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Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim,
întrebând: Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui. Şi
auzind, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el. Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să
afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos? Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul: "Şi tu, Betleeme,
pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe
poporul Meu Israel". Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. Şi
trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca,
venind şi eu, să mă închin Lui. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea
lor, până ce a venit şi a stat deasupra, unde era Pruncul. Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte. Şi intrând în
casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au
adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă. Iar luând înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor.
Ev. Matei 2, 1-12
Dreptmăritori creștini,
Dobândirea mântuirii şi a vieţii veșnice se pregăteşte în viaţa pământească trecătoare prin unirea treptată a omului cu
Dumnezeu, începând cu Sfântul Botez, prin împărtăşirea cu celelalte Sfinte Taine, prin credinţă şi rugăciune, prin viaţă
curată şi prin faptele bune ale iubirii milostive, săvârşite pentru semenii noştri aflaţi în dificultate. În drumul său spre
mântuire, spre Dumnezeu, omul nu poate ocoli pe aproapele său. În acest sens, Avva Antonie spune: „Viaţa şi moartea depind de
aproapele nostru. Într-adevăr, dacă îl câştigăm pe fratele nostru, Îl câştigăm pe Dumnezeu. Dar dacă îl smintim pe fratele nostru,
păcătuim faţă de Hristos“.
Iubirea lui Dumnezeu faţă de noi, arătată prin trimiterea Fiului Său în lume, ne cheamă să răspundem şi noi prin
iubire faţă de Dumnezeu, în rugăciune şi iubire faţă de semeni, în fapte bune. Însă, iubirea adevărată, smerită şi milostivă sau
darnică, se dobândește prin viaţă duhovnicească de rugăciune şi de curăţie sufletească şi trupească, după cum spune Sfântul Isaac
Sirul: „Iubirea curată se naşte din rugăciune”, adică este însăși iubirea lui Dumnezeu dăruită sufletului omului care se roagă. În
lumea de azi, străbătută de o profundă criză spirituală şi morală, individualismul şi insensibilitatea la suferințele altora subminează
iubirea din familie şi din societate, diminuează solidaritatea cu cei aflaţi în dificultate şi produc multă înstrăinare între oameni,
încât aceștia pierd adesea pacea şi bucuria din inimi. De aceea, trebuie să creștem copiii ţării în iubirea faţă de Dumnezeu şi
faţă de semeni. Să ajutăm pe tinerii ţării noastre să descopere frumuseţile credinţei şi ale iubirii creştine, să fie harnici şi
darnici. Să folosim darul libertăţii spre a spori în credinţă şi a săvârşi mai multe fapte bune, pentru a deveni mai
milostivi, mai generoși, potrivit îndemnului adresat nouă de Mântuitorul Iisus Hristos: „Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru [cel
ceresc] este milostiv!” (Luca 6, 36).
Acum, când Hristos-Domnul vine tainic spre noi, prin cei săraci şi singuri, prin cei bolnavi şi necăjiţi, prin orfani şi
văduve, să ieşim în întâmpinarea Lui prin milostenie, prin ajutorare frăţească şi prin facere de bine. În felul acesta, inimile
şi casele noastre se vor umple de bucuria şi lumina pe care le-au trăit şi văzut îngerii şi păstorii din Betleem. Astfel, HristosDomnul va binecuvânta viaţa tuturor celor care arată iubirea Lui oamenilor din jurul lor.
În noaptea de 31 decembrie 2016 spre 1 ianuarie 2017 şi în ziua de Anul Nou să înălţăm rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu
pentru binefacerile primite de la El în anul 2016 care a trecut şi să-I cerem ajutorul în toată lucrarea cea bună și folositoare din
Anul Nou în care intrăm.
Anul 2017 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind Anul omagial al sfintelor icoane, al
iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul
comunismului, pentru a mărturisi credinţa ortodoxă a sfinţilor şi a cinsti pe cei care au luptat şi au pătimit pentru apărarea
Ortodoxiei în vremuri dificile.
Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou 2017 şi Botezului Domnului, vă adresăm tuturor
doriri de sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, fericire şi mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună, dimpreună
cu urarea tradițională: „La mulţi ani!”
„Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu
toţi!” (2 Corinteni 13, 13).
Al vostru către Hristos-Domnul rugător, cu părintești binecuvântări, † DANIEL Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

(Extras din Pastorala de Crăciun 2016 - http://basilica.ro/)

25 decembrie 2016 - Cu prilejul împlinirii a cinci ani de apariţie neîntreruptă a Foii de Duminică (258 numere) 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 !
Iubiţi credincioși, în noaptea de 31 decembrie 2016 spre 1 ianuarie 2017 şi în ziua de Anul
Nou să înălţăm rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El în anul 2016
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 2017:
- Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ
Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.
26 decembrie – Soborul Maicii Domnului - A doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, Biserica
Ortodoxă prăznuieşte Soborul Maicii Domnului şi pe Sf.Cuvios Nicodim cel Sfinţit de la Tismana.
„Sărbătoarea Soborului Maicii Domnului înseamnă sărbătoarea soborului creştinilor, care se
adună spre a cinsti pe Maica Domnului, imediat după Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. Prin
acordul ei liber ea a dat trup Fiului Veşnic al lui Dumnezeu celui nevăzut, celui necuprins, celui
inaccesibil sau neapropiat şi L-a făcut cuprins, văzut şi aproape de oameni. Maica Domnului este
cinstită pentru că este Născătoare de Dumnezeu. Ea poartă acest nume mare şi sfânt de Născătoare de
Dumnezeu şi pentru că nu a pierdut fecioria prin naştere, ea se numeşte şi pururi Fecioară Maria“.
Maica Domnului, icoana vie a Bisericii, a interiorizat în ea pe însuşi Dumnezeu Cuvântul, Mântuitorul lumii. „Maica
Domnului este pregătită şi ea, nu doar conştiinţa poporului Israel, care aştepta pe Mântuitorul prezis de profeţi. La vârsta de 3 ani
este dusă la Templul din Ierusalim, unde stă 12 ani, meditând şi rugându-se. Ea ascultă cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, astfel
pregătindu-se să interiorizeze în ea nu doar cuvântul din carte, ci pe Dumnezeu Cuvântul, izvorul cuvintelor din cărţile sfinte.
Maica Domnului este şi icoana Bisericii, care poartă în ea pe Hristos şi Îl arată lumii. Maica Domnului, în icoanele noastre,
poartă pe braţul stâng, aproape de inimă, pe Pruncul Iisus, care stă pe braţul ei ca pe un tron şi cu mâna ei dreaptă Îl arată pe El
şi în timp ce Îl arată, ea fiind în stare de rugăciune, primeşte binecuvântarea Lui. Prin aceasta înţelegem că Biserica rugătoare, a
cărei icoană sfântă vie este Maica Domnului, trăieşte din binecuvântarea Fiului ei, din binecuvântarea Domnului nostru Iisus
Hristos“.
+ Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
www.ziarullumina.ro
27 decembrie – Sf.Arhid.Mc. Ştefan
Părintele Nicolae Steinhardt, “Dăruind vei dobândi”
Să nu uităm, să nu uităm niciodată că Hristos iubeste curajul, că S-a ridicat in picioare spre a-l cinsti pe viteazul martir
Stefan; că ne cere să fim netemători, îndrăzneti, neinfricati si nestăviliti de necazuri, suferinte, ba si de moarte.
De nu, va fi vai si amar de noi: vom fi înrobiti si batjocoriti in lumea aceasta, ne vom pierde libertatea pe pământ prin lasitatea
noastă dată pe faţă si ne vom pierde si mântuirea, dându-ne nouă însine cea mai grea si mai jalnică lovitură ce poate fi, osândindune singuri la ocară si obidă în viata aceasta si la osândă în viata de dincolo.Crezând că-L putem păcăli pe Dumnezeu – mare nerozie
– pe noi ne lipsim dintr-odată de tot binele si pe pământ si in ceruri. Să nu fie asa!
Să retinem lectia Arhidiaconului-mărturisitor: pentru cei curajosi si nerusinati de El, Hristos se ridică în picioare, cu
dragoste si respect, pe cei fricosi ori căldicei ori făţarnici ori cu două sau mai multe fete ori crezând in viclenii ieftine de tipul “am
făcut-o numai de formă” îi leapădă, se rusinează de ei, îi stie că se sortesc de bună voia lor iezerului de foc. Să fii creştin
înseamnă, în istorie, să asumi anumite riscuri, să poti înfrunta pericole de pe pozitii de tărie sufletească. Curajul, frati
crestini, se dovedeste până la urmă a fi si calea cea mai înteleaptă si e nu numai o virtute ci si o datorie crestinească.
Suntem întrupati si trăim in lume. De aceea relatia noastră cu Hristos nu este numai de ordin pur intim. Ea presupune legătura
dintre suflet si Mântuitorul său dar imbracă si chipul legăturii indirecte ins-comunitate-Dumnezeu. Ne indreptăm, ne curăţim si ne
înălţăm crezând cu inima; ne adeverim însă fiinţa si credinţa prin mărturisire în fata oamenilor; nu putem face abstractie de “ceilalti
“. Domnul ne-o spune deslusit si pilda strălucita a Sfântului Stefan confirmă dumnezeiestile cuvinte relatate de evanghelişti”.
exegetice mereu se refera la Iisus sezand in slava, niciodata stand.
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Programul săptămânii 25 decembrie 2016 – 01 ianuarie 2017
Duminică
Luni
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Ziua
25 decembrie
26 decembrie
26 decembrie
27 decembrie
28 decembrie
29 decembrie
30 decembrie
31 decembrie
01 ianuarie

ORA
Slujbe
8 - 12
- Sf.Liturghie (Naşterea Domnului) - Pr.Ticu
8 - 12
- Sf.Liturghie (Soborul Maicii Domnului) - Pr.Ticu

17 – 18

-

8 - 12

Vecernia şi acatistul Sf.Mc.Ştefan

- Sf.Liturghie (Sf.Mc. şi Arhid.Ştefan) - Pr.Ticu
- Program administrativ (zi liberă)
-

23.30 – 01
8 - 12

Acatistul Sf.Vasile cel Mare

- Slujba trecerii dintre ani - Pr.Dragoş
- Sf.Liturghie (Tăierea împrejur şi Sf.Vasile) şi Te Deum - Pr.Dragoş

