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„(...)Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut Iisus, Care se cheamă Hristos. Aşadar, toate neamurile de la Avraam până 

la David sunt paisprezece; şi de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 

paisprezece neamuri.  Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a 

aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Şi cugetând el 

acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa 

este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut 

ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice: "Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele 

Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu". Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a 

luat la el pe logodnica sa. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus.” 
                                                                                                                                                                                                             (Matei 1,1-25) 

Sfinții evangheliști Matei și Luca ne înfățișează obârșia trupească, originea trupească, după trup, cu noi toți, pe cele două linii: 
urcând în sânul neamului evreiesc, și coborând către noi, către fiecare din noi.   

 Această este genealogia data de Sfântul Evanghelist Matei. Poate vă întrebați de ce începe de la Avraam? 
 Mai avem o genealogie tot după trup, iubiților, cu toți înaintașii Mântuitorului pe firul neamului omenesc, pe firul firii 

omenești a Mântuitorului, și anume la Sfântul Evanghelist Luca.   
 Dacă genealogia după Matei apare a capitolul întâi, cealaltă genealogie, a Sfântului Evanghelist Luca, o găsim la capitolul al 

treilea, când, după botezul Domnului, spune: ”Iisus Hristos era că de treizeci de ani când a primit botezul la Iordan (botezul după 
Vechiul Testament, nu botezul nostru); și când a început să propovăduiască, fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif, care era fiul 
lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, fiul lui Matatia...” și merge, iubiților, nu ascendent 
(adică suind de la Avraam la Hristos), ci coborând de la Mântuitorul Iisus Hristos, mergând înapoi pe linie, până la Adam.    

 Sfinții evangheliști Matei și Luca ne înfățișează obârșia trupească, originea trupească, după trup, cu noi toți, pe cele două linii: 
urcând în sânul neamului evreiesc, și coborând către noi, către fiecare din noi.    

 Iar Sfântul Evanghelist Ioan spune ceva mai pe larg, începând tot cu obârșia dumnezeiască, când zice: ”La început era 
Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut 
și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Și întru El era viață și viață era lumina oamenilor”. Deci și această evanghelie ne 
dezvăluie această taină a tainelor, și anume că Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu-Cuvântul, Cel Care S-a întrupat și Care e din 
veci Fiu al lui Dumnezeu. Și toate printr-Insul s-au făcut. El e rădăcină umanității, rădăcină creației întregi; El, Fiul lui Dumnezeu.  

 Astfel vedem cum dumnezeieștile Scripturi ne dezvăluie pe Iisus Hristos că Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului, răsărind din 
sânul Părintelui Ceresc din veci. Căci Părintele Ceresc e Părinte din veci și, fiind Părinte din veci, din veci e și Fiul. Dacă n-ar fi 
Fiul din veci, n-ar fi nici Părinte din veci și n-ai putea să-L numești Tata al nostru... decât doar cei care socotesc - că sărmanul, 
nefericitul Arie - că Hristos e făptură.   

  Și încă o mare taină se descoperă, o, iubiților: În Iisus Hristos, Domnul nostru, sunt unite desăvârșit două firi: firea (natură) 
dumnezeiască și cea omenească.   

 Deci și în noi e ceva tainic, adânc; ceva zidit, omenesc, dar și ceva dumnezeiesc, după chipul lui Dumnezeu făcut om. De ce 
subliniez această? E de mare însemnătate. Pentru că numai așa îl înțelegem curat pe om, numai așa ne înțelegem pe noi, numai așa 
ne împlinim pe noi, cu aceste două daruri dumnezeiești: de a fi zidiți din țărâna pământului și de a avea în noi și ceva din veșnicia 
lui Dumnezeu, din infinitul divin, din înălțimea divină. Așa ne împlinim, când simțim în noi aceste două lumi; trăind în lumea 
această (cu hrană, băutură, îmbrăcăminte, adăpost și celelalte, uneori cosmetizate, prefăcute, mistificate, sau mai știu eu cum), dar 
având și ceva dumnezeiesc în noi; și noi uităm de dumnezeiescul din noi.      

  Părintele Constantin Galeriu –  www.crestinortodox.ro 

 
 

Sfinţii strămoşi şi părinţi aşteptau naşterea Mântuitorului Hristos; noi aşteptăm acum apropierea prăznuirii în cinstea Naşterii 
lui Hristos. Ca atare, după cum ei se adânceau în contemplarea tainei întrupării lui Dumnezeu Cuvântul şi prin aceasta se 
pregăteau de primirea Lui, aşa şi noi, înaintea praznicului Naşterii lui Hristos, amintindu-ne de ei, să închinăm cuviincios zilele 
acestea mai ales evlavioasei cugetări la aceeaşi taină a întrupării şi să refacem în noi toată puterea încredinţării că nu avem 
mântuire în altceva sau altcineva decât în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, ca nu numai cu gura, ci cu gândul, cu inima şi 
cu toată fiinţa să mărturisim taina aceasta şi cu inimă largă să primim bucurie în ziua cea de bucurie a Naşterii lui Hristos.   

 

                      Sf. Teofan Zăvortul - www.cuvantul-ortodox.ro 

 



 
 

Programul săptămânii  21 decembrie – 28 decembrie 2014 
                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică      21  decembrie   8  - 12 -  Sf. Liturghie (Genealogia Mântuitorului )  –  Pr.Ticu 
Duminică      21  decembrie 15  - 20 -  Vestirea Nașterii Domnului în parohie - preoţii 
Luni              22  decembrie  10 - 12 -  Spovedanie 
Marţi             23  decembrie 10 - 12 -  Spovedanie 
Miercuri       24  decembrie  10  - 12 -  Spovedanie 
Miercuri       24  decembrie 17 - 19 - Vecernia Nașterii Domnului și Litia – Pr.Ticu 
Joi                 25 decembrie   8  - 12 -  Sf. Liturghie (Nașterea Domnului - Crăciunul )  –  Pr.Ticu 
Vineri            26  decembrie   8  - 12 -  Sf. Liturghie (Soborul Maicii Domnului - Crăciunul )  – Pr.Ticu 
Vineri           26  decembrie 17 - 19 - Vecernia Sf.Arhid.Mc.Ștefan și acatistul – Pr.Ticu 
Sâmbătă       27  decembrie   8  - 12 -  Sf.Liturghie (Sf.Arhid. Mc.Ștefan) 
Sâmbătă       27  decembrie 17  - 18 -  Vecernia Duminicii după Nașterea Domnului 
Duminică      28  decembrie   8  - 12 -  Sf. Liturghie (Fuga în Egipt )  –  Pr.Dragoș 

 

 „Hristos Se naşte, slăviţi-L, Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L, Hristos pe pământ, înălţaţi-vă!“        
                                                                                             (din Catavasiile Naşterii Domnului) 

24 decembrie - Ajunul Crăciunului, zi de post aspru - este ultima zi de post din Postul 
Nașterii Domnului. Acest post ne aduce aminte de patriarhii și drepţii Vechiului Testament, care 
au petrecut timp îndelungat, în post și rugăciune, așteptând venirea lui Mesia, Mântuitorul lumii. 

Obiceiul de a ajuna în aceasta ultimă zi a postului este consemnat încă din secolul al IV-lea.   
Astfel, în ajunul Crăciunului, fiecare credincios ajunează dupa putere, până la Ceasul al 
IX-lea (ora 15.00), nimic mâncând. In unele zone, credincioșii ajunează până mai târziu, 
așteptând răsăritul luceafărului de seară, în amintirea stelei care a vestit magilor Nașterea 

Domnului. In seara zilei de ajun, credincioșii obișnuiesc să mănânce o mâncare dulce, numită în 
popor "Scutecele lui Iisus". Cu făină, apă și sare se frământa niște lipii subţiri care se coc pe 
plită. Acestea se înmoaie într-un sirop dulce (apă cu miere sau zahăr) și se presară cu nucă 

măcinată. 

Radu Gyr - Colind Ceresc 
 

Cerul și-a deschis soborul 
- Lerui, Doamne, Ler - 

au pornit cu plugușorul 
îngerii prin cer. 

 
Merg cu pluguri de oglindă 
și de giuvaer,  

toţi luceferii colindă 
- Lerui, Doamne, Ler - 
 

Vântul suflă cu lumină 

- Lerui, Doamne, Ler - 
în buhai de lună plină 
legănat în ger. 

Pentru heruvimi cu glugă 
albă de oier 

sub ferești colinde’ndrugă,  
- Lerui, Doamne, Ler - 
 

N-au venit cu grâu la poartă,  

ci au rupt din cer 
stele mari ca să le’mpartă,  
- Lerui, Doamne, Ler - 
 

Și’n Gustar de roade grele,  

- Lerui, Doamne, Ler - 
va fi câmpul cer de stele 

tolănit sub cer… 
 

Numai tu aștepţi în tindă,  
- Lerui, Doamne, Ler - 

suflete fără colindă,  
și fără Prier. 
Nici un cântec alb nu vine 

fâlfâind pe cer 
cu o stea și pentru tine,  

- Lerui, Doamne, Ler - 

La  împlinirea a trei ani  de apariţie neîntreruptă a foii de Duminică  şi sperând că v-a 

fost de folos, mulţumim colectivului de redacţie pentru sprijinul acordat, şi rugăm pe Bunul 

Dumnezeu să ne binecuvinteze şi să ne sprijine în continuare. La mulţi ani! 
 

25 decembrie - Dumnezeu coboară în lume pentru a înălţa pe om 
Fiul lui Dumnezeu S-a făcut Om pentru ca omul păcătos şi muritor să fie ridicat din păcat 

şi moarte, să devină sfânt şi să trăiască veşnic, deoarece el a fost la început creat după chipul lui 

Dumnezeu Cel Sfânt şi veşnic viu. Prin lucrarea Sa mântuitoare, de unire a omului muritor cu 
Dumnezeu Cel veşnic, Iisus Hristos vindecă şi curăţeşte firea umană de ceea ce îi este nesănătos 
şi nefiresc, adică păcatul şi moartea, survenite ca urmare a despărţirii omului de Dumnezeu prin 

neascultare, neînfrânare şi nepocăinţă (cf. Facerea 2, 17 şi Romani 6, 23 ). Hristos-Domnul, 
plecând Cerurile şi pogorându-Se întru smerenie, vine şi astăzi la noi în multe forme, ca un 
călător sau pelerin necunoscut, prin chipurile smerite ale oamenilor săraci, ale copiilor 
orfani şi ale bătrânilor abandonaţi, ale bolnavilor suferinzi şi singuri, ale oamenilor 
îndoliaţi şi întristaţi, ale oamenilor flămânzi şi fără de adăpost (cf. Matei 25, 31-46). 

               † DANIEL Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române - Pastorala 

 

21 decembrie – 25 ani de la jertfa tinerilor din Decembrie 1989 – “Tinerii din decembrie 

nu au cerut, pe stradă, nici pâine, nici salarii, ci libertate. Au fost credincioși; știm cu certitudine 

că pe străzi s'a strigat "există Dumnezeu", că s'a rostit, deseori în genunchi, Tatăl nostru în faţa 

tancurilor, că s'au rostit cuvintele: "Voi cu arme, noi cu flori", și știm că nu armele au învins, ci 

florile. Dar mai știm că tot atunci s'a strigat o zicere cutremurătoare, care ar trebui să fie scrisă 

în enciclopedia mondială: "Vom muri și vom fi liberi!". Au murit fiind liberi, pentru ca prin 
moartea și libertatea lor să asigure libertatea celorlalţi. Dacă ei au murit și sunt liberi, noi 

sperăm să trăim și să fim liberi întru această libertate.”     

                IPS Bartolomeu Anania                                      www.crestinortodox.ro 
 

27 decembrie – Sf.Ȋntâiul Mucenic și arhidiacon Ștefan -  "A văzut slava lui Dumnezeu și 
pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Si a zis: Iată văd cerurile deschise și pe Fiul Omului 

stând de-a dreapta lui Dumnezeu". (Fapte, 55-56). "Pentru a primi jertfa primului mucenic al 
Sau, Domnul S-a ridicat in picioare. Din respect pentru Arhidiaconul Stefan și spre a-i aduce 

osebita cinstire". Din acest motiv, Sf.Părinţi au rânduit ca Sf.Stefan să fie cinstit în a treia zi de 
Craciun. 




