
    

 
Anul VI nr. 51 (310) 

 

24 Decembrie 2017 
Duminica dinaintea Nașterii 

Domnului  

(Genealogia Mântuitorului) 
www.parohiamartisor.ro    

Parohia Mărţişor 

 
 2017 - Anul omagial al sfintelor icoane şi al iconarilor 

  

 

 
 

  

 

 

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 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.  Matei 2, 1-12 

Evanghelia de Duminică spre aceasta ne-a chemat, spre o împlinire în aşezarea noastră în Sinaxarul neamului lui Iisus 

Hristos. Ni s-a spus, de fapt, prin toată înşiruirea aceasta a genealogiei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, că El nu este 

accident genetic. Că prezenţa Lui în lume s-a făcut după mijloacele prin care Dumnezeu a îngăduit în marea Lui dragoste să nu 

ne sperie cu vreun balaur sau cu vreun zmeu, ci ne-a trimis pe Fiul Său Cel Unul Născut, în chipul acesta uman, pentru ca 

să mântuie tot ceea ce înseamnă omenie. 

Cu alte cuvinte, suntem dinaintea acestei Duminici ca înaintea unei istorii întregi de aşteptare. Tot ceea ce aştepta neamul 

lui Israel se mărturiseşte prin neamurile acestea, care sunt împărţite atât de minunat de către Matei şi învăţăm, de fiecare dată, că 

întru totul de la Avraam până la David sunt 14 neamuri, de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14, iar de la strămutarea 

în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri, iar după Hristos e un singur neam, acela al lui Hristos. Cu alte cuvinte, tot ce-a fost 

neam înainte de Hristos devine neam în Biserică, prin Hristos, până la sfârşitul veacurilor. Sigur că devine important să ne 

simţim din familia mare a Mântuitorului Hristos, ca membri de familie. 

Pentru aceea suntem invitaţi să vedem imediat Naşterea Mântuitorului Hristos în Betleem. Suntem chemaţi imediat laolaltă 

cu Iosif să înţelegem visul. Cu Maria să înţelegem Bunavestire. Cu îngerii să slavoslovim. Suntem chemaţi cu păstorii să 

alergăm, cu magii să întâmpinăm pe Hristos. Ba îndrăznesc să spun că suntem chemaţi chiar cu Irod să ne îndoim şi să ne 

tulburăm atunci când ni se pare că scaunele pe care stăm sunt imuabile şi noi înşine suntem Dumnezeu. De aceea e importantă 

Duminica aceasta, pentru că ne scoate dintr-un dicţionar anemic, în care lumea de astăzi L-a trecut pe Hristos. Nu! Nu ni se 

vesteşte o magie a Crăciunului. Nu! Nu ni se vesteşte o spiritualitate şi un spirit al său! Ci ni se vesteşte că Hristos este 

Dumnezeu! Că Naşterea, Crăciunul în sine, este punctul de pornire al lumii, în Hristos, spre restaurare. Atât de mult, în 

jurul nostru, s-a diluat această prezenţă a Mântuitorului. Ni se vinde creştinismul ca un soi de cozonac înveşmântat în tot felul de 

haine şi în tot soiul de înfăţişări ale cadourilor. Crăciunul nu e un cadou! Crăciunul este un mod de a fi în Hristos! Este un 

mod de a-L chema pe Hristos ca parte integrantă a propriei tale mântuiri. Zilele acestea, străbătând ţara, tinerii m-au întrebat 

dacă n-ar trebui să scoatem bradul afară şi să-l arestăm pe Moş Crăciun, să-l scoatem din cultura noastră de zi cu zi. Nu! El 

trebuie repus, în schimb, acolo unde este locul său. In ceea ce creează spiritul Crăciunului, dar nu înlocuieşte Naşterea. Să nu 

înlocuim niciodată Crăciunul cu lucrurile acestea omeneşti pe care le-am dobândit în timp, prin tradiţie. Să nu 

confundăm întruparea Mântuitorului Hristos cu faptul că ne-a ieşit sau nu ne-a ieşit să dăm daruri, că ne-a ieşit sau nu ne-a ieşit 

beteala pe brad, că ne-a ieşit sau nu ne-a ieşit masa de Crăciun! Crăciunul este mult mai mult decât atât, şi o ştim toţi cei care-l 

luăm în serios: mântuirea. Suntem chemaţi să fim, aşadar, din neamul lui Hristos, conştienţi că suntem ai lui Hristos, 

conştienţi că dragostea lui pentru noi este cea care ne ţine.       Părintele Constantin Necula - www.crestinortodox.ro 

Simțim noi că a înviat sufletul nostru, că s-a risipit îndoiala, necredința, deznădejdea, că îl simțim pe Hristos viu? Nu 

cumva să spunem cu fiecare Crăciun pe care îl întâmpinam și-l trăim: Ei, a fost ceva, odată! Dar orice act dumnezeiesc e 

pentru eternitate. Omul să ştie, să simtă din nou rădăcina în Hristos și, apelând mereu la rădăcină, la sursă, să simțim cum 

creștem din Rădăcină. Atunci cresc în noi nu numai frunzele, ci și roadele. Să ne amintim cum a blestemat Mântuitorul 

smochinul, când a căutat în el smochine și n-a găsit - și nu era vremea smochinelor: “În veci să nu mai fie rod în tine!”. M-a 

cutremurat acest fapt. A doua zi, apostolii au trecut și au văzut smochinul blestemat. Petru I-a zis: “Doamne, iată, smochinul pe 

care l-ai blestemat, s-a uscat din rădăcină”. Doamne! Atunci Iisus i-a spus: “Aveți credință lui Dumnezeu!” (Marcu 11,22). 

Pilda smochinului ne privește pe noi toţi, ființe duhovnicești, zidiți după chipul lui Dumnezeu, despre care spune Mântuitorul: 

Tatăl Meu până acum lucrează, și Eu lucrez”. Spiritul nu moare niciodată, spiritul rodește neîncetat.  

La fiecare sărbătoare noi să simțim taina sărbătorii; să simțim ca rodim, creștem în ea după chipul lui Hristos. Altfel ne 

uscăm. Gândiţi-vă! Au mai fost profeți de la Hristos până astăzi, care să vestească întruparea, venirea lui Dumnezeu? N-au mai 

fost. Iar acum să trăim cel puţin învierea aceasta sufletească și a neamului nostru, întru mărirea lui Dumnezeu. O, Doamne! 

Ajută-ne aşa să trăim taina pe care Tu ai descoperit întru noi, taina lui Dumnezeu și Om. Vrei și pe noi să ne zidești în amândouă 

aceste daruri, ce sunt și ale făpturii umane, dar și a neincitatei înălțări spirituale a omului către lumină și Dumnezeu. Amin. 

Părintele Constantin Galeriu - www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            Programul săptămânii  24 decembrie –  31 decembrie 2017 

Duminică      24 decembrie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Pilda celor poftiţi la cină) - Pr.Ticu 

Duminică      24 decembrie 15  - 17 - - Vestirea Naşterii Domnului în parohie (cu icoana Naşterii) 

Duminică      24 decembrie 17  - 19 - - Vecernia Naşterii Domnului, acatistul  şi Litia 

Luni              25 decembrie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Naşterea Domnului) - Pr.Ticu 

Marți            26 decembrie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Soborul Maicii Domnului) - Pr.Ticu 

Marți            26 decembrie 17  - 20 - - Vecernia Sf.Ştefan şi  acatistul  

Miercuri        27 decembrie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Ap.Întȃiul Mc. Şi Arhid.Ştefan) - Pr.Ticu 

Joi                  28 decembrie  - - Program administrativ (zi liberă) 

Vineri            29 decembrie   

Sâmbătă        30 decembrie 17  - 18 - - Vecernia Duminicii după Naşterea Domnului - Pr.Dragoş 

Duminică      31 decembrie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Fuga în Egipt) - Pr.Dragoş 

Duminică      31 decembrie   23.30- 01.30 - - Slujba trecerii dintre ani  

 

Colind - Vasile Voiculescu  

 

În coliba întunecoasă 

Din carne şi os lucrată 

A intrat Hristos deodată 

Nu făclie ce se stinge,  

Nu icoană ce se frânge,  

Ci El Însuşi, trup şi sânge 

Preschimbat pentru făptură 

Într-o scumpă picătură,  

Dulcea Cuminecătură. 

 

Coliba cum L-a primit 

S-a făcut cer strălucit 

Cu boltă de mărgărit 

Şi pe ea soare şi stele 

Cu luceferi printre ele. 

În mijloc tron luminos 

Şi pe el Domnul Hristos 

Care mult se bucură 

Duhul Sfânt Se alătură 

Şi acolo rămânea 

Şi acum şi pururea. 

 

Şi noi Doamne ne-am sculat 

Colibele am curăţat 

Uşi, ferestre, toate-s noi. 

Doamne, intră şi la noi! 

Trup tu dormi, Domnul te 

paşte! 

Suflete, scoli şi cunoaşte 

Luminos Prunc că Se naşte 

În peştera inimii, în palatul 

Treimii. 

Dară Pruncul cine mi-I? 

Mi-e Hristosul Dumnezeu 

Coborât în pieptul meu. 

Maica Sfântă-n braţe-L ţine,  

Duhul Sfânt cu drag L-alină,  

Îngeri cu raze se-nchină. 

Nu dorm, trupul meu îmi spune 

Ci-ncleștat de grea minune 

Stau în mută rugăciune 

Să mă mişc nu se cuvine,  

Căci cu harul care vine,  

Raiul tot se află-n mine. 

 

 25 decembrie 2017 - Cu prilejul împlinirii a şase ani de apariţie neîntreruptă a Foii de 

Duminică (310 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 ! 

Indemn la bucuria de a dărui !  
Vă așteptăm să reînnodăm frumosul obicei de a dărui, în a doua zi de Crăciun, câte 

un pachet cu daruri unei familii aflate în nevoi. Bucuria de a dărui ne arată că Hristos S-

a născut și-n inima noastră. “Și nu uita când ești voios, creștine să fii bun!” 

 

                                                           Peștera din Betleem  

                                              Potrivit tradiției Bisericii Ortodoxe, Mântuitorul s-a născut  

                                         într-o peșteră, iar nu într-un staul de vite, după cum mărturisește  

                                         și condacul Nașterii, zicând: "Fecioara astăzi pre Cel mai presus  

                                         de ființă naște, iar pământul peștera Celui neapropiat aduce."  

                                              Staulul în care S-a născut Hristos era instalat într-o peșteră /  

                                          grotă. Prima menționare a peșterii din Betleemn, ca loc al  

                                          Nașterii Domnului Hristos, apare în scrierile Sf.Iustin Martirul 

și Filosoful, datând din jurul anului 160. Acest sfânt a identificat pentru întâia oară grota 

ce se află sub biserică drept peștera sfântă, adică locul Nașterii lui Hristos. Spre întărirea 

acestuia vin și scrierile lui Origen și ale lui Eusebiu, scrieri din sec. al III-lea.  

 Sf.Ioan Damaschin, în Canonul scris pentru Nașterea Domnului, spune: "Ai venit să 

oprești păcatul în peșteră sărăcească." La fel, Sf.Cuvios Nicodim Aghioritul, spune și el că 

Hristos s-a arătat magilor "într-o peșteră foarte simplă, înfășurat cu scutece proaste".  

 În secolul al IV-lea (anul 326), Sf.Împărat Constantin și maica sa, Sfânta Elena, hotărăsc 

zidirea unei biserici deasupra peșterii din Betleem. Această primă biserică a Nașterii 

Domnului, sfințită în data de 31 mai 339, era poziționată chiar deasupra peșterii. În centrul 

acesteia, o gaură largă de patru metri, înconjurată cu o balustradă, oferea o privire de 

ansamblu asupra peșterii. În anul 530, biserica ridicată de Sf.Constantin cel Mare a fost 

distrusă de către împăratul Justinian, pentru a putea ridica, în locul ei, o biserică mult mai 

încăpătoare, păstrată până astăzi.  

 În anul 614, peștera și biserica cea mare din Betleem scapă din mâinile perșilor numai 

datorită reprezentării celor trei magi de la Răsărit îmbrăcați în haine persane. În data 

de 6 iunie 1009 armata cruciaților cucerește Ierusalimul și dezrobește regiunea. Mai târziu, 

între anii 1165-1169, biserica cea mare din Betleem și peștera Nașterii sunt reparate. 

Catapeteasma cea mare a bisericii a fost lucrată în Țara Românească, pe cheltuiala 

domnitorului Șerban Cantacuzino.  

 În anul 1847 este furată steaua de argint care marca până atunci locul exact al Nașterii 

Pruncului Hristos. În anul 1852, grija asupra Bisericii Nașterii Domnului este încredințată 

romano-catolicilor, armenilor și grecilor ortodocși.  

 Potrivit unor istorici, steaua de argint din Betleem ar fi fost donată de Sf.Constantin 

Brâncoveanu sau de Ștefan Cantacuzino. Steaua de argint are paisprezece colțuri, 

fiecare reprezentând cele paisprezece neamuri, câte au fost de la Avraam la David, apoi 

de la David la strămutarea în Babilon, și apoi de la strămutarea în Babilon până la Hristos.  

 Peștera simbolizează lumea căzută în păcat, căci locul din peșteră este unul întunecat, 

unul lipsit de lumină. Astfel, peștera nu este locul pentru viața cea adevărată, ci un loc 

din care omul trebuie să iasă, iar întunericul ei trebuie să fie biruit de lumină. Hristos 

este "Lumina lumii", lumina aflată în contradicție cu întunericul lumii, închipuit de peșteră.  

 Atât filosofii antici, cât și părinții Bisericii susțin că peștera este chip al lumii noastre. 

Sfântul Teofilact al Bulgariei, tâlcuind Nașterea în peșteră și așezarea lui Hristos în iesle, 

spune că El a venit în lumea această "pentru că ieslea este lumea". Astfel, Întruparea lui 

Dumnezeu Cuvântul reprezintă intrarea Lui în lumea noastră, care este o lume căzută 

în adâncul răutății și în întunecimea păcatului, sălășluind ca într-o peșteră. 

 




