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Naşterea Domnului - Crăciunul
Naşterea Domnului - Crăciunul este primul praznic
împărătesc cu dată fixă. Acest praznic marchează naşterea
Mântuitorului şi este sărbătorit de către creştinii din întreagă
lume în fiecare an pe 25 decembrie. Acest moment
marchează naşterea trupească a Mântuitorului nostru Iisus
Hristos şi prima sărbătoare creştină a Mântuitorului, în ciuda
faptului că nu este la fel de veche precum Paştile sau
Rusaliile. Biserica Ortodoxă priveşte naşterea Fiului lui
Dumnezeu ca începutul lucrării Sale mântuitoare ce Îl va
conduce spre jertfa supremă pe Cruce, pentru om şi a sa mântuire. În lumea
veche creştină accentul se punea pe ziua morţii şi a învierii divinităţilor şi mai puţin
pe naşterea acestora. La început, Biserica obişnuia să considere mai importante
sărbătoarea morţii şi a învierii Mântuitorului. Drept dovadă, calendarele creştine
ţin vie amintirea posterităţii şi nu datele de naştere ale mucenicilor şi ale Sfinţilor.
Vechimea sărbătorii se poate observa în documentele de la sfârşitul celui de-al
treilea secol, tradiţie consemnată de istoricul bizantin Nichifor Calist, în timpul
domniei lui Diocleţian şi a lui Maximian. Această perioadă este o pată neagră pe
istoria creştinătăţii din cauza persecutării creştinilor. Adunaţi să prăznuiască
Naşterea Domnului, aceştia au pierit arşi de vii într-o biserică din Nicomidia.
Crăciunul este prăznuit de către credincioşi după calendarul gregorian pe 25
decembrie, în timp ce calendarul iulian consideră că acest lucru s-a petrecut pe 7
ianuarie. De asemenea, Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos reprezintă una
din cele 12 sărbători domneşti, cunoscute de către credincioşi şi sub numele de
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praznice împărăteşti. În ţările în care crestinii sunt majoritari Crăciunul este o
sărbătoare legală şi se prelungeşt şi în ziua următoare, 26 decembrie: a doua zi de
Crăciun.
Dacă în Apus Naşterea se sărbătorea în fiecare an pe 25 decembrie, în
Răsărit, această sarbatoare coincide cu Botezul Domnului, la data de 6 ianuarie,
sărbătoare numită de regulă sărbătoarea Arătării Domnului. Răsăritenii
considerau că Mântuitorul S-ar fi născut şi ar fi fost botezat în aceeaşi zi.
Totuşi, atât în Orient, cât şi în Occident Naşterea Domnului era prăznuită la
aceeaşi dată, însă diferenţele dintre calendarul gregorian şi cel iulian au făcut că
sărbătoarea Naşterii Mântuitorului să nu mai coincidă.
Despărţirea sărbătorii Naşterii de cea a Botezului a avut loc la Biserica din
Antiohia în jurul anului 375, iar mai apoi la Constantinopol în 379, când Sf. Grigore
de Nazianz a ţinut o predică festivă care mai târziu va deveni izvor de inspiraţie
pentru imnograful Cosma de Maiuma, care va compune canonul Naşterii. În
prezent, doar creştinii din Armenia sărbătoresc Crăciunul la data de 6 ianuarie,
precum în vechime.
Mântuitorul se naşte din Preasfânta Fecioară Maria pentru a mântui neamul
omenesc, conform Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii în cetatea Betleemului, întro iesle simplă, în peştera săracă. Atât Iosif, cât şi Maria au venit de la Nazaret în
Betleem cu ocazia recensământului ordonat de proconsulul Quirinius, de pe
vremea împăratului Octavian Augustus. Totuşi, negăsind găzduire în cetate, se
adăpostesc într-o peştera păstorească, unde Maria Îl naşte pe Pruncul Sfânt.
Deşi, conform tradiţiei, se spune că trei magi au venit să se închine Pruncului
Sfânt în ziua Naşterii Sale (sau, conform Tradiţiei Bisericii Româno-Catolice, 12
zile mai târziu), Sfânta Scriptură pomeneşte mai mulţi înţelepţi fără să precizeze
numărul acestora şi momentul în care aceştia au venit. Magii îi aduc Pruncului
daruri: aur, smirnă şi tămâie, daruri şi simboluri care aveau o semnificaţie aparte:
aur deoarece Hristos era împărat, tămâie, precum unui Dumnezeu şi smirnă
precum aceluia ce va pătimi şi va muri pentru păcatele noastre.
Postul Crăciunului ţine 40 de zile şi se sfârşeşte în seară de Crăciun după litie.
Printre obiceiurile de Crăciun aducem aminte de Tăierea porcului în ziua de Ignat
(20 decembrie), un moment premergător Crăciunului dar şi iubitele colinde.
Prepararea mâncărurilor capătă dimensiunea unui ritual străvechi: cârnaţii, toba,
răciturile, sarmalele, caltaboşul, jumările, chişca şi cozonacul vor sta pe masa ta la
loc de cinste alături de vinul roşu. (sursă: calendarulortodox.ro)
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Sf. Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei
Sfântul Nicolae este prăznuit de creştinii din
întreagă lume în fiecare an pe 6 decembrie.
Nicolae a trăit în cea de-a două jumătate a
veacului al III-lea, pe vremea împăraţilor
Diocleţian şi Maximian.
Nicolae se trage dintr-o familie foarte înstărită
şi evlavioasă. De mic copil, Sfântul Nicolae a dat
dovadă de hărnicie la învăţătură şi o viaţă
virtuoasă. Aceste aspecte l-au ajutat să crească
nu doar duhovniceşte ci şi în înţelepciunea
creştină. Chiar dacă nu avea încă vârsta judecăţii,
Nicolae a dat dovadă de înfrânare, stăpânind-o cu
ajutorul rugăciunilor. Astfel, sfântul a reuşit să
potolească patimile trupului şi să uşureze desăvârşirea sufletului. Pe când era
încă tânăr, acesta rămâne orfan de părinţi însă nu devine precum tânărul risipitor
din Sfânta Evanghelie ci, dimpotrivă, într-o zi adună în faţă casei sale toţi sărmanii
şi pe cei chinuiţi, oferindu-le acestora toate bogăţiile pe care le-a moştenit de la
părinţi şi îl urmează pe Hristos. În mintea sa erau doar cuvintele Mântuitorului
nostru Iisus Hristos: „vinde toate câte ai şi împarte la săraci şi vei avea comoară în
ceruri”. Cu o altă ocazie se făcu ca Nicolae să afle despre un părinte care era
nevoit să îşi vândă cele trei fiice ale sale unui om înstărit care urma să le arunce în
păcat. Dând dovadă de o discreţie ieşită din comun, unul dintre atributele cele mai
de preţ ale dragostei creştine, Sfântul Nicolae vine în rândul acestor suflete aflate
în primejdie de trei ori, fără ca fetele să afle. Le asigură nu doar zestrea materială
ci şi stăruinţa în virtute. Astfel, putem observa una dintre trăsăturile
preponderente ale Sfântului Părinte, şi anume bunătatea, sau mila. Pentru a îşi
arata şi mai mult iubirea faţă de Dumnezeu, Nicolae urmează şi cu mai multă
ardoare vorbele Mântuitorului, horând să se dedice întru totul slujirii Mielului lui
Dumnezeu. Pentru a deveni şi mai apropiat de Hristos, Nicolae se îndreaptă spre
Ţara Sfântă, extrem de dornic să meargă pe drumurile care au fost sfinţite de paşii
Mântuitorului şi ai ucenicilor săi. Astfel, Nicolae doreşte să să întărească şi mai
mult în credinţă, spirit şi iubire creştină. Se reîntoarce în cetatea Mira, care la acel
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moment rămăsese fără păstor. Astfel, credincioşii îl aleg pe Nicolae pe scaunul
arhiepiscopal al Mirei Lichiei. Slujind lui Hristos ca ierarh al Bisericii, Sfântul a dat
dovadă de foarte multe virtuţi, fiind un adevărat păstor de suflete. Din cauză că a
trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian, Nicolae a fost supus la foarte
multe încercări grele, alături de toţi creştinii. Toate aceste prigoane au lovit în
primul rând în mitropolitul Mirei, astfel că, Nicolae a fost prins şi aruncat în
închisoare unde va fi supus la foarte multe chinuri. Totuşi, în ciuda încercărilor,
împăraţii nu au reuşit să-l clintească de la credinţa creştină ci, din contra, acesta îşi
mărturisea credinţa şi iubirea faţă de Iisus tot mai vârtos. Rămâne statornic în
credinţă, trăgând putere din cuvintele Sfântului Apostol Petru: „Iubiţilor nu vă lăsaţi
înşelaţi de focul curăţitor ce vine peste voi că să va încerce, ci, în măsura în care
luaţi parte la suferinţele lui Hristos bucuraţi-vă, pentru ca să va bucuraţi şi la
descoperirea măririi Lui”.
După urcarea pe tron a împăratului Constantin cel Mare, Sfântul Nicolae este
eliberat din închisoare, întorcându-se la păstorirea credincioşilor săi. În secolul în
care Nicolae a trăit şi a păstorit, Biserica creştină a avut mult de suferit datorită
persecuţiilor creştine. Pentru a curma învăţăturile deşarte şi greşite, care au
început o dată cu Arie, împăratul Constantin convoacă sinodul de la Niceea.
La acest sinod a făcut parte şi Sfântul Nicolae alături de alţi 317 Sfinţi Părinţi, care
cu pavăza sfintei cruci, au reuşit să pună capăt răutăţii pe care Arie o răspândea.
În cadrul sinodului, Sfântul Nicolae a demonstrat încă o dată că este un dascăl
luminat dar şi un apărător demn al Ortodoxiei. Tocmai de aceea, Biserica îl
slăveşte în cântări, numindu-l „îndreptător al credinţei”. Ajungând la bătrâneţi,
Nicolae s-a mutat la Domnul. Însă chiar şi după moarte Nicolae nu a uitat de turma
sa. În fiecare zi face cu îmbelşugare tuturor celor care au nevoie, izbăvindu-i de
multe primejdii şi nevoi.
sursă: calendarulortodox.ro
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Sfântul Ştefan
Sfântul Ştefan este prăznuit de către Biserica
Ortodoxă în fiecare an pe 27 decembrie. Conform
Noului Testament, Ştefan se trăgea din Ierusalim şi
avea origini iudeice. De asemenea, Sfântul Ştefan
este recunoscut ca fiind primul martir creştin care a
fost condamnat de către autorităţile Iudaice. Iisus
Hristos l-a luat sub aripa Sa să Îl urmeze pretutindeni
şi să ia parte la faptele şi minunile Sale. Sfântul
Ştefan a fost numit Arhidiacon, funcţie care prevedea
că el să îi conducă pe diaconi. Dat fiind faptul că rolul
diaconului în biserica de odată era mult mai important
decât cel din zilele noastre, Ştefan a stârnit atenţia
fariseilor. Aceştia erau nemulţumiţi de faptul că el încearca să aducă oamenii de
partea sa şi să îi convertească la creştinism prin predicile despre învăţăturile lui
Hristos. La puţin timp după ce a devenit diacon, Ştefan a fost dus înaintea
Sinedriului, sub acuzaţia de blasfemie la adresa lui Moise şi a lui Dumnezeu.
Interogat de către Caiafa, cel care îl judecase şi pe Mântuitorul nostru Iisus
Hristos, Ştefan îi acuză pe cei care doreau ca el să piară. Găsit vinovat de
blasfemie, Sfântul Ştefan este condamnat la moarte prin lapidare. Odată ce află
sentinţa, sfântul a avut o teofanie şi le-a spus iudeilor: „Iată văd cerurile deschise
şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu”. A fost scos în afara cetăţii şi a
fost ucis prin lapidare, devenind şi primul martir care a fost ucis pentru că a
mărturisit în faţă tuturor credinţa pe care o avea în Iisus. Înainte să îşi dea duhul şi
să meargă la ceruri, cere iertare pentru cei ce îl omoară. Locul unde era îngropat
Sfântul Ştefan a fost descoperit în anul 415, iar din anul 560 moaştele sale se află
în cripta bisericii „San Lorenzo fuori le Mura” din Roma împreună cu moaştele
arhidiaconului român Laurentius. Potrivit unei tradiţii străvechi, de Sfântul Ştefan
este bine să aducem în casă icoana Sfântului, ajutându-i astfel pe creştinii care
suferă probleme de sănătate şi pe cei care se judecă de foarte mult timp cu
persoanele orgolioase. În unele locuri din Muntenia gospodinele pregătesc
aşa-numitele Pâinici ale lui Ştefan, făcute în forme rotunde, dintr-un aluat foarte
asemănător cu cel de cozonac. Se obişnuieşte ca aceste pâinici să se ungă cu
miere. De asemenea, pâinicile amintesc creştinilor de pietrele cu care a fost ucis
Sfântul Ştefan. Odată ce sunt sfinţite de preot la biserică, pâinicile se împart
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copiilor sărmani.
Tot în această zi este bine să dăruim icoana Sfântului nostru Ştefan sau o
candelă nouă aprinsă pentru sănătatea rudelor bolnave dar şi pentru sporul
casei. Tot că un semn al iubirii, preţuirii şi respectului pe care i-l purtăm
Sfântului martir Ştefan este bine că în această zi persoanele certate să se
împace.
sursă: calendarulortodox.ro

Un preot ortodox despre influenţa deosebit de
periculoasă a televizorului şi calculatorului în viaţa
copiilor noştri şi în viaţa noastră
(continuare din numărul anterior- ultima parte)
Să nu uităm că este secolul falselor proorociri, a înşelărilor de tot felul şi că
Adevărul îl putem găsi numai în Biserică, şi anume în cea ortodoxă, iar dovezi în
sensul acesta sunt o sumedenie, de la lumina învierii ce se aprinde numai la
ortodocşi până la agheazma mare care niciodată nu se strică. Tăvălugul comunist
ateu împreună cu alte orânduiri atee au încercat în zadar să desfiinţeze dovezile
credinţei şi creaţionismul prin fel şi fel de teorii. Însă adevărul este Dumnezeu şi
este veşnic şi de aceea a stat tot timpul în picioare, iar toate aceste ideologii
rătăcite s-au dovedit extrem de trecătoare, de efemere, istoria demonstrându-le
falsitatea şi răul pe care l-au provocat omenirii întregi.
Pe final, să abordăm în câteva cuvinte influenţa distructivă a jocurilor pe
calculator asupra intelectului copiilor şi a tineretului nostru. Putem cu uşurinţă să
observăm caracterul extrem de violent al acestor jocuri care promovează foarte
des acţiunile de “a omorî” şi “a împusca” duşmanul. Aşa-zisele jocuri de strategie
ce rost au? Nu suntem toţi militari şi nu ne trebuiesc exerciţii în sensul acesta. La
ce folosesc oare aceste jocuri de strategie, la ce folosesc aceste strategii militare.
Nu oare, la dezvoltarea unui spirit războinic, violent? Ca să nu mai vorbim de tenta
sexuală a unora sau de promovarea vrăjitoriei ca fiind ceva benefic în altele. Să
luăm ca exemple filme precum Charmed, Buffy the Vampire, Slayer sau Harry
Potter sau jocuri pe calculator precum Harry Potter, care promovează vrăjitoria şi
spiritismul ca fiind ceva bun în mijlocul tinerilor şi nu ca nişte lucrări cu forţele
oculte, forţele demonice ale întunericului. Ştiaţi că în SUA există o campanie de
promovare a Filmului Harry Potter şi a jocului cu acelaşi nume foarte bine pusă la
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punct prin intermediul unor site-uri ce aparţin unor şcoli şi universităţi de stat?
Cum este posibil oare pe site-ul şcolii să apară asemenea reclame? Nu este oare
cusută cu aţă albă?
Să nu fim aşadar greşit înţeleşi. Nu milităm pentru a nu utiliza TV-ul sau
internetul deloc. Milităm pentru corecta lor utilizare, pentru a fi extrem de precauţi
cu copiii noştri, cu tinerii noştri. Să acţionăm cu adânc discernământ spre
educaţia lor sănătoasă şi spre utilizarea corectă a internetului şi TV-ului cu
dreaptă socoteală şi cu atenta supraveghere fără să le îngrădim libertatea sau
personalitatea. Virgiliu Gheorghe nu recomandă utilizarea acestora mai mult de o
oră zilnic. Să alocăm atâta timp, cât este necesar pentru educaţia lor, pentru
formarea lor sănătoasă, în spiritul dreptei credinţe ortodoxe şi a dragostei de
Dumnezeu şi de semeni. Să adâncim căutările noastre şi să ne informăm serios
cu privire la aceste lucruri şi să contracarăm aceste influenţe malefice asupra
tineretului nostru atât de fraged, plăpând şi uşor influenţabil. Noi suntem cei
responsabili pentru tinerii noştri, pentru formarea lor. Noi vom da socoteală pentru
ei în faţa bunului Dumnezeu. Aşadar, să acţionăm ca atare, dragii mei, adică
dumnezeieşte. Să aducem copiii şi tinerii în sânul Bisericii, să-i învăţăm ce
înseamnă dreapta credinţă ortodoxă, să-i împărtăşim cu Preacuratul trup şi cu
Scumpul sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să-i învăţăm ce înseamnă
Spovedania, să-i canalizăm către sfinţenie şi nu către pierzare. Să reînviem acest
neam din latenta şi adormirea ce l-a cuprins şi împreună să luptăm frumos, prin
cuvânt şi faptă împotriva a tot ceea ce este josnic şi malefic în lumea aceasta,
bineînţeles în lumina învăţăturii lui Hristos. Să fim pregătiţi, să ne luminăm
continuu, să avem o stare de prezenţă continuă în relaţia cu Dumnezeu şi cu
semenii noştri. Să dăm dovadă de profunzime în orice lucru, să nu fim mediocri,
mai ales când este vorba de Dumnezeu, de adevărul veşnic şi de înalta chemare
a omului la îndumnezeire.
AŞA SĂ NE AJUTE BUNUL DUMNEZEU, SĂ NE OCROTEASCĂ CU AL SĂU
HAR ŞI A SA IUBIRE DE OAMENI, AMIN.
Cu toată dragostea pentru toţi oamenii,
Pr. Andrei
sursa:buciumul.ro
Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieşte-mă pe mine păcătosul!
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PROGRAM LITURGIC
Duminică
orele 8:00 - 11:30 Utrenia, Acatist, Sfânta Liturghie
orele 17:00 - 18:30 Paraclisul Maicii Domnului
Luni
orele 17:00 - 18:30 Taina Sfântului Maslu
Marţi
orele 17:00 - 18:30 Acatist, Spovedanie
Miercuri
orele 7:45 - 9:30 Utrenia, Sfânta Liturghie
orele 17:00 - 18:30 Aghiazmă mică şi rugăciuni de sănătate
Vineri
orele 17:00 - 18:30 Taina Sfântului Maslu
Sâmbătă
orele 8:00 - 9:30 Sfânta Liturghie, Parastase
orele 17:00 - 18:00 Vecernie, Spovedanie
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