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1 Decembrie 2019 

La mulți ani, România! 

 

 A trecut deja un an de la momentul 

celebrării celei mai mari sărbători a 

românilor de pretutindeni și din toate 

timpurile, centenarul Marii Uniri de la 1 

Decembrie 1918.  

 

 Emoții ce nu pot fi exprimate pe 

măsura momentului. 

  

 Moment care m-a răscolit și a făcut să 

trăiesc și bucuria regăsirii slovelor potrivite 

din comoara ascunsă a limbii române.  

 

 Cuvinte care au ascultat, au înțeles 

rugămintea mea precum și solemnitatea 

momentului și care, cu sfială și respect s-au 

așezat cuminți pe coala albă, într-un mod 

nebănuit și neașteptat, cuprinzându-se în hora 

propozițiilor și a frazelor, ce au asistat într-un 

final la moșirea unui copil al slovelor 

intitulat “Kilometrul zero”.  

 

 Acel kilometru numit zero, ca început, 

simbol, reper al construcției celui mai mare 

ideal ca neam și națiune: ȚARA. 

 

 Un an a trecut deja și cu câteva zile 

înaintea sărbătoririi anului 101 de la Marea 

Întregire a Neamului Românesc și a primului 

kilometru de Țară, mă aflu stingher și abătut 

în fața vidului de cuvinte și idei, încercând a 

străbate cu mintea, sufletul, inima, tot acest 

timp  al anului ce s-a scurs și încerc să mă 

conving că evenimentele ce s-au perindat au 

ajutat într-adevăr la regăsirea, la reînălțarea, 

la afirmarea națiunii române în contextul 

Danubiano-Pontic, precum și în contextul 

regional, european și internațional. 

 

 Încet-încet, ideile se înșiră și își fac 

loc și astfel, în acest an 101 îmi dau seama de 

faptul că nu am reușit pe deplin să ne găsim 

cadența și pașii necesari să defilăm umăr la 

umăr, lăsând în continuare spiritele malefice 

să bântuie nestingherite prin țară și să încerce 

cu orice preț să nedreptățească și să supună 

acest popor minunat. 

 

 Popor care nu se vrea prins în mrejele 

”vrăjitorilor” și ”vrăjitoarelor” de aici și de 

afară, a celor care ne tot dau târcoale și 

încearcă să ne păcălească, să ne atragă în 

jocul lor, să ne ia mințile, bunul simț, 

înțelepciunea și care încearcă din toate 

puterile să ne facă să scăpăm din brațe tot 

ceea ce ne-a dat Dumnezeu mai sfânt, mai 

sacru pe acest pământ ca neam, națiune și 

popor. 

 

 O ȚARĂ binecuvântată cu de toate, 

bogată, frumoasă, învăluită de arome de 

busuioc și de flori de câmp, cu lanuri de 

grâne, livezi și vii, câmpii, dealuri, munți, 

ape, marea cea mare, bogății nebănuite și 

locuită de oameni frumoși care vorbesc o 

limbă de neuitat.   

 

 Oare ne vor păcăli ”vrăjitorii” și 

”vrăjitoarele”?! 

 Oare vrăjile lor vor reuși?! 

 Oare vom avea puterea, inteligența și 

intuiția de a separa binele de rău, minciuna 

de adevăr, lumina de întuneric?! 

 Oare vom reuși să deosebim omul bun 

de omul rău?! 
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 Vom reuși cumva să nu mai repetăm 

greșelile trecutului, să nu își mai facă efect 

farmecele celor care nu fac decât să 

râvnească la ceea ce nu le aparține?! 

 

 Vom reuși oare să nu  uităm faptul că 

doar cu o viață și o moarte suntem datori noi, 

ca oameni? Dar, datori  a lupta și a înfăptui 

prin viața nostră, prin pelerinajul nostru 

vremelnic pe acest pământ sacru, a marii 

dorințe a celor ce ne-au pregătit calea prin 

curajul, munca, lupta lor în desăvârșirea unui 

popor mare, a unei țări unite, a păstrării 

intacte a unei moșteniri pe care trebuie să o 

cinstim în veci și să o ducem mai departe, să 

o îmbogățim, să o lăsăm generațiilor viitoare, 

care și ele la rândul lor au ca sfântă menire să 

sporească această avere, să îi scoată în 

evidență frumusețea și unicitatea și să 

zdrobească orice dorință a cuiva de a o 

dezbrăca de frumusețe, bogăție,  puritate, de 

tot ceea ce este sfânt. 

 

 Cuvintele îmi șoptesc cu respect că 

doresc ca suratele lor de anul trecut să se 

prindă și ele în hora slovelor din acest an.  

Acestea au auzit și cu bucurie se prind și ele 

în acest dans strămoșesc și chiar îmi strigă 

prin glasul lor faptul că trebuie spuse cele 

scrise acum un an, iarăși și iarăși și iarăși, 

până când vom deveni din nou o singură 

ființă, un singur spirit, o singură inteligență, 

un singur suflet, un singur munte de care 

oricine se izbește și ne este potrivnic, să se 

facă praf și pulbere și să fie luat de vânt și 

împrăștiat în toate cele patru zări, 

nemaiaflându-se și nemaiauzindu-se de el 

vreodată. 

 

 “În acest moment de o deosebită 

importanță, doresc să propun ca în momentul 

păşirii către anul 101 al Marii Uniri a 

neamului, să considerăm acest an anul 

reconcilierii naționale și singurul fir 

călăuzitor al românilor să fie dragostea de 

Dumnezeu, Țară și Neam. Sa ne spălăm 

întrutotul de fărădelegile și păcatele noastre 

și prin înțelepciune, toleranță, înțelegere și 

dragoste, să zidim în sufletul acestui popor o 

inimă puternică și un duh drept, înnoitor, 

spre bucuria mântuirii noastre ca neam. Să 

ne cerem iertare unul de la celălalt, să ne 

dăm iertare unul celuilalt, și să mergem 

împreună pe calea dorită și râvnită de 

strămoșii noștri, pentru făurirea unui popor 

frumos, drept, mândru, viteaz, căruia nu 

degeaba Dumnezeu i-a dăruit această 

frumoasă și binecuvântată țară, care a reușit 

pe parcursul a două mii de ani să reziste în 

fața tuturor cotropitorilor și care nu a 

dispărut, deși a fost multă vreme înconjurată 

de trei mari imperii ale acelor vremuri. Să nu 

confundăm niciodată această țară și poporul 

acesta cu oamenii care o conduc și care ne 

conduc. Să nu ne coborâm la micimea 

slăbiciunilor lor, a hotărârilor și deciziilor 

lor nefaste, a neînţelegerilor dintre ei și să 

facem și noi întocmai. Dimpotrivă, să fim 

exemplul de urmat pentru aceștia, astfel încât 

conștiința și inteligenţa poporului să învingă 

prin pace și înțelegere toate obstacolele 

apărute în calea sa.” 

 

Dumnezeu să binecuvânteze  

Ţara și Neamul Românesc,  

care să dainuiască  

întru veșnicie!”  

 
(Kilometrul zero – 1 Decembrie 2018) 

La mulți ani, România! 

La mulți ani, români! 
 

Mihalcia Valenţiu Liviu, 

enoriaş al bisericii noastre! 
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Toate aceste vizite pe care preotul le 

înfăptuiește, dincolo de scopurile liturgico-

pastorale pe care le presupun, reprezintă o 

prezență necesară a slujitorului lui Hristos, a 

preotului, în mijlocul credincioșilor săi, ceea 

ce înseamnă de fapt prezența lui Dumnezeu 

alături de oameni.  

 

Umblatul cu icoana  
——  •  —— 

 

 După cum este cunoscut, preotul este 

considerat, potrivit slujirii sale, ca fiind 

continuatorul întreitei slujiri a Mântuitorului 

Hristos: slujirea învățătorească, sfințitoare 

sau arhierească și cea împărătească sau 

conducătoare . Astfel, în virtutea harului 

primit prin Sfânta Taină a Preoției și ca 

urmare a trimiterii lui în parohie de către 

arhiereul care l-a hirotonit, preotul trebuie să 

împlinească aceste trei slujiri sau laturi ale 

lucrării sale pastorale cu convingerea că 

slujirea sa nu este de la oameni, ci de la 

Dumnezeu, că slujirea sa este „ arta artelor și 

știința științelor ” și că de slujirea sa depinde 

atât mântuirea lui, cât și a credincioșilor, și 

de aceea trebuie să se dedice ei cu toată ființa 

sa. 

 

 Această întreită responsabilitate a 

preotului are darul de a zidi pe credincios, 

făcându-l să înainteze pe drumul spre 

desăvârșire, pe drumul realizării asemănării 

cu Dumnezeu. 

 

Fără îndoială că toate acestea sunt cunoscute 

de către fiecare slujitor în parte, și fiecare se 

străduiește ca nimic să nu rămână neîmplinit, 

însă nu întotdeauna și peste tot, între aceste 

trei slujiri există o armonie desăvârșită, ci 

unii preoți se evidențiază mai mult sub 

aspectul slujirii liturgice, făcând din 

Liturghier și Molitfelnic preocuparea lor de 

căpătâi, alții accentuează activitatea 

învățătorească, făcând din predică și cateheză 

o preocupare centrală a slujirii lor, iar o altă 

parte a slujitorilor bisericești se dedică mai 

mult laturii gospodărești, de înfrumusețare a 

lăcașului de cult sau desfășoară activități care 

vin în sprijinul celor aflați în suferințe și 

nevoi, activități de asistență socială. 

Considerăm că nimic din toate acestea nu 

este greșit, însă, trebuie să spunem, că este de 

datoria preotului să încerce să mențină un 

echilibru just între ele, întrucât ele definesc 

deplin chipul și slujirea preotului, 

manifestându-se astfel ca un slujitor 

responsabil și conștient de răspunderile pe 

care le are, în calitate de pastor al 

credincioșilor săi.  

 

 Pentru a putea vorbi despre o lucrare 

pastorală eficientă a preotului, pe lângă 

pregătirea teologică deosebită, râvnă și 

dăruirea pentru a-și împlini cât mai bine 

slujirea preoțească, trebuie să avem în vedere 

și o foarte bună cunoaștere a parohiei, a 

parohienilor și a problemelor cu care aceștia 

se confruntă. De aceea considerăm necesar să 

facem câteva precizări referitoare la vizitele 

pastorale, observate ca mijloace pastorale. 

Așadar, vizitele pastorale sunt întâlniri pe 

care preotul le are cu credincioșii săi și care 

se desfășoară fie în casele acestora, fie în 

locurile în care aceștia își desfășoară 

activitatea.  

 

 Vizitele pastorale prin care preotul se 

întâlnește cu credincioșii din enoria sa, au 

intrat deja, de secole, în tradiția creștinilor 

ortodocși de la noi din țară. Reînnoirea 

sfințeniei făcută cu această ocazie, ce trebuie 

să pătrundă în casa și sufletul credinciosului, 

este foarte importantă și bine primită de 

credincioși. Aceasta este și o pregătire 

sufletească pentru a întâmpina sărbătoarea 

Bobotezei, dar și un semn al prezenței lui 
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Dumnezeu în casele lor. Cu prilejul acestor 

vizite se creează o apropiere, o legătură 

sufletească, între preot și credincioși 

deoarece aceștia sunt onorați de prezența lui. 

Vizitarea credincioșilor de către preot trebuie 

înțeleasă ca un act liturgic, dar și ca un bun 

mod de cunoaștere a credincioșilor din 

parohie, cu bucuriile sau necazurile lor, iar, 

după caz, ajutorarea lor. Tot acum se face și 

o scurtă catehizare (lecție, învățătură 

religioasă) în adevărurile de credință și 

morală ale religiei noastre creștine la fiecare 

creștin din familiile vizitate. Astfel se 

urmează și învățătura Domnului nostru Iisus 

Hristos de a face acțiuni misionare: 

„mergând, învățați toate neamurile...” pe care 

Biserica o practică mereu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proscomidiarul bisericii noastre 

 

 Una din practicile tradiționale 

creștinești legate de sărbătoarea Nașterii 

Mântuitorului Hristos este „umblatul cu 

icoana", adică acea vizită pe care preotul o 

face la casele credincioșilor, în ajunul 

Crăciunului sau, dacă parohia este mai 

întinsă, cu câteva zile înainte de această 

sărbătoare. 

 

 Cu această ocazie, preotul poartă cu 

sine icoana care reprezintă Nașterea 

Mântuitorului nostru lisus Hristos, cântând 

troparul sărbătorii și dând icoana spre 

sărutare credincioșilor.  

 

 Umblatul cu icoana nu este altceva 

decât o vizită pastorală pe care preotul o face 

cu prilejul sărbătorii Nașterii Mântuitorului 

Hristos. Acesta este un obicei vechi, intrat în 

practica Bisericii chiar din primele secole ale 

existenței vieții creștine. După cum este 

cunoscut, până în secolul al IV-lea (379), în 

Răsărit, Crăciunul era sărbătorit o dată cu 

Boboteaza, la 6 ianuarie, sub denumirea de 

Epifanie sau Teofanie, adică arătarea lui 

Dumnezeu. După această dată, Crăciunul s-a 

serbat la 25 decembrie, devenind sărbătoare 

împărătească deosebită de Bobotează. 

Obiceiul de a umbla cu icoana este menționat 

încă din acest timp și el se practică în ajunul 

sărbătorii când se ținea post complet 

(ajunare). Înmulțindu-se numărul 

credincioșilor din parohii, nu a mai fost 

posibil ca umblatul să se facă numai în ajun, 

ci s-a extins cu câteva zile înainte de ajun, 

pentru ca toate familiile să fie vizitate de 

către preot. De atunci, el s-a păstrat 

neîntrerupt până astăzi și, chiar în ciuda 

educației ateiste și a fricii de a primi preotul 

în casă pentru a nu fi văzuți de vecini 

răuvoitori și denunțați, credincioșii l-au 

respectat, iar preoții l-au practicat și cultivat 

cu sensul major pe care îl are în viata 

duhovnicească.  

 

 Umblatul cu icoana trebuie îndeplinit 

numai de preoți și diaconi (care sunt tot mai 

rari) împreună cu cântăreții și nu de cântăreți 

sau copii, așa cum se practică prin unele părți 

ale țării. El trebuie privit ca un act liturgic 

îndeplinit de slujitorii bisericești care 

îmbracă veșmintele liturgice adecvate 



6 

 

(preotul-epitrahilul, iar diaconul-orarul) și 

care fac din această vizită și prezență în 

casele credincioșilor un moment deosebit de 

rugăciune. Preotul binecuvântează casa, 

cântă troparul Nașterii și dă icoana la 

sărutare celor din casă. Momentul respectiv 

trebuie să-și păstreze sobrietatea și 

solemnitatea lui. Dacă îl lăsăm pe seama 

căntăreților sau copiilor, el pierde simțitor 

din semnificația lui. Copiii pot să contribuie 

la frumusețea sărbătorii umblând pe la casele 

oamenilor și cântând colindele tradiționale. 

Ei pot purta cel mult steaua cu care să 

colinde, dar nu icoana Nașterii pe care 

trebuie să o poarte numai preotul și nu 

cântărețul sau copiii singuri. Prezența 

preotului, purtarea icoanei și rostirea 

troparului, ca și binecuvântarea casei dau 

autoritate, seriozitate, solemnitate și sfințenie 

actului săvârșit cu această ocazie.  

 

 Prin rânduiala sfințirii caselor, le 

încredințăm pe acestea purtării de grijă a lui 

Dumnezeu. Casa nesfințită este, ca și omul 

nebotezat, vulnerabilă lucrării diavolului. În 

casa sfințită, creștinul este protejat de 

acțiunile celui rău, cu condiția să nu aducă el 

însuși răul în casa sa printr-o viață lipsită de 

Dumnezeu.  

 

 Încă din primele zile ale anului, 

slujitorii Sfintelor Altare merg la casele 

credincioșilor și vestesc minunea Botezului 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 

 

 Pe lângă vestirea acestui act al 

Botezului Domnului, preoții binecuvântează 

și sfințesc casele credincioșilor prin stropirea 

cu apa sfințită. Nu este întâmplătoare 

folosirea apei în actul de binecuvântare și 

sfințire a caselor, apa, ca element 

fundamental al creației, este asociată, pe 

lângă curățirea corpului uman și a diferitelor 

lucruri materiale și lucrării de curățire 

spirituală, de spălare a păcatelor și de 

renaștere la o nouă viată în Biserica întru 

Hristos. Apa sfințită poartă în ea puterea 

curățitoare și sfințitoare a harului 

dumnezeiesc. La slujba de sfințire a apei, 

preoții se roagă ca: "apa aceasta să se 

sfințească cu puterea, cu lucrarea și cu 

pogorârea Sfântului Duh", "pentru ca să se 

pogoare peste ea lucrarea cea curățitoare a 

Treimii celei mai presus de fire", pentru ca 

apa să fie "izvor de nestricăciune, dar de 

sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de 

boli, diavolilor pieire, îndepărtare puterilor 

celor potrivnice, plină de putere 

îngerească".Preoții se roagă de asemenea, ca 

"să se dea celor ce se vor atinge de dânsa și 

se vor stropi și o vor gusta: sfințire, sănătate, 

curățire și binecuvântare". 

 

 Obiceiul sfințirii caselor în Ajunul 

Bobotezei de către preoți este o înnoire a 

sfințeniei care trebuie să pătrundă în casele și 

în sufletele noastre, fiind o pregustare a 

marelui praznic al Bobotezei. 

 

 Vizita slujitorilor Bisericii la casele 

credincioșilor are și un scop pastoral-

misionar. Sărbătoarea Bobotezei reprezintă 

un prilej aparte, deosebit, am putea spune, 

pentru ca fiecare dintre preoți să-și viziteze 

credincioșii, pe lângă alte vizite pe care le fac 

în cursul anului bisericesc. Aceasta vizită 

este de fapt sfințirea caselor, a familiilor , a 

locurilor în care fiecare dintre credincioșii 

noștri își petrec mare parte din viată. Este un 

moment pe care credincioșii îl așteaptă cu o 

mare bucurie, având în sufletul lor credința 

că prin această primire a preotului se 

primește de fapt Biserica lui Hristos. Fiecare 

casă devine un Iordan al Botezului și al 

Epifaniei Domnului.  

 

 Toate aceste vizite pe care preotul le 

înfăptuiește, dincolo de scopurile liturgico-
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pastorale pe care le presupun, reprezintă o 

prezență necesară a slujitorului lui Hristos, a 

preotului, în mijlocul credincioșilor săi, ceea 

ce înseamnă de fapt prezența lui Dumnezeu 

alături de oameni. Astfel, preotul are 

posibilitatea să se apropie de credincioși, să 

le cunoască problemele și nevoile lor 

spirituale, bucuriile și necazurile lor, vizitele 

pastorale oferindu-i posibilitatea de a-i instrui 

pe credincioși în adevărurile de credință și 

cele morale.  

 

 Așadar, umblatul cu icoana este un 

obicei creștinesc vechi, care trebuie cultivat 

și păstrat cu sfințenie. El nu a fost inventat în 

timp pentru câștig bănesc, ci a făcut parte din 

gama de obiceiuri și tradiții bune și 

frumoase, care au însoțit prăznuirea măreței 

sărbători a Nașterii Domnului. El rămâne un 

prilej binecuvântat pentru o vizită pastorală 

de mare eficiență. Umblatul cu icoana este o 

obligație pastorală a preotului de la care nu se 

poate și nu are voie să se eschiveze. Cu 

această ocazie, preotul binecuvântează casa și 

masa credincioșilor, făcând din inimile și 

casele lor sălaș curat și potrivit în care să 

pătrundă Mântuitorul să Se nască și să 

rămână pururea cu cei care Îl primesc. 

 

 Înțelese astfel, vizitele pastorale 

reprezintă calea cea mai potrivită de 

cunoaștere a parohiei și a parohienilor, 

mijloacele pastorale cele mai eficiente menite 

să facă din parohia unde ele sunt cultivate o 

comunitate zidită pe temelia adevărului lui 

Hristos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(†) Nașterea Domnului 

(Crăciunul) 
——  •  —— 

 

 Sărbătoarea Naşterii Domnului 

(numită în popor Crăciunul), sărbătorită în 

fiecare an la 25 decembrie, ne aduce vestea 

venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu făcut 

om, pentru mântuirea noastră. Naşterea 

Mântuitorului a avut loc la nouă luni după 

Întruparea Sa de la Duhul Sfânt, la Buna-

Vestire, când Dumnezeu a trimis pe 

Arhanghelul Gavriil să vestească Fecioarei 

Maria: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, 

Domnul este cu tine!”. 

 

 Şi, primind ea graiul îngeresc şi 

zicând: ,,Iată roaba Domnului. Fie mie după 

cuvântul tău!”, îndată S-a zămislit Domnul 

nostru Iisus Hristos, Fiul şi Cuvântul lui 

Dumnezeu, în preacuratul ei pântece. Şi, 

după nouă luni, s-a dat poruncă de către 

Cezarul August să se înscrie toată lumea. Iar 

Iosif, logodnicul şi păzitorul Născătoarei de 

Dumnezeu, s-a suit la Betleem împreună cu 

ea, ca să se înscrie. Şi, de vreme ce Fecioara 

urma să nască, neaflând loc de găzduire din 

pricina mulţimii oamenilor, a intrat într-o 

peşteră săracă, ce era şi loc de adăpostire 

turmelor, şi acolo L-a născut fără stricăciune 

şi fără durere pe Domnul nostru Iisus Hristos, 

L-a înfăşat ca pe un Prunc şi L-a pus în ieslea 

dobitoacelor pe El, Ziditorul tuturor, Cel ce a 

venit să ne mântuiască pe toţi de patimile 

cele dobitoceşti. 

 

 Astfel s-a împlinit prorocia rostită de 

Miheia, cu peste 400 de ani mai înainte de 

venirea lui Hristos în lume: „Şi tu, Betleeme, 

pământul lui Iuda, nicidecum nu ești mai mic 

între căpeteniile lui Iuda, că din tine va ieşi 

Conducătorul, Care va paşte pe poporul Meu 

Israel” (Matei 2, 6; Miheia 5, 1). (c. în pg. 8) 
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(u. din pg. 7) 

 

 Acestui Prunc au venit să I se închine 

păstorii vestiţi de îngeri, apoi şi magii de la 

Răsărit, aducându-I daruri, ca unui Om şi 

Dumnezeu. Despre aceşti magi, Scriptura şi 

Tradiţia ne spun că se afla, pe vremea lui 

Moise, în pământul perşilor, un vrăjitor 

numit Valaam, care a prezis multe şi a spus şi 

acestea: „O stea răsare din Iacov; un toiag 

se ridică din Israel şi va lovi pe căpeteniile 

Moabului şi pe toţi fiii lui Set îi va 

zdrobi” (Numerii 24, 17). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Profeţia aceasta a fost lăsată moştenire 

celorlalţi prezicători, iar ei au făcut-o 

cunoscută şi înţelepţilor şi împăraţilor din 

Răsărit. Şi aşa a ajuns prezicerea şi la aceşti 

trei magi care se uitau pe cer să vadă o astfel 

de stea. Ei, ca oameni învăţaţi şi astronomi, 

când au văzut pe cer că o stea nu merge 

precum celelalte stele, de la răsărit la apus, ci 

de la miazăzi la miazănoapte, au cunoscut că 

această stea arată naşterea unui mare împărat. 

 

 Şi au mers după stea până la Ierusalim 

şi au întrebat: „«Unde este Împăratul 

iudeilor, Cel ce S-a născut? Că am văzut la 

răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm 

Lui». Şi, auzind, împăratul Irod s-a tulburat 

şi, chemând în ascuns pe magi, le-a spus: 

«Duceţi-vă şi cercetaţi cu de-amănuntul 

despre Prunc; dacă Îl veţi găsi, vestiţi-mă, ca 

să mă duc şi eu să mă închin Lui»”(Matei 2, 

1-3, 7-8). 

 

 Dar Irod spunea aceasta ca să afle 

unde este Pruncul şi să-L omoare. Şi au 

plecat magii de la Irod, iar steaua minunată 

pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea 

lor şi a coborât şi a stat deasupra locului unde 

era Pruncul. Şi, intrând, au găsit pe Hristos 

Domnul. Au căzut în genunchi, I s-au 

închinat şi i-au adus daruri: aur, smirnă şi 

tămâie. La porunca îngerului, nu s-au mai 

dus la Irod, ci s-au întors în ţara lor pe altă 

cale. Irod, văzând că magii nu l-au ascultat, s

-a mâniat foarte tare şi a trimis oştile lui ca să 

omoare pe copiii din Betleem de la doi ani în 

jos. 

 

 Pentru aceasta a fost trimis înger de la 

Dumnezeu şi a spus lui Iosif: „Scoală-te, ia 

Pruncul şi pe Mama Lui şi fugi în Egipt (…), 

fiindcă Irod va căuta Pruncul ca să-L 

ucidă”. Şi Iosif a făcut aşa. A luat pe Pruncul 

Iisus şi pe Maica Domnului şi s-au dus în 

Egipt (Matei 2, 13-14). 

 

 Şi aşa, în tirania lui, Irod, vrând să-L 

găsească şi să-L omoare pe Pruncul Iisus, s-a 

făcut ucigaşul a paisprezece mii de prunci 

nevinovaţi, pe care Biserica îi pomeneşte ca 

pe cei dintâi mucenici, pe 29 decembrie. 

 

 Pruncul Iisus însă a fost păzit în Egipt 

până la moartea lui Irod, apoi, prin îndemn 

de la înger, Iosif s-a întors în pământul lui 

Israel, dar a mers să locuiască în Nazaret. 

Acestui Prunc venit spre mântuirea noastră, 

lui Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, să ne 

închinăm şi noi şi să-I aducem ca dar viaţa 

noastră trăită după sfintele Lui porunci. 

 

Sursa: basilica.ro 

https://basilica.ro/
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Biserica Naşterii Domnului 

din Betleem  
  

 La mijlocul secolului al doilea, după a 

doua revoltă a evreilor, Împăratul Adrian i-a 

izgonit din Betleem pe evrei şi a plantat 

deasupra peşterii din Betleem o pădure sacră 

închinată lui Adonis-Tamuz. După 

proclamarea libertăţii cultului creştin în anul 

321, Patriarhul Macarie al Ierusalimului a 

cerut împăratului Constantin cel Mare 

restituirea locului sacru. Construcția bazilicii 

a început în 326, iar aceasta a fost sfinţită la 

31 mai 339. 

 

 Biserica avea o intrare monumentală 

(propilee) şi era compusă dintr-un atrium 

(pronaos), un naos divizat în cinci nave 

longitudinale prin patru rânduri de coloane şi 

altarul octogonal. Pelerini din secolele al IV-

lea şi al V-lea descriu bogăţia şi strălucirea 

mozaicurilor, a frescelor şi a marmurei 

folosite pentru împodobirea bisericii. Altarul 

octogonal avea în centru o mare deschidere, 

astfel încât credincioşii puteau privi în 

interiorul Sfintei Peşteri de sus, din biserică. 

Trepte largi duceau la locul cel sfânt al 

naşterii, credincioşii urcând şi coborând pe o 

singură scară. 

 

 După revolta şi distrugerile 

samaritenilor din anul 529, arhitectul 

Împăratului Iustinian zideşte deschiderea 

centrală şi construieşte în părţile laterale o 

intrare şi respectiv o ieşire pentru a permite 

închinarea în Sfânta Peşteră a unui număr cât 

mai mare de pelerini, într-un timp mai scurt. 

Însă noua biserică, deşi lărgită în interior, ca 

formă nu atinge eleganta impunătoare a celei 

dintâi. Cele 44 de coloane din naos, înalte de 

şase metri, de culoarea roşie, lucrate în stil 

corintian în piatră de provenienţă locală, sunt 

aşezate pe patru rânduri şi susţin capiteluri de 

marmură albă, frumos împodobite cu acante, 

iar deasupra fiecăruia, pe abaca, se găseşte 

sculptată o rozetă cu o cruce grecească. 

Structura arhitecturală a bisericii iustiniene a 

rămas aproape neschimbată până în zilele 

noastre. 

 

 În anul 614, hoardele persane ale lui 

Cosroe au cruţat bazilica, după ce au văzut 

un mozaic reprezentând adoraţia magilor – 

strămoşii lor. Iniţial arabii au respectat 

bazilica Naşterii Domnului, apoi s-a ajuns la 

un compromis: musulmanii aveau dreptul să 

se roage în absida de sus, iar creştinii în 

restul bazilicii. 

 

 Cucerirea Palestinei de către cruciaţi 

între anii 1096-1099 a deschis un nou capitol 

în istoria Betleemului. Biserica şi Sfânta 

Peşteră au fost luate de latini. Atunci a fost 

refăcută pardoseala de marmură, s-a pus un 

acoperiş nou din lemn de cedru şi învelit în 

plumb, pictură şi mozaicurile au fost 

restaurate, iar în jurul clădirii propriu zise s-a 

ridicat un sistem fortificaţii. 

 

 Biserica Ortodoxă şi-a recăpătat 

drepturile în anul 1757. Patriarhia 

Ierusalimului a rămas de atunci posesoarea 

Bisericii Naşterii şi a Sfintei Peşteri. 

 

 În anul 1881, catolicii franciscani 

construiesc alături de Biserica Naşterii, pe 

temelia paraclisului mănăstirii Sfintei Paula, 

o biserică pe care o închină Sfintei Ecaterina. 

 

 În perioada tulbure a secolului al XX-

lea, Biserica Naşterii şi Sfânta Peşteră au fost 

respectate şi ferite de orice primejdie, iar 

pelerini din toate colţurile lumii şi-au putut 

împlini visul de a se închina la locul în care a 

avut loc Nașterea Pruncului Sfânt. 

 

Sursa: doxologia.ro  
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În momentele grele ale prigoanelor lui 

Diocleţian, şi-a încurajat turma şi mai ales 

pe cei tineri.  

 

Sfântul Nicolae 
——  •  —— 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Sfântul Nicolae, Arhiepiscopul 

Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, unul 

dintre cei mai iubiţi Sfinţi ai Bisericii 

noastre, s-a născut în Patara Lichiei pe la 

anul 250 d.Hr., din părinţi evlavioşi şi bogaţi, 

care l-au crescut „în învăţătura şi certarea 

Domnului” (Efeseni 6, 4).  

 Sfântul Nicolae, mişcat de o sfântă 

dorire, a hotărât să meargă să se închine la 

Sfintele Locuri. În timpul călătoriei pe mare, 

au început să sufle vânturi foarte puternice şi 

a izbucnit o furtună cumplită. Călătorii şi 

echipajul îşi pierduseră cumpătul şi aşteptau 

să se înece. Nicolae, însă, îngenuncheat, se 

ruga cu stăruinţă către Domnul şi, iată!, 

minunea s-a întâmplat. Vânturile au încetat şi 

marea îndată s-a liniştit. Însă un marinar care 

era la catarg, a alunecat şi a căzut pe punte 

mort. Toţi s-au mâhnit că s-a pierdut viaţa 

unui om. Dar prin rugăciunile puternice ale 

Sfântului, marinarul a înviat ca şi cum s-ar fi 

trezit dintr-un somn adânc. 

 După pelerinajul la Sfintele Locuri s-a 

întors la Patara, unde a trăit în cuvioşie şi 

dreptate. Dumnezeu l-a învrednicit să fie 

hirotonit preot şi, după moartea 

Arhiepiscopului Mirelor Lichiei, să fie ales el 

Arhiepiscop. Nutrea o mare dragoste faţă de 

cei săraci şi neputincioşi. A întemeiat în 

arhiepiscopie un aşezământ pentru săraci, o 

casă de oaspeţi, un spital şi alte asemenea 

aşezăminte de binefacere. 

 În momentele grele ale prigoanelor lui 

Diocleţian, şi-a încurajat turma şi mai ales pe 

cei tineri. Pentru aceasta a fost arestat, închis 

şi chinuit. A îndurat însă toate prigoanele şi 

necazurile spre slava Domnului. După 

oprirea prigoanelor de către Împăratul 

Constantin cel Mare, şi-a reluat lucrarea 

pastorală în Mirele Lichiei. La anul 325 d.Hr. 

a luat parte la Sinodul I Ecumenic care are 

loc în Niceea Bithiniei şi a mustrat cu 

îndrăzneală şi curaj ereziile lui Arie, apărând 

cu tărie Ortodoxia şi dovedindu-se 

„îndreptător credinţei” şi învăţător al 

Evangheliei.  

 După ce s-a întors de la Sinod, şi-a 

continuat lucrarea pastorală până la adânci 

bătrâneţi, când şi-a predat duhul în mâinile 

Atotbunului Dumnezeu, la anul 330 d.Hr. 

Domnul l-a cinstit în chip osebit pentru viaţa 

lui creştină virtuoasă caracterizată de 

credinţa profundă în Atotputernicul 

Dumnezeu şi de nemăsurata dragoste a 

Sfântului pentru oameni. Domnul l-a arătat 

râu de tămăduiri şi izvor de minuni. A făcut 

minuni cât a trăit, iar după moartea sa 

minunile sale s-au înmulţit nenumărat. 

Sursa: Sfântul Nicodim Aghioritul, Sinaxarul 

celor 12 luni ale anului. Volumul I. Editura 

Dómos 2005 (Text preluat de pe pagina: 

http://www.pemptousia.ro/2012/12/sfntul-

nicolae-arhiepiscopul-mirelor-lichiei-6-

decembrie/) 
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„Soborului celui dintâi te-ai arătat apărător 

şi de minuni făcător, de Dumnezeu 

purtătorule, Spiridoane, Părintele nostru”.  

 

Sfântul Spiridon 
——  •  —— 

 

  

 

 

 

 

 Un moment important din viaţa 

Sfântului Spiridon este participarea sa la 

Sinodul I Ecumenic, care a avut loc în 

Niceea Bitiniei la anul 325 d.Hr., şi minunea 

pe care a săvârşit-o acolo, prin care a dovedit 

învăţătura Sfinţilor Părinţi, şi mai cu seamă a 

Sfântului Athanasie cel Mare. Şi anume că 

Dumnezeu este treimic, Tatăl, Fiul şi Duhul, 

şi că Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu nu este o 

creatură a Tatălui, ci Lumină din Lumină, 

Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, 

aşa cum au hotărât Părinţii în Simbolul de 

Credinţă. 

 În troparul Sfântului Spiridon este 

consemnat acest fapt: „Soborului celui dintâi 

te-ai arătat apărător şi de minuni făcător, de 

Dumnezeu purtătorule, Spiridoane, Părintele 

nostru”. Sfântul Spiridon, luând o cărămidă, 

s-a rugat cu ardoare şi pământul, focul şi apa 

din care era alcătuită s-au separat unele de 

altele, şi astfel a arătat taina Sfintei Treimi. 

 Cercetând acest Sfânt Sinod 

Ecumenic, doresc să înfăţişez cele două 

tradiţii teologice care s-au exprimat acolo pe 

durata discuţiilor. 

 Prima tradiţie era cea exprimată de 

Arie şi de cei de un cuget cu el, care 

teologhiseau „aristotelic”, folosind raţiunea 

şi speculaţia şi, în general, părerile lui 

Aristotel. Potrivit lui Aristotel, orice provine 

din fire este supus necesităţii. Arie, urmând 

această părere, susţinea că, dat fiind faptul că 

ceea ce este după fire este supus necesităţii, 

înseamnă că Tatăl nu L-a născut pe Cuvântul 

din firea Sa, ci L-a creat prin voinţa Sa şi, 

prin urmare, Cuvântul este creatură, prima 

făptură a creaţiei. 

 A doua tradiţie era exprimată de 

Sfinţii Părinţi, avându-l în frunte pe Sfântul 

Athanasie cel Mare, şi care teologhiseau 

„precum pescarii”, precum Sfinţii Apostoli 

care, deşi erau pescari analfabeţi, au ajuns să 

trăiască Cincizecimea şi, ca unii ce erau de-

Dumnezeu-văzători, au văzut că „Lumină 

este Tatăl, Lumină este Cuvântul, Lumină 

este şi Duhul Sfânt” şi astfel au devenit 

teologi şi au mărturisit că Fiul a fost născut 

de Tatăl după fire şi nu a fost creat după 

voinţă, şi de aceea este Dumnezeu adevărat. 

Astfel, foloseau pasaje de la Proroci, de la 

Apostoli şi de la Părinţii dinaintea lor, care 

erau de-Dumnezeu-văzători şi nu 

teologhiseau filosofic. 

 Concluzia trasă a fost aceea că metoda 

teologiei nu este speculaţia, raţionalismul, ci 

experienţa în Hristos. Părinţii Bisericii erau 

teologi empirici şi acelaşi lucru este valabil şi 

pentru Sfântul Spiridon. 

 Din Omilia Înalt Preasfinţitului 

Mitropolit de Nafpaktos, Ierótheos, la 

praznicul Sfântului Spiridon, 12 decembrie 

2012, în Biserica Sfântului Spiridon din 

portul Pireu  

Sursa: http://www.pemptousia.ro/2012/10/

sfantul-spiridon-al-trimitundei-12-

decembrie/ 
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Sf. Cuvios Daniil Sihastrul 
——  •  —— 

 

 Viața 
 

 Sfântul Daniil Sihastrul este prăznuit 

de Biserica Ortodoxă în fiecare an pe 18 

decembrie. 

 

 Se naște la 

începutul celui de-al 

XV-lea secol, într-un 

sat situat în apropierea 

orașului Rădăuți, unde 

primește numele de 

botez Dumitru. Pe când 

împlini 16 ani, Daniil 

este călugărit cu 

numele David la 

Mănăstirea “Sfântul 

Nicolae” din Rădăuți.  

 

 Mai apoi Ajunge la Schitul Sfântului 

Lavrentie, la circa 6 kilometri de Putna, locul 

care marchează intrarea sfântului în 

monahism. Ulterior alege să se retragă pe o 

stancă, pe un mal al pârâului Vițeul, unde va 

crea un paracris, la care pridvorul, naosul și 

altarul se mai pot vedea și în zilele noastre. 

Mai mult, dedesubt se poate orbserva o 

încăpere, săpată în întregime în piatră, pe 

care sfântul o va considera drept chilie. 

 

 Conform tradiției, se spune ca Daniil i

-a prezis Sfântului Domnitor Ștefan cel Mare 

faptul că va urca pe tronul Moldovei. Potrivit 

spuselor lui Ioan Neculce, Daniil îl îndeamnă 

pe Ștefan să nu se dea bătut în lupta sa 

împotriva turcilor. Mai mult, se spune că tot 

de la Daniil ar fi venit și îndemnul de a 

ctitori Mănăstirea Putna. De asemenea, 

Daniil a fost considerat sfânt încă de pe când 

trăia, vindecând pe cei bolnavi, alungând 

demonii și alinând suferințele. 

 

 Din păcate, data exactă a trecerii la 

Domnu nu se cunoaște, însă foarte mulți 

spun că acesta ar fi trecut la cele veșnice în 

preajma anului 1482, iar că a fost 

înmormântat în partea de sud a pronaosului 

bisericii Mănăstirii Voroneț. În zilele noastre, 

la mănăstirea Putna se găsește un deget, 

ferecat în argint și împodobit cu unsprezece 

mărgăritare și un granat. Pe acesta se poate 

vedea inscripția “Aceste relicve le-am ferecat 

eu Ghedeon, igumen ot Voroneț, cu toată 

cheltuiala mea în anul 7257 (1749), în 4 

decemvrie.” 

 

Chilia  
 

 După cum spune tradiția, el a săpat cu 

dalta într-o stâncă înălțată deasupra văii 

Vițăului un paraclis, iar dedesubt se află un 

alt loc scobit în piatră, care îi slujea drept 

chilie. 

 

 

 

 

 

  

 Se spune că sihastrul Daniil a viețuit 

în aceste locuri timp de 20 de ani. Vestea 

despre acest evlavios sihastru s-a răspândit 

repede, iar Daniil a început să fie căutat de o 

mulțime de credincioși. 

Sursa:calendarulortodox.ro/ro.wikipedia.org 

https://ro.wikipedia.org/
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DATE 

Calendar 
——  •  —— 

 

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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Succesul atelierelor este  

demonstrat și de numărul participanților… 

 

ATELIERE COPII 
——  •  —— 

 

 Atelierele organizate săptămânal în 

parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena 

din cartierul Odăi, Otopeni, au împlinit luna 

trecută un an de existență. Inițiativa 

părintelui paroh, Ion Iliuță, este susținută de 

câțiva profesori inimoși, care oferă cursuri 

gratuite de pictură, mozaic, șah, engleză, 

neogreacă și (începând din toamna aceasta) 

cateheză. Rezultatele nu întârzie să-și facă 

apariția: la sfârșitul anului școlar trecut în 

curtea bisericii a fost organizată o expoziție 

cu vânzare, prin care au fost valorificate 

lucrările realizate de copii la atelierele de 

pictură și mozaic. De asemenea, către 

sfârșitul anului școlar curent, cei care vor 

dori vor putea participa la olimpiada 

națională de limba neogreacă. 

 

 Succesul atelierelor este demonstrat și 

de numărul participanților, din ce în ce mai 

mare și de entuziasmul copiilor, care se 

bucură nu numai de oportunitatea de a învăța 

lucruri noi, ci și de aceea de a petrece timp 

împreună cu cei de aceeași vârstă și de a 

primi dragostea profesorilor-îndrumători.  

  

 Cursurile oferă informații tematice 

bogate, dându-le, în același timp, copiilor 

posibilitatea să se joace, să se destindă și să 

crească nu numai intelectual, ci și sufletește.  

Atelierele nu se adresează doar enoriașilor 

parohiei noastre, ci tuturor celor interesați, 

copii (cu vârste mai mari de cinci ani) sau 

adulți. Informații detaliate în legătură cu 

programul și conținutul cursurilor pot fi 

găsite pe pagina de internet a Parohiei 

Odăi: www.parohiaodai.ro. 

http://parohiaodai.ro/
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Programul Bisericii Odăi 

 LUNA DECEMBRIE 
——  •  —— 

 

 

01 decembrie, duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

Te-Deum pentru Ziua Națională 

Dezvelirea busturilor Sf. Împ. Constantin 

cel Mare și Sf. Constantin Brâncoveanu 

 

04 decembrie, miercuri, ora 17.00 

Taina Sfintei Spovedanii 

 

06 decembrie, vineri, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

Sf. Ierarh Nicolae 

 

07 decembrie, sâmbătă, ora 08.00 

Pomenirea celor adormiți 

 

08 decembrie, duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

 

11 decembrie, miercuri, ora 17.00 

Taina Sfintei Spovedanii 

 

15 decembrie, duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

 

17 decembrie, marți, ora 17.00 

Taina Sfintei Spovedanii 

 

18 decembrie – 24 decembrie, intervalul 

orar 10.00 – 18.00 

Vizită cu Crăciunul (Nașterea Domnului) 

 

21 decembrie, sâmbătă, ora 08.00 

Pomenirea celor adormiți 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

22 decembrie, duminică, ora 07.30 

Sfânta Liturghie 

Corul Symbol 

Sceneta ”Irozii” 

 

23 decembrie, luni, ora 18.00 

Sfințirea prinoaselor pentru Colindat 

 

24 decembrie, marți, ora 07:30 - 09.30 

Ajunul Crăciunului 

Program de împărtășit copii 

 

25 decembrie, miercuri, ora 07:30 

Nașterea Domnului - Crăciunul 

 

26 decembrie, joi, ora 07:30 

Soborul Maicii Domnului 

 

27 decembrie, vineri, ora 07.30 

Sf. Ap. Întâiul Mc. și Arhidiacon Ștefan 

 

29 decembrie, duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

 

31 decembrie - 01 ianuarie 2020,  

joi, ora 23.30 

Slujba de Te-Deum la trecerea între ani  

Priveghere – Utrenie și Sfânta Liturghie la 

Praznicul Tăierea împrejur cea după trup 

a Domnului 

Sf. Ierarh Vasile cel Mare arhiepiscopul 

Cezareei Capadociei 



 

 

Parohia Odăi cu Hramurile  

Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfinții Martiri Brâncoveni 

Str. George Topârceanu nr. 30, Otopeni, Odăile - Ilfov 

Pr. Ion D. Iliuţă: mobil: 0721 550 210 

www.parohiaodai.ro, e-mail: ilici78@yahoo.com 

Această revistă este realizată de Parohia Odăi sub atenta îngrijire a  Pr. Ion D. Iliuță. 

Concepție grafică și editare: Alexandru Costescu; 

Redactori: Anca Mihaela Ciule, Valentin Florian Magyar.                 Tipar: 

Iubiti credincioși, dacă aveți plăcerea să sprijiniți biserica prin donații, sponsorizări sau 

virament pentru 2% din impozit, o puteți face în contul: 

Contul de la BCR Sucursala Otopeni RO55RNCB0069149071070001 

CUI-ul 26989098 

Mulțumim! 

Să aşteptăm cu post şi rugăciune,  

Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos! 


