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Scrisoare Pastorală cu ocazia sărbătorii 
Naşterii Domnului nostru Isus Cristos

Iubiţi fraţi şi surori, preacucernici preoţi, dragi persoane 
consacrate, când am început postul Crăciunului, mi-am 

zis în gândul meu: iată că Dumnezeu ne oferă încă o dată 
prilejul să intrăm în noi înşine, în lumea noastră interioară, 
în lumea invizibilă din noi, ca să medităm adevărurile 
de bază ale credinței noastre, care exprimă dragostea lui 
Dumnezeu față de noi; ne oferă încă o dată prilejul să ne 
adunăm din risipirea noastră exterioară, ca să vedem că 
în spațiul nostru intim putem descoperi lumini şi vederi 
cu totul speciale, atunci când stăm față în față cu Cel care 
şi-a pus pecetea divină în noi. E bine ştiut că fiecare dintre 
noi poartă în sine un spaţiu interior, care de multe ori este 
evitat, pentru că acolo răsună vocea conştiinţei şi vocea      
lui Dumnezeu.

Adventul ne-a călăuzit şi ne-a propus să ascultăm aceste 
voci, ca „să ne dezbrăcăm de faptele întunericului şi să ne 
îmbrăcăm cu armele luminii” (Rom 13,12). Adventul ne-a 
pus în faţă de multe ori cuvântul lui Dumnezeu, ca să-l 
medităm, singurul cuvânt care poate scoate tot golul din noi, 
acel gol în care se adună toate spaimele noastre, cu nume 
şi fără nume, golul nemulţumirilor şi al eşecurilor adunate 
ani şi ani, golul greşelilor şi al păcatelor de multe feluri, 
golul întrebărilor fără răspuns, al descurajării, al dubiilor, al 
lipsei de sens; golul acela de care nu putem scăpa, ştiindu-
ne totuşi chemaţi la altceva, simţind că avem în noi ceva 
care nu poate fi potolit decât de legătura cu Dumnezeu, de 
prezenţa lui. Participând la Sfintele Liturghii de Advent şi 
ascultând cuvântul lui Dumnezeu, meditându-l, am căutat, 
cum spune Apostolul Paul, „mângâierea Scripturilor, să 
avem speranţă” (Rom 15, 4). Căci în locul golului interior 
despre care vorbeam, în Advent a crescut în noi speranţa 
care vine de la Dumnezeu şi nu de la oameni; a crescut în 
noi, sperăm, conştiinţa că ceea ce în noi este dumnezeiesc 
nu poate fi satisfăcut de nimic din ceea ce-i omenesc, 
material, vizibil. Fiind copiii lui Dumnezeu, doar lui îi 
spunem „Toate izvoarele mele sunt în tine” (Ps 86) şi astfel 
dumnezeiescul din noi se luminează şi ne aşază pe calea 
speranţei senine numai datorită cuvântului lui Dumnezeu 
pus în gura noastră ca să ştim să-i vorbim: „Tu eşti tatăl 
meu, Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele!” (Ps 88, 
27). Doar cuvântul lui Dumnezeu ne îmbracă cu hainele 
luminii, ajutându-ne să pregătim calea Domnului, să facem 
drepte cărările lui (Mt 3 ,3).

Acum, de Crăciun, contemplăm şi medităm cuvântul 
lui Dumnezeu, dar nu numai pe cel ascultat sau citit din 

Sfintele Scripturi, ci Cuvântul care s-a făcut trup: Cuvântul 
Isus, Fiul lui Dumnezeu născut din Fecioara Maria. Spre 
El ne îndreptăm în această Sărbătoare, închinându-ne 
şi adorându-l, ca păstorii din Betleem, bine ştiind că 
Întruparea şi Naşterea lui Isus sunt marea dovadă a iubirii 
lui Dumnezeu faţă de noi, aşa cum citim în Evanghelia 
Sfântului Ioan: „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el 
să nu piară, ci să aibă viața veşnică” (In 3, 16). Iar Sfântul 
Luca, în Evanghelia sa ne redă cuvântul îngerului: „Nu 
vă temeți, căci, iată, vă vestesc o mare bucurie care va fi 
pentru tot poporul: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut 
Mântuitorul, care este Cristos Domnul” (Lc 2, 10-11).

Astfel, de Crăciun, închinarea noastră în faţa Pruncului 
dumnezeiesc înseamnă şi mărturisirea noastră de credinţă: 
noi credem că Isus este Mântuitorul lumii, Stăpânul 
timpului şi al istoriei. Noi credem că naşterea lui Isus în 
ieslea din Betleem este semn că Dumnezeu este cu noi. 
Noi credem că întrupându-se şi născându-se ca om, Isus, 
Fiul lui Dumnezeu, a luat asupra sa soarta noastră şi ne 
însoţeşte cu iubire pe tot drumul vieţii noastre.

Noi trebuie doar să ne deschidem spre El inima şi gândul; 
atunci, prezenţa Sa ne luminează viaţa şi ne-o umple de 
bucurie şi de speranţă, ne dă curaj să mergem înainte şi să 
trăim în comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii noştri.

Îmi vine în minte exemplul de comuniune cu Dumnezeu 
şi cu aproapele al fericitului Vladimir Ghika. La vârsta de 80 
de ani, în întunericul închisorii şi al chinurilor la care a fost 
supus, a suportat totul păstrându-şi seninătatea şi speranţa, 
căci îi deschisese de mult lui Dumnezeu inima şi gândul 
său; Dumnezeu era cu el. Iar Monseniorul împărtăşea şi 
celor din jurul său mângâierea prezenţei lui Dumnezeu, 
mângâierea speranţei, a acelei speranţe care cuprinde 
luminând şi viaţa prezentă, şi viaţa de după moarte. Aşa a 
rămas Vladimir Ghika în amintirea celor de la Jilava, aşa 
rămâne şi-n ochii noştri: ca exemplu de comuniune cu 
Dumnezeu şi cu aproapele, de orice condiţie ar fi fost acesta.

În afara îndemnului la credinţa adâncă în Isus, Fiul lui 
Dumnezeu şi Răscumpărătorul nostru, aceasta mai este 
chemarea Crăciunului, adresată nouă, tuturor, în orice 
situaţie am fi: chemarea la comuniunea cu Dumnezeu 
şi, totodată, la comuniunea cu aproapele, comuniunea 
fiind legea Împărăţiei lui Dumnezeu, care a început cu 
naşterea lui Isus. Desigur, observăm că această împărăţie 
se manifestă într-un mod care ne surprinde: nu părea un 

Păstorul Arhidiecezei
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adevărat rege copilul care se năştea într-o iesle, în totală 
sărăcie. Însă, iată că Împărăţia lui Dumnezeu începe chiar în 
acest mod. Transformarea condiţiei umane, transformarea 
lumii începe cu naşterea lui Isus, care schimbă complet 
perspectivele noastre, ca să ne introducă în perspectivele 
Împărăţiei lui Dumnezeu, care este o împărăţie a dreptăţii, 
a păcii şi a iubirii.

Dacă acum stăm cu ochii minţii noastre şi, poate, şi 
cu ochii noştri trupeşti în faţa tabloului Naşterii lui Isus 
în această lume şi pentru această lume, putem observa, 
în gând, cum tabloul se lărgeşte, descoperindu-ne încă 
o perspectivă: aceea a chemării de a ne naşte pentru Cer 
prin puterea Celui care este Dumnezeu cu noi, Lumină 
din Lumină, căci: „celor care l-au primit, celor care cred 
în numele lui le-a dat puterea de a deveni copii ai lui 

Dumnezeu, care nu din sânge, nici din voința trupului, nici 
din voința bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut” (In 1, 
12-13). Iată, aşadar, încă o lecție a Crăciunului: sărbătorind 
naşterea lui Isus din Fecioara Maria, celebrăm şi speranţa 
noastră fermă că după această viaţă pământească, ne vom 
naşte pentru Cer, pentru o veşnică şi fericită comuniune 
cu Dumnezeu.

Iubiţi fraţi şi surori, preacucernici preoţi, dragi persoane 
consacrate, vă doresc tuturor, din toată inima, Sărbători 
fericite şi un An Nou cu sănătate, bucurie şi pace!

ÎPS Ioan Robu
Arhiepiscop Mitropolit de bucurești

Păstorul Arhidiecezei

Sfinte Părinte,

Apropiindu-se Solemnitatea Naşterii Domnului şi Mântuitorului 
neamului omenesc, în timp ce medităm misterul Cuvântului Veşnic, 
care „pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire, s-a coborât din 
ceruri” şi a luat trup din Maria, Preacurata Născătoare  de Dumnezeu, 
Arhiepiscopul Arhidiecezei Mitropolitane de Bucureşti, împreună 
cu Episcopul său Auxiliar, cu preoții săi, cu membrii congregațiilor 
religioase de bărbați şi femei şi cu întregul popor încredințat grijii 
sale pastorale, ne mărturisim Părintelui întregii familii creştine şi 
Succesorului Sfântului Petru în conducerea turmei lui Cristos în 
peregrinarea sa pământească, iubirea noastră sinceră, comuniunea 
neştirbită şi ascultarea filială.

Prin rugăciuni stăruitoare şi zilnice, implorăm pentru Sanctitatea 
Voastră de la Copilul divin, născut la Betleem, o sănătate cât mai bună, revărsare îmbelşugată a darurilor 
Duhului Sfânt şi tărie continuă, ca să conduceți viața şi credința fraților şi surorilor lui Cristos.

În afară de acestea, cea de-a 77-a aniversare a Sanctității Voastre ne oferă un nou şi fericit prilej pentru a 
vă adresa din adâncul inimii, cu profundă iubire şi deosebit respect, cele mai bune felicitări.

Pentru Biserica noastră locală, pentru poporul nostru şi pentru Patria noastră, cerem, cu umilință, 
Binecuvântarea apostolică aducătoare de belşug de daruri cereşti.

Bucureşti                                                                                                            Arhiepiscop Mitropolit
17 decembrie                                                                                                                            Ioan Robu

SANCTITĂȚII SALE FRANCISC
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De Sfântul Crăciun şi de Anul Nou, 
trecem peste un prag în timp 

şi speranţă. De pe buzele noastre 
se desprind colinde şi urări, ca 
semn al credinţei întrupate în 
cuvinte şi cânt şi a dorinţei de 
sănătate, bucurie, pace, frumos 
şi bine. La Crăciun, Cuvântul 
Veşnic coboară în timp. Cel de 
necuprins ia trup omenesc. Clipele 
ce urmează a fi trăite în anul ce vine şi 
paşii care ne vor purta în diferite locuri, 
cum ar fi casa, şcoala, locul de muncă, 
biserica, vacanţa, timpul de odihnă şi relaxare, 
vizitele la rude ori prieteni, să fie pline de prezenţa 
lui Cristos. 

„Tu încununezi anul cu bunătăţile tale, pe urmele tale 
curge belşugul” (Ps 65,12), sunt cuvintele în care psalmistul 
descrie prezenţa lui Dumnezeu în toate. Amintindu-le, 
mă gândesc înainte de toate la belşugul de haruri cu care 
Dumnezeu ne copleşeşte necontenit. Anul credinţei, încheiat 
la 24 noiembrie, cu solemnitatea Cristos, Regele Universului, 
a fost plin de momente frumoase, dintre care  - pentru noi, 
credincioşii Arhidiecezei de Bucureşti - beatificarea lui 
Vladimir Ghika a fost cel mai înălţător.  Pe 31 august 2013, 
ne-am adunat din toate colţurile diecezei, ale României şi 
ale lumii ca să-i aducem Domnului mulţumirea noastră 
pentru Fericitul Vladimir. Sunt grăitoare cuvintele pe 
care le spunea în tinereţe, ca laic zelos în propovăduirea 
Evangheliei: „Acum este ceasul sfințeniei atrăgătoare, al 
sfințeniei vizibile, al luminii puse în sfeşnic. […]. Sfințenia 
unei iubiri nepătate pentru toți frații noştri şi, printre ei, mai 
ales pentru frații noştri despărțiți, fără duşmănii de neam, 
fără resentimente istorice, fără neînțelegeri prea mult timp 
întreținute”.  

O învăţătură de mare actualitate, atât pentru omenirea 
în ansamblu, pentru Biserică, cât şi pentru fiecare familie 
în parte. Şi poate e grăitor că Fericitul Vladimir, născut în 
ziua de Crăciun, acum 140 de ani, pe 25 decembrie 1873, 
ne lasă această învăţătură. O preiau ca pe un îndemn la 
sfinţenie şi pace, prin care aş vrea să fiu auzit şi să mă alătur            
fiecărei familii.

Vreau să fiu alături de familiile din orice loc al diecezei, 
care de Sfânt Crăciun se adună atât în jurul altarului, la 
Jertfa Sfintei Liturghii, cât şi împrejurul mesei, pentru a 
celebra cu bucurie atât taina naşterii lui Isus, cât şi faptul 
de a fi împreună, de a fi uniţi de iubirea lui Dumnezeu 
şi de iubirea de aproapele. Cât de mult se consolidează 

familia când sunt deopotrivă preţuite 
Euharistia, mai ales cea duminicală, 

şi masa împreună, ca gest şi semn de 
profundă comuniune sufletească 
şi de viaţă!
Vreau să fiu alături de acele 
familii în care unul sau altul sunt 
departe, din motive de muncă. 
Crăciunul să vă aducă mângâiere 

şi posibilitatea de a vă vedea cât mai 
curând cu bine. 

Vreau să fiu alături şi de familiile 
încercate de depărtarea şi răceala 

sufletească a membrilor lor. Să păşesc pe 
urmele celor care întâmpină greutăţi în dialogul 

zilnic sau care sunt separate de neînţelegeri. Vreau să-i 
încurajez pe cei separaţi să se întoarcă la gânduri mai 
bune: privindu-şi copiii, făcând lumină asupra a ceea ce e 
întunecat în relaţia lor, iertând ceea ce este de iertat. Merită 
orice efort pentru a vindeca legătura de iubire, în vederea 
creşterii şi educării copiilor. 

Vreau să fiu alături de familiile celor aflaţi în închisoare. 
Cu toată suferinţa unui astfel de Crăciun, amintesc că 
legalitatea e un izvor de bucurie, pace, seninătate. 
Dragi familii, aş vrea ca îndemnul să răsune cât mai departe. 
Vă îndemn să aveţi curajul să apăraţi familia - care pentru 
noi are la bază legătura dintre un bărbat şi o femeie, uniţi 
prin taina căsătoriei. 

Dragi familii tinere, vă îndemn să aveţi curajul de 
a fi deschise faţă de viaţă. Copiii sunt întotdeauna o 
binecuvântare şi un izvor de bucurie. Sunt semnul vizibil 
al iubirii voastre şi cea mai palpabilă mărturie a speranţei 
voastre. De multe ori, rezervele faţă de viaţă sunt puse pe 
seama problemelor de natură economică. E adevărat! Însă 
o criză şi mai mare e iubirea care se închide în sine, în 
intimism. 

Dragi tineri, să nu vă lăsaţi seduşi de mirajul aşa-zisei 
„căsătorii de probă”. Ea este expresia unei mentalităţi 
bolnăvicioase, deoarece contravine  chemării la sfinţenie, 
semănate în fiinţa fiecăruia odată cu Botezul. A alege taina 
cununiei, în ciuda dificultăţilor, e un semn de maturitate 
sufletească şi de încredinţare lui Dumnezeu cel veşnic.  

Un gând aparte de rugăciune pentru toţi aceia, familii şi 
persoane, care întâmpină dificultăţi.  

Cu ocazia marii sărbători a Naşterii Domnului şi a Anului 
Nou, invoc din inimă belşugul a toată binecuvântarea!

PS Cornel DAMIAN
Episcop Auxiliar de bucurești

Păstorul Arhidiecezei

„Tu încununezi anul cu bunătăţile tale,
pe urmele tale curge belşugul”

Dragi familii,
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Tinerii studenţi teologi Daniel Ioniţă, din Ploscuţeni 
(Vrancea), şi Ciprian Matei, din Bacău, au fost 

hirotoniți diaconi pentru Arhidieceza Romano-Catolică de 
Bucureşti, luni, 9 decembrie a.c., în cadrul unei celebrări 
solemne în Catedrala Sfânta Fecioară Maria, Regină, din 
Iaşi. Celebrarea a fost prezidată de PS Petru Gherghel, 
Episcop de Iaşi, alături de PS Aurel Percă, Episcop auxiliar 
al aceleiaşi dieceze, PS Cornel Damian, Episcop auxiliar de 
Bucureşti, şi PS Anton Coşa, Episcop de Chişinău. Au fost 
prezenți Pr. Benone Lucaci, rectorul Institutului Teologic 
Romano-Catolic din Iaşi, profesori şi formatori, familiile 
candidaților la treapta diaconatului, rude şi cunoscuți.

Alături de cei doi tineri care vor sluji în Arhidieceza 
de Bucureşti, au fost hirotoniți diaconi alți 14 studenți 
seminarişti pentru Dieceza de Iaşi şi unul pentru Dieceza 
de Chişinău. În ajunul hirotonirii diaconale, cei 17 studenţi 
teologi au făcut  profesiunea solemnă şi jurământul de 
fidelitate, după încheierea exercițiilor spirituale desfăşurate 
la casa de reculegere de la Traian (Neamț), în perioada 1-8 
decembrie, sub călăuzirea Pr. Petru Sescu (paroh al Parohiei 
Sfânta Tereza a Pruncului Isus, din Iaşi).

La sfârşitul celebrării, PS Cornel Damian a adresat, 
în numele său personal, precum şi al ÎPS Ioan Robu, 
Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, un cuvânt de 
mulțumire episcopilor Diecezei de Iaşi, PS Petru Gherghel 
şi PS Aurel Percă, precum şi preoților profesori de la 

Seminarul Teologic din Iaşi, pentru tot ceea ce fac pentru 
cei care se pregătesc să slujească în Via Domnului ca preoţi. 
Adresându-se apoi noilor diaconi, PS Cornel a amintit un 
gând al Fericitului Vladimir Ghika, „Dumnezeu dăruieşte 
celui care se dăruieşte” şi i-a îndemnat pe tineri să ia acest 
gând ca motto al vieţii lor, dar să şi mediteze şi să reflecteze 
asupra lui în drumul lor spre Sfânta Preoţie.

Cei doi diaconi îşi vor continua studiile la Iaşi, urmând 
ca, după o perioadă de pastorație în parohiile Arhidiecezei 
Romano-Catolice de Bucureşti, să primească Sacramentul 
Sfintei Preoții, în vara anului 2014.

(arcb.ro)

Doi diaconi pentru Arhidieceza de Bucureşti

Catedrala Sfântul Iosif:
- ora 24.00

Sancta Maria Gratiarum (bărăţia):
- ora 19.00, în limba polonă;
- ora 18.00, în limba maghiară;
- ora 20.00, în limba română.

Preasfânta Inimă a lui Isus 
(Franceză)
- ora 18.00, în limba română;
- ora 19.30, în limba engleză;
- ora 22.00, în limba franceză;

Preasfântul Mântuitor (Italiană):
- ora 20.00, în limba română;
- ora 22.00, în limba italiană.

Maica Îndurerată (bucureștii Noi):
- ora 20.00

Adormirea Maicii Domnului 
(Drumul Taberei):
- ora 21.00

Sfântul Anton (Colentina):
- ora 20.00

Sfântul Francisc de Assisi (Militari-
Crângași-Giulești):
- ora 20.30

Sfinţii Apostoli Petru și Paul 
(băneasa):
- ora 20.00

Sfântul Iosif Muncitorul (buftea):
- ora 20.00

Fericitul Ieremia Valahul (Chitila):
- ora 20.00

Sfânta Cruce:
- ora 20.00

Sfânta Elena:
- ora 20.00

Sfânta Fecioară Maria Regină 
(Cioplea):
- ora 20.00

Sfânta Tereza a Pruncului Isus:
- ora 20.00

Sfânta Fecioară Maria, Regina 
Sfântului Rozariu (Popești-
Leordeni):
- ora 20.00

Programul Sfintelor Liturghii din Ajunul Crăciunului, în parohiile din Bucureşti
24 decembrie 2013
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La mijlocul lunii decembrie a anului 1938, Pr. Emanoil 
Kreis, parohul de Constanța, după o „sfințire simplă”, 

aprobată de Arhiepiscopul-Mitropolit Alexandru Th. Cisar, 
săvârşea prima Sfântă Liturghie în noua biserică catolică a 
oraşului de la malul Mării Negre. Lucrările de construcție 
au durat nouă luni. Deşi nu erau finalizate toate dotările, 
constănțenii erau nerăbdători să petreacă sfintele sărbători 
ale Naşterii Domnului în noua lor biserică, mai ales că la 
orizont se adunau norii negri ai războiului.

Pe 17 noiembrie 2013, comunitatea catolică din 
Constanța a celebrat Jubileul celor 75 de ani de la 
inaugurarea monumentalei lor biserici. La Sfânta Liturghie 
au participat, alături de preoții celor două parohii din oraş, 
părinții salezieni şi o mare mulțime de credincioşi. Cu 
această ocazie s-a organizat şi o Expoziție documentară, 
mărturie a eforturilor depuse pentru ctitorirea lăcaşului. 
Imaginile vechi, expuse pe pereții bisericii, dau mărturie 
despre sărbătorile care s-au celebrat în acest spațiu sacru, 
loc de reculegere şi rugăciune pentru catolicii dobrogeni, 
ca şi pentru mulți ortodocşi, lipoveni şi musulmani. 
Totodată, s-a sfințit icoana Patronului, Sfântul Anton de 
Padova, situată deasupra intrării în biserică. Lucrarea, în 

mozaic, este opera firmei Art 
Georgies, din Iaşi.

Anii de restrişte.
La 1 septembrie 1944 

trupele sovietice au ocupat 
cartierul „Ovidiu”; începând 
din 20 septembrie, accesul credincioşilor în Bazilica 
„Sfântul Anton” a fost interzis. În următorii ani, biserica 
a fost vandalizată, majoritatea obiectelor sacre fiind 
distruse sau dispărând fără urmă. Catolicii au reintrat în 
posesia bisericii la 7 octombrie 1947, după aprobarea dată 
de Biroul de Rechiziții al Primăriei Constanța şi avizul 
Comandantului trupelor sovietice de ocupație. Numărul 
mic al enoriaşilor rămaşi în oraş după război, refuzul 
statului de a oferi ajutoarele necesare refacerii, săracia şi 
represiunea regimului comunist aflată la apogeul ei, fac 
imposibilă reluarea Sfintelor Liturghii până la 15 august 
1955. La această dată, în Solemnitatea Adormirea Maicii 
Domnului, Pr. Emil Hausoter redeschide biserica, după o 
întrerupere de 11 ani. În timpul celor 11 ani de exil, catolicii 
au avut lăcaş de cult într-o casă din oraş, luată cu chirie.

75 DE ANI DE LA PRIMA SFÂNTĂ LITURGHIE

Lăcaşul sfânt a fost zidit în anul 1938, în timpul pontificatului Sanctității Sale 
Papa Pius al XI-lea (1922-1939), în zilele Regelui Carol al II-lea al României 
(1930-1940), fiind Păstor al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti 
Arhiepiscop - Mitropolit Alexandru Theodor Cisar (1925-1949), prin strădania 
Prea Cucerniciei Sale Pr. Emanoil Kreis, paroh de Constanța (1935-1951), ajutat de 
Comitetul bisericesc, după planurile arhitectului Romano de Simon (1900-1981), 
cu contribuția generosă a enoriaşilor, binefăcătorilor de orice religie, precum şi a 
unor instituții şi întreprinderi din Constanța şi din alte localități ale Dobrogei.

MoNuMENT DE ARHITECTuRĂ – III / nr. 2219, ord. 43 / 17.03.1955;
CoD MoNuMENT: CT-II-m-A-02846.
ARHITECTuL: ROMANO DE SIMON (1900-1981).
STILuL: romanic (sec. al XIII-lea), specific bisericilor din nordul Italiei, din  cărămidă 
aparentă (exterior şi interior), cu acoperiş din olane turceşti la origini, acum țiglă.
DIMENSIuNI: lungime - 25 m; lățime - 14 m; înălțime - 16 m; campanila (turnul), 
înălțime - 32 m; absida bisericii, la interior - 7 m; rozasa (rozeta), diametru - 5 m.
bAZILICA are trei navate, cu empore pe navele laterale; pe crucieră se ridică cupola, 
hexagonală la exterior, cu interiorul circular având un diametru de 7 m.

CTIToRuL: Pr. Emanoil Kreis. S-a născut la 31 august 1894, la Karamurat (Mihail Kogălniceanu), 
jud. Constanța, dintr-o familie de gospodari catolici de etnie germană.  A studiat în Seminarul 
arhiepiscopal Bucureşti şi la Colegiul De Propaganda Fide din Roma, unde a fost sfințit preot la 
19 aprilie 1919. A fost vicar şi paroh, profesor şi director de liceu, slujind o  vreme şi în curia 
Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti. În vara anului 1935 a fost numit paroh şi decan 
(protopop) de Constanța, misiune pe care o împlineşte până în noiembrie 1951. A murit la  
Craiova, în timpul activității, la 4 iunie 1964, şi a fost înhumat în cimitirul catolic din localitate.

Bazilica „Sf. Anton” din Constanța (1938-2013)

Mons. Ieronim IACob
Paroh de Constanța
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Marți, 10 decembrie,  pentru a comemora 62 de ani de 
la moartea Episcopului Anton Durcovici, în parohia 

Sfânta Tereza din Bucureşti s-a celebrat o Sfântă Liturghie 
prezidată de părintele profesor Emil Moraru, director 
al Academiei Teologice Anton Durcovici din Bucureşti, 
alături de preoții Cristinel Țâmpu, Ciprian Sascău şi Javier 
Quesada. La predică, părintele Moraru a explicat motivele 
pentru care a dorit să fie celebrată această Liturghie în 
biserica Sfânta Tereza, şi anume pentru că Episcopul 
Durcovici a slujit 40 de ani în Arhidieceza noastră, pentru 
că a fost arestat în apropierea acestei biserici, pentru că 
mama Episcopului, Maria Durcovici, este înmormântată 
în cimitirul Bellu catolic din Bucureşti, foarte aproape 
de locul în care, în dimineața zilei de 26 iunie 1949, 

Episcopul de Iaşi şi Administrator 
apostolic de Bucureşti, dr. Anton 
Durcovici a fost răpit mişeleşte de 
către securitate. Totodată, au fost 
prezentate credincioşilor câteva 
repere biografice privind viața şi 
activitatea episcopului martir care va fi ridicat curând la 
cinstea altarelor.

Părintele Moraru a încheiat spunând că Biserica din 
România mai are un alt mijlocitor la Dumnezeu, alături 
de fericitul Vladimir Ghika, iar Episcopul martir Anton 
Durcovici rămâne pentru noi un exemplu de mărturisitor 
al credinței.

Dr. Dănuț DoboȘ

Aflat în vizită în țara noastră, ocazie cu care a ținut şi o 
conferință pe tema Etică şi politică, la Colegiul Noua 

Europă, Arhiepiscopul Jean-Louis Bruguès, o.p., directorul 
Arhivelor Secrete ale Vaticanului şi al Bibliotecii Apostolice 
Vaticane, a prezidat duminică, 8 decembrie, Sfânta Liturghie 
în Catedrala Sf. Iosif, alături de ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop 
Mitropolit de Bucureşti, şi de alți preoți de la Parohia 
Catedralei. Mons. Jean-Louis Bruguès, o.p., l-a felicitat pe 
ÎPS Ioan pentru aniversarea a 29 de ani de la consacrarea 
episcopală, transmițându-i totodată şi urările Papei Francisc.

Mons. Jean-Louis Bruguès, o.p. a efectuat o vizită în 
țara noastră în perioada 6-11 decembrie, ocazie cu care s-a 
întâlnit cu Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române şi a vizitat Biblioteca Sfântului 
Sinod, Biblioteca Academiei Române 
şi Arhivele Naționale ale României.

Născut în 1943 în Franța, Jean-
Louis Bruguès a studiat drept, arte, 
economie şi ştiințe politice, obținând 
apoi doctoratul în teologie. În 1972, a intrat în Ordinul 
fraților predicatori, dominicanii, iar în 1975, a fost hirotonit 
preot. În 2000, a fost consacrat Episcop de Anger, iar în 
2007, a fost ridicat la demnitatea de Arhiepiscop şi numit în 
Curia Romană. Din 2012, este directorul Arhivelor Secrete 
ale Vaticanului şi al Bibliotecii Apostolice Vaticane.

arcb.ro

Sfânta Fecioară Maria Neprihănit Zămislită
DROBETA TURNU SEVERIN: Hramul Parohiei

Anul acesta, 2013, comunitatea de la marginea apuseană 
a Arhidiecezei noastre a celebrat hramul bisericii, 

Neprihănita Zămislire, sâmbătă, 7 decembrie, tocmai 
pentru a favoriza participarea cât mai multor credincioşi şi 
preoți la sărbătoare, după cum ne explica părintele paroh, 
Valerian Dumea.

Pe lângă predicator, pr. Ionel Pojum, au mai participat 
majoritatea preoților din decanatul de Craiova şi alți oaspeți 
de la Bucureşti şi Piteşti. Credincioşii, de la cel mai mic până 
la cei cu părul alb, au trăit cu însuflețire Liturghia, animați 
fiind de un mic, dar inimos cor. Cu toții ne-am bucurat 
când părintele predicator ne-a îndemnat să o luăm cu noi pe 
Maica Sfântă, pentru a beneficia de ocrotirea şi exemplul ei. 
În viața Sfintei Fecioare, Dumnezeu ne indică modul său de 
a manifesta atenția şi iubirea, iar noi suntem destinatari ai 
acestora, ca şi tânăra logodnică a lui Iosif din Nazaret.

Cu sărbătoarea hramului, pentru credincioşii catolici 
din Severin a început un triduum de celebrare a iubirii lui 
Dumnezeu manifestate şi prin prezervarea Sfintei Fecioare 

de orice pată a păcatului încă din prima clipă a existenței 
sale. Au urmat ziua de 8 decembrie, a doua duminică 
de Advent, data tradițională a solemnității mariane, şi 
ziua de luni, 9 decembrie, unde calendarul din acest an a 
aşezat celebrarea liturgică a acestei sărbători. Inspirați de 
spiritualitatea Fericitului Vladimir Ghika, a cărui relicvă în 
racla de la beatificare a fost prezentă în biserică până marți, 
10 decembrie, s-au continuat momentele de meditație şi de 
rugăciune la picioarele Neprihănitei. 

Marți, 10 decembrie, parohia a primit relicva devoțională 
a Fericitului nostru martir, care a devenit astfel o prezență 
constantă în viața credincioşilor din Drobeta Turnu Severin.

Pr. Francisc uNGuREANu

Comemorarea Episcopului Anton Durcovici

Mons. Jean-Louis BRUGUÈS, o.p., la Catedrala Sf. Iosif

Din viața Arhidiecezei

Ep. Anton Durcovici

Hramul parohiei Sfânta Fecioară Maria Neprihănit Zămislită

Mons.Jean-Louis BRUGUÈS
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Relicva Fericitului Vladimir Ghika şi-a continuat 
peregrinarea prin parohiile Arhidiecezei Romano-

catolice de Bucureşti, ajungând, în prima Duminică 
din Advent, la Predeal, o comunitate a cărei istorie este 
puternic marcată de prezenţa şi acţiunea Monseniorului, 
cel care a ctitorit, de altfel, primul locaş de cult catolic 
din localitate: capela de lemn din zona Cioplea, sfinţită în 
plină prigoană împotriva catolicilor, la 22 august 1949, de 
către Episcopul Gerald Patrick O’Hara, pe atunci Nunțiu 
Apostolic în România, în prezenţa Monseniorului Ghika 
şi a Monseniorului Menges. Vitraliul dedicat Fericitului 
Vladimir Ghika în biserica din Predeal, de altfel primul 
vitraliu din biserica nou construită, este o mărturie a 
recunoştinței față de Monseniorul Ghika, dar şi un semn al 
dorinței comunității de a-l avea mereu alături.

După ce, timp de patru zile, relicva de la beatificarea 
Monseniorului Vladimir Ghika a poposit în mijlocul 
catolicilor din Predeal, Pr. Francisc Ungureanu, postulatorul 
Cauzei de canonizare a Fericitului Vladimir, a oferit parohiei 
o relicvă „ex ossibus” (un fragment de os) a fericitului 
român, pentru ca Monseniorul să rămână mereu prezent în 

această comunitate. Evenimentul 
a avut loc la Sfânta Liturghie de 
miercuri, 4 decembrie a.c., care 
a încheiat cele patru zile speciale 
de rugăciune şi spiritualitate 
dedicate Monseniorului Ghika. 
Sfânta Liturghie a fost prezidată 
de Pr. Anton Mărăndescu, 
OFMConv, rectorul postulanților franciscani minori 
conventuali din comunitatea de la Pârâul Rece (Braşov), 
alături de care au concelebrat Pr. Francisc Ungureanu, Pr. 
Alois Arcana, parohul comunităţii din Predeal, şi alţi trei 
preoţi franciscani. Cântările la Sfânta Liturghie au fost 
intonate de grupul de postulanţi franciscani.

Pelerinajul relicvei de la beatificarea Monseniorului 
Vladimir Ghika prin parohiile Arhidiecezei se doreşte 
a fi o pregătire pentru prima comemorare liturgică a 
fericitului martir, care va fi celebrată la 16 mai anul viitor, 
când se împlinesc 60 de ani de la naşterea pentru Cer                                                     
a Monseniorului.

Cristina GRIGoRE

Sosit în România pentru prima oară, Card. Kurt Koch, 
preşedintele Consiliului pontifical pentru promovarea 

unității creştinilor, s-a întâlnit în după-amiaza zilei de 
marți, 3 decembrie, cu ÎPS Ioan Robu, cu Episcopul auxiliar 
Cornel Damian şi un grup de 28 de preoţi din Arhidieceza 
Romano-Catolică de Bucureşti, la sediul episcopal de lângă 
Catedrala Sfântul Iosif. Episcopii şi preoţii l-au informat pe 
Eminenţa Sa asupra stadiului actual al relaţiilor ecumenice 
din ţara noastră, îndeosebi asupra relaţiilor cu Biserica 
Ortodoxă Română majoritară. După întâlnire, Card. Koch 
a prezidat Sfânta Liturghie în Catedrala Sf. Iosif, alături de 
ÎPS Francisco Javier Lozano, Nunţiu Apostolic în România, 
PS Cornel Damian, Episcop Romano-catolic auxiliar de 
Bucureşti, PS Mihai Frăţilă, Episcop Greco-catolic de 
Bucureşti, Pr. Fadi Rouhana, parohul comunităţii maronite 
din Bucureşti şi mai mulţi preoţi romano şi greco-catolici 
din capitală.

În predica sa, Card. Koch a subliniat că timpul Adventului, 
pe care credincioşii catolici îl trăiesc în această perioadă, 
este un timp marcat de lumină şi de bucurie, un timp nu al 
aşteptării, ci în care se celebrează deja venirea lui Dumnezeu 
între oameni, o venire începută, dar încă neîmplinită pe 
deplin. „Încă de pe acum, Dumnezeu vrea să fie prezent în 
lumea noastră şi asta prin noi cei ce credem. Prin credinţa 
noastră, prin speranţa şi iubirea noastră, Dumnezeu vrea 
să facă să strălucească lumina sa de Advent în noaptea 
omenirii”, a spus cardinalul. „În săptămânile următoare 

din Advent să ne rugăm pentru venirea Duhului, care ne 
va deschide inimile ca să vedem din nou că noi, creştinii, 
trăim în Advent nu numai în primele săptămâni ale anului 
liturgic, ci mereu, reaşezând speranța noastră în venirea lui 
Dumnezeu”, a mai spus Eminenţa Sa.

Vizita Card. Kurt Koch în ţara noastră a continuat până 
sâmbătă, 7 decembrie a.c., prin întâlniri cu Preşedintele 
Traian Băsescu, Patriarhul Daniel, Em. Sa. Card. Lucian 
Mureşan şi vizitarea unor comunităţi greco-catolice din 
Ungheni, Blaj şi Cluj-Napoca.

Consiliul pontifical pentru promovarea unității creştinilor 
este un organism al Curiei Sfântului Scaun, înființat în 1960, 
cu scopul de a promova în Biserica Catolică, un adevărat 
spirit ecumenic, conform cu directivele Conciliului al II-lea 
din Vatican. De asemenea, Consiliul promovează dialogul 
şi colaborarea cu celelalte Biserici creştine.

Cristina GRIGoRE

Fericitului Vladimir Ghika
PREDEAL: Zile de rugăciune şi spiritualitate, alături de relicva

Cardinalul Koch la Catedrala Sfântul Iosif din Bucureşti

Din viața Arhidiecezei

Card. Kurt Koch (foto centru)

Predeal
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Pătrunşi de curiozitate faţă de ceea ce avea să ne aştepte, 
dar şi plini de emoţia de a ne putea numi misionari 

pe o perioadă de 6 luni, timp pe care urma să îl petrecem 
în misiunea din Sololo (nordul Kenyei), am poposit pe 
pământul african în toiul nopţii de 4 noiembrie. O ploaie 
rece ne întâmpina la Nairobi, semn că anotimpul secetos 
încă nu începuse.

Este de la sine înţeles că atunci când vorbeşti de Africa, 
te referi la oameni de o altă culoare a pielii, de o cultură în 
mod radical diferită, de o mentalitate aparte. Dar aceasta 
nu o înţelegi cu adevărat decât după ce ai „şocul” de a o 
cunoaşte pe propria piele. 

Nu ne aşteptam ca impresiile altora despre sociabilitatea 
africanilor să conţină atât de mult adevăr. Şi aici ne referim 
îndeosebi la cei mici. Te mişcă automat spontaneitatea cu 
care se apropie de tine, modul în care te privesc, dar, mai 
ales, disponibilitatea de care dau dovadă când îi chemi la 
joacă. Iar aceasta o constatăm în mod deosebit în week-
end, când programul nostru le este dedicat exclusiv lor.

Una din diferenţele pe care le-am observat se referă la 
modul în care este percepută şi trăită Jertfa euharistică. 
Dacă unui european dansul liturgic i se pare ceva nelalocul 
lui, pentru un african, acesta este un aspect esenţial 
al credinţei, care este manifestată şi prin intermediul 
gesturilor corporale. De exemplu, la Sfânta Liturghie 
prezidată de Episcopul Peter Kihara la Marsabit, la 24 
noiembrie - zi în care s-a încheiat Anul Credinţei, dar care 
a deschis şi anul jubiliar al diecezei, comemorând 50 de ani 

de prezenţă misionară -, am fost profund impresionaţi de 
bogăţia şi de diversitatea patrimoniului liturgic şi spiritual, 
precum şi de participarea unanim activă a credincioşilor, 
deşi celebrarea a durat 3 ore şi jumătate.

În ceea ce priveşte condiţiile în care este desfăşurată 
activitatea pastorală în misiunea catolică din Sololo, 
este esenţial de precizat că, în ciuda drumurilor uneori 
problematice din cauza ploilor, în fiecare din cele 13 filiale, 
este asigurată prezenţa periodică fie a unui preot, fie cel 
puţin a unui catehet. Dată fiind această structură oarecum 
stabilă, îndatoririle noastre privesc îndeosebi activităţile 
fizice în renovarea mai multor grădiniţe şi şcoli, cât şi cele 
recreative împreună cu cei mici.

Un alt aspect de care ţinem cont, în special în ultimele 
zile, este şi faptul că atmosfera din România se află 
la celălalt pol în comparaţie cu cea din Kenya, unde 
sezonul secetos este abia la început. Acest lucru are o 
relevanţă deosebită deoarece temperaturile ridicate fac 
ca sărbătoarea Crăciunului să capete pentru noi un nou 
farmec. Cu această ocazie, în aşteptarea venirii sărbătorii 
Naşterii Domnului, dorim să ne manifestăm recunoştinţa 
faţă de toţi cei care fac posibilă şi susţin această iniţiativă 
misionară.

Fie ca bucuria Întrupării Fiului lui Dumnezeu să aducă 
bucurie în inimile dumneavoastră! Vă dorim un An Nou 
plin de realizări!

Valeriu ACATRINEI și Liviu MATIEȘ
Sololo (Kenya), 5 decembrie 2013

Impresii la început de drum

Autorii acestui material sunt seminarişti la Iaşi, viitori 
preoți ai Arhidiecezei de Bucureşti. În anul pastoral 

(după anul IV de studiu, seminariştii întrerup pentru 1 an 
studiile, timp în care se implică în diferite activități în plan 
pastoral), cei doi: Valeriu Acatrinei, din Galbeni, județul 

Bacău, şi Liviu Narcis Matieş, din Săbăoani, județul 
Neamț, au ales să facă această experiență misionară de 6 
luni în Sololo, în Misiunea catolică a Arhidiecezei noastre.

Reamintim că din luna noiembrie, se află acolo şi 
părintele Florin Bejenaru, preot al Arhidiecezei noastre.

Gânduri de Crăciun
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Gânduri de Crăciun

Multe dintre imaginile, povestirile şi 
cântecele tradiţionale de Crăciun ne 

prezintă noaptea naşterii Mântuitorului 
drept o noapte feerică, liniştită, tăcută. 
Dar pasajul din Evanghelia după Luca, 
citat mai sus, ne introduce într-o altă 
atmosferă. Evenimentul naşterii lui Isus 
pune pe mulţi în mişcare – Iosif şi Maria 
la început se frământă, apoi se bucură; 
îngerii cântă, păstorii vin în grabă, ba 
chiar şi animalele se strâng în jurul ieslei, 
mânate de un instinct tainic. Din această 
mulţime de personaje care animă Noaptea Sfântă, aş vrea 
să ne oprim astăzi asupra acelora care primii l-au vestit pe 
Pruncul Mântuitor, şi anume îngerii.

În Evanghelii, îngerii apar în mod direct de opt ori; 
de fiecare dată, ei au rolul de trimişi ai lui Dumnezeu, ca 
vestitori şi slujitori. Însuşi numele lor ne arată acest lucru, 
căci cuvântul „înger” vine din grecescul ángelos („trimis, 
mesager”), care la rândul său, traduce termenul ebraic 
mal’akh, folosit în Vechiul Testament tot cu înţelesul de 
„trimis”. Îngerii vin, deci, pe pământ cu o misiune specifică, 
încredinţată lor de Dumnezeu. E interesant de observat 
că, dacă în Vechiul Testament, îngerii puteau fi şi aspri, 
purtători de pedepse, în Evanghelii, ei sunt un element de 
bucurie şi bunăvoinţă: aduc veşti bune (naşterea lui Ioan 
Botezătorul, în Lc 1,13 ş.urm.; naşterea lui Isus, în Lc 1,26 
ş.urm.), se grăbesc să-l îndrume şi să-l avertizeze pe Iosif 
(Mt 1, 20-23, Mt 2, 13), îi slujesc lui Isus după ispitirea în 
deşert (Mt 4,11) şi în Grădina Măslinilor (Lc 22,43), se 
arată femeilor în dimineaţa zilei de Paşti, anunţându-le că 
Isus a înviat din morţi (Mt 28, 2 ş.urm.). 

Merită observat şi că, în fiecare dintre aceste episoade, 
îngerii sunt asociaţi cu un act de smerenie – chiar dacă 
nu de fiecare dată această virtute este evidentă de la prima 
vedere. De exemplu, în cazul lui Zaharia, primul personaj 
evanghelic vizitat de un înger, nu smerenia îl animă 
pe viitorul tată al lui Ioan Botezătorul, ci mai degrabă 
neîncrederea. Pentru această neîncredere, Zaharia va fi 
pedepsit de înger (sigurul caz din Evanghelii unde un înger 

aduce cu sine şi o pedeapsă, marcând astfel 
o trecere între Vechiul şi Noul Testament). 
Dar Evanghelistul Luca ne mai spune şi că 
Zaharia şi soţia lui Elisabeta „erau drepţi 
înaintea lui Dumnezeu, umblând fără 
greşeală în toate poruncile şi prescrierile 
Domnului”, iar aceste prescrieri vizau 
comportamentul conjugal şi familial, 
folosirea bunurilor, rugăciunea şi jertfa, 
păstrarea zilelor de sărbătoare – adică tot 
atâtea prilejuri de a te smeri, renunţând la 
tine însuţi atunci când dreptatea o cere.

În cazul lui Isus, această renunţare la sine – care avea 
să culmineze cu moartea şi învierea – începe la naşterea 
Mântuitorului, în condiţii extrem de umile – în noaptea 
rece, în afara cetăţii, într-un grajd. Smerenia lui Isus o 
întrece cu mult pe cea a drepţilor din Vechiul Testament, 
căci nu este doar o smerenie a ascultării de precepte – 
pentru care, la urma urmei, putem pretinde şi o răsplată –, 
ci este smerirea profundă a inimii: Isus se oferă Tatălui în 
mod total şi gratuit. Ca şi da-ul spus mai târziu, la ispitirea 
în deşert ori în Grădina Măslinilor, da-ul Întrupării, în 
Noaptea de Crăciun, implică întreaga fiinţă, sfâşie inima 
şi o deschide lui Dumnezeu. În faţa acestei Inimi deschise, 
nici cerurile nu mai pot rămâne închise: îngerii irump în 
viaţa oamenilor, cu cântări de laudă şi cuvinte voitoare de 
bine: „Nu vă temeţi, căci, iată, vă vestesc o mare bucurie 
care va fi pentru tot poporul”... „Mărire în înaltul cerurilor 
lui Dumnezeu, şi pe pământ pace oamenilor pe care El îi 
iubeşte!”. 

Cu privire la acest ultim cuvânt al îngerilor din Noaptea 
de Crăciun, făcând legătura cu semnificația teologică a 
Botezului lui Isus în Iordan, Papa emerit Benedict al XVI-
lea precizează1 că o traducere mai potivită a textului originar 
ar fi „pace oamenilor bunăvoinţei [Sale]”. Formularea 
i-ar cuprinde astfel pe toţi cei ce, smeriţi şi încrezători, se 
aseamănă cu Cristos, care a avut bucuria să audă din gura 
Tatălui aceste cuvinte: „Tu eşti Fiul meu cel iubit, întru tine 
am binevoit” (Lc 3,22).

Liana  GEHL

ÎNGERII DIN NOAPTEA DE CRĂCIUN
Vestitori şi bine voitori:

În acelaşi ţinut erau unii păstori care trăiau pe câmp şi 
păzeau turmele pe timpul nopţii. Şi le-a apărut un înger 

al Domnului şi gloria Domnului i-a învăluit în lumină, iar 
ei au fost cuprinşi de o mare spaimă. Îngerul le-a spus: „Nu 
vă temeţi, căci, iată, vă vestesc o mare bucurie care va fi 
pentru tot poporul: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut 
Mântuitorul care este Cristos Domnul. Acesta este semnul: 
veţi găsi un copil înfăşat şi culcat în iesle”. Dintr-o dată, s-a 

unit cu îngerul o mulţime din oastea cerească, lăudându-l 
pe Dumnezeu şi spunând: „Mărire în înaltul cerurilor 
lui Dumnezeu, şi pe pământ pace oamenilor pe care el îi 
iubeşte!” Când îngerii au plecat de la ei spre cer, păstorii 
au spus unii către alţii: „Să mergem până la Betleem şi să 
vedem acest Cuvânt care s-a făcut şi ce ne-a făcut cunoscut 
Domnul”. Au plecat, deci, în grabă şi i-au găsit pe Maria, pe 
Iosif şi copilul culcat în iesle. (Luca 2, 9-16)

1 Benedict al XVI-lea, Isus din Nazaret. Copilăria, Editura ARCB, Bucureşti 2013, pag. 93-97 – n.a.
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Recenzie

A apărut recent, în traducere românească, ultimul 
volum scris de Sfântul Părinte emerit Benedict al 

XVI-lea din trilogia despre Isus din Nazaret şi mesajul 
său; deşi a apărut cel din urmă, el este, de fapt, după 
spusele autorului, „un fel de mică «anticameră» la cele 
două volume precedente“ (p. 5), fiind o interpretare a 
narațiunilor Evangheliilor după Matei şi Luca privind 
copilăria lui Isus.

Ediția în limba română, apărută în traducerea 
Franciscăi Băltăceanu şi a Monicăi Broşteanu, are 
privilegiul de a cuprinde mai întâi prefața Card. 
Gianfranco Ravasi, scrisă de celebrul biblist „cu bucurie, 
pentru legătura profundă [...] cu Papa emerit, dar şi 
pentru legătura de prietenie şi de gratitudine [...] cu 
România şi cu poporul ei creştin“ (p. 8). Această prefață 
este un „ghid de lectură“ al cărții şi nu face aprecieri 
calitative. Lucru de la sine înțeles, gândindu-ne că, în 
fața unei lucrări a unui teolog devenit papă, aprecierile 
pozitive ar fi de prisos, iar cele negative ar fi ridicole.

Înainte de a vorbi despre narațiunile referitoare la 
naşterea şi copilăria lui Isus, volumul se ocupă mai întâi, 
în Capitolul I, de problema de principiu a originii lui 
Isus, pornind de la întrebarea lui Ponțiu Pilat adresată 
lui Isus, adus ca acuzat în fața lui: „De unde eşti tu?“ 
(Ioan 19, 9). Sub diferite forme şi în diferite contexte, 
întrebarea privind originea lui Isus apare în toate cele 
patru Evanghelii, care au fost scrise, potrivit autorului, 
tocmai pentru a răspunde la aceasta.

Cel de-al doilea capitol are ca temă vestirea naşterii 
lui Ioan Botezătorul şi a naşterii lui Isus. Legat de 
caracteristicile literare ale textelor, Sfântul Părinte 
subliniază că evangheliştii nu intenționau să furnizeze 
cititorilor o cronică a evenimentelor, cuprinzând 
toate detaliile; este vorba, desigur, de istorisirea unui 
eveniment real, dar înțeles şi interpretat teologic, potrivit 
Cuvântului lui Dumnezeu. Citind textele referitoare 
la vestirea naşterii lui Ioan, autorul remarcă legătura 
acestuia cu preoția Vechiului Testament care, prin 
Înaintemergătorul, trimite şi ajunge la Isus, vestindu-i 
misiunea. Capitolul continuă cu vestirea către Maria, 
zămislirea şi naşterea lui Isus după Matei, şi se încheie cu 
discuția privind problema naşterii feciorelnice: mit sau 
adevăr istoric?

Naşterea lui Isus la Betleem şi prezentarea lui la 
Templu, aşa cum este relatată în Evanghelia după 
Luca, este subiectul celui de-al treilea capitol. El 
începe cu cadrul istoric şi teologic al relatării naşterii 

Mântuitorului, dedicând un spațiu important concepției 
despre sine a împăratului Augustus, căruia Senatul 
roman îi conferise tocmai titlul de „mântuitor“ (salvator, 
sōtēr), fiind recunoscut ca aducător de pace în toată 
lumea. Papa emerit arată că aceste paralelisme nu sunt 
întâmplătoare, evanghelistul voind să arate că „ceea ce 
împăratul Augustus a pretins pentru sine s-a împlinit 
într-un mod mai înalt în Pruncul care s-a născut“ (p. 96). 
Comentariul se continuă apoi cu prezentarea lui Isus la 
Templu şi profeția lui Simeon.

Capitolul IV vorbeşte despre evenimentele ulterioare 
naşterii la Betleem: magii de la răsărit şi fuga în Egipt, 
împreună cu cadrul istoric şi geografic al povestirii. 
Calculele astronomice ale lui Johannes Kepler şi ale 
celor contemporani, care caută să lege relatarea privind 
steaua de la Betleem care i-a călăuzit pe magi, aduc şi 
informații în plus privind momentul exact al naşterii 
lui Isus. În finalul capitolului, autorul discută problema 
autenticității relatării privind episodul închinării magilor. 
Sfântul Părinte subscrie la părerea lui Jean Daniélou, 
care considera că este vorba de evenimente reale, dar 
interpretate teologic de primii creştini şi de evanghelist. 
Modificarea, în ultimii cincizeci de ani, a opiniei 
exegeților privind autenticitatea nu se bazează pe apariția 
unor noi descoperiri istorice, ci pe schimbarea atitudinii 
cercetătorilor față de Sfânta Scriptură. Convingerea 
autorului este însă că „Matei ne povesteşte adevărata 
istorie, care a fost meditată şi interpretată teologic, şi 
astfel, ne ajută să înțelegem mai adânc misterul lui Isus“ 
(p. 138-139).

„Un mic amănunt prețios al tradiției despre copilărie, 
în care transpare într-un mod special misterul lui Isus“ 
este subiectul Epilogului: Isus în Templu la doisprezece 
ani. Comentând acest episod, autorul remarcă observația 
lui Luca despre creşterea în înțelepciune şi în har, ceea 
ce ne confirmă că Isus, fiind Dumnezeu, dar şi Om 
adevărat, ca om, „nu trăieşte într-o atotştiință abstractă, 
ci este înrădăcinat într-o istorie concretă [...]; El a gândit 
şi a învățat în felul oamenilor“ (p. 147).

Lectura acestei cărți poate fi o bună pregătire pentru 
sărbătoarea Naşterii Domnului, inspirând o reflecție 
asupra misterelor credinței, solid fundamentată teologic 
şi exegetic.

Wilhelm TAuWINKL

Copilăria lui Isus

•Joseph Ratzinger - Benedict al XVI-lea, Isus din Nazaret. Copilăria,
•Editura ARCB, București 2013, 172 pagini, indici, bibliografie; preț: 25 lei
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Anul acesta se împlinesc, la 25 decembrie, 
140 de ani de la naşterea Fericitului 

Vladimir Ghika. Faptul de a se fi născut în ziua 
de Crăciun a fost pentru Monseniorul Ghika 
un motiv de a se încredinţa cu totul slujirii lui 
Dumnezeu în semenii săi, fiind astfel un fidel 
imitator al celui pentru care îşi va da viaţa în 
închisoare.

Referitor la naşterea Monseniorului Ghika 
există două documente în original la arhiva 
Ghika ARCB, unul care consemnează naşterea 
şi celălalt privitor la botez. Amândouă 
documentele reprezintă de fapt traduceri 
legalizate în limba franceză. Originalele au fost 
eliberate de Agenţia diplomatică a României 
de la Constantinopol, şi respectiv de Capela 
Ambasadei Rusiei la Constantinopol. Din 
extrasul cu privire la naştere, a cărui traducere 
datează din anul 1891, aflăm faptul că Vladimir 
Ghika s-a născut la data de 13 (după stilul vechi; 
25 după stilul nou) decembrie la Constantinopol, 
unde familia prinţului Ghika se afla în acel 
moment, datorită funcţiei lui Ioan Ghika, 
agent diplomatic reprezentant al României. 
Celălalt document, care este dovada botezului, 
menţionează data când a avut loc acesta: 17 
februarie (1 martie) 1874. Actul mai adaugă 
faptul că părinţii lui Vladimir erau de religie 
ortodoxă. De altfel, Vladimir este botezat în ritul 
ortodox. Botezul are loc în capela Ambasadei 
Rusiei, lucru solicitat de părinţii lui Vladimir 

pentru că nu cunoşteau limba greacă. Naşi au 
fost Grégoire Ghika şi Pulcheria Blaramberg. 
Sacramentul botezului a fost administrat de 
arhimandritul Smaragde, asistat de diaconul A. 
Lebedew şi de psaltul W. Tcherpesky. Extrasul 
de botez a fost eliberat la Constantinopol pe 
24 septembrie 1874, iar traducerea lui în limba 
franceză s-a făcut la 10 aprilie 1886. 

Dintr-o scrisoare adresată de Ioan Ghika 
fratelui său, Constantin, datată 23 ianuarie 1874, 
aflăm care era situaţia familiei în momentul 
naşterii lui Vladimir. Fraţii mai mari erau la 
pat din cauza unei gripe, iar la scurt timp după 
naşterea lui Vladimir, sora Ella s-a îmbolnăvit 
şi ea şi a trebuit să fie izolată. Un incendiu a 
izbucnit apoi în casă şi a provocat anumite 
pagube materiale. Dintr-o altă scrisoare, din 
5 februarie 1874, aflăm că în scurt timp urma 
să aibă loc botezul lui Vladimir, că era o iarnă 
grea, cu zăpadă mare, că familia avea greutăţi, 
cu reparaţiile de după incendiu, cu cheltuielile 
pentru lemne.

Arhiva Ghika ARCB se află în prezent în curs 
de organizare şi sperăm că în curând vor putea 
fi făcute cunoscute şi alte informaţii interesante 
cu privire la viaţa şi activitatea Fericitului            
Vladimir Ghika. 

Iulia CoJoCARIu
Arhiva Ghika

În toate cele cinci parohii vizitate, la ora la care sunt 
scrise aceste rânduri, prezența relicvei în racla de la 

beatificarea din 31 august a produs mare bucurie în rândul 
credincioşilor. Comunitățile noastre catolice şi toți cei care 
le frecventează bisericile au putut să-l cunoască mai bine 
pe Fericitul nostru Martir şi să se încredințeze că mijlocirea 
lui Vladimir Ghika este una reală şi puternică.

Pe când era în viață, Monseniorul obişnuia să spună: 
„Calea mea este calea ferată!” – în sensul că era mereu pe 
drum, pentru a căuta oițele pierdute şi pentru a le aduce 
la bucuria comuniunii cu Dumnezeu. Acum, face acelaşi 
lucru: chiar dacă nu într-un vagon de tren, ajunge la toți 
cei care au nevoie de un model, un sfat, un gând, un ajutor.

Pelerinajul  Monseniorului va continua astfel: între 21 - 
25 decembrie 2013, în parohia Preasfânta Inimă a lui Isus 
din Bucureşti; între 26-29 decembrie, în Parohia Preasfânta 
Inimă a lui Isus din Sinaia; între 30 decembrie –1 ianuarie, 

în Comunitatea Sf. Ioan,  în  Mănăstirea Sfânta Familie 
(str. Jiului 35-37, Bucureşti); între 3 - 5 ianuarie 2014, în 
Parohia Sfânta Cruce din Bucureşti;  între 6 - 8 ianuarie, 
la Biserica Preasfântul Mântuitor (Italiană); între 12 şi 14 
ianuarie, în parohia din Târgu Jiu; între 17-19 ianuarie, în 
comunitatea din Cernavodă.

Trecând prin comunitățile din Arhidieceză, Monseniorul 
ne pregăteşte să celebrăm frumos şi rodnic prima comemorare 
liturgică din 16 mai 2014, lăsând peste tot o părticică din 
rămăşițele sale pământeşti, ca moaşte purtătoare de har 
pentru fiecare dintre noi.

P.S. Puteți urmări pelerinajul în multiplele albume foto 
de pe facebook, pagina Servus Dei Vladimir Ghika, martyr, 
sau cele ale parohiilor vizitate.

Pr. Francisc uNGuREANu

140 de ani de la naşterea Monseniorului Ghika

Pagina Ghika

Ioan Ghika

Vladimir Ghika

Alexandrina Moret de
Blaremberg

Pelerinajul relicvei Fericitului Vladimir Ghika
(18 noiembrie 2013 – 16 mai 2014)
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În fiecare an, în perioada de pregătire a sărbătorii Naşterii 
Domnului, expresia „magia Crăciunului“ a devenit un 

clişeu omniprezent; pare că oricine vorbeşte în public 
despre această mare sărbătoare sau despre vreo activitate 
legată de ea se simte obligat să o folosească. 

Ce-i drept, dacă ne gândim la înțelesul din Antichitate 
al acestui cuvânt, putem găsi o aluzie la evenimentele 
legate de Naşterea Domnului: „magie” însemna, la început, 
învățătura secretă a magilor persani, de care poate nu erau 
străini înțelepții care au urmat steaua, venind să se închine 
Pruncului. Cei trei „crai de la Răsărit“ care apar în colinde 
sunt numiți magoi în Evanghelia după Matei (2, 1), ceea ce, 
în limba greacă, poate însemna „magi“, dar şi „înțelepți“, 
„astrologi“, „preoți persani“. Totuşi, probabil că folosirea, 
atât de frecventă la noi, a expresiei-clişeu amintite nu are în 
vedere aluzia la aceste personaje şi la formația lor.

De fapt, nu putem şti ce înțelege fiecare vorbitor prin 
cuvântul „magie“ asociat Crăciunului; probabil că pentru 
unii, înseamnă orice, iar pentru alții, nu înseamnă nimic, 
aşa cum se întâmplă cu folosirea multor cuvinte în limba 
română de azi. 

Dar dacă luăm termenul de „magie“ în sensul lui de 
bază, şi anume cel de vrăjitorie, aşadar de practici ce 
pretind îmblânzirea unor forțe oculte în folosul propriu 
sau pentru obținerea unei puteri supranaturale asupra 
altor oameni, atunci asocierea lui cu Crăciunul, înțeles ca 
sărbătoare a naşterii Mântuitorului Isus Cristos, este, cel 
puțin pentru creştini, extrem de bizară. Şi aceasta nu doar 
fiindcă învățătura creştină dezaprobă orice formă de magie, 
vrăjitorie sau divinație (inclusiv astrologia), îndemnându-i 
pe credincioşi să-şi pună încrederea exclusiv în Providența 
divină. Mai mult decât atât, potrivit unor comentarii 
patristice, închinarea magilor la Betleem reprezintă tocmai 
sfârşitul astrologiei.

O astfel de mărturie este a Sfântului Grigore de Nazianz, 
care socoteşte că, în momentul venirii magilor de la Răsărit, 
meşteşugul astrologiei ia sfârşit, fiindcă astrologii nu se 
mai închină acum stelelor, ci Regelui Cristos, iar aştrii 
încep să urmeze calea arătată de El (Poeme dogmatice V, 
55-64). La această interpretare trimite Papa Benedict al 
XVI-lea în lucrarea sa Isus din Nazaret. Copilăria, apărută 
de curând şi în limba română (p. 120); autorul explică în 
continuare premisele de la care porneşte Sfântul Grigore, 
amintind că „în lumea antică, aştrii erau considerați puteri 
care determină soarta oamenilor. Planetele purtau nume 
de divinități. După opinia de atunci, ele dominau într-
un fel asupra lumii, iar omul trebuia să caute să ajungă la 
înțelegere cu aceste puteri“ (ibid.).

Cu alte cuvinte, naşterea Mântuitorului îl eliberează pe 
om de dominația idolilor. Ne-am putea întreba însă de ce 
a intrat în planul lui Dumnezeu implicarea unor astrologi 
şi a învățăturii acestora în evenimentele naşterii Pruncului 
de la Betleem? Nu este acest lucru în contradicție cu ceea ce 

spuneam mai sus, şi anume că astrologia este dezaprobată 
de învățătura creştină? 

O remarcă interesantă în acest sens găsim în Comentariul 
la Evanghelia după Matei, atribuit lui Remigius din Auxerre 
(cca. 841-908); discutând despre diferitele opinii privind 
originea magilor, el aminteşte că unii îi considerau caldeeni; 
dat fiind că aceştia se închinau unui astru ca unui zeu, „aşa-
zisul lor zeu le-a arătat că s-a născut adevăratul Dumnezeu“ 
(citat în Toma de Aquino, Catena in Matthaeum, 2, 1). 
Altfel spus, adevăratul Dumnezeu s-a folosit de religia lor, 
poate imperfectă, pentru a-i face să ajungă la cunoaşterea 
adevărului.

Această idee, importantă din punctul de vedere al 
dezbaterilor pe tema dialogului interreligios, se regăseşte 
şi în episodul referitor la profeția lui Balaam. Regele 
Moabului, în slujba căruia se afla acest ghicitor păgân, îi 
cere lui Balaam să-l blesteme pe Israel, însă profetul, în loc 
de blestem, rosteşte o binecuvântare: „O stea se iveşte din 
Iacob; un sceptru se ridică din Israel...“ (Numeri 24, 17). 
Asocierea cu episodul magilor nu provine doar din faptul 
că şi aici se menționează o stea, ci şi pentru că întâlnim din 
nou un demers „păgân“ care intră în planul lui Dumnezeu, 
de data aceasta, de vestire a Mântuitorului în vremea 
Vechiului Testament.

Benedict al XVI-lea, în volumul citat mai sus, remarcă 
faptul că, deşi evanghelistul Matei nu citează profeția 
lui Balaam, aceasta joacă un rol foarte important în 
interpretarea episodului închinării magilor. Ea „va fi 
circulat, într-o formă sau alta, în afara lumii ebraice şi va 
fi dat de gândit oamenilor aflați în căutare“, despre care ne 
putem întreba în ce fel „au putut vedea tocmai în ‘regele 
iudeilor’ pe purtătorul unei mântuiri care îi priveşte şi pe 
ei“ (p. 110-111).

Wilhelm TAuWINKL

Steaua de la Betleem sau sfârşitul magiei

Semnificații teologice
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- comentariu la lecturile biblice -
Cuvântul Domnului

Celebrările liturgice ale sărbătorii Naşterii Domnului 
nostru Isus Cristos se compun dintr-o serie de patru 

Liturghii: o Liturghie în ajun, o Liturghie în miez de noapte, 
o Liturghie în zorii zilei şi, în sfârşit, o Liturghie în ziua 
de Crăciun. Fiecare din aceste Sfinte Liturghii cuprinde 
texte biblice proprii care ne ilustreză, atât prin anunţurile 
profetice, cât şi prin relatările evangheliştilor, modul în care 
Dumnezeu răspunde aşteptărilor şi rugăciunilor noastre de 
a fi salvaţi de răul care ne înrobeşte, ne secătuieşte de viaţă, 
ne dezumanizează. 

Textele profetice ne vorbesc, de exemplu, despre dragostea 
lui Dumnezeu faţă de poporul său suferind, faţă de cei care 
nădăjduiesc în El (Liturghia din ajun), despre promisiunea 
naşterii unui copil care va apărea ca o lumină mare în 
noaptea rătăcirilor şi a suferinţelor poporului (Liturghia din 
miez-de-noapte), despre iminenţa apariţiei Mântuitorului 
(Liturghia din zori) şi despre paşii celui care aduce vestea cea 
bună, vestea mântuirii (Liturghia zilei). La rândul lor, textele 
evanghelice ne descriu, după o incursiune în genealogia 
neamului care l-a „zămislit” pe Isus Cristos, fiul lui David, 
fiul lui Abraham (Liturghia din ajun), împlinirea timpului 
zămislirii şi naşterea Copilului divin de către Maria, 
maica plină de har care a acceptat să aducă în lume pe 
Fiul Celui Preaînalt (Liturghia din miez-de-noapte), graba 
păstorilor de a duce pretutindeni vestea cea bună a naşterii 
Mânuitorului, Cel despre care le-a vorbit îngerul şi pe care 
L-au văzut prunc culcat în ieslea din Betleem (Liturghia din 
zori). Or, despre acel Prunc, Evanghelia zilei de Crăciun 
ne spune că este Cuvântul, acel Cuvânt care era la început 
la Dumnezeu şi care era Dumnezeu, că toate au luat fiinţă 
prin El, că în El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor, iar 
lumina în întuneric luminează şi întunericul nu a cuprins-o 
şi că, în cele din urmă, s-a făcut trup şi a locuit între noi. 
Sfântul evanghelist Ioan ţine să sublinieze în acest text că 
generaţia lui a văzut în Pruncul născut la Betleem toată 
măreţia Lui, măreţie ca a unicului născut din Tatăl, plin de 
har şi de adevăr.

Celelalte lecturi ale celebrărilor Crăciunului nu fac decât 
să confirme, fiecare în felul ei, înnoirea pe care a adus-o în 
lume Fiul lui Dumnezeu. Sfântul Paul ne spune, în Liturghia 

de la miezul nopţii, că harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a 
arătat tuturor oamenilor. El ne învaţă să părăsim păcatul 
şi poftele lumeşti, pentru ca să trăim în lumea aceasta în 
cumpătare, în dreptate şi în pietate,  aşteptând fericirea de 
care sperăm să ne bucurăm, când se va arăta slava marelui 
nostru Dumnezeu şi mântuitor, Isus Cristos, iar la Liturghia 
din zorii zilei, ne spune că El ne-a mântuit, nu pentru faptele 
prin care noi am fi meritat acest lucru, ci din îndurarea lui, 
prin apa botezului, prin care noi am fost renăscuţi şi reînnoiţi 
în Duhul Sfânt. În sfârşit, la Liturghia din ziua de Crăciun, 
autorul epistolei către Evrei atestă, pe un ton foarte solemn, 
că Isus Cristos, fiind strălucirea gloriei şi chipul fiinţei lui 
Dumnezeu şi ţinând toate prin cuvântul său puternic, după 
ce ne-a curăţit de păcate, s-a aşezat de-a dreapta maiestăţii 
dumnezeieşti întru cele de sus.

Aceste texte ale sărbătorii Naşterii Domnului nostru 
Isus Cristos ilustrează, aşadar, ce simte Dumnezeu faţă de 
noi, faţă de suferinţele şi neputinţele noastre şi, mai ales, 
ce face El ca să ne aline, să ne întărească, să ne salveze şi 
să ne repună în demnitatea de fii ai săi. Trimiterea Fiului 
său în lume reprezintă gestul suprem de solidaritate 
al lui Dumnezeu cu noi, oamenii. El vine în condiţia 
noastră umană şi trăieşte împreună cu noi foamea, setea, 
desconsiderarea şi marginalizarea, nedreptăţile dureroase 
venite de multe ori din partea celor care ar trebui să împartă 
dreptatea, prigonirile şi abuzurile de care au parte femeile, 
copiii, tinerii, străinii, exploatările ce vin din partea celor 
care deţin puterea sau din partea ţărilor arogante. Pe de altă 
parte, textele biblice ale sărbătorii Crăciunului ne sugerează 
ceea ce avem noi de făcut ca să ieşim din condiţia de păcat, 
care ne face rău atât nouă, cât şi celor din jurul nostru. 
Prin urmare, numai cel care a făcut experienţa întâlnirii 
cu Mântuitorul, cu lucrarea sa eliberatoare şi, mai ales, cel 
care a făcut experienţa convertirii de la păcat va gusta din 
plin bucuria evenimentelor pe care le celebrăm în aceste             
zile de har.

Pr. Tarciziu ȘERbAN

Sfânta Scriptură

Naşterea Domnului nostru Isus Cristos (Crăciunul)

Liturghia din ajun: Is 62,1-5; Fap 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25
Liturghia din miez-de-noapte: Is 9,2-4.6-7; Tit 2,11-14;
Lc 2,1-14 
Liturghia din zorii zilei: Is 62,11-12; Tit 3,4-7; Lc 2,15-20 
Liturghia zilei: Is 52,7-10; Ev 1,1-6; In 1,1-18

Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, dar unicul său
Fiu, care este spre sânul Tatălui, el l-a făcut cunoscut. (In 1,18)
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Micul Prinț

Într-un oraş, trăia un cizmar 
pe nume Martin Avdeic. 

Lucra într-un subsol, într-o 
cameră mică, cu o fereastră care 
dădea înspre stradă. De aici, el 
putea să vadă doar picioarele 
persoanelor care treceau, dar 
recunoştea multe perechi de 
încălţări pe care le reparase. 
Avea mereu multă treabă, 
pentru că lucra bine, folosea 
materiale de calitate şi nici nu 
cerea mulţi bani.

Cu ani în urmă, îi muriseră 
soţia şi copiii şi ajunsese atât 

de disperat, încât îl considera pe Dumnezeu vinovat de 
necazul său. Apoi, într-o zi, un bătrân din satul său natal, a 
venit să-l caute pe Martin. În faţa bătrânului, care se bucura 
de faimă de sfinţenie, Martin îşi deschise sufletul.

- Nu mai am chef de viaţă. Nu mai am speranţă, îi 
mărturisi Martin.

- Disperarea ta vine din faptul că eşti preocupat doar de 
fericirea ta, îi spuse bătrânul. Citeşte Evangheliile şi vei şti 
cum vrea Dumnezeu să-ţi trăieşti viaţa.

Martin şi-a cumpărat o Biblie şi era hotărât să citească 
doar de sărbători, dar odată ce a deschis-o, i-a pătruns atât 
de mult la inimă, că citea în fiecare zi din ea.

Într-o seară, citind din Evanghelia Sfântului Luca, Martin 
a ajuns la fragmentul ce îl prezintă pe fariseul bogat care l-a 
invitat în casa lui pe Isus. Aici, o femeie păcătoasă i-a spălat 
picioarele lui Isus cu lacrimile ei şi le-a şters cu părul ei. Isus 
i-a spus fariseului: „Vezi femeia aceasta? Am intrat în casa 
ta şi tu nu mi-ai turnat apă pe picioare; ea, însă, mi-a udat 
picioarele cu lacrimi şi mi le-a şters cu părul ei [...]. Tu nu 
mi-ai uns capul cu untdelemn, ea însă mi-a uns picioarele 
cu miresme”. Martin a reflectat îndelung: „Cred că era ca 
mine fariseul acela. Dacă Domnul ar veni la mine, ar trebui 
să mă comport în acelaşi fel?”. Apoi, şi-a sprijinit capul pe 
brațe şi a adormit.

Deodată auzi o voce: 
- Martin! Mâine priveşte afară, în stradă, pentru că eu 

voi veni!
A doua zi, Martin s-a trezit înainte de ivirea zorilor, a 

aprins focul, şi-a pregătit ceva de mâncare şi apoi s-a aşezat 
la masa lui de lucru. Dar se gândea la vocea pe care o auzise 
cu o seară înainte, de aceea, în timp ce lucra, continua să 
se uite în stradă. De fiecare dată când vedea papuci pe care 
nu-i cunoştea, se apleca în față ca să privească şi chipul 
trecătorului. Au trecut un portar, un cărăuş şi un bătrân, 
Stephanic, care lucra pentru un vânzător din cartier. Cu 
lopata, Stephanic a început să dea zăpada din fața ferestrei 
lui Martin, care-şi continua munca.

Când privi din nou pe fereastră, Martin văzu că 

Stephanic sprijinise lopata de perete şi acum stătea ori să se 
odihnească, ori să încerce să se încălzească. Martin a ieşit la 
uşă şi i-a făcut semn: 

- Intră! Vino şi te încălzeşte! Cred că ai înghețat!  
- Dumnezeu să te binecuvânteze!, răspunse Stephanic. 
- Aşază-te şi bea puțin ceai, spuse Martin care privea 

mereu către fereastră.
- Aştepți pe cineva?
Martin i-a povestit despre fragmentul pe care-l citise din 

Evanghelie şi despre vocea care-l înştiințase că Domnul va 
veni la el.

În timp ce Stephanic îl asculta, lacrimile i-au inundat 
obrajii. 

- Mulțumesc, Martin Avdeic. Mi-ai întărit trupul şi 
sufletul, spuse Stephanic şi se îndreptă spre uşă.

Cizmarul nostru îşi reluă lucrul. Privind din nou în 
stradă, văzu cum o femeie, îmbrăcată sărăcăcios, se lupta 
cu viscolul, încercând să ocrotească cu trupui ei copilul pe 
care-l ținea în brațe. Martin ieşi şi o chemă în casă, unde îi 
oferi pâine şi supă.

- Mănâncă şi te încălzeşte!
În timp ce mânca, femeia îi povesti că era soția unui 

soldat care de opt luni fusese trimis departe şi nu mai ştia 
nimic despre el. Ea nu reuşise să-şi găsească de muncă şi a 
trebuit să vândă tot ce avea ca să aibă ce să mănânce; chiar 
cu o zi în urmă, dusese la amanet ultimul său şal.

Martin i-a dat femeii o haină, un pic purtată, dar suficient 
de bună ca femeia să-şi poată înveli copilul, şi nişte bani ca 
să-şi recupereze şalul. Apoi o însoți spre ieşire.

Cizmarul îşi reluă din nou munca. De fiecare dată când 
vreo umbră îi venea pe fereastră, îşi ridica privirea să vadă 
cine este. După puțin timp, văzu o femeie în vârstă care 
vindea mere dintr-un coş; pe spate purta un sac greu, pe 
care voia să-l mute de pe un umăr pe altul. Tocmai trecea pe 
acolo un ştrengar care a luat un măr şi încerca să fugă, dar 
femeia l-a înşfăcat de păr şi-l amenința că-l duce la poliție. 
Martin ieşi în stradă.

- Lasă-l, bunico, să plece! Iartă-l, pentru numele lui 
Dumnezeu!, spuse Martin.

Femeia eliberă băiatul care, l-a îndemnul lui Martin, îi 
ceru iertare bătrânei.

- Acest nemernic merită să fie biciuit, spuse ea supărată.
- Dacă el, pentru un măr, merită să fie biciuit, oare nouă, 

pentru toate păcatele noastre, ce ar trebui să ni se facă?, 
întrebă Martin

Femeia se pregătea să plece şi încerca să-şi pună sacul 
greu pe spate:

- Pot să-l duc eu, că tot avem acelaşi drum, spuse băiatul 
care ceva mai devreme voise să guste din merele bătrânei. 

Femeia a pus sacul pe spatele năzdrăvanului; şi cei doi 
s-au îndepărtat împreună.

Crăciunul lui Martin
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Suflet tânăr

Martin se întoarse din nou la munca lui, dar se făcuse 
deja întuneric şi nu mai vedea prea bine. Aşa că, după ce 
făcu ordine la masa de lucru, aprinse o lampă şi luă de pe 
raft Biblia. Voia s-o deschidă la semn, acolo unde ajunsese 
cu cititul, dar cartea se deschise în altă parte. Apoi, auzind 
paşi, Martin se întoarse. O voce îi şopti:

- Martin, nu mă recunoşti?
- Cine eşti?, întrebă Martin.

- Sunt eu – spuse vocea. 
Şi dintr-un colț întunecat al camerei apăru Stephanic, 

care zâmbi şi apoi dispăru ca un nor.
- Sunt eu – spuse din nou vocea. 
Şi în fața lui Martin a apărut femeia cu copilul în brațe. 

Zâmbi. La fel şi copilul. Apoi dispărură. 
- Sunt eu – spuse încă o dată vocea. 
Bătrâna şi năzdrăvanul cu mărul au apărut şi ei, au 

zâmbit şi apoi s-au făcut nevăzuți.
Martin se simțea fericit şi mulțumit. A început să citească 

Evanghelia acolo unde se deschisese cartea. În partea de sus 
a paginii, a citit: „Am fost flămând şi mi-ați dat de mâncare; 
am fost însetat şi mi-ați dat să beau; am fost străin şi m-ați 
primit”. În partea de jos a paginii, era scris: „Când ați făcut 
toate acestea unora dintre aceştia mici, care sunt frații mei, 
mie mi-ați făcut”.

Martin a înțeles că Mântuitorul venise cu adevărat la el 
în ziua aceea şi el a ştiut cum să-l primească. 

Acesta este Crăciunul!

Cristina ȘoICAN 
Traducere și adaptare după qumran2.net

Gândul meu pentru TINERI

Dragă prietene, căutător de Dumnezeu,

În preajma Crăciunului din 2009 m-am întâlnit cu 
un student şi l-am întrebat: „Cum te mai descurci cu 

provocările vieţii?” Tânărul mi-a răspuns: „Multe nu s-au 
schimbat! Însă, am învăţat să nu mai pun totul la suflet, să 
am o conştiință curată şi să mă exprim şi eu cum pot atunci 
când mi se oferă ocazia”. Era timpul când făceam pachetele 
de Crăciun la Biserica Italiană. L-am invitat să mă ajute 
la cumpărături. Pe drum, îmi spune: „Părinte, viaţa este şi 
rămâne dură! Îmi trece, prin faţa ochilor numai răutatea 
lumii. Colegii cu care am contact parcă nu au conştiinţă. 
Cei mai mulți au alte priorităţi în viață şi un alt limbaj 
în exprimare. Mi se pare că lumea gândeşte altfel de cum 
gândesc eu”. Îl întrerup şi-i spun: „Să nu te descurajezi, eu 
gândesc ca tine. Şi, aşa cum gândim noi doi, mai sunt foarte 
mulţi în lumea aceasta. Ne bucurăm de Crăciun, an de an, 
pentru ca, încetul cu încetul şi cu multă răbdare, toţi să 
fie luminaţi de înţelepciunea Pruncului născut pe paie, în 
Noaptea Sfântă a Crăciunului. Din acest motiv mergem şi 
noi, acum, la cumpărături: este Crăciunul!”

La primul Crăciun din istoria lumii două drumuri s-au 
întâlnit: cel al lui Dumnezeu spre om şi cel al omului spre 
Dumnezeu. Oraşul Betleem, peştera, ieslea au fost locurile 
esențiale ale întâlnirii concrete, punctul de legătură dintre 
veşnicie şi timp, locul unde Iubirea s-a Întrupat, unde 

Cuvântul s-a făcut Trup. Primii care au primit vestea 
Naşterii lui Isus au fost păstorii, oameni simpli, cei care 
făceau de strajă noaptea păzindu-şi turma. Nu au fost 
înştiinţaţi, de către înger, că s-a născut un Mântuitor, nici 
regii din Iudeea, nici guvernatorii Imperiului Roman, nici 
marii preoți de la templu sau înţelepţii timpului! 

Astăzi, Isus se naşte mai departe în lume, iar primii 
autori ai mesajului, că El este Mântuitorul, sunt aceiaşi ca 
acum 2000 de ani. Cristos este primit, înţeles şi respectat 
de cei care nu-şi complică drumul în viaţă, de cei care 
nu-şi construiesc existenţa pe putere, plăcere şi avere, 
de cei cărora nu le este frică să stea de vorbă cu propria 
conştiinţă. Isus se naşte pentru mântuirea noastră şi 
vrea să fie „vizitat” de credincioşi, aşa cum a fost vizitat 
de păstori în acea Noapte Minunată. Oricum, El „ne 
vizitează” şi unde este iubire, răbdare, pace şi iertare 
Pruncul se naşte şi Mântuieşte! Unde este ură, „tensiune”, 
„război”, egoism Pruncul aşteaptă să se nască! Dacă vom 
încerca şi noi ca acolo unde este ură s-aducem iubire, unde 
este „tensiune” s-aducem răbdare, unde este „război” 
s-aducem pace, unde este egoism s-aducem iertare şi unde 
este „întuneric” s-aducem „lumină” înseamnă că Pruncul 
se naşte, înseamnă că este Crăciunul! 

Crăciun Fericit!
Pr. Daniel buLAI
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Naşterea Domnului
- o sărbătoare profund religioasă -

S-a vorbit şi s-a scris mult despre cum să redescoperim 
adevăratul Crăciun sau despre cum să-l redăm 

Crăciunului pe Cristos! S-au derulat numeroase campanii 
care au încercat să readucă Sărbătoritul în centrul 
atenției, adică pe Cristos în inima Sărbătorii. Cu 
toate acestea, comercializarea Crăciunului 
continuă. Şi parcă în fiecare an se adaugă 
noi elemente aspectului comercial. Deja 
din luna noiembrie, marile centre 
comerciale şi nu numai au „îmbrăcat 
haine de sărbătoare”: Crăciunițe 
zâmbitoare, urşi polari pe patine 
de gheață, reni cu ochelari de 
soare, steluțe care se plimbă pe 
role, Moşi Crăciuni la fiecare colț 
de magazin sau cățărându-se pe 
la balcoanele blocurilor... şi multe 
alte personaje care nu au nimic 
în comun cu Solemnitatea Naşterii 
Domnului şi-au făcut apariția în 
peisaj, dorind să amintească apropierea 
acestei sărbători. Şi oamenii intră în acest 
joc de-a Crăciunul, inundă magazinele, umplu 
coşurile de cumpărături, organizează petreceri 
impresionante.

Dar aceasta este adevărata semnificație a Crăciunului? 
Darurile de sub brad? Mesele festive în familie sau cu 
prietenii? Gesturile de caritate pe care, poate, le facem în 
această perioadă? Urările de „Crăciun fericit!” adresate 
celor pe care-i întâlnim?

Nu acesta este Crăciunul! Şi în această perioadă sunt 
oameni îndurerați care nu au cu ce să cumpere nici măcar 
cele necesare  pentru copiii lor. Şi în această perioadă sunt 
oameni trişti pentru că cei dragi ai lor, plecați departe, în 
lume, nu se vor putea întoarce acasă de sărbători. Şi în 
această perioadă, mesele îmbelşugate vor fi pentru mulți 
doar o dorință, nu o realitate. Şi în această perioadă sunt 
oameni nevoiaşi, care au prea puțin, alături de oameni care 
au foarte mult, mult prea mult față de cât este necesar unui 
trai decent. Şi în această perioadă unii oameni, în „spiritul 
Crăciunului”, vor trebui să zâmbească sau poate chiar să 
îmbrățişeze persoane pe care, în alte circumstanțe, le-ar fi 
evitat sau ignorat. 

Atunci, care este sensul originar al Crăciunului? 
Crăciunul este darul pe care Dumnezeu ni l-a făcut 
nouă, trimițându-ni-l pe Fiul său. Probabil aici trebuie 
căutată şi originea cadourilor pe care oamenii şi le fac 
de Crăciun. Crăciunul este sărbătoarea generozității şi a 
iubirii, şi nu pentru că, de obicei, în aceste zile, oamenii 

sunt mai generoşi, ci tocmai pentru că este Sărbătoarea 
care ne aminteşte marele DAR pe care Dumnezeu l-a                                                 
făcut omenirii.

Crăciunul este sărbătoarea lui Dumnezeu care vine 
în întâmpinarea oamenilor, vine să locuiască în 

mijlocul lor. Este sărbătoarea alianței dintre 
Dumnezeu şi oameni. Este sărbătoarea 

Întrupării lui Dumnezeu, a iubirii care 
mântuieşte omenirea.

Înțelegând lucrurile în felul 
acesta, am putea să privim şi să 
trăim Crăciunul altfel, într-un 
mod mai spiritual. Să dăruim 
din ce avem, chiar şi din puținul 
nostru, din timpul nostru, să 
dăruim atenția noastră, prezența 
noastră, zâmbetul nostru, privirea 

noastră binevoitoare. Poate că sună 
banal, oarecum retoric sau a limbaj 

de lemn, dar la aceasta ne îndeamnă 
vocația noastră de creştini: să iubim şi 

să dăruim! Şi nu doar de Crăciun! Dacă 
am risipi mai puțin timp pe lucruri inutile, am 

putea avea mai mult timp pentru cei de lângă noi. 
Şi nu doar de Crăciun! Crăciunul este iubirea în acțiune: 
de fiecare dată când ne exprimăm iubirea față de semenii 
noştri poate să fie Crăciunul; de fiecare dată când dăruim 
ceva semenilor noştri poate să fie Crăciunul.

Naşterea Domnului rămâne o sărbătoare profund 
religioasă, în ciuda agitației comerciale din perioada 
premergătoare Crăciunului. Dacă vom reuşi să ne schimbăm 
perspectiva asupra acestei sărbători atât de frumoase, dar 
atât de umbrite de preamultele luminițe exterioare, va fi 
cu adevărat Crăciunul; un Crăciun creştin, autentic; va fi 
sărbătoarea Naşterii lui Isus în inimile noastre.

E frumos şi legitim ca de Naşterea Domnului să ne 
facem cadouri unii altora, să ne împodobim casele, străzile, 
pieţele oraşelor. Dar toate acestea trebuie să le raportăm la 
simţul religios. Dacă aceste sărbători vor trece şi ne vor lăsa 
aşa cum ne-au găsit – indiferenți față de cei de lângă noi, 
nepăsători față de harul de care sufletul nostru are nevoie - , 
dacă vom petrece şi acest Crăciun fără ca inimile noastre 
să se apropie mai mult de Dumnezeu, fără să se deschidă 
darului iubirii divine, atunci nu am făcut altceva decât să 
asistăm la un spectacol frumos şi, poate, emoționant. Şi, cu 
siguranță, Dumnezeu nu preferă devoțiunile superficiale şi 
tradiționale unei inimi iubitoare. 

Cristina ȘoICAN

Arta de a trăi






