 

toate în bună rânduială. Mari au fost şi 

luptele împotriva viclenilor diavoli, care îl 

atacau neîncetat, până când Dumnezeu i-a 

trimis ajutor din toate părţile, aşa încât obştea 

a ajuns să numere peste o sută de fraţi. 

Totodată, i-au venit în ajutor şi boierii din 

împrejurimi, care au sprijinit mânăstirea cu 

cele necesare traiului. 

 

 Când obştea s-a înmulţit, Cuviosul a 

primit în ascultarea sa şi Mânăstirea 

Căldăruşani, unde a dus călugări de la 

Cernica. Atât de mult sporeau părinţii 

împreună cu stareţul lor, încât însuşi 

domnitorul Ţării Româneşti, Nicolae 

Mavrogheni (1786-1790), aflând de viaţa lor 

aleasă, a vizitat sfânta mânăstire şi, fiind 

mişcat de cele auzite şi văzute, i-a răsplătit 

cu multe binefaceri. 

 

 Nenumărate au fost nevoinţele şi 

ostenelile Cuviosului Gheorghe, pentru care 

a fost cinstit şi iubit atât de călugări, cât şi de 

boieri şi de poporul credincios. Cu 

înţelepciunea şi dulceaţa cuvintelor sale, 

izvorâte din taina rugăciunii neîncetate, 

adăpa sufletele cele însetate după Dumnezeu, 

iar cu harul Duhului Sfânt ştia să trezească 

conştiinţele din somnul păcatului şi să le 

aducă la dorirea cea dumnezeiască. Astfel, 

vestea faptelor sale pustniceşti a ajuns 

departe de mânăstirea sa şi a adunat în jurul 

său mulţime de fraţi doritori după vieţuirea 

îngerească, printre care se număra şi Sfântul 

Ierarh Calinic, vrednicul său urmaş întru 

nevoinţe şi la stăreţia acestei Sfinte 

Mânăstiri. 

 

 După ce a vieţuit multă vreme cu 

ucenicii săi, pe care i-a îndrumat la ascultare 

şi la statornicie în viaţa călugărească, 

Cuviosul, cunoscându-şi dinainte vremea 

adormirii sale, a chemat la sine pe părinţi şi 

pe fraţi, pe care i-a îndemnat să urmeze 

întotdeauna calea smereniei, alungând cu 

rugăciunea orice cârtire şi nemulţumire. I-a 

sfătuit, apoi, să păzească dragostea unii către 

alţii şi să nu se lase biruiţi de slava deşartă, 

ştiind că nimic nu va apropia mai mult pe 

călugăr de Dumnezeu decât smerenia, 

ascultarea şi sfintele slujbe ale Bisericii. 

 

 Astfel vieţuind şi învăţând, Cuviosul 

Gheorghe de la Cernica s-a mutat la Domnul 

în anul 1806, în ziua de 3 decembrie, fiind 

cinstit de toţi ca un mare nevoitor şi părinte 

duhovnicesc. 

 

Sursa: basilica.ro 
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†) Sf. Proroc Sofonie 
——  •  —— 

 

 Sfântul Proroc Sofronie – Este numit 

în cărțile ebraice Tefanian, adică „straja 

Domnului” sau „cunoscătorul celor ascunse”. 

Proorocul Sofronie și-a împlinit misiunea 

profetică în timpul regelui Iosia din regatul 

Iuda (640-609). În cartea lui, alcătuită din 

trei capitole, Proorocul Sofronie vestește 

apropiata distrugere a regatului Iuda pentru 

necredința locuitorilor și închinarea la idoli, 

îndemnându-i la pocăință. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Totodată, el vestește pieirea 

filistenilor, moabiților, asirienilor și a altor 

popoare care i-au asuprit pe iudei. Poporului 

Domnului se va întoarce din robia babilonică 

(Sofronie III, 20). Sfântul Proroc Sofronie 

vestește venirea Mântuitorului Iisus Hristos 

în Ierusalim și întemeierea Bisericii Sale 

(Sofronie III, 14-17). 

 

Sursa: basilica.ro 

 

Ce reprezintă Crăciunul  

pentru noi? 
——  •  —— 

 

 Dacă sărbătoarea Crăciunului nu 

înseamnă întruparea, creșterea, suferința, 

moartea și învierea lui Emanuel pentru noi, 

cu noi și în noi, atunci nu înseamnă nimic, 

încredințați fiind că nu este nimic din ceea ce 

ne cere Hristos să facem în viață, care să nu 

fi fost făcut de El mai întâi. 

 Pentru noi, cei care am primit darul 

lui Hristos, bucuria nașterii Sale trebuie să 

izvorască din faptul că suntem fii ai lui 

Dumnezeu. Dacă sărbătoarea Crăciunului nu 

înseamnă întruparea, creșterea, suferința, 

moartea și învierea lui Emanuel pentru noi, 

cu noi și în noi, atunci nu înseamnă nimic, 

încredințați fiind că nu este nimic din ceea ce 

ne cere Hristos să facem în viață, care să nu 

fi fost făcut de El mai întâi. Toate momentele 

din viața Sa sunt prilejuri pentru noi de 

apropiere de Dumnezeu. Din acest motiv, 

Crăciunul este o re-creație perpetuă a 

universului și a lumii, dar și a fiecăruia dintre 

noi, chemați să devenim fiii lui Dumnezeu 

după har, prin Hristos Care „S-a dat pentru 

păcatele noastre și a înviat pentru îndreptarea 

noastră” (Romani 4, 25). 

(Calinic Botoșăneanul, Episcop-Vicar al 

Arhiepiscopiei Iașilor, Maica Domnului în 

lumina Sfintei Scripturi și a Sfintei Tradiții – 

O sinteză pentru omul grăbit, Editura Pars 

Pro Toto, Iași, 2014, p. 60) 

Sursa: doxologia.ro 
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†) Sf. Ier. Nicolae, 

arhiepiscopul Mirelor Lichiei, 

făcătorul de minuni 
——  •  —— 

 

 Sfântul Nicolae s-a născut pe vremea 

împăraţilor Diocleţian (284-305) şi 

Maximian (286-305) în cetatea Patara din 

Asia Mică. Părinţii săi, Teofan şi Nona, au 

murit în timpul unei molime, pe când Sfântul 

era mic de ani, şi, de aceea, a fost crescut de 

un unchi, care purta tot numele de Nicolae şi 

era episcop al acelei cetăţi. Acesta l-a învăţat 

bunele deprinderi creştine şi dreapta credinţă, 

iar la vârsta potrivită l-a rânduit între clericii 

Bisericii, apoi l-a hirotonit preot. 

 

Sfântul strălucea prin înfrânare, rugăciune, 

milostenie, dreptate şi râvnă înţeleaptă pentru 

cele sfinte. De aceea, pentru nespusele lui 

virtuţi a fost ales şi hirotonit episcop al cetăţii 

Mira, din Lichia. Fiind om cu frica lui 

Dumnezeu şi propovăduind cu îndrăzneală 

dreapta credinţă, a fost prins de mai-marii 

păgâni ai cetăţii şi, dându-l la chinuri, l-au 

închis în temniţă împreună cu alţi creştini. 

Dar, de vreme ce Sfântul Constantin cel 

Mare (306-337), din voia lui Dumnezeu, a 

ajuns împărat al romanilor, cei care erau 

închişi au fost eliberaţi şi, împreună cu ei, a 

fost eliberat şi Sfântul Ierarh Nicolae. 

 

Mergând el la Mira, s-a arătat mult-milostiv 

către cei săraci şi apărător al celor 

nedreptăţiţi. Când s-a întru-nit cel dintâi 

Sinod Ecumenic de la Niceea, în anul 325, a 

luat parte şi Sfântul Nicolae, care l-a mustrat 

pe Arie pentru rătăcirea sa. Apoi, i s-a dat 

marelui ierarh darul facerii de minuni. 

 

El a eliberat din temniţă trei oameni 

nevinovaţi, care l-au chemat în ajutor pe 

Sfântul, cerându-i ca, precum a izbăvit pe cei 

din Lichia, aşa să-i izbăvească şi pe ei. De 

aceea, Sfântul Ierarh Nicolae, ca unul care 

era grabnic ajutător, i s-a arătat în vis 

împăratului Constantin şi eparhului Avlavie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pe acesta din urmă l-a şi mustrat 

pentru nedreptatea făcută celor trei oameni în 

faţa împăratului, iar pe împărat l-a înştiinţat 

cu de-amănuntul, arătându-i că cei trei erau 

nevinovaţi, fiind învinuiţi din invidie. Astfel, 

Sfântul Nicolae i-a izbăvit de la moarte. Pe 

lângă aceasta, a făcut şi alte multe minuni. 

 

 Păstorind dumnezeieşte 

dreptcredinciosul popor, a ajuns la adânci 

bătrâneţi şi s-a mutat către Domnul, pe la 

anul 345, neuitând nici după moarte turma 

sa, ci dând în toate zilele cu îndestulare 

binefaceri celor lipsiţi şi izbăvindu-i de tot 

felul de primejdii şi de nevoi. 

 

 Moaştele Sfântului Ierarh Nicolae, 

care s-au arătat izvorâtoare de mir, au 

săvârşit multe minuni la Mira Lichiei. Ele se 

află astăzi la Bari, în sudul Italiei, unde au 

fost aduse la 9 mai 1087, ca să nu cadă în 

mâinile păgânilor. 

 

Sursa: basilica.ro 
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Deci, a alergat în cetate şi a spus 

arhiepiscopului şi mai-marilor cetăţii toate 

cele întâmplate şi cum stă pe pământ trupul 

fericitei, fiind cinstit de Dumnezeu cu 

strălucire cerească. 

 

 

 

Sf. Mc. Filofteia  

de la Curtea de Argeş  
——  •  —— 

 

 Sfânta Filofteia s-a născut, potrivit 

tradiţiei, în oraşul Târnovo (din Bulgaria), 

din părinţi creştini, simpli, fără carte. 

Aceasta, încă din copilărie, a primit în inima 

şi în sufletul ei sămânţa faptelor bune şi a 

milosteniei. 

 

 Rămânând orfană, după mutarea la 

Domnul a mamei sale, însă având întipărite 

în inimă toate învăţăturile primite de la ea şi 

fiind înţelepţită de Duhul Sfânt, a început a 

lucra cu osârdie faptele cele bune: mergea la 

biserică, asculta Sfintele Scripturi cu luare 

aminte, postea, păzindu-şi neîntinată fecioria 

trupească şi sufletească, miluia pe cei săraci, 

sătura pe cei flămânzi, adăpa pe cei însetaţi şi 

îmbrăca pe cei goi. 

 

 Însă, după ce a murit mama ei, tatăl ei 

şi-a luat altă femeie, care, văzându-i 

milostivirea şi faptele cele bune, şi 

îndemnată fiind de diavolul, îi făcea 

neîncetat necazuri, bătând-o, pârând-o tatălui 

ei şi pornindu-l cu mânie asupra ei. Adesea, 

se întâmpla că, văzând fericita pe cei săraci şi 

flămânzi şi biruită fiind de milostivire, îşi 

dădea hainele şi împărţea din bucatele pe 

care mama vitregă i le dădea ca să le ducă la 

ţarină, tatălui ei. Pentru aceste fapte bune, de 

multe ori, tatăl ei o bătea fără milă. 

 

  

 În cele din urmă, avea să pătimească 

şi moarte din mâinile lui, deoarece, mergând 

după obicei să-i ducă bucate în ţarină, îi 

ieşeau înainte săracii şi flămânzii, care, 

cunoscându-i milostivirea şi blândeţea 

sufletului, îi cereau milostenie, iar fericita, 

neavând altceva ce să le dea, le împărţea din 

bucatele ce se cuveneau tatălui ei. 

 

 Şi făcând astfel multe zile, şi 

rămânând tatăl ei flămând, acesta o certa pe 

femeia lui, care îl încredinţa că întotdeauna îi 

trimite bucate de ajuns, încă şi de prisos. Într-

una din zile însă, diavolul i-a strecurat în 

minte tatălui fericitei gândul de a o pândi, 

spre a vedea ce face cu bucatele. Deci, 

mergând la vremea la care ştia că vine 

Filofteia, s-a aşezat la loc potrivit şi, pândind

-o, a văzut ce făcea cu bucatele. 

 

 De aceea, fiind biruit de mânie şi 

uitând de dragostea părintească, s-a pornit 

asupra ei, ca întotdeauna, ca să o apuce de 

cosiţe şi să o bată până ce îşi va astâmpăra 

mânia cea peste fire; dar fericita, cuprinsă de 

spaimă, a început a fugi, însă el, azvârlind 

după ea cu barda ce o avea la brâu şi lovind-

o, a rănit-o la un picior; şi îndată Sfânta şi-a 

dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. 

 

 Atunci, sfântul şi feciorescul ei trup, 

rămânând pe pământ şi sângerând, a strălucit 

de slavă cerească, încât s-a luminat şi locul 

dimprejur. Iar ticălosul ei tată, văzând cele 

întâmplate, a fost cuprins de spaimă şi de 

cutremur, mai întâi pentru că a ajuns ucigaşul 

fiicei sale, apoi din pricina strălucirii 

dumnezeieşti care se revărsase în jurul 

sfintelor moaşte; că vrând să ridice sfântul ei 

trup, nu putea să se atingă şi nici să se 

apropie de el. 
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 Deci, a alergat în cetate şi a spus 

arhiepiscopului şi mai-marilor cetăţii toate 

cele întâmplate şi cum stă pe pământ trupul 

fericitei, fiind cinstit de Dumnezeu cu 

strălucire cerească. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Auzind aceasta, arhiepiscopul a 

alergat împreună cu mai-marii cetăţii şi cu 

popor mult, cu făclii aprinse şi cu tămâie, şi, 

văzând neprihănitul ei trup strălucind cu acea 

dumnezeiască lumină, s-au minunat cu toţii 

şi au lăudat pe Dumnezeu, Care şi în 

vremurile cele mai de pe urmă preamăreşte 

pe robii Săi care împlinesc poruncile Lui. 

Apoi, vrând să ridice sfântul ei trup şi să-l 

ducă în cetate, n-au putut nicidecum, fiindcă 

Dumnezeu, vrând să proslăvească pe roaba 

Sa, a îngreunat ca o piatră de moară trupul ei. 

 

 Şi cunoscând că Sfânta voieşte să fie 

dusă în altă parte, au început să o întrebe ca 

şi cum ar fi fost vie, pomenind toate cetăţile, 

mânăstirile, bisericile cele până la Dunăre şi 

de cealaltă parte a Dunării, dar n-a voit 

nicăieri; însă cum a pomenit de Biserica 

Domnească din Curtea de Argeş, îndată s-a 

uşurat mai mult decât greutatea ei cea 

firească şi, înţelegând toţi că acolo este voia 

lui Dumnezeu şi a Sfintei a merge, au 

înştiinţat îndată, prin scrisori, pe domnitorul 

Ţării Româneşti de toate cele despre Sfânta. 

 

 La aflarea unei asemenea veşti, 

domnitorul a alergat îndată cu mult alai, cu 

făclii şi cu tămâie, la Dunăre, fiind 

binecredincios şi râvnitor a-şi împodobi ţara 

cu odoare de mult preţ ca acestea, şi a adus 

sfintele ei moaşte în Ţara Românească. După 

ridicarea, în anul 1517, a Mănăstirii Curtea 

de Argeş, de către Sfântul Voievod Neagoe 

Basarab (1512-1521), cinstitele moaşte ale 

Sfintei Filofteia au fost aşezate în mănăstire. 

Şi, deşi au fost atâtea schimbări de vremuri, 

de robii şi de tulburări, ele au rămas până 

astăzi acolo, dând tămăduiri la tot felul de 

boli şi ajutând celor ce aleargă cu credinţă la 

Sfânta Filofteia. 

 

Sursa: basilica.ro 
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Astăzi, S-a născut 

Cel fărde-nceput,... 

 

C O L I N D U L 
——  •  —— 

 

 Unul dintre cele mai răspândite și mai 

frumoase obiceiuri în preajma Crăciunului 

dar și a Anului Nou este colindul. În jurul 

sărbătorii de Crăciun gravitează o sumedenie 

de colinde, urări dar și tradiții care aduc 

aminte de vremurile apuse.  Înainte de a 

merge cu colindul, copii se bucură de 

bucatele de la porc, care se taie de Ignat. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sărbătoarea Crăciunului este anunțată 

de obiceiul copiilor de a merge cu colindul, 

pentru a vesti Nașterea Mântuitorului. Mai 

mult decât atât, există o veche tradiție numită 

mersul cu icoana. Acest obicei este un tip de 

colindat făcut de către preoții din 

comunitățile locale care poartă icoana 

Nașterii Domnului, binecuvantandu-se casele 

și creștinii. 

 

 Totuși, în unele zone tradiția 

colindului încă dăinuie. În folclorul autohton 

Colindul de Crăciun reprezintă cel mai 

important ciclu sărbătoresc popular 

tradițional, dar și cel mai bogat și colorat 

mod de manifestare folclorica. 

 Scopul colindelor este de a saluta cu o 

bucurie nestăvilită Nașterea Mântuitorului 

nostru, Domnul Iisus Hristos. Prin 

intermediul colindelor reușim să Îl 

întâmpinăm cu urări, daruri, cântece dar și 

jocuri străvechi. 

 

 Desi originea colindelor se pierde în 

vechimile istoriei poporului nostru, 

moștenirea lăsată este una extrem de 

importantă. Colinde precum Steaua sus 

răsare, Buna dimineața la Moș Ajun, Iată vin 

colindători, O, ce veste minunată sau 

Domnulet și Domn în cer se aud răsunând 

din vechi străbuni de Crăciun. 

 

 Printre cele mai cunoscute repertorii 

tradiționale care au loc odată cu Crăciunul și 

Anul Nou se numără colindele de copii și 

cele de ceata, cântecele de stea, plugușorul, 

sorcova, jocurile cu măști, mersul cu capra 

dar și dansuri. 

 

 În esență, colindele de crăciun 

reprezintă bucuria legată de Nașterea 

Mântuitorului, unul dintre cele mai 

însemnate momente din credința cea dreaptă. 

 

 În zonele rurale, începând cu noaptea 

de 23 spre 24 Decembrie și până în zori, 

ulițele satelor sunt pline de micii colindători 

cu traista după gât, căciulă pe urechi după 

care merg din casă în casă și colindă gazdele. 

La sfârșit gazda le împarte colindătorilor 

covrigi, nuci, mere și prăjituri. 

 

 Printre cele mai cunoscute colinde 

care se cântă în Ajunul Crăciunului se 

numără “Florile dalbe”, “Lerui ler”, “Ziurel 

de ziuă”, “Iisus s-a născut în seara de 

Crăciun”, “Trei pastori” și munte altele. 

 

Sursa: ro.orthodoxwiki.org 
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O ce veste minunată! 
 

 

 

O, ce veste minunată, 

În Betleem ni se-arată, 

Astăzi, S-a născut 

Cel fărde-nceput, 

Cum au spus prorocii. 

Astăzi, S-a născut 

Cel fărde-nceput, 

Cum au spus prorocii. 

 

Că la Betleem Maria 

Săvârșind călătoria, 

Într-un mic sălaș, 

Lâng-acel oraș, 

L-a născut pe Mesia, 

Într-un mic sălaș, 

Lâng-acel oraș, 

L-a născut pe Mesia. 

 

Pe Fiul în al Său nume, 

Tatăl L-a trimis în lume, 

Să se nască 

Și să crească 

Să ne mântuiască. 

Să se nască 

Și să crească 

Să ne mântuiască. 

 

 

 

Textul și muzica:  

Colind popular românesc 
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Sfinții cărora le spunem  

“La mulți ani” 

de Ziua Națională? 
——  •  —— 

 

 În fiecare an, pe data de 1 Decembrie, 

românii au parte de o zi foarte importantă. 

Este vorba despre sărbătorirea Zilei 

Naționale a României, dar nu numai atât. Și 

alți doi mari sfinți sunt prăznuiți la această 

dată! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marți, 1 decembrie, pentru toți 

românii este o zi foarte importantă, deoarece 

în fiecare an este sărbătorită Ziua Națională a 

României, însă cu toții trebuie să știe că și în 

calendarul ortodox e o mare sărbătoare, fiind 

prăznuiți doi mari sfinți! 

 

 Potrivit calendarului, în ziua de 1 

decembrie sunt prăznuiți Sfântul Naum şi 

Cuviosul Filaret Milostivul. Aceștia sunt 

cunoscuți datorită faptului că au marcat 

religia datorită vieților lor curate pe care le-

au trăit în credință! 

 

Sfântul Proroc Naum 

 

 Sfântul Proroc Naum a dobândit acest 

rol în a doua jumătate a domniei regelui 

Ezechia! Aceasta are un rol foarte important 

în religie deoarece el a contribuit la scrierea 

Vechiului Testament. 

 

 Sfântul Proroc Naum era din 

Elcheseea, de cealaltă parte a Iordanului, în 

dreptul Vegavariei, din seminția lui Simeon. 

Acesta, după Sfântul Proroc Iona, a prorocit 

ninivitenilor, cum că cetatea lor se va pierde 

cu apă și cu foc; lucru care s-a și făcut. 

Pentru că ninivitenii care se pocăiseră puțină 

vreme prin propovăduirea lui Iona, văzând că 

nu s-a împlinit asupra lor prorocirea acestuia, 

iarăși s-au întors la faptele lor cele rele dintâi 

și iarăși au pornit spre mânie îndelunga 

răbdare a lui Dumnezeu. Deci i-au ajuns pe 

ei această pierdere în chipul următor: era 

lângă Ninive un iezer mare de apă, care 

înconjura cetatea, și, făcându-se cutremur 

mare de pământ, s-a scufundat cetatea în 

iezerul acela; iar o parte a cetății, care 

rămăsese pe munte, ieșind foc din pustie a 

ars-o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Așa s-a împlinit prorocirea lui Naum, 

pedepsind Dumnezeu pe poporul cel păcătos, 

cu judecată Sa cea dreaptă. Căci pe cei ce îi 

miluise în zilele lui Iona Prorocul pentru 

pocăința lor, pe aceia iarăși, după ce s-au 

răzvrătit, i-a pierdut mai pe urmă. 

 

 Sfântul Proroc Naum a mai prorocit și 

altele din cele ce aveau să fie și a adormit cu 

pace la patruzeci și cinci de ani de la nașterea 

sa și a fost îngropat cu cinste în pământul 

său. 

 

Sursa: capital.ro;doxologia.ro 
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Urarea cu plugul sau cu 

buhaiul, Plugușorul cum i se 

spune în popor, este un 

străvechi obicei agrar, care 

se practică și azi, de obicei 

în Moldova. În ajunul Anului 

Nou, iar, în multe locuri, 

chiar în ziua de Anul Nou, 

ceata de urători formată din 

patru până la douăzeci de 

flăcăi sau bărbați însurați de 

curând, pleacă din casă în 

casă să ureze cu Plugușorul 

sau să “hăiască” cum se 

spune în Moldova. Cu 

Plugușorul urează astăzi și 

copiii.  

 

 

P l u g u ș o r u l 
——  •  —— 

 

Aho, aho, copii și frați,  

Stați puțin și nu mânați,  

Lângă boi v-alăturați 

Și cuvântul mi-ascultați.  

 

Mâine anul se înoiește  

Plugușorul se pornește 

Și începe a ura  

Pe la case a colindă 

 

Iarnă-i grea, omătu-i mare 

Semne bune anul are 

Semne bune de belșug  

Pentru brazdă de sub plug 

  

Plugușor cu patru boi 

Ia mai mânați, mai flăcăi! 

Hai, hai...  

 

S-a sculat mai an 

Bădică Traian 

Și-a-ncalecat  

Pe-un cal învățat 

Cu șaua de aur,  

Cu nume de Graur,  

Cu frâu de matasă,  

Împletit în șase,  

Cât vită de groasă.  

El în scări s-a ridicat,  

Peste câmpuri s-a uitat,  

Să aleagă-un loc curat 

De arăt și semănat. 

Și-a pornit într-o joi 

Cu un plug cu doispreceze 

boi 

Boi boureni,  

În coadă codalbeni,  

În frunte țintatei.  

 

Ia mai mânați, mai, flăcăi!  

Hai, hai...  

 

Cu luna, cu săptămâna,   

Își umplu cu aur mâna 

Și el vru să vadă 

De-i dete Dumnezeu roadă.  

Era-n spic cât vrabia,  

Era-n bob cât trestia.  

 

Ia mai mânați, mai flăcăi!  

Hai, hai... 

 

Traian iute s-a întors 

Și din grajd alt cal a scos.  

Un alt cal mai năzdrăvan,  

Cum îi place lui Traian,  

Negru ca corbul,  

Iute ca focul,  

De nu-l prinde locul.  

Cu potcoave de argint,  

Ce dă sporul la fugit.  

Traian iute-a-ncălecat,  

La Tinchin a apucat 

Și oțel a cumpărat,  

Că să facă seceri mari,  

Pentru seceratorii țări.  

Și-altele mai mititele,  

Pentru fete ochesele 

Și neveste tinerele. 

 

De urat, am mai ura,  

Dar mă tem că va-nsera,  

Pe-aici, pe la 

dumneavoastră,  

Departe de casa noastră.  

Și ne-asteapte și-alte case,  

Cu bucate mai gustoase,  

Cu pâine caldă pufoasă,  

Cu vinul de vită-aleasă,  

Cu Cotnar de Drăgășani,  

 

La anul și la mulți ani! 

 

Sursa: ro.wikipedia.org 
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