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P\rintele Mihai M\rgineanu,
„Cet\]ean de Onoare“ al comunei Pris\cani
La Biserica Toma Cozma din
Ia[i a avut loc sâmb\t\, 26 decembrie 2009, `n a doua zi de Cr\ciun,
un eveniment cultural artistic. Pr.
paroh Mihai M\rgineanu a primit
titlul de „Cet\]ean de Onoare“ al
comunei Pris\cani, din jude]ul Ia[i,
pentru contribu]ia sa important\
`n via]a religioas\ [i cultural\. Diploma [i placheta au fost `nmânate
de primarul comunei Pris\cani,
Constantin Chiril\. Dup\ cum ne-a
relatat Vasilica Onofrei, consilier `n

Rela]ii publice al parohiei Toma
Cozma, decizia de numire a p\rintelui Mihai M\rgineanu ca „Cet\]ean de Onoare“ a fost aprobat\ `n
unanimitate de consilierii comunei
Pris\cani, `n semn de mul]umire
pentru contribu]ia adus\ `n dezvoltarea [i promovarea culturii, credin]ei ortodoxe, precum [i pentru
sprijinul acordat comunit\]ii locale
prin ac]iunile `ntreprinse. ~n perioada 1984-1996, pr. Mihai M\rgineanu a fost paroh `n satul Pris\-

cani. ~n acest timp, Preacucernicia
Sa a ridicat, cu sprijinul credincio[ilor, Biserica „Sf. Arhangheli Mihail [i Gavriil“.
Dup\ acest moment solemn, a
urmat Concertul extraordinar de
colinde sus]inut de corul Bisericii
Toma Cozma, constituit din arti[ti
profesioni[ti ai Corului „Gavriil
Muzicescu“, din cadrul Filarmonicii
Moldova - Ia[i, [i ai Corului Operei
Na]ionale Române Ia[i. a

Slujb\ arhiereasc\ la Catedrala
mitropolitan\ din Ia[i, `n prima zi de Cr\ciun
~nalt Preasfin]itul P\rinte Teofan, Arhiepiscopul Ia[ilor
[i Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a slujit Sf=nta Liturghie
la Catedrala mitropolitan\ din Ia[i. La slujba arhiereasc\
au luat parte mii de ie[eni, care s-au `nchinat,
cu aceast\ ocazie, moa[telor Sfintei Cuvioase Parascheva.
de Constantin CIOFU
~n prima zi de Cr\ciun, ~nalt Preasfin]itul P\rinte Teofan, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi, a s\vâr[it Sfânta
Liturghie la Catedrala mitropolitan\ din
Ia[i. Programul liturgic dedicat s\rb\torii
Na[terii Domnului a `nceput joi seara, cu
slujba Pavecerni]ei Mari, [i a continuat cu
Litia, oficiat\ de un sobor de preo]i condus
de arhim. Dosoftei {cheul, mare eclesiarh
al Catedralei mitropolitane din Ia[i. Pe 25
decembrie, programul liturgic a `nceput
cu Miezonoptica, Utrenia [i Sfânta Liturghie. Pastorala de Cr\ciun a ~nalt Preasfin]itului Teofan a fost citit\ de protos.
Hrisostom R\d\[anu, consilier `n Sectorul
~nv\]\mânt [i activit\]i cu tineretul al Arhiepiscopiei Ia[ilor. La finalul slujbei, IPS
Teofan [i-a exprimat câteva gânduri cu
prilejul s\rb\torilor dedicate Na[terii
Domnului. „~l rog pe Dumnezeu s\ ne d\ruiasc\ tuturor deschiderea min]ii, a inimii [i a sufletului, pentru a `n]elege taina

coborârii lui Dumnezeu pe p\mânt. Intr\m `ntr-o perioad\ mai deosebit\. Ritmul vie]ii este pu]in schimbat de la Cr\ciun pân\ la Boboteaz\. Astfel, vom avea
mai mult timp pentru noi, pentru mântuirea noastr\. Este bine ca, `n aceast\ perioad\, oamenii s\ stea cât mai mult cu familia, cu cei dragi. Din sânul familiei, tr\ind pacea, s\ avem putere de-a lungul `ntregului an. S\-L rug\m pe Dumnezeu s\
ne d\ruiasc\ bucuria p\storilor, a magilor, r\bdarea Maicii Domnului [i credin]a
b\trânului Iosif“, a spus Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei.

„~n acest\ zi sfânt\
am venit al\turi de `ntreaga
familie la Mitropolie“
Credincio[ii din toat\ Moldova au umplut `n cele trei zile de Cr\ciun sfintele
l\ca[uri `n care s-a oficiat slujba Sfintei
Liturghii. {i la Catedrala mitropolitan\
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din Ia[i, oamenii au venit `n num\r mare
pentru a serba Na[terea Domnului. „~n
fiecare duminic\ [i s\rb\toare merg la
biserica din parohia de care apar]in. ~n
aceast\ zi sfânt\ am venit al\turi de `ntreaga familie la Mitropolie, pentru a ne
ruga [i pentru a ne `nchina Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei“, a spus Maria Radu,

din Ia[i. „Mi-a pl\cut foarte mult slujba
de ast\zi de la Catedral\, mai ales c\ a
slujit [i ~nalt Preasfin]itul Teofan, care,
prin mesajul plin de folos duhovnicesc al
pastoralei de Cr\ciun, ne-a `nt\rit mai
mult `n credin]\ [i ne-a dat putere s\
credem c\ Dumnezeu ne va ajuta [i anul
viitor“, ne-a m\rturisit Emil Ciobanu,
din Ia[i. a
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Etimologia cea mai potrivit\ a cuvântului Cr\ciun
de Laurean MIRCEA
Na[terea Domnului sau Cr\ciunul este s\rb\toarea central\
din perioada rece a anului, cu
profunde implica]ii la nivel social
[i religios, atât `n plan na]ional,
cât [i interna]ional. Sub masca
post-modernismului [i a libert\]ilor individuale, sensul ei autentic s-a alterat considerabil, a[a
`ncât foarte pu]ini dintre noi mai
petrec s\rb\torile de iarn\ `n
manier\ tradi]ional\. Bun `n]eles, unui nonconformist, izul arhaicit\]ii `i poate p\rea comun [i
retrograd, dar aici nu dorim s\
corect\m op]iunea personal\ de a
desconsidera datoria conserv\rii
[i perpetu\rii valorilor culturale
mo[tenite din str\buni, ci propunem, cu argumente, urm\toarea
tez\: cine nu serbeaz\ tradi]ional, acela, de fapt, nu serbeaz\.
Trebuie men]ionat `n primul
rând c\ no]iunea de Cr\ciun este
numirea româneasc\ uzual\ ce
se d\ praznicului Na[terii Domnului [i Mântuitorului nostru Iisus Hristos, `n amintirea evenimentului istoric propriu-zis, care
a avut loc `n ziua de 25 decem-

brie a anului 4 d.Hr. (memento:
eroarea de 4 ani a calendarului
iulian), `n zilele `mp\r\]irii lui
Octavian Augustus pe tronul Romei, pe când Quirinius ocârmuia
Siria (Luca 2, 2). Aceast\ s\rb\toare a `nceput s\ se celebreze
`nc\ din secolul I, dar unit\ cu
Botezul Domnului, cu zi de ]inere
la 6 ianuarie. Abia `n secolul al
IV-lea (supranumit de aur `n Biseric\) - 354, la Roma, respectiv
375, `n Bizan] - s-a s\rb\torit
primul Cr\ciun la data de 25 decembrie, separat de praznicul Bobotezei. ~n consecin]\, festivit\]ile cu ocazia Na[terii Domnului
sunt bimilenare [i au o sorginte
eminamente religioas\ (cre[tin\).
Etimologia cea mai potrivit\ a
cuvântului Cr\ciun se reg\se[te
`n miezul de latinitate al limbii
române: creatio, -onis (crea]ie,
creare). Dar, pentru a `n]elege coresponden]a, trebuie s\ poposim
cu minte fin\ [i credin]\ tare asupra `nceputurilor. DumnezeuSfânta Treime este Creatorul universului inteligibil [i al celui sensibil. ~n cadrul universului sensibil, omul reprezint\ coroana `ntregii crea]ii [i este preot al `ntregului cosmos. Având constitu]ie

dihotomic\ (trup [i suflet), omul
este liantul dintre cele dou\
dimensiuni: natural-supranatural, sensibil-inteligibil, imanenttranscendent, material-imaterial. ~ns\, din exercitarea darului
libert\]ii `n mod gre[it [i imatur,
aceast\ punte de leg\tur\ `n parte s-a rupt, iar `n parte s-a [ubrezit `n momentul c\derii protop\rin]ilor neamului omenesc, Adam
[i Eva. F\r\ a mai putea detalia
aici, `ncheiem digresiunea cu
sublinierea imperativit\]ii actului ~ntrup\rii Fiului lui Dumnezeu. P\catul str\mo[esc constituie, a[adar, premiza ~ntrup\rii,
adic\ p\c\tuirea originar\ este
cauza sau mobilul direct al necesit\]ii r\scump\r\rii neamului
omenesc [i, odat\ cu el, a `ntregii
f\pturi p\mânte[ti.
Taina ~ntrup\rii Logosului este atât de nep\truns\, `ncât dintre toate misterele [i profunzimile existen]ei o `ntrece `n incomprehensibilitate numai Taina
Sfintei Treimi, a lui Dumnezeu
Cel Unul ca Fiin]\ [i `ntreit `n
Persoane. Iar, dac\ filosoful antic
spune c\ „toate trec (panta rei) [i
nimic nu-i nou sub soare“, teologul confirm\, dar [i completeaz\:

„... pân\ la Na[terea lui Hristos“.
Consensul Sfin]ilor P\rin]i spune
chiar c\ Dumnezeu atâta inim\ a
pus `n crea]ia Sa, `ncât S-ar fi `ntrupat [i `n eventualitatea `n care omul n-ar fi p\c\tuit, caz `n
care desigur c\ nici prop\[irea
sau `nmul]irea neamului omenesc nu s-ar mai fi f\cut prin lucrarea poftei (c\, iat\, `ntru f\r\delegi m-am z\mislit [i `ntru p\cate m-a n\scut maica mea Psalmul 50, 6), iar modalitatea [i
motiva]ia ~ntrup\rii s-ar fi sprijinit predominant pe destina]ia
pentru care a fost proiectat\ lumea: ca s\ fie umplut\ de prezen]a lui Dumnezeu `n ea [i ca Dumnezeu s\ fie totul `n toate.
Cum s-a realizat ~ntruparea?
~n pântecele feciorelnic al Mariei,
la 3×14 genera]ii de la Avraam,
Cea de a doua Persoan\ a Sfintei
Treimi S-a s\l\[luit cu trup [i suflet prin z\mislire nu din s\mân]\ b\rb\teasc\, ci de la Duhul
Sfânt. Aceast\ na[tere suprafireasc\ este f\r\ precedent sau
succedent `n istoria lumii, Maica
Domnului r\mânând Fecioar\
atât `n timpul, cât [i dup\ Na[terea dup\ trup a Fiului lui Dumnezeu. Astfel, Logosul sau Dum-

nezeu-Cuvântul Se na[te din ve[nicie din Tat\l, f\r\ mam\; iar
`n timp [i spa]iu Se na[te cu trupul [i sufletul din Mam\-Fecioar\, f\r\ de tat\ (nu dorim ca `mbibarea dogmatic\ din aceste rânduri s\ `ndep\rteze cititorul, ci s\
ofere con]inutul ideologic minim
ce st\ la baza celebr\rii Cr\ciunului). Din acest moment (25 martie,
anul 3 d.Hr.), vorbim despre Persoana divino-uman\ a lui Iisus
Hristos, Dumnezeu-Omul.
De ce a trebuit s\ devin\ Om
Una dintre Persoanele Sfintei
Treimi? Dumnezeu Se face Om
pentru ca omul s\ devin\ Dumnezeu - Dumnezeu prin har [i
prin `mp\rt\[ire, iar nu dup\ natur\. Acest r\spuns patristic reprezint\ chintesen]a cel mai nobil exprimat\ `n leg\tur\ cu ra]iunea Tainei celei din veac ascunse [i nici de `ngeri [tiute. Sfântul
Grigorie Teologul arat\ c\ p\catul a produs `n fiin]a uman\
moartea [i coruptibilitatea, a[a
`ncât singuri nu ne-am fi putut
izb\vi; [i totu[i, mântuirea nu s-ar
fi putut face nici pe de-a-ntregul
din exterior de c\tre o putere mai
mare, adic\ exclusiv prin interven]ie divin\. De aceea, Dumnezeu Se pogoar\ la om [i `n om,
asumându-{i natura uman\ cu
toate limit\rile ei (`n afar\ de p\cat), pentru c\ ce a luat asupra
Sa, aceea a [i r\scump\rat. a

