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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) 

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. În 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 
 

 

Simţim noi că a înviat sufletul nostru, că s-a risipit îndoiala, necredinţa, deznădejdea, că îl simţim pe Hristos viu? Nu cumva 

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

eternitate. Omul să ştie, să simtă din nou rădăcina în Hristos şi, apelând mereu la rădăcină, la sursă, să simţim cum creştem 

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

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

cutremurat acest fapt. A doua zi, apostolii au trecut şi 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: “Aveţi credinţa lui Dumnezeu!” (Marcu 

11,22). Pilda smochinului ne priveşte pe noi toţi, fiinţe duhovniceşti, zidiţi după chipul lui Dumnezeu, despre care spune 

Mântuitorul: Tatăl Meu până acum lucrează, şi Eu lucrez”. Spiritul nu moare niciodată, spiritul rodeşte neîncetat. 

La fiecare sărbătoare noi să simţim taina sărbătorii; să simţim că rodim, creştem în ea după chipul lui Hristos. Altfel 

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

mai fost. Avem o altă profeţie: a creşterii noastre din Naşterea Fiului lui Dumnezeu şi Învierea noastră sufeteasca în 

timp, către Hristos, Cel care va ridica la înviere întreagă făptura, la cea de a doua plinire a vremii. Dacă noi trăim aşa, atunci 

vom avea parte de înviere. 

Iar acum să trăim cel puţin învierea aceasta sufletească şi 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 şi Om. Vrei şi pe noi să ne zideşti 

în amândouă aceste daruri, ce sunt şi ale făpturii umane, dar şi a neîncetatei înălţări spirituale a omului către lumină şi 

Dumnezeu. Amin. 

Părintele Constantin Galeriu -  www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                      Programul săptămânii   22 decembrie  –  29 decembrie  2019 
 

Duminică     22 decembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Genealogia Mântuitorului) - Pr.Ticu 

Duminică     22 decembrie   12 – 12.30 - Slujbă de pomenire a Eroilor pentru libertate şi demnitate, din decembrie 1989 

Duminică     22 decembrie         15 - 20 - Vestirea Naşterii Domnului în parohie, cu icoana Naşterii 

Luni             23 decembrie         15 - 20 - Vestirea Naşterii Domnului în parohie, cu icoana Naşterii 

Marți            24 decembrie         15 - 17 - Vestirea Naşterii Domnului în parohie, cu icoana Naşterii 

Marți            24 decembrie         17 - 19 - Vecernia Naşterii Domnului  

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

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

Joi                26 decembrie         17 - 19 - Vecernia şi acatistul Sf. Ap.şi Întâiul Mc. şi Arhid.Ştefan 

Vineri           27 decembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf. Ap.şi Întâiul Mc. şi Arhid.Ştefan) - Pr.Ticu 

Sâmbătă       28 decembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Duminică     29 decembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica după Naşterea Domnului) - Pr.Dragoş 

 

                                       Duminică, 22 decembrie – Sf.Ier.Petru Movilă; Sf.M.Mc.Anastasia;                                    
                                               Marţi, 24 decembrie – Sf.Cuv.Mc.Eugenia; Ajunul Crăciunului; 

                                                              Miercuri, 25 decembrie – Naşterea Domnului; 

                                                                    Joi, 26 decembrie - Soborul Maicii Domnului; 

                                                                        Vineri, 27 decembrie – Sf. Ap.şi Întâiul Mc. şi Arhid.Ştefan; 
                                                        Duminică, 29 decembrie – Sf.14.000 de prunci ucişi din porunca lui  Irod;                                    

 

Hristos se naște, slăviți-l! Hristos din ceruri, întâmpinați-l!, Hristos pe pământ, înălțați-vă! (Sf.Grigorie Teologul) 

                     În ciuda aparențelor, Hristos Se naște și astăzi într-o lume în mare parte la fel de indiferentă față de El  

                    ca și cea a Israelului de acum 2000 și ceva de ani. Nașterea Sa lasă inimile celor mai mulți oameni de pe fața  

                    pământului, ba chiar a multora dintre cei botezați și îmbisericiti, mai reci decât peștera care L-a găzduit.  

Dacă încercăm o privire mai profundă, vom observa că cei mai mulți dintre noi nu-L așteptăm pe Hristos. Am așteptat 

și așteptăm “Crăciunul”, dar nu pe Hristos! Am așteptat zilele libere, veselia specifică, febra cumpărăturilor, masa bogată, 

cadourile, prilejurile de a petrece, de a ne distra… Am așteptat Crăciunul ca să ne bucurăm mai curând fără Hristos, dar 

în ziua… lui Hristos. I-am răpit, I-am confiscat Darul, L-am ucis ca să ne folosim liniștiți, liberi și după pofta noastră de 

acest Dar. Așa cum, de altfel, facem cu lumea întreagă, de El creată, cu viețile noastre, de El dăruite și de El răscumpărate cu 

scump Sângele Său, pe care iarăși le trăim… pentru noi, chipurile, ca și cum noi am fi stăpânii iar nu Dumnezeu.  

… Din păcate și pentru noi, mulți dintre cei credincioși, este cam tot la fel… Nu mai știm să ne bucurăm creștinește, nu 

mai știm să prăznuim duhovnicește, de aceea și noi adesea petrecem la fel și laolaltă cu “lumea”. Ne bucurăm cu aceeași 

bucurie goală, găunoasă și necurată. Ne bucurăm fară Hristos! El ne rămâne o simplă referință teoretică. O convenție. 

“Știm” că e Nașterea Lui. Dar trăim ca și cum asta n-ar avea nicio legătură cu concretul vieții noastre și nu schimbă cu 

aproape nimic modul în care trăim, gândim și ne bucurăm. Hristos nu este nici pentru noi astăzi, AICI, acum prezent, 

viu, în inimile noastre și în conștiințele noastre, cum n-a fost nici pentru cei de acum două mii de ani. Ori dacă-L simțim 

cumva, Îl facem, vai, repede uitat printre sarmale, fripturi și cozonaci, printre flecăreli, bancuri și cântece lumești, printre filme 

și show-uri distractive.  

Hristos Se naște, așadar, tot singur, tot umil și tot nebăgat în seamă. Prea mulți acoperim, ascundem și facem uitataă 

Nașterea Să sub multă zarvă și prea multă gălăgie, sub multe, multe, multe luminițe artificiale, sub sclipici mult și sub mult 

fa(ls)st orbitor. Printre toate acestea cum să-I mai auzim chemarea? Vrem să ne bucurăm, vrem neapărat să avem un 

“Crăciun fericit”. Dar pentru ca să ne putem bucura, pentru ca să putem fi “fericiți”, iată, am ajuns să ne debarasăm 

tot mai mult de Hristos. Nu vedem noi, a devenit tot mai important „moș crăciun” cu tot cortegiul lui de sminteli și de nebunii 

cu titlul de „sărbătoare” și de „bucurie”. Ce fel de sărbătoare și ce fel de bucurie?  

“În lume era și lumea printr’Însul s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit” 

(Ioan 1:10). Și astăzi Fecioara Preacurată cu greu găsește o inimă în care să poată sălășlui curăția ei, cum nici atunci nu a 

aflat unde să poposească spre a’L naște pe Iisus. Cine oare o mai urmează astăzi în smerenie și în curăție feciorelnică, în 

ascultare și în dragoste pe Născătoarea de Dumnezeu? Ce suflet mai este pregătit azi să-L nască în sine pe Dumnezeu, să’L 

primească în casa proprie? “…Pentru ei nu era loc la han” (Luca 2:7)  

… Dumnezeul ce ni S-a născut astăzi a venit în lume nu ca să avem ce să celebrăm formal și simbolic, ci pentru nimic 

mai puțin decât ca să se facă Fratele nostru! Hristos a venit în lume nu doar ca să ne mântuiască, ci ca să ne facă frații 

Lui, ca să ne altoiască pe trunchiul Său și să ne dăruiască Viață din Viața Tatălui. Viață dumnezeiasca adevărată, nu 

închipuieli, legende și basme. Viață dumnezieasca adevărată, nu teorie! Viață dumnezeiasca adevărată, nu logoree predicală! 

Hristos S-a născut ca noi să nu mai trăim jertfind satanei, lumii și nouă înșine. Să nu mai slujim NIMICULUI, ci pentru 

ca astfel să renaștem și noi EFECTIV și SIMȚIT, în taina Duhului, ca fii ai Tatălui. Scopul Întrupării Lui suntem noi! Este 

nașterea noastră din nou pentru Împărăția veșnică prin baia pocăinței! Aceasta este Taina “cea din veac ascunsă” și 

aceasta este “Vestea cea Minunată”( a se înțelege Evanghelia) împărtășite direct din Cer, de către Însuși HRISTOS!  

Dar cine le mai cunoaște și cine le mai crede astăzi? Cine le mai dorește și cine le mai primește în chip autentic și curat? 

Câți oare Îi mai deschid lui Hristos poarta inimii? El este Colindătorul Care, înlăcrimat, plăpând și tremurând de frig stă la 

poarta inimii și nu zice nimic. Așteaptă ca cineva să-I înțeleagă cum se cuvine Vestea Sa cea ne-lumească și să-I deschidă spre 

a cina împreună cu El. Vei fi oare tu acela? Vom fi poate noi…?  

Maica Sfântă să vă umple trăistuțele cu bucuriile râvnite! Domnul să vă țină sănătoși! Să fiți în bună înțelegere cu cei din 

jur! Să vă odihniți întru toate, fără tristeți și fără mâhniri! Să aveți mesele îmbelșugate, sufletele curate și de 

sfințenie’ncarcate!La multi ani cu sanatate!                                                                                  Cornel Constantin Ciomâzgă 

 

 




