
 

 

„Cred că mântuirea lumii se face prin Biserica Ortodoxă.  

Biserica Ortodoxă e întotdeauna așa cum a fost Iisus Hristos, răstignită.  

Și noi suntem răstigniți, nu răstignitori.” 

 (Pr. Sofronie Saharov) 
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Î: Cum se sărbătorea Crăciunul în 

lumea țărănească de odinioară? 

Părintele Macarie: Doamne, ca t 

era de frumos!… Vorbeam adineauri 

de oamenii aceia curat i de la sate, de 

t a ranii copila riei mele. Sa  s tit i ca  pe 

atunci, lumea nu t inea ura . Pur s i 

simplu, oamenii nu s tiau sa  pa streze 

ura  î n inima . Era sa ra cie mai mare 

deca t azi, dar se-mpa rt ea sa ra cia. 

Se-mpa rt ea î ntre oameni care se 

ajutau î ntre ei cu lucruri ma runte, c-

o cana de lapte cald, cu ca t iva 

cartofi, c-un pumn de porumb 

pentru o ma ma ligut a , ca t sa  

ma na nce copiii, acolo. Tra ind 

aceasta viat a  simpla , curata , sa ra cia 

nu o simt eai. Parca  nu se ajungea la 

ata ta suferint a . Iar Cra ciunul î nca  se 

pa stra. Nu era ca acum, doar un 

prilej de ma ncat, de ba ut s i de 

chefuri. I n copila ria noastra , 

biserica era plina . T in minte cu ca ta  



 

bucurie veneam cu tot ii! Satul era 

mare s i veneau familii î ntregi, cu 

copii mici î n brat e, prin oma t, 

nimeni nu ra ma nea acasa . Se 

colorau ulit ele de ata ta lume, î n 

costume populare, ne salutam cu 

voios ie unii pe alt ii s i pe nimeni nu 

vedeai î ncruntat. Pe atunci, se 

da duse un ordin care scosese viile 

de la t ara . Nu prea ga seai mult i 

bet ivi prin familiile de cres tini. 

Parca  va d s i acuma, î nainte de 

Cra ciun, cum veneau ba rbat ii acasa  

cu ca te o sticla  de vin. Ata t. O sticla  

de un litru, care le ajungea aproape 

pa na  pe la Anul Nou. Ba rbatul bea 

as a, la masa, cu cei din familie, ca te 

un pa ha rut  de vin ros u î n cinstea 

Sa rba torii. S i se postea. Tot postul, 

î nca  de mici copii. I mi aduc aminte 

ca , de dezlegarea din ziua Sfa ntului 

Andrei, pa rint ii nos tri ne fierbeau 

pe cuptor ca te doua  oua . Ata t, doar 

î n ziua aia! Apoi, iara s i post. S i va  

spun, noua , copiilor, ne fa cea bine 

ma ncarea asta. Parca  ne simt eam 

mai us ori, parca  aveam privirea as a, 

mai limpede si, daca  vorbit i de 

miracole, parca  tot ceea ce vedeam 

î n jurul nostru ni se pa rea un 

miracol. Era altfel. Altfel s tiai sa  te 

bucuri de gustul ma nca rurilor, altfel 

le simt eai rafinamentul atunci ca nd 

ma ncai put in s i simplu. Pa na  s i 

lipsurile, as teptarea unor buna ta t i 

ce vor veni, aveau î n ele un sa mbure 

de miracol. Era frumoasa , mai cu 

seama  as teptarea aceea din Ajun, a 

ma nca rii de frupt. A doua zi 

dimineat a, dupa  slujba , veneam 

acasa  cu inima vesela . Ne as tepta 

masa plina : piftie, sarmale, ca rnat i, 

bob, cozonaci care te amet eau cu 

parfumul lor… Toate le aveam acolo, 

pe masa . Toate le aveam, des i 

pa rint ii nos tri au fost nis te t a rani 

simpli, iar noi eram opt frat i. Doi au 

murit de copii, s ase am tra it tot i 

pa na  acum, nu demult, ca nd o sora  

de-a noastra  a plecat ca tre Domnul. 

Din cei s ase frat i, trei am ales viat a 

monahala . Am copila rit tot i î ntr-o 

singura  odaie, î ntr-o biata  ca sut a  

din mijlocul Ba ra ganului. Cu toate 

ca  erau timpuri grele, pa rint ii nos tri 

niciodata  nu s-au pla ns de vreo 

lipsa . De fapt, nici nu aveam lipsuri. 

Cu adeva rat nu simt eam sa ra cia. 

Fiindca  eram î mpreuna . Fiindca  

eram î n familie. 

 

Î: Oare de ce s-a pierdut spiritul 

sărbătorii, spiritul adevărat al 

Crăciunului? 

Părintele Macarie: Dragul nostru, 

nu-i de mirare ca s-a pierdut. Era de 

as teptat. Ma  as teptam sa  se 

î nta mple lucrurile astea, le-am 

prevestit demult. Eu sunt de 81 de 

ani acuma s i am putut vedea toate 

prin cate a trecut Biserica noastra , 

vreme de aproape un secol. Ultimul 

veac a fost – zic eu – pentru 

Roma nia, la fel ca o ca dere din Rai. O 



 

ca dere “trebuincioasa ”, daca  vret i, o 

ca dere î n urma ca reia abia acum, î n 

anii ce vin, va ies i la iveala  

adeva ratul har al roma nilor! Ce s-a 

î nta mplat? De la lumea aceea 

t a ra neasca , paradiziaca , de care va  

vorbeam, oamenii au ca zut tot mai 

mult. Au venit, mai î nta i, ateii la 

conducerea t a rii. Au pus la ca rma 

Bisericii pe oamenii care le-au 

convenit lor. Care nu era potrivit, 

afara ! I n î nchisoare! Au umplut 

laga rele s i pus ca riile cu preot i, cu 

mari duhovnici. S i as a a î nceput ra ul 

sa  intre î n t ara . Apoi, s-au ba gat prin 

ma na stiri. Au scos cinul monahal, au 

desfiint at nenuma rate locas uri 

sfinte. De fapt, “ei” se ocupasera  

demult de asta. Toate erau prega tite 

cu mult î nainte. Nu s tiam noi, sa racii 

ca luga ri… Eu am intrat ca frate prin 

anul 1946, la Balaciu, ma na stirea 

unde aveam sa  ajung s i staret . I n 

1960, aveam sa  va d moartea acestei 

ma na stiri pe care o iubisem nespus, 

pe care o ridicasem din ruina , dupa  

ani s i ani de truda . Au desfiint at-o 

as a, peste noapte! Ne-au luat totul s i 

ne-au scos afara  ca pe nis te bandit i. 

Am trecut apoi pe la ma na stirea 

Ca lda rus ani, apoi pe la Snagov, s i-n 

cele din urma  am venit aici, la 

Pasa rea, unde sunt de treizeci de ani 

s i unde î ndata  o sa -mi ga sesc s i 

sfa rs itul. Ca nd am venit, opt ani de 

zile am slujit aici singur. Nu aveam 

preot i, la î nceput lumea venea 

foarte put ina . Intram î n biserica  la 

ora patru juma tate dimineat a s i 

ies eam noaptea. Pe urma , au î nceput 

sa  vina  tot mai mult i credincios i. 

Aveam toata  obs tea pe ma na , am 

spovedit sute de maici, mii s i mii de 

pelerini. Era obositor, era slujba  

multa , de aicea cred ca  mi-a venit s i 

boala. Dar nu-mi pare ra u. Nu-mi 

pare ra u de nimic. I n ma na stire am 

tra it cele mai mari bucurii pe care le 

poate avea un om. Cele mai mari! 

Ca nd toata  viat a t i-o petreci numai 

î n slujbe s i î n ca nta ri, parca  tra ies ti 

î n alt timp. Nu mai simt i anii, boala, 

nu mai simt i suferint a. S i 

Cra ciunul… Doamne, ce frumoase 

erau Cra ciunurile î n ma na stire, ce 

frumoase sunt s i acum! Sa  va  

povestesc: luam parte cu tot ii la 

Liturghie, î ntreaga obs te! I n ziua de 

Cra ciun, terminam slujba mai de 

dimineat a , ca sa  aiba  timp 

credincios ii sa  se î ntoarca  la casele 

lor, sa  se puna  la masa . Dupa  ce se 

termina slujba, noi, ca luga rii, 

mergeam la trapeza . Acolo ca ntam 

Troparul Praznicului s i Condacul, pe 

urma  serveam masa. Eram adunat i 

tot i î n jurul mesei. Era ceva frumos! 

Apoi mergeam la chiliile noastre. 

Dupa  aceea, iar la biserica . Alte 

slujbe mari, minunate, pa na  noaptea 

ta rziu, ca nd sta team la Priveghere. 

Eram tot i î mpreuna , era o 

frumuset e! Pe urma  iara s i la chilii, 

unde citeam s i ne rugam. Dormeam 



 

doar vreo trei-patru ore pe noapte. 

S i apoi, iara s i la biserica … S i apoi 

iara s i la chilii… As a mi-am petrecut 

eu Cra ciunurile, mereu la fel, numai 

î n slujbe s i-n ca nta ri. S i-n timp ce î n 

lumea de afara  erau tot mai multa  

ura , tot mai multa  sa ra cie s i 

suferint a , aici, î ntre zidurile 

ma na stirii, noi tra iam ca î n Gra dina 

Raiului. Sa  s tit i ca  numai frumuset ea 

credint ei a t inut neamul a sta al 

nostru, î n tot i aces ti ani.  

Credint a, ma na stirile, Sfintele 

Sa rba tori, ruga ciunile unei ma ini de 

ca luga ri, toate acestea au fost fa clia 

care a ca la uzit poporul nostru prin 

î ntunericul veacului. S i abia acum 

cred ca  a sosit vremea sa  î ncepem sa  

ies im la lumina … 
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 Joi: 05 decembrie 

18:00 – Vecernia s i Litia 

 Vineri: 06 decembrie 

08:00 – Utrenia s i Sfa nta Liturghie 

→ Sfântul Ierarh Nicolae 

18:00 – Sfa ntul Maslu 

19:00 – Cateheza  

 Sâmbătă: 07 decembrie 

18:00 – Vecernia 

 Duminică: 08 decembrie 

08:00 – Utrenia s i Sfa nta Liturghie 

→ Tămăduirea femeii gârbove 

→ Sfântul Cuvios Patapie; Sfântul Ierarh Sofronie, 

episcopul Ciprului; Sfinții Apostoli Cezar, Tihic și 

Onisifor 
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