Biserica
Adormirea Maicii
Domnului – Dobroești
Buletin parohial
Decembrie 2020

Nașterea Domnului Iisus Hristos
Mari sfinți prăznuiți în decembrie

Sfântul Sava cel Sfințit
Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Sava cel Sfințit pe
5 decembrie.
Sfântul Sava s-a născut în anul
439 într-o familie de oameni bogați
din satul Mutalasc, de lângă
Cezareea Capadociei (Asia Mică) și
a fost ctitorul monahismului
palestinian. Părinții lui, Ioan și
Sofia, i-au insuflat încă de mic
valorile credinței creștine. Cum
tatăl său era ostaș, a fost mutat cu
slujba în Alexandria (Egipt). Deși
Sava nu avea decât 5 ani, părinții
l-au lăsat în grija lui Hermia, fratele
mamei, care trebuia să le
administreze și bunurile materiale.
Când avea 8 ani a intrat în
mănăstirea Cuviosului Flavian, nu
departe de satul Mutalasc. Flavian
l-a primit cu bucurie și l-a deprins
cu ostenelile vieții călugărești, cu
postul, rugăciunea și înfrânarea.
La vârsta de 18 ani, Sava s-a
dus la Ierusalim să se închine la
Sfântul Mormânt. În timpul iernii,

a stat în Mănăstirea Pasarion a
starețului Elpidie. Primăvara, Sava
l-a rugat pe starețul Elpidie să îl
primească între ucenicii lui, însă
cuviosul, considerând că este prea
tânăr pentru ostenelile pustniciei,
l-a trimis la Cuviosul Teoctist, la 20
km depărtare de Ierusalim, unde
erau primiți nou-veniții.

Când a împlinit vârsta de 30 de
ani, a cerut binecuvântare de la
starețul Longhin, urmașul lui
Teoctist, să stea cinci zile pe
săptămână în liniștea pustiei.
În retragere se dedica în primul
rând rugăciunii și în al doilea rând,
lucrului mâinilor. Făcea în această
vreme, 5 zile pe săptămână, 50 de
coșuri de nuiele.
După cinci ani, Cuviosul
Eftimie din munte l-a luat în pustia
Ruban (Ruva), unde a stat și
Mântuitorul timp de patruzeci de
zile. După moartea Sfântului
Eftimie, Cuviosul Sava s-a dus în
pustia dinspre răsărit, mai aproape
de Iordan, unde se afla și Cuviosul
Gherasim. S-a retras într-o peșteră
și a rămas acolo tot restul vieții. Cu
timpul, a întemeiat și o mănăstire
aproape de peștera sa, la început cu
70, apoi cu 150 de călugări, iar
locașul se numea „Marea Lavră”.
Duminica şi de sărbători, slujbele
se făceau în comun, iar monahii se
împărtăşeau cu Trupul şi Sângele
Domnului.
Patriarhul Salustiu al Ierusalimului l-a chemat pe Sfântul Sava
și, după multă stăruință și povățuiri,
l-a hirotonit preot când avea 53 de
ani. De atunci i-a rămas numele de
„Sava cel Sfințit”.
Tatăl Cuviosului Sava a murit în
Alexandria, iar mama sa, Sofia, a
venit la mănăstire aducând cu ea
banii rămași. Astfel, Sfântul Sava și
mama sa au clădit în mânăstire o
casă pentru străini și un spital
pentru bolnavi; au mai zidit un
(continuare în pag. a 2-a)
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spital în Ierihon și o mănăstire
mare pe Muntele Castel, din
apropiere. De asemenea, au clădit
și o mănăstire mai mică lângă
Muntele Castel, unde să fie primiți
călugării începători
Sub conducerea Sfântului Sava,
Marea Lavră a fost bastionul
principal în faţa asaltului ereziei
monofizite, între anii 512 şi 516.
A trecut la Domnul în ziua de 5
decembrie a anului 532.

Multe minuni s‑au săvârşit atât
în vremea vieţuirii sfântului la
mânăstirea care îi poartă numele,
cât şi după trecerea sa la Domnul.
Pe când obştea de la această sfântă
mânăstire era în formare, monahii
aveau o viaţă în duhul celei mai
curate trăiri duhovniceşti. O parte
dintre ei se nevoiau în peşterile
săpate în stâncile care înconjoară
aşezământul din pustie, iar ceilalţi
privegheau
neîncetat,
bucurându‑se de vieţuirea în asceză,
post şi rugăciune pe care de
bunăvoie şi‑au ales‑o.
Pe lângă toate aceste bucurii
pustniceşti, aveau însă şi o mare
îngrijorare, aceea a lipsei de apă.
Nu exista nici un susur de apă în
toată valea aceea populată de
călugări, motiv pentru care aceştia
trudeau mult pentru aducerea apei
de la distanţe foarte mari.
Văzându‑i Sfântul Sava din zi în
zi mai trişti şi mai îngrijoraţi, s‑a
retras o vreme în post aspru şi
neîncetată
rugăciune.
La
rugăciunea lui, din locul în care un
asin săpase cu copita a început să
izvorască apă. Toţi monahii au
alergat acolo şi s‑au minunat.
Acest izvor curge şi astăzi, apa
fiind
răcoroasă,
dar
şi
tămăduitoare de tot felul de boli.
Basilica

Sfântul Ierarh Nicolae
Pe
6
decembrie
facem
pomenirea
Sfântului
Ierarh
Nicolae.
Făcătorul cel mare de minuni,
ajutătorul cel grabnic și mijlocitorul către Dumnezeu, arhiereul
lui Hristos, Nicolae, s-a născut în
părțile Lichiei, în cetatea ce se
numește Patara.
Sfântul Nicolae, așa cum știm
de fapt, a făcut multe lucruri înalte
atât în viața lui pământească, cât și
după aceea.
Se povestește acea faptă de
milostenie a lui, făcută către o
familie în care erau trei fete
sărace. Tatăl lor era dispus să le
lase să-și trăiască viața de lume, o
viață în păcate, ca să poată să-și
ducă traiul lor mai departe. Aflând
sfantul Nicolae acest lucru, a
făcut, așa cum făcea el de obicei,
un gest care a fost salvator pentru
acea familie, ca și pentru multe
altele. În timpul nopții s-a dus cu o
pungă de bani de aur și i-a aruncat
pe fereastra unde știa că dorm cele
trei fete. Dimineața s-au trezit cu
această bogație neașteptată de
nicăieri. În noaptea următoare a
făcut acelați lucru; tatăl fetelor a
rămas uimit și era dornic să știe
cine e acest mare binefăcător. A
stat la pândă și, în noaptea
următoare, când a fost vizitat din
nou de sfântul Nicolae cu darul
lui, l-a observat. A căzut în
genunchi mulțumindu-i, așa cum
putea să mulțumească un tată
disperat în asemenea ocazii, că a
salvat cinstea celor trei fete ale lui.
De aceea, Sfântul Nicolae a
rămas patronul fetelor sărace și al
celor care vor să se mărite și nu
pot. Cele care se roagă cu adevărat
la sfântul Nicolae au acest răspuns
binefăcător de la el.
Sfântul Nicolae este cel care
dăruiește copiilor daruri. Acest
obicei este izvorât dintr-o minune
a sfântului Nicolae.
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Într-o călătorie Sfântul a trecut
pe la un han. Hangiul era un om
rău, un criminal am putea spune,
care înjunghiase trei copii în
pivnița lui. Sfântul Nicolae,
trecând pe acolo, a aflat. El a făcut
rugăciune, i-a binecuvântat și
copiii au săltat vii. Această minune
a rămas de neuitat. Din ea s-a
născut acest obicei, ca în ajunul
sărbătorii
Sfântului
Nicolae,
copilașii să primească ghetuțe sau
alte obiecte potrivite vârstei lor,
daruri de la Sfântul Nicolae.

Și alte multe minuni a făcut
sfântul Nicolae în viața lui
pământească.
Odată niște corăbieri, plutind
de la Egipt spre părțile Lichiei, li
s-a întâmplat o furtună mare, încât
și pânzele au fost aruncate jos, iar
corabia era să se sfarme de
tulburarea valurilor celor mari.
Atunci toți se speriară de moarte.
Și-au adus aminte de marele
arhiereu Nicolae – pe care niciodată nu-l văzuseră, decât numai
auziseră de dânsul, că este grabnic
ajutător celor ce-l cheamă întru
nevoi și s-au îndreptat cu
rugăciunile
către
dânsul
chemându-l în ajutor. Sfântul,
îndată s-a arătat lor și a intrat în
corabie, zicând: „Iată, m-ați
chemat și am venit ca să vă ajut;
deci nu vă temeți”!. Apucând
cârma, se vedea cum cârmuiește
corabia. Apoi, a certat vântul și
marea, precum și Domnul nostru
odinioară, Care a zis: „Cel ce
crede în Mine și lucrurile care le
fac Eu, acela le va face”. Astfel,
credinciosul rob al Domnului

poruncea
mării și vântului și
acelea îi erau ascultătoare.
Sfântul Nicolae a luat parte la
sinodul de la Niceea, primul sinod
ecumenic, când s-au făcut primele
șapte articole din Crezul nostru
creștin:
„Cred
întru
Unul
Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul…” și
celelalte articole.
Sfântul Ierarh Nicolae e unul
dintre cei mai populari sfinţi ai
creştinismului prin dragostea de
Iisus, dorința de adevăr și mila față
de oameni, pe care le-a trăit ca
ierarh.

Sfânta Muceniță Filofteia
Sfânta Muceniță Filofteia este
una din sfintele mucenițe cele mai
cinstite de pe teritoriul României.
Ea a trăit la începutul secolului al
XIII-lea pe teritoriul Bulgariei de
azi. Moaștele sale se găsesc în
biserica mănăstirii din Curtea de
Argeș, iar prăznuirea ei se face la 7
decembrie. Numele ei înseamnă
iubitoare de Dumnezeu.

Părintele Sofian Boghiu
Rugăciune către Sfântul
Ierarh Nicolae
O, preabunule părinte Nicolae,
păstorul și învățătorul celor ce
aleargă cu credință către a ta
folosire și cu fierbinte rugăciune te
cheamă pe tine, sârguiește degrab
a le ajuta. Izbăvește turma lui
Hristos de lupii ce o răpesc pe ea și
toate părțile creștinești le ocrotește
și le păzește, prin sfintele tale
rugăciuni, de gâlcevile lumești, de
cutremur, de venirea altor neamuri,
de robie și de războiul cel dintre
noi, de foamete, de potop, de sabie,
de boală și de moarte grabnică. Și
precum ai miluit pe cei trei bărbați
care ședeau în temniță și i-ai
izbăvit pe ei de mânia împăratului
și de tăierea sabiei, așa ne
miluiește și pe noi cei ce cu mintea,
cu cuvântul și cu lucrul suntem
întru întunericul păcatelor și ne
izbăvește de mânia lui Dumnezeu și
de chinul cel veșnic ca prin
mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila
și cu harul lui Hristos, Dumnezeu
să ne dea viață liniștită și fără de
păcat, ca să viețuim în veacul
acesta, și de partea stării de-a
stânga să ne izbăvească și în
partea de-a dreapta, împreună cu
toți sfinții, să ne învrednicim.
Amin.

Sfânta Muceniță Filofteia s-a
născut la începutul secolului al
XIII-lea în apropiere de orașul
Târnovo (Veliko Târnovo din
Bulgaria de astăzi), într-o familie
de țărani. Este crescută în dreapta
credință și evlavie de mama sa, care
moare când sfânta era încă mică.
Dar roadele evlaviei maicii sale
s-au vădit când Filofteia a mai
crescut.
Copila asculta de mică dumnezeieștile Scripturi, postind și
învățând să-și păzească neîntinată
fecioria. Dar, mai presus de toate, a
iubit milostenia. Copila săvârșea cu
statornicie și răbdare toate faptele
bune. Dar, după ce mama sfintei a
trecut la Domnul, tatăl ei s-a însurat
a doua oară. Mama vitregă nu a
iubit-o.
În acest timp, fericita fecioară,
de multe ori, văzându-i pe săraci și
pe flămânzi, se lăsa biruită de
milostivire le dădea hainele ei și le
împărțea din mâncarea pe care
mama vitregă i-o dădea ca să o
ducă la țarină, tatălui ei. Pentru
aceasta, tatăl ei se mânia și de
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multe ori o bătea fără milă,
poruncindu-i să nu mai facă aceste
fapte, dar sfânta nu-l asculta,
fiindu-i milă de săraci.
Ascultând de îndemnul celui
rău, tatăl fericitei s-a hotărât să o
pândească pe copilă ca să vadă ce
făcea cu mâncarea. S-a așezat la loc
potrivit și, pândind-o, a văzut că le
împărțea săracilor. Fiind biruit de
mânie
și
uitând
dragostea
părintească, s-a pornit asupra ei și
nemaifiind stăpân pe el, a aruncat
în ea cu toporul pe care-l avea la
brâu și, lovind-o, a rănit-o la un
picior. Din această rană, sfânta a
murit pe loc. Și tot locul acela s-a
umplut de lumină. Sfânta era în
vârstă de doisprezece ani când s-a
mutat la Domnul.
Tatăl său, venindu-și în fire, a
fost cuprins de spaimă și de
cutremur, întâi pentru că a ajuns
ucigașul fiicei sale, apoi din pricina
strălucirii dumnezeiești care se
revărsase în jurul sfintelor ei
moaște. Și vrând să ridice sfântul ei
trup, nu putea nici să-l atingă, nici
să se apropie de el. Văzând acestea,
a alergat în cetate și le-a spus
arhiepiscopului și conducătorilor
cetății tot ce se întâmplase și că
trupul fericitei zăcea pe pământ, și
că era cinstit de Dumnezeu cu
strălucire cerească. Aceasta auzind,
arhiepiscopul împreună cu maimarii cetății și cu popor mult, au
alergat cu făclii și cu tămâie și cu
rugăciuni, și văzând sfântul trup
strălucind
cu
acea
lumină
dumnezeiască, s-au minunat cu toții
și au lăudat pe Dumnezeu.
Înțelegând că sfânta vroia să
odihnească în altă parte, când s-a
pomenit de Biserica Domnească
cea din Târgul Argeșului, îndată s-a
ușurat trupul ei, chiar mai mult
decât greutatea sa firească.
Radu Vodă a adus sfintele ei
moaște în Țara Românească. Le-a
așezat în Biserica Domnească, în
orașul Argeș.
Acum se află în Paraclisul
Mănăstirii Curtea de Argeș. Și
acolo fiind, face multe minuni,
dând tămăduiri de tot felul de boli
celor ce aleargă cu credință la
sfintele ei moaște.

Sfântul Mucenic și
Arhidiacon Ştefan
Sfântul, slăvitul şi mult lăudatul
Apostol Ştefan Întâiul-mucenic a
fost unul din primii convertiţi
creştini dintre evreii greci, unul din
primii şapte diaconi hirotoniţi de
Apostoli şi primul mucenic al
Bisericii Ortodoxe.

Ştefan a fost de neam iudeu şi se
presupune că a învăţat ca şi Sfântul
Apostol Pavel la şcoala rabinică a
marelui învăţat din vremea aceea,
Gamaliel.
Era un gânditor adânc şi
vorbitor îndemânatic, bun psiholog,
cu
un
sentiment
religios
excepţional de cald şi de puternic,
însufleţit, sensibil, bun la suflet şi
delicat cum rar întâlneşti la o
personalitate oricât de puternică şi
de complexă ar fi. Ceea ce rostea
prin cuvânt, îndeplinea prin faptă.
El l-a cunoscut bine pe
Mântuitorul Hristos şi e de bună
seamă adevărat că şcoala cea mai
înaltă a făcut-o la picioarele lui
Iisus Hristos şi a continuat la şcoala
apostolilor. Dar ceea ce îl
caracteriaza cu devărat cel mai mult
era că avea o credinţă şi o râvnă
atât de mari pentru lucrarea
Domnului Hristos, încât Dumnezeu
l-a învrednicit să săvârşească
minuni şi semne mari în popor.
Zelul
lui
în
predicarea
Evangheliei i-l insufla nu numai
Duhul Sfânt, dar şi faptul că a fost
martor al Învierii Domnului, al
Înălţării Sale la cer şi al Pogorârii
Duhului Sfânt. Ca şi apostolii, el Îl
predica pe Mesia Cel prezis de
proroci, pe Hristos Cel înviat din
morţi. De aceea, fariseii şi

conducătorii poporului evreu nu-l
priveau cu ochi buni şi "le părea
rău că învăţa poporul şi vestea întru
Iisus învierea morţilor".(Faptele
Apostolilor IV, 1-2).
La
propunerea
Sfinţilor
Apostoli, Sfântul arhidiacon Ştefan
a fost ales în fruntea celor şapte
diaconi, adică primul dintre
diaconi. "Ştefan" în greceşte
înseamnă cunună.
La scurt timp după aşezarea lui
în slujba aceasta, unii din sinagoga
zisă a libertinilor şi a cirenenilor şi
a alexandrinilor şi a celor din
Cilicia şi din Asia, au început cu
Ştefan o ceartă de vorbe. Ea a
pornit de la faptul că unii ziceau
despre Mântuitorul că este profet,
alţii că este un înşelător, iar alţii că
este Fiul lui Dumnezeu. Apărând
credinţa cea adevărată cu privire la
Mântuitorul Hristos Care s-a născut
din pururea Fecioara Maria, s-a
răstignit pentru păcatele întregii
omeniri şi s-a înălţat la ceruri şi stă
de-a dreapta Tatălui ceresc, aceşti
iudei s-au hotărât să-l piardă. A fost
acuzat fals de blasfemie contra lui
Moise şi a lui Dumnezeu şi dus în
faţa sinedriului – înaltul tribunal
iudeu de judecată - spre a fi
judecat.
Iată că, la numai o jumătate de
an după sacrilegiul săvârşit faţă de
Domnul nostru Iisus Hristos,
procedura se repetă întocmai cu
Sfântul Ştefan. S-au găsit desigur şi
de data aceasta martori mincinoşi
care să mintă că l-au auzit vorbind
blasfemiator la adresa lui Moise, a
templului lui Solomon şi a lui
Dumnezeu. La toate acuzaţiile
aduse iată-l din nou pe Caiafa
întrebând: “Adevărate sunt acestea
care se spun împotriva ta, Ştefane?
Ce ai de spus?” În clipa aceea, toţi
şi-au îndreptat privirile spre victimă
şi Sfântul Evanghelist Luca –
martor al evenimentului- inspirat de
Duhul Sfânt, ne spune că: "cei ce
şedeau în sinedriu au văzut faţa lui
ca o faţă de înger".
Sfântul Ştefan rosteşte o
cuvântare lungă în care face o
descriere asupra poporului evreu,
extrăgând din profeţi adevărul că
Iisus este Mesia cel prezis de ei şi
iudeii sunt vinovaţi de uciderea lui.

În cuvântarea sa înlătură şi
anulează toate acuzaţiile nedrepte
aduse împotriva lui, arătând
valoarea Legii şi a profeţiilor pe
care le-a desăvârşit Stăpânul său
Hristos. Dar iată că ajunge la
punctul culminant al cuvântării
sale. Cuvintele sale sunt flăcări vii
ce înfierează cu focul adevărului lor
inimile fariseilor iudei. "Voi
pururea staţi împotriva Duhului
Sfânt; cum au fost părinţii voştri,
aşa sunteţi şi voi! Pe care dintre
proroci nu i-au prigonit părinţii
voştri? Şi au ucis pe cei care au
vestit mai dinainte sosirea Celui
Drept ai Cărui vânzători şi ucigaşi
v-aţi făcut voi acum. Voi care aţi
primit Legea întru rânduieli de la
îngeri şi n-aţi păzit-o!" (Faptele
Apostolilor VII, 51-53).

Dar iată o mare minune: Ştefan
fiind plin de Duh Sfânt şi-a
pironit ochii spre cer, a văzut
slava lui Dumnezeu şi a zis: "Iată
văd cerurile deschise şi pe Fiul
Omului stând de-a dreapta lui
Dumnezeu".
Sfânta Tradiţie ne spune că în
timp ce mulţimea ucidea cu pietre
pe Sfântul Ştefan, mai departe pe o
ridicătură de pământ, stăteau şi
priveau dându-i putere de a suferi
cu demnitate martiriul, însăşi Maica
Domnului însoţită de Sfântul Ioan
ucenicul cel iubit al Domnului.
La biserica ridicată în cinstea
Sfântului Ştefan pe colina de la
capătul Văii Iosafat, vin şi se roagă
numeroşi creştini din toate părţile
lumii.
Biserica pomeneşte mucenicia
Sfântului Ştefan în data de 27
decembrie.
Doxologia
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Nașterea Domnului
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!”.
Fecioara astăzi, pe Cel mai
presus de fiinţă naşte şi pământul
peştera, Celui neapropiat, aduce.
Îngerii cu păstorii slavoslovesc
şi magii cu steaua călătoresc. Că
pentru noi S-a născut Prunc tânăr,
Dumnezeu Cel mai înainte de veci.
(Condacul praznicului)
Iubiţi credincioşi,
Mare este praznicul împărătesc
de astăzi. S-a născut Hristos
Domnul din Fecioara Maria în
peştera cea săracă din oraşul
Betleem. Astăzi a venit Fiul lui
Dumnezeu pe pământ ca să ne
îndumnezeiască, să ne izbăvească
de întunericul necredinţei şi de
legătura păcatelor şi să ne ridice
din nou la cinstea cea dintâi. S-au
împlinit peste două mii de ani de
cînd S-a întrupat Mântuitorul
lumii, de când S-a culcat în iesle,
de cînd L-au cinstit magii cu
daruri - aur, smirnă şi tămâie -, de
când Îl căuta Irod să-L ucidă, de
când I s-au închinat păstorii din
Betleem şi de când I-au cântat
îngerii primul colind, prima
cântare îngerească de bucurie şi
împăcare. Imnul păcii şi al
împăcării între cer şi pămînt, între
Dumnezeu şi oameni pe care l-au
cântat îngerii la Betleem este
acesta: Slavă întru cei de sus lui
Dumnezeu şi pe pămînt pace, între
oameni bunăvoire.

Astăzi şi Biserica noastră
Ortodoxă saltă de frumuseţea
cântărilor care au început să se
cânte cu mult mai înainte de
Crăciun: Hristos Se naşte, slăviţiL; Hristos din cer, întîmpinaţi-L;
Hristos pe pămînt, înălţaţi-vă.
Cîntaţi Domnului tot pămîntul!
(Catavasiile Naşterii Domnului).
Astăzi, copiii cu steaua vestesc
bucuria Naşterii Domnului în
casele noastre, iar creştinii cântă
pe tot pământul colinde sfinte care
veselesc inimile credincioşilor şi
slăvesc pe Iisus Hristos, Care a
venit la noi să ne împace şi să ne
mîntuiască.

Astăzi,
clopotele
vestesc
Naşterea Domnului pe pământ, iar
Sfintele
Biserici,
pline
de
credincioşi, saltă de bucurie şi de
frumuseţea slujbelor, căci astăzi a
venit la noi Iisus Hristos,
Mântuitorul lumii. Astăzi toţi
creştinii buni, împăcaţi unii cu alţii
şi dezlegaţi de păcate, vin la
biserică să cânte, să se roage, să-L
întâmpine pe împăratul Hristos şi
să se împărtăşească cu Trupul şi
Sângele Domnului.
Să ştiţi, fraţilor, că Hristos S-a
născut cu trupul numai o dată la
Betleem, dar duhovniceşte Se
naşte permanent în inimile şi
sufletele noastre, prin biserică,
prin rugăciune, prin Sfânta
Liturghie şi prin Sfintele Taine.
Căci peştera din Betleem s-a
transformat în nenumărate biserici
creştine, răspândite astăzi în toată
lumea. Ieslea în care S-a culcat
Hristos este înlocuită astăzi cu
Sfintele Altare în care se săvârşeşte Sfînta Liturghie şi se
sfinţeşte Trupul şi Sângele Domnului. Fecioara Maria închipuieşte
Biserica Legii harului întemeiată
de Hristos, pe care nici porţile
iadului nu pot s-o biruiască (Matei
16, 18). Iosif închipuieşte Legea
Veche, care nu poate mântui pe
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oameni. Steaua de la răsărit, care
călăuzea pe magi, este învăţătura
Sfintei Evanghelii, care călăuzeşte
spre Dumnezeu pe calea mîntuirii
toată lumea. Magii închipuiesc
toate
neamurile
pământului
chemate la credinţa creştină.
Păstorii oilor de la Betleem
închipuiesc pe toţi păstorii
Bisericii Ortodoxe - episcopi,
preoţi şi diaconi - care păstoresc
turma lui Hristos spre mântuire.
Iar darurile aduse de magi
închipuiesc toate faptele bune pe
care trebuie să le facem şi să le
închinăm lui Hristos.
Fără păstori sufleteşti, fără
Biserică, fără Sfînta Liturghie, fără
Sfintele Taine, fără credinţă
dreaptă şi fapte bune, Hristos nu
vine la noi, nu Se naşte în inimile
şi casele noastre şi nu ne putem
mântui.

Să iubim Biserica precum
iubim pe Iisus Hristos Domnul. Să
ascultăm de preoţi şi de episcopi
aşa cum ascultăm de Dumnezeu.
Să trăim în dragoste unii cu alţii,
că toţi suntem fraţi şi copiii lui
Hristos. Să cântăm astăzi cântări
de laudă Pruncului Iisus Care S-a
născut pe pământ pentru mântuirea
noastră şi să ne rugăm împreună ca
Domnul păcii să facă pace în
sufletele noastre, să facă pace între
toate popoarele pământului, ca să
ne izbăvim de războaie şi de
moarte şi să putem cânta cu toţii
cântarea pe care o cântau îngerii la
Betleem: Slavă întru cei de sus lui
Dumnezeu şi pe pământ pace şi
între oameni bunăvoire. Amin.
Părintele Ilie Cleopa

Cântec de Crăciun

Naşterea Mântuitorului
În Betleem, colo-n oraş,
Dormeau visând locuitorii,
Iar lângă turmă, pe imaş,
Stăteau de pază, treji, păstorii.

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

Şi-n miez de noapte dulce cânt
Din cer cu stele-a răsunat,
Se rumenise cerul sfânt
Păstorii s-au cutremurat.

Azi cu stramoșii cânt în cor
Colindul sfânt și bun.
Tot moș era și-n vremea lor
Bătrânul Moș Crăciun.

Din slăvi, un înger coborî:
„Fiţi veseli!”- îngerul le-a spus,
„Plecaţi, şi-n staul veţi găsi
Pe Craiul stelelor de sus!”

E sărbătoare și e joc
În casa ta acum,
Dar sunt bordeie fără foc
Și mâine-i Moș Crăciun.

Păstorii veseli, în oraş,
Spre staul cu paşi iuţi porniră
Şi-un prunc atât de drăgălaş
Acolo-n paie ei găsiră.
Nici leagăn moale, nici vreun pat,
Doar fân mirositor pe jos,
Pe fân, în iesle sta culcat
Micuţul prunc: Iisus Hristos.
El, Fiul Domnului şi Crai
Al stelelor de farmec pline,
De-atunci cu drag, la voi, din Rai
Cu fiecare iarnă vine!…
Ion Creangă
Moş Crăciun
Tu iarăşi ai, om bun de azi,
Crăciun, cu ramuri verzi de brazi.
Colindul Sfânt tu iar îl ai,
Din glasuri coborând din rai.
Azi iarăşi vine Moş Crăciun
Cu obiceiul lui străbun,
Cu Dalbe flori şi Moş Ajun
Şi zeci colinde de Crăciun.
La Pruncul Mic şi Luminat
Cu toţii merg la închinat,
Tu, om al veacului de’acum,
Opreşte-te puţin din drum,
Căci vreau şi eu acum să-ţi spun,
La geam, Colindul de Crăciun.
Să ştii şi tu că Dumnezeu,
Făuritorul tău şi-al meu,
Dintr-o Fecioară-I zămislit,
În iesle, pe pământ venit.
Şi azi se naşte pentru noi,
Noi, fii ai vremurilor noi.
Mereu să credem cu temei
Noi, oameni din mileniul trei,
Că Moş Crăciun dac-a venit,
De Dumnezeu ni-i dăruit.

Colind basarabean
Tu ești lumina cea sfântă
Precistă blagoslovită
Că ai născut pre Fiul Sfânt
Oamenilor pre pământ.
Tu ești cinste îngerească
Și slavă apostolească,
Biruința sihăstrească,
Nădejdea călugărească.
La toți sfinții ești cunună
Cu Cocon Fiu împreună
Toți se satură cu tine
De Dumnezeiasca pâine.
Tu ești izvor de viață
Adăpi bine cu dulceață
Și ești Maica adevarată
C-ai născut Fiu făr’de tată.
Mai întai și mai cinstită
Decât soarele mai sfântă
Întru totul ești sfințită
De David ești proroocită
De-nțeleptul Solomon
Și de Sfântul Ghedeon
Ești ieslea sălășluită
Și cartea pecetluită.
Cartea ne scrie cu drepții
Unde doresc înțelepții
Și de-acum până-n vecie
Mila Domnului să fie.

Și-acum te las, fii sănătos
Și vesel de Crăciun,
Dar nu uita, cât ești voios,
Române să fii bun!
Colinde, colinde
Colinde, colinde,
E vremea colindelor,
Căci gheaţa se-ntinde
Asemeni oglinzilor.
Şi tremură brazii
Mişcând rămurelele,
Căci noaptea de azi-i
Când scânteie stelele
Se bucură copiii,
Copiii şi fetele,
De dragul Mariei
Îşi piaptănă pletele...
De dragul Mariei
Şi-al Mântuitorului
Luceşte pe ceruri
O stea călătorului.
Mihai Eminescu
Cu Dumnezeu la masă
La Sărbătoarea de Crăciun
Noi colindăm din casă-n casă,
Ne punem straie noi şi calde
Şi stăm cu Dumnezeu la masă.
Să se-ncălzească lângă vatră,
Că vine şi El de departe,
Să-i facem patul să se culce,
Să-i dăm veşminte moi, curate.
Când Marea Stea va da de
veste
Pe toată faţa pământească,
Şi magii toţi când vor veni,
La noi, aici, au să-L găsească.
Nu-n peşteră ca alte dăţi,
Dormind pe piatra friguroasă,
În anu-acesta de Crăciun,
Vom sta cu Dumnezeu la masă.
Mariana Dobrin

Radu Gyr
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