
 

 

C răciunul este o sărbătoare a 
bucuriei și veseliei. Dacă 

Nașterea Domnului e o sărbătoare 
a bucuriei, de ce s-a rânduit ca ea 
să fie precedată de post? Și nu un 
post mărunt, de câteva zile, ci de 
unul care durează nu mai puțin de 
șase săptămâni, într-o perioadă în 
care nu sunt la îndemână nici 
verdețuri și nici fructe proaspete.  

Dacă ne gândim bine, postul 
Sfintelor Paști își are un rost bine 
lămurit: Învierea Domnului a fost 
precedată de patimile, răstignirea 
și moartea Sa, evenimente care 
cer o participare de doliu. La 
capătul postului Sfinților Apostoli 
Petru și Pavel stă suferința 
martirică a celor doi, ceea ce 
îndreptățește o părtășie pe 
măsură. Cât despre postul Sfintei 
Marii, el pregătește sărbătoarea 
Adormirii Maicii Domnului, a 
cărei slujbă cuprinde și un 
Prohod. Cum se justifică însă 
postul Crăciunului?  

Oricine va admite că o 
sărbătoare presupune și un strai 
sărbătoresc: costumul de 
Duminică e un costum de 
Duminică, haina de nuntă e o haină de 
nuntă, ținuta de recepție e o ținută de 

recepție și așa mai departe. În cele mai 
multe cazuri, dobândirea straiului 
sărbătoresc este rezultatul unor 
renunțări și chiar sacrificii, împletite 

însă cu bucuria anticipată de a avea 
ceea ce-ți dorești și cu care vei fi în 

stare să cinstești momentul festiv la 
care esti chemat să iei parte. În parțile - 
din ce în ce mai puține - unde încă se 
mai păstrează tradiția portului popular, 

tinerele fete se adună în postul 
Crăciunului la o vecină sau alta, 
în grupe mici, și cu mâinile lor își 
cos sau împletesc straiele cele 
noi, în seri lungi, ca niște șezători 
ale hărniciei și cântecului. Așa se 
petrecea și în vremea copilăriei 
mele. Straiele vechi par din ce în 
ce mai ponosite, vrednice de 
aruncat, locul lor luându-l cele 
noi, cu toate împlinirile și 
făgăduințele lor. 

Mântuitorul Hristos ne spune într-
o parabolă că un împărat a invitat 
oaspeți la nunta fiului său. Cum 
însă aceștia n-au vrut să vină, el i-
a adunat pe toți nevoiașii de pe 
drumuri și i-a silit să intre la 
ospăț. Văzând însă că unul din ei 
nu purta haină de nuntă, l-a dat 
afară și l-a pedepsit. La suprafață, 
întâmplarea pare de domeniul 
absurdului: de vreme ce omul se 
pomenise luat pe sus, pe 
nepregătite, și adus cu sila, cum 
de i se pretindea strai de 
sărbătoare?...  

 

SUMARSUMAR  

Pag. 4 • Explicarea Crezului: Despre 
Dumnezeu Fiul (VII) 

Pag. 5 • Sf. Patapie și Sf. Anisia 

Pag. 6 • Pelerinaj în Grecia 

Pag. 7 • Pagina copiilor 

Pag. 8 • Crăciunul, sărbătoarea 
înnoirii neamului omenesc 

Anul V, nr. 26,  
Decembrie 2011 

Publicaţie lunară a Parohiei Ortodoxe Române “Adormirea Maicii Domnului”, Zaragoza. 
Apare cu binecuvântarea PS Episcop TIMOTEI al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei. 

P ostul este hrana sufletului; şi după cum hrana trupească îngraşă 
trupul, tot aşa şi postul face mai puternic sufletul, îl face mai uşor, îi 

dă aripi, îl face să stea la înălţime, să se gândească la cele de sus şi să se ridice 
mai presus de plăcerile şi dulceţile acestei vieţi. Şi după cum corăbiile uşoare 
străbat mai iute mările, iar dacă sunt încărcate peste măsură se scufundă, tot 
aşa şi postul face mai uşoară mintea şi o pregăteşte să străbată cu uşurinţă 
oceanul acestei vieţi; o face să se îndrăgostească de cer şi de cele din cer, să 
socotească o nimica pe cele din lumea aceasta şi să treacă pe lângă ele cu mai 
multă nepăsare decât pe lângă umbră şi vis.  

Sfântul Ioan Gură de Aur 

Urmare în pag. 3 

IPS Mitropolit Bartolomeu ANANIA 

Naşterea Domnului, icoană rusească 
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Vineri, 2 dec.: 18,30 Agheasma mică. 
Sfinţirea icoanelor.  

Sâmbătă, 3 dec.:  
- 9,00 Sf. Liturghie şi Parastas; 
- 19,00 Vecernia 

Duminică, 4 dec.:  
- 9,00 Utrenia, Sf. Liturghie 
- 18,00 Film ortodox: Pilde, Rusia 2011 

Luni, 5 dec.: 19,00 Vecernia cu Litie. 
Marţi, 6 dec., Sf. Ierarh Nicolae:  

- 9,00 Utrenia şi Sf. Liturghie 
Vineri, 9 dec.: 18,30 Paraclis 
Sâmbătă, 10 dec.:  

- 9,00 Sf. Liturghie şi Parastas; 
- 19,00 Vecernia 

Duminică, 11 dec.:  
- 9,00 Utrenia şi Sf. Liturghie 
- 19,00 Vecernia cu Litie 

Luni, 12 dec., Sf. Ierarh Spiridon:  
- 9,00 Acatist şi Sf. Liturghie 
- 19,00 Acatistul Mântuitorului Iisus 

Vineri, 16 dec.: 18,30 Paraclis 
Sâmbătă, 17 dec.:  

- 9,00 Sf. Liturghie şi Parastas; 
- 19,00 Vecernia 

Duminică, 18 dec.:  
- 9,00 Utrenia şi Sf. Liturghie 
- 18,00 Taina Sfântului Maslu 

Luni, 19 dec.: 19,00 Acatistul 

Mântuitorului Iisus Hristos 
Vineri, 23 dec.: 18,30 Paraclis 
Sâmbătă, 24 dec.: - 9,00 Sf. Liturghie. 

Împărtăşirea copiilor; Parastas. 
- 18,00 Vecernia cu Litie 
- 19,30 Serbarea de Crăciun a copiilor 
de la Şcoala Parohială 

Duminică, 25 dec., Naşterea Domnului:  
- 9,00 Utrenia şi Sf. Liturghie 

Luni, 26 dec., Soborul Maicii Domnului: 
- 9,00 Utrenia şi Sf. Liturghie 
- 19,00 Vecernia 

Marţi, 27 dec., Sf. Arhidiacon Ştefan: 
- 9,00 Acatist şi Sf. Liturghie 

Vineri, 30 dec.: 18,30 Paraclis 
Sâmbătă, 31 dec.: 20,00 Vecernia cu 

Litie şi Acatistul Mântuitorului Hristos 
Duminică, 1 ian.: 9,00 Utrenia şi Sf. 

Liturghie. Te-Deum de Anul Nou. 

Program general de spovedanie: 
Lunea şi vinerea, orele 20-22. 

În perioada 12 dec. - 23 dec., 
spovedania se face după următorul 
program: 

lunea, orele 20-22; 
miercurea, orele 16,30-18,30; 
joia, orele 19-22; 
vinerea, orele 10-12 si 20-22; 
sâmbăta, orele 11-13. 
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Viaţa Parohiei 

Slujbe ortodoxe în 
alte localităţi 

TAUSTE, a 2-a duminică din 
lună, orele 18-19: Vecernia, în 
biserica San Antonio de Padua, c/
Gimeno Soler nr. 1.  

MALLEN , a 4-a duminică din 
lună, orele 18-19: Vecernia, la Casa 
de Cultură, c/ Padre Ibáñez nr. 21. 

Activităţi permanente la BisericăActivităţi permanente la Biserică  
Lunea, orele 20-21:  

Curs de muzică psaltică  
(Pr. Nicolae Gavrilă, sala 3); 

Marţea, 19-20,30: 
Dansuri populare româneşti pentru 

copii (Sala 3); 

Miercurea, 19-20,30:  
Curs limba spaniolă pt. începători  

(Pr. Aurel Nae, sala 1); 

Vinerea, 17,30-18,30:  
Ora de religie pt. copiii din Colegiile 

vecine  
(Pr. Aurel, sala 1); 

Vinerea,19,30-21:  
Repetiţie cor  

(Pr. Nicolae, sala 3); 

Sâmbăta, 17-19:  
Iniţiere în pictura icoanelor  
(Cristina Muscă, sala 5); 

Sâmbăta,20-21:  
Cateheze ptr. adulţi  
(Pr. Aurel, sala 3); 

Duminica, 11,30-12,30:  
Şcoala parohială (Religie, Limba 

română, Istoria şi geografia 
României, Engleză - săli subsol). 

Programul slujbelor Programul slujbelor --  decembrie 2011decembrie 2011  Podoaba Casei Domnului 
♦ La începutul Postului Mare a fost 

cumpărat un set complet de 
acoperăminte de culoare mov pentru 
Sfântul Altar. 

♦ Au fost donate bisericii două tetrapoade 
sculptate în țară de dl. Ionuț Hanțer și 
care au fost transportate gratis de firma 
Bârsan, căreia îi mulțumim pe această 
cale. 

♦ Continuă pictarea icoanelor din 
biserică, ultimele icoane pictate fiind: 
Sf. Nectarie Taumaturgul, Sf. Ioan 
Rusul, Sf. Antim Ivireanul, Sf. Sava de 
la Buzău, Sf. Domnica și Sf. Macrina. În 

prezent se află în lucru icoana Sf. Irina 
și urmează icoana Sf. Filofteia de la 
Curtea de Argeș. 

♦ Înainte de vizita Preasfințitului Siluan, 
Episcopul Italiei, un grup de credincioși 
au pus lambriul în sala mare de la 
subsol și au zugrăvit-o. De asemenea, 
au pus mochetă în Sfântul Altar și în 
naos. Le mulțumim pentru osteneală și 
rugăm pe Bunul Dumnezeu  să-i 
răsplătească din darurile Sale cele 
bogate! 
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Actualitatea religioasă 

În realitate, împăratul privise în 
sufletul lui și constatase că, deși i se 
făcuse o mare și neașteptată cinste, 
insul se mulțumea să mănânce și să 
bea, fără ca inima lui să participe la 
bucuria casei.  

Aceasta înseamnă, dragii mei, că 
pe lângă straiul sărbătoresc văzut, 
materialnic, făcut pentru trup, există 
și un strai al sufletului, menit să-i 
asigure omului participarea la 
sărbătoarea lăuntrică. 

Din păcate, există încă destui 
creștini care cred că sărbătorile de 
iarnă se reduc la un pom împodobit, 
la sarmale, caltaboși, cârnați și 
băutură, uitând că înaintea ospățului 
de acasă li se îmbie ospățul 
euharistic, al sfintei cuminecări, 
care e incomparabil mai important 
decât belșugul de bucate.  

Ei bine, pentru acest ospăț 
duhovnicesc se cere strai 
duhovnicesc, iar straiul acesta, cu 
toate podoabele virtuților lui, nu 
poate fi pregătit decât prin post, 
adică prin renunțările și jertfele 
acestuia. Postul nu este un scop în 
sine, ci mijlocul prin care sufletul 
leapădă de pe el zdrențele păcatelor 
și se primenește, încetul cu încetul, 
prin pocăință, mărturisire și faptă 
bună. Postul cuprinde în el nu numai 
renunțare, dar și o bucurie a 
renunțării, ca o pregustare a bucuriei 
finale. 

Dar, să privim lucrurile mai la 
adânc. Dacă biruința învierii 
Domnului a fost precedată de 
suferință, nici nașterea Sa nu a fost 
lipsită de dureri premergătoare. E 
adevărat că Sfânta Fecioară Maria s-
a bucurat atunci când îngerul i-a 
binevestit vrerea lui Dumnezeu; e 
adevărat că ea, aflându-se, ceva mai 
târziu, în vizită la ruda sa Elisabeta, 
avea deplina conștiință că este 
aleasa Creatorului și că de acum o 
vor ferici toate neamurile.  

Dar nu e mai putin adevărat că 
tot ea avea să treacă printr-o seamă 
de încercări numai ale ei, pe care 
nici o altă femeie nu le-a avut și nu 
putea să le aibă. 

Urmare din pag. 1 
Postul Crăciunului a început pe 
15 noiembrie și se încheie pe 24 

decembrie. Prin durata lui de 40 de 
zile, amintește de postul patriarhilor 

și al drepților din Vechiul 
Testament, precum și de postul lui 

Moise de pe Muntele Sinai, când 
acesta aștepta să primească Tablele 

Legii. Postind 40 de zile, creștinii se 
învrednicesc să primească pe 

Cuvântul lui Dumnezeu întrupat și 
născut din Sfânta Fecioară Maria. 

Dezlegări in Postul CraciunuluiDezlegări in Postul Craciunului   
După rânduiala din pravile, în timpul 

Postului Crăciunului, miercurea și 
vinerea nu se mănâncă ulei și nu se bea 
vin. În aceste două zile postim până spre 
orele 3-4 după amiază, când mânacăm 
hrană uscată sau legume fierte. Biserica a 
rânduit ca în fiecare sâmbătă și duminică 
între 21 noiembrie (Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică) și 20 decembrie 
(pomenirea Sfântului Ignatie Teoforul), 
să avem dezlegare la pește. 

Postul Crăciunului în tipicul Postul Crăciunului în tipicul 
Sfântului SavaSfântului Sava  

In tipicul Sfântului Sava întâlnim 
următoarele precizări: "Deci suntem 
datori în aceste 40 de zile să păzim în 
fiecare săptămână, trei zile postindu-le 
fără untdelemn și vin: luni, miercuri și 
vineri. Iar dacă se va întâmpla vreun 
sfânt mare în aceste zile, întru pomenirea 
lui dezlegăm și facem praznic pentru 

dragostea 
sfântului. 
Adică în ziua 
a 16-a, a 23-a 
si a 30-a ale 
lunii 
noiembrie. Și 
în zilele 4, 5, 
6, 9, 17 și 20 
ale lunii 
decembrie. 
Dacă aceste zile se vor întâmpla marți 
sau joi atunci mâncăm pește, iar dacă va 
fi luni, miercuri sau vineri dezlegăm 
numai la untdelemn și vin, iar pește nu 
mâncăm decât dacă este hramul Bisericii. 
Deci dacă se va întâmpla hramul vreunui 
sfânt dintre aceștia în mânăstire, atunci 
dezlegăm la pește și la vin în orice zi ar 
cădea. Iar unele Tipice, de la ziua a 9-a a 
lunii decembrie poruncesc să postim și la 
pește, să nu mai facem nici un fel de 
dezlegări, în afară de sâmbătă și 
duminică și de va fi hramul vreunui sfânt 
(când se face dezlegare)". 

Postul nu este o simplă dietăPostul nu este o simplă dietă  
Abținerea de la anumite mâncăruri 

este doar o parte a postului. Cealaltă 
parte o constituie abținerea de la fapte 
rele sau păcate, precum și săvârșirea 
faptelor bune, după putere. Postul trebuie 
să fie însoțit de rugăciune și milostenie, 
dar mai ales să fie pregătire pentru 
împărtășirea cu Sfintele Taine, Trupul și 
Sângele Mântuitorului Hristos, după 
spovedanie. 

Sfântul Sava a fost 
un mare călugăr și 
nevoitor ortodox din 
Cezareea Capadociei. 
El a întemeiat în anul 
478 o mânăstire în 
Pustiul Iudeii, lângă 
Pârâul Cedrilor, la 
mică distanță de 
Ierusalim. 

Acolo călugării 
trăiau o viață de 
puternică rugăciune, 
viețuind în chilii 
săpate în stâncă. 

Tipicul Sfântului Sava este cartea 
care cuprinde rânduiala slujbelor 
liturgice și regulile de viețuire pentru 
călugării din mânăstire. Acest Tipic a 

fost dezvoltat de-a lungul timpului și 
îmbinat cu tradiții din Palestina și 
Constantinopol, fiind preluat de 
majoritatea Bisericilor Ortodoxe.  



 

 

Mic dicţionar Mic dicţionar 
teologicteologic  
 

Dualism - Concepție filosofică 
și religioasă, care explică existența 
prin doua principii: spiritual -binele 
si material - raul. 

Duhovnic - Preot care îi 
spovedește pe credincioși; confesor, 
părinte spiritual. 

Duminica - Dies Domini, în 
lb. latină, Kyriaki imera, în lb. 
greacă - Ziua Domnului, ziua de 
odihnă pentru creștini, zi în care 
Hristos a înviat din morți. Ea a 
înlocuit sâmbăta care era ziua de 
odihnă pentru evrei, în amintirea 
eliberării din robia Egiptului.  

Texte scripturistice: 
“ În ziua întâi a săptămânii 

(Duminică) adunându-ne noi să 
frângem pâinea, Pavel, care avea 
de gând să plece a doua zi, a 
început să le vorbească şi a 
prelungit cuvântul lui până la 
miezul nopţii” (Faptele Apostolilor 
20,7).  

“C ăci dacă Iosua le-ar fi adus 
odihnă, Dumnezeu n-ar mai fi 
vorbit, după acestea, de o altă zi de 
odihnă.Drept aceea, s-a lăsat altă 
sărbătoare de odihnă poporului lui 
Dumnezeu.Pentru că cine a intrat în 
odihna lui Dumnezeu s-a odihnit şi 
el de lucrurile lui, precum 
Dumnezeu de ale Sale. Să ne silim, 
deci, ca să intrăm în acea 
odihnă” (Evrei 4, 8-11). 

D 
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Despre Dumnezeu Despre Dumnezeu --  Fiul (VII)Fiul (VII)  
“S“S--a întrupat de la Duhul a întrupat de la Duhul 

Sfânt şi din Feciara Maria şi Sfânt şi din Feciara Maria şi 
ss--a făcut om"a făcut om"  

"S-a întrupat" înseamnă cu 
deosebire "S-a zămislit", ca început al 
Întruparii. Iar "s-a făcut om", înseamnă 
cu deosebire arătarea Fiului lui 
Dumnezeu ca om între oameni prin 
nașterea din Sf. Fecioara Maria. Dar 
prin cuvântul "S-a 
întrupat", Sf. 
Părinți, care au 
alcătuit Crezul, au 
ținut mai ales să 
spună că Fiul lui 
Dumnezeu și-a 
alcătuit trup 
adevarat, nu 
numai unul părut, 
cum spuneau unii 
eretici, și de aceea 
n-a venit cu el din 
cer, ci l-a luat din 
Sf. Fecioară 
Maria. Iar prin 
cuvântul "S-a 
făcut om" au ținut 
să sublinieze că 
Fiul n-a luat 
numai un trup fără 
suflet sau fără 
minte, cum spuneau alți eretici, ci S-a 
făcut om deplin, cu trup și suflet 
cuvântător. 

Lucrarea Duhului Sfânt şi Lucrarea Duhului Sfânt şi 
lucrarea Fecioarei Maria în lucrarea Fecioarei Maria în 

întruparea Cuvântuluiîntruparea Cuvântului  
Fiul lui Dumnezeu S-a zămislit ca 

om din Fecioară. Deci s-a zămislit fără 
de sămânță bărbătească. Dar această 
zămislire minunată nu s-ar fi putut face 
fără lucrarea Duhului Sfânt. Duhul 
Sfânt a făcut ca Fecioara să zămislească 
fără sămânță bărbătească pe Fiul lui 
Dumnezeu ca om. Îngerul Domnului îi 
spune în vis lui Iosif: "nu te teme a lua 
pe Maria femeia ta, că ce s-a zămislit 
într-însa din Duhul Sfânt este" (Matei 
1, 20).  

Desigur, alta este partea Duhului 
Sfânt și alta a Fecioarei Maria în 
întruparea Fiului lui Dumnezeu. Sf. 

Duh nu-i dă Acestuia firea omenească 
de la sine, ba nici măcar o parte din ea. 
Într-un asemenea caz, Fecioara Maria 
ar fi fost numai un vas ales prin care ar 
fi venit Fiul lui Dumnezeu cu un trup 
adus întreg, sau în parte, din cer, care 
deci n-ar mai fi fost un trup adevărat 
omenesc, luat din trup omenesc. 

Dar Duhul Sfânt dă Fecioarei 
puterea să-L 
zămislească fără 
de sămânță 
bărbătească și deci 
fără de păcat. "Și a 
zis Maria către 
înger: "Cum va fi 
mie aceasta, de 
vreme ce nu știu 
de bărbat?" Și 
răspunzând 
îngerul a zis: 
"Duhul Sfânt se va 
pogorî peste tine 
și puterea Celui de 
sus te va 
umbri” (Luca 1, 
34-35). 

Fiul lui Dumnezeu 
s-a aflat din 
momentul 
zămislirii în Sf. 
Fecioară,  Duhul 

Sfânt fiind nedespărțit de El. Fiul lui 
Dumnezeu a fost nedespărțit de firea Sa 
omenească din prima clipă a existenței 
ei, din clipa zămislirii. De aceea spune 
Simbolul despre El însuși că "S-a 
întrupat", adică și-a alcătuit din 
Fecioara Maria firea omenească. Dar 
Duhul Sfânt i-a dat putere Mariei să-L 
primească pe Fiul lui Dumnezeu în ea, 
ca pe cel ce începe să-și alcătuiască 
trupul din ea. Căci Dumnezeu lucrează 
asupra oamenilor totdeauna prin Duhul 
Sfânt. 

Sf. Ioan Damaschin spune: "Duhul 
Sfânt S-a pogorât peste ea... dându-i 
puterea de a primi Dumnezeirea 
Cuvântului și puterea de a naște. 
Atunci a umbrit-o ințelepciunea 
ipostatică și puterea Prea înaltului 
Dumnezeu, adică Fiul lui Dumnezeu, 
Cel de o ființă cu Tatal, ca o sămânță 
dumnezeiască și-a alcătuit Lui-și din 
sângiurile ei trup însuflețit".  

Venirea lui Dumnezeu Venirea lui Dumnezeu 
către oamenicătre oameni  

P raznicul Nașterii Domnului 
s-a făcut pentru noi ca 

Acela ce ni l-a dat pe “a fi” să ni-l 
dăruiască și pe “a fi bine”. Aceasta 
sărbătorim astăzi: venirea lui 
Dumnezeu către oameni, ca prin 
aceasta noi să ne ducem sau să ne 
întoarcem către Dumnezeu. Să nu 
prăznuim deci cum este obiceiul în 
adunările poporului, ci precum 
place lui Dumnezeu. 

Sf. Grigorie de Nazians 
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■ Sinaxar - 8 decembrie 

Sfântul cuvios PatapieSfântul cuvios Patapie  
Sfântul Patapie s-a născut în 

anul 380 în Egipt, în cetatea Theba, 
într-o familie creştină înstărită, tatăl 

său fiind guvernator al regiunii. 
Educaţia creştină a primit-o din 
familie, iar mai târziu a studiat 

filosofia, retorica şi matematica în 
Alexandria cu profesori vestiţi ai 

vremii lui.  

Întorcându-se de la studii şi, 
nemaiprinzându-l în viaţă pe tatăl său, 
chemarea spre viaţa ascetică, pe care o 
simţea de mult, a biruit. 

S-a retras aşadar în adâncul 
deşertului, însă, ajungând vestit şi fiind 
căutat de mulţi, în anul 428 a hotărât să 
plece la Constantinopol. În drum către 
Constantinopol însă, a poposit 
împreună cu ucenicul său în părţile 
Corintului, în Grecia. Acolo, într-o 
zonă care astăzi se cheamă Loutraki, s-
au aşezat să locuiască într-o peşteră 
unde au stat vreme de 7 ani. Abia după 
aceea, prin anul 435, Sfântul Patapie, 
însoţit de ucenicul său, a pornit mai 
departe la Constantinopol. Fără să arate 
cine sunt, cei doi au luat o chilie la 
Mânăstirea Vlacherne, în zidul cetăţii, 
însă Sfântul a fost vădit la scurtă vreme 
după ce, prin rugăciune, a dăruit 
vederea unui tânăr orb din naştere şi a 
vindecat pe mulţi de felurite boli 

incurabile. 

În anul 463, fiind în vârstă de 83 de 
ani, Sfântul Patapie s-a mutat în pace la 
Domnul şi a fost îngropat în biserica 
Sfântului Ioan Botezătorul din 
Constantinopol. Când 
Constantinopolul a căzut sub turci în 
anul 1453, sfintele sale moaşte, întregi 
şi binemirositoare, au fost mutate în 
ascuns în Grecia şi aşezate în peştera 
din Corint unde vieţuise odinioară 
Sfântul şi unde, din secolul 11 era deja 
o mânăstire. Ele au fost aşezate într-o 
nişă din peretele de apus al peşterii, vis
-a-vis de catapeteasma paraclisului 
care era amenajat aici. 

În anul 1904, preotul care slujea în 
micuţul paraclis din peşteră, Constantin 
Sosanis, fiind prea înalt şi ne putând 
sluji cu pace, a hotărât să lărgească 
peştera. În noaptea dinainte de 
începerea lucrărilor, Sfântul Patapie i s
-a arătat în vis şi, spunându-i că 
sfintele sale moaşte sunt dincolo de 
zid, l-a avertizat să lucreze cu grijă. 

Într-adevăr, a doua zi moaştele 
Sfântului Patapie au fost găsite acolo 
întregi. Sfântul ţinea în mână o cruce 
mare de lemn, iar lângă el se afla un 
pergament cu numele lui şi câteva 
monede bizantine. Sfintele moaşte erau 
acoperite cu frunze mari care, în mod 

minunat, rămăseseră verzi şi proaspete 
vreme de 500 de ani. 

După descoperirea sfintelor moaşte, 
aici s-au făcut nenumărate minuni şi 
vindecări, în special de cancer. Mulţi 
dintre pelerinii care au ajuns la 
mânăstire au fost ”invitaţi” de Sfântul 
Patapie care le-a apărut în vise sau 
vedenii şi le-a cerut să vină să-l 
viziteze ”la casa lui din Loutraki”. 

Poporul român are evlavie mare la 
Sfântul Patapie. Cu binecuvântarea 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, 
s-a adus o rasă care a aparţinut 
cuviosului şi care a fost pusă pe 
moaştele sale. Odorul a fost adus la 
Catedrala patriarhală din Bucureşti 
spre închinare şi a fost, apoi, dăruit 
Arhiepiscopiei Dunării de Jos. 

Sfânta Muceniţă Anisia a fost 
crescută cu mare evlavie întru toată 
curăţia credinţei creştine. Rămânând 
orfană de la o fragedă vârstă, ea s-a 
închinat pe sine cu totul rugăciunii şi 
cugetărilor dumnezeieşti în propria ei 
casă. Arzând de dragoste pentru 
Hristos, ea îşi zicea adesea întru sine: 
„O, cât de mincinoasă este viaţa 
tinereţii, întru care te sminteşti, fie 
sminteşti pe alţii! Cu cât mai bună 
este bătrâneţea! Iar sufletul meu se 
umple de tristeţe văzând cât trebuie să 
aştept până ce voi urca la Domnul”. 

Ea şi-a vândut averile, a împărţit 
venitul săracilor, şi a vieţuit după aceea 
numai din munca mâinilor ei. Postea cu 

stricteţe, dormea foarte 
puţin, şi se ruga 
neîncetat cu lacrimi. 
Când se biruia de somn, 
îşi zicea: „Groaznic este 
să mă las biruită de 
somn, câtă vreme 
duşmanul meu pururi 
veghează!”   

În acea vreme răul 
împărat Maximian a 
decretat că oricine poate 
să ucidă în voie creştini 
oriunde îi va afla, fără 
nici o judecată şi nici o sentinţă. Sfânta 
Fecioară Anisia a ieşit din casa ei o 
dată ca să meargă la biserică.  

Aceea a fost ziua unui necurat 
festival păgânesc închinat soarelui. Un 
soldat imperial, văzându-o foarte 
frumoasă, s-a apropiat de ea cu 
obrăznicia desfrânării, şi a întrebat-o 
cum o cheamă. Ea şi-a făcut semnul 

Sfintei Cruci şi a zis: 
„Sunt roaba lui Hristos 
şi grăbesc la Biserică”. 
Apropiindu-se necuratul 
acela şi începând a-i grăi 
necurate graiuri, fecioara 
l-a îmbrâncit şi l-a 
scuipat în faţă. Atunci 
soldatul a înjunghiat-o 
cu sabia în coastă şi a 
ucis-o pe loc.  

Această Sfântă fecioară 
muceniţă s-a încununat 
cu cununa veşnicei slave 

la anul 298. Ea a fost luată de creştini 
şi îngropată cu cinste, iar sufletul ei 
petrece fericit în Ceruri. Deasupra 
sfintelor ei moaşte s-a înălţat o slăvită 
biserică. 

Moaştele Sfintei Anisia se află în 
prezent în Tesalonic, în aceeaşi biserică 
unde se găsesc şi moaştele Sfântului 
Dimitrie Izvorâtorul de mir. 

■ Sinaxar - 30 decembrie 

Sfânta Muceniţă Sfânta Muceniţă 
AnisiaAnisia  
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■  P E L E R I N A J  Î N  G R E C I A  

Împărtăşire din frumuseţile Ortodoxiei (I)Împărtăşire din frumuseţile Ortodoxiei (I)  
În perioada 21-29 octombrie 2011, 

Parohia noastră a organizat un 
pelerinaj în Grecia, la care au 

participat 31 de persoane. Am avut 
bucuria să ajungem la multe locuri 

sfinte, să ne închinăm și să dăm slavă 
lui Dumnezeu pentru toate minunile 

Sale. În rândurile ce urmează dorim să 
împărtășim și celor ce nu au fost cu 

noi măcar ceva din bucuriile pe care le
-am trăit în acest pelerinaj. 

Ziua I. Vineri, 21 octombrie, am pornit 
dis-de-dimineață din Zaragoza spre 
Barcelona, de unde am luat avionul la 
Atena, unde ne aștepta doamna Vasiliki, 
ghida noastră, și autocarul firmei Meteora 
din București, care ne-a purtat peste tot în 
Grecia.În drum spre hotel, dna Vasiliki face 
o prezentare generală a Atenei, despre care 
aflăm că este o imensitate de oraș. Are 
aceeași suprafață cu cea a New York-ului și 
o populație de peste 5 milioane de locuitori, 
adică jumătate din populația totală a 
Greciei.  

Ziua II. Sâmbătă, 22 octombrie, începem 
ziua cu vizita la Acropole, în greacă “orașul de 
sus”. Este o parte fortificată a cetății, construită în 
“secolul de aur” al lui Pericle (sec. al V- lea î.Hr.). 
Vedem cel mai important loc din zonă, pentru noi 
- locul unde din Areopag a predicat Sfântul 
Apostol Pavel atenienilor. El a reușit cea mai 
spectaculoasă convertire: Dionisie Areopagitul, 
care era evreu şi conducătorul sinagogii din 
Atena, cea mai puternică sinagoga din Europa în 
vremea aceea. Sfântul Dionisie continuă predica 
Sf. Apostol Pavel și astfel creștinismul înflorește 
în Grecia, care păstrează până astăzi cu mare 
cinste credința creștină ortodoxă. 

Pornim apoi spre Nea Makri, la 
mânăstirea Buna Vestire, unde se află 
moaștele Sfântului Efrem cel Nou, care a 
pătimit moarte mucenicească după multe 
chinuri îndurate de la turci, în ziua de 5 mai 

1426. Sfintele sale 
moaște au fost 
descoperite după 500 
de ani, în urma unor 
vise și vedenii ale 
monahiilor din 
mânăstire. Multe 
minuni a lucrat Bunul 
Dumnezeu prin Sfântul 
Efrem, vindecând 
bolnavi, ajutând 
oameni în nevoi și 
necazuri. Locul este 
plin de har și 
binecuvântare și am 
simțit multă bucurie la 
moaștele Sfântului. 
Acolo am și cântat 
Apărătoare Doamnă, 
întrucât mânăstirea are hramul Buna 
Vestire. 

După amiază facem o plimbare pe jos 
prin centrul Atenei şi asistăm la 
spectaculoasa schimbare a gărzii din faţa 
Parlamentului. Încheiem ziua cu o vizită la 

Catedrala Mitropolitană, care se 
află în renovare. Aici ne închinăm 
la moaștele Sfintei Filoteea 
Ateniana.  

Ziua III. Duminică, 23 octombrie, 
prima noastră oprire este la 
Biserica din satul Procopie Nou 
(Peninsula Evvia), care 
adăpostește moaștele Sfântului 
Ioan Rusul. Aici participăm la 
Sfânta Liturghie și ne închinăm la 
sfintele moaște. La intrarea în 
biserică, în partea stângă, se află 
scufia și centura sfântului, pe care 
pelerinii și le pot pune, ca 

binecuvântare. Sfântul Ioan a fost luat 
prizonier de turci, în vremea războiului 
ruso-turc din anul 1711. A fost robul unui 
comandant militar turc – 
agă – care l-a pus la început 
să doarmă în grajdul 
vitelor. Sf. Ioan a răbdat cu 
multă bărbăție și credință 
necazurile pe care i le 
făceau turcii, care în cele 
din urmă au fost îmblânziți 
de bunătatea și răbdarea 
Sfântului. 

De la Sf. Ioan Rusul 
mergem spre Mânăstirea 
Sf. Cuvios David, aflată 
într-o zonă muntoasă, în 
apropierea satului Rovies. 
Sf. Cuvios David a trăit în 

secolul al XV-lea, fiind 
încă din copilărie atras 
de rugăciune și de viața 
monahală. A intrat de 
tânăr în mânăstire și 
datorită înțelepciunii și 
blândeții lui era numit 
Bătrânul , mulți 
monahi și credincioși 
căutând sfat și 
binecuvântare de la el. 
După o perioadă în 
care a fost stareț la o 
mânăstire, se retrage la 
viața pustinicească, 
trăind într-o peșteră. 
Ajuns la adânci 
bătrâneți, și-a cunoscut 
cu trei zile înainte 

sfârșitul și i-a anunțat pe frații de la 
mânăstire că Hristos a venit să-l ia. La 
mânăstire se păstrează capul și mâna 
Cuviosului David, la care ne închinăm cu 
toții. Spre bucuria noastră, un ieromonah 
vine și scoate sfintele moaște din dulapul 
special, așa încât le putem atinge și săruta. 

De aici mergem la Mânăstirea Kato 
Xenia, unde se păstrează o parte din Brâul 
Maicii Domnului. Deși ajungem la o oră 
târzie, suntem primiți cu multă ospitalitate 
de două măicuțe românce, Antonia și 
Andreea, care scot spre cinstire Brâul 
Maicii Domnului și o raclă cu moaște de la 
sfinții Ștefan, Haralambie, precum și 
papuceii Sfântului Arhanghel Mihail. 
Atmosfera de pace sufletească și dragostea 
maicilor ne fac să zăbovim mai mult la 
Kato Xenia, parcă nu ne îndurăm să 
plecăm. În biserica principală vedem icoana 
în mozaic a Adormirii Maicii Domnului, 
făcută cu donațiile pelerinilor români care 
au venit de-a lungul timpului la acest sfânt 
locaș de închinăciune.  

Moaştele Sf. Efrem cel Nou 

La Acropole 

Mânăstirea Kato Xenia (Străina de Jos) 



 

 

Lăsaţi 
copiii să 
vină la 
Mine, că a 
unora ca 
acestora 
este 
Împărăţia 
cerurilor! 
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Moş Crăciun ne vine azi 
Pe cărarea dintre brazi, 
Pe cărare coborând, 
De departe el venind, 
Cu sania lunecând 
Şi cu renii lui vestiţi 
Puţin cam înzăpeziţi. 
Veniţi, copii, să-l privi ţi! 
Ne-aduce daruri bogate, 
În sacul lui adunate: 
Dulciuri multe, jucării 
Haideţi să-l primim, copii! 
Hai, deschideţi poarta mare, 
Că-i greu sacul pe spinare! 
Ajutaţi pe Moşul bun 
Ce vine-acum de pe drum! 
În casă să-l invităm 
Şi bine să-l ospătăm 
Cu sarmale şi cârnaţi 
Şi-un vinişor cald să-i daţi, 
Cozonac şi cu şorici, 
Ca să mai vină pe-aici. 

Şi cu pâine românească 
Coaptă-n vatră strămoșească 
În veci să ne pomenească! 

Maria PANAIT 

Colorați-l cât mai frumos pe Moş Crăciun! 

Hai la Hai la 

colindat!colindat!  
 

O, ce veste minunată 

(D.G. Kiriac) 
 

O ce veste minunată 

În Betleem ni s-arată 

Astăzi S-a născut 

Cel făr' de-nceput 

Cum au spus proorocii 

 

Că la Betleem Maria 

Săvârșind călătoria 

Într-un mic sălaș 

Lâng-acel oraș 

A născut pe Mesia 

 

Pe Fiul în al Său nume, 

Tatăl l-a trimis în lume 

Să se nască și să crească 

Să ne mântuiască. 

 

Păstorii cum auziră 

Spre locasul sfânt porniră 

Unde au aflat,  

Pruncul minunat 

Și Îl preamăriră 

 

E Iisus Pastorul mare 

Turmă ca El nimeni n-are 

Noi Îl lăudăm 

Și ne închinăm, 

Cu credință tare. 

D ragi copii, ați fost vreodată la 
colindat? Știți ce sunt 

colindele? Colindele sunt cântări despre 
Nașterea Domnului, pe care copiii și 
tinerii le cântă din casă în casă. Astfel 
colindătorii vestesc celor care îi primesc 
că Mântuitorul Iisus Hristos S-a născut 
într-o iesle din Betleem. 

Colindele ne 
vestesc despre 
Fecioara Maria 
care, alături de 
logodnicul ei, 
Dreptul Iosif, 
căuta în Betleem 
un loc unde să 
nască pe Pruncul 
Sfânt. 

Deoarece nu a 
fost loc pentru ea 
în oraș, Maica 
Domnului a mers 
într-un staul, într-un grajd al vitelor și 
acolo, pe fân și paie, a născut pe 
Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul 

lumii. Îngerii din cer au cântat de 
bucurie și au vestit unor păstori care își 
pășteau turmele în apropiere că S-a 
născut Mântuitorul.  

Mai târziu au venit cei trei magi, 
adică trei oameni înțelepți, care au adus 
în dar Pruncului Iisus aur, smirnă și 
tămâie. Știți că și voi puteți să-i aduceți 

astfel de daruri? 
Îi aduceți lui Iisus 
aur, dacă faceți 
fapte bune. Îi 
aduceți smirnă 
dacă sunteți 
credincioși și 
ascultători. Și îi 
aduceți tămâie 
atunci când vă 
rugați din toată 
inima. 

Anul acesta 
învățați câteva 

colinde și mergeți și voi la colindat, ca 
să fi ți asemenea îngerilor buni din cer, 
care au cântat cu bucurie la Nașterea 
Domnului! 
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Arhim. Ilie Cleopa 

Naşterea Domnului, Naşterea Domnului, 
primăvara neamului primăvara neamului 

omenescomenesc  

A ţi văzut că atunci când vine 
primăvara toată podoaba 

pământului se schimbă spre înnoire şi 
se face un fel de rai pe pământ. Aşa s-a 
întâmplat şi când a ajuns la noi plinirea 
vremii, primăvara cea duhovnicească a 
naşterii Domnului Dumnezeului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ea 
pe toate le-a bucurat, cum a zis 
Arhanghelul Gavriil către păstori: “Iată, 
vă binevestesc vouă bucurie 
mare“ (Luca 2,10). S-au bucurat cerul 
şi pământul de această primăvară şi 
înnoire a neamului omenesc. 

Dar şi aceasta e bine a o cunoaşte, 
părinţilor şi fraţilor, că pogorârea şi 
iconomia Întrupării lui Dumnezeu 
Cuvântul nu s-a făcut numai o pricină 
de preamare şi negrăită slavă, ci prin 
această iconomie în trup a Domnului, 
mai mult ca prin toate lucrurile lui 
Dumnezeu, s-a cunoscut covârşitoarea 
şi nemăsurata putere a lui 
Dumnezeu, bunătatea Sa, 
înţelepciunea Sa şi dreptatea Sa. Căci 
după mărturia dumnezeieştilor Părinţi, 
aceste patru însuşiri au lucrat la taina 
aceasta a iconomiei în trup. 

 

Pr. Arsenie Boca 

Cugetări la Naşterea Cugetări la Naşterea 
DomnuluiDomnului  

I ată îngerii cerului vestesc făpturii 
minunea: astăzi Dumnezeu S-a 

pogorât pe pământ. Nu în vijelie 
distrugătoare, nici în tunetul nimicitor 
al mâniei Sale. Nu în prezenţa 
atotputerniciei, nici în focul mistuitor 
care topeşte zidirea. Astăzi cerul se 
uneşte cu pământul, nemărginirea se 
toarnă în mărginire, veşnicia se 
îmbracă cu vremelnicia, atotputernicia 
se îmbracă cu neputinţa, Cel nevăzut e 
purtat în braţe de o fecioară. 

Astăzi, Cel ce se îmbracă cu lumina 
ca şi cu o haină, se învăluie întru 
smerenie, Cel ce cuprinde cu palma 
marginile lumii, se face prunc; Cel ce 

împodobeşte cerul cu stele, se culcă într
-o iesle de dobitoace - locul cel mai 

curat pe care L-a găsit pe pământ. A 
lăsat tronul cerului pentru un staul şi 
vecinătatea îngerilor luminii, pentru 
vitele din grajd - cea mai aspră 
mustrare a trufiei omeneşti. 

Azi se despică istoria omenirii în 
două şi se începe cu numărătoarea 
timpului în amândouă sensurile lui – 
spre începutul timpului şi spre sfârşitul 
lui. 

Naşterea lui Iisus ca Om e fapta 
iubirii nemărginite a lui Dumnezeu, 
Care transfigurează istoria cu sensul 
veşniciei. Pentru acest fapt unic în 
creaţie, îngerii au propus oamenilor 
„m ărire întru cei de sus lui 
Dumnezeu şi pe pământ pace, între 
oameni bunăvoire”. Cu Iisus începe era 
păcii.  

Nici nu S-a atins Dumnezeu bine de 
ţărâna făpturii omeneşti din lumea Lui 
şi aceştia s-au cutremurat şi au pus 
mâna pe sabie ca să se apere de 
Împăratul păcii. Nu tot aşa s-au purtat 

şi păgânii. Cei trei magi şi înţelepţi I se 
închină şi Îi depun aur la picioare, în 
semn de dajdie, ca unui Împărat peste 
ei. Iar în calitate de preot, Îi aduc 
smirnă şi tămâie, ca jertfă adevăratului 
Dumnezeu. Dacă pe iudei i-a 
cutremurat şi i-a înspăimântat numai 
naşterea Mântuitorului şi s-au arătat 
duşmani, reprezentanţii păgânismului, 
în schimb, I se închină ca unui Împărat 
şi Dumnezeu. 

Numai Dumnezeu putea face 
această lucrare. Naşterea Veşnicului în 
timp, a Atotputernicului în dulama 
smereniei, a Celui mai presus de fiinţă 
primit în braţele Fecioarei nu putea să 
rămână un fapt divers în filele timpului. 
Naşterea lui Iisus nu e un fapt sortit 
învechirii, care să poată fi ros de 
destinele vremii. 

 

Pr. Arsenie Papacioc  

NaşteţiNaşteţi --L mereu pe L mereu pe 
Hristos în inimile Hristos în inimile 

voastre!voastre!  

D upă mine, Naşterea Domnului 
este cel mai mare eveniment 

al creştinătăţii, pentru că Dumnezeu s-a 
coborât în trup omenesc spre a mântui 
omenirea. Iisus Hristos ne-a încredinţat 
ca suntem veşnici, nu în materie, ci în 
duh. Şi că sufletele noastre au porţile 
Raiului deschise, doar să ne ostenim să 
ajungem până la ele. Prin post, 
rugăciune, nevoinţă, fapte bune… 

Vă daţi seama ce-ar fi fost lumea 
fără Hristos? Bucuraţi-vă că S-a născut 
şi naşteţi-L mereu în inimile voastre. 
Cu El putem totul, fără Hristos nu 
putem nimic. Repetaţi-vă asta întreaga 
viaţă şi veţi greşi mai puţin, nu vă veţi 
mai teme şi veţi putea birui. 

Trăiţi-L pe Hristos în orice moment. 
Mai înainte de toate să daţi slavă 
milostivirii şi bunătăţii celei negrăite a 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi 
Preacuratei şi Preasfintei Fecioare 
Maria, care a slujit la Naşterea Lui, că 
ne-a învrednicit pe toţi să mai ajungem 
încă o dată Naşterea Domnului şi să 
prăznuim înnoirea neamului omenesc, 
prin taina venirii cea în trup a lui 
Dumnezeu Cuvântul. 

“ În taină Te-ai născut în peşteră, 
Mântuitorule, dar cerul, ca o gură, 
tuturor Te-a propovăduit, steaua 

arătând-o!” 

Sf. Ioan Maximovici 


