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La mulTi ani, 

România! 
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Semnificaţia istorică a zilei de 

1 Decembrie, Ziua Naţională 

a României 
——  •  —— 

 

1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul 

principal din istoria României, dată la care 

Marea Adunare de la Alba-Iulia votează 

unirea Transilvaniei cu România, totodată 

cerându-se un singur stat naţional. 

 

1 Decembrie este Ziua Naţională a 

României şi marchează un eveniment 

istoric: Unirea Transilvaniei cu România. 

 

 Ziua națională a României a fost, între 

anii 1866-1947, ziua de 10 mai, apoi, între 

1948-1989 ziua de 23 august. Prin legea nr. 

10 din 31 iulie 1990, promulgată de 

președintele Ion Iliescu și publicată în 

Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, 

ziua de 1 decembrie a fost adoptată ca zi 

națională și sărbătoare publică în România. 

Această prevedere a fost reluată de 

Constituția României din 1991, articolul 12, 

alineatul 2. 

 

 România nu s-a putut articula 

temeinic nici pe o suveranitate puternică 

până când nu a reuşit, în 1918, să aducă cu 

mare noroc şi Basarabia, Transilvania cu 

Bucovina, Banatul, Crişana şi Maramureşul, 

În ceea ce priveşte percepţia pe care românii 

de astăzi o au despre Ziua Naţională, istoricul 

Adrian Majuru a precizat că fiecare generaţie 

îşi trăieşte timpul ei şi are proiectele ei de 

viitor, însă întotdeauna proiectele de viitor 

ale fiecărei generaţii, indiferent de timpul ei 

istoric, depind foarte mult de cadrul social, 

de oportunităţile care îi sunt oferite sau nu. 

 

1 decembrie, ziua naţională a României. 

Scurt istoric 

 

 1 decembrie 1918 reprezintă 

evenimentul principal din istoria României, 

dată la care Marea Adunare de la Alba-Iulia 

votează unirea Transilvaniei cu România, 

totodată cerându-se un singur stat naţional. 

Cu toate acestea, primul pas a fost făcut, de 

fapt, între 21 noiembrie – 4 decembrie 1918. 

Când Sfatul Ţării din Basarabia a proclamat 

Republica Democratică Moldovenească. 

Apoi, la 24 ianuarie se adoptă declaraţia de 

Independenţă. 

 

 Adunarea Naţională de la Alba Iulie a 

adoptat o rezoluţie în care este atestată unirea 

tuturor românilor din Transilvania şi Banat 

cu România. La 1 decembrie 1918, 

politicianul Vasile Godiş a citit rezoluţia 

Unirii: 

 

 Adunarea națională a tuturor 

românilor din Transilvania, Banat și Țara 

Ungurească, adunați prin reprezentanții lor 

îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 

noiembrie / 1 decembrie 1918, decretează 

unirea acelor români și a tuturor teritoriilor 

locuite de dânșii cu România. Adunarea 

proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al 
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națiunii române la întreg Banatul, cuprins 

între Mureș, Tisa și Dunăre. 

 

 Legea Unirii a fost ratificată prin 

decret de lege, la 11 decembrie 1918 de cãtre 

regele Ferdinand, fiind votatã de Adunarea 

Deputaţilor în şedinta din 29 decembrie 

1919. 

 

1 decembrie nu este prima zi naţională a 

României 

 

 1 decembrie nu a fost singura zi 

naţională. România a mai schimbat două 

astfel de sărbători în trecut. Între anii 1866-

1947, 10 mai a fost considerată sărbătoarea şi 

ziuna naţională a României, deoarece Prinţul 

Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a depus 

în ziua de 10 mai 1866 jurământul în faţa 

adunării reprezentative a Principatelor 

Române Unite. În amintirea acestui 

eveniment, la 10 mai 1877, Carol a 

proclamat în faţa parlamentului independenţa 

României. 

 

 După abdicarea regelui Mihai I, la 30 

decembrie 1947, a fost proclamată Republica 

Populară Română. Astfel, ziua de 23 august a 

fost adoptată drept ziua naţională, sub 

numele oficial de ziua insurecţiei armate 

antifasciste şi începutul revoluţiei populare în 

România, cu referire la întoarcerea armelor 

împotriva Germaniei naziste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce-ţi doresc eu ţie,  

dulce Românie 

 
de Mihai Eminescu 

 
Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, 

Ţara mea de glorii, ţara mea de dor? 

Braţele nervoase, arma de tărie, 

La trecutu-ţi mare, mare viitor! 

Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul, 

Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc; 

Căci rămâne stânca, deşi moare valul, 

Dulce Românie, asta ţi-o doresc. 

 

Vis de răzbunare negru ca mormântul 

Spada ta de sânge duşman fumegând, 

Şi deasupra idrei fluture cu vântul 

Visul tău de glorii falnic triumfând, 

Spună lumii large steaguri tricoloare, 

Spună ce-i poporul mare, românesc, 

Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare, 

Dulce Românie, asta ţi-o doresc. 

 

Îngerul iubirii, îngerul de pace, 

Pe altarul Vestei tainic surâzând, 

Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face, 

Când cu lampa-i zboară lumea luminând, 

El pe sânu-ţi vergin încă să coboare, 

Guste fericirea raiului ceresc, 

Tu îl strânge-n braţe, tu îi fă altare, 

Dulce Românie, asta ţi-o doresc. 

 

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, 

Tânără mireasă, mamă cu amor! 

Fiii tăi trăiască numai în frăţie 

Ca a nopţii stele, ca a zilei zori, 

Viaţa în vecie, glorii, bucurie, 

Arme cu tărie, suflet românesc, 

Vis de vitejie, fală şi mândrie, 

Dulce Românie, asta ţi-o doresc!  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naşterea Domnului,  

mărturii şi istorisiri 
——  •  —— 

 

 Sărbătoarea creştină a Naşterii 

Domnului, pe care o prăznuim la 25 

decembrie, este de la începuturile 

creştinismului. Crăciunul este o zi de mare 

bucurie pentru întreaga Biserică, când 

sărbătorim Naşterea în Betleemul Iudeei a 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Prunc 

Tânăr, Dumnezeu, Cel mai înainte de veci, 

după cum aflăm din condacul acestui 

praznic împărătesc. Din imnografia acestei 

sărbători ştim că Naşterea Ta, Hristoase, 

Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina 

cunoştinţei, adică lumea a primit 

cunoaşterea adevărurilor revelate de 

Dumnezeu, care s-au împlinit prin 

Întruparea Fiului Său. 

 

 Naşterea Domnului Iisus Hristos este 

un eveniment biblic despre care aflăm din 

Sfintele Evanghelii de la Matei şi Luca. În 

acelaşi timp, despre Naşterea Domnului 

avem informaţii pe care le găsim în Tradiţia 

Bisericii. Pe lângă aceste elemente avem şi 

certitudinea istorică a realităţii Naşterii 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acest 

lucru îl desprindem din faptul că Hristos Se 

naşte în timpul primului împărat al 

Imperiului Roman, Octavian Augustus, şi al 

regelui iudeu Irod. Un alt personaj istoric 

menţionat în Sfânta Evanghelie de la Luca 

este Quirinius - legatul roman al Siriei, care 

împlineşte decretul imperial al împăratului 

Octavian Augustus de recenzare a populaţiei 

din spaţiul guvernat de el în numele Romei. 

Chiar dacă Iudeea era doar un regat asociat al 

Imperiului Roman şi nu o provincie, trebuia 

să împlinească acest decret imperial. În baza 

acestei porunci, toţi locuitorii erau nevoiţi să 

meargă să fie recenzaţi în localitatea de 

origine a familiei lor. 

 

 Dreptul Iosif împreună cu Sfânta 

Fecioară Maria, „care era însărcinată” (Luca 

2, 5), au fost nevoiţi să plece din „cetatea 

Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, care 

se numeşte Betleem, pentru că el era din casa 

şi din neamul lui David” (Luca 2, 4). Din 

textele biblice ştim că Preasfânta Fecioară 

Maria era logodnica Dreptului Iosif, iar din 

cele aghiografice aflăm că el era un bărbat în 

vârstă (de la Părinţii Bisericii ştim că avea 80 

de ani). Ei ajung în Betleem, unde, din cauza 

mulţimii celor care au venit pentru recenzare, 

nu găsesc loc pentru găzduire şi se 

adăpostesc în afara micului oraş din Iudeea, 

în una din peşterile de lângă această 

localitate. Despre această peşteră aghiograful 

ne spune că aparţinea „Salomeei, care locuia 

acolo în Betleem și care era rudenie a 

amândurora, adică a Fecioarei Maria și a lui 

Iosif”. Şi tot el continuă relatând naşterea 

supranaturală a Domnului Iisus Hristos: 

„Când s-a apropiat Iosif de cetate, s-au 

împlinit zilele ca să nască... Preacurata și 

Preabinecuvântata Fecioară, în miezul nopții 

(...) a născut fără durere pe Domnul nostru 

Iisus Hristos (...). După aceasta, Născătoarea 

de Dumnezeu cea fără de prihană și singură 

slujitoarea nașterii Sale, înfășând pe dulcele 

său Fiu cu scutece albe, curate și subțiri, ce 

erau pregătite mai înainte și aduse cu sine din 

Nazaret și, punându-L în ieslea ce era într-

aceeași peșteră, s-a închinat Lui ca lui 

Dumnezeu, Ziditorul Său. (...) Apoi Iosif s-a 

închinat Celui născut, cum și aceleia ce L-a 
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născut, căci atunci a cunoscut că Cel născut 

dintr-însa este de la Duhul Sfânt”. Despre 

acest eveniment unic sub soare, după cum îl 

numeşte Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul 

Evanghelist Luca ne relatează: „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!” (Luca 2, 6-14). Din acest 

text evanghelic vedem bucuria pe care o 

aduce întregii creaţii Naşterea lui Hristos. 

Atât îngerii, cât şi oamenii slăvesc Naşterea 

Domnului. Cei care primesc vestea Naşterii 

lui Hristos sunt păstorii din Betleem. Ei îşi 

păşteau turmele nu departe de peştera în care 

S-a născut Domnul nostru Iisus Hristos. 

Dumnezeu rânduieşte ca oamenii simpli şi 

sărmani să fie primii care primesc vestea 

Naşterii Fiului Său şi chiar mai mult, ei sunt 

cei care vestesc poporului iudeu că în peştera 

din Betleem S-a născut Mesia. 

 

 În peşterea smerită a Betleemului, 

prin Naşterea Domnului se împlinesc toate 

cele profeţite în Scriptura Vechiului 

Testament despre venirea în lume la plinirea 

vremii a lui Mesia, Care este Iisus Hristos, 

Mântuitorul neamului omenesc. 

 Despre minunea Naşterii lui Hristos, 

ieromonahul Macarie de la mănăstirea 

athonită Simonopetra, ne spune: „Dumnezeul 

ni-L trimite pe Fiul Său Cel Unul Născut prin 

Care a făcut veacurile (Evrei 1, 2) şi 

descoperă astfel lumii Marea Taină a 

mântuirii noastre, învăluită în tăcere şi 

păstrată nepătrunsă în sfatul cel de taină al 

celor trei Persoane ale Sfintei Treimi, mai 

înainte chiar de facerea lumii”. Astfel, noi, 

creştinii, de Crăciun, prin Naşterea lui 

Hristos descoperim Marea Taină a mântuirii 

noastre. În Naşterea Domnului vedem deja 

Jertfa Sa de pe Cruce pentru mântuirea 

noastră şi mai ales slăvita Sa Înviere. De 

aceea sărbătoarea Naşterii Domnului este 

strâns legată de cea a Învierii Sale, ceea ce se 

vede şi din legătura simbolică dintre ele: 

„Peşterea preînchipuie mormântul, iar 

scutecele, giulgiul; aici, Hristos vine în lume 

fără să strice fecioria Maicii Sale, iar acolo 

biruie moartea şi iese din mormânt fără a-i 

strica peceţile; la Betleem, un înger este 

trimis păstorilor; la Ierusalim, un înger 

strălucitor de lumină vesteşte Învierea 

femeilor mironosiţe” (ieromonahul Macarie 

de la mănăstirea athonită Simonopetra, 

Sinaxarul, Vieţile Sfinţilor, luna decembrie). 

Poporul nostru sintetizează bucuria Naşterii 

Domnului în frumoasele colinde româneşti: 

„O, ce veste minunată/ Din Vifleem ni s-

arată!/ Astăzi S-a născut/ Cel făr’ de-nceput/ 

Cum au zis prorocii. /Că la Vifleem Maria,/ 

Săvârșind călătoria,/ Într-un mic lăcaș/ Din 

acel oraș/ A născut pe Mesia”. 

 

 Pentru noi românii, născuţi creştini, la 

Betleem Se naşte de Crăciun Cel făr’ de-

nceput, Fiul lui Dumnezeu, Care este Mesia 

Ce aduce vestea minunată a mântuirii 

noastre. 

 

Sursa: ziarullumina.ro 
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Sfântul Nicolae, întruchiparea 

dărniciei lui Dumnezeu 
——  •  —— 

 

Sfântul Ierarh Nicolae este un 

sfânt cinstit de toată creştinătatea. 

Cinstirea sa este uneori mai mare decât a 

unora dintre Apostoli. Personalitatea sa 

cumulează trei elemente principale: 

ascetismul sirian, nobleţea romană şi 

inteligenţa greacă. A strălucit prin 

bunătate şi înţelepciune. Pentru multa sa 

bunătate a fost ales arhiereu, pentru 

dreapta credinţă a fost prins şi întemniţat 

împreună cu alţi creştini, primind de la 

Dumnezeu darul facerii de minuni. Sfântul 

Nicolae a fost un mare teolog şi un episcop 

pragmatic, intervenind în eparhia sa ori 

de câte ori era nevoie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaţa Sfântului Nicolae este foarte 

puţin cunoscută. Nu există o biografie 

detaliată a vieţii sale, întrucât mai toate 

elementele biografice au apărut târziu şi nu 

au putut fi demonstrate. Sfântul Nicolae a 

trăit la sfârşitul secolului al III-lea, începutul 

secolului al IV-lea. Tradiţia Bisericii 

consemnează că Sfântul Nicolae s-a născut 

într-o familie bogată în localitatea Patara, în 

provincia Lichia, din partea asiatică a Turciei 

de astăzi. Numele său, Nicolae, vine de la 

„nicao“ care înseamnă „a invinge“, „a birui“, 

şi „laos“, care înseamnă „popor“. Astfel, 

Nicolae se traduce prin sintagma „învingător/

biruitor de popor“. 

 

Ales episcop în urma unei viziuni trimise 

de Dumnezeu 

 

Încă din copilărie, Sfântul Nicolae a 

dat semne de comportament spiritual 

excepţional, iar în timpul tinereţii s-a 

remarcat prin purtare aleasă, post, 

discernământ şi viaţă duhovnicească intensă. 

A studiat la cele mai bune şcoli, unde s-a 

remarcat prin inteligenţa sa, iar în bisericile 

în care intra uimea pe toţi prin blândeţe şi 

nobleţe sufletească. Întrucât unchiul său era 

episcop la Patara, Nicolae a stat o vreme la 

Mănăstirea Patara, unde a devenit preot. 

După moartea părinţilor săi, Teofan şi Nona, 

Nicolae a renunţat la toată averea pe care 

aceştia i-au lăsat-o. A împărţit-o săracilor şi a 

plecat în pelerinaj în Ţara Sfântă. Când s-a 

întors de la locurile sfinte, a mers la 

Mănăstirea Sionului, întemeiată de unchiul 

său. Îndemnat de Dumnezeu, s-a reîntors 

apoi în cetatea Mira, pentru a trăi între 

oameni. După moartea arhiepiscopului Mirei 

Lichiei - astăzi un mic sătuc sub un alt nume, 

în Tucia -, Sfântul Nicolae a fost ales în 

fruntea acestei eparhii, în urma unei minuni. 

Tradiţia spune că Dumnezeu s-a arătat în vis 

unui episcop bătrân, pe care l-a îndemnat să 
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 pună arhiepiscop pe primul bărbat care va 

intra a doua zi în biserică. Nicolae a refuzat 

la început această funcţie, însă Mântuitorul i 

s-a arătat în vis, dăruindu-i Evanghelia şi 

îndemnându-l să primească noua demnitate. 

 

Mare teolog şi apărător al credinţei 

creştine 

 

Ca arhiepiscop, Sfântul Nicolae a 

avut o activitate deosebită. S-a îngrijit cu 

mare atenţie de păstoriţii săi, fiind tot timpul 

acolo unde era nevoie de el. A ajutat pe 

săraci, i-a primit pe cei păcătoşi, a apărat 

credinţa de erezii şi de persecutorii păgâni, el 

însuşi fiind chinuit de soldaţii împăraţilor 

Diocleţian şi Maximian, care au încercat să 

distrugă creştinismul şi să reintroducă 

religiile păgâne. El a continuat să apere legea 

lui Hristos, mergând prin cetate şi distrugând 

toate statuile zeilor la care se închinau 

păgânii. 

 

În jurul anului 305 a fost întemniţat, 

dar atunci când pe tronul Imperiului Bizantin 

a urcat Constantin cel Mare (305-335), 

Sfântul Nicole a fost eliberat, iar creştinii nu 

au mai fost persecutaţi. „Ştim despre Sfântul 

Nicolae că este arhiereu şi mare făcător de 

minuni. Şi tot ceea ce ştim despre el se 

găseşte în Acatistul său. Este vorba de o 

expunere a minunilor pe care le-a săvârşit, de 

profilul său moral, pe care mai mult îl 

deducem decât îl ştim, din cauză că sunt 

foarte puţine, aproape inexistente, menţiunile 

documentare care să ateste cu exactitate 

elementele concrete din viaţa Sfântului 

Nicolae. A fost un om de o foarte mare 

cultură teologică, o autoritate în domeniu şi 

un om cu un profil moral model. Din acest 

motiv, adesea este pus alături de apostoli. 

 

Sfântul Nicolae este cel mai 

ecumenic sfânt pentru că ţine de Biserica 

nedespărţită, adică Biserica Sinoadelor 

ecumenice, aşa cum o numeşte PS Kallistos 

Ware. A fost un om a cărui autoritate era 

recunoscută în toată Biserica de la vremea 

respectivă. Este ecumenic şi pentru că este un 

sfânt cinstit în toată creştinătatea. Chiar şi în 

tradiţia creştină, de tip protestant, de 

exemplu, unde s-a interzis cinstirea sfinţilor, 

Sfântul Nicolae a continuat să fie cinstit. El 

apare peste tot ca o figură proeminentă, care 

excelează în generozitate, în bunătate. Din 

acest motiv a şi fost pus în legătură cu 

Crăciunul. Şi tocmai de aceea se spune că 

sărbătorile de iarnă încep la Sfântul Nicolae, 

care este modelul uman al dărniciei lui 

Dumnezeu - Creatorul, care dă pe Fiul Său 

lumii la timpul potrivit, adică la Crăciun. 

 

Pe lângă faptul că este un sfânt 

ecumenic, este şi un mare teolog şi apărător 

al credinţei. Îndreptător al credinţei, pentru 

că el a fost cel mai vehement apărător al 

învăţăturii despre Mântuitorul Iisus Hristos 

ca Fiu al lui Dumnezeu şi Dumnezeu 

adevărat, la Sinodul I Ecumenic. 

 

Primul care a vorbit despre cinstirea 

Maicii Domnului în Biserică 

 

Această adunare din anul 325, la 

care au participat 318 episcopi din toată 

lumea, a fost convocată la Niceea de 

Constantin cel Mare, pentru a combate erezia 

lui Arie. „Ce mă face să spun că era un mare 

teolog: era un om cu o cultură extraordinară 

şi cu un profil moral desăvârşit. A fost unul 

dintre foarte puţinii care au luat cuvântul la 

Sinodul I Ecumenic. Se spune despre Sfântul 

Nicolae că a condamnat erezia lui Arie, iar 

această condamnare a fost atât de vehementă, 

atât de convingătoare şi el a fost atât de 

supărat de atitudinea lipsită de credinţă a lui 

Arie, încât l-ar fi pălmuit chiar pe acesta. 

Faptul că a apărat-o pe Maica Domnului ni-l 
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arată pe Sfântul Nicolae ca teolog şi ca cel 

care a vorbit pentru prima dată despre 

cinstirea Maicii Domnului în Biserică. Adică, 

a-L recunoaşte pe Mântuitorul Iisus Hristos 

ca fiu al lui Dumnezeu întrupat presupune, 

implicit, a o recunoaşte pe Maica Domnului 

ca Născătoare de Dumnezeu. Deci, nu putem 

rupe hristologia de mariologie“, precizează 

părintele Sandu. 

 

Pe lângă faptul că a fost un mare 

teolog, adaugă acesta, Sfântul Nicolae a fost 

şi un episcop adevărat, pentru că el ştia tot ce 

se întâmplă în eparhia sa. Era un episcop 

foarte pragmatic, care intervenea ori de câte 

ori era nevoie, lucru care arată şi vocaţia 

socială a Bisericii. 

 

Santa Mana pentru credincioşi 

 

Nu se ştie cu exactitate anul în care 

Sfântul Nicolae a plecat la Hristos, unele 

surse indicând anul 340, iar altele 350. Se 

ştie doar data, respectiv cea la care astăzi îl 

cinstim pe Sfântul Nicolae, 6 decembrie. În 

anul 1087, moaştele sale, care rămăseseră în 

Mira Lichiei, au fost transferate la Bari, în 

Italia, de frica expansiunii musulmane. 

„Acolo este o criptă unde sunt îngropate 

moaştele Sfântului Nicolae. Din acest 

mormânt, săpat cam la doi metri sub pământ, 

pentru că au vrut să fie protejate de 

eventualele invazii sau profanări, se spune că 

izvorăşte un lichid incolor, care se numeşte 

Mana sau Santa Mana. E ca un fel aghiazmă, 

un mir mai fluid. O dată pe an, episcopul 

locului face o slujbă şi extrage cu o seringă 

acestă Santa Mana, pe care o amestecă cu 

apă, o binecuvântează şi apoi o împarte 

credincioşilor“, continuă părintele Sandu. O 

parte din mâna dreaptă a Sfântului Nicolae se 

află în Biserica „Sf. Gheorghe“ Nou din 

Bucureşti. 

 

Mare făcător de minuni 

 

Sfântul Nicolae a făcut minuni chiar 

din timpul vieţii sale. În timpul călătoriei 

spre Ţara Sfântă, o furtună puternică i-a 

speriat pe cei din corabie, crezând că vor 

muri. Dar Sfântul Nicolae i-a îndemnat pe 

toţi să se roage lui Dumnezeu, iar furtuna s-a 

oprit. Tot atunci, Sfântul Nicolae a înviat un 

tânăr corăbier care căzuse de pe catarg şi se 

înecase. De asemenea, în Alexandria, Sfântul 

Nicolae a vindecat mulţi bolnavi şi 

demonizaţi. Sfântul Ierarh Nicolae a salvat 

Mira Lichiei de foamete, arătându-se în vis 

unui negustor italian pe care l-a îndemnat să 

vină să-şi vândă grâul în cetatea Mirei. „Nu 

există atestare documentară, dar Sfântul 

Nicolae a făcut foarte multe minuni. De 

exemplu, despre Agricola se ştie că a căzut în 

mare şi era să se înece, fiind salvat de Sfântul 

Nicolae. Mai este minunea cu acel bărbat 

care avea trei fete şi care fusese, probabil, 

bogat, dar care a ajuns într-o situaţie 

economică delicată. Soluţia ieşirii din această 

situaţie era să-şi ofere fetele spre desfrânare. 

Se spune că seara, ori de câte ori gândul 

acesta îi revenea omului respectiv, Sfântul 

Nicolae, care era episcopul locului, arunca, în 

taină, o pungă cu galbeni în curtea lui, astfel 

încât să aibă cu ce să trăiască şi să nu dea 

fetele spre pierzare. În general, el a fost 

foarte discret cu minunile pe care le săvârşea 

şi este un mare ajutător al tinerilor. Mai este 

o minune legată de împăratul Constantin şi 

trei tineri, cărora li se spune voievozi. Erau 

un fel de guvernatori locali care au fost 

acuzaţi pe nedrept de complot împotriva 

împăratului. Erau închişi şi urmau să fie 

decapitaţi. Dar seara, Sf. Nicolae i-a apărut în 

vis împăratului, spunându-i că sunt 

nevinovaţi. Înspăimântat de această viziune, 

împăratul i-a eliberat. Aproape în toate aceste 

intervenţii ale Sfântului Nicolae se vede că 

cei ajutaţi sunt persoane tinere şi probabil din 



9 

 

acest motiv Sf. Nicolae a fost tratat şi cinstit 

ca un mare ajutător al tinerilor“, explică 

părintele Dan Sandu. 

 

Datorită minunilor pe care le-a 

făcut, Sfântul Nicolae este considerat 

ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, 

dar şi al marinarilor, al brutarilor, al fetelor 

nemăritate, al celor acuzaţi pe nedrept. 

Sfântul Nicolae este serbat atât de Biserica 

Ortodoxă, cât şi de cea Romano-catolică, la 6 

decembrie. 

 

Cultul Sfântului Nicolae 

 

În ciuda faptului că nu se cunosc 

foarte multe despre viaţa Sfântului Nicolae, 

iar cele care se cunosc sunt puse la îndoială, 

cultul său este foarte popular. Sf. Nicolae, 

arhiepiscopul de Mir,a este menţionat pentru 

prima dată în secolul al VI-lea, în 

Martirologiul roman. Aici este consemnat 

visul împăratului Constantin cel Mare, căruia 

i s-a arătat Sf. Nicolae, înştiinţându-l de 

nevinovăţia celor trei tineri osândiţi la 

moarte. Tot în secolul al VI-lea, Nicolae 

Sionitul, episcop de Pinara, ar fi zidit o 

biserică în cinstea Sfântului Nicolae. Alte 

date bioografice vin din „Legenda aurea“ a 

lui Iacob de Voragina, scrisă în 1264. 

 

Sfântul Nicolae continuă să fie 

cunoscut, în timpul papei Nicolae I, care în 

867 a zidit, în basilica „Santa cea mare“, un 

altar lateral pe care l-a închinat patronului 

său spiritual. În secolul al X-lea, cultul 

Sfântului Nicolae începe să se răspândească 

în Occident. Astfel, Othon al III-lea, a zidit o 

biserică de rit bizantin la Burtscheid (lângă 

Aachen), în Germania. Popularizarea cultului 

Sfântului Nicolae a început să se facă simţită 

începând cu secolul al XI-lea, o dată cu 

aducerea moaştelor sfântului din Mira 

Lichiei. 

Ruşii, al căror ocrotitor este astăzi 

Sfântul Nicolae, l-ar fi cunoscut pe ierarhul 

bun şi înţelept datorită diasporei ruseşti de la 

Bari. Aici, ruşii au dedicat Sfântului Nicolae 

biserica lor, apoi spitalul şi ospiciul. După 

traducerea în slavonă a „Legenda aurea“ , Sf. 

Nicolae a intrat în sinaxarul rusesc. În secolul 

al XII-lea, Sfântul Nicolae intra în cărţile de 

slujbă, la Mănăstirea Sân-Trund, din Belgia. 

De aici, cultul său s-a extins la Roskilde în 

Danemarca, apoi la Vadstena, în Suedia, şi în 

vreo 40 de sate din Islanda. În secolul al XIII

-lea, părticele din moaştele sfântului au ajuns 

la Catedrala din Canterbury şi, o dată cu 

aceasta, datorită influenţei de pe continent, 

cultul sfântului a început să capete amploare. 

 

 Cunoscut sub numele de la Nikolaus, 

în Germania, Sinterklaas, în Belgia şi Ţările 

de Jos, şi Kleeschen, în Luxemburg, 

sărbătoarea Sfântului Nicolae este o 

sărbătoare legată de personajul istoric 

Nicolae din Mira. Se spune că Santa Claus 

din lumea anglofonă (Moş Crăciun în 

România) a apărut prin deformarea 

cuvântului neerlandofon Sinterklaas. Sfântul 

Nicolae este patronul spiritual al Ţărilor de 

Jos, al Rusiei, al provinciei Lorena, precum 

şi al mai multor oraşe vest-europene, printre 

care şi Bari. 

 

Sursa: ziarullumina.ro 
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Pr. Dumitru Staniloae:  

Fiul lui Dumnezeu,  

Fiul femeii 
 

 “Unul din meritele creştinismului este 

că a restabilit demnitatea femeii, ridicând-o 

până la înălţimea bărbatului, deşi rolurile lor 

în viaţă rămân deosebite, potrivit cu 

aptitudinile lor naturale. Temeiul acestei 

demnităţi stă în uimitorul fapt că Fiul lui 

Dumnezeu binevoieşte a se face Fiul 

femeii. Prin faptul că El vine pe lume ca 

bărbat, femeia nu rămâne pe al doilea 

plan, căci ei i se dă marele rol de a-I fi 

Maică, câtă vreme de bărbat S-a dispensat în 

actul întrupării Sale ca om. Faţă de femeie S

-a aşezat în relaţia supremei intimităţi şi 

duioşii. Singura şi cea mai înaltă 

autoritate omenească faţă de care se 

comportă cu gingaşă reverenţă în veci 

Dumnezeu-Cuvântul este autoritatea de 

Maică a unei femei. 

 

 Echilibrul între bărbat şi femeie este 

atât de perfect restabilit, încât nimeni n-ar 

putea răspunde la întrebarea: cine e mai 

de preţ în ochii lui Dumnezeu, bărbatul 

sau femeia? 

 

 Prin faptul naşterii lui Dumnezeu-

Cuvântul din femeie, creştinismul 

umanizează deplin cerul. El este umanizat şi 

prin faptul că pe tronul suprem al existenţei 

stă Fiul lui Dumnezeu cel făcut om. Dar 

poate aceasta tot ar mai lăsa vibraţii de teamă 

în sufletul muritorului, căci Omul de la 

cârma destinelor universale e şi Dumnezeu, 

iar bărbatul reprezintă oricum principiile 

rigide, ineflexibile. Când muritorul, însă, 

ştie că acel Om are o Maică, el capătă 

curaj, căci Maica e quintesenţa afecţiunii 

iubitoare. Iar Maica aceasta e cu totul 

dintre noi. Dumnezeu recunoaşte benevol 

“autoritatea” maternă a sensibilităţii feminine 

în raportul Lui cu noi. Fiul lui Dumnezeu ne

-a dat-o pe ea ca şi mai mult să îndrăznim a 

ne apropia de El, ca să aibă şi mai multă 

putere criteriile umanităţii în raporturile 

Lui cu noi. 
 

 Câtă umanitate nu aduce prezenţa 

Fecioarei în viaţa creştinismului! 

Creştinismul încetează de-a fi o doctrină 

rigidă, de teorii şi speculaţii, prin faptul că 

introduce o femeie şi o Maică la mijloc 

între noi şi Dumnezeu. Cerul se 

umanizează, se sensibilizează, el nu mai e 

distant, înspăimântător şi depărtat de noi, 

căci în cer este o Maică ce stă alături de 

Dumnezeu având, pe de o parte, prin 

bunăvoinţa Lui, autoritatea de Maică asupra 

Lui atunci când se roagă pentru noi, iar pe de 

alta, duioşie de Maică pentru greutăţile 

noastre.” 

 

Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, “Iisus Hristos 

sau restaurarea omului”, Ed.  Omniscop 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dumitru Stăniloae a fost un preot, teolog, 

profesor universitar, specialist în dogmatică, 

traducător, scriitor și ziarist român. Este 

considerat unul dintre autoritățile 

proeminente ale teologiei europene din 

secolul al XX-lea și cel mai mare teolog 

român din acel secol. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4397249255296&set=a.3043066281568.2162766.1410425592&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4397249255296&set=a.3043066281568.2162766.1410425592&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4397249255296&set=a.3043066281568.2162766.1410425592&type=1&theater
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Sfântul Efrem Sirul 

306 - 373 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Fătul Fiului se plămădea în pântec, și El 

însuși plăsmuia pruncii în pântecele maicii 

lor." 

 

"Locuia în pântecele Maicii Sale, și în 

pântecul Său locuiau toate făpturile. Trupul 

Său se alcătuia în pântece, și putere Sa 

alcătuia toate mădularele. " 

 

"Laudă Glasului Care S-a făcut trup și 

Cuvântului Celui Preaînalt Care S-a făcut 

carne. L-au auzit urechile, L-au văzut ochii, 

L-au pipăit mâinile și L-a mâncat gura." 

 

"Cât de neastâmpărat ești, Pruncule, Care Te 

reverși tuturor. Oricui Te întâlnește îi surâzi, 

oricui Te vede îi zorești în întâmpinarea cu 

bucurie. În iubirea Ta Te asemeni unuia care 

flămânzește după oameni." 

 

[Pruncule] Nu faci nicio deosebire între 

părinții Tăi și străini, între cea care Te-a 

născut și slujnice, între cea care Te-a alăptat 

și femeile desfrânate. E aceasta năvala sau 

iubirea Ta, Atoateiubitorule?" 

 

"Sugea laptele Mariei, și dădea El Însuși de 

supt viață universului." 

"Voios era între copii ca un prunc, și 

înfricoșător era între îngeri ca un Stăpân." 

 

"A fost văzut ca un copil pe uliță, și în El 

locuia Cel ce miluește toate." 

 

"Când era pe cruce, a sculat morți; tot așa ca 

prunc era Cel ce alcătuia pruncii." 

 

"Vino și odihnește-Te în tăcere în sânul 

maicii Tale, Fiule al Celui Preaînalt! 

Neastâmpărul nu se cuvine fiilor de împărați. 

Tu ești fiul lui David și fiul Mariei, care și-a 

păstrat frumusețea în cămara ei." 

 

Nașterea Domnului (Crăciunul) 

 

"Astăzi Dumnezeirea S-a întipărit pe Sine 

Însăşi în umanitate, ca şi umanitatea să se 

întipărească şi să se facă podoabă în pecetea 

dumnezeirii!" 

 

"În această zi s-a deschis uşa înaltului cerului 

rugăciunilor noastre. Şi noi să deschidem 

uşile noastre celor care n-au greşit şi ne roagă 

de iertare!" 

 

"În această zi în care Domnul a venit la robii 

Săi, să se plece şi stăpânii în iubire spre robii 

lor! În această zi în care Cel Bogat a sărăcit 

pentru noi, să-l lase şi bogatul pe cel sărac să 

ia parte la masa lui! În această zi ni s-a arătat 

un dar pe care nu l-am cerut. Să dăm, aşadar 

milostenie celor ce ne-o cer cu glas mare!" 

 

"În această zi în care Dumnezeu a venit la 

păcătoşi, cel drept să nu se ridice în cugetul 

său mai presus de cel păcătos!" 

 

"În această zi a iertării, nimeni să nu-şi 

răzbune vreo greşeală! În această zi a 

bucuriei să nu împărţim dureri! În a ceastă zi 

blândă să nu fim aspri! În această zi liniştită 

să nu fim arţăgoşi!" 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mersul cu icoana  

și sensul lui 
——  •  —— 

 
Mersul preotului cu icoana este una 

dintre practicile pastorale practicate 

consecvent chiar și în timpul regimului 

comunist. Este adevărat că în multe cazuri 

mergea cu icoana cântărețul Bisericii, aspect 

care crea discuții despre legitimitatea  unui 

demers cultic la care preotul nu era prezent. 

 

Mersul cu icoana este un act 

pastoral important, o obligație misionară, 

care are loc în Postul Crăciunului, acolo unde 

comunitățile sunt răsfirate, sunt mai mari, sau 

în comunitățile urban, unde prezența 

oamenilor acasă, necesară întâlnirii cu 

preotul, este în a doua parte a zilei. În 

comunitățile mici mersul cu icoana are loc în 

ajun de Crăciun. Respectarea acestei tradiții 

este extrem de importantă. Astăzi are valoare 

pastorală, în trecut era importantă pentru că 

dădea de veste că Domnul se va naște a doua 

zi. Pe atunci viața oamenilor era ritmată de 

clopotul Bisericii, iar vremurile și ani erau 

măsurate de sărbători și ceasuri creștine. Este 

greu de înțeles pentru un tânăr de astăzi, 

înconjurat de atât tehnologie și aflat 

permanent sub presiunea timpului și a 

clepsidrelor lui cum trăiau înaintașii, fără 

orologii sofisticate, calendare tipărite sau 

electronice. 

 

     Mersul cu icoana presupune prezența 

gazdei, care așteaptă preotul și a slujitorului 

Domnului, care, ținând în mâini icoana 

Nașterii Domnului pătrunde în casa 

creștinului cântând troparul Nașterii 

Domnului:  

 

Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, 

răsărit-a lumii Lumina cunoștinței; că întru 

dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au 

învățat să se închine Ție, Soarelui dreptății, 

și să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de 

sus, Doamne, slavă Ție. 

 

     Preotul face un efort fizic destul de mare 

pentru a răspândi cu bucurie vestea Nașterii 

Domnului și a o împărtăși cu enoriașii lui. 

Modul în care este primit are variații. Unii o 

fac cu mare bucurie și aceștia sunt cei mai 

mulți. Alții ca pe o obligație de care nu pot 

scăpa fiindcă unul dintre membrii familiei își 

dorește, alții ca pe o scăpare, deschizând ușa 

din eroare, iar alții, puțini, evitând vestea. 

 

      Pentru preot nu este plăcută respingerea, 

uneori mai puțin politicoasă. Însă nici 

Mântuitorul nu a fugit de atitudinea negativă 

a oamenilor. Pentru păcatele noastre și 

neputința de a-i educa creștinește pe toți 

suferim uneori înjosiri. Misiunea, însă, 

trebuie să continue, iar rezultatele concrete 

arată că, din fericire oamenii se mai schimbă 

și, uneori chiar radical. Merită, așadar efortul 
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preotului care stă la ușă și bate, în speranța că 

ușa se va deschide în cele din urmă, sau că 

atitudinea va fi mai umană, după ani de 

respingeri ne protocolare. 

 

     Este atât de importantă această practică 

pastorală, încât absența preotului din casa 

creștinului nu poate fi justificată. Cum să nu 

fie o bucurie și o necesitate, în același timp?! 

Însuși Mântuitorul a venit la noi, s-a întrupat 

și a venit pe Pământ, în casa noastră, să ne 

cunoască din interior și să ne mântuiască. Și 

preotul trebuie să-și cunoască parohia, iar 

mersul cu icoana reprezintă un bun 

prilej.        Această vizită pastorală poate 

informa preotul despre starea morală, 

materială, socială, atașamentul față de 

Biserică și poate include slujitorul Domnului 

în ciclul bucuriilor particulare sau a 

necazurilor frecvente cu care se confruntă 

membrii comunității parohiale. În același 

timp, credincioșii sunt onorați de prezența 

preoților, de grijea lor, de dorința de a se 

bucura sau sprijini împreună. Legătura dintre 

preot și credincios devine mult mai strânsă 

după astfel de vizite. De aceea, trebuie evitat 

momentul căutării măruntului prin perechile 

de pantaloni sau prin poșete. Nu acesta este 

scopul mersului cu icoana. Nu pentru bani 

vine preotul și nu trebuie alterată bucuria 

întâlnirii de grija plății. Banii sunt 

instrumentul cu care se pot realiza multe, 

inclusiv lucrurile frumoase, dar nu acesta este 

scopul mersului cu icoana. Nu este o colectă, 

ci o veste! Nu este o invenție modernă a 

Bisericii, ci o practică religioasă veche. Este 

practica încă din primele secole prezentă în 

viața Bisericii și va dăinui pentru bucuria 

Sărbătorii Nașterii Domnului și a reunirii în 

marea familie a comunității creștine din care 

fac parte slujitorii Bisericii și membrii 

parohiei. 

 

Sursa: cronici.eu 

Cade albă nea peste viaţa mea... 

 

Colindele:  

Scopul, semnificația,  

perioada în care se cântă 
——  •  —— 

  

 „Poezie și cântare sfântă, evlavie și 

bucurie, colindele românești sunt aur, 

smirnă și tămâie în sens spiritual, izvorâte 

din inimi și purtate pe buze ca daruri și 

ofrande aduse Pruncului Iisus, ca răspuns 

la iubirea sa pentru noi”, spune Patriarhul 

Daniel*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pe măsură ce ne apropiem de 

sărbătoarea Nașterii Domnului, sunetul 

colindelor își pune amprenta din ce în ce mai 

tare pe sufletul nostru dornic de întâlnirea cu 

Pruncul Iisus Hristos, indiferent că suntem 
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sau nu conștienți de asta. 

 

 Indiferent de modul în care le primim, 

aceste cântece nu trebuie să ne lipsească, mai 

ales în perioada dificilă prin care trecem. Ele 

fac bine sufletului atunci când le cânți sau le 

asculți, în comuniune sau în izolare, online 

sau față în față. 

 

 Creațiile creștinilor din închisorile 

comuniste sunt relevante în acest sens. Ele au 

rămas în patrimoniul spiritual al Bisericii 

noastre mai ales pentru profunzimea 

mesajului lor despre transfigurarea suferinței. 

 

„A venit şi-aici Crăciunul / să ne mângâie 

surghiunul, 

Cade albă nea peste viaţa mea, / peste suflet 

ninge, 

Cade alba nea / peste viaţa mea / care-aici 

se stinge”. 

 

 În același timp, creștinii ortodocși 

au „conștiința vie că în fiecare an colindele 

pe care le cântă nu le cântă împreună 

numai cu contemporanii lor, ci într-o 

neîntreruptă legătură duhovnicească cu 

moșii și strămoșii, începând cu secolul al 

doilea după Hristos”*. 

Din punct de vedere liturgic, cântările 

dedicate Nașterii Domnului încep în ziua 

de 21 noiembrie. Catavasiile Nașterii 

Domnului se cântă pentru prima dată în 

biserică la Utrenia sărbătorii Intrarea în 

Biserică a Maicii Domnului. 

 

„Hristos se naşte, slăviţi-L! Hristos din 

ceruri, întâmpinaţi-L! 

Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi 

Domnului tot pământul 

şi cu veselie, lăudaţi-L, popoare, că S-a 

preaslăvit”. 

(Catavasiile Nașterii Domnului, Cântarea 1) 

 

 „Ecou și rodire a slujbei și sfințeniei 

Bisericii în sate și orașe, în casele 

oamenilor”*, colindele încep să se audă și 

în afara lăcașelor de cult după sărbătoarea 

Sfântului Apostol Andrei (30 noiembrie), 

căruia românii i-au dedicat un colind 

special, dar mai ales după Sfântul Nicolae 

(06 decembrie). […] 

 

 Profunzimea colindelor se vede și în 

scopul lor de a ne face mai buni ca reflex 

la vederea Bunătății necuprinse a lui 

Dumnezeu. Cântecele de Crăciun vestesc 

bucuria Nașterii Domnului și explică taina 

ei în termeni simpli, dar te îndeamnă să te 

gândești și la cei mai puțini fericiți. 

 

„E sărbătoare și e joc / În casa ta acum, 

Dar sunt bordeie fără foc / Și mâine-i Moș 

Ajun. 

Și-acum te las, fii sănătos / Și vesel de 

Crăciun, 

Dar nu uita, când ești voios, / Române să fii 

bun”. 

 

 Acum, „Hristos vine tainic în inimile 

noastre prin credință și pocăință. prin 

rugăciune și cântări, ca să schimbe peștera 

inimii noastre în sălaș primitor de lumină și 

căldură sfântă, să aducă pace cerească în 

mijlocul tulburării”*, încredințează Patriarhul 

Daniel într-unul din mesajele pastorale. 

 

 Important este să vezi că Hristos este 

tainic prezent în fiecare om aflat în suferință. 

În dar să dați! 

 

*informații preluate din Pastorala de 

Crăciun transmisă de Patriarhul Daniel în 

1993, în calitatea de atunci de Mitropolit al 

Moldovei și Bucovinei. 

 

Sursa: http://basilica.ro 

Sursa:marturieathonita.ro 
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Bradul de Crăciun 

bucuria copiilor 
——  •  —— 

 

 În rândul tuturor creştinilor, adevărata 

sărbătoarea a Naşterii Pruncului Sfânt, este în 

mare parte considerată a fi una a copiilor, 

pentru  care împodobirea și decorarea bradu-

lui cu diferite jucării și dulciuri a devenit un 

obicei, și se obișnuiește ca în ajun acesta să 

strălucească de lumânările prinse de ramurile 

sale. S-a stabilit de ceva timp că acest obicei 

a trecut la noi din Germania unde exista deja 

din vremuri străvechi. După cele spuse de Pr. 

J. Dobolsky, ramurile bradului pot servi drept 

exemplu constructiv  pentru însăși natura 

noastră, ca o ramură uscată și lipsită de viață, 

care poate fi încălzită și făcută să aducă 

roade duhovnicești (Galateni 5, 22-23), nu-

mai prin Iisus Hristos Care este lumina și 

bucuria. 

 

 După părea altora, bradul servește ca 

simbol pentru Pomul Vieții, dăruit nouă din 

nou prin Nașterea Mântuitorului Hristos; iar 

decorarea sa cu lumânări aprinse este un sim-

bol pentru lumina duhovnicească, ce lu-

minează pe oameni cu venirea lui Hristos, pe 

când agățarea de fructe (dulciuri astăzi, n.t.), 

este un simbol al nețărmuritei împărății a 

harului și a roadelor mântuitoare, dăruite prin 

Nașterea Mântuitorului.        

 

 Conform celor afirmate peste o sută 

de ani, în revista Țerkovnâi Vest-

nik (Vestitorul bisericesc) din anul 1893, este 

normal ca în vremurile de demult, bradul să 

fi fost transformat într-un anumit accesoriu 

pentru festivalurile păgâne, dar mai apoi 

duhul păgân dispărând din tradiții să lase 

locul unor alte semnificații și simțăminte. În 

trecut, în Germania, toți membrii familiei, se 

adunau în jurul bradului, citeau povestioare 

despre nașterea lui Iisus și cântau imnuri și 

cântări legate de sărbătoarea Nașterii. Mai 

apoi s-a considerat a fi nevoie să se împartă 

cadouri copiilor, servitorilor și săracilor. 

Ușile fiecărei case erau deschise cu bucurie 

pentru fiecare om flămând și nevoiaș, iar 

rangurile și gradele erau uitate în toată 

această vreme. Toate acestea se potrivesc cu 

siguranță cel mai bine pentru sărbătoarea 

Nașterii lui Hristos și în general nu este 

nimic rău să împodobim bradul pentru 

copii, dacă această activitate este pusă de 

către părinți într-o lumină care să le conducă 

imaginația de la ideea contemplării unui brad 

împodobit la Izvorul tuturor binecuvântărilor, 

la Pruncul Hristos, și să le nască în inimi 

sentimentul măreției și al recunoștinței pentru 

minunatele binefaceri dăruite omului prin El. 

Este și mai bine dacă darurile așezate în 

jurul bradului îi încurajează să aibă un 

comportament mai bun și nasc în ei 

simțământul dragostei pentru cei nevoiași și 

nevoile lor, făcându-i să-i ajute și să 

împartă cu ei cadourile primite. Din păcate, 

unii părinți sunt departe de toate acestea. Și 

mai trist decât atât, sărbătoarea copiilor, 

cea a bradului împodobit, devine adesea un 

dezmăț pentru adulți. 

 

Sursa: doxologia.ro 

https://doxologia.ro/familie/terapie-pentru-suflet/craciunul-inseamna-mai-mult-darui-decat-primi
https://doxologia.ro/familie/terapie-pentru-suflet/craciunul-inseamna-mai-mult-darui-decat-primi
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Colindele lui Radu Gyr 
——  •  —— 

  

 Colindele scrise în închisoare de 

poetul Radu Gyr, deşi au aceeaşi bucurie a 

Naşterii Domnului, au în ele şi amărăciunea 

celor care sufereau după gratii pentru 

convingerile lor religioase. Mai târziu, în anii 

´70, aceste colinde scrise într-o perioadă 

tristă din viaţa poetului au dat însă naştere şi 

la o situaţie ciudată, aproape amuzantă. La 

Facultatea de Teologie din Bucureşti, la o 

serbare de Crăciun la care au participat 

profesorii şi alte personalităţi, au fost invitaţi 

şi Monica şi Demostene Popa, fiica şi 

ginerele lui Radu Gyr, în calitate de membri 

ai coralei Patriarhiei. Băieţelul lor, Radu 

Popa (în prezent compozitor, profesor şi 

dirijor al Filarmonicii "Banatul"), avea câţiva 

anişori atunci. La vremea cuvenită, a ieşit în 

faţa auditoriului, s-a înclinat şi a spus: "Voi 

recita un colind de bunicul Radu Gyr!"... 

Invitaţii, în frunte cu patriarhul Justinian 

Marina, au avut un moment de încremenire 

absolută, întrucât numele şi opera poetului 

aveau interdicţie. Dar nimeni n-a făcut vreun 

gest de oprire a micuţului recitator, care s-a 

transformat astfel într-un curajos purtător al 

mesajului celui oprimat. Audienţa s-a 

bucurat în taină de această reuşită, la fel şi 

membrii familiei lui Radu Gyr. (D.Ş.)  

 

 

 

 

Ziurel de ziuă 

 

Tot mai arde cerul sus, 

ziurel de ziuă, 

peste ieslea lui lisus, 

ziurel de ziuă. 

Vitleeme, colţ de rai, 

ziurel de ziuă, îngeri 

palizi încă ai? 

Ziurel de ziuă. 

Alb şi fraged Vitleem, 

ziurel de ziuă, în ce vis să te mai chem? 

Ziurel de ziuă. 

Steaua sfântă de Crăciun, ziurel de ziuă, 

din ce praf s-o mai adun? 

Ziurel de ziuă. 

Lacrimi mari pe cer 

s-aprind 

ziurel de ziuă, 

prin tristeţi de foc colind, 

ziurel de ziuă. 

Pentru-nsângeratul mag, 

ziurel de ziuă, pune, Doamne, spini pe prag, 

ziurel de ziuă. 

Şi acoperă cu lut, 

ziurel de ziuă, 

Vitleemul meu pierdut, 

ziurel de ziuă. 

 

Colind 

 

A venit şi-aici Crăciunul 

să ne mângâie surghiunul. 

Cade albă nea peste viaţa mea, 

peste suflet ninge. 

Cade albă nea 

peste viaţa mea 

care-aici se stinge. 

Tremură albastre stele 

peste dorurile mele. /Dumnezeu de sus 

în inimi ne-a pus /pâlpâiri de stele. 

Dumnezeu de sus 

în inimi ne-a pus /numai lacrimi grele. 

Maica Domnului Curată, 

ad-o veste minunată! /Înfloreşte-n prag 

zâmbetul tău drag /ca o zi cu soare. 

Zâmbetul tău drag 

îl aşteaptă-n prag /cei din închisoare. 

Steaua prinde să lucească 

peste ieslea-mpărătească. 

Şi din nou trei magi /varsă din desagi 
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aur şi tămâie. Îngerii de sus 

magilor le-au pus /cerul sub călcâie. 

Lumea-n cântec se deşteaptă, 

pe Mesia îl aşteaptă. 

Zâmbete cereşti 

intră pe fereşti, 

vin în orice casă. 

Şi în orice gând 

arde tremurând 

câte-o stea sfioasă. 

Numai temniţa posacă 

a-mpietrit sub promoroacă. 

Stăm în bezna grea, 

Pentru noi nu-i stea, 

Cerul nu s-aprinde. 

Pentru osândiţi, 

Îngerii grăbiţi 

Nu aduc colinde. 

Peste fericiri apuse 

Tinde mila ta, Iisuse. 

Cei din închisori 

te-aşteaptă-n zori 

să le-aduci lumină. 

Cei din închisori 

te aşteaptă-n zori, 

pieptul lor suspină. 

O, lisuse Împărate, 

iartă lacrimi şi păcate! 

Vinâ să-nchizi uşor 

rănile ce dor, 

visul ni-l descuie. 

Noi te-om aştepta, /căci pe Crucea Ta stăm 

bătuţi în cuie. 

 

O, brad frumos 

 

0, brad frumos, ce sfânt păreai 

În altă sărbătoare… 

Mă văd copil, cu păr bălai 

Şi ochii de cicoare. 

Revăd un scump şi alb cămin 

Şi chipul mamei sfinte, 

Imagini de Crăciun senin 

Mi-apar şi azi în minte. 

Un brad cu daruri şi lumini 

În amintiri se-arată, 

În vis zâmbeşte ca un crin 

Copilul de altădată. 

Azi nu mai vine Moş Crăciun 

În noaptea de cenuşă. 

Ci doar tristeţile se-adun 

Să-mi plângă lângă uşă. 

În frigul temniţei mă frâng, 

Sub lespezi reci, tăcute, 

Împovărat de daruri plâng 

În amintiri trecute. 

Omătul spulberat de vânt 

Se cerne prin zăbrele 

Şi-mi pare temniţa mormânt 

Al tinereţii mele. 

 

Colind ceresc 

 

Cerul şi-a deschis soborul 

- Lerui, Doamne, Ler - 

şi-au pornit cu pluguşorul îngerii din cer. 

Merg cu plugul de oglindă 

şi de giuvaer, 

toţi luceferii colindă 

- Lerui, Doamne, Ler - 

Patru heruvimi în haine 

albe de oier 

răspândesc în lume taine 

- Lerui, Doamne, Ler - 

N-au venit cu grâu la poartă, 

ci au rupt din ger 

stele mari, ca să le-mpartă, 

- Lerui, Doamne, Ler - 

Singur tu aştepţi în tindă, 

suflete stingher, 

nesosita lor colindă, 

- Lerui, Doamne, Ler - 

Nici un înger nu mai vine 

fâlfâind mister, 

să colinde pentru tine, 

Lerui, Doamne, Ler. 

 

Sursa:ziarullumina.ro 
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Calendar Creștin Ortodox 

 LUNA DECEMBRIE 2021 
——  •  —— 
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Sfinți din 

C A L E N D A R 

DECEMBRIE 
——  •  —— 

 

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 pâ-

ndea, 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 pi-

cior. 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.  

 

18 DECEMBRIE 

 

†)   Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul  

 

În anul 1451, întâmplându-se grabnică 

moarte domnului țării, Bogdan Voievod, fiul 

său, Ștefan, cu greu a scăpat de primejdie. 

Dar, auzind de nevoința și minunile Sfântului 

Daniil Sihastrul și fiind în grea strâmtoare, a 

fost călăuzit de Duhul Sfânt la chilia lui. Ai-

ci, poposind câteva zile, și-a mărturisit cu-

getele înaintea Cuviosului și a primit de la el 

dezlegare de păcate și multe cuvinte de mâ-

ngâiere. Apoi, liniștindu-i sufletul, marele 

sihastru l-a binecuvântat și s-a rugat pentru 

dânsul, apoi i-a prorocit că în curând va fi 

domn al Moldovei și l-a liberat cu pace.  

 

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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Mulțumim! 

„La Mulți Ani cu sănătate, 

Să vă dea Domnul tot ce doriți! 

Zile senine și fericire, 

La Mulți Ani să trăiți! 

  

Vă fie viața numai lumină, 

Ca în lumină să dăinuiți! 

Pentru credință și mântuire, 

La Mulți Ani să trăiți! 

  

Mulţi Ani, La Mulţi Ani! 

La Mulţi Ani fericiţi, 

La Mulţi Ani să trăiţi! 

Mulţi Ani, La Mulţi Ani! 

La Mulţi Ani fericiţi să trăiţi!” 

La Mulţi Ani fericiţiLa Mulţi Ani fericiţiLa Mulţi Ani fericiţi   să trăiţi!să trăiţi!să trăiţi!   


