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Duminica după Nașterea
Domnului
(Fuga în Egipt)

„După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi
fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă. Şi sculându-se, a luat,
noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt. Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul
spus de Domnul, prin proorocul: "Din Egipt am chemat pe Fiul Meu". Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a
mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după
timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia proorocul: "Glas în Rama s-a auzit,
plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată pentru că nu sunt". După moartea lui Irod,
iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt, Şi i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în
pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia sufletul Pruncului. Iosif, sculându-se, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi
a venit în pământul lui Israel. Şi auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo
şi, luând poruncă, în vis, s-a dus în părţile Galileii. Şi venind a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce sa spus prin prooroci, că Nazarinean Se va chema.”
(Matei 2, 13-23)
"Suntem martorii nașterii Fiului lui Dumnezeu și totodată ar trebui să ne închinăm Pruncului cu același sentiment de
nerăbdare cu care așteptăm și nașterea copilului nostru. Nu pot descrie bucuria părintelui când își ia copilul sau pentru prima
oară în brațe, sau cum îi tresaltă inimă la prima privire a copilului sau - și sunt unii dintre noi care au trăit aceste sentimente de
mai multe ori, dar îngăduiți-mi doar să întreb: Ne-am bucurat la fel de mult și de Nașterea Mântuitorului?
Tuturor este vestită această Naștere! Cu toții putem fi martorii acestei minuni unice în creație. Nici o erezie nu a fost atât
de îndrăzneață încât să spună că Dumnezeu s-a făcut om! Dar acum nu este vorba de o născocire omenească, aici avem
revelație dumnezeiască: omul a fost creat după chipul și asemănarea Lui, acum suntem re-creați; fusesem aduși la viață, de fapt
suntem re-aduși la viață; dar de această dată la viață adevărată, căci suntem eliberați din robia păcatului (cf. Rom. 7,23) și fiind
împăcați cu Dumnezeu (cf. Rom. 5, 10) putem învinge ispită diavolului. Deoarece acum cunoaștem și Binele, și răul.
În prima Duminică după Nașterea Domnului Biserica ne aduce aminte de fuga în Egipt a lui Iisus. Oare întâmplător?... Încă
de la începutul prezenței Lui pe acest pământ nu a avut parte de acceptare, nici măcar de îngăduință. Până în ultima clipă I-au
stat împotrivă învățații și conducătorii poporului, până în ultima clipă a trebuit să dea socoteală pentru vindecări,
pentru învățătură, pentru că este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume a pentru noi oamenii și a noastră mantuire”.
Sfântul Iosif, sculandu-se noaptea, a luat Pruncul și pe Maica Lui și a plecat în Egipt” (vers. 14) și astfel începe prigoana
împotriva Domnului și credincioșilor Lui! Începând cu Irod și până la aleșii sau luminații” zilelor noastre, Îl prigonesc căutând
orice mijloc de a șterge din inimă și sufletele oamenilor până și cel mai mic gând, sau sentiment pentru Dumnezeu.
Irod poruncește uciderea pruncilor, iar numărul lor ajunge la 14.000 și încă o profeție este împlinită: ”Glas în Roma s-a
auzit, plângere și tânguire multă; Rahela își plânge copiii”. Fără nicio îndoială este o cruzime cu greu de acceptat! Și mulți
gândesc: cum de a îngăduit Dumnezeu așa ceva?” Nu știu cum ar fi putut Domnul să salveze acești copii, dar știu că aceștia
au ajuns Sfinți! 14.000 de prunci, 14.000 de glasuri îngerești ce se roagă pentru noi! Dacă conducătorii acestei lumi strâng
armate pentru a nimicii pe inamicii lor, iată că Dumnezeu strânge armate de Sfinți pentru a ajuta pe poporul Său.
Nu știu dacă istoria se repetă sau continuă, nu știu dacă noi într-adevăr realizăm marea Taină Dumnezeiască la care
suntem părtași. Dar știu că Pruncul este începutul mântuirii noastre, copilul este chipul nevinovăției și al iubirii, iar eu pot
să învăț cel puțin trei lucruri de la un copil: cum să văd frumusețea în orice, cum să iubesc curat îmbrățișând pe toți și cum să
mă bucur din nimic.
Și închei cu un cuvânt plin de înțelepciunea simplă și curată cu care ne dau sfaturi copiii. Spunea un copil de zece ani:
”Dumnezeu se înțelege mai ușor cu copiii mici, că cei mici au suflet mai încăpător. La oamenii mari e o înghesuială de rele
că nici n-ai unde să stai”. Iisus nu vrea să locuiască în case, ci așteaptă să-I faci loc în inima ta. Arhim. Siluan Vișan
În taina nașterii Pruncului Iisus și a grijii părintești față de El, arătată de Maica Domnului și de Dreptul Iosif, vedem o
mare binecuvântare a familiei. Hristos Domnul, Pruncul Iisus, este Izvorul de binecuvântare a tuturor copiilor, este ocrotitorul
tuturor copiilor și este Cel ce se bucură de orice copil care se naște, se botează și este crescut în credința, pentru a deveni nu
doar cetățean al acestei lumi, ci și cetățean al împărăției cerurilor, să se poată bucura în împărăția lui Dumnezeu de iubirea,
fericirea, lumina și slava Preasfintei Treimi.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem parte de copii și să ne bucurăm de prezența lor în familie, în Biserică, în școală, în
societate. Să cinstim în mod deosebit pe părinții care au mulți copii, care îi cresc în credința, făcând roditoare învățătura
Evangheliei, bucurând pe Dumnezeu și pe îngerii din ceruri, spre slava Preasfintei Treimi și spre a noastră mântuire! Amin.
† DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

"Învățăturile date cu forța nu pot dăinui în suflete, pe când învățăturile primite în suflet cu plăcere și cu
bucurie rămân de-a pururi."
Sfântul Vasile cel Mare (330 – 379)

Acum 58 de ani, în noaptea dintre 31 decembrie 1956 și 1 ianuarie 1957, Dl.Avocat
Gheorghe Alexandrescu, ctitor al bisericii Mărţișor, a plecat la Domnul, așa cum o arată procesul
verbal nr.100 din 13 ianuarie 1957. A fost înmormântat la cimitirul Bellu în ziua de 6 ianuarie 1957.
Dumnezeu să-l odihnească, împreună cu tot neamul său !
1 ianuarie – Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului. Sf.Vasile cel Mare
Intrucât Anul Nou este începutul zilelor anului, se cuvine ca în această zi să adunăm în suflet
cugetări, simţiri şi stări sufleteşti care ar putea să îndrepteze, în chip vrednic de numele de
creştin, toate lucrările săvârşite de el în răstimpul acestui an. In viaţa duhovnicească, An Nou este
atunci când oarecine dintre cei ce trăiesc în nepăsâre începe să aibă râvnă pentru a se mântui şi
a plăcea lui Dumnezeu, căci atunci când el se hotărăşte la aceasta, pe dinlăuntrul şi pe din afara lui
toate se reclădesc pe temeiuri noi - cele vechi trec şi se fac toate noi. Dacă ai această stare,
înnoieşte-o; iar dacă n-o ai, dobândeşte-o - şi va fi la tine Anul Nou.
Se mai apropie şi cinstita prăznuire a Tăierii-împrejur a Domnului şi a pomenirii Sf. Vasile cel Mare. Miezul prefacerii
amintite stă în aceea că omul începe din această clipă să trăiască numai pentru Dumnezeu, spre mântuirea sa, în vreme ce
mai înainte trăia doar pentru sine, gătindu-şi pierzarea. Acum, el leapădă deprinderile vechi, toate plăcerile sale şi toate lucrurile în
care afla desfătare; taie patimile şi aplecarea spre pofte şi îşi însuşeşte faptele asprei lepădări de sine, iar această preschimbare
este întocmai ceea ce trebuie să fie, potrivit Apostolului, tăierea-împrejur a inimii - de care pomeneşte şi la care ne îndatorează
prăznuirea Tăierii-împrejur a Domnului şi a cărei pildă ne-o înfăţişează prin sine însuşi Sf.Vasile. Astfel, toate lucrurile care se
îmbulzesc în conştiinţa noastră de Anul Nou se înmănunchează într-unul singur: înnoirea noastră lăuntrică prin tăiereaîmprejur a inimii. Dacă, prin bunăvoinţa Domnului, cineva se va pregăti de Anul Nou într-acest chip, adică dacă nu va cugeta
doar acestea, ci le va şi împlini cu lucrul, acela va prăznui Anul Nou în cel mai desăvârşit chip creştinesc şi se va pregăti să
petreacă creştineşte întregul an. De următorul An Nou, el va trebui doar să reînnoiască şi să reîmprospăteze ceea ce a primit acum.
Sf.Teofan Zăvorâtul
www.crestinortodox.ro
2 ianuarie - Sf.Silvestru (+ 335) - s-a născut în Roma şi a fost crescut de mic în credinţa creştină, învăţând
carte şi purtări bune de la preotul Quirinus. Ajungând în vârstă şi-a arătat dragostea către Dumnezeu şi către
aproapele prin ajutorarea şi apărarea celor prigoniţi pentru credinţă. Pentru faptele lui alese şi pentru viaţa lui
îmbunătăţită, a fost hirotonit episcop al Romei vechi, cu învoirea tuturor. A dat rânduieli bune Bisericii şi
preoţilor şi a apărat Dumnezeirea Mântuitorului împotriva hulitorilor, dovedindu-le din Scriptură că Iisus
Hristos este Dumnezeu adevărat şi om adevărat, născut din Fecioară, cum au grăit proorocii. La adânci
bătrâneţi episcopul Silvestru a trecut la Domnul, în anul 335.
www.calendar-ortodox.ro
"Dobândirea Duhului Sfânt este adevăratul scop al vieŃii creştine, în timp ce rugăciunea, postul, pomenile şi alte fapte bune făcute din dragoste de
Hristos, sunt doar mijloace pentru dobândirea Duhului Sfânt." "Dobândeşte harul Duhului Sfânt şi prin practicarea celorlalte virtuŃi, de dragul lui Hristos.
De pildă, dacă rugăciunea şi privegherea îŃi dau mai mult har de la Dumnezeu, roagă-te şi priveghează; dacă postul iŃi dă mult din duhul lui Dumnezeu,
posteşte; dacă milostenia iŃi dă mai mult, fă pomeni. MăsuraŃi în acest fel fiecare virtute făcută din dragoste pentru Hristos."
Sf.Serafim de Sarov

IubiŃi credincioși, în noaptea de 31 decembrie 2014 spre 1 ianuarie 2015 şi în ziua de Anul Nou să
înălţăm rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El în anul 2014 care a trecut şi
să-I cerem ajutorul în toată lucrarea cea bună și folositoare din anul nou în care intrăm.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2015 drept Anul omagial al misiunii parohiei
şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din
eparhii.
http://basilica.ro

În aceste zile de sărbătoare şi bucurie sfântă pentru viaţa noastră creştină, vă îndemnăm pe toţi,
să arătaţi lumina dreptei credinţe şi a faptelor bune pretutindeni unde vă aflaţi, să împărtăşiţi şi altora bucuria
sfintelor sărbători ale Crăciunului, Botezului Domnului şi Anului Nou!
Tuturor vă adresăm urările tradiţionale: Sărbători fericite! şi La mulţi ani!
Programul săptămânii 28 decembrie 2014 – 4 ianuarie 2015
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Ziua
28 decembrie
29 decembrie
30 decembrie
31 decembrie
1 ianuarie 2015
2 ianuarie
3 ianuarie
4 ianuarie
4 ianuarie

ORA
8 - 12

Slujbe
- Sf. Liturghie (Fuga în Egipt ) – Pr.Dragoș

23.30
8 - 12
11 - 20
11 - 20
8 - 12
15 - 20

- Program administrativ (zi liberă)
- Slujba trecerii dintre ani
- Sf. Liturghie (Tăierea împrejur a Domnului ) – Pr.Dragoș
- Sfinţirea caselor în parohie - preoţii
- Sfinţirea caselor în parohie - preoţii
- Sf. Liturghie (Duminica dinaintea Botezului Domnului ) – Pr.Ticu
- Sfinţirea caselor în parohie - preoţii

