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Rugaciune catre
Mantuitorul nostru Iisus Hristos
Stăpâne,

Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, când Te-ai

născut din Fecioara Maria în Betleemul Iudeii, cu spaimă
făpturile s-au minunat şi lumea s-a bucurat de Naşterea Ta, Cel
ce ai făcut pe om după chipul şi asemănarea Ta şi i-ai dat
botezul spre pocăinţă; Care ne-ai adus pe noi la preacuratele
zilele acestea pentru înfrânarea patimilor, spre nădejdea
Învierii, şi ne îndreptezi pe noi spre adevărul dumnezeirii Tale şi
ai luminat mintea noastră spre a Te cunoaşte pe Tine, Fiul lui
Dumnezeu, Care ridici păcatele a toată lumea. Tu şi acum,
Stăpâne, Iubitorule de oameni, primeşte pe robii Tăi precum ai
primit pe Petru, care se afundase în mare, iar mai pe urmă,
lepădându-se de Tine, dar plângând cu amar, iarăşi l-ai primit. Că
am auzit glas grăind şi magii închinându-se cu daruri şi îngerii
cântând, iar Irod tulburând-se, că Dumnezeu în trup S-a arătat
spre mântuirea noastră. Pe Tine acum, Stăpâne, Iubitorule de
oameni, toată făptura Te laudă, grăind: Hristos Se naşte,
măriţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ,
înălţaţi-vă! Puterile îngerilor se bucură, cetele mucenicilor se
veselesc văzând mărita şi cinstita serbare, şi toţi după vrednicie
o laudă cu inima şi cu buzele. Şi acum, Bunule, Iubitorule de
oameni, primeşte pe robii Tăi, precum şi plecarea genunchilor şi
umilinţa noastră, ca plinind poruncile Tale, curaţi şi neprihăniţi,
ajungând acum la cinstită Naşterea Ta, să ne împărtăşim cu
Preacuratul Trup şi Cinstitul Sânge al Tău, Domnul nostru Iisus
Hristos, Căruia se cuvine mărirea, cinstea şi închinăciunea,
împreună şi Tatălui şi Duhului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.

Cu prilejul Sfintelor Sarbatori ale
Nasterii Domnului, Anului Nou si

Botezului Domnului adresam tuturor

credinciosilor Bisericii Sfântul Nicolae
urari de sanatate si mântuire, pace si

bucurie, fericire si mult ajutor de la Bunul
Dumnezeu în toata fapta cea buna !

În seara de Anul Nou la Biserica Sfântul Nicolae,
NY, se va săvârși slujba VECERNIEI urmata de
Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos și
Rugăciuni de intrare în Anul Nou.
Slujba va începe la ora 6.00 PM.
Vă anunțăm că începând cu data de 2 ianuarie 202 2
vom merge cu Botezul (cu Crucea) pe la casele
frățiilor voastre. Cei care doriți să vă sfințim casele
vă rugăm să ne comunicați dorința dumneavoastră
împreună cu adresa și cu numărul de telefon.

Iubiţi Credincioşi,
Praznicul Nașterii Domnului este prilej de vestire a pogorârii lui
Dumnezeu printre oameni pentru a-i aduce la înţelegerea rostului lor şi al
universului. Bucuria acestei vestiri este exprimată prin colindele noastre,
prin cântările sfintelor slujbe, prin îndemnul de a ne opri din zbuciumul
lumii şi a reflecta la sensurile trimiterii Fiului lui Dumnezeu pe pământ
pentru noi şi pentru a noastră mântuire.
Troparul Naşterii Domnului ne vorbeşte despre Lumina adusă de Fiul
lui Dumnezeu prin Întrupare:
Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru,
Răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei,
Căci întru dânsa cei ce slujeau stelelor,
De la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii,
Şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus,
Doamne, slavă Ţie!

PASTORALĂ LA PRAZNICUL
NAŞTERII DOMNULUI 2021
† NICOLAE
din mila lui Dumnezeu
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale
Americii și
Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi
Iubitului cler şi dreptslăvitorilor creştini,
har, pace şi bucurie de la Hristos Domnul, iar de la noi arhierească
binecuvântare.
Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru,
Răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei... (Troparul praznicului)

În ziua întâi a Creaţiei a zis Dumnezeu „Să fie lumină”. Şi a fost
lumină. Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit
Dumnezeu lumina de întuneric (Facere 1, 3-4). Dumnezeu a sădit
lumina în lumea ce o crease, lumina însemnând ordine, rânduială a
lucrurilor după planul Creatorului şi șansa omului de a înțelege
această ordine. „Dumnezeu a făcut pe om şi a voit să rămână în
nestricăciune, ne spune Sf. Atanasie cel Mare. Dar oamenii
nesocotind aceasta și întorcându-se de la cunoașterea Lui și
gândind şi născocind răutatea pe seama lor… au căzut sub osânda
morții… și s-au făcut stricăcioși, potrivit cu ceea ce au gândit, şi
moartea a pus stăpânire pe ei”. Marele părinte alexandrin ne
descoperă mai apoi faptul că îndepărtarea omului de Dumnezeu i-a
adus golirea de existență, pierderea șansei de a dobândi
nestricăciunea şi de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu Cel ce
este.
Dar Dumnezeu nu l-a lăsat pe om întru întunericul necunoștinței, ci
Cuvântul Însuși se pogoară - Cuvântul adică prototipul omului - și
ia trupul nostru „nu în chip simplu, ci din Fecioară neprihănită şi
neîntinată şi neștiutoare de bărbat… Căci fiind puternic şi făcător al
tuturor, îşi pregătește El însuși în Fecioara trupul ca templu şi Şi-1

face propriu, ca pe un organ, făcându-se cunoscut şi locuind în el…
Şi fiind prin trupul asemănător unit cu toţi, Fiul nestricăcios al lui
Dumnezeu i-a îmbrăcat în mod cuvenit pe toţi cu nestricăciune prin
făgăduinţa Învierii.”
Sf. Atanasie completează explicația despre necesitatea Întrupării
Cuvântului pentru ridicarea omului din stricăciune cu cea privind
redobândirea cunoștinței Creatorului: „ce folos ar avea cei creați,
dacă nu ar cunoaște pe Făcătorul lor? Sau cum ar fi
raționali, necunoscând pe Cuvântul (Raţiunea) Tatălui, în
Care s-au şi făcut? Căci nu s-ar deosebi deloc de cele neraționale,
dacă nu ar cunoaşte nimic mai mult decât cele din jurul
pământului. Şi de ce i-ar mai fi făcut Dumnezeu pe aceştia, dacă nar fi voit să fie cunoscut de ei? Dumnezeu fiind bun îi face
părtași de chipul Domnului nostru Iisus Hristos şi-i
zidește după chipul şi asemănarea Lui, ca, printr-un astfel de
har, cunoscând chipul, adică pe Cuvântul Tatălui, să poată să
dobândească prin El înțelegerea Tatălui şi cunoscând pe Făcătorul
să trăiască viață mulțumită şi cu adevărat fericită.”
Nașterea Domnului capătă înțeles adânc prin cuvintele Sf. Atanasie
şi ne descoperă în mod minunat dragostea lui Dumnezeu Tatăl,
Creatorul, care ne dorește restabiliți în cunoașterea tainelor Sale
dumnezeiești prin Întruparea Fiului după chipul căruia am fost
creați. Această restaurare a omului se dovedește prin Lumina
cunoștinței de care omul se împărtășește din nou prin Nașterea
lui Hristos din Fecioara Maria. Iar această lumină este darul cu
care Creatorul îl împodobește din nou pe omul aflat până la Hristos
lipsit de înțelegere. Din această lumină a înțelegerii izvorăște viața
mulțumită și fericită.
Despre această bucurie și mulțumire ne încredințează și Sf. Leon cel
Mare: „Nu se cuvine să fie loc pentru tristețe acolo unde se naște
Viața. Această Viață, distruge temerea de moarte și ne
prilejuiește bucurie pentru veșnicia care ne-a fost
făgăduită. Nimeni nu este oprit a fi părtaș al acestei veselii... Să se
veselească sfântul, pentru că este aproape de biruință. Să se bucure
păcătosul, pentru că i se oferă iertare. Să prindă curaj păgânul,
pentru că este chemat la viață!”
Iubiți credincioși,

Privind cu luare aminte la lumea noastră pătrunsă de suferință, frică şi
multă neînțelegere o găsim asemănătoare celei de acum 2000 de ani când
s-a născut Mântuitorul. Minunea din Betleem a adus speranță acelei lumi,
în sensul că omul își poate redobândi chipul luminat de slava lui
Dumnezeu, că poate redobândi înțelegerea sensurilor lumii și afla calea
mântuirii, cea către Dumnezeu. Și pentru noi și pentru lumea
noastră s-a născut Hristos Mântuitorul și ne-a adus lumina
cunoștinței. Fiecare creștin își va afla propriile răspunsuri la întrebările
sale și va face alegerile înțelepte pentru sine și pentru familie prin
primirea cu bucurie a vestirii mântuirii în Hristos, Cel ce a zis: „Eu sunt
lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea
lumina vieţii.” (Ioan 8, 12). Mai mult decât oricând înțelegem
acum, în timpuri de încercare, că avem nevoie de această
lumină a vieții. Căci dacă lumea nu o caută și nu dorește să găsească
răspunsuri la întrebările acute ale vremurilor noastre conform acestei
căutări, creștinii o pot primi și pot deveni luminați, adică înțelegători,
cunoscători ai mersului lumii, după exemplul magilor de la Răsărit.
Aceștia au învățat de la stea să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, și să Te
cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus. Nașterea Domnului, ne spune
Troparul, are sensul adânc al cunoașterii lui Dumnezeu care se
descoperă făpturii Sale și al separării creștinului de lumea
întunericului necunoașterii lui Dumnezeu!
Cu aceste înțelesuri, îl rog pe Cel născut în iesle să vă dăruiască sănătate
și spor în credință, bucuria vestirii Nașterii Domnului ca izvor
de lumină și înțelegere pentru viața noastră! Vă îmbrăţişez frăţeşte
în Hristos Domnul şi vă urez Sărbători fericite şi La mulţi Ani!

Al vostru frate întru rugăciune către Dumnezeu,

† Mitropolit NICOLAE
Chicago, Praznicul Naşterii Domnului, 2021

ieslea dobitoacelor pe El, Ziditorul tuturor, Cel ce a venit să ne mântuiască
pe toţi de patimile cele dobitoceşti.
Astfel s-a împlinit prorocia rostită de Miheia, cu peste 400 de ani mai
înainte de venirea lui Hristos în lume: „Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda,
nicidecum nu ești mai mic între căpeteniile lui Iuda, că din tine va ieşi
Conducătorul, Care va paşte pe poporul Meu Israel” (Matei 2, 6; Miheia 5,
1).
Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii
lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de
la Stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii şi să
Te cunoască pe Tine, Răsăritul Cel de sus, Doamne, Slavă
Ţie!

(†) Nașterea Domnului
Sărbătoarea Naşterii Domnului (numită în popor Crăciunul), sărbătorită
în fiecare an la 25 decembrie, ne aduce vestea venirii în lume a Fiului lui
Dumnezeu făcut om, pentru mântuirea noastră. Naşterea Mântuitorului a
avut loc la nouă luni după Întruparea Sa de la Duhul Sfânt, la BunaVestire, când Dumnezeu a trimis pe Arhanghelul Gavriil să vestească
Fecioarei Maria: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul
este cu tine!”.
Şi, primind ea graiul îngeresc şi zicând: ,,Iată roaba Domnului. Fie mie
după cuvântul tău!”, îndată S-a zămislit Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul
şi Cuvântul lui Dumnezeu, în preacuratul ei pântece. Şi, după nouă luni, sa dat poruncă de către Cezarul August să se înscrie toată lumea. Iar Iosif,
logodnicul şi păzitorul Născătoarei de Dumnezeu, s-a suit la Betleem
împreună cu ea, ca să se înscrie.
Şi, de vreme ce Fecioara urma să nască, neaflând loc de găzduire din
pricina mulţimii oamenilor, a intrat într-o peşteră săracă, ce era şi loc de
adăpostire turmelor, şi acolo L-a născut fără stricăciune şi fără durere pe
Domnul nostru Iisus Hristos, L-a înfăşat ca pe un Prunc şi L-a pus în

Acestui Prunc au venit să I se închine păstorii vestiţi de îngeri, apoi şi
magii de la Răsărit, aducându-I daruri, ca unui Om şi Dumnezeu. Despre
aceşti magi, Scriptura şi Tradiţia ne spun că se afla, pe vremea lui Moise,
în pământul perşilor, un vrăjitor numit Valaam, care a prezis multe şi a
spus şi acestea: „O stea răsare din Iacov; un toiag se ridică din Israel şi va
lovi pe căpeteniile Moabului şi pe toţi fiii lui Set îi va zdrobi” (Numerii 24,
17).
Profeţia aceasta a fost lăsată moştenire celorlalţi prezicători, iar ei au
făcut-o cunoscută şi înţelepţilor şi împăraţilor din Răsărit. Şi aşa a ajuns
prezicerea şi la aceşti trei magi care se uitau pe cer să vadă o astfel de stea.
Ei, ca oameni învăţaţi şi astronomi, când au văzut pe cer că o stea nu
merge precum celelalte stele, de la răsărit la apus, ci de la miazăzi la
miazănoapte, au cunoscut că această stea arată naşterea unui mare
împărat.
Şi au mers după stea până la Ierusalim şi au întrebat: „«Unde este
Împăratul iudeilor, Cel ce S-a născut? Că am văzut la răsărit steaua Lui şi
am venit să ne închinăm Lui». Şi, auzind, împăratul Irod s-a tulburat şi,
chemând în ascuns pe magi, le-a spus: «Duceţi-vă şi cercetaţi cu deamănuntul despre Prunc; dacă Îl veţi găsi, vestiţi-mă, ca să mă duc şi eu
să mă închin Lui»”(Matei 2, 1-3, 7-8).
Dar Irod spunea aceasta ca să afle unde este Pruncul şi să-L omoare. Şi au
plecat magii de la Irod, iar steaua minunată pe care o văzuseră în răsărit
mergea înaintea lor şi a coborât şi a stat deasupra locului unde era
Pruncul. Şi, intrând, au găsit pe Hristos Domnul. Au căzut în genunchi, I
s-au închinat şi i-au adus daruri: aur, smirnă şi tămâie. La porunca

îngerului, nu s-au mai dus la Irod, ci s-au întors în ţara lor pe altă cale.
Irod, văzând că magii nu l-au ascultat, s-a mâniat foarte tare şi a trimis
oştile lui ca să omoare pe copiii din Betleem de la doi ani în jos.

Profeţii din Vechiul Testament despre
Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos

Pentru aceasta a fost trimis înger de la Dumnezeu şi a spus lui
Iosif: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe Mama Lui şi fugi în Egipt (…), fiindcă
Irod va căuta Pruncul ca să-L ucidă”. Şi Iosif a făcut aşa. A luat pe Pruncul
Iisus şi pe Maica Domnului şi s-au dus în Egipt (Matei 2, 13-14).

Facere 3:15

Şi aşa, în tirania lui, Irod, vrând să-L găsească şi să-L omoare pe Pruncul
Iisus, s-a făcut ucigaşul a paisprezece mii de prunci nevinovaţi, pe care
Biserica îi pomeneşte ca pe cei dintâi mucenici, pe 29 decembrie.

Facere 49:10

Pruncul Iisus însă a fost păzit în Egipt până la moartea lui Irod, apoi, prin
îndemn de la înger, Iosif s-a întors în pământul lui Israel, dar a mers să
locuiască în Nazaret. Acestui Prunc venit spre mântuirea noastră, lui Iisus
Hristos, Dumnezeu-Omul, să ne închinăm şi noi şi să-I aducem ca dar
viaţa noastră trăită după sfintele Lui porunci. (Basilica.ro)

Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa
ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul.

Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele sale,
până ce va veni împăciuitorul, Căruia se vor supune popoarele.

Deuterenom 18:15
Proroc din mijlocul tău şi din fraţii tăi, ca şi mine, îţi va ridica Domnul
Dumnezeul tău: pe Acela să-L ascultaţi.

Isaia 7:14
Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui
Emanuel.

Isaia 9:5-6
Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe
umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat,
Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie. Şi
mare va fi stăpânirea Lui şi pacea Lui nu va avea hotar. Va împărăţi pe
tronul şi peste împărăţia lui David, ca s-o întărească şi s-o întemeieze prin
judecată şi prin dreptate, de acum şi până-n veac. Râvna Domnului
Savaot va face aceasta.

Ieremia 23:5
Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David Odraslă dreaptă şi va
ajunge rege şi va domni cu înţelepciune; va face judecată şi dreptate pe
pământ.

Iezechiel 34:23
Voi pune peste ele un singur păstor, care le va paşte; voi pune pe robul
Meu David; el le va paşte şi el va fi păstorul lor.

Daniel 9:24-27
Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte pentru poporul tău şi pentru cetatea
ta cea sfântă până ce fărădelegea va trece peste margini şi se va pecetlui
păcatul şi se va ispăşi nelegiuirea, până ce dreptatea cea veşnică va veni,
vedenia şi proorocia se vor pecetlui şi se va unge Sfântul Sfinţilor. Să ştii
şi să înţelegi că de la ieşirea poruncii pentru zidirea din nou a
Ierusalimului şi până la Cel-Uns – Cel-Vestit – sunt şapte săptămâni şi
şaizeci şi două de săptămâni; şi din nou vor fi zidite pieţele şi zidul din
afară, în vremuri de strâmtorare. Iar după cele şaizeci şi două de
săptămâni, Cel-Uns va pieri fără să se găsească vreo vină în El, iar
poporul unui domn va veni şi va dărâma cetatea şi templul. Şi sfârşitul
cetăţii va veni prin potopul mâniei lui Dumnezeu şi până la capăt va fi
război – prăpădul cel hotărât. Şi El va încheia un legământ cu mulţi într-o
săptămână, iar la mijlocul săptămânii va înceta jertfa şi prinosul şi în
templu va fi urâciunea pustiirii, până când pedeapsa nimicirii cea
hotărâtă se va vărsa peste locul pustiirii”.

Miheia 5:1
Şi tu, Betleeme Efrata, deşi eşti mic între miile lui Iuda, din tine va ieşi
Stăpânitor peste Israel, iar obârşia Lui este dintru început, din zilele
veşniciei.

Miheia 5:4-4
Popoare multe se vor îndrepta spre el zicând: „Veniţi să ne suim în
muntele Domnului, în templul Dumnezeului lui Iacov, şi El ne va învăţa
căile Sale, şi să mergem pe cărările Sale, că din Sion va ieşi legea şi
cuvântul lui Dumnezeu din Ierusalim!” El va fi judecător al multor
popoare şi dreptate va împărţi la neamuri puternice până departe. Acelea
vor preface săbiile lor în fiare de plug şi lăncile lor în cosoare. Şi nici un
neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia şi nu se vor mai învăţa cum
să se lupte; Ci fiecare va sta liniştit sub vita şi smochinul lui şi nimeni nu-i
va înfricoşa, căci gura Domnului Savaot a grăit!

Maleahi 3:1
Iată, Eu trimit pe îngerul Meu şi va găti calea înaintea feţei Mele şi va veni
îndată în templul Său Domnul pe Care Îl căutaţi şi Îngerul legământului
pe Care voi Îl doriţi. Iată, vine!”, zice Domnul Savaot.

Cuvant al Sfantului Ioan Gura de Aur
"Iar acestea toate s-au facut ca sa se implineasca ceea ce s-a
zis de Domnul prin proorocul care zice: Iata, fecioara va avea
in pantece, și va naște Fiu și vor pune chema numele lui,
Emanuil (care se talmacește "cu noi este Dumnezeu”)” (Matei
1, 22-23).
"Cand ingerul a vazut noianul și adancul iubirii de oameni al
lui Dumnezeu, cand a vazut infaptuita ceea ce nici nu era
nadajduita, cand a vazut incetarea legilor firii și impacarea
lui Dumnezeu cu oamenii, a infațișat minunea intr-un singur
cuvant și a zis: "Iar toate acestea s-au facut ca sa se
implineasca ceea ce s-a zis de Domnul”. Sa nu socote ști-ii
spune ingerul lui Iosif-ca acum s-au hotarat acestea! Au fost
propovaduite cu multa vreeme inainte. Acestea cauta și Pavel
sa o arate in toate epistolele sale.
Și ingerul il trimite pe Iosif la Proorocul Isaia, pentru ca Iosif,
de s-ar fi intamplat ca la trezirea din somn sa uite cuvintele
spuse in vis, sa-și aduca aminte de cuvintele prooroce ști
citite de el necontenit și astfel sa-și aminteasca și de cele ce ia spus. Ingerul nu i-a vorbit Fecioare de proorocia lui Isaia,
pentru ca era tanara și nu cunoștea bine Scripturile; lui Iosif
insa ii vorbește, pentru ca era un barbat drept, un barbat
care-i citea cu ravna pe prooroci. Așadar ingerul aduce
marturia lui Isaia pentru ca Iosif sa primeasca cu mai multa
ușurința spusele sale. Dar nu se marginește numai la atat ci
pune cuvantul pe seama lui Dumnezeu. Gura era a lui Isaia,
dar proorocia venea de sus, de la Dumnezeu. Proorocia arata
ca mulțimile de oameni și faptele savarșite de Iisus Hristos
vor chema numele numele Lui. Aici numele Emanuil este dat
de faptele savarșite de Hristos, caci Scriptura are obiceiul sa
numeasca pe cineva nu cu numele sau, ci cu faptele
savarșite de el.
De aceea cuvintele "il vor chema Emanuil” nu inseamna
altceva decat ca vor vedea ca Dumnezeu este cu oamenii.
Totdeauna a fost Dumnezeu cu oamenii dar niciodata atat de

lamurit ca acum>>. Referitor la numirea dupa faptele
savarșite Sfantul Ioan Hrisostom adauga doua texte din
proorociile lui Isaia (Isaia 8,3; 1, 26) intarind afirma ția ca
atunci cand se intampla un fapt care infa țișa pe cineva mai
bine decat numele lui pe cel care a savarșit-o sau pe acela
care se bucura de urmarile ei, atunci i se da aceluia chiar
numele faptei savarșite. De asemenea Sfantul Ioan
Hrisostom raspunde talmacitorilor Scripturii care spun ca
Isaia nu a zis: "fecioara va avea in pantece”, ci "tanara va
avea in pantece”, aratand ca "Septuaginta este mai vrednica
de credința decat toate celelalte talmaciri ale Vechiului
Testament, cei Șaptezeci fiind mai vrednici de credința și din
pricina timpului cand au facut talmacirea, și din pricina
mulțimii lor și din pricina imreuna-glasuirii lor la facerea
talmacirii”.
Dar chiar daca Iudeii aduc marturuia celorlalte talmacirii ale
Vechiului Testament și atunci biruința va fi tot de partea
noastra. Caci Scriptura obișniește sa dea numele de tinere țe
și fecoriei. Și face asta nu numai cand e vorba de femei ci și
de barbați: "Tinerii și fecioarele-spune Psalmistul-batranii cu
cei tineri” (Psalmul 148, 12). Dar și cuvintele de la Isaia
aflate inaintea acelora spuse e inger lui Iosif sprijina
ințelegerea ca in aceasta proorocie este vorba de o fecioara.
Proorocul Isaia a spus mai inainte: "Iata, insu și Dumnezeu
va va da voua semn” (Isaia 7, 13), și apoi a adaugat: "fecioara
va lua in pantece”. Atunci-daca aceea care avea sa nasca nar fi fost fecioara, daca avea sa nasca pe temeiul legii
casatoriei-ce semn ar mai fi fost nașterea? Semn se da numai
atunci cand se intampla ceva strain, ceva neobi șnuit, altfel
cum ar mai putea fi semn?
Referitor la fecioria Maicii Domnului Sfantul Evanghelist
Matei a spus "numai ceea ce era de neaparata treebuin ța sa
afli, anume ca Fecioara a ramas fecioara pana la na ștere; iar
ceea ce era o urmare fireasca și vadita a faptelor sale, a lasat
pe seama conștiinței tale. Caci, Iosif, care era un om drept, n-

ar fi vrut cu nici un preț sa o cunoasca nici dupa na șterea
Fiului ei, cand știa ca era o mama ce fusese invrednicita de o
naștere noua și straina”. in incheierea cuvantului Sfantul
Ioan Hrisostom vorbește despre "frații Domnului” ca fiind
numiți așa dupa cum și Iosif era numit "barbatul Mariei”.
Aceștia care la inceput "nu credeau in El” (Ioan 7, 5), "au
ajuns mai tarziu apostoli minunați și vesti ți, fiind in stare sa
și moara pentru El cu draga inima”.
Cuvant al Sfantului Cuvios Ioan Damaschin
Dupa primavara sosind aduce pamantului inflorire "cu
frumusețea semanaturilor și infrumusețandu-se cu tot felul
de flori ale ierbcum urilor, vine spre gatirea radelor sale” "tot
astfel și cand S-a nascut Domnul nostru din Fecioara Maria,
El a risipit la toata lumea ca o primavara veselitoare și a
intors-o catre innoire. Cuvantul cel prea-sfant al Tatalui s-a
facut trup fara de schimbare de la Duhul Sfant și din
Fecioara Maria.
Și mijlocitor intre Dumnezeu și oameni a fost Cel singur
iubitor de oameni, care nu s-a zamislit din voie, nici din
pofta, nici din impreunare barbateasca (Ioan 1, 13) in preacuratul pantece al Fecioarei, ci din Duhul Sfant (precum)
intaia zidire a lui Adam. Astfel insu și Dumnezeu-Cuvantul Sa facut ipostas trupului, precum intru aceea și data și trup
insuflețit, și cuvantator și gandit. Pentru aceasta nu il numim
"om indumnezeit”, ci il marturisim Dumnezeu inomenit.
Nascandu-se Domnul și Dumnezeul nostru, ne-a izbavit din
iarna inșelaciunii și din frigul ratacirii și ne-a intors catre
primavara bucuriei".
Sfantul Ioan Damaschin prezinta tabloul Nașterii din
Evanghelia dupa Matei marturisind ca "nu fara rost și in
deșert s-au facut lucrurile cele pentru inomenirea lui
Hristos-Dumnezeu nostru, ci toate pentru ceva, și catre ceva
și cu oarecare insemnare ascunsa. Iosif s-a logodit cu Maria
ca barbat ca nu cumva, cunoscand nașterea lui Hristos din

fecioara cea fara de barbat, diavolul sa fuga de impletirea la
lupta, ca unul ce a cunoscut și și-a dobandit scopul”.
Porunca inscrierii ne arata Sfantul Ioan Damaschin a avut și
ea rolul ei: "Pentru aceea, El a dat voie stapanirii romanilor,
sa-L scrie și pe Dansul, spre adeverirea și intarirea legilor
porncite. Caci atunci stapanește legea imparatului, cand
imparatul, cel ce legiuiește, va implini legea. Și Stapanul a
așteptat vremea cea de noua luni hotarata, ca sa nu se
creada ca iconomia lui este parerea sau nalucire (Luca 2, 67). Și S-a nascut in peștera cea mica, Stapanul Cel ce nicaieri
nu este incaput, Cel ce are ca scaun cerul și a șternut
picioarelor pamantul (Psalmul 131, 8).
Iar fecioria Maicii Domnului ne spune Sfantul Ioan
Damaschin a fost și inainte și in timpul și dupa na ștere: "Iar
ea mai inainte de naștere a petrecut fecioria, și dupa na ștere
a ramas fecioara, caci Dumnezeu era Cel ce S-a nascut.
Aceasta s-a aratat maica fara de samanța și fara de durere și
slujitoare a nașterii, și s-a facut moașa fara a fi inva țata”.
Sfantul Ioan Damaschin arata ca primavara cea
duhovniceasca a nașterii Domnului, Dumnezeului si
Mantuitorului nostru Iisus Hristos pe toate le-a bucurat,
cum a zis Arhanghelul Gavriil catre pastori: "Iata, va
binevestesc voua bucurie mare” (Luca 2,10).
S-au bucurat cerul si pamantul de aceasta primavara si
innoire a neamului omenesc. Și toata zidirea cea vazuta și
cea nevazuta danțui. Iar steaua veghea calea Magilor,
"imparați și astronomi ai perșilor, stranepoții lui Valaam, care
pe baza profeției lui Valaam (Numerii 24, 17) au propovaduit
ca El va sa stapaneasca domnie mare a tot pamantul”. Iar
prezența lor la Irod i-au adus tulburare mare caci el a aflat
despre profeția: "Si tu, Betleeme, pamantul lui Iuda,
nicidecum nu esti mai mic intre capeteniile lui Iuda, caci din
tine va iesi Povațuitorul, Care va paște pe poporul Meu
Israel” (Miheia 5, 2).

Sfantul Ioan Damaschin prezinta intr-un mod deosebit
prezența magilor in Ierusalim. Iudeii s-au tulburat, insa n-au
indraznit a le sta impotriva. Iar ei ajungand la Prunc s-a
implinit cuvantul zis prin proorocul din Psalmul 71,10:
"imparații și ostașii daruri vor aduce și se va da Lui din aurul
Arabiei”. Și S-au inchinat Pruncului zicand: "Ție pe ale Tale
cu osardie Ți le daruim, prea-puternice Iisuse! Iar catre
Maria au zis: "O, Maica a maicilor, toții dumnezeii Per șilor,
te-au fericit pe tine, lauda ta este mare! Apoi este prezentata
Fuga in Egipt și uciderea pruncilor, implinindu-se cuvantul
cel zis de Ieremia Proorocul: "Glas in Rama s-a auzit,
plangere și tanguire multa..” (Matei 2, 17-18). Și astfel,
incheie Sfantul Ioan Damaschin mununatul cuvant zicand:
"Și mulțimire fie celui ce intru ale Sale strain a venit ca l-a
proslavit pe cel strain ( adica pe om)”.
Cuvant al Sfantului Grigorie de Nazianz
"Hristos Se naște, slaviți-L! Hristos din ceruri, intampina ți-L!
Hristos pe pamant, inalțați-va! Cantați Domnului tot
pamantul” (Psalmul 95, 1). Și ca sa le cuprind pe amadouazice Sfantul Grigorie Teologul-zic: "Veseleasca-se cerurile și
sa se bucure pamantul!” (Psalmul 95, 11) pentru Cel ceresc,
și acum pamantesc, Hristos este acum in trup, cu cutremur
și cu bucurie va veseliți! (Psalmul 2,11)”.
Sfantul Grigorie de Nazianz arata ca acum legile firii se strica
pentru ca "norodul ce șade intru intuneric sa vada lumina
cea mare a cunoștiinței”. Aceasta pentru a se plini lumea cea
de sus.
"Praznicul aratarii lui Dumnezeu, adica al na șterii, s-a facut
pentru noi "ca Acela ce ni l-a dat pe a fi sa ni-l daruiasca și
pe a fi bine: "Acesta este praznicul nostru, aceasta
sarbatorim astazi: venirea lui Dumnezeu catre oameni, ca
prin aceasta noi sa ne ducem sau sa ne intoarcem catre
Dumnezeu”. Sa nu praznuim deci cum este obiceiul in
adunarile poporului, ci precum place lui Dumnezeu".

Mintea și simțirea (adica lumea cea dintai-ingerii, lumea care
se ințelege cu mintea - și lumea cea de-a doua, aceasta carea
cade sub simțire) amandoua zidindu-se, stateau acum și
purtau in sanul lor marimea Cuvantului Ziditor. Astfel
Sfantul Grigorie pornește cuvanul sau de la crearea omuului
si starea paradisiaca și postparadisiaca. Trece apoi prin
Legea veche unde Dumnezeu in multe chipuri pentru
pacatele cele multe le odraslește osebite doctorii. insa ei
aveau nevoie de o doctorie mult mai puternica pentru o mai
cumplita boala. Și fiindca aveau trebuința de mai mare
ajutor, mai mare și dobandește. Iar acesta a fost insu și
Cuvantul lui Dumnezeu, Cel mai inainte de veci, Cel
nevazut, Cel necuprins cu mintea, Cuvantul și hotararea
Tatalui. El vine la chipul Sau și se imbraca cu trup pentru
trup și se impreuna cu suflet ințelegator pentru sufletul meu,
curațindu-l pe cel asemenea cu cel asemenea. El a venit ca
Pastorul Cel bun, Care iși pune sufletul pentru oi (Luca
15,4), avenit la oaia ce se ratacea pe dealurile și pe mun ții pe
care jertfeai și a aflat-o (Luca, 15, 8-9).
Iar trimiterea Sa este "buna-voința Tatalui, la care le aduce
pe cele ale Sale, pe care ii cinstește ca inceput dincolo de
timp și ca sa nu para ca este potrivnic Lui (Tatalui). Pu țin
mai pe urma il vei vedea pe Iisus cura țindu-se in Iordan
(Matei 3, 13), cu curațirea mea, sau mai degraba cura țind
apele prin curațirea Lui, fiindca Cel ce ridica pacatul lumii
nu are nevoie de trebuința și curațire”. Sfantul Grigorie
Teologul extinde aceasta cuvantare la inteaga iconomie a
rascumpararii omului vorbind despre intreaga lucrare a lui
Hristos: "il vei vedea și ispitit, și buruind ispita și slujit de
ingeri (Matei 4, 23-24), și vindecand toata boala și neputința
(Luca 7, 10) și inviind morți (...), și vandut și rastignit, și
rastignind cu el și pacatul meu (Isaia 53, 7).
Il vei vedea ca un miel adus spre junghiere, și totodata
jertfitor ca preot; ingropandu-se ca om, și sculandu-se din
morți ca Dumnezeu; și dupa aceea, inalțandu-se și avand sa

vina intru slava Sa”. Sfantul Grigorie de Nazianz constuie ște
o adevarata catatorie a varstei spirituale a praznicelor
pornind de la Nașterea lui Hristos și ajungand la centrul
jertfei Cuvantului: la Sfintele Paști. Ne indeamna sa ne
bucuram de nașterea Sa: "Acum insa tu prime ște na șterea, și
salta de bucurie (...), cinstește micul Vitleem, care te-a intors
din nou in rai! inchina-te in fața ieslei mul țumita careia,
atunci cand erai necuvantator (nerațional) ai fost hranit cu
Cuvantul. Alearga cu steaua și adu-i daruri cu magii, ca
unui imparat și Dumnezeu și ca unui mort din pricina ta.
Daca va fugi in Egipt, cu osardie fugi și tu cu El. Calatore ște
fara de prihana prin toate varstele și puterile lui Hristos, ca
un ucenic al lui Hristos. Pe urma rastigne ște-te cu El,
ingroapa-te cu ravna cu El, ca sa inviezi impreuna cu El, și
sa fii impreuna slavit cu El și sa imparațești impreuna cu El,
vazandu-L pe Dumnezeu atat cat este cu putința și fiind și tu
vazut de El”.

Hramul Bisericii Sfântului
Nicolae din New York

Cu ajutorul lui Dumnezeu și noi, preot și credincioșii români de la parohia
Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Mc. Gheorghe, NY am avut parte anul
acesta de trăirea unor adevărate zile de sărbătoare, zile care vor deveni
cu adevărat istorice pentru comunitatea creștinilor ortodocși români din
New York.
Organizarea hramului bisericii Sfântul Nicolae se poate spune că a fost o
adevărată binecuvântare de la Dumnezeu prin slujbele liturgice, care au
început vineri, 3 Decembrie 2021 și s-au încheiat luni, 6 Decembrie, dar și
prin dragostea și bucuria credincioșilor care, spre slava lui Dumnezeu s-au
putut închina la părticica din moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, dăruita
prin bunăvoința IPS Mitropolit Nicolae încă din anul 2017 și ale Sfântului
Gheorghe Pelerinul.

“Minune dumnezeiască te-ai arătat, fericite, celor care alergau la biserica
ta, de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și năvăliri
izbăvindu-i, părinte, pe cei care după Dumnezeu spre tine cu credință șiau pus nădejdea, cântând: Aliluia!”
Sfânta noastră Biserică, mai mult decât pe alţi sfinţi, îl numeşte pe Sfântul
Nicolae „plăcut şi făcător de minuni”. Prin aceste numiri mărturiseşte că
Sfântul Nicolae are un har extraordinar prin cutezanţa rugăciunilor sale
către Dumnezeu, ceea ce Sfânta Biserica exprimă, de altfel numindu-1
primul nostru apărător, după Preasfânta Nascătoare de Dumnezeu și
pururea Fecioară Maria. Cine dintre noi nu a simţit în viaţă sa ajutorul
rugăciunilor Sfântului Ierarh Nicolae? Cine dintre noi a rămas neascultat
de el, când îl chemam în rugăciunile noastre?

Taina Sfântului Maslu din ziua de vineri seara a fost, fără îndoială,
un lucru benefic, o cale de a-i aduce și de a-i ține pe credincioși legați de
Biserică și o lucrare de a ieși în întâmpinarea și rezolvarea nevoilor
spirituale ale lor. Preoți slujitori au fost Părintele Stareț Ieremia de la
Mânăstirea Sfântul Dumitru, Middletown, NY, Părintele Hrisostom,
Mânăstirea Putna, Părintele Mircea de la Biserica Ucrainiană din
Bayonne, NJ și Părintele paroh Marius Dumitrescu.
Ca întotdeauna prezența IPS Mitropolit Nicolae în parohia noastră este un
prilej de bucurie și de sărbătoare pentru credincioși, așa că vizita
arhierească este așteptată întotdeauna cu nerăbdare. Anul acesta a
început sâmbătă, 4 Decembrie, prin întâlnirea membrilor Consiliului
Parohial cu IPS Nicolae. IPS Mitropolit a binecuvântatat lucrările de
infrumusețare ale bisericii, jertfa enoriașilor, lucrătorilor și donatorilor
nostri și totodată s-au discutat proiectele de viitor al parohiei.
Sărbătoarea hramului bisericii s-a deschis prin oficierea Vecerniei
Mari cu Litia de către IPS Nicolae, alături de Preotul Paroh Marius
Dumitrescu și Părintele Hrisostom de la Mânăstirea Putna. Dupa
Vecernie, Părintele Hrisostom a ținut o conferință cu tema : “Sfintele
Taine ale Bisericii în viața credincioșilor” .
Cununa sărbătorii binecuvântate de marele și milostivul Nicolae a fost
slujba Sfintei Liturghii Arhierești de duminică dimineață, săvârşită de ÎPS

Nicolae, alături de preotul paroh Marius Dumitrescu şi Părintele Stareț
Ieremia de la Mânăstirea Sfântul Dumitru, Middletown, NY.
In cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei IPS Nicolae a vorbit
despre minunea vindecării femeii gărbove, apoi a elogiat viața Sfântului
Ierarh Nicolae, a îndemnat obştea fraților prezenți la viață curată, la fapte
de milostenie și dragoste către Dumnezeu și aproapele, la înaltă trăire
duhovnicească ortodoxă, la post și rugăciune, dându-l pe Sfântul Nicolae
drept exemplu de smerenie, de slujire a semenului, de aparare a
credintei ortodoxe.
La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată Slujba Parastasului pentru ctitorii
bisericii și pentru adormitul Constantin Condurache, de curand trecut la
Domnul.
Părintele paroh Marius Dumitrescu a mulțumit IPS Nicolae pentru
prezenţa la acest deosebit eveniment din viaţa parohiei și i-a oferit în dar
o icoană a Mântuitorului Hristos-Pantocrator, cu două fețe din Sinai.
Copiii Școlii duminicale au pregatit un frumos program artistic si la
sfârșit au urat multi si binecuvântați ani IPS Mitropolit Nicolae pentru ziua
numelui.
Creștinii au implut până la refuz biserica Sfântul Nicolae la slujba de
duminică dimineață, semn al binecuvântarii ei de către Mântuitorului
nostru și a Sfântului Ierarh Nicolae.
După slujbă, toţi credincioșii au participat la Agapa Fraţească
pregătită la restaurantul Romanian Garden.
In după-amiaza aceleiași zile ierarhul și-a luat rămas bun de la noi,
mulțumindu-ne pentru primire și promițând o întoarcere într-un viitor
apropiat.
Aflarea IPS Sale în mijlocul nostru cu binecuvântările arhierești, cu
căldura parintească pe care ne-a împărtășit-o, a fost pentru noi, preot și
credincioșii parohiei Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Mc. Gheorghe, NY, o
adevărată binecuvântare, un motiv de bucurie și speranță, o mare zi, care
va rămâne pentru mult timp în inimile celor prezenți.
La acest eveniment a participat și domnul dr. Călin Radu Ancuța, Consul
General la New York și domnul Dorian Branea, Directorul Institutului
Cultural Român.

Luni, 6 Decembrie 2021, ziua Sfântului Nicolae, credincioșii s-au putut
închina la moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul, aduse din România cu
binecuvântarea Preafericitului Daniel, a IPS Mitropolit Teofan si a
ierarhului nostru, IPS Mitropolit Nicolae. După Sfânta Liturghie
credincioșii au citit pană seara târziu o întragă Psaltire, urmând exemplul
Sfântului Gheorghe Pelerinul.

Mulţumim organizatorilor, donatorilor și tuturor credincioșilor
bisericii Sfântul Nicolae. Bunul Dumnezeu să le răsplateasca dragostea și
jertfa!

„Sfinte Ierarhe Nicolae,
roaga-te lui Dumnezeu pentru noi”!
„Sfinte Gheorghe Pelerinul,
roaga-te lui Dumnezeu pentru noi”!

Preot Paroh Marius Daniel Dumitrescu

Fericirile evanghelice

Prin plinirea poruncilor evanghelice apare în suflet o simţire străină
de firea căzută şi necunoscută ei. Ce este născut din Duh, duh este
(In. VI, 3) - şi dat fiind că poruncile lui Hristos sunt Duh (In. VI,
63), şi simţirile pricinuite de ele sunt simţăminte duhovniceşti.
Care este prima simţire ce apare în suflet ca urmare a plinirii
poruncilor evanghelice?Sărăcia cu duhul.
De-abia începe creştinul să vrea a împlini prin faptele sale, lăuntrice
şi dinafară, poruncile evanghelice, că va vedea firea sa vătămată
răsculându-se împotriva Evangheliei, împotrivindu-se cu
încăpăţânare Evangheliei. In lumina Evangheliei, creştinul vede în
sine căderea omenirii. Din această vedere se naşte în chip firesc
părerea smerită despre sine numită în Evanghelie sărăcie cu duhul
(Mt. V, 3). Sărăcia cu duhul este o fericire, prima în rânduiala
evanghelică, prima în rânduiala sporirii duhovniceşti, prima stare
duhovnicească, prima pe scara fericirilor.
Orice simţire şi stare ce ţine de firea înnoită sunt neapărat şi o
fericire, ca arătare a împărăţiei Cerurilor în suflet, ca chezăşie a
mântuirii, ca presimţire a fericirii veşnice.
Despre sărăcia cu duhul a grăit Sfântul David: Jertfa lui Dumnezeu
- duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi
Sărăcia cu duhul este sarea cu care trebuie sărate toate jertfele şi
arderile de tot duhovniceşti. Dacă ele nu sunt sărate cu această sare,

sunt lepădate de Dumnezeu. Vederea căderii sale este, deja, o
fericire pentru omul căzut. Cel ce vede căderea sa este în stare să
recunoască neapărata trebuinţă de mântuire, de Mântuitorul, pe
care o are - este în stare să creadă în Evanghelie cu credinţă vie.
Această stare este dar al harului, lucrare a harului, rod al ei - este,
ca atare, şi fericire. Este firesc ca săracul să se întristeze de sărăcia
sa. Sărăcia cu duhul naşte fericirea următoare :plansul
Plânsul e întristarea evlavioasă a sufletului credincios ce se priveşte
în oglinda Evangheliei, ce vede în această oglindă nenumăratele
sale pete de păcate. Un asemenea suflet îşi spală petele cu sfânta
apă - lacrimile; le şterge cu sfânta întristare.
O negrăită mângâiere, o negrăită uşurare se revarsă în inimă în
urma mântuitoarelor lacrimi pentru păcate, pentru cădere - lacrimi
ce se arată din pricina simţirii sărăciei duhovniceşti.
Dacă aici, pe pământ, plânsul evlavios ajunge la o astfel de
neasemuită mângâiere duhovnicească, ce fericire pregăteşte el
pentru veacul ce va să vină?
Hristos a rostit asupra celor ce plâng cu evlavie hotărârea: Fericiţi
cei ce plâng (Mt. V, 4).
Ai săvârşit un păcat? Varsă lacrimi.
Cel ce e cufundat în cercetarea adâncă de sine, cel ce se vede pe sine
pângărit cu păcate fără de număr, cel ce se socoate vrednic de
muncile cele veşnice şi plânge de pe acum ca şi cum ar fi osândit la
ele, acela vede puţin sau deloc neajunsurile aproapelui,
dezvinovăţeşte lesne acele neajunsuri pe care la vede, iartă cu
plăcere, din inimă, toate necazurile şi jignirile. Acea stare a
sufletului din care sunt îndepărtate mânia, ura, pomenirea răului si
osândirea este o nouă fericire: ea se numeşte blândeţe.
Fericiţi cei blânzi, a spus Mântuitorul, că aceştia vor moşteni
pământul (Mt. V, 5).
Care este acest pământ?... După cădere, Dumnezeu l-a numit
„pământ” pe Adam, iar în Adam m-a numit „pământ” şi pe mine:
Pământ eşti, şi în pământ te vei întoarce (Fac. III, 19).
Fiind pământ, sunt lipsit de stăpânirea acestui pământ: mi-l răpesc
feluritele patimi, şi mai ales mânia cea cumplită care mă siluieşte şi
mă trage cu sine; sunt lipsit de orice stăpânire asupră-mi. Blândeţea
îmi înapoiază această putere, mă face să intru în stăpânirea
moştenirii mele, a pământului meu, a mea, a trupului meu, a
sângelui meu, a pornirilor mele. Cei blânzi vor moşteni pământul, şi
se vor desfăta întru mulţimea păcii (Ps. XXXVI, 11).
Punând iarăşi stăpânire pe pământ, încep să doresc cerul: intru
într-o stare nouă, întocmită în mine de har, într-o fericire nouă:

încep a flămânzi şi înseta după dreptatea (Mt. V, 6) dumnezeiască,
nu după cea deşartă, omenească.
Dreptatea dumnezeiască s-a arătat omenirii în milostivirea
dumnezeiască, şi ne-a poruncit să ne asemănăm lui Dumnezeu prin
desăvârşita milostivire (Mt. V, 48), iar nu prin oarecare altă faptă
bună. Milostivirea nu osândeşte pe nimeni, iubeşte pe vrăjmaşi, îşi
pune sufletul pentru prieteni, face pe om asemenea cu Dumnezeu.
Această stare este, iarăşi, o fericire (Mt. V, 7).
Inima cuprinsă de milostivire nu poate gândi nimic rău; toate
gândurile ei sunt bunătate. Acea inimă în care se mişcă numai
binele este o inimă curată, în stare a vedea pe Dumnezeu. Fericiţi
cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu (Mt. V, 8).
„Ce înseamnă inimă curată?” - a fost întrebat un mare povăţuitor al
monahilor. El a răspuns: „Inima mişcată, după asemănarea
Dumnezeirii, de un nemărginit simţământ al milei faţă de toată
zidirea”. In inima curată se pogoară pacea lui Dumnezeu, unind
mintea, sufletul şi trupul ce erau despărţite mai înainte, îl rezideşte
pe om, îl face urmaş al Noului Adam.
Pacea lui Dumnezeu e partea sfinţilor lui Dumnezeu: prin
mijlocirea sfintei păci, creştinul care a săvârşit alergarea pocăinţei
se împacă cu Dumnezeu, cu toate împrejurările, cu toţi semenii, cu
sine însuşi; el se face fiu al lui Dumnezeu după har (Mt. V, 9).
Pacea lui Dumnezeu e însoţită de sălăsluirea vădită în om a
Sfântului Duh; ea este o lucrare, o roadă a Sfântului Duh.
Cel ce a dobândit în sine pacea lui Dumnezeu este în stare să ajungă
la celelalte fericiri din urmă: la răbdarea cu seninătate, cu bucurie a
ocărilor, clevetirilor, prigoanelor şi a celorlalte necazuri.
Cel ce a dobândit pacea lui Dumnezeu nu se va înfricoşa de valurile
dinafară: în cumpăna inimii sale mângâierea harului a nimicit orice
preţ al măririi şi desfătării pământeşti, întreaga greutate a
necazurilor şi amarurilor pământeşti.
Cercetează măreaţa scară duhovnicească a fericirilor evanghelice cercetează fiece treaptă. Bine este să fii pe înălţimea acestei scări; cu
adevărat, fericit este şi acela care se află măcar pe cea dintâi treaptă
a ei. Pe această scară nu poţi urca din două în două trepte: este
neapărată nevoie să urci din treaptă în treaptă.
Pe aceste trepte călăuză este Harul Dumnezeiesc: acesta ridică omul
pe treapta următoare nu atunci când se socoate omul vrednic de
asta, ci atunci când îl socoate el vrednic.
Vrednici de înălţare sunt cei smeriţi.
Nu-ţi născoci singur fericiri: trufaşa şi prosteasca părere de sine
poate alcătui pentru om o astfel de fericire născocită, ce te va amăgi,

te va înşela toată viaţa - te va lipsi de binele cel adevărat pe pământ
şi în cer. Caută sărăcia duhovnicească. Este îngăduită şi vrednică de
laudă căutarea acestei fericiri. Ea este temelia şi dăruitoarea tuturor
celorlalte fericiri. Când temelia se clatină, până şi cel care stătea pe
cea mai înaltă treaptă a sporirii duhovniceşti se prăvăleşte jos, şi
adeseori se zdrobeşte de moarte.
Sărăcia cu duhul se află prin deprinderea Evangheliei, prin plinirea
poruncilor ei, prin unirea lucrărilor şi însuşirilor noastre cu
poruncile evanghelice, prin silirea inimii noastre să rabde cu
mărinimie necazurile, prin defăimarea de sine, prin rugăciunea
pentru primirea unei inimi înfrânte şi smerite.
Dumnezeu leapădă rugăciunile trufaşe, pe cele netrebuincioase nu
le împlineşte; dar când zidirea Lui cere de la Dânsul darul cu
adevărat folositor şi neapărat trebuincios, El îl trimite din vistieriile
Sale cele neîmpuţinate.
Darul duhovnicesc de la Dumnezeu care e cu adevărat folositor,
neapărat trebuincios, e sărăcia cu duhul. Amin.
Sfantul Ignatie Briancianinov

Despre
ascultare si
despre
plangerile
nelalocul lor
Fratele cu părere de sine îşi face grele şi fără de folos până şi
lucrurile cele mai folositoare şi lesnicioase. Dacă ar primi ascultarea
cu simplitate şi cu credinţă şi ar face toate cele poruncite fără să
cerceteze, fără cea mai mică greutate şi fără cel mai mărunt necaz ar

căpăta încredinţare de mântuirea sa şi ar avea bucurie sufletul său.
El însă, prin semeţia şi samavolnicia sa, la orice ascultare, poruncă
sau povaţă a părintelui adaugă cugetarea şi socotinţa sa, şi prin
aceasta se lipseşte de pacea duhovnicească şi de roadele cele
mântuitoare, şi deşi face cele poruncite, le face fără credinţă, cu
oţăreală şi cu cârtire.
Drept aceea, nu e plăcut înaintea lui Dumnezeu nici el, nici vreun
lucru făcut de el.
Să judece singur acesta unde şi în ce se află ascultarea lui, dacă nu
este mai degrabă tovărăşie cu părintele şi frăţie cu el, iar mai bine
zis adevărată şi obraznică punere de sineşi mai presus de părinte şi se află unul ca acesta îndrumător îngâmfat părintelui după
Dumnezeu şi îndrumătorului său, şi în Ioc să asculte şi să se
supună cu smerenie de prima dată, el grăieşte împotrivă cu
obrăznicie şi dă în chip samavolnic sfaturi, ca şi cum ar fi
preaînţelept şi mai iscusit decât părintele său.
Iar părintele îi spune unuia ca acesta: „Frate, eu nu ca îndrumător
îţi spun, ci, ca un frate, doar îţi vestesc cele de trebuinţă, iar tu ca un
stăpânitor şi judecător cercetezi şi judeci dacă este bine sau nu: şi
atunci, unde-i în tine duhul smereniei, unde-i blânda ascultare şi
răbdare călugărească, şi cum poate fi socotită ascultare adevărată
această ascultare pângărită?”
Un părinte chibzuit trebuie treacă sub tăcere şi să ascundă anumite
lucruri de un asemenea ucenic şi ascultător îngâmfat şi nesupus, ca
acela să aibă mai puţină osândă - fiindcă părintele, îndată ce începe
să tâlcuiască ori să poruncească ceva în faţa lui, el se face îndată
judecător şi sfătuitor plin de obrăznicie, iar nu ascultător.
Prin urmare, orice poruncă şi grăire a părintelui i se fac fratelui spre
păcat şi osândă.
Frate şi ascultătorule! Cum poţi nădăjdui că vei plăcea Domnului
dacă vieţuieşti cu părintele tău cu totul împotriva voii şi învăţăturii
Lui celei dumnezeieşti ? Părintele tău trebuie să se teamă şi să facă
ori să vorbească ceea ce este pe placul tău, ca prin aceasta să scape
de sfada şi răzmeriţa ta. Aşadar, tu îl legi pe părintele tău cu
împotrivirea ta şi cu năravul tău nesupus? Şi cum poate părintele,
legat fiind de tine, să te sloboadă, şi să te dezlege, şi să înlăture de
la tine patimile? Cu adevărat, pentru părinte este mai bine să fie el
însuşi legat, şi să nu grăiască, şi să nu te mustre, decât să te aducă la

oţareală şi la grăire împotrivă, iar prin aceasta să te supună unei
înmulţite osânde.
Şi pentru părintele însuşi este însă necontenită durere şi întristare
dacă ucenicul trăieşte după socotinţa sa, neunindu-se cu voia şi cu
învăţătura lui. Cum va primi tămăduire un frate ca acesta, dacă nu
cinsteşte cuvintele părintelui său şi de învăţătura lui este
întotdeauna împovărat? Cu adevărat, de nu are credinţă către
părintele şi îndrumătorul său, în deşert şi fără folos se scurg zilele
lui, şi amândoi au parte de necontenită amărăciune şi chinuire. Mai
bine este să plece şi sa meargă la altul, mai iscusit, căruia îi va putea
supune socotinţa şi voia sa.
Fratelui începător este dator, chiar de la intrarea sa în călugărie, să
cerceteze cu grijă şi cu osârdie dacă nu cumva se ascunde vreo
păgânătate ereticească la părintele de care vrea să se lipească
pentru a vieţui împreună cu el sau dacă acesta nu e atât de avan,
încât nu se află într-însul împăciuire, şi unuia ca acesta să nu i se
predea, fiindcă nu este lucru fără de necaz pentru ucenic a-şi lăsa
părintele căruia i s-a predat pentru Dumnezeu şi a pleca de la el, şi
numai de la păgânătatea ereticească e lucru fără de păcat a pleca şi
a te depărta. Iar dacă, prin harul lui Dumnezeu, este curat şi slobod
părintele de aceasta, toate celelalte porunci şi hotărâri ale lui
trebuie primite cu simplitate şi ascultare, chiar dacă nu par bune.
Se cuvine să ţinem minte întotdeauna că nu pentru faptele şi
lucrările bune şi iscusite este gătită plată călugărilor, ci pentru
smerenie, ascultare şi răbdare. Iar dacă se împuţina cu sufletul
călugărul, şi nu va voi să rabde, şi-l va lăsa pe părintele său şi
obştea sa fără pricină dreaptă şi binecuvântată, pe unul ca acesta
Sfinţii şi de Dumnezeu purtătorii Părinţi îl aseamănă Iudei
vânzătorului şi zic: „Mort e cu sufletul şi lipsit de harul
dumnezeiesc.”
Cu cel împotrivitor, care nu se supune părintelui său, nimeni din
obşte nu trebuie să aibă de-a face, ci toţi trebuie să fugă şi să se
depărteze de el ca de un lepros, fiindcă Sfinţii Părinţi îi afurisesc şi
îi leapădă deopotrivă şi pe cei ce au împărtăşire cu unii ca aceştia.
Dacă igumenul sau preotul va afurisi pe cineva, cu unul ca acesta
nimeni nu trebuie să aibă împărtăşire. Cu atât mai mult nu se
cuvine să aibă împărtăşire cu cei pe care Soboarele a toată lumea, şi
Sfântul Vasilie cel Mare, şi ceilalţi Părinţi purtători de Dumnezeu îi

blestemă, sau îi leapădă, sau îi afurisesc şi le spun: „Vai vouă!”
Aşijderea şi Sfântul Ioan Gură de Aur porunceşte ca toată obştea
să-i întoarcă spatele unuia ca acesta, căci dacă doar părintele îl va
lepăda, iar obştea va fi în prieteşug cu el, i se va părea că părintele îl
leapădă din nechibzuinţă sau răutate şi se va întări în părerea că
dacă n-ar avea dreptate, ci ar fi vinovat, toată obştea i-ar întoarce
spatele împreună cu părintele, şi de aceea va rămâne neîndreptat în
învârtoşarea şi nesimţirea sa. Iar pentru neîndreptarea şi pierzarea
lui sufletească îi va trage Dumnezeu la răspundere pe cei ce i-au
fost cu priinţă şi nu au fost un suflet cu părintele, ajutându-l.
SFÂNTUL ZOSIMA VERHOVSKI

PROGRAMUL LITURGIC PENTRU 24-31 DECEMBRIE

Vineri 24 Decembrie : Ajunul Craciunului
Pavecernita Mare cu Litia .................................. 6.00 PM
Sambata 25 Decembrie : Nasterea Domnului ( Craciunul )
Utrenie si Sfânta Liturghie ............................. 8.00 AM
Duminica 26 Decembrie : Soborul Maicii Domnului
Utrenie si Sfânta Liturghie .............................. 8.00 AM
Luni 27 Decembrie : Sfantul Arhidiacon Stefan
Utrenie si Sfânta Liturghie .............................. 8.00 AM

Cuvant la la Soborul Maicii Domnului
În seara de Anul Nou la Biserica Sfântul Nicolae, NY, se va
savârsi slujba VECERNIEI urmata de Acatistul Domnului nostru
Iisus Hristos si Rugăciuni de intrare în Anul Nou.
Slujba va începe la ora 6.00 PM.

Vă anuntăm că începând cu data de 2 ianuarie 2022 vom merge
cu Botezul (cu Crucea) pe la casele frătiilor voastre. Cei care
doriți să vă sfințim casele vă rugăm să ne comunicați dorința
dumneavoastră împreună cu adresa si cu numărul de telefon.

Biserica Sfantul Nicolae
si Sfantul Gheorghe
45-3 48 Ave, Woodside, New York, 11377

Preot Paroh: Marius Dumitrescu
Tel. 917 592 2571

După ce ieri am serbat Naşterea Domnului, ast ăzi, a doua zi, o

serbăm şi pe cea prin care ne-a venit bucuria acestui mare praznic
al creştinătăţii, Crăciunul, adică pe Maica Domnului, Fecioara în
care Însuşi Hristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a întrupat, pentru a
noastră mântuire. Aceasta este una din s ărb ătorile de ast ăzi. (...).
Şi aţi auzit cântările Învierii, pentru c ă Duminica preasl ăvim învierea
Domnului, prima zi a săptămânii, în care am fost elibera ţi de p ăcat.
Tot astăzi îl prăznuim şi pe Sfântul Eftimie cel Nou care, al ături de
Sfântul Sava cel Sfinţit, ne-a lăsat nou ă rânduielile slujbelor.
Observaţi că rânduielile slujbelor sunt deosebite, organizate, cu
scop precis şi cu semnificaţie. Tot ce se-ntâmpl ă, tot ce se spune,
toate gesturile înseamnă ceva. Ei bine, el, cel pe care-l pr ăznuim
astăzi, a consemnat aceste rânduieli şi a şa au ajuns pân ă la noi.
Tot astăzi prăznuim şi un sfânt din păr ţile noastre. Se nume şte
Sfântul Nicodim de la Tismana. Acest Nicodim, tr ăitor în Sfântul
Munte, a venit la noi şi a organizat via ţa c ălug ăreasc ă pe teritoriul
patriei noastre. Mai întâi a zidit o m ăn ăstire cu numele Vodi ţa,
undeva lângă Porţile de Fier. Ruinele ei se pot vedea şi ast ăzi. Apoi
a zidit o altă măn ăstire, Măn ăstirea Tismana – pe care mul ţi o
cunoaşteţi, pentru că aţi vizitat-o - unde- şi are mormântul. Moa ştele
lui nu sunt acolo, se păstreaz ă numai un deget. De ce? Pentru c ă
au fost ascunse de frica năvălitorilor şi Sfântul, pân ă ast ăzi, n-a

binevoit să le descopere. Unii sfinţi (...) nu las ă, având trecere la
Dumnezeu, să se împartă corpul lor neputrezit. Al ţii sunt mai
binevoitori şi lasă ca o parte din corpul lor s ă se împart ă la mai
multe biserici, spre mai multă evlavie şi spre a se putea închina mai
mulţi la corpul lor preaslăvit. De ce nu putreze şte? Pentru c ă nu
mai poate să putrezească ceva care a fost p ătruns de Duhul Sfânt.
Aţi auzit astăzi, la Apostol, zicându-se aşa: „Roada Duhului este
dragostea, bunătatea, îndelunga răbdare, blânde ţea...”. Nu le avem
pe acestea? Înseamnă că n-avem pe Duhul Sfânt în noi, adic ă
puterea lucrătoare a lui Dumnezeu. De aceea, se cunoa şte care
este creştinul care Îl are pe Duhul Sfânt şi care este cre ştinul care
nu-L are pe Duhul Sfânt. Amândoi sunt cre ştini, dar unul Îl are şi
altul nu-L are. Cum se cunoa şte? Din ce face el, din cum se
manifestă el, din cum reacţioneaz ă el.
Sfântul Nicodim de la Tismana a făcut multe minuni. V-a ş istorisi
două, impresionante. Domnitorul Ungariei de atunci, sub a c ărui
stăpânire eram şi noi, avea o fat ă bolnav ă de epilepsie. Închipui ţivă câţi bani cheltuise cu ea şi nimeni nu putuse s-o vindece. A
mers la Sfântul, Sfântul s-a rugat şi a vindecat-o. Domnitorul i-a
spus aşa: „Eu sunt catolic, vreau s ă trec la Ortodoxie. Ai f ăcut o
minune pentru mine şi un bine. În Biserica Ortodox ă exist ă puterea
lucrătoare a lui Dumnezeu. Dar, pentru o mai bun ă încredin ţare şi
ca să o fac cu toată inima şi convingerea, f ă te rog pentru mine o
minune”. „Ce minune?”, a întrebat Sfântul, care era stare ţul
Mănăstirii Tismana. „Fă o minune. Stai în foc. S ă facem un foc şi tu
să stai în foc”. Şi au făcut un foc mare. Stare ţul, Sfântul Nicodim, a
slujit Sfânta Liturghie, la sfârşit a luat Sfânta Evanghelie şi Crucea
şi îmbrăcat în veşminte, a intrat în foc. Şi a stat ce a stat acolo,
până când domnitorul, plângând, a zis: „Ie şi, sfinte, de acolo şi
botează-mă!”. S-a botezat şi a trecut la Ortodoxie.
Ca mulţumire, în fiecare an organiza hramul bisericii, la Adormirea
Maicii Domnului. Când Adormirea Maicii Domnului pic ă lunea,
miercurea sau vinerea, la măn ăstire se m ănânc ă pe şte, nu se
mănâncă deloc carne.
Într-un an, neştiind el rânduielile, a venit preg ătit s ă dea de
mâncare la mulţime de credincioşi. Cred c ă v ă închipui ţi cum ar ăta
mănăstirea şi împrejurimile măn ăstirii la vremea aceea. Cu mii, cu
zeci de mii de credincioşi. Aşa era atunci... . Ast ăzi s-au mai r ăcit
credincioşii şi vin mai puţini. Chiar şi de hram, chiar şi Duminica şi
de sărbători, credincioşii noştri – nu numai la noi, ci în toat ă ţara vin mai puţini la biserică. (...). Închipuiţi-v ă, deci, la hramul

Mănăstirii Tismana, câtă lume trebuia hr ănit ă la vremea aceea. A
venit domnitorul cu tot ce trebuie şi a preparat mâncare. A venit
însă cineva şi i-a spus: „Ştie stareţul că tu ai preparat mânc ăruri de
carne în atâtea tuciuri, în atâtea vase?”. Zice: „Nu ştie, dar nu
trebuie aşa?”. „Nu trebuie”. Ast ăzi este vineri, s ărb ătoarea a picat
vineri şi se mănâncă numai peşte”. S-a înfricoşat el şi a ascuns
fapta lui, a pus capacele peste toate vasele. Când stare ţul a venit
să binecuvânteze, a întrebat: „Ce ave ţi aici?”. Domnitorul a spus:
„Preacuvioase părinte, avem peşte”. „Bine. Face ţi rug ăciunea”. Un
diacon a zis rugăciunea cu tot poporul, iar Sfântul a dat
binecuvântarea: „Doamne Iisuse Hristoase, binecuvântează
mâncărurile acestea de peşte, care se vor da robilor T ăi şi pe robii
Tăi, că Sfânt eşti întotdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin”. L-a salutat pe domnitor şi a urcat în pe ştera lui din munte,
că era aşa de sfânt, puternic în rug ăciune, ascet şi postitor, încât na rămas la masă. Şi s-a constatat minunea aceasta c ă, desf ăcând
vasele, ele erau pline cu peşte preparat.
Vedeţi, ce mare este Dumnezeu şi lucrător prin sfinţii S ăi! „Minunat
este Dumnezeu întru sfinţii Săi!”. Şi multe alte minuni a f ăcut
Sfântul Nicodim şi încă face. De aceea, când avem bani de cheltuit,
să mergem la iarbă verde, dar să vizităm şi m ăn ăstirile noastre. S ă
ne amintim, să întrebăm: „Ce-i aici? Cum e aici? Ce s-a întâmplat
aici?”. Acolo întotdeauna există o carte cu istoria m ăn ăstirii. Toate
sunt pline de minuni, pline de lucruri importante. Se cade nou ă s ă
cunoaştem toate acestea. (...).
Dumnezeu să ne ajute să în ţelegem semnifica ţia Cr ăciunului,
sărbătoarea de astăzi. Sărbătoarea de mâine: Sfântul Ştefan.

Predica la Sfântul
Apostol întâi
mucenic si Arhidiacon
Stefan
S-a născut Iisus Hristos pe p ământ, Domnul, Dumnezeul şi Mântuitorul
nostru. Am serbat asta în 25 ale lunii decembrie. Am serbat apoi, ieri, pe
Preasfânta Născ ătoare de Dumnezeu, prin care ne-a venit o asemenea
bucurie.
Iar astăzi facem începătură mucenicilor, a celor care şi-au dat via ţa
pentru El, pentru Iisus Hristos, primul dintre ei fiind Sfântul Mucenic şi
Arhidiacon Ştefan. (...). Arhidiacon înseamn ă primul între diaconi.
Diaconii erau şapte, aleşi de Apostoli pentru c ă nu mai biruiau cu slujirea
oamenilor, adică slujirea la mese şi a nevoilor lor.
După Sfânta Liturghie, toţi creştinii rămâneau la mas ă şi Apostolilor le era
foarte, foarte greu să se grijeasc ă şi de predic ă şi de slujb ă şi de
împăr ţirea mâncării. Atunci, au ales şapte diaconi, între care şi Sfântul
Arhidiacon Ştefan. Ei aveau misiunea atunci s ă împart ă mâncarea şi
ajutoarele care se strângeau şi se împăr ţeau în mod egal cre ştinilor. Apoi
ei îi ajutau pe Apostoli, pe preoţi şi pe episcopi la slujba de la Sfântul
Altar.
Din păcate, după 2.000 de ani, în lume sunt foarte pu ţini diaconi, pentru
că diaconul nu are putere deplin ă să facă cele sfinte. Atunci s-a preferat
ca să existe mai mulţi preoţi. (...). Arhidiaconul Ştefan m ărturisea pe
Hristos şi spunea: „El, Hristos, a venit, S-a n ăscut, a murit, a înviat şi a
înlocuit Legea”. Care Lege? Legea Vechiului Testament. Când auzeau
aşa, evreii se tulburau foarte tare. A ţinut şi o cuvântare, a ţi auzit-o aici, la
Apostol. La această cuvântare el a arătat că zadarnic ţinem legea
Vechiului Testament, dacă „trecut-a umbra Legii” şi a venit Hristos.
În cele din urmă, l-au pus în mijloc, au luat pietroiul şi l-au omorât.
Omenirea, de atunci încoace, tot omoar ă, continuu. Avem cu milioanele
mucenici care au spus: „Sunt creştin, m ărturisesc pe Iisus Hristos, nu m ă
închin dumnezeului străin”. Şi noi ar trebui s ă facem la fel: s ă nu ne
închinăm la dumnezeii străini, ci la Dumnezeul adev ărat, Iisus Hristos,

Cel născut în iesle, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adev ărat şi Om
adevărat. La acest Dumnezeu să ne închinăm; şi dumneavoastr ă, care aţi
venit azi la biserică, la acest Dumnezeu vă închinaţi.
Cei care n-au venit la biseric ă se închin ă la un cu totul alt dumnezeu, la
altceva, la dumnezeu străin. Asta nu este bine şi s ă fim cu luare aminte,
pentru că ne cere socoteală Dumnezeu, de Sângele Fiului Său v ărsat
pentru noi.
Mai prăznuim astăzi încă doi sfinţi: Sfântul Teofan Mărturisitorul şi Teodor
Scrisul. Erau fraţi şi au apărat cinstirea şi închinarea sfintelor icoane.
Sfântul Teodor se numeşte Scrisul pentru c ă şi pe el şi pe fratele s ău, lau însemnat pe frunte cu un fier înro şit, scriind un verset din Biblie, ca s ă
se înveţe minte şi să nu mai apere sfintele icoane. Dar ei n-au cedat.
Auziţi? Auziţi ce s-a întâmplat? Pe acela l-au omorât cu pietre, pe ace ştia
i-au scris pe frunte cu fier înro şit. Şi lumea îi zicea şi la unul şi la altul
Scrisul, adică cel care e scris pe frunte. Ce impresionant, ce putere, ce
rezistenţă, ce dragoste către Dumnezeu, pentru Iisus Hristos, Cel n ăscut
în iesle!
Mâine prăznuim mai mulţi mucenici. Au murit în vremea împ ăratului
Diocleţian şi Maximian. În ziua de Cr ăciun au n ăv ălit osta şii, i-au
înjunghiat într-o biserică imensă, în Nicomidia şi apoi au dat foc bisericii,
cu ei cu tot, 20.000. Auziţi? 20.000. Auziţi? În ziua de Cr ăciun veniser ă
20.000. (...). Ce biserică o fi fost aia? Imens ă, care a putut s ă cuprind ă
20.000. Şi toţi au murit. Nici unul nu s-a lep ădat. Cine vroia s ă se lepede
putea să iasă. Cu preotul lor, cu episcopul lor, cu toţii au murit acolo,
20.000, pentru Hristos.
Să facem şi noi ceva pentru Hristos! Acum nu mai murim, nu mai e
pericolul acesta. Dar să aducem şi noi o jertf ă, s ă sacrific ăm şi noi câteva
ore, venind în biserica lui Hristos. (...).
Iar poimâine prăznuim pe cei 14.000 de prunci omorâţi de Irod pentru ca
doar, doar, între ei să fie şi Hristos. Se temea c ă i-ar fi luat domnia. A şa
spuseseră magii, care au văzut steaua. Iar el s-a îngrijorat şi i-a omorât.
Pruncul a scăpat, ca şi Ioan Botezătorul. Dar Biserica îi pr ăznuie şte ca pe
nişte mucenici pe cei 14.000 de copii. (...).
Dar ca să facem fapte bune pentru sufletul nostru nu trebuie s ă ni se
întâmple ceva. Facem pentru că trebuie s ă facem, pentru c ă e bine s ă
facem. Dacă vom face aşa, Dumnezeu ne va feri de multe. Abia în lumea
cealaltă vom afla de câte ne-a ferit Dumnezeu. Acum nu ştim, pentru c ă
nu recunoaştem întru totul pronia Dumnezeiasc ă asupra noastr ă. Avem
mai mult nădejde în noi. (...).
Aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu să înţelegem, cu rug ăciunile Sfântului
Arhidiacon întâiul Mucenic Ştefan. Amin.
Parintele Nicolae Tanase

