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Micul ziar informatv parohial de Imola de spiritualitate şi atitudine ortodoxă „Graiul Ortodoxiei" este un sfetnic bun al trezirii duhovniceşti şi al desăvârşirii, 
ajută la regăsirea obârşiilor şi la statornicirea valorilor creştine strămoşeşti, îndeamnă, prin rândurile de aur ale sfinţilor mari dascăli şi în văţători ai 
Bisericii, la întărirea credinţei şi urmarea neabătută a căii mîntuirii. 

Postul Naşterii Domnului 
15 noiembrie - 24 decembrie (28 noiembrie - 6 ianuarie) 

Acest post care precede marea sărbătoare a Întrupării 
Domnului este cunoscut de către creştinii ortodocsi sub două 
denumirii: Postul Crăciunului sau Postul Naşterii Domnului. 
Postul Nasterii Domnului sau al Crăciunului închipuie 
ajunarea de patruzeci de zile a Proorocului Moisi, precum şi 
postul patriarhilor din Vechiul Testament care aşteptau 
venirea unui Izbăvitor. După cum aceia au aşteptat venirea 
lui Mesia cu post şi rugăciune, aşa se cuvine să îl aşteptăm şi 
noi creştinii şi să întâmpinăm prin ajunare (post) pe 
Cuvântul lui Dumnezeu Cel Întrupat, născut din Fecioara 
Maria. Postul Crăciunului este un post al bucuriei pentru că el 
precede o sărbătoare a bucuriei: Naşterea Domnului nostru 
Iisus Hristos. Despre folosul oricărui post Sfântul Ioan Gură 
de Aur ne precizează că: „postul potoleşte trupul, înfrânează 
poftele cele nesăbuite, curăţeşte şi înaripează sufletul, îl 
înalţă şi îl urmează" 
Ca durată el ţine 40 de zile începând din data de 28 
Noiembrie şi ţine până la data de 6 Ianuarie inclusiv. Se lasă 
sec în seara prăznuirii sfântului Filip, la 27 Noiembrie. Dacă 
această zi cade Miercurea sau Vinerea, începem postul în 
seara zilei de 27 Noiembrie. 
Felul cum postim în această perioadă conform regulilor 
tipiconale este astfel: 
- abţinere totală de la carne, ouă şi brânză pe toată această 
perioadă, 
- Lunea, Miercurea şi Vinerea mâncăm bucate pregătite fără 
untdelemn şi nu consumăm vin, 
- Marţea şi Joia se dezleagă (adică putem mânca) la 

untdelemn şi vin, 
- Sâmbetele şi Duminicile, până la 2 Ianuarie 
exclusiv, se dezleagă la untdelemn, vin şi peşte. 
- dacă în zilele de Luni, Miercuri şi Vineri prăznuim 
vreun sfânt mare, însemnat în calendar cu cruce 
neagră (+), mâncăm bucate gătite cu untdelemn şi 
bem vin; iar de va cădea hramul bisericii sau 
sărbătoare însemnată în calendar cu cruce roşie (+), 
atunci dezlegăm si la peste. 
- Marţea şi Joia mâncăm peşte, untdelemn şi bem 
vin, numai atunci când în aceste zile cade vreun 
sfânt mare (notat în calendar cu cruce neagră sau 
roşie), ori este hramul bisericii. 
- în ziua de Ajun (6 Ianuarie) se mănâncă tocmai 
seara şi anume: grâu fiert îndulcit cu miere, poame, 
covrig sau turte din făină. 
- în ziua de Crăciun, în orice zi ar cădea mâncăm de 
dulce (adică: carne, ouă, brânză, şi mâncăruri gătite 
cu untdelemn) şi bem vin. 
MÂNCĂM PEŞTE: la Sărbătoarea Intrării în Biserică 
a Maicii Domnului - 4 decembrie chiar dacă această 
sărbătoare ar cădea Miercurea sau Vinerea. De 
asemenea mâncăm peşte în Lunile, Miercurile şi Vinerile acestui post, dacă în aceste zile cade hramul bisericii 
din parohia noastră. Totodată dezlegăm la peşte în zilele cu sfinţi însemnati, dacă aceste zile cad Marţea sau Joia. 
Cu atât mai mult, când Marţea sau Joia se întâmplă să cadă hramul bisericii. 
Acestea sunt câteva din prescripţiile tipiconale legate de felul cum trebuie să postim in această perioadă 
premergătoare Sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, dar bineînţeles că fiecare dintre noi vom ţine 
după putinţa trupului, post mai aspru sau mai uşor dar numai cu binecvântarea duhovnicului. 

Vă dorim Pace și binecuvântare în suflete şi familii!    Post ușor şi cu foloase duhovniceşti! 

 Ne putem ruga singuri acasă, fără a merge la Sfanta Liturghie? 

Care este raportul intre rugaciunea personala, intima si 
rugaciunea Liturgica? Ne putem ruga singuri acasa, facand 
abstractie de Sfanta Liturghie? 
-Parintele Arsenie: Dumneavoastra faceti o confuzie, sa 
stiti... Rugaciunea Liturgica nu se poate compara cu nici o alta 
rugaciune. Sfanta Liturghie este Jerfa fara de sange pe care o 
face Hristos. 
Nu poate exprima mintea omeneasca valoarea si folosele 
Sfintei Liturghii macar in parte. 
Domnul Iisus Dumnezeu este de fata in Sfantul Altar. Si daca 
ar fi cu putinta sa se vada cerurile deschise, nu s-ar putea 
vedea nimic mai mult de cum este in Sfantul Altar, la Sfanta 
Liturghie. Ca: ”Tu esti cele ce aduci, Cel ce te aduci, Cel ce 
primesti si Cel ce imparti, Hristoase Dumnezeul nostru!” 
(Rugaciunea preotului in timpul cantarii Heruvicului) Iata o 
taina nepatrunsa de mintea omului: ca Domnul Hristos 

imprumuta preotului chipul, glasul si miscarea; ca repet, El este Cel ce savarseste dand omului, prin hirotonie, 
mai presus de fire, bogatia harului preotiei, savarsindu-se astfel marile prefaceri ale painii si vinului in Trupul si 
Sangele Mantuitorului ca sa-l avem vazut (prin credinta) permanent in noi, sa ne impartasim cu Trupul si 
Sangele Lui, ”Ca cine nu va manca Trupul Meu si nu va bea Sangele Meu, nu va avea viata intru el” (Ioan 6, 23). 
Iata folosul cel mai desavarsit: ca avand in toata fiinta ta pe Hristos Biruitorul, vei fi luminat si de temut pe tot 
drumul de mare raspundere, al mantuirii tale si al semenilor tai. 

La Sfanta Liturghie primesti intr-
un fel deosebit harul lui 
Dumnezeu, taria cea mare a 
crestinului, aprinzand lumina 
adevarului din om pentru viata si 
lupta impotriva puterilor 
intunericului. 
Iata ca viata noastra este cu 
adevarat conditionata numai de 
aceasta mare Taina a Impartasirii 
cu Trupul si Sangele Domnului. 
Aceasta Sfanta Liturghie, care se 
savarseste intr-un chip atat de 
nepatruns cu cinste, evlavie si 
binecuvantare, are randuite 
rugaciuni si prefaceri adanci 
pentru salvarea de la pieire a 
lumii intregi, vizand direct pe cei pomeniti pentru sanatate, luminare, frumusete si tarie nelimitata asupra 
duhurilor rele. 
Este atat de necesar si de obligatoriu participarea la Sfanta Liturghie, mai mult decat ne sunt necesare lumina si 
aerul. Dumnezeu tine pamantul mai mult pentru Sfanta Liturghie ce se savarseste pe el. Liturghia este cea mai 
mare lucrare pe pamant si folosul dincolo de inchipuire al intregii creatii a lui Dumnezeu. 

 

                                  Învăţătură despre Pomenirea Morţilor 

Sâmbăta este ziua 
rânduită de Biserică 
pentru pomenirea 
morţilor, căci 
Sâmbăta înseamnă 
în ebraică odihnă 
(Şabat). Aşadar, în 
ziua de odihnă 
facem rugăciuni 
pentru cei ce au 
murit, deoarece ei s-
au odihnit de toate 
lucrurile pământeşti 
şi de toate celelalte. 
Iar pomenirea lor s-

a rânduit să se facă în fiecare sâmbătă, dar nu în cea Mare.  
Cunoscând că parastasele, pomenile şi liturghiile făcute pentru răposaţi 
pricinuiesc acestora mare uşurare şi folos, dumnezeieştii părinţi au 
poruncit ca Biserica să le facă şi deseori şi de obşte. Ei au primit această 
poruncă de la Sfinţii Apostoli, precum zice şi Dionisie Areopagitul. Că 
slujbele făcute pentru suflete le sânt de folos, se vede între multe altele şi 
din istoria Sf. Macarie. Acesta a găsit pe când mergea pe drum o căpăţână 
uscată a unui elin păgân şi s-a întrebat: 
"Au, oare, păgânii vreodată oarecare mângâiere în iad?" Căpăţâna i-a 
răspuns: "Au, părinte, mare uşurare când te rogi tu pentru ei." Marele 
Macarie, rugându-se lui Dumnezeu, a făcut aceasta, pentru că dorea să ştie 
dacă slujbele pentru cei mai dinainte adormiţi sânt de vreun folos 
acestora. Dar şi Sf. Grigorie Decalogul a mântuit prin rugăciunile sale pe 
împăratul Traian.Însă Dumnezeu i-a spus să nu se mai roage niciodată 
pentru păgâni. Sfântul Grigorie de Nazianz (Teologul), în cuvântul rostit la 
moartea fratelui său Chesarie, arată că sânt bune pomenile făcute pentru 
cei răposaţi. Iar marele Gură-de-Aur, în tâlcuirea la Epistola către Filipeni, 
spune astfel:"Să purtăm grijă de folosul celor ce au răposat. Să le dăm lor 
ajutorul ce li se cuvine, adică milostenii şi prinoase, căci aceasta le aduce 
uşurare, mare câştig şi folos. Într-adevăr, nu s-au legiuit acestea în zadar şi 
la întâmplare, şi nici n-au fost predate Bisericii lui Dumnezeu fără rost de 

preaînţelepţii ucenici ai Domnului, ca preotul să facă pomenire la 
înfricoşatele taine a celor în credinţă adormiţi."  
Şi iarăşi: 
"La împărţeala averii tale, testamentul tău să aibă împreună-moştenitor, 
cu copiii şi cu rudele tale, şi numele dreptului Judecător, iar pomenirea 
săracilor să nu fie dată la o parte. Eu sânt chezaş de folosul ce-l vei avea." 
Sfântul Atanasie al Alexandriei spune: 
"Chiar dacă s-ar risipi în aer cei săvârşiţi în credinţă, nu înceta a aprinde la 
mormânt candelă şi lumânări, chemând în ajutor pe Hristos Dumnezeu. 
Candela şi lumânările sunt primite de Dumnezeu şi aduc multă răsplată: 
dacă mortul a fost un păcătos - ca să-i dezlege păcatele; dacă a fost un om 
drept - ca să i se facă adăugire de răsplată; iar dacă a fost poate cineva 
străin şi sărac şi nu are pe nimeni să-i poarte de grija întru aceasta, atunci 
Dumnezeu, care este drept şi iubitor de oameni, va da pe deasupra şi 
aceluia din pricina sărăciei, în chip potrivit, milă după cum Însuşi ştie. De 
altfel, şi cel care aduce prinoase pentru unii ca aceştia ia parte împreună 
cu ei la răsplată, ca unul ce a arătat dragoste pentru mântuirea aproapelui, 
ca şi acela care unge cu mir pe altul, el mai întâi miroase frumos. Şi, 
dimpotrivă, cei care nu îndeplinesc făgăduinţele şi legămintele făcute de 
cei morţi vor fi negreşit osândiţi."După cum spun dumnezeieştii Părinţi, 
sânt de folos celor morţi toate cele ce se fac pentru ei până la a doua 
venire a lui Hristos şi mai cu seamă acelora care au săvârşit puţine fapte 
bune în timpul când erau printre cei vii.Trebuie să se ştie că dincolo ne 
vom cunoaşte toţi unii pe ceilalţi, chiar şi pe aceia pe care nu i-am văzut 
niciodată, după cum spune dumnezeiescul Gură-de-Aur, care dovedeşte 
aceasta cu pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr. Cu toate acestea, 
nu ne vom vedea sub un chip trupesc, toţi vom avea aceeaşi vârstă, ne 
vom cunoaşte cu ochiul pătrunzător al sufletului, după cum spune Sf. 
Grigorie Teologul în cuvântul rostit la moartea lui Chesarie:"Atunci, 
preaiubite frate, te voi vedea luminos şi slăvit, aşa cum de multe ori mi te-
ai arătat în vis!"Iar marele şi slăvitul Atanasie zice:"Şi până la învierea 
obştească s-a dat sfinţilor să se cunoască unul pe altul şi să se bucure 
împreună. Dar păcătoşii sânt lipsiţi de acest har. Sfinţilor mucenici li s-a 
dat să privească şi să cerceteze cele ce se fac de noi. La învierea cea de 
obşte, insă, când se vor arăta faptele ascunse ale tuturor, toţi ne vom 
cunoaşte unii pe alţii."Sufletele drepţilor petrec acum în locuri deosebite; 

iar dimpotrivă, sufletele păcătoşilor, la rândul lor, unele se întristează în 
nădejdea mântuirii, iar altele se întristează în aşteptarea cumplitelor 
chinuri. 
Nu toţi cei care au căzut în prăpăstii, în foc şi în mare şi au murit, sau cei 
care au pierit de frig sau de foame, au pătimit acestea din porunca lui 
Dumnezeu. Hotărârile lui Dumnezeu sunt aşa: unele din ele se fac prin 
bunăvoinţa Sa, iar altele prin îngăduinţă. Dar şi unele şi altele se săvârşesc 
spre înştiinţare, ameninţare şi înţelepţire a celorlalţi. Prin raţiunea Sa mai 
dinainte cunoscătoare, Dumnezeu ştie şi cunoaşte totul şi se săvârşesc 
toate prin voinţa Lui, după cum spune Sfânta Evanghelie despre păsările 
cerului. Nu Dumnezeu este, însă, Cel ce hotărăşte ca omul să moară într-
un chip sau altul. Dumnezeu a hotărât o dată pentru totdeauna lungimea 
vieţii omeneşti şi felurile în care poate muri omul. Iar dacă Sf. Vasile cel 
mare vorbeşte de predestinarea vieţii, atunci face aluzie la cuvintele: 
"Pământ eşti şi în pământ vei merge".  
Căci apostolul spune scriind corintenilor:  
"Pentru că vă împărtăşiţi cu nevrednicie, pentru aceea sânt între voi mulţi 
neputincioşi şi bolnavi şi mulţi mor." Iar psalmistul spune: "Nu mă smulge 
în mijlocul zilelor mele"; şi "cu palme măsurate ai pus zilele mele." Iar 
Solomon zice: "Fiule, cinsteşte pe tatăl tău ca să trăieşti mulţi ani!"; şi 
iarăşi "Ca să nu mori înainte de vreme." În cartea lui Iov, Dumnezeu zice 
lui Elifaz: "V-as fi pierdut pe voi, dar n-am făcut-o din pricina robului Meu 
Iov." Din aceste locuri din Scriptură se vede că viaţa nu are hotar. Iar dacă 
afirmă cineva aceasta, atunci înţelege prin hotar voinţa lui Dumnezeu. 
Într-adevăr, Dumnezeu adaugă zile cui vrea, iar altuia i le micşorează; pe 
toate însă le rânduieşte spre folos. Prin urmare, hotarul vieţii fiecărui om, 
după cum spune marele Atanasie, este voinţa şi sfatul lui 
Dumnezeu.Pruncii morţi botezaţi se bucură de desfătarea bunătăţilor 
cereşti. 
După ce a ieşit sufletul din trup, nu se mai îngrijeşte de cele de aici, ci 
totdeauna se îngrijeşte de cele de acolo. Facem parastas de trei zile pentru 
că în a treia zi omul îşi schimbă înfăţişarea; parastas de nouă zile, pentru 
că atunci începe să se descompună trupul, afară de inimă; şi parastas de 
patruzeci de zile, pentru că atunci se pierde şi inima. 

Rugăciunea de duminică 

Ziua Duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea şi ai răscumpărat pe om. Ţie deci, iubitorule de oameni, Doamne, mă închin şi-Ţi 
mulţumesc foarte pentru Darurile cele mari ce ai făcut şi le faci tuturor făpturilor Tale. 
Inima mi se bucură şi se desfătează când stau şi cuget cum că numai Tu Însuţi eşti Dumnezeu Atotsfânt, Atotânţelept, Atotputernic, necuprins, încât nici o bunătate şi 
nici o mărire nu-Ţi lipseşte. Tu eşti Unul Dumnezeu în Trei Feţe: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu adevărat şi Te mărturisesc şi Te măresc, 
Ţie mă închin şi-Ţi servesc pururea, cu toată inima şi cu toata puterea. 
O, Părinte Sfinte, îndură-Te de noi! O, Binecuvântat Fiu al lui Dumnezeu, mântuieşte-ne de iad! O, Duhule Sfinte, dă-mi Darul şi acoperământul Tău! 
Mult îndurate Stăpâne, rogu-Te, să uiţi păcatele mele cele multe, după mulţimea îndurărilor Tale. Mulţumesc din toata inima pentr-u bunătăţile ce-mi trimiţi în toate 
zilele, mai vârtos însă pentru răbdarea Ta cea mare, că nu m-ai pedepsit după mulţimea păcatelor mele, ci aştepţi căinţa mea, ca un iertător Atotbun şi îndurat. 
Doamne Iisuse Hristoase, dă-mi Darul, ca să petrec bine şi creştineşte în această săptămână şi să nu mai păcătuiesc Ţie, nici cu cugetarea, nici cu cuvântul nici cu fapta 
întru mărirea şi onoarea Învierii Tale celei de-a treia zi şi a venirii Duhului Tău Celui Sfânt asupra Apostolilor. 
Îndeosebi mă rog pentru ajutorul Tău, Prea Bunule Stăpâne, ca să mă cunosc pe mine, să mă căiesc de păcatele mele şi să mă îndreptez cu mărturisirea; iar în ora morţii 
să fiu aflat pregătit, cuminecat şi cu inima curată, şi să fiu aflat demn de Împărăţia Ta cea veşnică. Amin.  

 

 

Patriarhul Kirill este văzut de către 
ruși, în primul rând, drept un lider 

spiritual al națiunii 
Patriarhul Kirill este cunoscut astăzi 
majorității rușilor: 62% dintre respondenți au 
fost capabili de a numi, numele Prea Fericirii 
Sale, relatează Agenția de Presă "Interfax", cu 
referire la sondajele sociologilor publicate 
recent. Potrivit acestora, cele mai bine 
informați, s-au dovedit a fi respondenții cu 
vârstă apropiată de pensionare (71-72%), 
precum și persoanele cu studii superioare 
(64%), care trăiesc în Moscova și Sankt 
Petersburg (75%).Nu știu numele 
Patriarhului peste o treime din respondenți 
(35%), cea mai mare parte a tinerilor (52%), 
locuitorii din orașele mari (47%). Sondajul a 
fost realizat în 138 localități de 46 regiuni, ale 
Rusiei. 
Pentru populația țării, Patriarhul este mai 
ales mentorul moralei națiunii (45%), și doar 
apoi șef al uneia dintre confesiunile religioase 
(37%). Cel mai rar, Patriarhul este perceput 
de către cetățeni ca un lider politic sau 
membru a guvernului rus (9%). 
Drept lider duhovnicesc, Patriarhul este 
perceput în primul rând de femei(48%), cât și 
de respondenții care nu au studii superioare 
(44-46%). Ca șef al uneia dintre confesiuni 
Patriarhul este primit de primit mai mult de 
bărbați (40%), ruși cu studii superioare 
(41%) și locuitorii celor două capitale 
(49%).La 20 noiembrie, Patriarhul Moscovei 
și al Întregii Rusii Kirill a sărbătorit 66 de ani. 
El a fost ales în scanul de Patriarh la27 
ianuarie 2009. 

http://graiulortodox.wordpress.com/
http://graiulortodox.wordpress.com/
http://www.ortodoxia.md/images/stories/peisaje/is_7_3.jpg
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Preot  sau  popă? 
Nu puţini sunt aceia care cred că fie spui "preot", fie spui "popă", de fapt, te 
referi la aceeaşi persoană, la aceaşi slujire, la aceeaşi formare duhovnicească a 
aceluiaşi om, pentru că cele două cuvinte sunt sinonime. FALS! 
Pentru a înţelege de ce nu sunt sinonime cele două cuvinte, iată pe scurt 
portretul celor doi: 
Preot: 
- slujitor prin vocaţie, 
- urmează Teologia şi îmbrăţişează preoţia din convingere 
- slujeşte din dragoste, fără a face diferenţe între oameni 
- nu uită că este slujitor al Domnului, purtându-se ca atare în orice împrejurare 
- scopul său este de a aduce pe cât mai mulţi pe Calea lui Dumnezeu 
- predică prin propria lui viaţă pe Hristos, vorbind din inimă ceea ce el însuşi 
crede şi trăieşte 
Popa: 
- slujitor prin circumstanţe 
- urmează Teologia şi calea preoţiei din interes 
- socoteşte preoţia un "job" ca oricare altul şi de multe ori îl veţi auzi spunând: 
"sunt preot numai cât sunt în biserică, în rest sunt şi eu ca ceilalţi oameni" 
- nu poarta reverenda, decât la biserica, pentru a nu se "da de gol" 
- scopul său principal este de a obţine câştiguri trecătoare pentru sine 
- predică numai din cărţi şi tratate teologice, idei citite, nu trăite  
Şi cu toate acestea, trebuie sa ştiţi ca Tainele săvârşite după tipic sunt valide 
indiferent dacă slujitorul este "preot" sau "popă". 
Diferenţa nu se face la acest capitol ci la un altul foarte important numit: 
Judecata lui Hristos, când toţi vom da seama ! 

Acest scurt articol nu este o invitaţie la judecarea slujitorului de la Sfântul Altar ci doar o explicaţie duhovnicească a celor doi termeni folosiţi atât de des. 

Tot la aceeași temă:                                                                                                                                                                               Cu dragoste Părintele Sergiu! 

,,Popă" sau ,,preot" 
Ca în toate religiile, şi în creştinism există slujitori ai 
cultului, adică persoane special alese şi rânduite pentru 
îndeplinirea îndatoririlor rituale.În religia creştină, ei 
fac parte din ceea ce numim cler sau ierarhie 
bisericească. Această ierarhie cuprinde trei trepte sau 
grade: arhierei, preoţi şi diaconi. Aceştia constituie 
ierarhia superioară, pentru că există şi o ierarhie 
inferioară care cuprinde: ipodiaconi (subdiaconi), 
lectori, cântăreţi şi alţii.În cele ce urmează ne vom 
referi la modul de adresare faţă de aceşti slujitori 
bisericeşti, adresare care este foarte confuză în lumea 
neclericală. 
De la început trebuie să spunem că toate aceste trepte 
ale ierarhiei se primesc printr-o slujbă specială de 
sfinţire, care se numeşte Taina sfintei Hirotonii, actul 
sfinţirii în sine se numeşte hirotonire sau hirotonisire. 
Slujba este oficiată numai de arhierei, un şi de preoţi şi 
diaconi. Un arhiereu este sfinţit de către trei arhierei, 
iar preotul şi diaconul sunt sfinţiţi de către un arhiereu. 
Aşadar, persoanele clerice, membrii ierarhici sunt 
sfinţiţi şi un sfinţi, sfinţenia fiind o calitate pe care o 
dobândesc numai anumite persoane, recunoscute şi 
proclamate ca atare de către Biserică.Arhiereul este 
persoana sfinţită care deţine puterea bisericească, 
adică învăţătorească, sfinţitoare şi de conducere, în 

deplinătatea ei. Arhiereul mai poartă şi numele slav de 
Vlădică. Toţi arhiereii sunt egali între ei sub aspectul 
deţinerii şi exercitării puterii bisericeşti. Ei se 
deosebesc din punct de vedere administrativ. În acest 
sens, în administraţia bisericească există mai multe 
trepte ale arhieriei.  
Aşa, de exemplu, conducătorul titular al unei episcopii 
sau eparhii se numeşte episcop. El poate să aibă un 
vicar sau ajutător care se numeşte arhiereu – vicar. 
Unui episcop ne adresăm cu formula ,,Prea Sfinţite 
Părinte Episcop, Prea Sfinţia Voastră, Prea Sfinţia Ta". 
Apelativul ,,Prea Sfinte" un este corect. Mai există şi 
formula, întrebuinţată în Bisercile de limbă greacă, 
,,Prea Sfinţite Stăpân" , pe care o folosim şi în Biserica 
Ortodoxă Română. Conducătorul titular al unei 
arhiepiscopii, adică al unei unităţi bisericeşti 
superioare episcopiei, se numeşte arhiepiscop. Modul 
de adresare este ,,Înalt Prea SfinţitePărinte 
Arhiepiscop".Mai multe arhiepiscopii şi episcopii 
alcătuiesc o mitropolie. Conducătorul unei mitropolii 
se numeşte mitropolit, căruia ne adresăm cu formula 
,,Înalt Prea Sfinţite Părinte Mitropolit".Unitatea 
bisericească cea mai mare este patriarhia, care 
cuprinde mai multe mitropolii şi care este condusă de 
un patriarh. Modul de adresare pentru patriarhi este 

,,Prea Fericite Părinte Patriarh", ,,Prea 
Fericirea Voastră". În Biserica Romano – 
Catolică şi în unele Biserici ortodoxe se 
întrebuinţează formula ,,Sanctitatea 
Voastră". Arhiepiscopii, mitropoliţii şi 
patriarhul au vicari sau ajutători care se 
numesc episcopi vicari.Toţi arhiereii vicari, 
episcopii, arhiepiscopii, mitropoliţii şi 
patriarhii se mai numesc ierarhi. Ei 
alcătuiesc înalta ierarhie.Cât priveşte a 
doua treaptă a ierarhiei bisericeşti, 
denumirea corectă este cea de preot şi nu 
de popă, care este termen de origine slavă 
şi care are un sens popular cu iz de dispreţ 
şi ironie.  
Unui preot ne adresăm cu formulele: 
,,cucernice sau prea cucernice părinte", 
,,părinte", ,,sfinţia voastră", ,,sfinţite 
părinte", ,,cinstite părinte". 
 
Pentru slujitorii din treapta a treia, adică 
diaconii, întrebuinţăm formulele: ,,părinte 
diacon", ,,sfinţia voastră", ,,cucernice sau 
preacucemice părinte diacon". 

 

Moastele sfintei Mari Mucenite Ecaterina aduse in parohia cu sfintii 

ocrotitori imparati  Constantin  si  Elena… 

Sfintele Moaşte 

Moaştele Sfintei Ecaterina au fost duse de un înger în Muntele Sinai. În secolul IX sau X, 
printr-o descoperire minunată, venerabilul cap al Sfintei Muceniţe împreună cu mâna 
stângă au fost găsite şi duse cu mult respect în biserica din Mănăstirea Sinai, zidită de 

împăratul Iustinian cel Mare în secolul IV. 

Un fragment din Moaştele Sf. Ecaterina se găsesc şi la biserica Sf. Ecaterina din Bucureşti 

     Viaţa si Patimirea Sfintei Muceniţe Ecaterina 

Vieţuind în Alexandria—centrul cunoaşterii 
elenistice—şi posesoare a unei frumuseţi şi 
inteligenţe neobişnuite, Ecaterina a primit o 
educaţie deosebit de aleasă, studiind lucrările 
celor mai mari filozofi şi dascăli ai antichităţii. 
Tineri din cele mai bogate familii ale imperiului 
cereau mâna frumoasei Ecaterina, dar nici unul 
nu a fost ales. Le-a spus părinţilor că nu se va 
căsători decât cu cineva care o va depăşi în 
celebritate, bogăţie, frumuseţe şi înţelepciune. 
Mama Ecaterinei, creştină în ascuns, a trimis-o la 
propriul ei duhovnic – un Sfânt Părinte care se 
îndeletnicea cu rugăciunea în singurătate într-o 
peşteră, nu prea departe de oraş. După ce a 
ascultat-o pe Ecaterina, părintele i-a spus că el 
cunoaşte un tânăr care o depăşeşte în toate, 
adică "Frumuseţea lui este mai strălucitoare 
decât strălucirea soarelui, toată creaţia se 
supune înţelepciunii lui, bogăţiile lui sunt 
răspândite în întreaga lume, - ceea ce nu 
diminuează ci, dimpotrivă, sporeşte nespusa sa 

nobleţe". Imaginea cerescului Mire produse în mintea tinerei fecioare o dorinţă arzătoare de a-l vedea. Adevărul, 
după care sufletul ei tânjea, i se va revela. La despărţire, i-a înmânat Ecaterinei o icoană cu Maica Domnului cu 
Pruncul Iisus în braţe şi a sfătuit-o să se roage cu credinţă către Regina Raiului - Maica Cerescului Mire – pentru 
a o învrednici cu vederea Fiului Său. 
Ecaterina s-a rugat toată noaptea şi i-a fost dat să o vadă pe Preasfânta Fecioară, care, după ce a îngenunchiat 
înainte-I, I l-a trimis pe divinul său Fiu să o vadă. Dar Fiul şi-a întors faţa de la ea spunând că El nu o poate privi 
pentru că era urâtă, dintr-un neam de rând, calică şi fără minte ca oricare alta — fără să fie spălată cu apa 
Sfântului Botez şi fără pecetea Duhului Sfânt. Ecaterina s-a întors la părinte adânc întristată.  
El a primit-o cu multă dragoste, a învăţat-o credinţa creştină şi a îndemnat-o să-şi păstreze puritatea şi 
integritatea şi să se roage neîncetat; apoi, asupra ei, a săvârşit taina Sfântului Botez. Apoi, iarăşi i s-a arătat 
Maica Domnului cu Pruncul. Acum, Domnul a privit-o cu tandreţe şi i-a dat un inel — un dar nespus de frumos 
de la Mirele Ceresc. 
În timpul acesta, împăratul Maximinus a mers el însuşi în Alexandria pentru o sărbătoare păgână. Din cauza 
aceasta, sărbătoarea a fost deosebit de fastuoasă şi cu o participare foarte numeroasă.  
Ţipetele animalelor sacrificate, fumul şi mirosul jerfelor, focurile aprinse neîncetat şi agitaţia mulţimilor 
copleşeau Alexandria. De asemenea, erau aduse şi jertfe umane — pentru că aveau grijă să îi arunce în foc pe 
acei adepţi ai lui Hristos care nu îl lepădau în timpul torturilor. Iubirea Sfintei pentru mucenicii creştini şi 

dorinţa ei arzătoare de a le uşura soarta au 
făcut-o pe Ecaterina să meargă la marele 
preot păgân şi conducător al imperiului, 
împăratul-persecutor Maximinus.  
Prezentându-se singură, Sfânta şi-a 
mărturisit credinţa într-un singur 
Dumnezeu adevărat şi cu multă 
înţelepciune a denunţat greşelile păgânilor. 
Frumuseţea fecioarei l-a captivat pe 
împărat. Pentru a o convinge şi ai arăta 
superioritatea credinţei păgâne, împăratul 
a poruncit strângerea a 50 din cei mai 
învăţaţi oameni (oratori) ai imperiului, dar 
Sfânta i-a învins cu înţelepciunea ei, astfel 
încât ei înşişi au crezut în Hristos. Sfânta 
Ecaterina i-a întărit cu semnul crucii, iar ei 
au acceptat cu curaj moartea pentru 
Hristos fiind arşi din porunca împăratului. 
Maximinus, nemai sperând să o convingă 
pe Sfântă, a încercat să o ademenească 
promiţându-i bogăţii şi faimă. Primind un 
refuz hotărât, împăratul a ordonat să fie 
supusă unor teribile torturi şi apoi a 
aruncat-o în închisoare. Împărăteasa 
Augusta, care auzise multe despre Sfântă, a 
dorit să o vadă. Convingându-l pe 
comandantul armatei să o însoţească cu un 
detaşament de soldaţi, Augusta a mers la închisoare. Împărăteasa a fost impresionată de tăria de spirit a Sfintei 
Ecaterina, a cărei faţă era învăluită de Harul Dumnezeiesc. Sfânta Mucenică a explicat învăţăturile creştine 
noilor-sosiţi, iar ei, crezând, au fost convertiţi la creştinism. 
În ziua următoare, iarăşi au adus mucenica în faţa curţii de judecată, unde, sub ameninţarea că va fi trasă pe 
roată, au îndemnat-o să se dezică de credinţa creştină şi să aducă jertfe zeilor. Sfânta l-a mărturisit cu tărie pe 
Hristos şi ea însăşi s-a apropiat de roata de tortură, dar un înger a lovit instrumentele de tortură, care s-au rupt 
în bucăţi, în timp ce mulţi păgâni treceau pe alături. Văzând această minune, împărăteasa Augusta şi curteanul 
Porfirie împreună cu 200 de soldaţi au mărturisit credinţa lor în Hristos în faţa tuturor, apoi fiind decapitaţi. 
Maximinus a încercat iarăşi să o ademenească pe Sfânta Mucenică, propunându-i să se căsătorească cu el, şi 
iarăşi a avut parte de un refuz. Sfânta Ecaterina şi-a maărturisit cu tărie fidelitatea faţă de Mirele Ceresc, Hristos, 
şi apoi după o rugăciune către El, ea însăşi şi-a pus capul pe butuc sub sabia călăului.  

Rugaciunea Sfintei Mare Mucenite Ecaterina (inainte de pamantescul sfarsit) 

"Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, mulţumescu-Ţi că ai pus pe piatra răbdării picioarele mele şi ai 
îndreptat paşii mei. Tinde-Ţi acum prea cinstitele Tale palme pe care le-ai întins pe Cruce şi primeşte sufletul 
meu, pe care l-am adus Ţie ca jertfă, pentru dragostea Ta.Adu-Ţi aminte, Doamne, căci trup şi sînge sînt, şi nu 
lăsa greşelile mele cele făcute din neştiinţă, ca să fie arătate de cumpliţii ispititori la înfricoşata Ta judecată, ci 
spală-le cu sîngele pe care-l vărs pentru Tine şi rînduieşte ca trupul acesta, care, rănindu-se, se taie cu sabia, să 
fie nevăzut de vrăjmaşii tăi cei ce mă prigonesc.Caută dintru înălţimea Ta, Doamne, şi asupra poporului acestuia 
ce stă înainte şi-l povăţuieşte la lumina cunoştinţei Tale. Şi acelora care vor chema prin mine numele Tău Cel 
preasfînt, dă-le toate cererile cele spre folos, pentru ca de toţi să se laude măririle Tale în veci". 
Rugaciunea noastra inaltata catre Sfanta Mare Mucenita Ecaterina Inteleapta si frumoasa Ecaterina, vrednica 
Mucenita a lui Hristos, primeste aceasta putina rugaciune a noastra si te roaga pentru noi sa ne daruiasca bunul 
Dumnezeu iertare pacatelor, pace, sanatate si ajutor in toate cele bune, cantand lui Dumnezeu.Cantare de 
multumire iti aducem tie noi, smeritii, caci cu mare dar ne-ai invrednicit pe noi jertfindu-te pe tine insati pentru 

dragostea dreptei credinte. Primeste dar, Mucenita, aceasta rugaciune 
si ne da vindecare neputintelor in tot cursul vietii noastre, pentru ca 
dimpreuna cu tine sa binecuvantam pe Dumnezeu. 
Vindeca ranile sufletelor noastre, Mare Mucenita, ca greu patimim, si te 
roaga pentru noi Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, sa ne 
izbaveasca de ispitele ei de primejdiile cu care vrajmasul ne ingrozeste; 
pentru aceasta, stiindu-te pe tine grabnica aparatoare de vrajmasi tie 
ne rugam .Facerilor de bine ale tale nu suntem vrednici a multumi, 
Ecaterina, pentru ca nici o sarguinta n-am pus care sa ne apropie de 
dragostea lui Dumnezeu si nici un bine n-am lucrat pentru aproapele 
nostru, care sa ne aduca indurare, ci tu, ca buna si blanda ce esti, roaga-
te lui Dumnezeu sa ne ierte nesocotinta si pacatele noastre si sa primeasca acest cuvant de smerenie: Aliluia 

 

 

 

Prima şcoală privată ortodoxă din 
Timişoara, inaugurată în urma unei 

investiţii de 400.000 de lei 
Prima şcoală privată ortodoxă din Timişoara a fost inaugurată, 
de curând, investiţia fiind de 400.000 de lei românești, iar în 
acest an şcolar vor funcţiona doar două clase, cea pregătitoare şi 
clasa I, cu un total de 21 de elevi care vor participa zilnic la 
rugăciuni, vor învăţa să grădinărească sau să gătească. Şcoala 
"Sfântul Antim Ivireanul" a fost inaugurată, la Timişoara, într-o 
clădire care aparţine Primăriei, situată într-un cartier mărginaş 
al municipiului, şi care a fost reabilitată cu suma de 400.000 de 
lei, bani ce provin de la Arhiepiscopia Ortodoxă a Timişoarei, din 
donaţii din partea unor parohii din Timişoara, precum şi cu 
ajutorul Bisericii romano-catolice din Bavaria, care a oferit 
mobilierul, transmite corespondentul MEDIAFAX. 
Şcoala se află sub patronajul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a 
Timişoarei. 
Şcoala va fi una cu clasele I-IV, însă în acest an şcolar vor 
funcţiona două clase - cea pregătitoare şi clasa I -, ai căror elevi 
vor participa la ateliere practice, la cursuri de limbi străine şi la 
rugăciuni. 
Cele două săli de clasă, unde vor învăţa 21 de elevi, sunt deja 
pregătite pentru începerea cursurilor: au mobilier nou, băncuţe 
cu scăunele, dulapuri pentru rechizite şi materiale de lucru, 
machete cu importante edificii din lume şi trei icoane, dar şi o 
cruce, deasupra celor două table albe din fiecare clasă. 
"Avem două învăţătoare şi profesori pentru atelierele de după-
amiază. Orele sunt conform programei şcolare naţionale şi au 
ateliere de limbi străine, de gătit, lucru manual, grădinărit, la 
care elevii participă după-amiază. Învăţătoarele au fost alese în 
urma unei selecţii, după ce au fost depuse aproximativ 40 de CV-
uri", a declarat corespondentului MEDIAFAX Ioana Popescu, 
administratorul şcolii. Deşi anul şcolar începe în 17 septembrie, 
la Şcoala "Sfântul Antim Ivireanul" elevii vor merge la cursuri 
începând din 10 septembrie. Părinţii au fost de acord, iar 
învăţătorii îi vor ajuta pe cei mici să se acomodeze cu şcoala şi cu 
disciplinele pe care le vor studia aici. "Şcoala noastră este 
autorizată de Ministerul Educaţiei. În judeţul Timiş mai există şi 
alte unităţi de învăţământ confesionale, dar aceasta este prima 
ortodoxă. Ea funcţionează după normele elaborate de Ministerul 
Educaţiei, după o programă şcolară naţională, dar, desigur, 
există şi discipline specifice, pe care elevii le învaţă în acest loc", 
a declarat Vasile Miclăuş, inspector şcolar în cadrul 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş. La această unitate 
costurile de şcolarizare sunt de 500 de lei pe lună pentru un elev 
şi 750 de lei pe lună în cazul în care sunt doi fraţi. Totodată, la 
instituţie va funcţiona şi un program "Şcoala după şcoală", iar 
costurile pentru cei care optează doar pentru acest program 
sunt de 300 de lei pe lună. Potrivit administratorului unităţii de 
învăţământ, pentru elevii care provin din familii cu venituri 
reduse sunt asigurate burse care acoperă 80 la sută din 
cheltuieli, adică 400 de lei pe lună, iar diferenţa o plătesc 
părinţii. În ceea ce priveşte cursurile speciale la care participă 
elevii, acestea sunt asigurate în orele de după-amiază. Este 
vorba despre limbi străine - germana, engleza şi franceza -, 
despre cursurile practice în cadrul cărora cei mici vor învăţa să 
gătească diverse mâncăruri, lucrul manual sau chiar 
grădinăritul, în curtea şcoliifiind plantate legume şi flori. 
"În fiecare dimineaţă, elevii vor participa la rugăciuni. Nu putem 
vorbi de ore de rugăciune, ci mai degrabă de minute de 
rugăciune, prin care elevii se vor apropia de Dumnezeu", a 
declarat preotul Cristian Pavel, consilier al Arhiepiscopiei 
Timişoarei.Şcoala este deschisă de luni până vineri, între orele 
8.00-17.00.Programul zilnic al elevilor va începe de la ora 8.00, 
iar de la ora 8.30 se va lua micul dejun în bucătăria proprie. De 
la ora 8.45 până la 9.00 va avea loc un moment de rugăciune, iar 
de la 9.00 vor începe cursurile. Între orele 13.00 şi 13.30 se va 
servi prânzul. Apoi, timp de aproximativ 30 de minute va fi timp 
de odihnă, iar de la ora 14.00 şi până la ora 17.00 are loc 
pregătirea temelor şi atelierele practice (gătit, grădinărit, lucru 
manual). La inaugurarea şcolii au fost prezenţi părinţi şi elevi 
care vor învăţa aici, dar şi aproximativ 20 de preoţi din partea 
Arhiepiscopiei, din parohie şi din parohiile vecine. De asemenea, 
au mai luat parte şi viceprimarul Timişoarei Sorin Grindeanu şi 
prefectul de Timiş, Eugen Dogariu.  
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