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DEPRE SFINTI SI SFINTENIE 

 

  Calendarul nostru este plin de nume, care au intrat in istoria Bisericii, datorita unui motiv 

comun tuturor: SFINTENIA. Sunt doar cateva din numele celor care au atins acest ideal, 

majoritatea dintre ei, cunoscuti doar de Dumnezeu nefiind cunoscuti de noi. 

  Sfintii au fost oameni ca si noi cu ispite, cu greutati, cu caderi, cu ridicari, care insa s-au 

straduit, si au reusit sa ajunga la un anumit stadiu de asemanare cu Dumnezeu. Aceasta, datorita 

faptului ca sfintenia la urma urmei inseamna asemanare cu Dumnezeu.  

  Apostolul Petru, unul care a lucrat in viata pentru raspandirea cuvantului Lui Iisus Hristos le 

spune crestinilor: “Pentru aceea, încingând mijloacele cugetului vostru, trezindu-vă, 

nădăjduiţi desăvârşit în harul care vi se va da vouă, la arătarea lui Iisus Hristos. Ca fii 

ascultători, nu vă potriviţi poftelor de mai înainte, din vremea neştiinţei voastre, ci, după 

Sfântul Care v-a chemat pe voi, fiţi şi voi înşivă sfinţi în toată petrecerea vieţii. Că scris 

este: ”Fiţi sfinţi, pentru că Eu sunt Sfânt”(I Petru 1, 13 – 16). 

  In acelasi sens Dumnezeu se adreseaza poporului ales, care prefigureaza poporul crestin, 

spunandu-i atunci cand i-a dat Legea: “Să-Mi fiţi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, 

sunt sfânt şi v-am deosebit de toate popoarele, ca să fiţi ai Mei”(Levitic 20, 26). 

  Constatam deci ca sfintenia inseamna ca in tot ceea ce gandim si in ceea ce facem sa-L 

imitam pe Dumnezeu. 

  In acest sens Iisus Hristos a infiintat Sfanta Biserica, institutie divin-umana in cadrul careia noi 

ne putem lucra sfintenia sau mantuirea sufleteasca. De altfel, citim pe primele pagini ale 

Invataturii de credinta crestin ortodoxa ca prima indatorire a crestinului este MANTUIREA. 

  Sfintii sunt exemple de viata pentru propria noastra viata, dar, mai mult decat atat ne arata ca 

este posibil ca in aceasta lume plina de ispite si pacate putem reusi prin fortele si vointa noastra, 

ajutate de harul Lui Dumnezeu sa ajungem la sfintenie si deci sa ne castigam mantuirea. In 

acelasi timp, deoarece sunt in preajma Lui Dumnezeu au devenit si rugatori pentru noi la 

Parintele ceresc. De aceea este foarte important ca noi si copiii nostri sa purtam nume de 

sfinti, pentru a avea modele de urmat in viata si pentru a avea mijlocitori pentru rugaciunile 

noastre. 

http://www.holynativitychurch.com/


  Pentru a ajunge la sfintenie si, deci, la desavarsire sau la asemanarea cu Dumnezeu, fiecare 

crestin trebuie sa urmeze mai multe etape, care in final ne duc la atingerea acestui scop: 

1. Pe parcursul activitatii Sale pamantesti, Mantuitorul Iisus Hristos a fost intrebat in mai multe 

randuri: “Invatatorule, ce sa fac ca sa mostenesc viata de veci?” (Luca 10, 25). 

   Preocuparea pentru mantuirea sufletului si pentru a atinge desavarsirea si asemanarea cu 

Dumnezeu ar fi primul pas pentru atingerea acestui tel. In aceasta lume si in aceste timpuri, 

cand tentatii de alta natura apar in viata noastra este un mare merit pentru cei care pun pe primul 

loc, mantuirea. 

2. Raspunsul pe care il da Hristos la intrebarea de mai sus este de fapt o intrebare: “Ce este 

scris în Lege? Cum citeşti? (Luca 10, 26). 

  Cunoasterea legilor si a invataturilor Lui Dumnezezu este hotaratoare in demersul nostru de a 

ajunge la sfintenie. Atat Legea veche, cat si Legea noua sunt dreptarele dupa care ne conducem 

in viata crestina. Cunoasterea lor se face prin aplecarea noastra asupra cartii noastre de capatai, 

Sfanta Scriptura sau Biblia. Apoi, Sfanta Traditie care cuprinde invataturile Sfintilor parinti 

ai Bisericii despre Sfanta Treime, despre Fecioara Maria, despre Sfintele Taine, despre Biserica, 

despre Viata de apoi si Inviere reprezinta un alt izvor al descoperirii dumnezeiesti, pe care 

crestinul trebuie sa-l exploreze. Aceasta, datorita faptului ca trebuie sa credem si sa lucram 

corect pentru mantuirea noastra. Toate aceste invataturi au la baza descoperirea dumnezeiasca 

din Sfanta Scriptura si nu sunt inventii ale Sfintilor parinti ai Bisericii.  

  Este un fals adevar faptul ca ne putem mantui in orice biserica. Este, daca vreti, o alta ispita a 

“parintelui minciunii”, diavolul, pentru a ne indeparta de adevar si, deci, de mantuire. In acest 

sens Sfantul Apostol Pavel ne atrage atentia: “Cand se lupta cineva, la jocuri, nu ia cununa, 

daca nu s-a luptat dupa regulile jocului” (II Tim. 2, 5). El facea referire la jocurile sau 

intrecerile sportive din vremea lui, ca o comparatie pentru “alergarea” crestinului pentru 

castigarea mantuirii. Regula este numai una pentru fiecare “joc”. De aceea acelasi Apostol se 

intreaba pe drept cuvant, atunci cand crestinii au inceput sa se imparta: “Eu sunt al lui Pavel, 

iar eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos!”: “Oare S-a 

impartit Hristos? Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Sau fost-aţi botezaţi în numele 

lui Pavel ?”(I Cor. 1, 12 – 13). Si tot el continua: “Este un Domn, o credinţă, un 

botez“(Efeseni 4, 5). 

3. Dupa cunoasterea Legii urmeaza in mod firesc implinirea ei. Sfantul Apostol Iacob atrage 

atentia asupra faptelor care trebuie sa justifice credinta noastra:”Tu crezi că Unul este 

Dumnezeu? Bine faci; dar şi demonii cred şi se cutremură”(Iacob 2, 19). Si tot el continua: 

“Căci precum trupul fără suflet mort este, astfel şi credinţa fără de fapte, moartă 

este”(Iacob 2, 26). 

  Acesta este si sentinta Mantuitorului Iisus Hristos: “Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, 

va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri”(Matei 7, 

21), sau, in alta parte: ”Fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc”(Luca 

11, 28). 

4. Un alt pas pe drumul sfinteniei este indepartarea de pacate. Intotdeauna cand a vindecat 

oameni, Hristos le-a atras atentia: “Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai 

păcătuieşti!”(Ioan 5, 14).  

  Lupta cu ispitele si cu pacatul sunt determinante pentru castigarea sfinteniei si a desavarsirii. 

Tocmai acest lucru l-au facut Sfintii: s-au indepartat de pacat si s-au apropiat de virtute. 



“Secretul” lor este ca nu au ramas niciodata in pacat, ci s-au ridicat mereu si au continuat pe 

calea faptelor bune. Într-o rugăciune de la Maslu se spune: “Tu eşti Cela ce ai zis: De câte ori 

vei cădea, scoală-te şi te vei mântui”. Continuarea pana la sfarsit a luptei cu pacatul duce in 

final la sfintenie. 

5. Desavarsirea este treapta cea mai inalta a sfinteniei. Pentru a o atinge, pe langa cele de mai 

sus este nevoie de alegerea Lui Dumnezeu si a invataturilor Lui, lepadarea de cele lumesti si 

urmarea Lui Hristos in toate ale noastre. 

  Un tanar bogat din Evanghelie face ca Hristos sa ne descopere acest adevar. Dupa ce acesta a 

marturisit ca tine Legea Lui Dumnezeu din tineretele sale, Hristos ii pune in fata ultimul pas pe 

care acesta il are de facut spre desavarsire: “Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea 

ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi”(Matei 19, 

21). Este vorba de MAREA ALEGERE pe care crestinul trebuie sa o faca in aceasta viata: 

placerile trecatoare ale lumii sau Imparatia cea vesnica a Lui Dumnezeu. 

  De aceea Hristos arata foarte clar care sunt adevaratele valori VESNICE ale vietii omenesti: 

“Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel 

ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine”(Matei 10, 

37). Nu ne indeamna sa nu ne iubim parintii (vezi porunca: “Cinsteste pe tatal tau si pe mama 

ta”), ci ne arata ce este trecator si ce este vesnic. 

  In concluzie, sfintenia este la indemana fiecarui crestin, iar sfintii sunt o marturie graitoare in 

acest sens. Depinde doar de alegerea fiecaruia dintre noi, deoarece Hristos nu ne obliga la 

nimic, ci El a spus doar: “Cel ce VREA sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-si ia 

crucea si sa-mi urmeze Mie”(Matei 16, 24). Iar urmarea Sa depinde de fiecare dintre noi. 

 
Duminici si sarbatori in lunile octombrie si noiembrie 

 

Duminica 2 Octombrie – Duminica a 19-a dupa Rusalii (Predica de pe munte) 

                                           Evang. Luca 6, 31 – 36 

Printre subiectele abordate in memorabila predica de pe munte, cum ar fi rugaciunea, postul, 

milostenia, iubirea, Iisus Hristos se opreste si asupra diferentei care trebuie sa existe intre 

crestini, urmasi ai Lui Hristos si ceilalati oameni. Vorbeste aici despre iubirea neconditionata a 

oamenilor, fie prieteni fie dusmani si despre savarsirea binelui, fara a astepta ceva in schimb. 

Plata se va face in ceruri pentru acest bine. 

Duminica 9 Octombrie – Duminica a 20-a dupa Rusalii (Invierea fiului vaduvei din Nain) 

                                           Evang. Luca 7, 11 – 16 

Invierile din morti sunt minuni spectaculoase savarsite de catre Mantuitorul Iisus Hristos. Prin 

ele ni se arata Atotputernicia Lui Dumnezeu (iar Iisus ca Fiu al Lui Dumnezeu are si El aceasta 

calitate), iar prin intermediul lor suntem pregatiti sa credem in Invierea Lui Hristos si propria 

noastra inviere in ziua cea de apoi. “Daca Hristos a inviat si noi vom invia” – spune Sfantul 

Apostol Pavel. 

Vineri 14 Octombrie – Cuvioasa Maica noastra Paraschiva 

                                       Utrenia – ora 9:00 a.m.; Sfanta Liturghie – ora 10:00 a.m. 

Sfanta Paraschiva a trait in prima jumatate a secolului XI. Ea s-a nascut la Epivata, langa 

Constantinopol din parinti credinciosi si evlaviosi. La varsta de 10 ani a auzit in biserica 

cuvintele Evangheliei: “Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia 



crucea sa și să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). A inceput urmarea Lui Hristos prin a-si da 

hainele copiilor saraci, cu toate mustrarile parintilor. 

Dupa moartea lor, impreuna cu fratele sau Eftimie, ajuns episcop, a vandut averea, a impartit-o 

saracilor si a plecat mai intai la Constantinopol, apoi s-a retras la o manastire in pustiul 

Iordanului. Inainte de moarte s-a intors in satul natal, unde a fost ingropata ca o straina. Dup ace 

i-au fost descoperite moastele, credinciosii din satul natal au construit o biserica pe locul unde a 

fost casa parinteasca. Acolo Sfintele ei moaste au sta vreo 200 de ani. Dupa aceea, datorita 

evenimentelor din tarile balcanice, Sfintele moaste au fost mutate in mai multe locuri, ajungand 

in cele din urma la Tarnovo, capitala Imperiului romano-bulgar, unde au ramas 160 de ani. De 

aici au fost mutate la Constantinopol unde au stat 120 de ani. 

Domnitorul Moldovei Vasile Lupu a platit datoriile Patriarhiei de Constantinopol si in semn de 

pretuire a primit Sfintele moaste ale Cuvioasei. La data de 13 iunie 1641 ele au fost aduse la Iasi 

unde au fost asezate in biserica Manastirii Sfintii Trei ierarhi. La data de 23 aprilie 1887 ele au 

fost mutate la Catedrala mitropolitana care se construise intre timp, unde se afla si azi, fiind 

cinstite in fiecare an de mii de pelerini, la 14 Octombrie. 

Duminica 16 Octombrie – Duminica a 21-a dupa Rusalii (pilda Semanatorului) 

                                             Evang. Ioan 17, 1 – 13. 

Aceasta foarte cunoscuta pilda ne vorbeste despre cuvantul(invataturile) Lui Dumnezeu, care se 

adreseaza diferitelor feluri de oameni. Acest cuvant este asemanat cu samanta ce se arunca in 

pamant. Cuvantul poate adduce roade doar in sufletele celor ce il primesc cu bucurie, dar se si 

strduiesc s ail faca roditor prin fapte bune. Nu tot cel ce zice Doamne, Doamne va intra in 

Imparatia Lui Dumnezeu, ci cel ce face voia Tatalui care este in ceruri” – spune Hristos. 

Duminica 23 Octombrie – Duminica 23-a dupa Rusalii (Vindecarea demonizatului din          

tinutul Gherghesenilor).            Evang. Luca 8, 26 – 39. 

“Fiul Omului a venit sa caute si sa mantuiasca pe cel pierdut”(Luca 19, 10) a spus Hristos 

dupa intalnirea cu vamesul Zaheu. In acest context Hristos a “cautat”, fara sa fie chemat pe 

demonizatul din Evanghelie. Mai presus de aceasta insa, El ne cauta pe fiecare dintre noi, ca sa 

ne mantuiasca. “Iata Eu stau la usa si bat. Daca aude cineva glasul Meu si deschide usa, voi 

intra la el, voi cina cu el, si el cu Mine” (Apoc. 3, 20). Depinde de fiecare dintre noi daca 

auzim “bataia la usa” a Lui Hristos si daca deschidem aceasta usa. 

Miercuri 26 Octombrie – Sfantul Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de mir. 

                                            Utrenia – ora 9:00 a.m.; Sfanta Liturghie – ora 10:00 a.m. 

Martiriul este suprema jertfa pe care crestinul o ofera Lui Hristos. Martirul prefer sa-si dea 

viata, decat sa se lepede de credinta in Fiul Lui Dumnezeu. Asa a fost Sfantul Dimitrie, Sfantul 

Gheorghe si altii, iar la noi Sfantul Voievod Martir Constantin Bracoveanu cu ce 4 fii ai sai: 

Constantin, Ștefan, Radu și Matei și cu sfetnicul Ianache Văcărescu. Ultimele cuvinte adresate 

fiilor sai arata hotararea sa de a-si pastra credinta: “Şi bunurile, şi viaţa ne sunt pierdute. 

Acum trebuie să ne îngrijim să nu ne pierdem şi sufletele. Fiţi bărbaţi, iubiţii mei, şi nu vă 

fie teamă de moarte. Vedeţi ce a suferit Cristos pentru noi şi de ce moarte a murit! 

Rămâneţi tari în credinţă şi nu vă clătinaţi, nici pentru viaţa voastră, nici pentru lumea 

toată! 

Duminica 30 Octombrie – Duminica a 22-a dupa Rusalii (Bogatul nemilostiv si saracul Lazar) 

                                               Evang. Luca 16, 19 – 31.     

“Pe saraci pururea ii aveti cu voi”( Ioan 12, 1-8) sunt cuvintele Mantuitorului Iisus Hristos. 



Evanghelia despre bogatul nemilostiv si saracul Lazar ne prezinta atitudini pe care oamenii le-

au avut si le au unii fata de alti. Zgarcenia este unul ditre pacatele care ne izoleaza de fratii 

nostri nevoiasi, dar ne indeparteaza si de Hristos. El ne indeamna: “Fiti milostivi, precum si 

Tatal vostru Cel din ceruri milostiv este” (Luca 6, 36). Aici se vede cum se implineste cee 

ace se spune in Fericirea a 5-a: “Fericiti cei milostivi, ca aceia se vor milui”(Matei 5, 7). 

Bogatul din Evanghelie nefiind milostiv in viata de aici, nu “s-a miluit” in viata de dincolo.  

Duminica 6 Noiembrie – Duminica a 24-a dupa Rusalii (Invierea fiicei lui Iair). 

                                          Evang. Luca 8, 41-56. 

Credinta este virtutea prin care crestinul poate primi ajutorul Lui Dumnezeu. Acest lucru I l-a 

cerut Hristos si lui Iair cand i-a spus ca fiica lui va invia. “Dacă veţi avea credinţă şi nu vă 

veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, ci şi muntelui acestuia de veţi zice: 

Ridică-te şi aruncă-te în mare, va fi aşa”(Matei 21, 21), sau “Fie tie dupa credinta 

ta”(Matei 8, 13) sunt cuvinte care ne lumineaza sa intelegem cum sa ne rugam, ca sa primim 

raspuns si ajutor. 

Marti 8 Noiembrie – Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil 

                                    Utrenia – ora 9:00 a.m.; Sfanta Liturghie – ora 10:00 a.m. 

Pe langa lumea vazuta create de Dumnezeu, mai exista si o alta lume, pe care Dumnezeu a 

creat-o la inceput: lumea nevazuta sau lumea ingerilor. Acestia sunt fiinte spirituale si 

rationale pe care Dumnezeu i-a creat ca sa-I slujeasca. Ei au fost primii mesageri ai Lui 

Dumnezeu catre oameni. Unii dintre ei, datorita mandriei au cazut si s-au transformat in diavoli 

(ingeri rai). Ei sunt raspunzatori pentru caderea lui Adam si a Evei si pentru toate relele din 

lume. Ei “cred(in Dumnezeu) si se cutremura” dar nu fac voia Lui. Despre diavol se spune: 

“Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită”(I Petru 

5, 8) 

Cei doi Arhangheli s-au remarcat in cursul istoriei lumii: Mihail fiind cel ce spus cetelor 

ingeresti, dupa razvratirea lui Satan: “sa stam bine, sa stam cu frica, sa luam aminte”, iar 

Gavriil find ingerul care a adus vestile bune pe pamant : Nasterea Sf. Ioan Botezatorul si, cea 

mai importanta: Nasterea Lui Iisus Hristos din Fecioara Maria. 

Duminica 13 Noiembrie – Duminica a 25-a dupa Rusalii (Pilda Samarineanului milostiv). 

                                             Evang. Luca 10, 25 -37). 

Oamenii au diferite atitudini unii fata de altii. Si cu crestinii se intampla la fel. Aceste atitudini 

sunt: om pentru om; om pe langa om si om impotriva omului. 

In Evanghelia Duminicii avem toate cele trei atitudini. O atitudine au avut talharii(impotriva), 

alta preotul si levitul(pe langa) si cu totul alta Samarineanul(pentru). 

Tot de aici aflam ca aproapele nostru este omul de langa noi, indiferent de neam sau 

apartenenta, care are nevoie de ajutor. Dandu-l exemplu pe Samarinean, Hristos a spus 

invatatorului de lege si ne spune si noua: “Mergi de fa si tu asemenea”(Luca 10, 37). 

Duminica 20 Noiembrie - Duminica a 26-a dupa Rusalii (Pilda bogatului caruia i-a rodit 

tarina).                                    Evang. Luca 12, 16-21). 

Bunurile materiale pot sa fie o piedica pentru castigarea mantuirii, dupa cum pot fi si mijoace 

pentru a ne salva sufletul. Depinde de intrebuintarea lor. 

Un sfant parinte pentru a demonstra unui credincios cum poate deveni egoist atunci cand ajunge 

sa fie bogat a facut cu el urmatorul experiment: i-a spus sa ia o bucata de sticla sis a se uite prin 

ea. L-a intrebat: “Ce vezi?” Raspunsul a fost: “Pe tine”. Apoi duhovnicul l-a pus sa dea cu 



argint o parte a sticlei si, dupa ce i-a spus sa priveasca la ea sa spuna ce vede. Raspunsul a fost: 

“Pe mine”. Asa a facut si bogatul din Evanghelie care a spus, dup ace i-a rodit tarina: “Suflete, 

ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te”(Luca 

12, 19). De aceea Hristos arata acum valoarea sufletului: “Ce-i va folosi omului, dacă va 

câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru 

sufletul său?”(Matei 16, 26). 

Luni 21 Noiembrie – Intrarea in biserica a Maicii Domnului 

                                    Utrenia – ora 9:00 a.m.; Sfanta Liturghie – ora 10:00 a.m. 

Momentul prezentarii la Templu a Maicii Domnului reprezinta primul pas in lucrarea vazuta de 

mantuire a neamului omenesc. Prunca Maria merge, dupa randuiala Lui Dumnezeu la Templu, 

pentru a se pregati in vederea marii minuni a lumii: Intruparea Fiului Lui Dumnezeu. Fara sa 

stie, parintii sai au implinit aceasta fagaduinta pe care o facusera Lui Dumnezeu, aceea de a-si 

inchina copilul slujirii Lui. Cati parinti mai sunt azi interesati de acest lucru? 

Duminica 27 Noiembrie – Duminica a 30-a dupa Rusalii(Dregatorul bogat –Pazirea poruncilor). 

                                             Evang. Luca 18, 18 – 27. 

Dregatorul bogat, care pazea poruncile se gandea la o trepta mai inalta: DESAVARSIREA. 

Pentru asta insa, Hristos l-a pus la o ultima incercare: sa renunte la lume si sa-L urmeze, fapt care l-a 

facut sa plece rusinat, nefiind in stare de acest lucru. Totusi, desi Hristos a spus ca “Mai lesne este să 

treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu” (Matei 19, 

24) da o speranta si pentru acestia: “ceea ce este cu neputinta la oameni este cu putinta la 

Dumnezeu”(Luca 18, 27). Aceasta pentru ca “Fiul Omului a venit sa caute si sa mantuiasca pe cel 

pierdut”(Luca 19, 10). 

Miercuri 30 Noiembrie – Sfantul Apostol Andrei; Sfantul Ierarh Andrei Saguna. 

                                          Utrenia – ora 9:00 a.m.; Sfanta Liturghie – ora 10:00 a.m. 

Doi Sfinti Andrei. Unul a vestit Evanghelia pe teritoriul tarii noastre, dandu-ne legitimitatea de crestini 

increstinati chiar la inceputul erei crestine, iar celalalt un mare Ierarh care a ridicat Transilvania la locul 

pe care il merita din punct de vedere bisericesc. Un Ierarh despre care s-a cantat dupa moartea lui: “Da 

Andrei, tu n-ai murit!” Randuielile lasate de el sunt si azi valabile in organizarea Bisericii.                         
Membrii 

SCAUNAS MIHAI             200.00 

DUMITRU RODICA         125.00   

TATAR VIORICA           25.00   

SCAUNAS MIHAI         250.00   

CHITOI MARIANA         125.00   

DIMIAN IOAN         250.00   

MANDEA GHEORGHE   250.00   

MARCU MIHAI         250.00   

CIURBE IOAN         250.00   

VASILESCU ADRIAN      200.00   

MAN PETRU                      250.00   

STOIAN IOAN            50.00   

DANCIU SORIN          250.00   

TUSER GRIGORE          250.00   

SORESCU DANIEL          200.00   

IFTINCA IOAN          200.00   

JURCA IOSIF                      250.00   

PETCA IOAN                     250.00   

WESSER HORATIU          250.00   

Membrii 

PREDA ADRIAN           200.00   

BATEA ALEXANDRU       250.00   

IANCULESCU GELU 50.00   

AVRAM ANA           125.00   

SANTI MARIOARA           125.00   

PETRE VIOREL           100.00   

MANDEA GEORGE           250.00   

RUS GAVRIIL           250.00   

CRISTOLTEAN STEFAN   250.00   

ALESI ADRIAN           120.00   

TOMA ELENA           125.00   

VASILESCU ADRIAN 50.00   

NECHITI ADRIAN           250.00   

NEMES MINODORA         125.00   

LUPASCU CATALIN         250.00 

FILIP MARIN                       250.00   

RUSZ FLAVIU           250.00   

FIZESAN FLORICA           150.00   

POP EMMA                       125.00   

Membrii 

FEDORCA MARIA           125.00   

VOICU STEFAN           250.00   

HOTCA IRINA           125.00 

DONATII PENTRU 
BISERICA NOUA 

IFTIMIE COSTICA           500.00   
BULBUC IOAN & DANUT  1,000.00   

MANDEA GHEORGHE      100.00   

CRISAN MARIA           100.00   

BORA EVA                         50.00   

PAVEL TEODOR           300.00   

FARAGO ELENA             50.00   

MARIAN MARCEL           200.00   

APISTOAIE COSTICA       100.00   

MAN PETRU                       200.00   

BUNAS LUCIAN           200.00   

DARABAN MARIA             40.00   

HANCA FLORINA             20.00   

LUCUTA VIORICA           225.00   



WETZEL OANA          250.00   

JURAVLEA VALERICA   100.00   

DONATII PENTRU 
BISERICA NOUA 

RUS GAVRIIL           219.51   

RETEGAN ALEXANDRU  300.00   

WETZEL OANA           100.00   

CIORAN EMIL MAN 50.00   

GUIA LAURENTIU           300.00   

STAN CONSTANTIN         100.00   

SUCHAR ADINA-ELENA  500.00   

CIORTAN ILIE           200.00   

DORU                                   100.00   

FARAGO ELENA           100.00   

RADUTIU NICOLAE          110.00   

TOMA ELENA           500.00   

PORUT IONUT           100.00    

PAPARI VICTOR           200.00    

DARII RODICA           200.00   

DANCIU SORIN           100.00   

GRIJA LUCIAN           200.00   

MUNTEAN PETRU           200.00   

CEAUSU IOANA           200.00   

MURESAN DUMITRU & 

                         CLARA        100.00   

GOGONEATA ELENA       100.00   

TELCIAN CATALIN             20.00   

HENTEA ION           500.00   

BARAN VALENTINA 20.00   

FEDORCA MARIA             25.00   

BALOG MARIUS           200.00  

LUMANARI  

DUMITRU RODICA               8.00   

MORARIU VALERIU   8.00   

BALOG MARIUS             10.00   

VIRCOL ALEXIS             28.00   

NICOLAE MARIANA   6.00   

DUMA DIDI                         40.00   

GHEORGHIAN VASILE 20.00   

VOINIC MARIAN           150.00   

GAVRILUTI IOAN           200.00   

BUCUR ANDREI             25.00   

ROTARU LENUTA           150.00   

MARINESCU LUCIAN 25.00   

COSTESCU SANDA             80.00 

  DONATII DIVERSE 

SCAUNAS MIHAI        1,150.00   

TATAR VIORICA           100.00   

DUCA CONSTANTIN        100.00   

FARAGO ELENA             42.91 

 POP AXINIA                         50.00   

PAVEL ILIE DR.           100.00   

MUNTEAN PETRU           250.00   

POPTILE GHEORGHE       200.00   

DONATII DIVERSE 

BUCUR ANDREI             21.00   

IAMBOR AURORA           400.00   

MINDEA ALEXA             20.00   

MINDEA ALEXA           100.00   

DOINA                       100.00   

WOLFF GABRIEL             20.00   

MIHAILA IOAN             80.00   

IONESCU TRAIAN             20.00   

STANCIOIU DORU             20.00   

PAVEL SIMION REV.        100.00   

IANCULESCU GELU 50.00   

VOINIC GABRIEL           100.00   

TUDOR ADRIAN             25.08   

FARAGO ELENA             32.00   

LOHAN TONY           300.00   

IZBASA NICOLAE REV.   161.35   

CIOCAN NICOLAE SR.     300.00  

TUDOR ADRIAN           300.00   

RUS GAVRIIL           275.00   

VOMIR CRISTIAN           763.77   

RETEGAN ALEXANDRU  298.08   

ZBARCEA GHEORGHE    300.00   

ANONIM                       110.00   

CEAUSU IOANA             20.00  

DONATII PENTRU 

ANIVERSARE 

PAVEL TEODOR                100.00 

SERVICII RELIGIOASE 

MORARIU VALERIU

 INMORMANTARE     200.00   

DOGARU NICOLAE 

                  CUNUNIE               150.00   

BULBUC IOAN – PARASTAS  50.00   

TIPESCU MIRCEA – BOTEZ  150.00   

DUMITRU RODICA  

                              PARASTAS  50.00   

BALOG MARIUS 

                              PARASTAS  50.00   

SOLEANICOV PAVEL 

                  POMENIRE   20.00 

POP NICU     POMENIRE  20.00   

RUBENS GHEORGHE  

                               PARASTAS  50.00   

GHEORGHIAN VASILE  

                              PARASTAS   50.00    

DANCIU SORIN – BOTEZ      150.00   

VASILESCU ADRIAN 

                             BOTEZ    150.00 

NICOLAE MARIANA     

                          PARASTAS  50.00 

DORU                                   100.00   

MARTIN POLIXENIA        100.00   

POLIELEUL 

GHEORGHIAN VASILE    100.00 

P-SA PAVEL MARIA           20.00 

TOMOS JON                          20.00 

BERCE VASILE                    20.00 

HALA & BUCATARIA 

DUMITRU RODICA           150.00 

HENTEA ION                      200.00 

MIHESTEAN RADU           150.00 

MORARIU VALERIU         150.00 

DONATII PENTRU 

FESTIVAL 

RETEGAN ALEXANDRU       117.00   

PINK ZEBRALION  

MARKETING INC.             300.00   

AQUA CITY PLUMBING        300.00   

FRATILA IOAN             155.32   

CHILDREN’S WORLD  

                    DAYCARE            300.00   

BRAINY BOULEVARD 

                     DAYCARE           300.00   

JULIA’S HAIR SALON INC.   300.00 

SERVICII RELIGIOASE 

GHEORGHIAN VASILE          

                     PARASTAS  50.00   

DANCIU SORIN – BOTEZ      150.00   

VASILESCU ADRIAN  

                                BOTEZ      150.00   

NICOLAE MARIANA 

                         PARASTAS  50.00 

RADULESCU MARIUS 

                       POMENIRE     20.00 

IAMBOR AURORA  

                       PARASTAS 50.00   

RUSU TUDOR CUNUNIE  150.00   

VOINIC MARIAN  

                           CUNUNIE 150.00   

FILIP FLORIN       BOTEZ 150.00   

DULCEAC HELEN

 INMORMANTARE 150.00 

HUZA MARCEL–BOTEZ  150.00   

PARTENE IRINEL 

                             BOTEZ    150.00  

POP LUCIAN – BOTEZ      150.00 

TURCAN DUMITRU           

                           BOTEZ      150.00   

MORARIU VALERIU      

                     PARASTAS       50.00   

STOICA DRAGOS  

                      CUNUNIE      150.00   

BRAHACI DIANA  



BATEA ALEXANDRU 50.00   

CEAUSU IOANA             20.00   

 

RADUTIU NICOLAE   

                            BOTEZ     150.00    

MARGINEAN LUCIAN      

                        CUNUNIE    150.00   

ROTARU LENUTA  

                       CUNUNIE     150.00   

PAVEL SIMION REV.   

                     POMENIRE       20.00  

PROGRAMUL 

SCOLII DUMINICALE 

7:00 p.m. – Rugaciune 

7:15 p.m – Ora de Religie 

8:00 p.m. – Snack 

8:15 p.m. – Activitati artistice: 

Dans popular; Grup instrumental; 

Grup vocal; Pictura. 

 

Va rugam sa aduceti copiii 

 intre 3 si 13 ani ! 

 

HARABULA BOGDAN 

                               BOTEZ  150.00   

SERVICII RELIGIOASE 

DIACONU ANDREI  

                             BOTEZ    150.00   

ZGHIBARTA VITALIE 

                             BOTEZ    150.00   

BUCUR ANDREI  

                            BOTEZ     150.00   

GOGONEATA ELENA      

                       PARASTAS  100.00 

PROGRAMUL SLUJBELOR 

Miercuri si Vineri 

8:00 a.m. – UTRENIE 

6:00 p.m. – VECERNIE 
Ajunul Duminicilor si Sarbatorilor 

6:00 p.m. – VECERNIE 

               SPOVEDANIE 

INAINTE SI DUPA VECERNIE 

 

NU SE FACE SPOVEDANIE  

DIMINEATA, INAINTE DE 

SLUJBA!!! 

                      CUNUNIE      150.00   

 

 

APOSTOAIA RADU  

                             BOTEZ    150.00   

HENTEA ION  

                        CUNUNIE    150.00   

LUPESCU IOAN REV.   

                      POMENIRE      20.00   

CRISTOLTEAN STEFAN   

                             BOTEZ    150.00  

========================= 

GRUPURI ARTISTICE 

 

Ansamblul “MIORITA” 

Ansamblul ‘HORA” 

Grupul de dans de la 

SCOALA DUMINICALA 

Pe langa biserica noastra 

functioneaza 

CORUL BISERICII 

infiintat in 1972 de catre 

JOHN TOMULET.   

 

Scurt istoric al parohiei “nasterea domnului” 

 

Biserica Nasterea Domnului a luat fiinta la 8 iunie, 1939, prin sedinta a 30 de barbati si 13 femei care au pus bazele 

infiintarii ei. La o saptamana de la infiintare, s-a ajuns la 72 de membri. Se alege un Consiliu Parohial, presedinte fiind 

ales fondatorul bisericii, George Voina, si i se da numele de Biserica Ortodoxa Romana Nasterea Domnului.  

In Iulie 15, 1939 se cumpara biserica de la adresa 1111 W. Belden Ave in Chicago, de la Seminary and Federal Church, 

cu suma de $6,750, cu o arvuna de $25. Primul preot permanent a fost Pr. George Branut, care slujeste biserica pana in 

anul 1942. Dupa plecarea lui, fiind mare criza de preoti, in anul 1942, membrii bisericii au ales pe cantorul Roman Taran 

sa fie hirotonit intru preot, in acelasi an. In anul 1949, Pr. Roman Taran pleaca in California si parohia ramane fara preot, 

avand servicii sporadice facute de diferiti preoti.  

In August, 1939 se infiinteaza Reuniunea de Femei Sf. Maria cu scopul de a ajuta biserica in toate activitatile ei.  

In anul 1950 este ales ca preot Pr. George Zmed din Romania, prin tatal sau Nicolae Zmed, si se fac formele de emigrare. 

In anul 1952 Pr. George Zmed reuseste sa vina cu familia in Chicago. In anul 1953 numarul membrilor creste la 93. 

Biserica Nasterea Domnului functiona sub statut de parohie independenta, adica Parohia nu era sub jurisdictia a nici o 

Episcopie. La 6 Iulie, 1958 Adunarea Parohiala face demersuri pe langa Episcopul Valerian al Episcopiei Ortodoxe 

Romane din America si Canada cu resedinta la Vatra Romaneasca in Jackson, Michigan si cere sa fie primita sub 

jurisdictia ei. La 12 octombrie, 1958, au fost serbarile de acceptare a Bisericii Nasterea Domnului in Episcopia de la 

Vatra, iar numarul membriilor a crescut la 162.  

In 1959, tineretul Bisericii infiinteaza organizatia de tineret AROY (American-Romanian Orthodox Youth), care devine 

membra a organizatiei nationale AROY.  

In anul 1969, locul din strada Belden pe care era Biserica, este cuprins in planul de reinoire al orasului Chicago, si la 13 

Iulie, Parohia a fost fortata de catre “Urban Renewal Department” sa vanda Biserica. In Septembrie, 1969 se cumpara 

Biserica de la adresa 6450-52 N. Paulina Street din Chicago. In aceasta perioada de nesiguranta, biserica a pierdut multi 

membri, ramanand cu 155 membri la sfarsitul anului 1969. In anul 1972, John Tomulet infiinteaza corul care-i poarta 

numele si da raspunsuri inaltatoare la Sf. Liturghie si astazi.  

In anul 1983, Pr. George Zmed cere sa fie pensionat si la 1 iulie, 1983, preot paroh este numit Pr. Simion Pavel. Numarul 

membrilor a crescut an de an, pentru acest motiv in decursul urmatorilor ani s-a cautat o noua biserica sau loc pentru 

construirea altei biserici mai mari, cu parcare si alte facilitati. Necesitatea de a avea o biserica mai mare s-a simtit si mai 

mult dupa evenimentele care au avut loc in Romania in anul 1989, evenimente care au fost urmate de o crestere si mai 

mare a numarului de emigranti. Dupa multi ani de cautare, in ianuarie 1997, John Pop Jr. a gasit de vanzare biserica de la 



adresa 2820 W. Ardmore. In Adunarea Parohiala extraordinara din Februarie 1997, s-a hotarat cumpararea ei. Biserica are 

o capacitate de 350 de locuri, casa parohiala, sala sociala, gradina si parcare. Indata dupa cumparare s-a lucrat la 

transformarea ei din biserica Luterana in biserica Ortodoxa. S-a construit iconostasul si balconul pentru cor, s-a reinoit 

interiorul bisericii si au fost pictate icoane noi.  

La 19 septembrie, 1997 biserica a fost sfintita de IPS Arhiepiscopul Nathaniel, inconjurat de un sobor de preoti si sute de 

credinciosi. Numarul membrilor a crescut an de an si la sfintirea din 1997 Biserica avea 570 de familii membre. In anul 

2001, Pr. Simion Pavel in Adunarea Parohiala, a cerut post de Preot Asistent si in acelas an IPS Arhiepiscopul Nathaniel 

la numit pe Pr. Ioan Lupescu ca preot asistent, iar pe Pr. Nicolae Izabasa ca preot atasat la Biserica Nasterea Domnului. 

Mentionam ca din anul 1952 prin venirea Pr. George Zmed care a slujit 31 ani si apoi prin numirea Pr. Simion Pavel in 

anul 1983, pana astazi, timp de o jumatate de secol Biserica a fost pastorita de doi preoti. Din punct de vedere spiritual, 

Biserica Nasterea Domnului s-a mentinut dupa spiritualitatea ortodoxiei, prin serviciile ei religioase, predici, cateheze, 

retrageri spirituale, pregatirea credinciosilor pentru Sfanta Spovedanie si Impartasanie. Atmosfera spiritualitatii 

credinciosilor s-a contopit cu formarea membrilor ei intro familie mare, unde toti au lucrat, s-au rugat si s-au pregatit 

pentru mantuirea sufletului. Biserica a devenit cu adevarat o corabie plutitoare catre Imparatia cerurilor. Corul John 

Tomulet a continuat fara intrerupere sub conducerea dirijorilor Dorina (Sarafolean) Scaunas, Cornel Husz si Dorin 

Crasovan.  

Biserica Nasterea Domnului in anul 2004 are peste 700 de familii membre si se intreprind studii de largire sau constructie 

a altei biserici cu un numar mai mare de locuri. In toata aceasta perioada, dragostea pentru tara de origine, care in 

constiinta credinciosilor Bisericii nu a fost niciodata confundata cu guvernele trecatoare, a continuat fara intrerupere prin 

participarea la numeroase acte de caritate cat si de intarire a prezentei romanesti pe pamantul Americii. Inainte de 

evenimentele din 1989, credinciosii Bisericii au sponsorizat emigrarea refugiatilor din lagare iar dupa 1989, in paralel cu 

ajutoarele trimise prin Episcopia Ortodoxa Romana din America si Canada, credinciosii bisericii au sprijinit cu jertfelnicie 

bisericile locale de unde au venit ei sau parintii lor precum si bisericile nou infiintate pe pamantul Americii. Contributia 

Bisericii pentru bisericile din Romania, copii orfani, bolnavi si pentru cei accidentati sau doborati de boala lucrand pentru 

o viata mai buna pe pamantul Americii, a crescut an de an.  

In toti acesti ani, pentru intarirea prezentei Romanesti pe pamantul American, pe langa biserica Nasterea Domnului au fost 

organizate diferite programe romanesti. In anul 1975 a luat fiinta un ansamblu de dansuri romanesti. Primul instructor a 

fost Tavi Iovanescu urmat de Dr. Ilie Pavel, Liliana Ciupeiu si Sever Rus. Acest ansamblu a tinut vie prezenta 

Romaneasca pe pamantul Americii, prin programe artistice la Muzeul de Stiinta si Industrie in cadrul programului 

“Christmas Around the World”, la primaria orasului Chicago cu ocazia zilei de 10 Mai, ziua Independentei de Stat a 

Romaniei, la Springfield, capitala statului Illinois, in cadrul targului anual, la Vatra Romaneasca cu ocazia Congresului 

Episcopiei si la festivaluri organizate de alte grupuri etnice. Din anul 1999 in fiecare an in luna august se organizeaza un 

festival Romanesc de dansuri, cantece si mancaruri Romanesti in curtea bisericii, invitati fiind cantareti si ansambluri de 

dansuri din Romania si din Chicago. Pentru a propaga literatura romana in America, in anul 1992, Prof. Dr. Gheorghe 

Radulescu a infiintat Cercul Cultural “Mihai Eminescu” care a functionat neintrerupt pe langa biserica Nasterea 

Domnului.  

La sedinta Consiliului Episcopesc tinut la Biserica Nasterea Domnului in anul 1992. Par. Simion Pavel a fost numit 

protopop pentru Protopopiatul din Midwest. Astfel s-a creat o conlucrare mai buna intre parohiile, preotii si credinciosii 

din partea de Midwest a Statelor Unite. Privind la cum a inceput, cum a evoluat si unde s-a ajuns, se vede ca greutatile 

intimpinate de tanara parohie in primii ani de existenta au intarit-o, spiritul de autonomie, libertate si daruire a 

credinciosilor ei a fost si el mai puternic iar preotii ei s-au identificat cu interesele bisericii pe care au slujit-o, la fel cum 

inaintasii lor s-au identificat cu cele ale credintei neamului romanesc.  

Bibliografie: 
Pr. George Zmed, Album Istoric Aniversar 1939-1989, Parohia Ortodoxa Romana Nasterea Domnului, Chicago, Illinois, 

1989.  

PAROHIA ORTODOXA ROMANA “NASTEREA DOMNULUI” 
VA INVITA LA 

MASA DE THANKSGIVING 
 
 

                                             
 

 
DUMINICA 13 NOIEMBRIE, 2016 

INDATA DUPA SFANTA LITURGHIE 

 
 

 



 
ASTEPTAM DONATORI ! 

 
 

 
 

REUNIUNEA DE FEMEI “SF. MARIA” 

BISERICA NASTEREA DOMULUI 

Organizatia de femei Sf Maria de la biserica noastra este o asociatie auxiliara a Bisericii Nasterea Domnului si s-
a format foarte repede dupa infiintarea bisericii in anul 1939.  
Toate femeile din parohie care isi platesc membria la organizatia de femei sunt membre cu drept de vot. Anul 
acesta avem 60 de membre. Daca nu sunteti inca membra, va asteptam cu drag. 
 
Retrospeciva ultimelor 2 luni: 
 Sustinerea Consiliului Parohial la mesele si evenimentele organizate pentru strangerea de fonduri 

 Zilele Zalaului din 31 Iulie 
 Cea de a 77 a aniversare a bisericii noastre. 

 

 Strangerea de Fonduri pentru organizatia noastra ca sa putem ajuta la constructia Bisericii noi: 
 In fiecare saptamana se face si se vinde paine si diferite feluri de mancaruri. Pentru sugestii va 

rugam sa ne contactati la adresa de email reuniuneadefemei@gmail.com 
 

 Participarea la cel de al 68-lea Congres al Episcopiei.  
 Delegatia organizatiei ARFORA: 

 Adela Price – Presedinta 
 Adelina Balog  - Vice Presedinta 
 Mary Sankey - Casier 
La Congres, pe langa subiectele standard ca de exemplu prezentarea rapoartelor diferitelor comisii si a 
rapoartelor financiar, s-a mai discutat: 
 Proiectul “Generatia Vatra” proiectul creat pentru restaurarea propietatii de la Vatra . 
 Relatia dintre Episcopia noastra, afiliata la OCA (Biserica Ortodoxa din America)  si Episcopia afiliata 

la Patriarhia Romaniei 
 Situatia Preasfintitului Episcop Irineu 

 

 A inceput Scoala Duminicala pentru anul scolar 2016 – 2017. Le uram success celor 50 de copii inscrisi si le 
multumim la cei care se ocupa de ei, la parintii, bunicii, unchii si matusile care aduc copii in fiecare vineri si 
duminica la biserica. Echipa care se ocupa anul acesta de copiii nostri: 

 Ana Branda – grup vocal 
 Lisa Ciharan – grupa mica religie 
 Stefan Cristoltean – grup instrumental 
 Lili Dragomir – instructor grupa mica 

mailto:reuniuneadefemei@gmail.com


 Anca Miclea 
 Adela Wesser – grupa mare religie  

 
 

 

    Ingrijirea bisericii -  in fiecare duminica si sarbatoare religioasa, d-na Psa Ana Lupescu se ingrijeste de 
aranjamentele florare din fata sfantului altar. Va reamintesc cu aceasta ocazie ca avem un fond special pentru 
flori si puteti face donatii in memoria sau in sanatatea celor dragi (aranjamente de flori sau bani ca sa se 
cumpere flori ) 
 

 Ajutorarea semenilor cu probleme deosebite: 
 Bolnavii din parohie sunt vizitati de membre ale orgazitiei de femei si in special de d-na Psa Ana 

Lupescu 
 
Evenimente viitoare: 
 Balul Strugurilor – Octombrie 
 

 Impodobirea Bradului de Craciun Romanesc care va fi expus la Muzeul de Stiinta si Industrie in cadrul 
programului “Craciun in jurul lumii” – Bradul se va orna in data de 12 Noiembrie dimineata. Daca doriti sa 
faceti parte din echipa care impodobeste bradul, sau daca aveti sugestii, va rog sa ma contactati: (630) 699 
- 1072 

 

 Masa de Thanksgiving – 12 Noiembrie 
 

 Postul Craciunului incepe pe 15 Noiembrie 
 

 Pelerinaj la Manastirea Adormirea Maicii Domnului: 18 – 19 Noiembrie. Daca va interesaza, va rog sa ma 
contactati: (630) 699 – 1072 

 

 Spectacol pe tema “Sarbatori de Iarna la romani” prezentat de biserica noastra in cadrul programului 
“Craciun in jurul lumii” de la Muzeul de Stiinta si Industrie – 18 Decembrie 

 

 Revelion 2017 organizat de Consiliul Parohial de la Biserica Nasterea Domnului – 31 Decembrie 
  
Multe multumiri tuturor doamnelor care s-au implicat si se implica in continuare in toate activitatile 
organizatiei de femei. Dumnezeu sa le binecuvanteze! 
 
Va dorim sa aveti o toamna frumoasa, cu multa sanatate si bucurii in sufletele si in casele dumneavoastra. 
 
Adelina Balog, Presedinta 
Ne puteti contacta la adresa de email: reuniuneadefemei@gmail.com 
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