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 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 min-
unăm 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 săr-
bătoare nouă şi veche. Nouă, pentru că ea de 
curând ni s-a făcut cunoscută; veche, pentru 
că ea îndată s-a făcut asemenea cu sărbăto-
rile 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 răs-
plată, şi aceasta să o aşteptaţi de la Cel ce S-
a 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 pretutin-
deni 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 Cuvân-
tul lui Dumnezeu, Care S-a născut în această zi, este 
din Dumnezeu, de aceea această sărbătoare nu nu-
mai 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 câr-
muia 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 nu-
meşte Betleem, pentru că el era din casa şi din nea-
mul 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 

născut pe Fiul Său, Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat 
şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găz-
duire 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 tre-
buie 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 însem-
nat 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 Dumne-
zeu. Cum aşa? Galileea este o provincie din Pales-
tina, şi Nazaretul este o cetate din Galileea. Şi mai 
departe încă, şi Iudeea este o provincie din Pales-
tina, 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 mărtu-
rie (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 cunoscă-
tor de lege, a dat răspunsul cel potrivit cu prooro-
ciile cele vechi; ştiind bine că Hristos nu vine din 
Nazaret, pentru aceea a zis Hristos: „Iată cu adevă-
rat 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, părăsis-
e r ă  c e t a t e a 
aceasta şi se 
aşezaseră în Naza-
ret, precum ade-
seori se întâmplă 
că oamenii lasă 
cetatea părintea-
scă şi îşi mută lo-
cuinţa în altă parte, 
însă Hristos trebuia 
să Se nască în 

Betleem, de aceea a 
ieşit porunca Ceza-

rului, 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 în-
scrie 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 Unul-
Născut” (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 cuno-
aşte puterea şi virtutea Lui! 
Steaua a adus pe magii de la răsărit; porunca Cezaru-
lui 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 nea-
mul lui David, căci dacă ea era din Betleem, era dov-
edit 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 Hris-
tos, 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 

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 prisos-
inţă 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 ce-
rul şi pământul, şi în mi-
jlocul 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 
c a t a p e t e s m e i  e r a 
deschisă tuturor, iar 
partea cea dinlăuntru, 
c e a  d i n  s p a t e l e 
catapetesmei, nu era 
permisă nimănui, nici 
măcar nu putea fi vă-
zută, 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 Hris-
tos: „Căci Hristos n-a intrat într-o Sfântă a Sfintelor 
făcută de mâini – închipuirea celei adevă-
rate” (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 de-
spărţea Sfintele de cele dinafară, precum cerul de-
sparte 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, ne-
clintită şi tare, intrând dincolo de catapeteasmă, 
unde Iisus a intrat pentru noi ca înaintemergător, 
fiind făcut Arhiereu în veac, după rănduiala lui Mel-
chisedec” (Evrei 6, 19-20). Vezi cum numea el ce-
rul 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 şti-
ind aceasta, vom şti şi când ea a născut socotind cele 
nouă luni. 
Dar de unde putem afla care era a şasea lună a sarcinii 

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 înşti-
inţat despre naşterea lui Ioan. Deci, fiindcă Scrip-
tura 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 Sfin-
telor 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 pos-
tiţi 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 Sfinte-
lor, cortul adunării, va curaţi jertfelnicul şi pe preoţi şi va 
curaţi şi toată obştea poporului… o dată în an să cu-
răţiţi pe fiii lui Israel de păcatele lor». Şi Aaron a făcut 
aşa cum poruncise Domnul lui Moisi” (Levitic 16, 29-
34). 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 Evanghelis-
tului: „Era în zilele lui 
Irod, regele Iudeii, un 
preot cu numele Za-
haria…, iar femeia lui 
era din fiicele lui 
Aaron şi se numea 
Elisabeta… Şi pe 
când Zaharia slujea 
înaintea lui Dumne-
zeu, în rândul săp-
tămânii 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-

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 săr-
bătorii Corturilor 
şi a postului, şi 

aceasta din urmă 
se înţelege prin 

cuvintele: „Să 
smeriţi sufletele 

voastre”. Iar 
această sărbă-

toare se făcea la 
iudei către sfârşi-
tul 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 sep-
tembrie, Maria a zămislit mai târziu, în luna a 
şasea, în martie, şi dacă, mai departe, vom 
adăuga cele nouă luni până la Naşterea lui Hris-
tos, 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 Hris-
tos, 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 mul-
ţumire, decât aceea ca noi să ne mântuim su-
fletele noastre şi să ne silim a face fapte bune. 
Aşadar, să nu fim nemulţumitori către Binefăcăto-
rul nostru. După puterile noastre, toţi să-I aducem 
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de toate: credinţă, nădejde, dragoste, înfrânare,  milos-
tenie, iubirea aproapelui. Dar mai ales, când vă ap-
ropiaţi de această înfricoşată şi Sfântă Masă, de Sfin-
tele 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 su-
fletului nostru, o visterie neîmpuţinată, care ne agonis-
eşte împărăţia cerurilor. 
 

Aşadar, să ne apropiem plini de o spaimă sfântă, şi 
plini de mulţumire să cădem mărturisind păcatele noas-
tre, plângând de întristare pentru relele ce am făcut, 
întinzând mâinile la rugăciune către Dumnezeu. Astfel 
curăţindu-ne, să ne apropiem cu toată liniştea şi rândui-
ala către împăratul cerului. Ca o sărutare duhovnicea-
scă 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. 
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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 Apos-
tolul: „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 Dumne-
zeu, să-L întărâtăm împotriva noastră; mai vârtos 
să ne apropiem cu toată grija, toată curăţia şi lin-
iştea sufletului, cu rugăciune şi cu inimă înfrântă, 
ca prin aceasta să dobândim bunăvoinţa Domnului 
nostru Iisus Hristos şi să ne facem părtaşi bunătă-
ţilor 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 

 
CONGRESUL ROEA 6CONGRESUL ROEA 6CONGRESUL ROEA 6CONGRESUL ROEA 6----8 S�pt��r���, 2018 8 S�pt��r���, 2018 8 S�pt��r���, 2018 8 S�pt��r���, 2018 ----    T�� 80t� A���v�rS�ry o" T�� 80t� A���v�rS�ry o" T�� 80t� A���v�rS�ry o" T�� 80t� A���v�rS�ry o" 

t�� V�tr� Ro�$���S%ăt�� V�tr� Ro�$���S%ăt�� V�tr� Ro�$���S%ăt�� V�tr� Ro�$���S%ă    
 

At the invitation of His Eminence, Archbishop Nathaniel of Detroit and 

the Romanian Episcopate, His Beatitude, Metropolitan Tikhon, presided 

at the celebration of the 80th Anniversary of the Vatra Românească, the 

administrative headquarters and episcopal residence of the Orthodox 

Church in America's Romanian Episcopate in Grass Lake, MI Septem-

ber 6-8, 2018. The celebration coincided with the Episcopate's 86th an-

nual Church Congress and the patronal feast of the Vatra's chapel, 

which is dedicated to the Nativity of the Mother of God. Other hierarchs 

in attendance included His Eminence, Archbishop Michael and His Emi-

nence, Archbishop Benjamin. Metropolitan Tikhon presided at the cele-

bration of festal Vespers and the Hierarchical Divine Liturgy, during 

which he delivered a stirring sermon. At the conclusion of the Liturgy, he presented Archbishop Nathaniel 

with the Order of Saint Innocent, Gold Class, on the occasion of the 50th Anniversary of his ordination. Ser-

vices also were held in honor of the Hawaiian Myrrh Streaming Icon of the Iveron Mother of God, which was 

present throughout the celebration, and for the repose of the Episcopate's hierarchs, clergy and faithful.  

 



ANAHEIM - Iulie 27, 2018 - IPS +Nathaniel, în mijlocul preoțimii co-slujitoare și a credincioșilor, la finele 
Sfintei Liturghii, la care a fost hirotonit intru diacon, Ipodiaconul Polycarp Kroah pe seama parohiei Sfânta 
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Palm Springs (primele 3 fotografii): A 25-a și a 30-a aniversare  a bisericii, în anii 2013, și respectiv 2018.  
Ultima  fotografie: Întâlnirea de la mânăstirea Învierea Domnului din Temecula - CA, cca 4 ani în urmă 

 Prof. dr. Dan Fornade, autorul a zeci de enciclopedii, pe diferite domenii, 
inclusiv WHO’S WHO in America, 500 personalități (2002), presedintele 
onorific an Academiei Româno-Americane pentru Anul Centenar, și 
Cetățean de Onoare al Orașului Cluj-Napoca, România, pregătește în 
prezent lucrarea Românii din California. Enciclopedie ilustrata. Volumul 
face parte dintr-o serie de lucrari cu titlul generic Enciclopedia 
Personalitatile românilor. În fotografia din dreapta: Prof. Dr. Dan 
Fornade, alaturi de liderii spirituali la Congres ARA 2018, de la Cluj-Napoca 



Eroii neamului românesc au fost pomeniţi sâmbătă 
pentru prima dată la Catedrala Naţională, unul din 
idealurile poporului român care a devenit realitate 
după aproximativ 130 de ani. 
Slujba de pomenire a fost oficiată de Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel, în timpul căruia au început 
lucrările de înălţare a edificiului reprezentativ pentru 
Ortodoxia românească încă de la scurt timp după   
întronizarea din anul 2007. 

Din cuvântarea Patriarhulului României, la sfârșitul 
slujbei:  
„Pomenirea solemnă a eroilor neamului românesc cu 
o zi înainte de sfinţirea Catedralei Naţionale o săvâr-
şim pentru a aşeza cu evlavie şi recunoştinţă sub 
Sfânta Masă a Catedralei Mântuirii Neamului numele 
tuturor eroilor români cunoscuţi (cca 350.000 la nu-
măr, nn) care şi-au jertfit viaţa în Războiul de Inde-
pendenţă din 1877-1878, în războaiele balcanice din 
1913, în Primul Război Mondial din 1916-1919, în Al 
Doilea Război Mondial în 1944-1945, precum şi nu-
mele făuritorilor Marii Uniri din 1918”… „Pe lângă eroii 
cunoscuţi există o mulţime de eroi necunoscuţi ai nea-
mului românesc care au fost înmormântaţi în gropi 
comune, în locuri comune (martirii din  închisorile 
comuniste, nn), dar care sunt cunoscuţi de Dumne-
zeu”, a spus Preafericirea Sa. 
Catedrala Naţională reprezintă un simbol al unităţii 
naţionale şi are hramul principal Înălţarea Domnului, zi 
în care sunt pomeniţi eroii români din toate timpurile, 
întrucât avem responsabilitatea de a omagia eroii nea-
mului. 
Al doilea ocrotitor este Sfântul Apostol Andrei, ca ur-
mare a evlaviei pe care o au credincioșii față de în-
creştinătorul poporului nostru şi ocrotitorul românilor 
de pretutindeni. 
Iconostasul Catedralei Naţionale a fost sfinţit a doua 
zi, duminică 25 noiembrie 2018, de Patriarhul Ecu-
menic Bartolomeu şi Patriarhul Daniel, alături de care 
s-au aflat mai mulţi ierarhi români şi străini. Evenimen-
tul unic la nivelul istoriei poporului român a avut loc în 
Anul Centenar al Marii Uniri când românii au celebrat 
un secol de unitate naţională. 

În zilele care au urmat Sfințirii Catedralei Naționale 
(26-29 noiembrie 2018), în Catedrala Națională s-a 
săvârșit Sfânta Liturghie, între orele 9:00-11:00 am 
După Sfânta Liturghie, credincioșii au avut posibili-
tatea de a trece prin Sfântul Altar, inclusiv în timpul 
nopții, până în ziua de joi, 29 noiembrie 2018, ora 
15.00. A doua zi, vineri 30 noiembrie, Sărbătoarea 
Sf. Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul 
României, cel de-al doilea hram al Catedralei 
Naționale, începând cu ora 9.30, s-a săvârșit în 
Catedrala Naţională, Sfânta Liturghie de către 
Prea Fericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul 
Ierusalimului și a toată Palestina, și Prea Fericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, împreună cu un sobor de ierarhi, preoți și 
diaconi. În ziua de sâmbătă, 1 decembrie 2018, cu 
prilejul Zilei Naționale a României, Prea Fericitul 
Părinte Patriarh Daniel, însoțit de delegația Pa-
triarhiei Ierusalimului și de ierarhi membri ai Sfân-
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, au par-
ticipat la ceremoniile naționale de la Alba Iulia 
dedicate Zilei Naționale și Anului Centenar. 
Tot în ziua de 1 decembrie 2018, după săvârșirea 
Sfintei Liturghii, în toate bisericile din Patriarhia 
Română s-a oficiat slujba de Tedeum la Ziua 
Națională a României, prin care s-au înălțat rugă-
ciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate 
asupra poporului român unit de 100 de ani într-o 
singură țară românească și creștină. De aseme-
nea, la ora 10.00 am, clopotele tuturor lăcașurilor 
de cult ortodoxe s-au tras timp de trei minute. 
La Catedrala Națională, slujba de Tedeum a fost 
oficiată începând cu ora 10.00 am.  
Episcopia ROEA, de-a lungul anilor, a participat la 
construirea Catedralei Naționale, trimițând ajutoare 
financiare substanțiale. 
În Biserica noastră, Sfânta Treime din Los Ange-
les, evenimentul Anului Centenar a fost marcat, la 
finele Sfintei Liturghii, duminică 2 decembrie 2018, 
prin Slujirea Tedeumului, și cuvântarea aniversară 
a dlui Ion Anton. La mulți ani Românie! 
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Datorită construirii Catedralei mântuirii Neamului 
atacul la adresa Patriarhului Daniel a intrat într-o fază 
demenţială. Manipulările prin mass-media au depășit 
orice limită a bunului simț. Spre exemplificare vom 
folosi câteva imagini grosolane: folosindu-se de 
“metoda fotoshop”, pentru trucarea de imagini, 
internetul este intoxicat în fel și chip cu făcături, 
adesea grosolane, spre a denigra Biserica Ortodoxă în 
general și pe Patriarhul Daniel în specială. 
Iată imaginile, iar DV., cititorii, trageți concluziile: 

Varianta I - Patriarhul Daniel vine la Catedrala Mân-
tuirii, într-un Mercedez, poleit în aur (fotografie tru-
cată). 

Varianta II - În dorința de a-l apăra pe Patriarh de cei 
răi, un admirator al Patriarhului Daniel s-a folosit de 
aceeași metodă de manipulare, “fotoshopul”, 
prezentându-l pe Patriarh coborând dintr-o mașină 
“Logan”, o biată Dacia de altă dată! (de asemenea 
fotografia este trucată). 

Aceasta este fotografia originală. Într-adevăr, un 
Mercedez negru, care nu are nimic de-a face cu 
poleirea în aur. Unii spun că, de fapt, mașina 
aparține SPP-ului (Firma de pază a demnitarilor).  
Cititorii au însă latitudinea să tragă concluzia. 

 
Unii Români consideră însă că, în An 
Centenar, Patriarhul Daniel merită să fie 
desemnat drept “Omul Centenarului” 

 
Iată și argumentele: 
     
1. A tacut si a facut ! (I s-a reprosat mereu ca nu 
comunica, insa a preferat sa lase faptele sa vor-
beasca pentru el, in comparatie cu marii „oratori” 
politici care vorbesc non-stop, dar care concret nu 
realizeaza nimic). 
 
2. Nu a reactionat niciodata la calomniile ce i-au 
fost aduse. Nu a reactionat niciodata desi a fost 
hartuit in permanenta! A intors mereu obrazul! 

Patriarhul Daniell, Omul care a tacut si a facut !  
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3. A fost singurul om de stat care si-a asumat Cen-
tenarul, printr-un program coerent, inca de la ince-
perea misiunii de patriarh. 
 
4 Sub pastorirea sa a fost construit cel mai important 
edificiu religios in cei aproape 2000 de ani de crestin-
ism romanesc! 
 
5. A salvat onoarea Centenarului, implinind dorinta 
Regelui Carol I si a Regelui Ferdinand! 
(Catedrala Nationala sau Catedrala Mantuirii Neamului 
a fost dorita initial de catre Regele Carol I, dupa Raz-
boiul de Independenta si solicitata apoi de catre Re-
gele Ferdinand, dupa Primul Razboi Mondial. 
Este singurul monument din istoria noastra inchinat 
tuturor Eroilor Neamului ce s-au jertfit de-a lungul tim-
pului pentru faurirea Romaniei Mari) 
 
6. In paralel cu actvitatea pastoral-misionara, in cadrul 
BOR a organizat cea mai importanta retea social-
filantropica realizata vreodata in Romania! (a se veri-
fica:www.map.patriarhia.ro) 
 
7. In paralel cu inaltarea Catedralei Nationale, la doar 
doi pasi, la Paraclisul Catedralei s-a realizat, in ultimii 
ani, cea mai importanta activitate medicala voluntara, 
organizata vreodata in Romania si care s-a desfasurat 
pe trei paliere: Campania de Donare de Sange, Cam-
pania Sanatate pt. Sate si Campania de Educatie si 
Preventie. 
 
8. A contribuit la pastrarea identitatii romanesti in Dias-
pora, prin intermediul episcopilor si a preotilor trimisi pt 
a fi alaturi de romani. 
 
Activitatea social-filantropică 2017: 
 
În anul 2017, în lucrarea social-filantropică și medicală 
a Patriarhiei Române la nivelul structurilor eparhiale și 
a ONG-urilor au fost implicate un număr de 13.473 
persoane, după cum urmează: 28 consilieri eparhiali, 
22 inspectori de specialitate și eparhiali, 578 asistenţi 
sociali, 1.456 personal cu diverse specializări (cadre 
didactice, cadre medicale, juriști, psihologi, personal 
administrativ) şi 11.389 voluntari. 
Totodată, în anul 2017, atât în Bucureşti, cât şi în 
diferite localități din cuprinsul eparhiilor Patriarhiei 
Române, au activat 779 instituţii și servicii sociale. 
Având în vedere diversificarea continuă a serviciilor 
oferite, precum şi extinderea şi acreditarea centrelor, s
-a impus o reorganizare integrată a activităţilor pe cri-
terii de competenţă. Diagrama aşezămintelor social-
filantropice arată astfel: 172 cantine sociale și brutării, 
40 instituții ce oferă servicii medicale și farmacii, 110 

centre de zi pentru copii, 23 centre de zi pentru 
vârstnici, 47 centre rezidențiale vârstnici, 24 birouri 
de asistență socială și centre comunitare, 36 cen-
tre de tip familial, 50 grădinițe sociale și after-
school, 13 locuințe protejate, 98 centre de infor-
mare, de consiliere și centre de resurse, 15 centre 
de urgență (pentru persoane fără adăpost, pentru 
victime ale violenței domestice, pentru victime ale 
traficului de persoane), 16 campusuri de tabără, 
48 centre educaționale și alte 87 instituții/servicii 
cu specific diferit. 
În cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române, se află 
în derulare un număr de 547 proiecte și programe 
sociale, din care: 28 cu finanțare externă, 86 cu 
finanțare publică, 380 finanțate din fonduri proprii 
şi 53 cu finanţare mixtă. 
În cadrul aşezămintelor sociale au primit asistență 
93.555 beneficiari, după cum urmează: a) 34.691 
copii din așezămintele sociale ale Bisericii, dar mai 
ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţ-
inere, sau cu părinţii aflaţi la muncă în alte ţări; b) 
5.918 persoane cu dizabilităţi, cu deficienţe de vor-
bire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau 
alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu 
HIV/SIDA; c) 22.662 persoane vârstnice din 
aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din 
centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, 
bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de fami-
lie şi care prezentau grave probleme de sănătate; 
d) 29.412 şomeri, adulți în dificultate, victime ale 
traficului de persoane, victime ale violenței famili-
ale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităților natu-
rale; e) 872 persoane din alte categorii. 
Pentru susţinerea întregii activităţi de asistență so-
cială și filantropică, în anul 2017, la nivelul Pa-
triarhiei Române, s-au cheltuit 110.782.632 lei. 
În această sumă nu intră cheltuielile privind o 
mulțime de activităţi caritabile ale parohiilor şi mă-
năstirilor în favoarea bolnavilor, bătrânilor, copiilor 
și săracilor, care nu au fost cuantificate financiar 
şi, ca atare, nici raportate sistematic centrelor 
eparhiale. 
Asistența religioasă în unitățile militare, penitenci-
are, spitale şi așezăminte de ocrotire socială este 
asigurată de un număr de 511 preoți. 
Programul „Masa Bucuriei”, care se desfășoară la 
nivel național în parteneriat cu magazinele Selgros 
Cash & Carry şi Carrefour Romania SA și constă 
în donarea săptămânală de bunuri alimentare şi 
igienico-sanitare pentru centrele sociale, a înregis-
trat, în anul 2017, o valoare a bunurilor donate de 
1.050.000 euro. Totodată, în toamna anului 2017, 
Patriarhia Română a semnat un contract cu 
Auchan Retail Romania, pentru desfășurarea unui 
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nou program de ajutor alimentar, denumit „Gustul bin-
efacerii”. 
De asemenea, grupul voluntarilor de la Paraclisul Cat-
edralei Mântuirii Neamului a continuat, şi în anul 2017, 
programele social-filantropice demarate în anul 2013, 
astfel: 
Campania națională „Donează sânge! Salvează o 
viață!” a Patriarhiei Române, care are ca scop infor-
marea şi conștientizarea cu privire la nevoia reală de 
sânge pentru transfuzii din spitalele românești, precum 
şi creșterea numărului donatorilor de sânge din 
România şi îmbunătățirea stocurilor sanguine 
naționale, a beneficiat în anul 2017 de sprijinul a 8.500 
de voluntari donatori. 
Campania „Sănătate pentru Sate” a oferit asistență 
medicală de specialitate pentru aproximativ 7.800 per-
soane. 
Campania „Educație şi prevenție pentru Sănătate”, 
care este o extensie a campaniei „Sănătate pentru 
Sate”, adresată în special copiilor şi tinerilor adulți, a 
oferit consiliere şi sfaturi pentru aproximativ 9.500 per-
soane din 10 județe (București, Ilfov, Prahova, 
Maramureș, Vrancea, Buzău, Brăila, Olt, Brașov, Cluj). 
De asemenea, beneficiarii au primit produse de igienă 
și materiale educative.( SURSA:www.basilica.ro) 
Lista unităților medicale înființate de Biserica Ortodoxă 
Română ( aflate în evidență în anul 2017)! 
1. Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din 
Bucureşti – Arhiepiscopia Bucureştilor; 
2. Centrul medical „Sfântul Spiridon Vechi”, Bucureşti 
– Arhiepiscopia Bucureştilor; 
3. Cabinet stomatologic „Sfântul Pantelimon”, Bucur-
eşti – Arhiepiscopia Bucureştilor; 
4. Centrul socio-medical „Sfântul Dorotei”, Mănăstirea 
Turnu – Arhiepiscopia Bucureştilor; 
5. Cabinetul medical „Sf. Cosma şi Damian”, Bucureşti 
– Arhiepiscopia Bucureştilor; 
6. Policlinica Providența, Iaşi – Arhiepiscopia Iaşilor; 
7. Spitalul Providența Iaşi, – Arhiepiscopia Iaşilor; 
8. Centrul de recuperare şi îngrijire medicală „Sfânta 
Ana”, Iaşi – Arhiepiscopia Iaşilor; 
9. Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”, Cluj – 
Napoca – Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului; 
10. Policlinica fără plată „Sf. Pantelimon” – Arhiepisco-
pia Vadului, Feleacului şi Clujului; 
11. Cabinetul medico-social „Sfinţii Apostoli Andrei, 
Petru şi Pavel”, Bistriţa – Arhiepiscopia Vadului, Felea-
cului şi Clujului; 
12. Serviciul Medical de Îngrijiri la Domiciliu „Sfântul 
Nectarie”, Bistriţa – Arhiepiscopia Vadului, Feleacului 
şi Clujului; 
13. Centrul de Recuperare Psiho-Neuro-Motorie pen-
tru Copiii cu Handicap „Sf Irina”, Turda – Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului şi Clujului; 

14. Centrul de Recuperare Neuromotorie de tip 
ambulatoriu pentru adulţi, Turda – Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului şi Clujului; 
15. Serviciul de Îngrijiri Paliative la Domiciliu 
„Sfântul Nectarie”, Cluj-Napoca – Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului şi Clujului;  
16. Serviciul de Îngrijiri socio-medicale la domiciliu 
„Sfântul Vasile cel Mare”, Cluj-Napoca – Arhiepis-
copia Vadului, Feleacului şi Clujului; 
17. Centrul Social al Parohiei “Tractorul I”, Braşov 
– Arhiepiscopia Sibiului; 
18. Centrul de Servicii de Recuperare Neuromoto-
rie de Tip Ambulator – Arhiepiscopia Sibiului; 
19. Centrul de Îngrijire si Asistență Socială la 
Domiciliu, Sibiu – Arhiepiscopia Sibiului; 
20. Cabinetul Medical de Medicină de Fami-
lie ,,Christiana”, Sibiu – Arhiepiscopia Sibiului; 
21. „Centrul de îngrijiri social-medicale la domiciliul 
pacienţilor cu boli incurabile”, Protopopiatul Braşov 
– Arhiepiscopia Sibiului; 
22. Cabinetul „Sf. Nicolae”, Brăila – Arhiepiscopia 
Dunării de Jos; 
23. Cabinetul „Sf. Spiridon şi Sf. Irina”, Galaţi – 
Arhiepiscopia Dunării de Jos; 
24. Aşezământul Eparhial „Sf. Mc. Pantelimon” – 
Brăila, Arhiepiscopia Dunării de Jos; 
25. Centrul Medical „Sf. Doctori fără de arginți 
Cosma şi Damian”, Galaţi – Arhiepiscopia Dunării 
de Jos; 
26. Cabinetul „Acoperământul Maicii Domnului”, 
Brăila, Arhiepiscopia Dunării de Jos; 
27. Cabinet medical – Parohia “Sfinții Împărați” 
Ireasca, com. Gohor, jud. Galaţi – Arhiepiscopia 
Dunării de Jos; 
28. Cabinetele medicale „Sfinţii Doctori fără de ar-
ginţi Cosma şi Damian”, Arad – Arhiepiscopia 
Aradului; 
29. Cabinetul Stomatologic „Sf. Nicolae”, Arad – 
Arhiepiscopia Aradului; 
30. Dispensarul medical „Sf. M. Mc Pantelimon”, 
sat. Zimbru – Arhiepiscopia Aradului; 
31. Cabinet stomatologic la Mănăstirea Dumbrava, 
com. Unirea, jud. Alba – Arhiepiscopia Alba Iulia; 
32. Centru social-medical rezidential vârstnici de la 
Hârja, Bacău – Arhiepiscopia Romanului şi Bacău-
lui; 
33. Unitatea de îngrijire la domiciliu vârstnici, 
Hârja, Bacău – Arhiepiscopia Romanului şi Bacău-
lui; 
34. Cabinet stomatologic, municipiul Roman – 
Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului; 
35. Cabinetul Medicina de familie „Sfântul Ierarh 
Luca al Crimeii”, municipiul Roman – Arhiepiscopia 
Romanului şi Bacăului; 
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35. Cabinetul Medicina de familie „Sfântul Ierarh Luca 
al Crimeii”, municipiul Roman – Arhiepiscopia Ro-
manului şi Bacăului; 
36. Centru de permanență medicală, municipiul Ro-
man – Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului; 
37. Cabinet de protezare auditivă, municipiul Roman – 
Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului; 
38. Cabinet de consiliere psihologică, municipiul Ro-
man – Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului; 
39. Cabinet de logopedie „Zambetul sunetului” Sf. Pro-
roci Moise şi Aaron”, municipiul Roman – Arhiepisco-
pia Romanului şi Bacăului; 
40. Servicii stomatologice – un sprijin pentru bătrâni și 
copii ce provin din medii defavorizate, municipiul Ro-

man –Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului; 
41. Cabinet socio-medical stomatologic „Sf. Luca 
al Crimeii”, Bacău – Arhiepiscopia Romanului şi 
Bacăului; 
42. Centrul de recuperare neuro-motorie „Sf. Va-
sile cel Mare”, Bacău – Arhiepiscopia Romanului şi 
Bacăului; 
43. Cabinetul medical Sf. Ioan Rusu – Episcopia 
Giurgiului ; 
44. Centrul medico social „Sf. Ierarh Nectarie” – 
Episcopia Devei şi Hunedoarei. 
45. Centrul socio-medical „Sf. Mare Mucenic Mina” 
– Parohia Tătărani din Arhiepiscopia Bucureştilor;" 
Și... Lista poate continua... 
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Iconostasul Catedralei Mântuirii Neamului 

 

Detalii despre Catedrală: Icoane din mozaic, uși de bronz, sisteme sofisticate de alarmă și protecție împotriva 
dezastrelor, piatră specială. Biserica va fi albă la exterior și va avea 27 de porți (uși) și 392 de ferestre. Va fi 
folosit, pentru prima oară la o biserică românească, un sistem computerizat care va comanda deschiderea 
automată a ușilor în caz de alarmă. ”Este un edificiu cu foarte multe ferestre, iar după regulile noi, europene, 
în caz de incendiu, ușile trebuie să se deschidă toate, în același timp, în mod automat. Usile sunt de bronz, 
comandate în Germania. Piatra va fi adusă din Bulgaria, de la Vratza, pentru ancadramentele ușilor si 
ferestrelor. Patriarhul Daniel a recunoscut că lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului nu este cel așteptat. 
”Avem o întârziere de două luni în grafic, dar sperăm că, prin credință puternica și multă rugăciune vom 
ajunge să acoperim Catedrala și să pictăm cu icoane în mozaic Catapeteasma sau Iconostasul mare, care 
nu va fi de lemn, ci de zid”. ”S-a facut deja proiectul, urmează licitația pentru echipele de pictori în tehnica 
mozaic, care vor lucra această Catapeteasmă. Ea va fi necesară pentru sfințire.(…) Vom scrie undeva 
numele celor care vor oferi obiecte de cult si icoane. La pictura bisericii mari, a catedralei, vor aduce, 
sperăm, contribuție mai mulți oameni, mai ales cei care poartă numele sfinților care vor fi pictați”a declarat 
Patriarhul. Acesta speră ca în patru ani-cinci ani să fie gata pictarea Catedralei Mântuirii Neamului. 



Message of Archbishop Nathaniel 
NATIONAL DAY OF ROMANIA 

In the spirit of celebration, today, on December 1, 2018, a century 
after the formation of Greater Romania in Alba Iulia, we, sons and 
daughters of the Romanian people, Orthodox Christians here in 
North America, also pay appropriate tribute to this great event in the 

history and existence of our people. 

The Romanian Orthodox Church, the Mother of our nation, made a 
major contribution to the realization of the event on December 1, 
1918. In season and out of season, with love and maternal care, 
the Church planted in the souls of our grandparents and great-
grandparents, love and pride for the land in which God intended the 
Romanian nation to be born. In the same way, in North America, it 
was the Church that united around her those who chose to make a 

better life away from their ancestral land. 

For all that the Great Union meant for the time, and for all that it has 
meant over the years, we bring today a thanksgiving offering to God 
and gratitude to all who have given their lives for this ideal: heroes, 
soldiers and Romanian fighters, from all times and from all places, 
fallen on battlefields, in camps and in prisons, at the Canal, for the 
defense of their homeland and the ancestral Orthodox faith, for the 
consolidation of the nation, its freedom and dignity, and for its right-

ful place among the other nations of the world. 

At this anniversary commemoration, Romanians around the world 
are called to thank Almighty God for this historical achievement in 
the life of the Romanian nation. It is also our duty and obligation to 
value our ancestral traditions with decorum, and to be worthy sons 

and daughters of the Great Union.  

God bless Romania! 

With hierarchal blessings and all good wishes, 

+ NATHANIEL, Archbishop 

ÎN ÎNTÂMPINAREA 
CRĂCIUNULUI 

Bradul de Craciun - Facem si anul acesta un 
apel la enoriasii bisericii de a gasi un donator 
(sau donatori) ai bradului de craciun, si un 
grup de voluntari decoratori. Luati legatura, 
va rugam, cu epitropii, sau oficiul parohial.  

 
Slujbele Praznicului 

Nasterii Domnului, si 
Plicurile de Craciun -  
Dragostea Dvoastra fata 
de Pruncul Iisus, nascut în 
saraca pestera a Betlee-
mului acum 2000 de ani, 
o puteti dovedi printr-un 
"dar" (adus atunci de 
magi si închinaciunea pas-
torilor), anume o donatie 
financiara catre Sfânta 
noastra biserica, prin in-

termediul plicului de Craciun capsat în prezenta 
revista, si participarea dumneavoastra, alaturi 
de întreaga familie, la divinele Slujbe din Ziua 
Craciunului, marți 25 decembrie, miercuri 26 
decembrie, joi, 27 decembrie (Sf. Stefan). 

În anticipatie, Va multumim! 

-  Din An în An sosesc la geam, aducându-va me-
sajul Nasterii Domnului si Mantuitorului nostru 
Iisus Hristos, colindatorii parohiei noastre. Anul 
acesta se va începe colindatul din ziua de marți18 
decembrie. Fiti primitori si generosi, asa cum au 
fost parintii, mosii si stramosii nostri. Donatiile 
dumneavoastre merg la Sfânta Biserica. Avem 
nevoie de ajutorul financiar al enoriasilor si spri-
jinitorilor Bisericii. Avem nevoie, de asemenea, si 
de colindatori voluntari. Va asteptam 
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Program de Colinzi în Ziua de Craciun - Nu uitati 
traditionalul Program de Colinzi Românesti si Ameri-
cane pe care îl vom prezenta, chiar în ziua de 
Craciun, marți 25 Decembrie 2018, la orele 12:00 
pm., imediat dupa Sfânta Liturghie, in sala mare 
parohiale. Ca si'n anii precedenti, ipodiaconul Gabriel 
Vamvulescu  ne va ajuta cu organizarea programului, 
si prin contributia catorva voluntari vom prezenta un 
buchet de Colinde Traditionale de Craciun, din tezau-
rul romanesc si strain. Va rugam sa va planuiti partici-
parea. Un potlac se va servi înaintea programului. De 
aceea, rugam ca fiecare sa aduca câte un platou de 
mâncare, sa putem binecuvânta trupurile dum-
neavoastra postitoare cu mâncare "de frupt", înaintea 
programului. 

 
Pledge/Membrie 2018 (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 noas-
tre. $75.00 dolari din donatiile dumneavoastre catre 
parohie îi trimitem anual la episcopie. Pentru cei cca 

200 membri, pe care parohia noastra ii 
raporteaza la episcopie, biserica plateste an-
nual la între $11,500-$13,000. Fara contribu-
tiile d-voastre, noi 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 parohiile susținătoare ale 
Episcopiei. Daca noi nu ajutam, atunci cine ar 
putea sa contribuie!!!???. Implorandu-Va, 
asteptam donatiile d-Voastre de membrie. 

 
Comitetul de Nominare - Pentru alegerea 

membrilor consiliului parohial pe 2019, la adu-
narea generala parohiala, convocata pentru 
data de duminica 3 februarie 2019 (a se vedea 
scrisoarea de convocare, pe coperta interioara/
finala), un comitet de 4 persoane vor accepta 
"intentiile dvoastre" de a fi selectati, din randul 
membrilor calificati ai parohiei, pentru noul 
consiliu parohial pe 2019: p.c.pr. Constantin 
Alecse, dnul Ion Anton, dna Getta Jercan si 
dnul ipod. Panait Cufuioti. În eventualitatea ca 
doriti a fi unul dintre cei 25 de candidati ai con-
siliului parohial pentru 2019, va rugam sa dati 
de stire unuia dintre membrii comitetului de 
nominare.  

 
Calendare Românesti de Perete pe 2019 - 

Calendarele românesti de perete pe 2019, ne-
au sosit deja la epitropie, intr-un tiraj limitat. 
Adresati-va, va rugam, Epitropilor Bisericii. 

 
Boboteaza 2019 - Suntem chemati cu totii sa 
ne sfintim (sanctificam) viata noastra, casele no-
astre, 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 casel, Bobeaza.  
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Preotul Sfinteste casele DV,  la Boboteaza 



 
Duminica 29 iulie 2018 - La finele Sfintei Liturghii s-a 
oficiat ierurgia binecuvântării Bisericii, la încheierea 
lucrărilor de remodelare interioară a bisericii. În cele 3 
imagini de mai sus se poate vedea biserica 
remodelată, camera pangarului, și camera lde ardere 
a lumânărilor, totalmente schimbată, și fereastra 
interioară, înlocuită cu alta nouă. Băncile au fost 
recondiționate, fiind acum ca și noi, și - cum puteți 
constata - Biserica este acum PLINĂ DE DUHUL 
SFÂNT. 
 
Mulțumim din tot sufletul distinselor familii Antoaneta și 
Edy Rastian, și Victoria și Anatol Răzmeritsa pentru 
coordonarea întregului proiect. 
 
Mulțumiri familiei Mihai și Sanda Piti, care s-au 
preocupat cu pregătirea terenului, pentru instalarea 
gresiei, dar și cu vopsirea pereților din biserică înainte 
de instalarea icoanelor. 
 
Mulțumiri și dlui Dumitru Grigoruț, ajutat de dl Victor 
Mangu, care au evectuat toate lucrările de remodelare 
din camerele de lumânări. 
 
Și nu în ultima instanță mulțumim generoșilor donatori 
care ne ajută să împlinim acest proiect, și care, astfel, 
se înscriu în lista „ctitorilor și binefăcătorilor” acestei 
Sfinte Biserici. 
 
În acest număr al Revistei Viața Creștină, Ediția de 
Crăciun 2018, publicăm un scurt raport al lucrărilor, și 
lista donatorilor, care au făcut posibilă împlinirea 
proiectului de remodelare interioară a bisericii. 
 
Scurt Raport privind lucrările din interiorul bisericii: 
Au fost instalate plăcile de ciment protector, în 
întreaga Biserică și Sfântul Altar, inainte de aplicarea  

 
gresiei (floor tiles), care este de o culoare plăcută, 
gri deschis, ce oferă contrastul necesar de maro- 
închis a lemnului, din care este confecționat 
iconostasul și întregul mobilier bisericesc. 
S-a aplicat gresia – imitație de covor simplu - pe 
mijlocul Bisericii, de la Sfântul Altar, până la ușile  
despărțitoare ale Bisericii de sala mare parohială. 
Concomitent, s-au reparat pe din-afară ambii 
pereți ai Bisericii (est și nord). De asemenea s-au 
reparat pereții din camerele unde se ard 
lumânările duminical, și de asemenea în camera 
de intrare, epitropia, sau pangarul, de unde se 
procură lumânările, și celelalte obiecte de colportaj 
bisericesc. 
S-a înlocuit fereastra putrezită de la lumânări, și s-
a înlocuit ușa despărțitoare între camera 
epitropilor, și camerele unde se ard lumânările, cu 
o ușă glisantă (sliding door). 
S-au recondiționat băncile, care apoi s-au 
reinstalat peste gresie. 
S-a revopsit întreaga biserică 
S-au înlocuit 2 candelabre din biserică. 
S-au reinstalat icoanele în biserică 
Și nu în ultima instanță mulțumim generoșilor 
donatori care ne ajută să împlinim acest proiect, și 
care, astfel, se înscriu în lista „ctirotilor și 
binefăcătorilor” acestei Sfinte Biserici. 
 
Lista donatorilor: 

 
Stere Grasu-$3000 
Hroniss Grasu (anonymous)-$2000 
Antoaneta & Edy Rastian-$2000 
Rodica Grasu-$2000 
George Comboianu-$1000 
Doamna Zenovia Barbor-$1000 
Sabina si Gabriel Popescu-$800 
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Geta Jercan si baietii-$675 
Octavia Cocea-$500 
Cornell Teoman-$500 
Cornel Paraschiv-$500 
Carmen Blidarescu-$500 
Marina Pascu Bandlow-$500 
Nicolae Sima-$500 
David Good-$300 
Maria Comboianu-$300 
Daniela Cufuioti-$300 
Vickie Grasu-$300 
Constantin Busu-$300 
Doamna Vickie Rezmeritsa-$300 
Katy Niculescu-$300 
Zoe Tararache-$300 
Victor si Maria Mangu-$300 
Daniel Ganea -$300 
Toma Balamaci-$250 
Hronciu si Sultana-$200 
Daniela & Larry Castruita-$200 
Daniela si Valentin Anton-$200 
Saviana Margarit-$200 
Familia Marinescu -$200 
Theo Chihaia-$200 
Alina Farca$200 
Georgiana Zac-$150 
Mircea Gurita-$150 
Brian Rastian-$100 
Marilena Teodorescu-$100 
Ana Olar-$100 
Cecilia Lascu-$100 
Daniela Ionescu-$100 
Ruxandra Ionescu-$100 

Betty Ionescu Glass-$100 
Carmen Baban-$100 
Marius Busu-$100 
Tania Damu-$100 
Nuti Arau-$100 
Mihaela Vasile-$100 
Maria Grassu-$100 
Iulia Demeter-$100 
Florin T-$100 
Tanase Bileca-$100 
Georgeta Bostean-$100 
Daniela Safari Nazari-$100 
Reli Terzi-$100 
Rodica Mocanu-$100 
Juliana Miclea-$100 
Zenovia Barbor-$100 
Radu Urma-$50 
Ramona Jugureanu-$50 
 
Mulțumiri Speciale dlui ADRIAN POTÂNGĂ, 
FAMILIEI SALE, ȘI UNOR RUDENII ȘI 
PRIETENI, care dimpreună, au donat toate 
materialele necesare, și au  revopsit, fără vre-o 
recompensă financiară, exteriorul bisericii, 
sălile parohiale și toate celelalte auxiliare ale 
bisericii.  
 
În numele Bisericii Sfânta Treime, ai DV. co-
slujitori, și frățește rugători: 
 
Părintele Paroh Constantin Alecse 
Antoanette Rastian - Coordonator General 
Victoria Rezmeritsa - "Director" de Șantier 
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Multumire familiilor inițiatoare, care au și colectat fondurile necesare, și au condus lucrările de 
coordonare a remodelării bisericii, în interior și exterior: 

 Antoaneta și Edy Rastian            Adrian Potângă Victoria și Anatol Rezmeritsa 
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Miron Bonca passed away on May 20, 2018. Funeral Home Ser-
vices for Miron are being provided by Harbor Lawn-Mt. Olive 
Memorial Park & Mortuary of Costa Mesa, California. 

 
In memoriam Miron Bonca  

(1922 - 2018) 
 

Miron Bonca a decedat în ziua 
de duminică 20 mai 2018. Îm-
plinise frumoasa vârstă de 96 
de ani. 
Aranjamentele Serviciilor de 
înmormântare, și înhumarea, au 
fost făcute de Capela Funerală 
"Harbor Lawn-Mt. Olive Me-
morial Park" din Costa Mesa, 
CA. 
În numele Bisericii Sfânta 
Treime din Los Algeles, unde 
defunctul a fost activ până 

acum vre-o 20 de ani, transmitem îndoliatei familii rugăciunile 
noastre comunitare, însoțite de cele mai simțite condoleanțe. 
În 1999, Miron și soția sa Millie Bonca s-au mutat în Costa Mesa, 
CA, devenind membri activi ai Bisericii Sfânta Maria din Ana-
heim, CA. În memoria răposatului Miron Bonca oferim mai jos un 
tribut duhovnicesc oferit de o nepoată a sa, gânduri la care ne ală-
turăm și noi, slujitorii și enoriașii Bisericii Sfânta Treime. Dumne-
zeu să-l ierte! Memory Eternal! 
 
Wonderful Memories that last forever! 
 
Great Uncle Miron Bonca was a man who loved God, his family 
and his new country, United States of America. He was the first 
person in our family to escape from Romania in 1948.  
I new of him from my grandfather Ioan Bonca and from my father 
Ioan Bonca. 
Uncle Miron and his children Mircea, Cornel and Victor visited 
Romania in 1971. I have great memories from that visit, I was 10 
years old and all my friends wanted to see my American family. 
Mircea Bonca was in Romania to our wedding in August 11, 
1977. 
In June 20Th 1979 Tony, after Stefania’s first birthday, escaped 
from Romania and in December 1979 came to America. Uncle 
Miron sponsored Tony from a refugee camp in Latina, Italy, as a 
political refugee. Tony was the second person to come to America 
from our family. It was his first Christmas with uncle Miron, aunt 
Millie and their extended family. 
Tony was living with them for a few weeks. Uncle Miron found a 
job for Tony and in January 1980 he was working as a machinist. 
Uncle Miron and aunt Millie were very proud of Tony and all his 
accomplishments. 
I came to America in April 28Th, 1981 with Stefania who was 2 
years old. He was a great great uncle for my girls Stefania, 
Gabriela and Adriana. He was at their weddings and to all the 
celebrations in our family. We spent many, many holidays and we 
built many wonderful memories with uncle Miron, aunt Millie and  

 
their extended family. We visited each other homes, shared 
recipes of Romanian food(Sarmale, Cirnati), took trips to-
gether and shared stories of growing up in Romania. (Lidia 
Ocsay, niece) 
 

In memoriam dr. Danuț Dragoi  
(1952-2018) 

 

Dr. Dănuț Dragoi, a plecat 
la  Domnul,  la  25 
Noiembrie 2018).  
Se născuse la 8 mai 1952 
în România de părinții 
Serban și Lenuta. A 
absolvit Institutul de Fizica 
din Bucuresti, Romania, in 
1977. Fiind un om de 
știință cu Masterat la 
Institutul de Fizică 
Atomică din România, 
mereu dornic să studieze și 

să-și îmbunătățească cunoștințele, a decis să emigreze în 
SUA. În 1990, participând la Conferința despre razele X din 
Denver, Colorado, Danut a realizat că locul său este în 
America. În 1998 a absolvit Universitatea din Denver cu titlul 
de doctor în științe. S-a mutat în California în 1999, unde a 
devenit doctor în științe post-universitare pentru Institutul de 
Tehnologie din Pasadena, California. A lucrat la Laboratorul 
de Propulsie, pentru mai multe proiecte, inclusiv Viața pe 
Martie, predând la Departamentul de Știință Fizică la Caltech. 
Din 2004 până în 2006 a fost Cercetător Științific Senior la 
Institutul James Hardie, Companie specializată în tehnologia 
NDC Infrared. Ultimii ani de activitate, înainte de a se 
pensiona, și-a dedicate-o tehnologiei cercetării pentru 
combaterea terorismului, ocupând o poziție de cercetător 
științific pentru Departamentul pentru Securitate Internă din 
New Jersey. Danut are sute de publicații în Știința 
Materialelor, publicate în Journale de Specialitate, cum ar fi 
Arta Cristallografica. Dr. Dragoi este supravietuit de Andreea 
Ciontea, sotie, Alexandru, fiu si Eufrosina Ciontea, mama 
soacră, mama sa din Romania, și frații Cecilia, Aurel, Sorin. 
Chiar și în timpul perioadei de sănătate precară, dr. Dragoi nu 
a încetat niciodată cercetarea și a dezvoltat conceptul de “pat 
magnetic” pentru persoanele care suferă de cancer. El a 
aplicat conceptul pentru el însuși și a reușit să-și administreze 
simptomele pentru o vreme de mai mulți ani. La 25 noiembrie 
2018, dr. Dragoi a murit, după ce a luptat cu atât de mult 
curaj și demnitate, fiara numită Cancer. Rămâi în pace, dragul 
nostru Danut !!! Aranjamentele funerare au avut loc după 
cum urmează: Vineri 14 Decembrie, Sărăcusta, și Sâmbătă, 
15 Decembrie 2018, Slujba Înmormântării, ambele la 
Cimitirul Pierce Brothers Valhalla, 10621 Victory Blvd, 
North Hollywood, CA 91606  
Cu Sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele adormiţilor robului 
Tău, DANUT DRAGOI, unde nu este durere nici întristare, nici 
suspin, ci viaţă fără de sfârşit. Dumnezeu sa-l ierte! 
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DONATII DE PASTI, 2018 
 
Dorim ca, si prin intermediul revistei “Viata Crestina”, sa 
aducem multumiri sincere, in numele parohiei, si al intregii 
comunitati a parohiei “Sf. Treime”, din Los Angeles, Califor-
nia, tuturor donatorilor generosi, care si-au trimis obolul lor, 
catre Sfanta Biserica, la Invierea Domnului 2018, dupa cum 
urmeaza: 
$ 25.00 -  Familia: Miron Hunt 
$ 30.00 -  Familiile: Radu Cristescu, Alex & Stela Nis-
torescu, Aurica Raiciu, Filofteea Turlacu 
$ 50.00 -  Familiile: Dna Ana Olar (IMO Nicolae Olar), Radu 
& Mihaela Urma, Sofia Galiatsatos, Stefan & Marilena Theo-
dore, Radu Vamosiu, Niculai Frațita, Mircea Nedelcu, 
Ramona Jugureanu 
$ 60.00 - Marin Dondoe 
$ 75.00 - Prof. Domnița Dumitrescu 
$ 100.00 -  Familiile: Dna Ana Olar,  Lucian, Marinica & 
Gabriel Olar,  Mircea Gurița, Toma Balamaci, Dr. Sorin 
Muntean (flori Sf. Mormânt), Petru Petrisca, Cezar San-
dulescu, Andrei & Adriana Gubovici, Doru Afloarei, Spiro & 
Doina Galiatsatos, Ana Jude,  Andreea & Dănuț Drăgoi, 
Romus & Floarea Cataloiu, Daniela Istrate, Valentin Dinu, 
Cornelia Odell, Valentina Stoicescu, Leontina Himber, 
Paula Matei, Constantin Goga, Anca Fanous,  Kalin Spari-
osu, George Ianculescu, Cornel Paraschiv, Greg Birtoc, 
Gus Sapera, Adam Tasu, Maria Arcas, Emil Butnareanu 
$ 150.00 -  Familiile: Petre Stoicof, Nicu Grasu 
$ 200.00 -  Familiile: Nicolae Anton,  Dumitru Goga, Angel-
ica & Chris Bileca, Stelica & Mariana Grasu  
$ 300.00 -  Familia Aurelia Adrian, Nick, Marcela & Lavinia 
Sadrapeli, Dr. Horia Opran 
$ 400.00 -  Katty Niculescu 
$ 1,000.00 -  Cristian & Mariana Sapera 
 
Lumânări pentru Sfintele Paști 
 
Mary Comboianu $ 45.00, lumânare pentru preoți 
Ionel Radu $ 48 lumânări la Altar pentru Sf. Inviere) 
Andreea Dragoi, $ 50.00—Flori pentru Sf. Paști 
 
AU ADUS OFRANDE PENTRU AGAPA DE SF. PASTI 
 
Familiile: Elena Kochunian, Maria Cloțan, Ioana Muntean, 
Viorica Scopu, Ana Birtoc, Filofteea Turlacu, Daniel Ganea, 
Florica Cataloiu, Nina Radu, Antoaneta Rastian, Steliana 
Cufuioti, Andreea Dragoi-Ciontea, Ana & Cristian Caluga-
rita, Felicia Butnareanu, Olivia Bolintineanu, Daniela 
Ionescu, Maria Comboianu, Cornelia Pop 
 
Au adus Miel: George & Elena Comboianu, Mary Com-
boianu, Stelică și Marioara Grasu, Mircea și Chirața Ni-
culescu 
 
Au ajutat la montarea scenei, pentru Sf. Înviere: Ion An-
ton, Paul Milea, Daniel Ganea, Anatol și Victoria Rezmeritsa 

Do��t�� �� B�����tu� �� Hr��  
 
$ 20.00 -  Familiile: Georgeta Bostean 
$ 40.00 - Familiile: Aurica Raiciu, Filofteea Tur-
lacu, Maria Bucătaru 
$ 50.00 -  Familiile: Alexandru Munteanu, Ionel 
Radu, Constantin Ciocan, Radu Urma, Ana Jude, 
Spiros Galiatsatos, Miron Costin, Gabriela Chizim, 
Veronica Roman 
$ 100.00 -  Familiile: Psa Elena Alecse, Cornelia 
Odell, Daniela Cicu, Steven Avalos, Marian Ser-
banKatty Niculescu, Greg Birtoc, Felicia Butnare-
anu, Brandusa Ureche, Andrei & Adriana Gubovici, 
Zenovia Barbor, Paula Matei-Platt 
$ 150.00 -  Dr. Chris Bileca, Eugenia Anton 
$ 200.00 -  Familiile: Neculai Sapera, Claudia 
Alecse, Cecilia Matilda Jude 
$ 300.00 -  Dna Leontina Matei-Himber  
$ 500.00 -  Familia Victoria & Anatol Rezmeritsa 
$ 600.00 -  Dna Mariana Cadia 
 
Donatii Pentru Decoratiile De Crăciun: 
 
Doamna Zenovia Barbor - $ 100.00 
Antoaneta Rastian - $ 100.00 
Mary Comboianu - $ 50.00 
Mariana Grasu - $50.00 
Elena Comboianu - $ 100.00 
 
Donații pentru unele Obiectele Sfinte 
 
Daniela Cicu-$ 500.00 
George Cătăloiu -$ 500.00 
Ion Anton -$ 500.00 
Daniel Ganea -$ 500.00 
Victoria Rezmeritsa -$ 500.00 
Nastaca Cociuban -$ 500.00 
 
Plicuri de Crăciun 
 
Barbu Cristesu - $ 200.00 
Prof. Adrian Fercu - $250.00 
Cornelia Odell - $100.00 
 

A 80-A ANIVERSARE A BISERICII 
Dorim ca să mulțumim tuturor generoșilor donator 
care de-a lungul anilor au susținut financiar, cu 
credincioșie și loialitate Sfânta noastră Biserica. 
Nu uitați, Noul An în care intrăm, 2019, vom sărbă-
tori cea de a 80-a Aniversare a Bisericii. Data 16 
iunie - Praznicul Rusaliilor. Plănuiți ca să fiți cu noi. 
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Pentru mine, în timpul celor 40 de ani preoție, Sărbă-
torile Crăciunului au fost, după Sfintele Paști, cele mai 
frumoase sărbători, cu tradiții, colinde și multă încărcă-
tură duhovnicească. 

Chiar înainte de prăznuire, de când mă știu, cu 5-6 zile 
înainte, am organizat cete de colindători, cândva for-
mate numai din adulți, apoi ani de-a rândul numai din 
tineret, iar în vremurile mai apropiate, din tineri și 
vârstnici, purtând la casele enoriașilor mesajul Nașterii 
Domnului nostru Iisus Hristos. Tineri, care, astăzi sunt 
căsătoriți, la rându-le cu copii aranjați la casele lor, 
adesea îmi mărturisesc că, cele mai frumoase amintiri 
pe care le poartă în suflet, sunt anii în care m-au 
însoțit cu colindatul. Întotdeauna Colindatul a atras o 
mare responsabilitate: organizarea colindatului, 
anunțarea gazdelor, organizarea grupelor de colindă-
tori, condusul mașinii (întotdeauna am fost șoferul de 
bază al colindătorilor), dirijarea grupului de colindători 
pe care-l conduceam, etc... Erau însă și peripețiile, 
bucuriile și momentele hazlii din acele perioade. Mă 
bucuram când tineretul avea sârg să mă însoțească 
cu colinda. Pe tot timpul traseului, și datorită 
distanțelor mari dintre gazdele plănuite pentru vizitare, 
tinerii își depănau aminiri, spuneau glume (odată un 
năzdrăvan de colindător, a legat șireturile de la teniși, 
ale unora de ații, iar la coborâre prin portiera din spate 
a van-ului, au căzut unii peste alții, ca sacii de cartofi!). 
Drept răsplătire, pentru prezența și eforturile lor, 
încheiam zilnic colindatul la un McDonald, a le oferi un 
hamburger, un French fries, un coke, sau ce doreau 
ei. Cu adulții era diferit. Gazdele primitoare le oferea 
ofrande adesea de post (câteodată și de dulce, pentru 
nepostitori!), însoțite de un pahar de pălincă (ha, ha!) 
sau ce avea gazda în casă, aflată în pline pregătiri de 
Crăciun. 
În acest subcapitol doresc a menționa o întâmplare 

sau două, din timpul acelor ani. Eram cu colindat 
în ajunul Crăciunului. Familia Nicolae Olar a ținut 
să ne însoțească la clădirile sale din Redondo 
Beach, unde erau administratori câteva familii de 
români.  
Ne-au însoțit la colindat și maestrul Dumitru 
Fărcaș, care tatona terenul rămânerii în America, 
și cântăreața Nicoleta Voica, care pe vremea 
aceea era în America. Timpul era aproape de 12 
noaptea. Fiind tărziu în noapte, dl Olaru îmi 
șoptește ca să nu începem colindatul de la ușă, 
așa cum obișnuiam, ca să nu deranjăm locatarii, ci 
să intrăm mai întâi în apartamentul administrato-
rilor și, apoi, ușurel să executăm programul. Zis și 
făcut, însă, maestrul Dumitru Fărcaș, care nu 
fusese prezent la conversația mea cu dl Olaru, de 
îndată ce am intrat pe poarta clădirii, construită 
oarecum în formă de careu, începu să cânte cu 
fermecătorul său taragot “O ce veste minunată!”. 
La geamurile locatarilor, pe diferite nivele ale 
clădirii, au început să se aprindă lumini, și să se 
deschidă geamuri, în toiul nopții, ca să asculte o 
melodie stranie pentru ei, executată la un instru-
ment, care și acela le era străin. 
Ne-am luat rămas bun de la gazede, familia Olar s
-a întors la casa lor din Palos Verdes, Fărcaș și 

Nicoleta Voica, au rămas în Torrance, unde erau 
găzduiți, iar eu și grupa mea, mi-am continuat dru-
mul către San Pedro, la ultima casă plănuită a fi 
colindată în ajunul Crăciunului, anume la familia 
Petru Mohan, care și ei erau din Banatul Yugoslav. 
Era déjà trecut de 12:00 noapte. Era Crăciunul. 
Când am terminat de colindat, era probabil vreo 
1:00 dimineața. Îmi încarc colindătorii în van (o 
autocamionetă cu vreo 14 locuri), pun cheia în 
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contact, și când să pornesc mașina, se rupe chia în 
contact. Nu aveam cheie de rezervă la mine. Rog 
gazda să invite colindătorii mei la ea în casă (la Ocean 
vremea este foarte rece după miezul nopții), și să-mi 
împrumute mașina lor că să merg până acasă să-mi 
iau cheia de rezervă, și să mă întorc înapoi ca să-mi 
iau camioneta, și pe colindătorii mei, să-i duc la casele 
lor. Mi se împlinește 
dorința. Iau mașina 
lui Petru Mohan, și-l 
invit pe Vasile 
Rotaru să mă 
însoțească (aveam 
de condus cca o oră 
dus/întors) să iau de 
acasă cheia de 
r e ze r vă .  E r am 
extenuat. La reîntoarcere spre San Pedro, conduceam 
cu peste 80 mile la oră. Viteza maximă era de 65 mile/
oră. Gonind eu pe autostrada #405, cu o viteză atât de 
mare, prin dreptul orașului Ingrewood văd Poliția în 
urma mea, cu girofarurile aprinse și sirena pornită, să 
trag pe dreapta. Din nefericire, mi s-a părut că nu am 
unde să parchez pe dreapta, de aceea, „am cărat 
poliția în spate” încă vreun km și jumătate până la 
prima ieșire, care avea un semafor cu lumina roșie. 
La această ieșire, întoarcerea spre dreapta, pe roșu 
era interzisă. Eu am întors totuși, crezând că având 
Poliția în spate, întoarcerea la dreapta, pe roșu, nu 
este o încălcare a legii. Am oprit mașina. Văd 2 polițai 
coborând furioși din mașina Poliției, cu mâna pe pistol, 
unul îndreptându-se spre geamul meu, iar celălalt 
către geamul pasagerului (Vasile Rotaru). Mi se cer 
actele la control. Nefiind mașina mea, nici nu știam 
unde-și ține Petru Mohan actele. Răspund că nu știu 
unde sunt. Ni se cere la amândoi (mie, și lui Vasile 
Rotaru) să ridicăm mâinile în sus și să nu mișcăm. 
Colegul polițistului care m-a somat, caută și găsește 
actele mașinii în compartimentul de ținut actele 
mașinii, și mi se adresează: - „A cui este mașina?” – 
„A lui Petru Mohan…” răspund eu, neștiind că mașina 
era înregistrată pe numele companiei sale. – „Carnetul 
dumitale de condus!!!” – Mă fâstâcesc în căutarea 
Licenței de condus, și realizez dintr-o dată că o 
lăsasem în van-ul, în care se rupsesem chia. – „Nu-l 
am la mine…” răspund eu. –„Ieșiți afară din mașină, 
cu mâinile încleștate la ceafă…!. și așezațivă, în 
această poziție pe trotuar”. Între timp le-au venit încă 2 
ajutoare. 
Se crease o suspiciune, care sunt sigur că era un 
„clasic caz, din manualul polițienesc”: goneam pe 
autostradă cu o viteză, cu mult peste viteza legală, nu 
m-am oprit atunci când mi s-a poruncit să opresc, am 
încălcat legea făcând la dreapta pe „roșu”, nu știu 

unde sunt actele mașinii, și nici cine-i proprietarul 
(suspiciunea că mașina era furată), nu am carnet de 
conducere, vorbeam engleza cu un accent străin, și 
mai presus de toate eram îmbrăcat cu o cămașă 
clericală. Din fericire, dl Vasile Rotaru avea toate 
actele la el. Cu toate că s-a identificat cu 
documente, totuși, pe trotuar, a fost și el nevoit să fie 

alături de mine, în 
aceeași postură. 
Eram păziți de 3 
polițai, ce țineau 
mâna pe armă, în 
timp ce unul ne 
ancheta. La început, 
dl Rotaru a fost mai 
mult el anchetat. Le-
a povestit polițailor 

cu lux de amănunte ce se întâmplaseră. În 
documentele mașinii era și numărul de telefon al lui 
Petru Mohan. Numai după ce au coloborat cele 
spuse de dl Rotaru, cu cele spuse telephonic de 
Petru Mohan (pe care-l sunaseră în timp de dl 
Rotaru era chestionat), atunci am fost și eu 
chestionat (nume, adresă, data nașterii, etc…). Între 
timp DMV le-a furnizat toate datele mele, care 
coincideau cu tot ceeace eu le declarasem. „Acum 
puteți să lăsați mâinile în jos, să vă ridicați după 
trotuar, și să vă urcați în mașină”. Ne-am supus 
ordinului, și așezați în mașină, nu știam ce ne 
așteaptă. „Aveți norocul că astăzi este Crăciunul, 
altfel acum ați fi fost în pușcărie”. Văd că-mi 
înmânează un tichet, zicându-mi „Merry Christmas”. 
 
La slujba de Crăciun 1987 
 
După toate cele întâmplate, extenuat peste măsură, 
emoționat până peste poate, zisei în gândul meu, ce 
om fără suflet poate fi acest polițai care, nu numai că 
m-a umilit, mai îmi și înmânează o amendă, 
spunându-mi ironic „Să ai un Crăciun Fericit!”... 
explicându-mi că acesta nu este o penalizare, ci un 
bon de verificare/identificare, în caz de voi mai fi 
„tras pe dreapta”, de vreun coleg de-al său, polițai, 
pe restul distanței de condus până în San Pedro. 
Ajuns întru târziu la Petru Mohan acasă, să-mi iau 
van-ul și colindătorii, pe la orele 3:00 dimineața, mi-a 
mai luat vreo jumătate de oră să mă disculp în fața 
gazdelor și a colindătorilor pentru întârziere. 
Crăciunul 1987 l-am petrecut totuși în biserică. 
Doamne ferește, putea să fie într-alt loc. Deci, cum 
aș uita vreodată Crăciunul anului 1987?   
 

SURSA: www.constantinalecse.com/capit-09-
amintiri-C-C3-teren.htm 
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BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ "SF.TREIME" 
(3315 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065) 
 

CONVOCARE 
 

ADUNAREA GENERALA PAROHIALA, 2019 
 

1 Ianuarie 2019 
 
Iubiti membri ai parohiei, 
 
Potrivit Regulamentelor Episcopiei noastre, Aricolul IX, 
Sec. 25, se convoacă Adunarea Generală Parohială a 
Bisericii Ortodoxe Române "Sf. Treime", pentru ziua de 
DUMINICA, 3 Februarie 2019, in biserica (adresa de 
mai sus), orele 12:30 pm, la finele Sfintei Liturghii, şi 
servirea de gustări uşoare, având următoarea: 
 
ORDINEA DE ZI 
 
1. Rugãciunea de invocare 
2. Apelul nominal 
3. Numirea prezidiului 
4. Aprobarea procesului verbal al ultimei Şedinţe a 
Consiliului  
 
5. Rapoarte: 

a) Preotul paroh 
b) Presedintele consiliului 
c) Presedinta Reuniunii Doamnelor 
d) Raportul casierei Reuniunii Doamnelor 2018 
e) Raportul Casierului Bisericii pe 2018 
f) Aprobarea bugetului pe 2019 

6. Recomandãrile Consiliului parohial 
7. Alegerea Consiliului Parohial pe 2019  

(Comisia de nominare) 
8. Alegerea delegaților Congrese ROEA (2019-2020) 
9. Propuneri şi dezbateri 
10. Inchiderea Sedintei 
 
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 Fagadu-
inte pe 2018 (până la data de 31 Decembrie 2018), si 
care sunt înscrisi pe listele oficiale parohiale, şi apro-
bate de Episcopie, si care indeplinesc toate conditiile 
prescrise de Regulamente. 
Ai dumneavoastra, Intru Hristos Domnul, 
 

Fr Constantin Alecse  / Ion Anton 
Părintele Constantin Alecse, paroh 
Ion Anton, Preşedinte  

HOLY   TRINITY ROMANIAN ORTHODOX CHURCH 
(3315 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065)   
 

CONVOCATION 
 

 THE PARISH GENERAL ASSEMBLY, 2019 
 

January 1, 2019  
 
Dear Parish Members,  
 
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 3 2019, at 12:30 p.m., immediately after 
the Divine Liturgy and the light luncheon, in the 
Church (address above): 
 
THE AGENDA IS AS FOLLOWS 
 
1.Opening Prayer 
2. Roll-Call 
3. Appointment of presidium 
4. Approval of minutes of last Parish Council meeting  
 
5. Reports: 

a) Parish priest 
b) Parish Council president 
c) Ladies Auxiliary president 
d) Ladies Auxiliary Treasurer’s Report (2018) 
e) Treasurer's report for 2018 
f). Approval of the 2019 Budget 

6. Recommendations of the council 
7. Election 2019 Parish Council 

(Nominating committee) 
8.Delegates election - ROEA Congresses (2019-2020) 
9. Proposals and discussions 
10. Closing of meeting 
 
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 2018 dues/minimum pledge dues, until Decem-
ber 31, 2018 - according to the membership lists sub-
mitted and approved by the Episcopate’s office, and 
fulfill all the conditions of the by-laws. 
Yours in Christ, 
 

Fr Constantin Alecse  / Ion Anton 
Fr. Constantin Alecse, Parish Priest 
Ion Anton, President     



 

 

 
Epiphany Troparion 
 
"When Thou, O Lord, wast baptized in the 

Jordan, the worship of the Trinity was made 
manifest! For the voice of the Father bare wit-
ness to Thee, and called Thee His beloved 
Son! And the Spirit, in the form of a dove, con-
firmed the truthfulness of His word. O Christ 
our God, who hast revealed Thyself and hast 
enlightened the world, glory to Thee!" 

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. 

Address Service Requested 

To:  

Tropar  Praznicului Nasterii Domnului 
 

„Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nos-
tru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei. Că 
întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la 
stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soare-
lui dreptăţii, şi să te cunoască pe Tine, 
Răsăritul cel de sus. Doamne, slavă Ţie !” 
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