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Programul Liturgic pentru
lunile Noiembrie - Decembrie


1 Noiembrie

8:30 Utrenia
9:00 Sfânta Liturghie
 8 Noiembrie 8:30 Utrenia
9:00 Sfânta Liturghie
(Sărbătorirea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil)
 15 Noiembrie 8:30 Utrenia
9:00 Sfânta Liturghie
(Sărbătorirea Sfântului Apostol Filip, Hramul şi
Ocrotitorul Bisericii noastre)
 22 Noiembrie 8:30 Utrenia
9:00 Sfânta Liturghie
(Prăznuirea Intrării Maicii Domnului în Biserică)
 29 Noiembrie 8:30 Utrenia
9:00 Sfânta Liturghie
(Sărbătorirea Sfântului Apostol Andrei)
 6 Decembrie 8:30 Utrenia
9:00 Sfânta Liturghie
(Sărbătorirea Sf. Nicolae şi a Sf. Mc. Filofteea)
 13 Decembrie 8:30 Utrenia
9:00 Sfânta Liturghie
 20 Decembrie 8:30 Utrenia
9:00 Sfânta Liturghie
10:30-11:30 Serbarea de Crăciun
 25 Decembrie 8:30 Utrenia
9:00 Sfânta Liturghie
(Slujba Naşterii Domnului, Crăciunul)
 27 Decembrie 8:30 Utrenia
9:00 Sfânta Liturghie
(Sărbătorirea Sfântului Arhidiacon Ştefan)

TRADIŢII ŞI OBICEIURI ROMÂNEŞTI LA MARGINE DE LUME

Purtandu-ne paşii pe meleaguri atât de îndepărtate, luând viaţa de la capăt într-o societate cu o
mentalitate atat de diferită, unde diversitatea culturii se prezintă atât de evident, înfruntând viaţa cu
greutăţile ei şi fiind departe de familia noastră, de prietenii noştrii de ţara noastră, un singur gând ne aduce
puţină alinare în suflet: gândul la Dumnezeu, la cei dragi, la ţara noastră şi tradiţiile cu care am crescut.
Această alinare o găsim venind în Sfânta Biserică unde credincioşii caută puţinăa mângâiere, linişte
sufletească, scăpând de sub povara singurătaţii şi fiind asiguraţi că Dumnezeu care este IUBIRE, ajută pe
fiecare om care IL caută şi îi cere ajutorul.
Tot la fel îşi împlineşte misiunea şi Biserica noastră, împletind rugăciunea şi Sfintele Slujbe cu
faptele de milostenie şi încercând să păstreze vie mostenirea pe care o avem de la stramoşii nostri, ea fiind
pentru mulţi singurul “bagaj” cu care au plecat printe străini.
În acest sens de fiecare dată am organizat şi activităţi cu conotaţie culturală şi traditională,
promovand cultura şi tradiţia noastră românescă atât generaţiei de copiii care s-au născut aici în Australia
cât şi societăţii în care trăim.
Astfel în data de 22
august 2015 am organizat o
Expoziţie de fotografie cu
tema”Natura creaţie a lui
Dumnezeu”. Lucrările expuse
aparţin doamnei Aurelia
Coser, enoriaşă a parohiei
noastre care prin dragostea
faţă de natură şi pasiunea
pentru fotografie, a reuşit să
surprindă peisaje sublime
care au impresionat prin
detaliul, culoare şi
profesionalismul cu care au
fost făcute. Doamnele din
parohia noastră au pregătit
bunătăţi culinare cu care au
încântat publicul participant.
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În data de 31
octombrie s-a organizat
o”Şezătoare tradiţională”pusă
în scenă de doamnele şi
tinerii din parohia noastră!
Spectacolul a pus în scenă în
modul cel mai natural,
atmosfera de la şezătorile de
odinioară, unde lucrul şi
munca se îmbină în modul cel
mai plăcut cu cântecul şi voia
bună.

Ţin pe această cale să mulţumesc tuturor celor care participă la activităţile pe care le organizăm,
tuturor care ne susţin financiar şi moral, mulţumesc copiilor şi părintilor şi nu în ultimul rând mulţumesc
Consiliului Parohial şi Comitetului de doamne, oamenii din spatele acţiunilor, care muncesc ore întregi ca
totul să fie bine organizat şi mai ales care se bucură să aducă fericire în sufletul tuturor celor celor care
participă la aceste evenimente.

Fiţi binecuvântaţi!
Pr Romanescu Ion
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de cult are o lungime de 18 metri, o lăţime de
10 metri şi înălţimea de 25 de metri. Că o
curiozitate, naosul şi pronaosul nu sunt
despărţite cu o uşă, ci doar de un chenar de uşă
montat între două coloane.

Mănăstirea Curtea de Argeş

Mănăstirea Curtea de Argeş.

Situată la capătul unui bulevard cu tei bătrâni
de sute de ani, Mănăstirea Curtea de Argeş
este cel mai important loc de pelerinaj şi
rugăciune din judetul Argeş, având hramul
“Adormirea Maicii Domnului“.

De-a lungul timpului a fost supusă la mai
multe lucrări de restaurare. Forma actuală a
fost dată de arhitectul francez Andre Lecomte
du Nouy şi de arhitectul român Nicolae
Gabrielescu, în a doua jumatate a secolului al
XIX-lea. Lucrările de refacere au fost
terminate în anul 1885 iar biserica a fost
sfinţită la 12 octombrie 1886.
În interior atrage atenţia atât pictura murală în
ulei executată de pictorii francezi F. Nicolle,
Ch. Renouard şi de romanul N.
Constantinescu din Curtea de Argeş, cât mai
ales grupul celor 12 coloane reprezentând pe
cei 12 Apostoli. Tot în interiorul Mănăstirii se
află moaştele Sfîntei Filofteea, părţi din
moaştele Sfinţilor Serghie, Vach şi a
Muceniţei Tatiana şi Evanghelia Învierii din
Sâmbăta Mare, scrisă cu litere de aur de
Regina Elisabeta. De asemenea aici odihnesc
rămăşiţele pământeşti ale Regilor Ferdinand şi

Ctitorită în vremea domnitorului Neagoe
Basarab, între 1512 – 1517, mănăstirea este
parte a celei mai celebre legende româneşti:
“Legenda Meşterului Manole“. Cunoscută şi
drept Biserica Episcopală, deoarece a fost
scaun episcopal între anii 1739 şi 1748, lăcaşul
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Carol I, precum şi ale reginelor Elisabeta şi
Maria.

meşteri pentru a ridica lăcaşul de cult. Dar,
ceea ce ei construiau ziua, se dărâma noaptea.
Într-o noapte, Manole a visat că dacă-şi zideşte
soţia în unul din ziduri, construcţia va rezista.

Catapeteasma bisericii de la mănăstirea Curtea
de Argeş.
Izvoarele istorice spun că la Curtea de Argeş a
avut loc canonizarea, la 16 august 1517, a
Sfântului Ierarh Nifon (+1508), Patriarh al
Constantinopolului şi Mitropolit al Munteniei
(1500-1505). De aici, moaştele sale, aşezate
într-un sicriu de argint, placat cu aur, au fost
trimise la Mănăstirea Dioniseu-Athos. Tot în
acest lăcaş s-a refugiat Sfântul Cuvios Martis
Sofronie de la Cioara, unul dintre apărătorii
credinţei ortodoxe din Transilvania.
Datorită notorietăţii şi încărcăturii spirituale de
care se bucură, Mănăstirea Curtea de Argeş se
află pe mai toate pliantele şi albumele de
prezentare a României. În fiecare an, potrivit
ultimelor statistici, trec pe aici circa 100.000
de turişti şi pelerini. Cele mai aglomerate zile
sunt la sărbatoarea “Adormirii Maicii
Domnului”, la Izvorul Tămăduirii şi de Sfânta
Filofteea. La această ultimă sărbătoare,
moaştele Sfintei sunt scoase afară şi
credincioşii trec pe sub ele, existând credinţa
că apără de boală şi de rele.

Intrarea în curtea Mănăstirii Curtea de Argeş.
A doua zi, când nevasta sa Ana a venit să-i
aducă de mâncare, Manole a zidit-o pe latura
sudică. Când totul a fost gata şi Neagoe
Basarab a rămas impresionat de frumuseţea
Mănăstirii, a poruncit slujitorilor să ia scările
care duceau la acoperiş pentru că meşterii să
nu mai poată coborî şi să facă altă biserică mai
frumoasă. Atunci, Manole şi-a făcut aripi din
sită că să zboare, dar s-a prăbuşit. Se spune că
în locul unde a atins pământul a ieşit un izvor
care reprezintă lacrimile lui Manole. De altfel,
izvorul se află chiar în apropierea Mănăstirii.
Moaştele Sfîntei Filofteea, o fetiţă de
12 ani, care sunt depuse în paraclisul
Mănăstirii. Se spune că, fetiţa mergea cu
mâncare la muncitorii angajaţi de tatăl sau.
Într-o zi, însă, ea a dăruit mâncarea
cerşetorilor întalniţi pe drum. Atunci, tatăl a
ucis-o cu o lovitură de topor. Corpul fetiţei nu
a putut fi ridicat de jos decât în momentul în
care a fost pomenit numele Mănăstirii Curtea

Legende
“Legenda Mesterului Manole” de care
este legat numele mănăstirii Curtea de Argeş
spune că domnitorul tocmise pe cei mai mari
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de Argeş. Din acest motiv, preoţii au hotărât să
ducă moaştele la această mănăstire.

În centrul oraşului se află ruinele Curţii
Domnesti, din secolul XIII, din care s-au
păstrat bine două pivniţe de case boiereşti.
Apoi mai este Biserica Domnească “Sf.
Nicolae“, care adăposteşte mormântul
domnitorului Vlaicu Vodă.

Biserica Domnească “Sf. Nicolae” din Curtea
de Argeş, care adăposteşte mormântul
domnitorului Vlaicu Vodă.

Alte puncte de atracţie turistică
Biserica mănăstirii Curtea de Argeş.

În oraşul Curtea de Argeş, turiştii mai pot
vizita Biserica San Nicoară, care datează din
secolul al XIV-lea, clădită pe un platou înalt,
probabil împreună cu prima curte domnească,
despre care, unii istorici spun că ar fi fost
modelul după care a fost construită Biserica
din Densus.

Cum se ajunge
Mănăstirea Curtea de Argeş este situată la 150
de km de Bucureşti sau la 36 de km nord-vest
de Piteşti. Accesul se poate face pe autostrada
Bucuresti – Pitesti, după care se intră pe un
drum care duce spre Curtea de Argeş. Cei care
doresc să se cazeze au de ales între multe
pensiuni de diferite categorii sau un hotel
situat la 200 de metri de mănăstire.
Adresa: Str. Basarabilor nr. 1, Curtea de
Argeş, Jud. Argeş,

Se spune că pecetea marchează locul în care a
fost zidită Ana – Mănăstirea Curtea de Argeş.
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SFINŢII ARHANGHELI
MIHAIL ŞI GAVRIL
Biserica lui Hristos dreptmăritoare prăznuieşte, odată pe
an, pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil împreună cu
soborul tuturor îngerilor. Prin cuvîntul "arhanghel"
înţelegem "mai mare peste îngeri" sau "cel dintîi dintre
îngeri". Iar "înger" înseamnă "vestitor", pentru că îngerii
vestesc pe pămînt şi fac cunoscută oamenilor voia lui
Dumnezeu. Îngerii sînt "duhuri slujitoare" cum spune
proorocul David: Cela ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe
slugile Tale pară de foc (Psalm 103, 5). Ei au fost creaţi de
Dumnezeu mai înainte de om şi de lumea văzută, dar nu prin cuvînt, ci numai cît a gîndit,
Dumnezeu i-a şi creat. Îngerii sînt împărţiţi, după Sfinţii Părinţi, în nouă cete şi fiecare ceată are o
anumită misiune de împlinit în cer şi pe pămînt. Îngerii sînt duhuri, adică au trupuri nemateriale,
nemuritoare sau, cum spune Sfîntul Apostol Pavel, au "trupuri cereşti" adică trupuri îngereşti, care
sînt deosebite de cele pămînteşti şi sufleteşti ale oamenilor, care sînt muritoare. Scopul principal
pentru care au fost creaţi îngerii, care formează lumea nevăzută, este pentru a-L slăvi neîncetat pe
Dumnezeu. Apoi pentru a împlini întru toate voia Lui, pentru a face cunoscută oamenilor voia lui
Dumnezeu şi pentru a ajuta pe oameni să împlinească poruncile Lui.
Sfinţii Părinţi au fixat, însă, o zi de cinstire închinată Sfinţilor Îngeri şi Arhangheli pentru
că ei ne ajută să cunoaştem voia Domnului şi s-o putem împlini. Această zi este 8 noiembrie,
pentru că numărul 8 este simbolul vieţii veşnice; iar noiembrie este a noua lună de la creaţie, care
s-a săvîrşit în luna martie, ca un simbol al celor nouă cete îngereşti.
Dintre toţi Sfinţii Părinţi cel mai bine vorbeşte despre îngeri Sfîntul Dionisie
Areopagitul, ucenicul Sfîntului Apostol Pavel. El spune că îngerii se împart în nouă cete, fiecare
avînd numele şi misiunea sa. Cetele îngereşti sînt împărţite în trei ierarhii sau grupe şi anume:
ierarhia cea mai de sus, aproape de Preasfînta Treime, este formată din Serafimi, Heruvimi şi
Tronuri. Ei stau în jurul tronului lui Dumnezeu înconjuraţi în văpaie de foc şi fac cunoscută voia Lui
îngerilor de mai jos. Ierarhia din mijloc este formată din Domnii, Puteri şi Stăpînii, cum îi numeşte
şi Sfîntul Apostol Pavel, vasul cel ales al lui Hristos. Ei domnesc peste îngerii de mai jos şi stăpînesc
puterile iadului şi întreg universul. Ierarhia cea mai de jos este formată din Începătorii, Arhanghelii
şi Îngeri. Aceştia sînt cei mai aproape de oameni, cărora le fac cunoscută voia lui Dumnezeu şi-i
ajută să scape de cursele şi atacurile îngerilor răi, adică de ispitele şi amăgirile diavolilor.
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Sfinţii Arhangheli sînt în număr de şapte, care stau înaintea tronului slavei lui Dumnezeu,
după cum spune însuşi Sfîntul Ioan Evanghelistul: Ioan, celor şapte Biserici care sînt în Asia ... şi de
la cele şapte Duhuri care stau înaintea Scaunului Lui (Apocalipsa 1, 4). Şi aceştia sînt: Mihail,
Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil şi Varahiil. Fiecare arhanghel are o anumită misiune divină de
îndeplinit.
Mihail, ce se tîlcuieşte "puterea lui Dumnezeu", este voievodul oştilor cereşti şi cel dintîi
din ceata Sfinţilor Arhangheli. El poartă sabie de foc şi are slujba de a păzi legea lui Dumnezeu şi de
a birui puterea vrăjmaşilor. Cînd Lucifer a greşit în cer şi au început a cădea mulţime de îngeri,
atunci toate puterile cereşti tulburîndu-se, a stat Arhanghelul Mihail în mijloc şi a strigat: Să luăm
aminte! Din clipa aceea a încetat căderea îngerilor, căci toţi luînd aminte de glasul lui şi la greşeala
îngerilor răi, au căzut înaintea slavei lui Dumnezeu, preamărind numele Lui. Tot Mihail s-a certat cu
diavolul în pustiul Arabiei pentru trupul lui Moise, zicînd: Certe-te pe tine Domnul! (Iuda 1, 9). De
asemenea, el a însoţit pe poporul ales din Egipt în pămîntul fădăduinţei. El a adus cele zece
pedepse peste poporul cel împietrit al lui Faraon. El s-a arătat păzitor oştilor lui Isus Navi, căruia i-a
zis: Eu sînt Voievodul oştilor Domnului şi acum am venit (Iosua 5, 14).
El a stins cuptorul celor trei tineri din Babilon. El a păzit pe Daniil cu viaţă, în groapa cu
lei. El a adus foc şi pedeapsă peste cetăţile cele desfrînate, Sodoma şi Gomora. El a dat biruinţă lui
Ghedeon în luptă. El a scos viu pe Lot din Sodoma. El a făcut multe minuni, precum cea din Colose,
minunea din Mînăstirea Dochiarul (Sfîntul Munte) etc. Iar la sfîrşitul veacului, tot el, împreună cu
ceata arhanghelilor, va suna din trîmbiţă, va scula pe cei morţi şi va aduna toate limbile la
judecată, după mărturia Sfîntului Apostol Pavel care zice: Că Însuşi Domnul, întru poruncă, cu
glasul Arhanghelului şi întru trîmbiţa lui Dumnezeu, se va pogorî din cer (I Tesaloniceni 4, 16).
Gavriil, ce se tîlcuieşte "bărbat-Dumnezeu", este arhanghelul bunelor vestiri de bucurie,
care are misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari dumnezeieşti. El nu mai poartă sabie de
foc, ci crin de neîntinată bucurie. El este foarte dulce la vedere şi plin de dumnezeiască blîndeţe.
Pentru aceasta a şi fost ales şi trimis de Dumnezeu la Fecioara din Nazaret să-i vestească taina cea
mare a întrupării Domnului. Tot el a adus vestea zămislirii Maicii Domnului dumnezeieştilor ei
părinţi Ioachim şi Ana. El a vestit în templu Sfîntului Zaharia că soţia lui va naşte la bătrîneţe pe
Sfîntul Ioan Botezătorul. El a dus vestea cea bună Anei, mama proorocului Samuil.
Sfîntul Arhanghel Gavriil a dus la cer rugăciunea Fecioarei Maria cînd petrecea în templu.
El i se arăta adesea şi-i descoperea taine negrăite. Îi aducea hrană îngerească la Sfînta Sfintelor. El
a auzit cel dintîi despre taina întrupării lui Hristos, mai înainte decît toţi îngerii. El a rostit cel dintîi
numele Preadulcelui Iisus. El a pus nume Sfîntului Ioan Botezătorul. El a vestit păstorilor că în
Betleem s-a născut Mesia. El a cîntat cel dintîi Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt
pace, între oameni bunăvoire! (Luca 2, 14). El a învăţat pe păstori să cînte. El a descoperit magilor
taina întrupării. El a liniştit pe Iosif cînd voia să lase pe Fecioara Maria. El i-a poruncit să fugă în
Egipt cu Pruncul şi iarăşi să se întoarcă în Nazaret.
Sfîntul Gavriil ocroteşte pe fecioare, acoperă pe mame, păzeşte pe prunci, duce
rugăciunile cele fierbinţi la Dumnezeu şi aduce înapoi împlinirea cererilor. El slujeşte tainelor celor
mari şi ajută la înmulţirea şi mîntuirea neamului omenesc.
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Dintre toţi Sfinţii îngeri, cei mai mari binefăcători ai oamenilor s-au arătat Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil, din care pricină se şi pomenesc astăzi cu alese prăznuiri şi cîntări de
laudă, dimpreună cu toate cetele îngereşti. Se cuvine deci şi nouă păcătoşilor, ce sîntem păziţi de
îngeri, să ne adunăm la sfintele biserici şi să lăudăm astăzi soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi
Gavriil, cerînd ajutorul lor.
Să nu uităm că Sfinţii Arhangheli sînt cei dintîi îngeri mijlocitori între Dumnezeu şi noi
oamenii. Ei au grijă şi milă de creştini şi-i ajută pe calea mîntuirii mai mult decît ceilalţi îngeri.
Sfîntul Mihail este protectorul direct al călugărilor, al armatelor creştine, al voievozilor, care purtau
cu ei pe cîmpul de luptă icoana Marelui Arhanghel. Sfîntul Gavriil este, mai ales, protectorul
fecioarelor creştine, al familiei creştine, protectorul mamelor care nasc copii, ca şi protectorul
copiilor şi al călugăriţelor iubitoare de feciorie şi iubitoare de Hristos.
În ţara noastră cultul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil este foarte răspîndit.
Numeroase sînt bisericile cu hramul Sfinţilor Arhangheli, numeroşi sînt şi credincioşii români care
le poartă numele. În multe case se vede icoana Sfinţilor Arhangheli şi nu puţini din bunii noştri
creştini citesc acatistul lor. Părinţii noştri aveau mare evlavie şi pentru îngerii păzitori pe care-i
primeau de la botez şi se îngrijeau cu mare atenţie să nu facă vreun păcat ca să nu alunge de la ei
pe îngerii buni.
Sfinţii îngeri neîncetat slăvesc pe Dumnezeu. Ei iubesc şi pe sfinţii din cer şi pe noi cei de pe
pămînt. La fel şi noi, să ne iubim ca nişte fraţi, lăsînd ura, mînia, bătăile, judecăţile, minciunile.
Sfinţii îngeri ascultă unii de alţii, cei mai de jos de cei mai de sus şi toţi de Dumnezeu. La
fel şi noi să ascultăm de mai-marii noştri, de părinţii care ne-au născut, de cei ce ne învaţă şi ne
ajută la mîntuire. Să ascultăm şi de glasul conştiinţei cînd ne mustră pentru păcate, cînd ne trimite
la biserică, la spovedanie şi la cele bune. Să ascultăm şi de îngerii noştri păzitori. Să nu-i mai
întristăm cu tot felul de păcate. Sfinţii îngeri se bucură de mîntuirea noastră (Luca 15, 10), ajută la
îndreptarea noastră şi plîng cînd noi păcătuim sau sîntem aruncaţi în gheenă. La fel şi noi să facem.
Să ne bucurăm pentru sporul aproapelui şi să plîngem pentru căderea lui. Să dăm sfat celui ce
are nevoie de el. Să nu minţim pe nimeni. Să îndemnăm şi pe alţii la pocăinţă, la biserică, la post şi
rugăciune.
Sfinţii îngeri nu se bîrfesc, nu se răzvrătesc, nu se mînie, trăiesc în bună rînduială. La fel şi
noi, să nu ne mîncăm cinstea unul altuia, să avem răbdare în toate ispitele, să fugim de tulburare,
de mînie, de ceartă, de pofte şi patimi trupeşti. Să trăim ca fraţii, în dragoste unii cu alţii, că sîntem
fiii Tatălui ceresc.
De vom trăi în armonie, în iubire, în viaţă curată şi în rugăciune, vom imita pe îngeri şi
vom deveni creştini adevăraţi, iar Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil ne vor acoperi cu
acoperămîntul aripilor lor cele îngereşti de tot răul şi primejdia.
Să rugăm, deci, pe sfinţii îngeri şi Arhangheli să ne fie ajutători în viaţă şi izbăvitori de
duhurile cele rele, iar înaintea Tatălui ceresc calzi rugători pentru mîntuirea sufletelor noastre.
,, La multi ani” tuturor ce poartă numele Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil!
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INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI
-21 NOIEMBRIE-

Intrarea Maicii Domnului în
Biserică este prăznuită pe 21
noiembrie. Această sărbătoare este
cunoscută în popor sub denumirea de
Vovidenia sau Ovedenia.
Părinţii Maicii Domnului sunt
Sfinţii Ioachim şi Ana. Lipsiţi de copii,
dar cu credinţă în Dumnezeu, L-au
rugat pe Dumnezeu să le dăruiască cinstea de a fi parinţi, făgăduind că dacă vor avea
un copil, il vor duce la templu şi îl vor închina Lui. Un înger le vesteşte că vor avea o
fata pe care o vor numi Maria. Sfinţii Ioachim şi Ana nu au uitat de promisiunea
facută lui Dumnezeu şi la trei ani de la naşterea Maicii Domnului au dus-o pe fiica lor
la templu.
Aici a fost întâmpinată de marele preot Zaharia, tatăl Sfântului Ioan
Botezatorul, care a dus-o în cea mai sfântă încăpere din acest loc, în Sfânta Sfintelor,
unde a stat până la vârsta de 15 ani. A fost condusă în acel loc sfânt, pentru că ea
însăşi avea să devină "Sfânta Sfintelor" lui Dumnezeu, sălaş a lui DumnezeuCuvantul. Din ea, Cel Necuprins, Cel Veşnic, avea să ia trup, să Se facă cuprins în
pântecele ei.
Deşi sunt persoane care susţin că lucrul acesta era cu neputinţă, totuşi Biserica,
în cântările ei afirmă: "Ceea ce s-a hrănit în Sfânta Sfintelor, celei îmbrăcate cu
credinţă şi cu înţelepciune şi cu neîntinata feciorie, mai marele Gavriil i-a adus din
ceruri închinăciune".
Informaţii despre acest eveniment din viaţa Maicii Domnului avem în
"Evanghelia după Iacov" sau "Protoevanghelia", o scriere apocrifă din secolul al IIlea.
Precizăm că dintre sărbătorile închinate Maicii Domnului, numai
"Bunavestire" are la bază un eveniment istoric consemnat în Sfânta Scriptură (Luca I,
26-38). Despre celelalte sărbători, evangheliile canonice nu ne dau mărturii,
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informaţiile provenind din Sfânta Tradiţie şi din evangheliile necanonice (apocrife).
Părintele profesor Ene Braniste afirma că această sărbătoare a luat naştere în
secolul VI. "Pe 20 noiembrie 543, Justinian a zidit la Ierusalim, lângă ruinele
templului, o biserică închinată Sfintei Fecioare, care, spre deosebire de una mai
veche, a fost numită biserica Sfânta Maria "cea nouă". Conform obiceiului, a doua zi
după sfinţire, adică pe 21 noiembrie, a început să fie serbat hramul (patronul)
bisericii, adică însăşi Sfânta Fecioară, serbarea fiind consacrată aducerii ei la templu".
În Apus, sărbătoarea a fost adoptată de papa Grigorie XI-lea, care a cinstit-o
pentru prima dată în anul 1374, la Avignon.
Începând cu data de 21 noiembrie, în cadrul slujbei Utreniei, se cantă
Catavasiile: "Hristos Se naşte, slăviti-L!..." Este o sărbătoare care ne pregăteşte şi pe
noi să-L facem pe Hristos să Se nască tainic în noi.
Nu este de ajuns să ştim că Fecioara Maria a fost dusă la Templu şi a stat până la
vârsta de 15 ani. Important este să pătrundem în înţelesul profund al evenimentului
istoric şi să descoperim că prezenţa ei în Sfânta Sfintelor, e roditoare: face ca Fiul lui
Dumnezeu să Se nască din ea. Deci, Hristos Se va naşte, va muri şi va învia tainic cu
tot omul care vieţuieşte în Biserică.
În această zi, copiii pun crengi de măr în vase cu apă. Acestea, ţinute în lumină
şi căldură, înmuguresc şi înfloresc, şi sunt folosite în noaptea de Anul Nou drept
sorcove. Să nu uităm că în colindele româneşti se cantă, în plină iarnă, despre florile
dalbe, flori de măr, sau despre măruţ, mărgăritar. Dacă am fi cu luare aminte la
colinde, nu am avea cum să nu ne întrebăm ce măr ar putea face în decembrie flori
dalbe? Şi de ce măr? Pentru că strămoşii nostri ştiau de la bătrânii lor că acea
nuieluşă a Sfântului Nicolae trebuie să fie una de măr, iar dacă aceea înflorea până de
Naşterea Domnului, înseamna că sfântul a mijlocit pentru iertarea celui căruia i-a
dăruit crenguţa, flori dalbe.
Pentru ca bucuria sărbătorii Intrarea Maicii Domnului în Biserică să nu fie
umbrită de post, Biserica a rânduit ca pe 21 noiembrie să fie dezlegare la peşte.
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Sfântul Andrei - Apostolul românilor

Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit pe
data de 30 noiembrie. S-a născut în
Betsaida Galileia, localitate situată pe ţărmul
Lacului Ghenizaret, în nordul Ţării Sfinte.
Din Sfânta Scriptură aflăm că era fratele lui
Simon Petru. Amândoi au fost pescari,
alături de tatăl lor. Având în vedere că
Andrei era evreu, nu ştim cu certitudine dacă numele Andrei era numele său real (acesta
fiind de origine grecească). Potrivit cercetătorilor, numele Andrei era destul de prezent
printre evrei, înca din perioada sec. II-III d.Hr.
Pentru romani, numele apostolului Andrei este legat de lupi. Se susţine că acest nume
- Apostolul Lupilor - deriva din vechea denumire a dacilor, daoi, (lupi), dar şi de la simbolul
lor - lupul. Lupul era chiar un simbol al sanctuarelor Daciei. Legendele spun că acest
animal a fost alături de daci la căderea Sarmizegetusei şi că cel care era căpetenia lupilor,
l-ar fi vegheat pe Apostolul Andrei prin pustia Dobrogei spre Peştera care i s-a oferit ca
adăpost.
Sfântul Andrei - ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul
Sfântul Andrei, înainte de a deveni ucenic al lui Hristos, a fost ucenic al Sfântului Ioan
Botezătorul. Dorinţa de a-L urma pe Hristos se naşte în el, în momentul în care Sfântul Ioan
rosteşte cuvintele: "Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii" (Ioan 1, 29). Însă,
chemarea sa la apostolie se face mai târziu şi este relatată de Sfântul Evanghelist Matei :
"Pe când Iisus umbla pe langă Marea Galileii, a văzut doi fraţi, pe Simon ce se numeşte
Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Şi le-a zis:
"Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers
după El" (Matei 4, 18-20).
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Când mai este Andrei menţionat în Scriptură?
Scriptura îl descoperă pe Andrei la înmulţirea pâinilor şi a peştilor (Ioan 6, 8-9) şi
după învierea lui Lazăr când, împreună cu Filip, îi spune lui Hristos că niste elini, veniţi în
Ierusalim cu prilejul sărbătoririi Paştelui iudaic, doresc să-L vadă (Ioan 12, 20 - 22).
Unde a vestit Sfântul Andrei învăţătura lui Hristos?
Potrivit tradiţiei, teologilor şi
istoricilor, Sfântul Apostol Andrei
a fost primul propovăduitor al Evangheliei la
geto-daci. În Istoria bisericească, Eusebiu de
Cezareea (+ 339/340) afirma: "Sfinţii Apostoli ai
Mântuitorului, precum şi ucenicii lor, s-au
împrăştiat în toată lumea locuită pe atunci.
După traditie, lui Toma i-au căzut sorţii să
meargă în Parţia, lui Andrei în Sciţia, lui Ioan în
Asia". Calendarul gotic (sec. al IV-lea) şi
Martirologiile istorice occidentale (sec. VIII-IX) susţin şi ele ipoteza misiunii Sf. Andrei în
Sciţia. Tradiţia ca Sfântul Apostol Andrei a predicat la sciţi a fost reluată şi de scriitori
bisericeşti. De exemplu, călugărul Epifanie (sec. VIII), în "Viaţa Sfântului Apostol Andrei",
afirma că între popoarele evanghelizate de el se numărau şi sciţii. Sinaxarul Bisericii
constantinopolitane mentionează că Andrei "a predicat în Pont, Tracia şi Sciţia". După un
alt izvor, păstrat în acelaşi Sinaxar, Sfântul Apostol Andrei ar fi hirotonit ca episcop la
Odyssos sau Odessos (Varna de azi), pe ucenicul său Amplias, pe care Biserica Ortodoxă
îl prăznuieşte în fiecare an la 30 octombrie. Probabil este Amplias cel amintit de Sfântul
Apostol Pavel în epistola către Romani (16, 8). Prezenţa colindelor, legendelor, obiceiurilor
din Dobrogea, închinate Sfântului Andrei, întăresc credinţa că acesta a vestit Evanghelia
lui Hristos în ţara noastră.
Moaştele din Patras
Sfântul Andrei a murit ca martir la Patras. Deşi nouă ne este cunoscută tradiţia care
afirmă că Apostolul Andrei a murit pe o cruce în formă de X, se susţine că această tradiţie
datează din secolul al XIV-lea. Nu se cunoaşte data martirizării. Unii istorici îl fixează în
timpul persecuţiei împăratului Nero, prin anii 64-67, alţii în vremea persecuţiilor iniţiate de
Domiţian (81-96).
În anul 357, moaştele Sfântului Andrei au fost aşezate în Biserica Sfinţilor Apostoli
din Constantinopol, cu prilejul sfinţirii acestei biserici. Cardinalul Petru de Capua va duce
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moaştele Sfântului Andrei în Italia, în catedrala din Amalfi, în timpul Cruciadei a IV-a. În
anul 1462, în vremea papei Pius al II-lea, capul Sfântului Andrei ajunge la Roma, iar de
aici a fost dus în Catedrala din Patras, în biserica cu hramul Sfântul Andrei.
Peştera Sfântului Andrei
Peştera în care se crede că a vieţuit Sfântul Apostol
Andrei, cât timp a propovăduit pe teritoriul românesc, se
află la aproximativ 4 km sud-est de localitatea Ion Corvin,
judetul Constanta. În actuala biserică din peşteră, în
pronaos, într-o nişă, se află un fel de pat, scobit iniţial în
piatră, despre care tradiţia spune că pe el se odihnea
apostolul Andrei. În vara anului 1944, Peştera
transformată în biserică a fost sfinţită de către Episcopul
Tomisului, Chesarie Pănescu. La scurt timp după aceasta,
trupele ruseşti invadatoare au distrus-o. Abia după 1990,
prin râvna cuviosului monah Nicodim Dinca, biserica a fost
refacută şi redată cultului. Astăzi, mii de credincioşi vin aici pentru a se ruga pe locul unde
a trăit Apostolul Andrei.
Sfântul Andrei - Ocrotitorul României
Sfântul Sinod al Biserici Ortodoxe Române a hotărât în anul 1995 ca sărbătoarea
Sfântului Andrei să fie însemnată cu cruce roşie în calendarul bisericesc, iar în anul 1997
Sfântul Andrei a fost proclamat "Ocrotitorul României". Ziua de 30 noiembrie a fost
declarată sărbătoare bisericească naţională.

La mulţi ani celor ce poartă numele Sfântului Apostol Andrei !
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Sfântul Nicolae - Pastorul iubirii

Ce mare răsplată făgăduieşte Domnul Iisus Hristos celor milostivi! În toată
frumuseţea şi puterea ei, această virtute a dragostei şi a milostivirii este
întruchipată în cel pe care astăzi îl proslăvim cu inimile noastre evlavioase şi
credincioase - în persoana hrănitorului de orfani, a mângâietorului celor necăjiţi, a
mijlocitorului şi rugătorului pentru toţi cei care caută ajutorul lui Dumnezeu şi
milostivirile Lui, Ierarhul şi Făcătorul de Minuni Nicolae. Întru slava iubirii sale el
străluceşte pe bolta Bisericii, iar strălucirea acestei slave acoperă întreg pământul.

Virtutea milostivirii este cea mai înaltă dintre toate virtuţile. Cine plineşte porunca lui Hristos - porunca dragostei şi
milostivirii - acela plineşte toată Legea creştină. Aceasta nu este cugetarea noastră, omenească. Aceasta este însăşi
învăţătura Domnului Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne învaţă: „De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar
dragoste nu am, făcu-tu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul
meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte" (1 Corinteni 13,1, 3). Şi ce roade minunate aduce această
sfântă şi mare virtute, dată nouă de către Domnul şi Mântuitorul nostru! în curgerea întregii noastre vieţi pământeşti ne
adresăm Domnului cu cereri şi rugăminţi de a ne fi iertate păcatele noastre.
Noi le regretăm şi dorim să le răscumpărăm. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că păcatele pot fi răscumpărate prin
milostenie, prin virtutea milostivirii, prin roadele iubirii (vezi Daniil 4, 24). Ce mare mângâiere este pentru inima noastră
păcătoasă! Pentru noi ar fi o mare fericire dacă milostivirea lui Dumnezeu ar pogorî peste întreaga noastră viaţă, peste
toate făptuirile noastre. Astfel, am săvârşi faptele iubirii şi ale milostivirii! Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: „Cel ce
seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va şi secera, iar cel ce seamănă cu dărnicie cu dărnicie va şi secera" (2 Corinteni
9, 6).
Semănând în jur seminţele iubirii şi ale milostivirii, noi parcă îI silim pe Domnul să facă milostivire cu noi. Ceea ce
noi dăm celui sărman, flămând, celui nevoiaş, ceea ce facem celui suferind, celui ce plânge, mângâ-indu-l, atrage asupra
noastră binecuvântarea Domnului Dumnezeu. Scris este în Dumnezeiasca Scriptură: „Cel ce are milă de sărman
împrumută Domnului" (Pilde 19,17). Iar Dumnezeu va răsplăti mereu prin mărini-moasa-i răsplătire Părintească.
Cine dintre noi nu vrea ca, în ziua necazului, a bolii, a încercării, Domnul să fie milostiv cu noi, să caute la
suferinţele şi tânguirile noastre cu a Sa cercetare Părintească, plină de iubire? Către aceasta ne duce calea milostivirii.
Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Fericit cel care caută la sărac şi la sărman; în ziua cea rea îl va izbăvi pe el Domnul.
Domnul îl va păzi pe el şi îl va păstra în viaţă. Domnul îl va întări pe el pe patul suferinţei" (Psalm 40,1-3).
Iată care sunt roadele acestei virtuţi, ale acestei sfinte porunci - privitoare la dragoste şi milostivire -din Legea
noastră creştină, lăsată nouă de către Domnul şi Mântuitorul nostru, spre plinire fără abatere întru această viaţă
pământească. Domnul Dumnezeul nostru, în Care noi credem, în Sfânta Scriptură este numit Tatăl celor orfani şi
sărmani. Şi oare prin ce altceva putem câştiga bunăvoinţa Tatălui nostru Cel Ceresc, afară de milostivirea noastră către
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cel sărac, către cel sărman, către cel ce plânge, către cel care se tânguieşte, către toţi cei ce au nevoie de compătimirea
noastră, de mângâierea noastră, de ajutorul nostru.
Iar cel care îl necăjeşte pe cel sărman, pe cel sărac, pe cel care strigă după ajutorare, acela îşi întoarce inima sa
de la amarul fratelui său, acela îl jigneşte în persoana fratelui său mai mic pe însuşi Domnul Dumnezeu. Şi, oare, ce fel
de cerere ar face Domnului Dumnezeului său omul cel fără de îndurare? Ce milostivire aşteaptă acela care el însuşi nu
face milostenie şi nu se arată a fi iubitor şi cu milostivire către fratele său?
De s-ar aşeza la rugăciune şi ar cere milostivire de la Domnul, alături ar veni cel de la care s-a întors. Şi cel care a
fost trecut cu vederea va spune Domnului: „Nu face milostivire cu acesta, căci nici el nu a făcut milă cu mine". Iar dacă
omul cel neîndurat, omul a cărui inimă nu are compătimire, ar cere ajutor în vremea necazului şi a încercărilor sale,
Domnul i-ar putea răspunde cu dumnezeieştile Sale cuvinte: „Judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă"
(Iacov 2,13).
Dacă Domnul îngăduie ca pe pământ să fie sărmani, amărâţi, necăjiţi, flămânzi şi întristaţi, nu este doar pentru a
încerca răbdarea şi dragostea lor, ci şi pentru ca să îndrepte inima noastră către faptele iubirii şi ale milostivirii. Pentru
aceasta bate la uşa casei tale cel sărac - ca prin milostivire să răscumperi păcatele tale (Daniil 4,24). Şi pentru aceasta îi
întâlneşti în calea ta pe cei care sunt necăjiţi şi amărâţi, suferinzi, pe cei care caută ca tu să arăţi dragoste frăţească şi
milostivire, pentru ca tu să plineşti această dumnezeiască poruncă a Domnului nostru Iisus Hristos.
Iar noi, iubiţii mei, trebuie ca nu numai să nu trecem cu vederea nici un prilej de a ajuta pe cel ce aşteaptă de la noi
ajutor duhovnicesc sau material, ci să şi căutăm astfel de împrejurări, pentru ca inima noastră să se îmbogăţească în
bune făptuiri, ca viaţa noastră să fie luminată de acestea, după cuvântul lui Hristos: „Aşa să lumineze lumina voastră
înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din Ceruri" (Matei 5,16).
Prin fapte mici dobândim lucruri măreţe. Prin cele vremelnice dobândim cele veşnice. Prin cele stricăcioase le aflăm
pe cele nestricăcioase. Pentru faptele iubirii şi milostivirii Domnul făgăduieşte celor milostivi cea mai mare răsplată pe
care o poate dobândi sufletul creştinesc - milostivirea lui Dumnezeu. Căci El pururea este credincios dumnezeiescului
Saucuvânt.
In persoana marelui Ierarh şi Făcător de Minuni Nicolae - al cărui sfânt nume îl chemăm dimpreună întreaga
Biserică Ortodoxă, cu simţământ de evlavie deosebită, în ziua prăznuirii sale - avem o pildă vie, un chip de iubire şi
milostivire plin de mireasmă du-hovnicească cerească preabine înmiresmată!
Toată viaţa lui pământească a fost urzită din faptele iubirii. Şi toată viaţa de după moarte, pe care o petrece în
împărăţia slavei celei veşnice, este închinată nevoinţei slujirii oamenilor, căci nu e suflet care să se fi tânguit înaintea lui
şi să nu fi aflat răspuns în inima plină de iubire a Sfântului Nicolae. Despre nenumăratele dovezi ale acestui fapt ştie
fiecare creştin ortodox.
Fie ca prin ale sale sfinte milostiviri, din sfânta sa pildă să se inspire fiecare dintre noi cei care am păşit pe calea
către mântuirea cea veşnică! Fie ca viaţa fiecăruia dintre noi să se îmbogăţească în fiecare zi cu acele bune făptuiri care
atrag privirea Tatălui Ceresc, care alcătuiesc podoaba vieţii omeneşti! Aceste fapte bune ne vor aduce şi nouă,
păcătoşilor, fericire nepreţuită, bucurie neasemănată, nu pământească, degrab trecătoare, ci veşnică - să fim miluiţi de
către Domnul şi împreună cu El să ne îndulcim în vecii nesfârşiţi de bucuria împreună sălăşluirii celei veşnice.

Pentru rugăciunile Sfântului Nicolae, să ne învrednicească Domnul pe noi toţi de această bucurie!
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Sfânta Filofteia
În calendarul sfinţeniei creştine, la 7 decembrie este
pomenită Sfânta Muceniţă Filofteia, ale cărei moaşte se găsesc la
Curtea de Argeş. După anumite ştiri privitoare la viaţa ei, aflăm că
s-a născut pe la începutul veacului al XIII-lea în orasul Târnovo,
care pe atunci era capitala "imperiului romano-bulgar", întemeiat şi
condus o vreme de fraţii Petru şi Asan, români de neam. I s-a dat
din botez numele "Filofteia", care în greceşte înseamnă "iubitoarea
de Dumnezeu", lucru pe care îl va dovedi cu fapta în cursul scurtei
sale vieţi pământeşti. Se spune că şi mama viitoarei sfinte era
româncă de neam, din sudul Dunării şi o femeie foarte evlavioasă.
De la ea a deprins prunca Filofteia dragostea de Dumnezeu şi de aproapele, faptele de milostenie,
rugăciunile şi postul şi alte virtuţi care trebuie să împodobească sufletul unui adevarăt creştin. Fiind
copilă încă, Dumnezeu a chemat la Sine pe vrednica sa mamă, rămânând astfel orfană. Cu încredere
în Dumnezeu, a rămas în casa părintească, respectând toate cele ce învăţase de la mama ei, trăind
mai mult pentru Hristos şi pentru cei aflaţi în suferinţă.
Dar după o vreme tatăl ei s-a recăsătorit, luându-şi o femeie cu o viaţă cu totul diferită de cea a
primei sale soţii. Era firesc atunci ca această femeie să n-o iubească pe Filofteia, obişnuită cu
rugăciunea, cu postul şi cu mila faţă de aproapele. Drept aceea, s-a pornit cu multă ură împotriva
acesteia, mai ales când se ducea la biserică sau când se ruga şi făcea fapte de milostenie. În acelaşi
timp, căuta să întărâte şi pe tatăl blandei copile împotriva ei. Dar toate vorbele de ocară, bătăile şi
muncile la care o punea tatăl şi mai ales mama ei vitregă, n-au putut s-o abată de la virtutile care îi
împodobeau sufletul, mai ales de la faptele milosteniei. In inima ei se întipăriseră cuvintele
Mântuitorului: "Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui" (Matei 5, 7), dar mai ales cuvintele pe
care le va spune El la dreapta judecată: "Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu şi moşteniţi împărăţia
cea pregatită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să manânc, însetat am
fost şi Mi-aţi dat să beau, străin am fost şi M-aţi primit, gol am fost şi M-aţi îmbrăcat, bolnav am
fost şi M-aţi cercetat, în temniţă am fost şi aţi venit la Mine " (Matei 25, 34-36). Intre altele, de
multe ori cand ducea mâncare tatălui ei la camp, o parte din ea o dădea unor oameni săraci. Intr-una
din zile, pe când avea 12 ani, acesta a urmărit-o ca să vadă ce face cu mâncarea pe care trebuia să io aducă la câmp. Incredinţându-se că o dădea celor lipsiţi, s-a înfuriat atât de tare, încat a scos
securea pe care o purta la brâu şi a aruncat-o asupra fetei. A rănit-o grav la un picior, încat după
puţină vreme şi-a dat sufletul în mâna Ziditorului a toată faptura. Nevrednicul tata, inspaimantat de
uciderea propriei sale copile, a incercat sa-i ridice trupul spre a-l inmormanta. Dar Dumnezeu a
ingreuiat în asa fel cinstitul ei trup, incat nici tatal ucigas, nici alti oameni n-au putut sa-l ridice.
Ingrozit, a alergat la arhiepiscopul cetatii Tarnovo, istorisindu-i toate cele intamplate. Acesta, impreuna cu mai marii cetatii, cu preoti, calugari şi multime de credinciosi, s-au indreptat spre locul în
care se afla trupul neinsufletit al tinerei Filofteia. Toti s-au incredintat ca erau în fata unei minuni
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dumnezeiesti. Ierarhii şi preotii aflati acolo, au savarsit slujba prohodiriiei, dupa care au incercat sai ridice cinstitul trup, spre a-l duce în catedrala arhiepiscopala din Tarnovo. Nici de data aceasta
cinstitul ei trup n-a putut fi ridicat. Au inteles ca Filofteia putea fi socotita acum ca o adevarata
mucenita a lui Hristos şi ca ea insasi nu voia sa fie dusa în cetatea Tarnovo. Sinaxarul ei arata ca
sfintii slujitori au inceput sa spuna numele unor orase, biserici şi manastiri din dreapta şi din stanga
Dunarii, spre a vedea daca nu se usureaza trupul sfintei, la rostirea vreunuia din ele. Cand s-a rostit
numele orasului Curtea de Arges, deodata trupul s-a usurat şi a putut sa fie ridicat. A fost instiintat
de indata domnitorul roman de la Arges de dorinta sfintei Filofteia, ca cinstitul ei trup sa fie adus în
tara sa. A fost intampinat la Dunare de domnitor, ierarhi, preoti, calugari şi credinciosi, cu
rugaciuni, cantari duhovnicesti, lumanari şi tamaie. Sicriul cu trupul ei a fost dus apoi la Curtea de
Arges.
Adevarul este ca moastele ei au ramas la Tarnovo şi au fost aduse în Tara Romaneasca numai
dupa anul 1393, cand taratul bulgar de la Tarnovo a fost ocupat de turci. Se pare ca de aici au fost
duse pentru scurt timp la Vidin, probabil pana în 1396. Pentru a nu fi profanate, au fost oferite
domnitorului Mircea cel Batran (1386-1418), care ie-a asezat în biserica Sfantul Nicolae
(domneasca) din Curtea de Arges, pe atunci catedrala mitropolitana, ctitoria domnitorilor Basarab I
intemeietorul şi Nicolae Alexandru, fiul sau.
Moastele Sfintei au ramas acolo pana în 1893, cand - datorita starii de degradare în care a ajuns
biserica - au fost mutate în bisericile Sfantul Gheorghe, apoi la Adormirea Maicii Domnului-Olari,
din aceeasi localitate. În timpul primului razboi mondial, cand o buna parte din tara era ocupata de
trupe straine - au fost duse în paraclisul manastirii Antim din Bucuresti. Dupa incheierea razboiului
au fost readuse la Curtea de Arges, dar de data aceasta în mareata biserica ctitorita de Neagoe Voda
Basarab. Din 1949 au fost mutate în paraclisul din incinta acestei biserici, unde se gasesc şi azi.
În felul acesta, Sfanta Filofteia a devenit o adevarata ocrotitoare a Tarii Romanesti. Moastele ei
sunt venerate atat de credinciosii din partea locului cat şi de alti crestini, din alte zone ale tarii, care
isi indreapta pasii spre prima capitala a Tarii Romanesti. În mai multe randuri s-au facut procesiuni
în tara cu sfintele ei moaste, mai ales în vreme de seceta. De la aducerea moastelor sale în tara şi
pana azi, în numeroase biserici s-au zugravit fie chipul ei, fie scene din viata ei (ca în bisericile
Dobroteasa şi Sfantul Gheorghe din Bucuresti, Sfanta Filofteia şi Sfanta Vineri din Ploiesti,
Adormirea Maicii Domnului din Mizil şi altele). Icoane cu chipul sau impodobesc casele
credinciosilor. Unii parinti dau numele Filofteia fiicelor lor la botez, iar unele credincioase care iau
ingerescul chip al calugariei, de asemenea poarta acest nume. Pomenirea ei cu lauda se face în
fiecare an în ziua de 7 decembrie. A fost aleasa aceasta zi ca data de praznuire, indata dupa ziua
Sfantului Nicolae, intrucat moastele ei au stat secole în sir în biserica domneasca din Curtea de
Arges, care are hramul Sfantului Nicolae, deci la 6 decembrie. "Viata" Sfintei Filofteia este trecuta
în Mineiul pe decembrie şi în Vietile de sfinti pe aceasta luna, tiparite la noi în tara, iar insemnarile
de calatorie ale unor straini care au trecut prin Curtea de Arges mentioneza prezenta moastelor ei în
acest oras, precum şi cinstirea de care se bucurau din partea credinciosilor romani.
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Naşterea Domnului, sărbătoarea bucuriei în
Ortodoxie

Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos este prin
excelenţă evenimentul din istoria mântuirii care aduce cea mai mare
bucurie în sufletele şi în casele credincioşilor. Dacă la Paşte bucuria
vine după o săptămână de tristeţe din cauza patimirilor îndurate de
Domnul nostru Iisus Hristos, Crăciunul nu este umbrit de nicio urmă
de tristeţe şi este trăit din plin ca sărbătoare a bucuriei de copii şi de
părinţi deopotrivă.
Izvorul bucuriei noastre este Însuşi Dumnezeu, Care nu a
îngăduit ca neamul omenesc să rămână chinuit de diavol pentu
totdeuna şi ne-a trimis Mântuitor, chiar pe Fiul Său, facut om, ca pe
toţi cei ce suntem asemenea Lui după omenitate să ne ridice
împreună cu El la ceruri. Coborârea lui Dumnezeu pe pământ prin
Fiul Său este manifestarea în plan văzut a iubirii milostive a lui
Dumnezeu. Sfânta Scriptura ne învaţă că la baza întrupării Fiului lui
Dumnezeu stă iubirea, atributul principal al lui Dumnezeu. „Aşa de mult a iubit Dumnezeu lumea
încât a trimis pe Fiul Său în lume”, iar continuarea textului Evangheliei ne linişteşte sufletele cu
nădejdea mântuirii: „ca orice crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” După spusele
aceluiaşi evanghelist, Sfântul Ioan, cei care îl primesc pe Hristos ca Mântuitor şi cred în
Dumnezeirea Lui, nu vor fi osândiţi la judecată, ci vor trece în Împărăţia lui Dumnezeu alături de
sfinţi fără a fi supuşi judecăţii.
Dumnezeu ne învaţă în ziua Crăciunului că adevăraţii Săi fii trebuie să dea dovadă de dragoste
fraţească şi de smerenie: dragoste după modelul Său, care a binevoit a trimite în lume pe Fiul, fără a
se gândi numai la Sine şi fără a păstra dragostea intratrinitară închisă în Sine, ci deschizându-o spre
oameni; iar smerenie, după modelul Fiului, Care, deşi Dumnezeu după fire, nu a refuzat să se facă şi
om, ci a coborât la făpturile căzute, asemenea robului, ca să-i ridice pe toţi împreună cu El la
Împărăţie.
Bucuria Crăciunului are în primul rând un sens soteriologic, pentru că vine în lume
Mântuitorul lumii, care va scăpa omenirea de păcat. În al doilea rând, bucuria este trăita de Craciun
ca o manifestare a dragostei între oamneni după modelul dat nouă de Dumnezeu, iar această
dragoste se exprimă mai ales prin gestul de a face daruri celor dragi. Fiecare om joacă rolul de Moş
Crăciun şi este dator să joace acest rol deoarece făcând aceasta imită pe Dumnezeu Tatăl, Care a
făcut primul şi cel mai mare Dar omenirii: Pruncul Mântuitor. Astfel, Hristos devine darul veşnic
făcut nouă de Dumnezeu, iar acest dar vine în lume aducând multe alte daruri: iertarea păcatelor,
biruirea morşii, vindecarea bolnavilor, învierea morţilor şi nenumărate alte binefaceri despre care ne
vorbesc sfinţii Evangheliţti. De aceea, cu ocazia Crăciunului, înainte de a aştepta daruri, ar trebui ca
noi să fim primii care dăruim. Darul, ca manifestare a dragostei fraţeşti face ca starea noastră de
bucurie să nu rămână doar pentru sine, ci să se răspândească şi la ceilalţi. Bucuria deplină nu vine
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atunci când mă bucur doar eu şi altul este în lipsuri, ci când eu mă bucur şi îi fac şi pe alţii să simtă
aceeaşi bucurie.
Cu adevărat, Naşterea Domnului poate fi socotită sărbătoarea dragostei divine şi învingerea
egoismului din sufletele noastre. Înca din momentul Naşterii Domnului, cosmosul nu a ramas dator,
ci a răspuns cu darurile sale la darul primit de la Dumnezeu: pământul a oferit peştera, îngerii
cântarea de bucurie, magii darurile, iar darul oferit lui Dumnezeu din partea întregii umanităţi a fost
Preasfânta Fecioară Maria, care va deveni prin harul Duhului Sfânt: Născătoare de Dumnezeu,
Maica şi Fecioara.
Bucuria Crăciunului se simte cel mai bine în cadrul Sfintei Liturghii, pentru că Liturghia este
slujba la care îngerii slujesc în chip nevăzut cu preoţii jertfa cea fără de sânge, iar ei au fost cei care
au răspândit în lume bucuria naşterii cântând primul colind „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi
pe pământ pace, între oameni bună voire” şi au anunţat bucuria naşterii Domnului păstorilor din
jurul Betleemului: „Iată vă binevestesc vouă bucurie mare că vi s-a născut Mântuitor, care este
Hristos Domnul.” Deci, participarea la Liturghia din ziua praznicului înseamnă împărtăşirea
aceleiaşi bucurii pe care îngerii au avut-o la Naşterea Pruncului Sfânt.
Momente de bucurie oferă oamenii de Crăciun prin vestirea Naşterii Domnului. Cei care
colindă se aseamănă îngerilor şi aduc bucurie în casă. Aşa se explică faptul că obiceiul colindatului
a reusit să treacă în al treilea mileniu de existenţă fără a-şi pierde valoarea, pentru că fiecare an
reprezintă un „astăzi” continuu, iar pruncul Hristos se naşte de fiecare dată, aduce mereu bucurie
oamenilor şi le reîmprospătează nădejdea veşniciei.
Cu ocazia Crăciunului, toate familiile din lume au motiv de bucurie, mai ales cele sărace. În
casele sărace pătrunde mai bine speranţa în ziua de Crăciun şi îşi face loc credinţa că Dumnezeu nu
îi uită niciodată pe oamneni, ci le poartă de grijă. Iisus s-a născut într-o familie modestă, Iosif şi
Maria au rătăcit mult timp prin Betleem până să găsească loc de odihnă, însă cu toate acestea
Dumnezeu a binecuvântat această familie şi au primit cel mai mare dar, dorit de orice familie de pe
pământ: un Prunc Dumnezeiesc, care va şterge păcatele lumii. Gândind la acest lucru, în casele
sărace nu ar trebui să fie urmă de tristeţe în ziua Crăciunului, căci tuturor Dumnezeu le poartă de
grijă şi va rândui în aşa fel încât să se risipească durerea şi îtristarea de pe feţele oamenilor când va
socoti el că este mai de folos pentru mântuirea lor.
Ajutorul pentru cei săraci poate veni în mod direct de la Dumnezeu, dar, de cele mai multe ori,
el trebuie să vină prin intermediul oamenilor. A lăsat Dumnezeu pe lume şi săraci ca să pună la
încercare dărnicia noastră şi a trimis în lume pe Fiul Său făcut om ca să ne arate că izbăvirea
oamenilor din necazuri şi dureri o lucrează prin oameni. Aşa se explică de ce în perioada
Crăciunului se înmultesc acţiunile umanitare şi fericiţi sunt aceia care menţin acest obicei ca o
permanenţa în viaţa lor, care vestesc bucuria Crăciunului cât mai des cu putinţa şi care reusesc să
aducă bucurie în casele oamenilor de cât mai multe ori.
Cu ocazia marelui praznic al Naşterii Domnului să-L rugăm pe Dumnezeu să facă din casa
noastră peşteră, iar din sufletul nostru iesle în care să se nască Pruncul Sfânt, care cu harul
Preasfântului Duh să aducă bucurie şi pace în casele noastre.
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Sfântul Ştefan, primul diacon şi martir al Bisericii

Sfântul Ştefan este prăznuit pe 27 decembrie, în a treia
zi după Naşterea Domnului. Părintele Nicolae Steinhardt,
făcând diferenţa între cele două verbe vecine, dar nu
identice, "a sedea" si "a sta", ne descopera de ce Sfântul
Ştefan este sarbatorit după Naşterea Domnului si Soborul
Maicii Sale. "A sedea", spune Părintele, inseamna în limba romana a se afla asezat pe ceva (un
scaun, o banca, o lavita ... ), iar "a sta" inseamna a se tine în picioare, vertical. În textul de la
Fapte, 55-56 se spune: "A vazut slava lui Dumnezeu si pe Iisus stand de-a dreapta lui Dumnezeu.
Si a zis: Iata vad cerurile deschise si pe Fiul Omului stand de-a dreapta lui Dumnezeu". Observam
ca în textul Noului Testament este prezent verbul a sta, adica a se afla în picioare, si nu a sedea.
În iconografie, Hristos e mereu reprezentat sezand, de-a dreapta Tatalui, pe tronul Sau ceresc, iar
în textele liturgice se face referire la Iisus sezand în slava, niciodata stand. Părintele Nicolae
Steinhardt explica de ce s-a folosit verbul "a sta": "Pentru a primi jertfa primului mucenic al Sau,
Domnul S-a ridicat în picioare. Din respect pentru Arhidiaconul Ştefan si spre a-i aduce osebita
cinstire". Din acest motiv, Sfintii Parinti au randuit ca Sfântul Ştefan sa fie cinstit în a treia zi de
Craciun.
Sfântul Ştefan - primul diacon
Marindu-se numarul crestinilor după intemeierea Bisericii, a crescut si numarul cererilor
pentru diverse slujiri ale apostolilor. Astfel, au fost alesi din cadrul comunitatii, sapte barbati "plini
de Duh Sfant si de intelepciune" care sa slujeasca atat în cadrul slujbelor religioase cat si sa
supravegheze buna oranduiala la mesele comune. Primul dintre acestia a fost Ştefan, iar ceilalti
sase sunt: Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena si Nicolae. Rolul lor în Biserica primara
depasea cu mult rolul pe care il iau diaconii în zilele noastre. Ei predicau cuvantul Evangheliei,
botezau si ajutau la desfasurarea cultului apartinand organelor de conducere ale Bisericii din
Ierusalim.
Sfântul Ştefan - primul martir
Sfântul Ştefan s-a aratat un aparator al credintei adevarate cu privire la persoana lui Hristos,
marturisind ca El este Fiul lui Dumnezeu, care S-a nascut, a murit, a inviat si S-a inaltat la ceruri
pentru mantuirea noastra. A fost acuzat ca a adus blasfemie lui Moise si lui Dumnezeu. Atunci
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cand Caiafa a intrebat daca cele ce se marturisesc despre El sunt adevarate, Sfântul Ştefan a
rostit o lunga cuvantare în care a aratat ca Iisus Hristos este Mesia, cel prezis de profeti si ca
iudeii sunt vinovati pentru uciderea Lui. Furiosi, evreii au cerut uciderea lui cu pietre. După ce L-a
vazut pe Mantuitorul Hristos în chip minunat în slava, stand de-a dreapta lui Dumnezeu, s-a rugat
pentru sine si pentru cei care il omorau: "Doamne nu le socoti lor pacatul acesta" (Faptele
Apostolilor VII, 59-60). Locul uciderii Sfantului Ştefan a fost în valea lui Iosafat. Avand în vedere ca
în vremea aceea cei care erau ucisi cu pietre nu puteau fi inmormantati în cavoul familiei, se
presupune ca trupul Sfantului Ştefan a fost pus în mormantul unui crestin. Moastele sale au fost
descoperite în anul 415, atunci cand preotul Luchian din Kefar-Gamala a avut o intreita viziune.
Cand i s-au descoperit moastele, pe mormantul sau scria "chiliel", care în limba ebraica inseamna
"cununa", pentru ca intr-adevar el a luat, cel dintai dintre crestini, cununa muceniciei.
Semnificatia numelui Ştefan
Numele este de origine greceasca - Stephanos - si inseamna "coroana", "ghirlanda",
"cununa" (cu care erau incununaţi învingătorii). La noi, formele curente au fost şi sunt Ştefan si
Ştefan(i)a, diminutivate mai ales Fane, Fanel, Fanica, Fanita, Fana, Fanica, iar uneori - sub
influenta straina - Fanny. Destul de des se folosesc si diminutivele Stefanel sau Stefanita, mai rar
Stef(i). Mai recent a aparut si forma feminina Stefanela (ce pare sa fi prins mai bine decat vechea
Stefanida - numele unei mucenite trecute în calendar).
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Învăţături din Catehismul Ortodox

CEA DINTÂI DATORIE A CREDINCIOSULUI

11. Este cu putinţă ca Dumnezeu să se descopere oamenilor ?
Este cu putinţă. S-a susţinut, totuşi, de către unii înţelepţi păgâni şi de către unii eretici
că Dumnezeu nu se putea descoperi oamenilor. Întâi, pentru că Dumnezeu cel
nesfârşit, cel nematerial, cel neschimbător şi cel veşnic nu s-ar fi putut apropia şi n-ar fi
avut, deci, cum să fie cunoscut de către ceea ce este mărginit, trupesc, schimbător
şi trecător. În al doilea rând, dacă Dumnezeu s-ar fi apropiat de fiinţele muritoare,
aceste fiinţe slabe şi neajutorate n-ar fi reuşit să cuprindă şi să înţeleagă Descoperirea
care li se făcea. Acei păgâni şi eretici judecau aşa, pentru că ei socoteau pe Dumnezeu
ca o putere nepersonală, lipsită de viaţă şi mai ales de iubire.
Pentru noi, creştinii, nu sunt asemenea oprelişti, fiindcă, potrivit învăţăturii noastre,
Dumnezeu este o fiinţă personală, care poate avea legături cu alte persoane, şi deci, şi
cu oamenii. Sfânta Scriptură însăşi ne învaţă că Dumnezeu a ţinut, din cele mai
depărtate timpuri, mereu legătura cu oamenii, adică dându-le Descoperirea Sa: «În
multe feluri şi în multe chipuri de demult Dumnezeu grăind părinţilor prin
prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă a grăit nouă întru Fiul» (Evrei 1:1). Ca
izvor al vieţii şi al iubirii, Dumnezeu se apleacă şi se descoperă continuu oamenilor. El
nu e niciodată prea sus sau prea departe, pentru că El sălăşlueşte şi în inimile noastre.
La rândul lor, oamenii sunt vrednici de Descoperirea dumnezeiască şi pot s-o
primească. Ei sunt «chipul şi asemănarea lui Dumnezeu» şi, prin aceasta, îndreptăţiţi
la cinstea descoperirilor de sus. Această cinste a mers până acolo, încât Descoperirea
deplină adusă de Fiul lui Dumnezeu pe pământ s-a făcut prin întruparea Sa în om.
Credinciosul poate primi Descoperirea dumnezeiească, apoi, şi pentru că el însuşi e
mistuit de dorul fierbinte după Dumnezeu.
Psalmistul lămureşte aceasta zicând: «În ce chip doreşte cerbul spre izvoarele apelor,
aşa doreşte sufletul meu spre Tine, Dumnezeule.
Însetat-a sufletul meu spre Dumnezeul cel viu; când voi veni şi mă voi arăta feţei
lui Dumnezeu?» (Psalm 41:1-2). Un scriitor bisericesc arăta astfel suspinul inimii sale
după Dumnezeu: «Că ne-ai făcut spre a Te căuta şi neliniştit este sufletul nostru
până nu se va odihni întru Tine». Ca fiinţă înzestrată cu minte, ca «chip al lui
Dumnezeu», cum am spus, omul poate fi vrednic să primească orice adevăruri din
partea lui Dumnezeu. Acesta, în nesfârşita Sa înţelepciune, uşurează căile de înţelegere
ale adevărurilor date.
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12. De ce are o autoritate mai mare Descoperirea dumnezeiască, decât mintea
omenească în lucrarea mântuirii?
Pentru că Descoperirea dumnezeiască nu greşeşte şi nu înşeală niciodată, fiind
garantată de Dumnezeu însuşi, care e Adevărul (Ioan 14:6), de nesfârşita Lui
înţelepciune şi de împlinirea până astăzi a atâtora din cele vestite de această
Descoperire. Mintea omenească poate înţelege unele din cele cuprinse în Descoperirea
dumnezeiească, dar ea nu poate pătrunde toată această Descoperire. Pentru ca mintea
noastră să fie întru totul de aceeaşi părere cu Descoperirea de sus, ar trebui să
cunoaştem pe Dumnezeu în fiinţa Sa. Dar cum fiinţa lui Dumnezeu nu poate fi
cunoscută, pentru că mijloacele fireşti pe care mintea noastră ni le pune la îndemână
nu ajută la acest lucru, noi punem toată încrederea în adevărurile Descoperirii, care ne
fac cunoscut pe Dumnezeu prin predicarea sau vestirea cuvântului despre El.
Descoperirea dumnezeiească e vrednică de a fi primită de mintea noastră. Dacă
mintea îşi pune încrederea în făgăduiala unui om serios şi vrednic de laudă, despre care
ştim sigur că nu ne înşeală, de ce să nu dăm aceeaşi crezare cuvintelor lui Dumnezeu
însuşi? «Nu e mai cuminte, zice Origen, să dăm mai multă crezare lui Dumnezeu?»
De asemenea Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să ne încredem totdeauna în
Dumnezeu, chiar atunci când cuvântul Lui pare a fi împotriva felului nostru de a judeca
şi de a vedea. Judecata şi vederea noastră se pot înşela, cuvântul Lui niciodată.
13. Câte feluri de Descoperiri sunt?
Privită în izvorul ei, care e Dumnezeu, Descoperirea dumnezeiească e una singură.
Dacă, însă, ţinem seama de căile folosite pentru a ajunge până la noi, Descoperirea este
de două feluri: întâi, descoperirea dată pe calea firii şi al doilea, descoperirea dată pe
calea mai presus de fire sau pe calea credinţei. Aceasta din urmă nu poate fi primită
fără ajutorul lui Dumnezeu.
14. Ce se înţelege prin Descoperirea pe calea firii?
Se înţelege comoara de învăţături pe care natura şi firea omenească ni le dezvăluie
despre existenţa şi unele însuşiri ale lui Dumnezeu.
Natura în mijlocul căreia trăim, ne spune că este Cineva care a făcut-o. Mintea ne spune
că zidirea trebuie să aibă un Ziditor, pentru că nu poate fi ceva pricinuit fără un
pricinuitor. Ordinea şi frumuseţea desăvârşită a alcătuirii lumii oglindesc lucrarea unui
Făcător atotputernic, preaînţelept şi preaiubitor, întreaga fire ne grăieşte despre
Dumnezeu, după cuvântul Psalmistului: «Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi
facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria. Ziua zilei (următoare) spune cuvânt (despre
aceasta), iar noaptea nopţii vesteşte ştiinţa. Nu sunt graiuri, nici cuvinte ale căror
glasuri să nu se audă. În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii
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cuvintele lor» (Psalm 18:1-4). Întreaga făptură, prin ordinea şi armonia ei, arată ca din
carte şi strigă pe Stăpânul şi Făcătorul ei, observă Sfântul Athanasie. Chiar dacă unele
popoare se închină la pietre şi la lemne, ele ştiu că este Cineva mai mare că ele,
«întreabă lumea, podoaba cerului, şi vezi dacă nu-ţi răspund după înţelegerea lor:
"Dumnezeu ne-a făcut"». Lucrurile acestea le-au cercetat şi nobilii filozofi şi din arta
au cunoscut pe artist.
Sfântul Apostol Pavel întăreşte şi adânceşte cuvântul Psalmistului: «Cele nevăzute ale
lui (Dumnezeu) de la zidirea lumii, din făpturi socotindu-se se văd şi veşnica
puterea lui şi Dumnezeirea, ca să fie ei fără de răspuns» (Romani 1:20).
15. Ce se înţelege prin Descoperirea pe calea mai presus de
fire sau pe calea credinţei?
Se înţelege Descoperirea rânduită şi dată de Dumnezeu prin anumiţi mijlocitori pentru
mântuirea oamenilor. Prin Descoperirea firii ne ridicăm numai la adevărul că este
Dumnezeu şi la câteva din însuşirile Lui. Dacă ne-am mărgini la această Descoperire,
nu ne-am deosebi de păgânii înaintaţi ai vremurilor vechi, şi mai ales ne-am lipsi
de bucuriile şi fericirea pe care ni le-a adus Descoperirea prin credinţă.
Aceasta din urmă ne face creştini, pe când cealaltă, mărginită numai la cugetare, ne
ţine doar la porţile creştinismului. Descoperirea prin credinţă şi-a luat numele de acolo
că ea poate fi primită numai de cel: care crede.
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Şcoala Duminicală

Activităţile desfăşurate în ultimile săptămâni au oferit copiilor noştri posibilităţi de
îmbogăţire a vocabularului românesc printr-o varietate de
resurse: planşe didactice reprezentând literele alfabetului
românesc, stimulând recunoaşterea imaginilor şi denumirea
lor în limba română; mult îndrăgitele poveşti şi basme
româneşti au captivat atenţia
copiilor, transpunându-i în
nostalgicul univers al copilăriei
noastre.” Poveştile cu Îngeri”, „Dicţionarul Ortodox pentru
copii” precum şi jocul interactiv pe calculator ”Sfânta
Biserică- Poartă către cer” au contribuit, împreună cu
participarea la Sfânta Taină a Împartăşaniei la
înţelegerea şi dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de credinţa noastră ortodoxă.
Prin participarea la expoziţia de fotografie ”Natura –creaţia
lui Dumnezeu” , copiii şi-au dezvoltat cunostinţele despre
frumuseţile nealterate ale mediului natural din diferite părţi
ale lumii, precum şi despre compoziţie si culoare, contribuind
astfel la formarea gustului estetic şi artistic. În cadrul
programului şcolii duminicale copiii au realizat in mod
deosebit de creativ aranjamente florale folosing plastilina şi
flori naturale.
Şezatoarea traditională organizată de
parohia noastră a oferit copiilor şi tinerilor
posibilitatea de a cunoaşte valorile
tradiţionale româneşti prin participarea
activă la programul şezătorii, interpretând
cantece si poezii cu emoţii si mult
entuziasm, incălzind inimile tuturor.
Proiectele educative pentru perioada
următoare includ organizarea programului
dedicat Zilei Naţionale a României şi a
Serbării de Crăciun.
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Pagina copiilor

Românaşul

Iată-mă, sunt românaş!
Tata zice ca-s fecior,
Iară mama, puisor,
Mă îmbracă, mă găteşte,
Uite-aşa pe româneşte.
Cu opinci, cu zurgălăi,
Cum stă bine la flăcăi
Şi cu cuşmă pe-o ureche,
Ca să le fiu drag la fete.
Româncuţa
Iată-mă, sunt româncuţă,
Cam micuţă, dar drăguţă,
În picioare am opincuţe
Şi la brâu port tricolor.
Pe cap năframa cu flori.
Poale mandre c-ale mele,
Mititele, frumuşele,
Spuneţi, care fată oare
Se mandreşte că le are?
Am şi pânzături frumoase
Cum le ştie mama coase.
Şi la gât mi-am pus mărgele
Tot dintr-ale mamei mele.
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BUCURIA DE A FI CTITOR AL BISERICII
Loc al întâlnirii omului cu Dumnezeu şi spaţiu al comuniunii dintre oameni, fiecare Biserică
Ortodoxă ne împărtăşeşte harul Jertfei de pe Cruce a Mântuitorului Hristos şi ne aminteşte de
jertfelnicia tuturor celor care având credinţa vie au contribuit, fiecare după putere, la construirea ei.
Astfel, o biserică se zideşte mai ales prin dragostea şi osteneala credincioşilor, ale căror nume vor
ramâne veşnic legate de acel sfânt lăcaş.
Nu există biserică fără ctitori, întrucât orice lăcaş de cult are la temelie dărnicia unor persoane
sau a unei comunităţi. Ctitorul creator sau ziditor de valori împlineşte în sine vocaţia primordială a
omului, aceea de a fi asemenea cu Dumnezeu Creatorul. Dumnezeu a făcut cerul şi pământul, iar
apoi, prin Fiul Său Cel Veşnic devenit Om, a întemeiat Biserica, pentru a aduna pe oameni în iubirea
Preasfintei Treimi. Omul sfinţeşte pământul zidind pe el biserici sfinte, care leagă pământul cu cerul.
Când Dumnezeu cheamă pe cineva să zidească o biserică înseamna că, în întelepciunea Sa, l-a
preferat şi i-a oferit şansa să devină ctitor. Este o mare binecuvântare să fii chemat ca să împrumuţi
mâinile tale lui Dumnezeu, pentru ca El să zidească o biserică, o casă a prezenţei şi lucrării harului
Preasfintei Treimi, pentru sfinţirea şi mântuirea oamenilor. La sfârşitul slujbei de sfinţire a unei noi
biserici ortodoxe se cântă: „Această Casă, Tatăl a zidit-o, această Casă, Fiul a întărit-o, această Casă,
Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o, a sfinţit-o şi a sfinţit sufletele noastre.” Deci, o biserică este zidită
de Sfânta Treime, dar folosind mâinile şi darurile credincioşilor harnici şi darnici, evlavioşi şi generoşi.
Biserica preţuieste mult în rugăciunile ei pe cei ce, chiar în timpuri de criză economică,
dăruiesc cu bucurie şi inimă largă din agoniseala şi din timpul lor pentru ridicarea unei biserici. Astfel,
în rugăciunile Bisericii, ctitorii sunt numiţi „fericiţii şi pururea pomeniţii ctitori”, arătând că, deşi au
construit ziduri materiale, pământeşti şi trecătoare, ei primesc daruri cereşti netrecătoare şi se
bucură de o pomenire veşnică. Când nu mai au pe nimeni care să-şi aducă aminte de ei, numele lor
de ctitori rămâne permanent ca mărturie a credinţei, iubirii şi jertfelniciei lor. Când nimeni din
neamul lor nu mai trăieşte pentru a spune ceva despre ei, rămâne mereu vie lumina ctitoriei lor,
deoarece biserica zidită de ei este „casa lui Dumnezeu şi poartă a cerului” (Facere 28, 17).
DIN SUFLET PENTRU SUFLET
ÎNCĂ DE LA ÎNFIINŢAREA PAROHIEI SFÂNTUL APOSTOL FILIP DIN BRISBANE,CREDINCIOŞII AU
REPREZENTAT UN REAL SPRIJIN PENTRU SPRIJINIREA ACTIVITĂŢILOR MISIONARE ŞI SOCIALCULTURALE CARE S-AU DESFĂŞURAT ÎN PAROHIA NOASTRĂ DE-A LUNGUL TIMPULUI.
DE ACEEA MULŢUMIM TUTUROR CELOR CARE AU FĂCUT DONAŢII ÎN ACEST SENS.
APRECIEM ÎN CONTINUARE PE TOŢI ACEIA DINTRE DUMNEAVOASTRĂ CARE DORESC SĂ SPRIJINE
PRIN DONAŢII ,BISERICA DAR ŞI ACTIVITĂŢILE SALE.
DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE ŞI SĂ VĂ ÎNMULŢEASCĂ DARUL!

Detaliile de cont sunt: Parohia Ortodoxă Română Sfântul Apostol Filip
Westpac Bank
Account no: 523640
BSB: 034115
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