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Câteva din datoriile de bază ale creştinilor în tot timpul anului:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Să participe cu regularitate la Sfintele Slujbe;
Participarea să fie cu credinţă, evlavie şi cu multă luare aminte;
Să fie cu gândul numai la Dumnezeu, fără a-și lăsa gândurile împrăștiate prin alte părţi;
La intrarea în biserică, să închidă telefonul celular;
Creştinului nu-i este îngăduit să lipsească de la biserică mai mult de trei dumineci consecutive.
Când un credincios lipseşte de la sfintele slujbe, de mai multe ori consecutiv, acesta poate fi oprit de la
Sfânta Împărtăşănie până când reintră în starea normală de frecventare a bisericii;
Să se împărtăşească cât de des, făcându-şi rugăciunile prescrise şi urmând sfatul duhovnicului său.
Creştinul nu poate avea duhovnic, în afara parohiei de care aparţine, decât cu binecuvântarea parohului
său; cel ce se spovedeşte în alte părti fără binecuvântare, poate fi refuzat la împărtăşanie;
Să fie împăcat cu toţi semenii;
La biserică să aducă totdeauna un mic dar, ca jertfă din osteneala mâinilor sale;
Fiecare credincios trebuie să plătească bisericii ce se cuvine din osteneala sa, după porunca Bibliei;
neîndeplinirea poruncii acesteia atrage mânia lui Dumnezeu, fiind socotit ca un furt şi neîmplinitor al
poruncilor (Sfânta Scriptură);
În biserică, stăm după cum este rânduiala locului, nevorbind si neieşind afară, decât la absolută nevoie;
În biserică se intră în ţinută curată si decentă;
Cuvântul de invăţătura - predica, trebuie ascultată cu multă atenţie;
Părinţii sunt datori să-şi aducă copiii la biserică şi să-i obişnuiască de mici, bine ştiind că frecventarea
bisericii şi rugăciunea înseamnă legătura cu Dumnezeu, fără de care nu putem face nimic; de la vărsta
de 7 ani copiii trebuie obişnuiţi cu spovedania cât de des;
Numai prin apropierea de Dumnezeu scade necazul si creşte bucuria;
La întoarcerea de la biserică, creştinul duce cu sine binecuvântarea şi bucuria întâlnirii cu Dumnezeu, pe
care trebuie să le împărtăşească şi celorlalţi din casă.

Câteva din datoriile creştinilor, în postul
Crăciunului până la Bobotează:
În afară de cele menționate mai sus, mai recomandăm:
Creștinii să se spovedească și să se
împărtășească, după ce s-a pregătit prin postire;
♦ Să-și achite membria la biserică pe anul 2017;
♦ Să-și trimită, sau personal să-și aducă ofranda sa
materială la Sfânta Biserică, la Crăciun, folosind plicul atașat;
Să invite preotul ca să-i spovedească și să-i împărtășească pe vârstnici, acasă, în spitale, sau în case
convalescente. Să ofere un pomelnic, pentru pomenirea anuală, la biserică, a tuturor membrilor familiei;
Să vină la strană, să se înscrie în corala parohiei, pentru co-slujirea lui Dumnezeu dimpreună;
Să se înscrie voluntar în echipa de colindători, pentru COLINDATUL 2017 (19-23 decembrie, crt.);
Să invite colindătorii ca să-i colinde, astfel păstrând pe mai departe tradițiile străbune;
Să-și cumpere de la Epitropie un Calendar de perete pe 2018, astfel susținând și Sfânta Biserică;
Să facă donații la sfânta biserică, la evenimente însemnate din viața familiei: sănătate, bunăstare,
aniversari (ziua de naștere, ziua de căsătorie, absolvirea de la școli, găsirea unui loc de lucru, etc.);
Să facă donații la sfânta biserică pentru procurarea celor necesare cultului divin: lumânări, tămâie,
cărbune, prescură, veșminte, cărți liturgice, la strană sau în bănci, etc...;
Să invite preotul să le sfințească locuințele/casele la începutul anului, cu “Tradiționala Bobotează”, sau în
timpul anului, pentru sfințirea caselor (sfeștanii);
Să nu-i uite pe cei răposat, să-i pomenească, după rânduiala tipiconală a bisericii (calendarul ortodox).
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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Cuvânt la Naşterea Domnului - 25 decembrie
de Sf. Ioan Gura de Aur

Ceea ce patriarhii cu mare dor au aşteptat, proorocii au
prezis, drepţii au dorit să vadă, s-a împlinit în ziua de
astăzi: Dumnezeu S-a arătat în trup pe pământ şi a locuit
între oameni. De aceea, să ne bucurăm şi să ne veselim,
iubiţilor!
Dacă Ioan, încă în pântecele mamei sale fiind, când a venit
Maria la Elisabeta, a săltat de bucurie, cu cât mai mult noi,
astăzi, văzând nu pe Maria, ci pe Insuşi Mântuitorul nostru,
trebuie să săltăm cu bucurie şi să prăznuim, să ne minunăm şi să ne uimim de Taina cea mare a întrupării lui
Hristos, care covârşeşte toată priceperea omenească.
Socoteşte numai ce minune ar fi când dintr-o dată soarele
s-ar pogorî din cer şi s-ar mişca pe pământ şi de aici şi-ar
împrăştia razele sale. Deci, dacă aceasta s-ar întâmpla
măcar numai cu o stea a pământului, ar trebui să pună în
cea mai mare uimire pe toţi cei ce ar vedea. Gândeşte şi
cumpăneşte apoi cât de minunat este a vedea pe Soarele
dreptăţii cum răspândeşte razele Sale din Trupul Său şi
luminează sufletele noastre. De mult doream eu să privesc

aceasta zi şi într-o adunare aşa de mare.
Eu doream ca în această sărbătoare să văd
biserica plină de fraţi, precum este, şi dorinţa
mea s-a îndeplinit. Nu sunt nici zece ani de
când această zi s-a făcut cunoscută, şi iată că
ea străluceşte prin râvna noastră, ca şi când
ni s-ar fi predat din veac şi de mulţi ani, aşa că
poate să o numească cineva cu dreptate sărbătoare nouă şi veche. Nouă, pentru că ea de
curând ni s-a făcut cunoscută; veche, pentru
că ea îndată s-a făcut asemenea cu sărbătorile cele mai vechi şi, aşa zicând, a ajuns
aceeaşi măsură a vechimii cu acestea.
Precum plantele cele nobile, când se pun în
pământ, îndată şi repede cresc la înălţime, la
fel această sărbătoare, care la apuseni era
demult cunoscută, iar la noi, abia acum, de
câţiva ani s-a adus, aşa de repede a crescut
şi aşa de multe roade a adus, precum şi voi
vedeţi, că biserica este plină de mulţimea
credincioşilor.
Această râvnă a voastră este vrednică de răsplată, şi aceasta să o aşteptaţi de la Cel ce Sa născut astăzi, de la Hristos. El vă va răsplăti
deplin, căci dragostea către această zi este
cel mai mare semn de dragoste către Cel ce S
-a născut astăzi.
Deci, ca un părinte al vostru întru slujire, voi
încerca a vorbi spre folosul vostru, pe cât îmi
stă în puterile mele şi cât darul lui Dumnezeu
îmi va da.
Deci, ce doriţi voi să auziţi întru această zi?
Ce altceva decât să vorbim despre această zi.
Eu ştiu că mulţi, încă şi acum, nu sunt lămuriţi
întru sine despre această sărbătoare. Unii
sunt pentru, alţii împotrivă, şi în toate locurile
se vorbeşte despre ea. Unii aduc împotriva ei
că este nouă şi abia de curând sărbătorită,
alţii întăresc că este străveche, căci încă şi
proorocii au prevestit Naşterea lui Hristos, şi
că ea este cunoscută şi stimată din timpurile
cele vechi de către toţi apusenii, de la Tracia
până la Cadix.
Ei bine, despre această zi vom vorbi noi! Căci
această zi, măcar că nu se ştie prea multe
despre dânsa, se află la noi în aşa de mare
cinste. Este lucru dovedit că ea, când va fi mai
mult cunoscută, se va bucura de o râvnă mult
mai mare. O pătrundere mai mare ce veţi
dobândi despre ea, prin vorba mea, va mări şi
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mai mult dragostea voastră către această sărbătoare.
Eu am trei dovezi din care noi cunoaştem că acesta
este timpul în care S-a născut Domnul nostru Iisus
Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu.
Cea dintâi din aceste trei dovezi este repejunea cu
care această sărbătoare s-a făcut cunoscută pretutindeni şi a ajuns la aşa înălţime şi înflorire. Pe ceea ce
Gamaliil a zis în privinţa propovăduirii Evangheliei: „De
este lucrul acesta de la oameni se va risipi, iar de este
de la Dumnezeu, nu veţi putea să-l risipiţi” (Fapte 5,
38-39), tocmai pe aceasta mă bizuiesc eu când vă
vorbesc despre sărbătoarea de astăzi. Fiindcă Cuvântul lui Dumnezeu, Care S-a născut în această zi, este
din Dumnezeu, de aceea această sărbătoare nu numai că nu a încetat, ci din an în an s-a făcut mai mare
şi mai slăvită. De asemenea, şi acea propovăduire a
Evangheliei despre care grăieşte Gamaliil, în puţini ani
s-a răspândit în toată lumea, măcar că peste tot era
condusă de făcătorii de corturi, de pescari şi de
oameni neînvăţaţi. Micimea slujitorilor nu vătăma cu
nimic, căci puterea Acelui care Se propovăduia biruia
toate mai dinainte, depărta toate piedicile şi
descoperea propria putere.
Iar dacă cineva nu este lămurit de cele zise de mine,

eu pot să aduc o a doua dovadă. Care? Ea se află în
spusele Evangheliei: „în zilele acelea a ieşit poruncă
de la Cezarul August să se înscrie toată lumea.
Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius cârmuia Siria. Şi se duceau toţi să se înscrie, fiecare în
cetatea sa. Şi s-a suit şiIosif din Galileea, din cetatea
Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din neamul lui David, ca să se înscrie împreună cu Maria, cea
logodită cu el, care era însărcinată. Dar pe când erau
ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască, şi a
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născut pe Fiul Său, Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat
şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei” (Luca 2, 1-7).
De aici se vede că El S-a născut în timpul celui
dintâi recensământ. Deci, cel ce ar putea vedea
actele cele vechi ce se află la Roma, va afla exact
timpul acestui recensământ. Dar tu zici: „Ce ne trebuie nouă acestea, noi nu am fost la Roma şi nici
nu ne vom duce”, însă ascultă şi crede că noi am
aflat ziua de la cei care cunosc bine aceste lucruri
şi care locuiesc în cetatea aceea. Cei ce locuiesc
acolo, încă de mult prăznuiesc această zi, şi,
potrivit cu o veche tradiţie, acum ne-au împărtăşit şi
nouă despre aceasta. Evanghelistul nu ne-a însemnat numai îndeobşte, ci ne face cunoscut şi ne
arată lămurit şi ziua întrupării lui Hristos. Cezarul
August n-a dat acea poruncă din propria iniţiativă, ci
pentru că sufletul lui a fost mişcat de Dumnezeu,
pentru ca el, fără să vrea, să slujească venirii pe
lume a Celui Unuia-Născut.
Dar va zice cineva: „Ce, a fost naşterea lui Hristos
la porunca Cezarului?”. Nu puţin, iubitule, ci foarte
mult, şi acea poruncă era dintre lucrurile cele mai
neapărate pentru săvârşirea scopurilor lui Dumnezeu. Cum aşa? Galileea este o provincie din Palestina, şi Nazaretul este o cetate din Galileea. Şi mai
departe încă, şi Iudeea este o provincie din Palestina, numită aşa după locuitorii ei cei din seminţia lui
Iuda, iar Betleemul era o cetate din Iudeea. Deci,
toţi proorocii au propovăduit că Hristos va veni din
Betleem, nu din Nazaret, căci este scris: „Şi tu
Betleeme, deşi eşti mai mic între miile lui Iuda, din
tine va ieşi stăpânitor peste Israel” (Miheia 5, 1).
Şi când odinioară iudeii au fost întrebaţi de Irod
unde Se va naşte Hristos, i-au adus această mărturie (Matei 2, 6). De aceea, şi Natanael, când i-a zis
Filip; „Aflat-am pe Iisus cel din Nazaret”, a răspuns:
„Din Nazaret poate fi ceva bun?” (Ioan 1, 45). Şi
Hristos a zis despre el: „Iată cu adevărat israelit în
care nu este vicleşug”. Dar pentru ce l-a lăudat pe
el? Pentru că el, prin vorba lui Filip, nu s-a lăsat
ademenit îndată, ci ştia bine şi întocmai că Hristos
nu Se va naşte nici în Nazaret, nici în Galileea, ci în
Iudeea şi în Betleem, cum s-a şi întâmplat. Deci,
fiindcă Filip nu ştia aceasta, Natanael, cel cunoscător de lege, a dat răspunsul cel potrivit cu proorociile cele vechi; ştiind bine că Hristos nu vine din
Nazaret, pentru aceea a zis Hristos: „Iată cu adevărat israelit în care nu este vicleşug”.
Din acelaşi motiv (ca Natanael către Filip), ziceau
unii dintre iudei către Nicodim: „ Cercetează şi vezi
că din Galileea nu s-a ridicat prooroc” (Ioan 7, 52),
şi iarăşi: „Oare, nu din Betleem, cetatea lui David,
va să vină Hristos?” (Ioan 7, 42). Este clar că El de
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acolo are să vină,
nu din Galileea.
Deci, Iosif şi cu
Maria, născuţi în
Betleem, părăsiseră
cetatea
aceasta
şi
se
aşezaseră în Nazaret, precum adeseori se întâmplă
că oamenii lasă
cetatea părintească şi îşi mută locuinţa în altă parte,
însă Hristos trebuia
să Se nască în
Icoana Sf. Ioan Gura de Aur Betleem, de aceea a
ieşit porunca Cezarului, silindu-i, contra voii lor, să se ducă în Betleem,
căci aşa a rânduit Dumnezeu. Căci legea care
poruncea ca fiecare să se înscrie în patria lui i-a silit
să se ridice de acolo, adică din Nazaret, şi să se ducă
în Betleem pentru a se înscrie.
Aceasta însemnând Evanghelistul, zice: „Şi s-a suit
Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în
cetatea lui David, care se numeşte Betleem, pentru că
el era din casa şi din neamul lui David, ca să se înscrie cu Maria cea logodită cu el, care era însărcinată.
Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să
nască, şi a născut pe Fiul Său, Cel UnulNăscut” (Luca 2, 4-7).
Vedeţi, iubiţilor, rânduiala lui Dumnezeu, care pentru
scopurile Sale se foloseşte atât de cei credincioşi, cât
şi de cei necredincioşi, pentru ca cei ce sunt străini de
adevărata cinstire a lui Dumnezeu să înveţe a cunoaşte puterea şi virtutea Lui!
Steaua a adus pe magii de la răsărit; porunca Cezarului a adus pe Maria în cetatea ei părintească, care s-a
numit de prooroci ca loc de naştere a lui Hristos. Din
aceasta, noi vedem că şi Fecioara se trăgea din neamul lui David, căci dacă ea era din Betleem, era dovedit că şi ea era din casa şi familia lui David.
Dar pentru ca să pot face încă mai lămurită dovada că
ziua de astăzi este cu adevărat ziua Naşterii lui Hristos, vă rog să luaţi aminte, căci voiesc a readuce în
memoria voastră lucruri ce s-au petrecut de demult şi
legi vechi, pentru a face dovada a tot ce spun.
Când Dumnezeu a slobozit pe poporul evreu din robia
egiptenilor şi din tirania cea barbară şi a văzut că între
dânşii se află încă multe rămăşiţe ale nedumeririi, şi
că ei erau împătimiţi către cele pământeşti şi admirau
mărimea şi frumuseţea templelor, le-a poruncit să
zidească un templu, care nu numai prin scumpetea
materialului şi nu numai prin mulţimea meşteşugului, ci
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şi prin forma zidirii să întreacă toate templele de
pe pământ. Precum un părinte duios, care mai
târziu iarăşi primeşte la sine pe fiul său, cel ce se
răzvrătise cu oamenii cei răi şi trăise întru toată
dezmierdarea, şi îl pune să trăiască într-o prisosinţă mare şi cuviincioasă, pentru ca nu cumva
acela, din cauza vreunei lipse, să dorească viaţa
cea veche, aşa Dumnezeu, văzând împătimirea
iudeilor pentru cele pământeşti, le-a dat tocmai
pentru aceasta o prisosinţă, pentru ca ei să nu mai
poftească Egiptul şi toate ale lui. Şi El le-a zidit un
templu, al cărui plan a cuprins toată lumea, atât
cea materială, cât şi cea duhovnicească.
Precum în lume este cerul şi pământul, şi în mijlocul amândurora este
tăria, aşa a trebuit să se
zidească şi templul. De
aceea, El a despărţit
templul în două, şi între
amândouă părţile a
aşezat catapeteasma.
Partea cea dinaintea
catapetesmei
era
deschisă tuturor, iar
partea cea dinlăuntru,
cea
din
spatele
catapetesmei, nu era
permisă nimănui, nici
măcar nu putea fi văzută, decât numai de
preotul cel mare. Şi să
ştii că eu nu spun de la
mine aceasta, ci cum că
templul, cu adevărat s-a
zidit după planul lumii,
poţi auzi de la Pavel,
când el zice cu privire la înălţarea la cer a lui Hristos: „Căci Hristos n-a intrat într-o Sfântă a Sfintelor
făcută de mâini – închipuirea celei adevărate” (Evrei 9, 24).
El zice cu aceasta că Sfânta Sfintelor, aici pe
pământ, este icoană a Sanctuarului adevărat. Iar
cum catapeteasma de la Sfânta Sfintelor despărţea Sfintele de cele dinafară, precum cerul desparte ceea ce este deasupra lui de toate cele ce
sunt la noi, a arătat-o Apostolul când a numit cerul
catapeteasmă. Căci vorbind despre nădejde, el
zice: „Pe care o avem ca o ancoră a sufletului, neclintită şi tare, intrând dincolo de catapeteasmă,
unde Iisus a intrat pentru noi ca înaintemergător,
fiind făcut Arhiereu în veac, după rănduiala lui Melchisedec” (Evrei 6, 19-20). Vezi cum numea el cerul catapeteasmă? Afară, înaintea catapetesmei,
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era sfeşnicul, şi masa şi altarul cel de aramă pentru
jertfe şi arderi de tot, iar înăuntru, după catapeteasmă,
era sicriul, acoperit peste tot cu aur, şi într-însul tablele
Legii, şi năstrapa cea de aur, şi toiagul lui Aaron ce
odrăslise, şi altarul cel de aur, care servea numai la
tămâierea jertfelor.

Dar şi despre aceasta vreau să aduc o mărturie a lui
Pavel, care zice că în cortul cel dintâi intrau totdeauna
preoţii, săvârşind slujbele dumnezeieşti (Evrei 9, 6).
Prin acesta din urmă, el înţelege partea cea din afară a
cortului unde putea să intre toată lumea şi unde era
sfeşnicul şi masa punerii înainte a pâinilor, iar după a
doua catapeteasmă era aşezată aşa numita Sfânta
Sfintelor cu altarul cel de aur şi sicriul cel aurit peste
tot, iar într-însul năstrapa cea de aur cu mana, şi
toiagul lui Aaron ce odrăslise, şi tablele Legii. Deasupra
sicriului erau heruvimii slavei care umbreau
acoperământul sicriului.
Şi toate acestea, fiind aşa aşezate în cortul cel dintâi,
aici intrau preoţii când aduceau jertfele, iar în a doua
despărţitură, o dată pe an, intra singur Arhiereul, şi nu
fără de sânge, pe care îl aducea pentru sine însuşi şi
pentru păcatele poporului (Evrei 9, 1-7). Vezi că numai
Arhiereul intra aici şi numai o dată în an?
Dar veţi zice: „Ce legătură au toate acestea cu ziua de
astăzi?”. Aşteptaţi puţin şi vă veţi lămuri. Noi urmărim
izvorul până la obârşia sa şi vrem să ajungem până la
adânc, pentru ca toate să ni se lămurească cu uşurinţă.
Totuşi, ca vorbirea noastră să nu fie prea lungă şi puţin
lămuritoare prin lungimea ei, vă voi spune acum pricina
pentru care am spus toate acestea. Aşadar, pentru ce?
Când Ioan avea în pântecele Elisabetei şase luni, ea a
primit pe Maria. Dacă noi vom afla care este acea lună
a sasea, atunci vom şti şi când a zămislit Maria, şi ştiind aceasta, vom şti şi când ea a născut socotind cele
nouă luni.
Dar de unde putem afla care era a şasea lună a sarcinii
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Elisabetei? De acolo, că ştim în care lună ea a
zămislit, şi aceasta o aflăm când vom cunoaşte
timpul întru care bărbatul ei (Zaharia) a primit
vestea cea bună. Şi de unde putem cunoaşte
aceasta? Din Sfânta Scriptură, fiindcă Evanghelia
ne istoriseşte că Zaharia era tocmai în Sfânta
Sfintelor, când îngerul i-a adus vestea şi l-a înştiinţat despre naşterea lui Ioan. Deci, fiindcă Scriptura arată lămurit că singur Arhiereul, şi numai o
dată pe an, intra în Sfânta Sfintelor şi în care lună
a anului, apoi de aici se cunoaşte timpul în care
Zaharia a primit vestea cea bună, şi din aceasta
cunoaştem şi timpul când Elisabeta a zămislit.
Cum că el numai o dată pe an intra în Sfânta Sfintelor ne-a spus-o Pavel mai sus, şi Moisi ne
spune aceasta când zice: „Şi a zis Domnul către
Moisi: «Grăieşte către Aaron, fratele tău, să nu
intre în toată vremea în Sfânta Sfintelor, care este
înlăuntrul catapetesmei înaintea curăţitorului celui
de pe chivotul legii, ca să nu moară»” (Levitic 16,
2). De aici se vede că el nu în tot timpul intra în
Sfânta Sfintelor, şi pe când era el acolo, nimeni
nu putea să intre în cort, ci toţi trebuiau să stea
afară înainte de catapeteasmă. Ţineţi bine minte
acestea, că mai rămâne a arăta în ce timp
Arhiereul intra în Sfânta Sfintelor.

Iarăşi, în aceeaşi carte a Sfintei Scripturi, se zice:
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zice: „«In luna a şaptea, în ziua a zecea a lunii, să postiţi şi nici un lucru să nu faceţi, nici băştinaşul, nici
străinul care este între voi, căci în ziua aceasta vi se
face curăţire, ca să fiţi curaţi de toate păcatele voastre,
înaintea Domnului, şi curaţi veţi fi. Aceasta e cea mai
mare zi de odihnă pentru voi şi să smeriţi sufletele
voastre prin post. Aceasta este lege veşnică. De curăţit
însă să vă cureţe preotul care este uns ca să slujească
în locul tatălui său. Să se îmbrace el cu veşmintele cele
de in şi cu veşmintele sfinte; şi va curaţi Sfânta Sfintelor, cortul adunării, va curaţi jertfelnicul şi pe preoţi şi va
curaţi şi toată obştea poporului… o dată în an să curăţiţi pe fiii lui Israel de păcatele lor». Şi Aaron a făcut
aşa cum poruncise Domnul lui Moisi” (Levitic 16, 2934). Aici este vorba despre sărbătoarea Corturilor,
când, o dată pe an, Arhiereul intra în Sfânta Sfintelor.
Deci, dacă o dată pe an, la sărbătoarea Corturilor, intra
Arhiereul în Sfânta Sfintelor, să arătăm acum, că atunci
s-a arătat îngerul lui Zaharia, tocmai când el era în
Sfânta Sfintelor, căci s-a arătat numai lui, pe când el
tămâia. Arhiereul nu intra niciodată singur în templu,
decât în această zi.
Să ascultăm acum
cuvintele Evanghelistului: „Era în zilele lui
Irod, regele Iudeii, un
preot cu numele Zaharia…, iar femeia lui
era din fiicele lui
Aaron şi se numea
Elisabeta… Şi pe
când Zaharia slujea
înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii sale, a ieşit la
sorţi, după obiceiul
preoţiei, să tămâieze
intrând în templul
Domnului” (Luca 1, 5-9).
Aduceţi-vă aminte, iubiţilor, de locul acela care zice:
„Nici un om nu va fi în cortul mărturiei când va merge el
să se roage în Sfânta Sfintelor până când va ieşi el
afară” (Leviticul 16, 17).
„Şi i s-a arătat îngerul Domnului, stând de-a dreapta
altarului tămâierii” (Luca l, 11). Nu zice „jertfelnicului”, ci
„altarului tămâierii”, căci jertfelnicul era altarul cel din
afară, iar altarul tămâierii, cel dinăuntru. Deci, pentru că
îngerul a fost văzut numai de el, şi că tot poporul îl
aştepta afară, ne încredinţează că el intrase în Sfânta
Sfintelor. „Şi s-a spăimântat Zaharia şi frică a căzut
peste el. Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia,
că s-a auzit rugăciunea ta şi Elisabeta, femeia ta, va
naşte fiu şi se va chema numele lui Ioan… şi poporul
aştepta afară pe Zaharia şi se mira că întârzie în tem-
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plu. Şi ieşind, nu putea să vorbească… şi el le
făcea semne” (Luca 1, 12-13, 21-22).
Vezi că el fusese
înăuntru, după
catapeteasmă?
Acolo a primit
vestea. Aceasta
era în timpul sărbătorii Corturilor
şi a postului, şi
aceasta din urmă
se înţelege prin
cuvintele: „Să
smeriţi sufletele
voastre”. Iar
această sărbătoare se făcea la
iudei către sfârşitul lui septembrie.
Aşadar, atunci a zămislit Elisabeta.
Acum este timpul să arătăm că în a şasea lună de
când Elisabeta purta în pântece pe Ioan, Maria a
primit vestirea cea de bucurie şi a zămislit şi ea.
Adică, acum a venit la ea Gavriil şi i-a zis: „Nu te
teme Maria că ai aflat har de la Dumnezeu, şi iată
că vei zămisli în pântece şi vei naşte fiu şi se va
chema numele lui Iisus” (Luca 1, 30-31). Când ea
s-a spăimântat şi a întrebat „Cum este aceasta cu
putinţă?”, îngerul i-a răspuns şi a zis: „Duhul Sfânt
Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt
te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va
naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Şi
iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit fiu la
bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru
ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu
este cu neputinţă” (Luca 1, 34-37).
Deci, dacă Elisabeta a zămislit în luna septembrie, Maria a zămislit mai târziu, în luna a
şasea, în martie, şi dacă, mai departe, vom
adăuga cele nouă luni până la Naşterea lui Hristos, ajungem în luna decembrie, în care şi
prăznuim această zi.
Am arătat mai înainte tot ce era de zis despre
această zi. Numai una voiesc să mai adaug, şi
apoi voi încheia. Să ne bucurăm de bucuria
căreia ne-am făcut părtaşi prin Naşterea lui Hristos, şi pe Dumnezeu, Cel ce S-a făcut om, să-L
proslăvim pentru această întrupare a Sa, şi după
puterile noastre să-I aducem cinste şi mulţumire,
însă lui Dumnezeu nu-I este plăcută altă mulţumire, decât aceea ca noi să ne mântuim sufletele noastre şi să ne silim a face fapte bune.
Aşadar, să nu fim nemulţumitori către Binefăcătorul nostru. După puterile noastre, toţi să-I aducem
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de toate: credinţă, nădejde, dragoste, înfrânare, milostenie, iubirea aproapelui. Dar mai ales, când vă apropiaţi de această înfricoşată şi Sfântă Masă, de Sfintele Taine, faceţi aceasta cu frică şi cu cutremur, cu
conştiinţa curată, cu post şi cu rugăciune. Socoteşte, o,
omule, ce jertfă ai să primeşti, de ce Masă te apropii!
Gândeşte că tu, cel ce eşti praf şi cenuşă, ai să
primeşti Trupul şi Sângele lui Hristos! Când un împărat
vă cheamă la masa sa, voi staţi acolo cu respect şi luaţi
cu înfrânare din bucatele puse pe masă. Aici, însă,
Dumnezeu vă invită la masa Sa şi v-a dat pe propriul
Său Fiu; şi îngerii stau împrejur cu frică şi cu cutremur,
şi heruvimii îşi acoperă feţele, şi serafimii strigă cuprinşi
de spaimă: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul”. Ceea ce
ni se dă la această Masă este vindecarea rănilor sufletului nostru, o visterie neîmpuţinată, care ne agoniseşte împărăţia cerurilor.
Aşadar, să ne apropiem plini de o spaimă sfântă, şi
plini de mulţumire să cădem mărturisind păcatele noastre, plângând de întristare pentru relele ce am făcut,
întinzând mâinile la rugăciune către Dumnezeu. Astfel
curăţindu-ne, să ne apropiem cu toată liniştea şi rânduiala către împăratul cerului. Ca o sărutare duhovnicească să primim Jertfa cea curată şi sfântă, să ne aţintim
ochii noştri cu râvnă spre dânsa şi să ne înflăcărăm
inimile noastre, ca să nu ne adunăm aici spre osândire,
ci spre înfrânarea sufletului, spre dragoste, spre fapta
bună, spre împăcarea cu Dumnezeu, spre o pace
adâncă, spre câştigarea nenumăratelor bunătăţi, pentru
ca noi înşine să ne sfinţim şi să zidim pe aproapele
nostru.
O, iubiţilor, viaţa noastră este scurtă; să fim treji şi să
veghem! Să ne pregătim bine, să arătăm râvnă către
toţi şi să fim băgători de seamă întru toate.
Desigur, este cea mai mare dispreţuire pentru Dumnezeu când cineva se apropie aici fiind întinat de păcat.

Ascultă ce zice despre aceasta Apostolul: „De va pângări cineva casa lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu
pe el” (I Corinteni 3, 17). Noi nu vrem ca în loc să-L împăcăm pe Dumnezeu, să-L întărâtăm împotriva noastră; mai vârtos să ne apropiem cu toată grija, toată curăţia şi liniştea sufletului, cu rugăciune şi cu inimă înfrântă, ca prin aceasta să dobândim bunăvoinţa Domnului nostru Iisus Hristos şi să ne facem părtaşi bunătăţilor făgăduite, prin darul şi prin iubirea de oameni ale
Aceluiaşi Domn Iisus Hristos, Căruia împreună cu Tatăl
şi cu Sfânt Duh se cuvine cinstea, în vecii vecilor. Amin
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Sunt Sărbătorile de iarna pe
măsura așteptărilor noastre?
Ce sunt pentru voi asa numitele sarbatori de iarna?
Oamenii din intreaga lume spun ca in aceasta perioada
a anului se sarbatoreste Craciunul, ziua traditionala a
nasterii lui Hristos, dar si Anul Nou. Asadar e vorba de o
perioada de sarbatoare mai lunga. Intrucat copiii si
parintii sunt liberi, sarbatorile par o ocazie ideala pentru
a petrece timp cu familia. Al“Petru cel Mare a dat ordin
sa se tina la 1 ianuarie slujbe speciale de Anul Nou in
toate bisericile. In plus, a poruncit sa se impodobeasca
tocurile usilor cu ramuri de brad sarbatoresti, iar toti
cetatenii Moscovei «sa-si manifeste bucuria facandu-si
unii altora cu glas tare urari» de Anul Nou.” (Petru cel
Mare – viata si lumea sa). Multi numesc sarbatorile de
iarna “sarbatoarea Craciunului”, deoarece isi doresc ca
in aceasta perioada a anului sa-l onoreze pe Hristos.
Probabil si voi considerati Craciunul cel mai important
aspect al acestor sarbatori.
Fie pentru al onora
pe Hristos, fie pentru a fi impreuna cu
familia, sau poate
din ambele motive,
milioane de soti,
sotii si copii asteapta
cu nerabdare sarbatorile de iarna. Cum
va fi anul acesta? Va
fi un timp special
pentru familie? Este un timp special pentru Dumnezeu?
Daca va fi o reuniune de familie, va fi pe masura asteptarilor voastre sau veti fi dezamagiti?
Multi care pun accent pe aspectul religios al sarbatorilor
constata adesea ca modul in care se celebreaza atat
Craciunul, cat si Anul Nou nu are nici o legatura cu spiritual lui Hristos. Sarbatorile de iarna au ajuns mai degraba un timp pentru a primi daruri, un pretext pentru
petreceri – la care poate se comit fapte ce-l dezonoreaza pe Hristos – sau indeosebi un timp pentru reunirea familiei. De multe ori insa, la astfel de reuniuni se
mananca si se bea in exces si se isca certuri ce degenereaza mult prea des in violenta domestica. Poate ati
remarcat si voi aceste lucruri, sau poate chiar le-ati
trait.
Probabil va ganditi ca lucrurile nu s-au schimbat prea
mult din vremea tarului rus Petru cel Mare, despre care
am vorbit la inceput. Ingrijorati de tendinta actuala,
biserica si-ar dori ca sarbatorile de iarna sa fie un timp
de adanca reflectie religioasa si de asociere familiala
sanatoasa. Ne-am dori chiar o schimbare, potrivit sloganurilor de felul acesta: “Craciunul e sarbatoarea lui
Iisus”. Dar e posibila o schimbare? Si i-ar aduce aceasta
cu adevarat glorie lui Hristos? Exista motive sa privim si
altfel sarbatorile de iarna? FARA INDOIALA.
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EVENIMENT CULTURAL - ION ANTON
In ziua de 12 Noiembrie 2017, la Biserica Sfanta Treime din Los Angeles a avut loc un moment cultural prin lansarea
romanului istoric “In Umbra Marilor Imperii Ucigase”.
Evenimentul a avut loc dupa Sfanta Liturghie in prezenta unei numeroase asistente.
P.C. Parinte Protoiereu Constantin Alecse, Parohul Bisericii, a deschis evenimentul prin prezentarea autorului Profesor
Doctor Mugur Andronic, istoric si areheolog, fiu al Bucoveniei. Autorul adduce la lumina, in urma unei profunde cercetari, o
pagina a istoriei romanilor bucovineni, inca foarte putin cunoscuta.
Dupa prezentarea autorului si a titlurilor sale academice, a premiilor literare si diplomelor din mai multe domenii, se fac
aprecieri asupra momentului., iar Parintele da cuvantul Dl. Ion Anton, enorias al parohiei, pentru a face prezentarea
romanului.
In cuvantul sau, vorbitorul, precizeaza ca a citit cu pasiune si interes romanul, dar nu doreste sa faca o simpla recenzie, ci
recomanda cartea “ In Umbra Marilor Imperii Ucigase”, ca pe o fresca ampla si incitanta a unei perioade istorice care intre
anii 1940-1989 a fost un subiect tabu.

Lansare de carte - “In Umbra Marilor Imperii Ucigase”

Parte din Bucovina eliberata de sub Imperiul Austro-Ungar, a fost imediat ocupata de cizma rosie a URSS. Cu minutiozitate
de areheolog, autorul aduce la suprafata, din adancul istoriei, fapte zbuciumate traite de populatia si armata bucovieneana in
cei 143 de ani de ocupatie, cu precadere de la Primul Razboi Mondial pana la Marea Unire din 1918.
Faptele din timpul Razboiului sunt culese pe viu de la peste 90 de veterani, care le-au trait si ample cercetari din arhivele
statului, pe distanta a peste 20 de ani.
De remarcat este si faptul ca autorul face cercetarea inainte de 1989, cand risca sa fie doar un roman de ramas in sertar,
scoaterea la lumina a faptelor fiind prohibita.
Prezentatorul Ion Anton, recomanda cartea ca pe un document istoric de patrimoniu inedit.
Un subiect captivant, aventurile soldatilor Regimentului Austriac 41 din Ducatul Bucovina, care se desfasoara prin Muntii
Italiei, prin Vladivostokul Siberiei si pana la marginea Asiei, Marea Bering.
Romanul reproduce cu fidelitate si verva vocile si dialectele lingvistice ale eroilor.
Di lectura se desprinde si faptul ca Armata Romana din Regat a intrat in Razboi abia in luna August 1916, in timp ce AustroUngaria a intrat in Razboi inca din Iulie 1914, cand studentul bosniac Gavrilo Princip a ucis la Sarajevo pe Printul Mostenitor
Franz Ferdinand. Autorul remarca faptul ca Soldatii Romani din Bucovina, cu toate ca nu luptau pentru o cauza nationala, au
luptat cu abnegatie, constiinta militara si spirit de sacrficiu.
In continuare, moderatorul evenimentului Parintele Constantin Alecse, a dat cuvantul autorului Profesor Doctor Mugur
Andronic, care a multumit cu sincerea emotie pentru evenimet si recomanda cu caldura romanul “ In Umbra Marilor Imperii
Ucigase”. Romanul, în Română, Engleză și Italiană, poate fi cumpărat de pe www.amazon.com
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POEZII SI COLINDE DE CRCIUN
DESCHIDE U A CRE TINE
Deschide uşa creştine
Că venim din nou la tine.
Drumu-i lung şi-am obosit
De departe am venit.
Că la Viflaem am fost,
Unde s-a născut Hristos
Şi-am văzut şi pe-a sa mamă,
Pe care Maria-o cheamă.
Cum umbla din casă-n casă
Ca pe fiul său să nască.
Umbla-n sus şi umbla-n jos
Ca să nască pe Hristos.
Umbla-n jos şi umbla-n sus
Ca să nască pe Isus.
Roată, roată prin cetate,
Case, hanuri, pline toate.
Mai târziu găsi apoi
Un staul frumos de oi
Şi-acolo pe fân jos
S-a născut Domnul Hristos.
Cete de îngeri coboară
Staulul îl înconjoară.
Îngerii cu flori în mână
Împletesc mândră cunună.
Pe cunună-i scris frumos
Astăzi s-a născut Hristos,
Care cu puterea sa (/ Pe cunună-i scris aşa)
Va împărăţi lumea (/ Că s-a născut Mesia)
Şi de-acum până-n vecie
Mila Domnului să fie,
Tuturor cu bucurie
Şi de mare veselie.
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CoorăCooră-T ISuS
Când se aproprie sorocul întrupării,
Din lumea nerostirii, în pragul înserării,
Pe treptele tăcerii sfinte, ca pe o scară,
Prin Maica Preacurată, Messia se pogoară.
Întregul Univers e prins de un fior,
Un simțământ sublim de viață dătător.
Sperăm, în lumea agitată în care noi trudim,
Luptăm, cătăm, un sens al vieții să găsim.
Noi tot dorim, să stăm departe de păcat,
Urmând povața celor buni, să fim cu sufletul curat.
Într-un prezent amăgitor încerci să reînnozi,
Încrezător în viitor, a vieții noastre rupte corzi.
În lumea cea civilizată, în care totu-i programat,
Uitând adesea de credință, mai mult ne zbatem în păcat
Că an de an când vii la noi Iisuse, ai aflat,
Că tot mai mult pământul este-nsângerat.
În astă stare aș vrea să urc la Cer
Și să mă uit în jos, să văd cum toate pier.
Că lumea bântuită de vrerele ei mici,
Se zbate și aleargă ca cete de furnici.
Atunci îmi spun: Omule, nu mai privi-napoi,
Cum se distruge-n van lumescul mușuroi.
Nu mai râvni luminile ei mici,
Că vor muri curând ca niște licurici.
Avântă-te și urcă spre Marele Mister,
Cu trupul pe pământ, dar sufletul în Cer.
Acolo marea foame a ta pentru lumina
Și setea se-ostoiește cu dragoste divină.
Iubirea ta sublimă de Bunul Dumnezeu,
Deplin s-o-ndestula, o suflete al tău!
Așa să-L așteptăm, coborâ-se de sus
Că vine cu iubirea, Mântuitor Iisus.
Ion Anton, Los Angeles
Decembrie 2017
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„Sărbătorile de iarnă – Încep în 24
decembrie (ajunul Crăciunului) şi se termină în
7 ianuarie, după Bobotează.
Aici sunt cuprinse: colindatul, pluguşorul,
sorcova, viflaimul, capra, etc. Pe an ce trece,
aceste obiceiuri se restrâng.
„Neaţalaşul”,
Pluguşorul,
Sorcova,
Vasilca, având ca fond urări de sănătate şi
belşug cu ocazia începerii unui an nou.
Iordanul – era o petrecere între tineri ţi
tinere, organizată în dupăamiaza zilei de
Bobotează.
Ca
obiceiuri
tradiţionale
se
menţionează: Steaua, Moş
Ajunul
Clăci – se organizau
iarna, Se torcea, se curăţa
porumbul de foi. Fetele şi
flăcăii glumeau, spuneau
proverbe şi zicători, cântau
melodii de dor, de dragoste şi
chiar patriotice, dar mai ales
melodii populare. Gazda se
îngrijea ca musafirii să aibă ce
mânca: gogoşi, boabe fierte
de porumb sau floricele şi se
bea vin. Spre dimineaţă se
încingea dansul, mai ales
hore.” (extras din Monografia comunei Vadu
Pasii)

Our

  r ă

„Multe din obiceiuri îl însoţesc pe om pe
parcursul întregii vieţi. Observăm că obiceiurile
se pot grupa, mai ales după criteriul
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calendaristic: De Crăciun, de Anul Nou, de
Paşti. Obiceiurile, cum ar fi: colindele de
copii, de ceată şi ale vârstnicilor, pluguşorul,
steaua, sorcova, vasilca, jocurile cu măşti,
vefleemul, din păcate, se practică tot mai
rar, fiind pe cale de dispariţie. În sărbătorile
Crăciunului, copiii umblă cu „Bună
dimineaţa” şi cu „Steaua” iar de anul nou şi
Sfântul Vasile, se practică umblatul cu
„Pluguşorul” , „Sorcova” şi primeau bani,
mere, pere, nuci,
covrigi, colăcei,
etc. Copiii ţigani
umblă şi cu
„Vasilca”. La lăsata
secului, finii
mergeau în vizită la
naşi, ducându-le
plocoane, apoi
începea o
petrecere, pe
cinste, urându-şi,
reciproc, ca sfântul
post să le aducă
noroc, îndestulare
şi iertarea
păcatelor.
La plecare, finii zic: „ – Să ne ierţi naşule!”,
iar aceştia răspund: „
– Să fii iertat!”.
Petrecerea
nu
însemna dezmăţ, ci
mai mult se mima
mâncare şi băutura,
căci era încărcată de
nuanţe religioase şi
sociale. Se făceau
petreceri
între
părinţi, copii şi alte
rude, manifestânduse
un
re s p e c t
deosebit
al
celor
„mici”, faţă de cei
„mari”. Toată lumea se lepăda de orice
gâlceavă, bătaie, mânie. Nu se admitea să
intri în post certat cu cineva. Se poate
concluziona că „Lăsatu secului” era un fel de
„ Ziua recunoştinţei” la americani. - Este
credinţa că va trăi mult şi va fi sănătos cel
care
va
vedea
primul
un
miel
alb.” (Smaranda Sares)
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„În sărbătorile de iarnă se mergea cu
colindul, la Crăciun, și cu „Plugul”, la Anul
Nou:
Măi Ioane, Ionele,
Leagă calul de zăbrele.
Leagă calul de zăbrele
Şi dă-i fân cu floricele
Şi dă-i fân cu floricele
Şi vină-n braţele mele,
Că de când ai fost plecat
Pe la mine n-ai mai dat.
Se mergea şi cu „Buhaiul”:
Coalea, coalea, mai dincoalea,
La marginea satului, măi
Este turma oilor
Este turma oilor
Dar turma, cine o mână,
Ionică, om bărbat, mai
Ionică, om bărbat,
Mână oile de-un cap,”
(Constantin Baroian)
Şezătoarea: Se organizează iarna, deobicei
seara. Femeile vin cu lucrul personal, pentru
tors, cosit, împletit. Pe timpuri se făcea turtoi,
îndulcit cu zeamă de sfeclă fiartă. Se mânca
sfeclă coaptă. Se spuneau poveşti şi se vorbea
despre lumea satului.” (Elisabeta Popp)
„De Crăciun şi Anul Nou ne organizam
în grupuri de câte 2-3 copii şi ne deplasam la
şosea (intersecţia cu cimitirul) de unde se
dădea semnalul de plecare pe uliţă într-un
zgomot de nedescris. Eu făceam parte din
grupul lui Nicolae Stoian, care la plecare trecea
şi pe la mine, iar eu de frică să nu fiu uitat
acasă, stăteam la poartă, la pândă, pentru a-l
vedea când vine.” (Ec. Constantin Glineschi)
„De Crăciun, cei mici mergeam cu
colinda. De fapt nu prea erau colinde. Ne
constituiam în cete de câte 5-7 băieţi şi
alergam de la o casă la alta , agitând un
clopoţel şi strigând „– Neaţalaşul”
De anul nou, cei mici mergeam cu cete
de flăcăi, trăgeam buhaiul şi eram casieri. Aici,
câştigul era mai mare... (Dr. Constantin
Zaharia)
„Claca: depănuşat, scărmănat lână, tors,
cusut. Se făceau gogoşi, se fierbeau boabe de
porumb, se fierbea vin. Se-ntreceau în cântat.
O dată, la depănuşat, mamei i-a căzut, în
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poală, argintul viu şi trei luni a zăcut de
gălbinare. (Atena Bratosin Stoian)
„Crăciunul, În ajunul
Crăciunului, se
merge cu ”Bună
dimineaţa la Moş
Ajun” Unul din
colinde este
„Oleranda”.
Dintre flăcăii care
participau la colinde,
amintesc: Savu
Rădoi, Stan Rădoi,
Bau Cazan, Marin
Cosoroabă, Neculai
Ciobanu (Breazu),
Neculai Dobre, Ion
Baroian (Bulgaru),
Miţa lui Neagu
Voinea, Fana lui
Benone.” (Smaranda
Sares)
Mersul cu plugul era ceva divin. Cu câteva
săptămâni înainte se formau echipele şi se
stabileau responsbilităţi: cine zice plugul,
cine face buhaiul, cine face biciul, cine
procură clopotul.
Versurile plugului erau din cele
transmise prin viu grai, la care se adăuga
câteva versuri adresate gazdelor şi adaptate
la perioada respectivă. Cel mai folosit de
copii era pluguşorul din străbuni: „Ahoo,
ahoo, copii şi fraţi/staţi puţin şi nu mânaţi/
lângă boi v-alăturaţi/şi cuvântul miascultaţi: /S-a sculat mai an/bădica Traian/
şi a încălecat pe un cal/...”
Copiii aveau ca instrumente de urat:
clopotul şi biciul. Unele echipe de flăcăi luau
o pereche de boi, o găteau cu canafi şi
clopoţei, foloseau un jug gătit frumos cu
lână colorată şi cu canafi, ataşau o oişte şi
un plug cu rotile. Toate astea măreau
farmecul urătorilor.
Buhaiul consta într-un fel de tobă, la
care se folosea băşica porcului. Prin centrul
tobei era trecut un mânunchi de fire de păr
de cal. Se folosea şi o sticlă cu apă, pentru
udarea din când în când a mâinilor celui care
trăgea buhaiul, pentru a nu-i aluneca prea
uşor mâinile şi a crea vibraţii ale tobei.
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Ieşeau din tobă nişte mugete ca ale
buhailor. În tot timpul cât se zicea plugul,
buhaiul acompania cu mugete.
Biciul era împletit de cei care aveau
experienţă şi avea lungimea de 1-1,5 m, în
funcţie de mărimea şi puterea celui care îl
folosea. Se foloseau sfori de cânepă, care erau
împletite de obicei în şase. Biciul era legat la un
retevei de lemn, bine ales, pentru a rezista la
şocurile din timpul pocnirii. La capăt era o
lăsată o pleasnă, care trebuia să producă
pocnet cât mai mare. Nu era neglijată nici
găteala biciului, cu fire de lână colorată şi cu
canafi din lână. Clopotele puteau fi de
dimensiuni şi construcţii diferite, de la clopoţei
mici până la clopote mari, numite şi acioaie.
Echipa de urători avea 6-8 flăcăi şi se
crea o armonie între ei: unul îi tot zice cu
plugul, doi erau preocupaţi de buhai, unu sau
doi pocneau din bice, umul era cu clopotul, doi
cu atelajul. Celui care făcea urătura i se ţinea
isonul de către toţi ceilaţi. (Monografia satului
Dambroca, p. 269-270)
Mersul cu Steaua, se făcea începând din
ajunul Crăciunului, în toate sărbătorile de iarnă.
Steaua aducea vestea naşterii Domnului, cât şi
multă
lumină
şi
credinţă
în
sufletele
oamnenilor, care erau uraţi. Se formau echipe
din 2-3 copii care pregăteau un simbol al stelei.
Se lua o placă rotundă, din carton sau lemn, la
care se ataşa o scândură îngustă, pe post de
mâner. Placa şi mânerul erau ornate cu staniol
şi cu hârtii colorate. În mijlocul plăcii era lipită
icoana cu Naşterea Domnului.
Colindul era rostit de întreaga echipă :
Steaua sus răsare,
Ca o taină mare,
Steaua luminează
Şi adeverează
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte (bis)
Că astăzi curata,
Preanevinovata,
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia (bis)
În ţara vestită
Bethleem numită
Magii cum zăriră
Steaua şi porniră (bis)
Mergând după rază

Pe Hristos să-l vază
Şi dacă sosiră
Îndată-l găsiră,
La dânsul intrară
Şi se închinară (bis)
Cu daruri gătite
Lui Hristos menite
Luând fiecare
Bucurie mare (bis)
Care bucurie
Şi aici să fie
De la tïnereţe
Pân’la bătrâneţe (bis)
La anul și la mulţi
ani!
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În ajunul Crăciunului, se mergea cu
Neaţalaşul: se formau echipe de câte 2-3
copii şi în zorii zilei de Ajunul Crăciunului, cu
noaptea-n cap, mergeau pe la casele
oamenilor şi le urau:
Buna dimineata la Mos Ajun,
Şi mâine cu bine, la Moş Crăciun!
Am venit si noi o data,
La un an cu sanatate,
Să ne fie, să vă fie
La mulţi ani cu bucurie!
Domnul sfant sa ne ajute,
La covrigi si la nuci multe!
Buna dimineata la Mos Ajun
Şi mâine cu bine la Moş Crăciun!
Si la anul sa venim
Sanatosi sa va gasim!
Dati-ne un covrig,
Că murim de frig!
Daţi-ne o nucă,
Să ne vedem de ducă!
Ne dati, ne dati, ne dati ori nu ne dati?
Buna dimïneata la Mos Ajun
Şi mâine cu bine la Moş Crăciun!
La anul şi la mulţi ani!
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Copiii mergeau cu traiste, care la unii ţineau loc şi de ghiozdane şi primeau de la gazdele urate,
câte un covrig, sau o nucă sau un măr, în unele cazuri câte o bomboană. Copiii erau bucuroşi
când veneau acasă cu trăistuţa plina cu: covrigi, nuci, bomboane şi altele. În vremurile acelea,

Puuşoru p

S o r or

(sau a celor de vârsta a treia, de ing. Mircea Iordache)

Ahoo, ahoo, stimaţi colegi
Şi băbuţe şi moşnegi,
Am venit să vă urăm,
Sufletul să vi-l arăm
Nu cu plugul şi cu sapa
Nici cu vorbe-anapoda,
Am venit cu-o urătură,
Pentru-nalta-vă statură,
Că aţi dus cu bărbăţie
Viaţă de tranziţie.
Aţi pus sufletul şi fapta,
Fără dreptul de-a opta,
Cu cinste şi cu dreptate,
Cu idealuri curate.
Ziceţi măi cu precădere
Pentru-a lor apreciere
Şi-ncă-odată, mai cu vlagă,
S-audă o ţară-ntreagă,
Să se-audă-n munţi şi văi,
Hăăăăăăăăi, hăi!
Dragii noştri, ţineţi minte,
Când cu sufletul fierbinte
Şi cu mintea de elev
Il codamnaţi pe Valev ?
Cu naivitate pură,
Dar justificată ură,
Răsăritu-l contestaţi,
Iar pe Dej îl admiraţi!
Dar eraţi manipulaţi
De ai statului mutanţi,
Apelând la tot cinismul,
Să dezvolte comunismul!
Daţi-i mai tare cu gura
S-audă nomenclatura
Care-a fost şi tot mai este
Ca asinul din poveste.
Incă-odată ziceţi măi,
Hăăăăăăăăi, hăi !

Aţi parcurs epoca tristă,
De factură ceauşistă
Ce se pretindea deplină,
Ca epocă de lumină.
La negru îi ziceaţi alb,
Iar la frig îi ziceaţi cald,
Epoca era, pe bune,
O columnă de ruşine.
Eraţi plini de teamă-n toate
De cruda securitate!
Doar o mulţumire-aveaţi,
Pentru munca ce-o prestati.
Haideţi măi dragi urători
Ca în aste sărbători
Să slăvim cum se cuvine
Pe foştii colegi de bine!
Să-i uraţi de bine măi,
Hăăăăăăăăăi, hăi!
Cât elan , câte speranţe
Cât de multă libertate
Credeaţi că v-aduce vouă
Sfârşitul de-optzecişinouă!
Aţi greşit, v-au înşelat,
Fu lovitură de stat,
Prea bine pusă la cale
De concerne mondiale.
Ce-i care-i lingeau şi-n spate
Pe foştii conducători
Au devenit peste noapte
Marii eliberatori.
Strigaţi măi, cu demnitate
S-audă-n străinătate,
Să se vadă-n lumea mare
A noastră „eliberare”.
Ia strigaţi cu toţii măi,
Hăăăăăăăăăăăi, hăi!
Toţi din eşalonul doi,
Folosind securitatea
Au fost cei ce-au tras în noi,
Să-şi şteargă identitatea.
Să-şi creeze una nouă,
De mari revoluţionari
Şi să ne impună nouă
Să îi facem demnitari.

Noi, naivi, ca şi-altădat,
I-am crezut şi i-am votat.
Apoi ce-a urmat cu ţara,
Cine va mai repara?
Blestemat pe veci să fie
Comunismul de la noi
Şi tot românul să ştie
Cum să iasă din nevoi!
Striviţi anticristul măi,
Hăăăăăăăăi, hăi!
Aşa, noii demnitari,
Astăzi sunt miliardari,
Sunt stăpâni pe cârma ţării
Şi se ţin de şpăgării.
Legile sunt drepturi multe
Numai pentru ei tocmite.
Tare mult aş vrea să-i puric,
Cu blestemul lui Dan Puric.
Iară voi, precum se ştie
Aţi ajuns la pensie.
Vă e tot mai greu sub soare
Că şi pensia vă doare.
Le facem şi lor urare:
Să nu aibă sărbătoare,
Să plătească pentru toate
Oalele care-au fost sparte!
Şi să tragă plugul măi,
Hăăăăăăăăăi, hăi!
Ţara este în derivă
Nu mai are perspectivă
Guvernanţi, parlamentari,
Pentru un pumn de dolari
Vând ţara, cu noi cu toţi
Celor care-s ca ei hoţi.
Şi o să-ajungă cumva
Ca un fel de Palestina.
Iar locaţia străbună
Să fie un fel de Chină.
O să ne îngroape popa
Afară din Europa.
Pentru ţara noastră dragă
Să ne strângem, nu-i de şagă,
Să punem umărul tare
Din hotare în hotare!

Volume 60, Issue 7– 12, 2017

Page 16

Christian Life - Viaţa Creştină

Fiţi patrioţi dragii mei,
Hăăăăăăăăi, hăi!
Când în Nato am intrat
Am crezut cu-adevărat
Că ţara e apărată
Şi pacea asigurată.
Iar în UE de-am pătruns,
Venea singur un răspuns,
Că vom face masă mare
Pentru viaţa următoare.
Am greşit, ne-am umilit,
Că preţul ce l-am plătit
Şi cu ce ni se mai coace,
Mult mai mare-i decât face!
Măi române eşti în toate
Bolnav de naivitate!
Să te vindeci îţi doresc,
Să spui crezul românesc,
Să scoţi ţara din nevoi,
Hăăăăăăăăi, hăi!
Dragilor colegi, colege
Vă urez să aveţi parte
De drepturi cuprinse-n lege
De pensii până la moarte!
Dacă veţi mai patina
Încercând a vă-mbăta,

Aveţi grijă că drezina
Se poate avaria!
Vă urez s-aveţi de toate
Bucurii şi fericire
La mulţi ani cu sănătate
Cu noroc şi cu iubire!
Ia mai mânaţi măi flăcăi
Pentru toţi colegii mei,
C-au ajuns la vârsta a treia
Parcurgând tranziţia!
Preaslăviţi-i măi flăcăi,
Hăăăăăăăăăi, hăi!
De urat am isprăvit,
Sper că nu v-am plictisit,
Că v-am spus tot ce mă
doare
Prin cuvinte urătoare.
Multe ar mai fi de spus,
Mă rog Domnului Iisus,
Cu sufletu-I sfânt şi bun
Să fie şi-un pic român
Să ne fie ţara , ţară,
Mai frumos decât afară,
Să muncim, s-avem de
toate, La mulţi ani, cu
sănătate!

Trageţi brazdă măi flăcăi
Şi sunaţi din clopoţei
Să se cunoască porunca
Şi de cei certaţi cu munca,
Ori de nu, să plece măi,
Hăăăăăăăăăăăăăăăăi, hăi !
La anul și la mulți ani!
(Monografie..., ibidem,
paginile 278-279)

Să u ută otă
trTo SORVOV.
L uț  2018

Co p tru pr t 
(de ing. Mircea Iordache)

Din an în an mi-e tot mai greu,
Ştie şi Moş Crăciun,
Imbătrânesc şi-mi pare rău,
Nu pot să mă opun!
Şi toţi prieteni-mi sunt moşi,
Dar astăzi, de Crăciun,
Ii face mult mai inimoşi,
Colindul Sfânt şi Bun!
E sărbătoare-n casa lor,
Cu fii şi cu nepoţi,
Tu, Doamne dă-le tot ce vor
Intru mulţi ani, de poţi!
E sărbătoare-n viaţa mea
Şi anul mi-a fost bun
Că am visat că se facea
Prietenii s-adun!
Trecut-au anii luminoşi
S-au prefăcut în fum.

Insă prieteni-s frumoşi,
Iubiţi de Moş Crăciun!
Că astăzi s-a născut HristosMesia – Domnul Sfânt,
Mă rog la Ceru-I luminos,
Prin gând şi prin cuvânt,
Să facă pace pe pământ
Şi oamenii mai buni,
Şi sa creeze legământ
Mai bun pentru români !
Să fie faptele mai fapte
Şi cu belşug în toate,
Cu Fericire şi dreptate,
Mulţi ani cu sănătate!
Ing. Mircea Iordache,
(Monografie..., ibidem, 280)
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nu putem sa ne întretinem, si nici nu vom putea
ajuta Episcopia. Si iarasi, nu uitati ca noi, la
"Sfânta Treime", suntem quotati a fi una dintre
cele 10 mari parohii ale Episcopiei. Daca noi nu
ajutam, atunci cine ar putea sa contribuie!!!???.
Implorandu-Va, asteptam donatiile D-Voastre de
membrie.

Va asteptam pe toti, in Ziua de Craciun, la un program traditional de colinde romanesti si americane, sustinut de voluntarii bisericii noastre
Luni 25 decembrie 2017

Program de Colinzi în Ziua de Craciun - Nu uitati
traditionalul Program de Colinzi Românesti si Americane pe care îl vom prezenta, în Ziua de Craciun, Luni
25 Decembrie 2017, la orele 12:00 pm., imediat
dupa Sfânta Liturghie, in sala mare parohiale. Ca si'n
anii precedenti, vom organiza, si prezenta – prin contributia mai multor voluntari - un buchet de Colinde
Traditionale de Craciun, din tezaurul romanesc si
strain. Va rugam sa va planuiti participarea. Un potlac
se va servi înaintea programului. De aceea, rugam ca
fiecare sa aduca câte un platou de mâncare, sa putem
binecuvânta trupurile dumneavoastra postitoare cu
mâncare "de frupt", înaintea programului.

Pledge/Membrie 2017 - acum, la încheiere de an
(un apel fierbinte, de suflet) - Nu uitati. Bisericile se
întretin numai, si numai din minusculele donatii pe
care dumneavoastra le faceti. Guvernul nu ajuta cu
nimic (astazi, întelegem noi, nici chiar în România).
Episcopia nu numai ca nu ajuta financiar, ci ea însasi
se întretine din donatiile noastre. $75.00 dolari din donatiile dumneavoastre catre parohie îi trimitem anual
la episcopie. Pentru cei cca 170-180 membri, pe care
parohia noastra ii raporteaza, biserica plateste anual la
Episcopie cca $12,000. Fara contributiile d-voastre, noi

Comitetul de Nominare - Pentru alegerea membrilor consiliului parohial pe 2018, la adunarea
generala parohiala, convocata pentru data de
duminica 4 februarie 2018 (a se vedea scrisoarea
de convocare, pagina # 22 a prezentei revistei), un
comitet de 4 persoane vor accepta "intentiile
dvoastre" de a fi selectati, din randul membrilor
calificati ai parohiei, pentru noul consiliu parohial
pe 2018: p.c.pr. protopop Constantin Alecse, dna
Mariana Cadia dl Ion Anton și ipodiac. Panait
Cufuioti. În eventualitatea ca doriti a fi unul dintre
cei 20-25 de candidati ai consiliului parohial pentru
2018, va rugam sa dati de stire unuia dintre membrii comitetului de nominare.
Boboteaza 2018 - Suntem chemati cu totii sa ne
sfintim (sanctificam) viata noastra, casele noastre,
la praznicul Botezului Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica face aceasta de 2000 de ani. Nu uitati
sa-l invitati pe preotul D-Voastra sa va sfinteasca
casele, Boboteaza.

TROPARUL BOBOTEZEI
"In Iordan, botezandu-te Tu, Doamne, inchinarea
Treimii s-a aratat: ca glasul Parintelui a marturisit
Tie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, si Duhul in chip
de porumb a adeverit intarirea Cuvantului. Cel ce
Te-ai aratat, Hristoase Dumnezeule, si lumea ai
luminat, marire Tie."

Volume 60, Issue 7– 12, 2017

Page 18

Christian Life - Viaţa Creştină

LUNA IANUARIE 2018
Luni (1) † Taierea Imprejur a Domnului; Sfantul Vasile cel Mare; Anul Nou
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie si Molitfele Sf. Vasile cel
Mare
Sâmbătă (6) † Botezul Domnului - Ap. Tit II, 11
-14III, 4-7 - Ev. Matei III, 13-17
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie
♦ 11:30 am Sfintirea Apelor (Agheasma Mare)
Duminică (7) † Soborul Sfantului Ioan Botezatorul
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie

A PLECAT UN ÎNGER DINTRE NOI!
IN MEMORIAM: GAFTONA AVRAM
(un adânc prinos de recunoștință din partea fiicei,
și a nepoatelor din America)
Veșnica ei pomenire!
Cu adâncă durere,
familia îndurerată, și
cele 2 nepoțele gragi,
Sarah și Elizabeth,
anunță stingerea din
viață a celeia ce a fost
exemplară soție și
mununată mamă și
b unică,
G afto na
Avram.
Din toamna ruginie,
O frunză s-a desprins,
Și s-andreptat spre tine, Când sufletul s-a stins.
În inimile noastre,
Prezentă ești mereu,
Să te uităm pe tine,
E lucrul cel mai greu

S NE RUGM PENTRU CEI BOLNAVI:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Elena preoteasa
Aneta preoteasa
Alexandrina (Ioxa)
Ioana Matei
Leontina Matei-Himber
Ana Mihai (mama lui V.M,)
Maria Clotan
Miron Bonca
Remus Cataloiu
Andromachia Gurita
Dumitru Caranfil
Ecaterina Anghelina
Teodora Dragomir
Elena Sapera
Leonora Kosek
Veronica Roman
Maria Marinescu
Tatiana Calugarita
Tatiana Velcu
Vera & Radu Patton
Victoria Bei

În numele întregii comunități româno-americane
din California transmitem sincerele noastre
condoleanțe dnei dr. Paula Izvernari, și întregii familii Avram (frca)

IAT, VIN COLINDTORII
Vom merge cu colinda în perioada 19-23 Decembrie 2017. Avem nevoie de COLINDĂTORI.
Pentru aranjamente, contactați-ne la telefonul
părintelui (818) 388-5483. Vă așteptăm.
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DONAȚII
DONA II DE SFINTELE PAȘTI
PA TI 2017
$ 20.00 - $ 25.00 - Familiile: Anghelina Ciolache, Radu
Vamoșiu, Valentin și Ioana Simiz
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UN LUCRU NEIMPLINIT ȘI O NECESITATE
SINE-QUA-NON PENTRU BISERIC ȘI
COMUNITATE

$ 30.00 - Familiile: Steliana Nistorescu, Radu și Mihaela
Urmă, Valentina Stoicescu, Filofteea Turlacu,
$ 40.00 - Familia: Claudia Plesca
$ 50.00 - Familiile: Veronica Pușcas, Gabriel Jianu,
Radu Cristesc, Sofia Galiatsatos, Stefan și Marilena
Theodore, Cezar Sandulescu (și încă # 75.00), dr. Sorin
Muntean, George Ianculescu, fam. Frățită, Mark Anghel
$ 75.00 - Prof. Domnita Dumitrescu
$ 100.00 - Familiile: Marcel și Lucie Gheta, Anatol și
Victoria Rezmeritsa, Constantin și Zoița Bușu, George
Nițuleasa, Cezar Sandulescu, Mircea Gurița, Barbu
Cristescu, ,Anca Fanous, Spiru și Doina Galiatsatos, Jan
Lefter, George și Elena Arau, Petre și Vera Stoicof,
Nicolae și Cristina Ilie, Toma și Georgeta Balamaci,
Cristina Mondocea, Stere și Maria Caratas, Ana Jude,
Valentina Stoicescu, fam. Iuliana Micle, Danuț și Andreea
(Ciontea) Drăgoi, Adam Tașu, Petruț Pop, Constantin
Ciocan, Dino Cocea, Constantin Goga, Ana și Greg
Birtoc, Ken și Isabela Riedel, Panait Cufuioti, George și
Minodora Cojocaru (și încă $100.00 de Hram), Edy și
Antoaneta Rastian
$ 150.00 - Familiile: Dr. Hristu Bileca, Gus Sapera
$ 200.00 - Familiile: Alex IpsilantiMira D-Angelo, Aurelia
Adrian, Robert Stavarache, dr. Paula Izvernari, Nick și
Marcela Sadrapeli,
$ 250.00 - Familiile: Dr. Horia Opran, Cornel Paraschiv
$ 300.00 - Familiile: Nicolae & Cristian Sapera, și
Anonim (MKN), dr. Elena Simona Nuthalapaty, Ana Olar,
Lucian și Gabriel Olar, și Marinica & Kalin Spariosu (IMO.
Nick Olar)
$ 400.00 - Anonim (Gift Card)
$ 500.00 - Familia: Valentin Dinu

Avem nevoie de toți copiii comunității. Copiii dvs. sunt
invitați să se alăture unui grup entuziast de oameni care
abia aștepta sa împărtășească cu tinerii cunoștințele și
dragostea lor pentru tradițiile americane și românești. Înainte de a discuta detaliile despre ceea ce va avea loc la
Scoala Duminicala, este important să înțelegeți
semnificația de a aduce copiii dumneavoastră la biserică.
De ce este important să vă aduceți copiii la biserică?
Aducând copiii la biserică, aceștia vor învața că închinarea
și credința sunt importante. Chiar dacă nu pot înțelege
toate informațiile de la o vârstă fragedă, vor învăța conceptele fundamentale. În timp ce cresc, cunoștințele lor despre
religie vor crește și ele, apropiindu-le inimile de Hristos,
Dumnezeul nostru. Biserica îi învață pe copii despre
credința noastră și le va permite copiilor să interacționeze
cu alți copii din comunitatea noastră.
Ce va face copilul meu la biserică? - Copiii vor participa
la ceremonia de dimineață pe care o ținem în fiecare
duminică, urmată de un program de școală duminicală
destinată copiilor. În Școala Duminicală vor învăța elementele de bază ale religiei noastre, ce înseamnă să fii credincios și de ce este important. Ei vor citi de asemenea,
secțiuni din biblia pentru copii și vor învăța cântece religioase, rugăciuni, muzică, artizanat și desene, vor merge in
excursii organizate. Intentionam sa organizăm si spectacole de talent ceea ce face școala duminicală mai plăcută
pentru copii!
Cine poate participa? - Copii de la 3 ani în sus

$ 1000.00 - Familia: Anonim (FOS)

Cand? - În fiecare Duminică de la 10:00 la 10:45 și imediat după Sfânta Împărtășanie

SEPTEMBRIE 2017 - DONAȚII ȘI ALTE AJUTOARE
PENTRU VICTIMELE URAGANULUI HARVE DIN
TEXAS S FLORIDA

Dacă aveți întrebări, contactati-ne:
Antoaneta Rastian (818) 390-0000
Parintele Constantin Alecse (818) 388-5483
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6 December 2017

In anticipation of Christmas 2018 we do invite the youth of the parish to help us organize the Caroling groups, and a special
Christmas program, for Christmas Day. Your children are invited to join an enthusiastic group of people who cannot wait to share
their knowledge and love for American and Romanian traditions with the youth. Before we discuss the details of what will be taking
place at Sunday School, it is important to understand the significance of bringing your children to church.
Why is it important to bring your children to church?
Bringing your children to church teaches them that worship and faith are important. Even if they can not grasp all of the information at
a young age, they will learn the fundamental basic concepts. As they grow, their knowledge about religion will grow as well, bringing
their hearts closer to Christ and God. Church also teaches children about our faith, and will allow our your child to interact with other
children in our community.
What will my child be doing at Sunday School?
Children will attend the morning ceremony that we hold every Sunday, followed by a Sunday School program designed for them. In
Sunday School, they will learn the basics of our religion, what it means to be faithful and why it is important, while interacting with
other children around their age. They will also read sections from a children's Bible and learn religious songs, prayers, music, make
crafts and drawings, go on field trips and talent shows, which makes Sunday School more enjoyable for the children!
Who can attend? • Children ages 3 and up
Where? • Small Parish Hall
When? • Every Sunday from 10:00 to 10:45 and immediately after Holy Communion
Who will be in Charge? • Mrs. Antoneta Rastian and Presbytera Simona
Guest volunteers: • We have Ms. Amber Rastian, Ms. Daniela Cufuioti, Mrs. Antoneta Rastian and many more. Of course, any
parent or grandparent will be welcome to help or join in fun and learn new things.
What do you need? • Bring a smile, we have supplies!
Should you have any questions, please contact:
Antoaneta Rastian (818) 390-0000; Fr. Constantin Alecse (818) 388-5483
Sincerely in Christ,
Rev, Fr. Constantin Alecse & Rev, Fr. Justin Capsa, Youth Advisor

Honoring all those wonderful years (the 80’s !) when so many children were brought to Church to learn about their faith to worship
and to learn the Christian Orthodox Traditions... Most of those young children THEN, have families of their own NOW. Therefore, we
invite them, and so many others in our community to HELP US! Reactivate a strong Sunday School, and promote the many talented
youth people desplay their talents in our community. Fatherly yours, frca
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Cuvant la Sarbatoarea Zilei Naţionale a României
Biserica Sfanta Treime, Los Angeles, 1 Decembrie 2017
Credinciosii bisericii Sfanta Treime
din Los Angeles au sarbatorit,
duminica 26 Noiembrie crt., Ziua Nationala a Romaniei, de la 1 decembrie.
La finele Sfintei Liturghii s-a oficiat
un Tedeum inchinat actului istoric
sarbatorit, si acelora care prin jertfa
lor au facut posibila Marea Unire.
Dupa Tedeum, dl Ion Anton a tinut
un cuvantare succinct[ despre “cel
mai important eveniment din istoria
poporului roman”, infaptuirea statului
unitar roman - Romania Mare- care a
fost proclamata si consfintita de Adunarea Nationala de la Alba Iulia
tinuta la 1 Decembrie 1918, aceasta
zi istorica devenind cea mai mare
sarbatoare a intregului popor roman.
Vorbitorul a facut o scurta incursiune in istorie evenimentelor ce au precedat Marea Unire. “Acum 94 de
ani, de 1 Decembrie, 1918, se încheia procesul de unificare a Principatelor Române şi România Mare devenea Ţara şi Mama moldovenilor, ardelenilor şi muntenilor — un vis mai vechi şi mereu râvnit, de la Mihai
Viteazul încoace, pus pe rol, la Iaşi, în1859, de domnitorul Alexandru Ioan Cuza prin Unirea Moldovei cu
Muntenia şi desăvârşit la 1918, prin hotărârea Adunării
Naţionale de la Alba Iulia, sub sceptrul regelui Ferdinand I. Ţările Române aveau nevoie să se consolideze
administrativ şi politic, pentru a putea rezista ameninţărilor şi provocărilor din vecinătatea imediată sau mai
îndepărtată, de care nu a fost cruţată, de-a lungul Istoriei, niciodată. Şi Unirea s-a împlinit.
Cat despre lupta politica actuala din Romania, vorbitorul a accentuat, fara ura si partinire, ca poporul roman
este un popor brav, generos si iubitor de glie, însă,
exista şi inşi, clasa politica actuala, care se hrănesc, se
adapă, şi-au făcut meserie, partide şi averi, teze de
doctor şi titluri academice, multi trecand prin mai
multe guverne, sau au detinut misiuni diplomatice, au
mandate de deputaţi în Parlament, etc, etc – şi toate
acestea pe contul «luptelor» partinice care, de fapt,
submineaza interesele romanesti si saracesc natiunea.

Citandu-l pe istoricul basarabean Petru Grozavu,
vorbitorul a amintit faptul ca acestia (actualii
politruci, n.red.) “au lătrat, în cor ori separat, şi
mai latră şi azi la Istorie (i.e. jarteaua #3-TV), fără
să înţeleagă, elementar, că Istoria nu este o vacă
rămasă de cireadă, ca să se teamă de lătratul
căţeilor. «Moda lătratului», însă, nu se termină
aici. Există voci, din interior dar şi din exterior,
care, periodic, ne sugerează, «prieteneşte», că în
cazul în care nu vrem să ne lepădăm de Istorie, ar
trebui, cel puţin, să ne învăţăm «a da pagina»,
adică să sărim peste Ea, peste perioade, nume,
evenimente, adevăruri istorice… Stop! Istoria nu
este o fată mare, care s-ar putea mărita în fiecare
zi şi, de fiecare dată, cu un alt mire şi într-o altă
rochie. Istoria este un fapt împlinit şi trebuie să
rămână ca atare, fără nici un fel de farduri,
anestezii şi operaţii plastice, la ordinul şi placul micilor trecători prin politică. În caz contrar, va trebui
să suportăm nişte stări periodice de «comă istorică», cu consecinţe grele pentru identitatea noastră etnică, lingvistică, culturală, religioasă şi,
desigur, istorică...”
Multumim dle Ion Anton pentru documentata conferinta, preluata din cea prezentată și în 2012, însă
de perpetuă actualitate, iar pe conferențiar îl
asigurăm de cuvenita recunostinta a intregii noastre comunitati.
Parintele Constantin

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ "SF.TREIME"
(3315 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065)

HOLY TRINITY ROMANIAN ORTHODOX CHURCH

(3315 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065)

CONVOCATION

CONVOCARE
ADUNAREA GENERALA PAROHIALA, 2018

THE PARISH GENERAL ASSEMBLY, 2018
January 1, 2018

1 Ianuarie 2018
Iubiti membri ai parohiei,

Dear Parish Members,

Potrivit Regulamentelor Episcopiei noastre, Aricolul IX,
Sec. 25, se convoacă Adunarea Generală Parohială a
Bisericii Ortodoxe Române "Sf. Treime", pentru ziua
de DUMINICA, 4 Februarie 2018, in biserica (adresa
de mai sus), orele 1:00 pm, la finele Sfintei Liturghii,
şi servirea de gustări uşoare, având următoarea:

According to the by-laws of the Episcopate, Art-IX,
Sect-25, the Annual Meeting of our Parish General
Assembly of the Holy Trinity Romanian Orthodox
Church in Los Angeles, is called to order for Sunday,
February 4 2018, at 1:00 p.m., immediately after the
Divine Liturgy and the light luncheon, in the Church
(address above):

ORDINEA DE ZI
THE AGENDA IS AS FOLLOWS
1. Rugãciunea de invocare
1.Opening Prayer
2. Apelul nominal
2. Roll-Call
3. Numirea prezidiului
4. Aprobarea procesului verbal al ultimei Şedinţe a 3. Appointment of presidium
4. Approval of minutes of last Parish Council meeting
Consiliului
5. Rapoarte:
a) Preotul paroh
b) Presedintele consiliului
c) Presedinta Reuniunii Doamnelor
d) Raportul casierei Reuniunii Doamnelor 2017
e) Raportul Casierului Bisericii pe 2017
f) Aprobarea bugetului pe 2018
6. Recomandãrile Consiliului Parohial
7. Alegerea Consiliului Parohial pe 2018
(Comisia de nominare)
8. Propuneri şi dezbateri
9. Inchiderea Sedintei

5. Reports:
a) Parish priest
b) Parish Council president
c) Ladies Auxiliary president
d) Ladies Auxiliary Treasurer’s Report (2017)
e) Treasurer's report for 2017
f). Approval of the 2018 Budget
6. Recommendations of the Parish Council
7. Election 2018 Parish Council
(Nominating committee)
8. Proposals and discussions
9. Closing of meeting

Invitam pe toti membrii parohiei noastre să participe,
prin ideile lor constuctive, la aceastã sedinta. Dreptul
de vot îl au numai acei enoriasi care si-au achitat
membria/minimum de donatii la programul de Fagaduinte pe 2017 (până la data de 31 Decembrie
2017), si care sunt înscrisi pe listele oficiale parohiale,
şi aprobate de Episcopie, si care indeplinesc toate
conditiile prescrise de Regulamente.
Ai dumneavoastra, Intru Hristos Domnul,

We invite all of the parish members to attend this
meeting and contribute with their constructive ideas
to the progress of our parish life. The right to vote at
the meetings is held only by the ones who have paid
their 2017 dues/minimum pledge dues, until December 31, 2017 - according to the membership lists
submitted and approved by the Episcopate’s office,
and fulfill all the conditions of the by-laws.
Yours in Christ,

Fr Constantin Alecse / Mariana Cadia

Fr Constantin Alecse / Mariana Cadia

Părintele Constantin Alecse, paroh
Mariana Cadia, Preşedinte

Fr. Constantin Alecse, Parish Priest
Mariana Cadia, President
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Kontakion
Today the Virgin giveth birth to Him
Who is beyond being, and the earth offereth a cave to Him Who is unapproachable; angels doxologize with
shepherds, and Magi journey with a
star; for a young Child, the pre-eternal
God, is born for our sake.

NO. 1614
Address Service Requested

Tropar Praznicului Nasterii Domnului
„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 !”

Non-Profit Org.
U.S. Postage
Van Nuys, CA
PERMIT

To:

Troparion
Thy Nativity, O Christ our God,
shined the light of knowledge upon the
world: for therein they that adored the
stars were taught by a star to worship
Thee, the Sun of righteousness, and to
know Thee, the Dayspring from on high:
O Lord, glory be to Thee.

