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„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 s-a spus prin prooroci, că Nazarinean Se va chema.”                                                      (Matei 2, 13-23) 

Ceea ce patriarhii Vechiului Testament cu mare dor au așteptat, 

proorocii au vestit dinainte și drepții au dorit să vadă, s-a împlinit în ziua de 

astăzi. Dumnezeu a venit în trup pe pământ între oameni. De aceea să ne 

bucurăm și să ne veselim iubiți frați și surori! 

Noi la acest Praznic luminat, pe care cu drag l-am așteptat, ne închinăm 

Lui ca unui Împărat și Dumnezeu Adevărat în Biserica Lui. Nu ne mai 

putem întoarce la casa noastră pe același drum al păcatului, al egoismului, 

al necredinței, la viața de dinainte de a-L afla în ieslea Betleemului. Trebuie 

să urmăm un alt drum al vieții, drumul cu Pruncul Iisus găsit la Crăciun. 

Hristos Domnul S-a născut în Betleem, dar de 2000 de ani El vrea să se 

nască, să ia trup în inimile creștinilor. Ne punem întrebarea: Unde este 

Pruncul Iisus născut în ieslea Betleemului? În ieslea inimilor noastre sau 

pribegește printre străini, alungat prin păcatele noastre, prin interesele de 

multe ori neîntemeiate, prin egoismul nostru, prin desconsiderarea noastră 

și de multe ori prin necredință. Oare nu trebuie să fugă de noi? Nu cumva 

suntem contemporani cu pribegia Sa? La fiecare Sfântă Liturghie Hristos 

vine în ieslea proscomidiarului, e purtat pe Sfântul Disc, pentru ca apoi din 

Sfântul Potir, împărtășindu-ne să devenim cu toții trupul Lui și să 7 trăim 

viața Lui. La fiecare sfântă Liturghie Hristos vrea să se nască și să învie în 

noi, poporul Lui. De aceea Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie rămâne centul 

întregii noastre vieți duhovnicești.  

La acest Praznic luminat, vă îndemn fraților și surorilor să ne întoarcem 

la Hristos Domnul, prin pocăință și cu credință să ne rugăm Lui, în aceste 

vremuri grele pentru omenire, când această molimă zguduie sănătatea 

oamenilor. Să învățăm ceva în aceste vremuri de grea încercare îngăduite 

de Dumnezeu. Această perioadă de încercare poate fi un început al unui 

mod de viață mult mai frumos, mult mai bogat în cele duhovnicești și plin 

de sens. Iubiții mei, lăsați-L pe Hristos să se nască în sufletele voastre, fiți 

oameni ai „luminii” Betleemului, oameni ai bucuriei; Dumnezeu ne vrea pe 

toți luminați și fericiți, nicidecum panicați, isterizați, judecători, analiști, 

nepăsători și neiubitori față de aproapele. Este vremea să învățăm să ne 

bucurăm și să căutăm sensul vieții noastre în viața lui Hristos. Dumnezeu 

nu are pe nimeni de pierdut! Cu aceste sfaturi și povețe părintești, de 

Praznicul Nașterii Domnului, vă urez din toată inima: Harul Domnului 

nostru Iisus Hristos să vă cerceteze inimile și belșugul bucuriei veștii celei 

mari, a lui Dumnezeu întrupat care se vine la poporul Său, să nu lipsească 

din nici o casă în aceste zile sfinte de Sărbători!  

„Dă-ne, la toți, bucurie, Amin! Doamne slavă Ție! La mulți ani, s-aveți 

folos, De Nașterea lui Hristos!”, „Sărbători fericite!” și „La mulți ani!”  

† Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei - https://basilica.ro/ 

Irod a fost cel care căuta Pruncul sau oare 

diavolul a lucrat prin Irod? Când Irod însuși s-a 

întâlnit cu magii, și-a imaginat că aceștia au 

fugit de sub guvernatorii lor. Deoarece Hristos, 

deși limitat de cerințele vârstei Sale, hrănit la 

pieptul mamei Sale, stând liniștit, tăinuindu-Și 

cuvintele, incapabil să meargă, totuși, a 

schimbat pe magi în cele mai evlavioase slugi. 

Diavolul a realizat imediat ce lucrare va 

înfăptui Hristos la vârsta deplină. Așadar, a 

întors pe evrei împotriva Lui, viclean fiind, a 

îndemnat pe Irod să se ridice împotriva 

Pruncului Hristos. Acesta a sperat să-L priveze 

de viitoarea putere a Sa, a Crucii, stindardul 

marii biruințe pentru lume. Diavolul a înțeles 

că Hristos în curând va restaura viața lumii 

întregi cu învățătura și cu puterea Sa. Chiar și 

atunci când scâncea ca prunc, Iisus a luat în 

stăpânire această lume, de la cap la coadă. Așa 

cum spunea și profetul: căci, înainte ca băiatul 

să zică tată și mamă, va lua toată bogăția 

Damascului și prada Samariei (Isaia 8, 4). 

Evreii înșiși dovedesc aceasta când spun: Iată 

cum toată lumea merge după El (Ioan 12, 19).  

(Petru Hrisologul - https://doxologia.ro). 

Sfintei Fecioare Maria, care nu a trecut 

niciodată dincolo de pragul casei sale, i-a fost 

poruncit să sufere această încercare pentru 

binele binecuvântatei nașteri și pentru 

neîncetatul ei urcuș duhovnicesc. Nu este 

copleșitor? Pe când Palestina complotează și 

încearcă să ducă la capăt o conspirație 

împotriva lui Iisus, Egiptul este cel care Îl 

primește și Îl protejează pe Cel pentru care 

sunt planificate comploturile! Aceasta este 

amintită de Patriarhul Iacob, care de asemenea 

a căutat ajutor în Egipt (Facerea 45, 25 – 46, 

7), anticipând venirea Domnului nostru în 

acest pământ. 

      (Sf. Ioan Gură de Aur- https://doxologia.ro) 

https://doxologia.ro/


 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Programul săptămânii  27  decembrie 2020 –  3 ianuarie 2021 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Fuga ȋn Egipt și Sf.Ap.Ȋntâiul Mc.Ștefan) -  Pr.Ticu 

Luni 17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli -   Pr.Ticu 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri 9 - 10 - Sfințirea mică a apei -   Pr.Ticu 

Joi 17 – 19  - Vecernia Tăierii Ȋmprejur și Slujba trecerii dintre ani -   Pr.Ticu 

Vineri     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Tăierea Ȋmprejur și Sf.Vasile) și Te Deum -   Pr.Ticu 

Sâmbătă     11 - 20 - Mersul cu botezul ȋn parohie – preoții 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Predica Sf.Ioan Botezătorul) -   Pr.Dragoș 

 15 - 20 - Mersul cu botezul ȋn parohie – preoții 

   Duminică, 27 decembrie – Sf.Ap., ȋntâiul Mc. și Arhid.Ștefan.       

        Miercuri, 30 decembrie – Sf.Mc.Anisia, fecioara; Sf.Cuv.Teodora. 

                Joi, 31 decembrie – Sf.Cuv.Melania Romana. 

                       Vineri, 1 ianuarie  2021 – Tăierea Ȋmprejur după trup a Domnului; Sf.Vasile cel Mare. 

                                      

 

Iubiţi credincioși, în după amiaza zilei de 31 decembrie 2020, după vecernia Tăierii Ȋmprejur şi în ziua de Anul Nou să 

înălţăm rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El în anul 2020 care a trecut şi să-I cerem 

ajutorul în toată lucrarea cea bună și folositoare din anul nou 2021 în care intrăm. Să pomenim în rugăciunile noastre şi pe toţi 

românii care se află în afara României, ca să păstrăm, în iubire frăţească, unitatea de credinţă şi de neam.  

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat 2021 Anul omagial al pastorației românilor din afara României. 

Decizia Sf.Sinod este cu atât mai firească, cu cât OSCE a anunţat acum câteva luni că diaspora românească este una dintre cele 

mai numeroase, ocupând în prezent locul cinci la nivel internaţional. În decursul a aproximativ 15 ani, între 2000-2001 şi 

2015-2016, numărul emigranţilor români a crescut cu 2,3 milioane, emigrarea fiind motivul principal al declinului populaţiei din 

ţara noastră. 

De asemenea, 2021 va fi „Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor”. 

                           Nădăjduim ca sărbătoarea Nașterii Domnului să vă găsească sănătoși, iar pe cei suferinzi să ȋi ȋntărească! 

                           Pace și bună ȋnțelegere ȋn familii, spor ȋn viață și ȋn credință, curaj ȋn ȋnfruntarea necazurilor,  

           ȋmpliniri frumoase în viaţa proprie, a familiei, a Bisericii şi a Neamului! 

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, izvor de mângâiere în vremuri grele, să ne fie ocrotitoare în Noul An 2021! 

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

Din perspectiva veşniciei, vremurile pe care le trăim, cu toată durerea lor, au şi o latură bună: ne ajută să ne vedem pe 

noi înşine unde ne aflăm de fapt în raport cu Dumnezeu şi cu oamenii. Dacă suntem oneşti, vom descoperi în noi prea puţină 

credinţă şi nădejde în Dumnezeu, prea puţină dragoste şi înţelegere faţă de semeni, mult egoism, multă alipire de lumea aceasta. 

Această constatare pe care o facem în perioada acestei epidemii poate fi o şansă de a pune începutul cel bun în viaţa noastră, de a 

reconsidera sistemul nostru de valori şi de a ne angaja cu mai multă determinare pe calea către Dumnezeu şi către aproapele. 

Calea către o viaţă cât mai autentică, în duh de smerenie, de rugăciune şi de pocăinţă, înseamnă împlinirea voii lui 

Dumnezeu, Care „este ascuns în poruncile Sale, iar cei care Îl caută pe Domnul, Îl găsesc în măsura împlinirii lor”. 

Împlinirea voii lui Dumnezeu, exprimată prin porunci, nu poate fi înfăptuită altfel decât cu ajutorul harului lui 

Dumnezeu, care ne este împărtăşit prin Sfintele Taine. De aceea, avem nevoie de Sfânta Liturghie, de spovedanie şi de 

primirea Dumnezeieştii Împărtăşiri cu Trupul şi Sângele lui Hristos. Mulţi dintre cei credincioşi, în toată această perioadă, din 

teama îmbolnăvirii, nu s-au mai spovedit şi nu s-au mai împărtăşit. Ce poate însemna însă viaţa noastră fără Dumnezeu? „Căci ce-

i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul?”  Ce-i foloseşte omului să-şi conserve viaţa aceasta fără 

perspectiva veşniciei? 

O vieţuire cât mai autentică înseamnă o legătură strânsă cu Dumnezeu prin rugăciune. În măsura în care inima noastră se 

lărgeşte, cuprinzând în rugăciune tot mai mulţi dintre semenii noştri – chiar şi pe cei care ne voiesc răul sau ne urăsc – viaţa 

dumnezeiască îşi face tot mai mult loc în noi şi, odată cu aceasta, puterea răbdării în suferinţe, o viaţă de familie cât mai curată şi, 

desigur, biruinţa asupra morţii – „vrăjmaşul cel din urmă” .   

                                                           † TEOFAN,  Mitropolitul Moldovei și Bucovinei (Extras din Pastorala de Crăciun 2020) 

 

 

 

Joi, 31 decembrie – Sfânta Cuvioasă Melania Romana s-a născut la Roma într-o familie de nobili,  în a doua jumătate a 

secolului  al  IV-lea.  A fost silită  de către părinții săi  să se căsătorească cu un tânăr nobil, Alpinian, cu care a avut doi copii. 

După nașterea celui de-al doilea copil, Melania și Alpinian au hotărât să stea  împreună doar ca frate și soră.  După o vreme, cei 

doi copii ai lor s-au mutat la Domnul. Atunci au hotărât să împartă averea  săracilor, bisericilor și mănăstirilor.  Au călătorit în 

multe țări și cetăți, făcând pretutindeni danii.  I-au vizitat pe părinții din pustia egipteană, învățând mult și zidindu-se sufletește 

din convorbirile cu ei. Cuvioasa Melania poștea foarte strict, avea rânduiala de rugăciune și citea mereu în întregime 

toate Sfintele Scripturi.  Sosind la Alexandria, ei au primit binecuvântarea  Sfântului  Chiril. După aceea,  au călătorit la 

Ierusalim și s-au stabilit la Muntele Măslinilor. Acolo Cuvioasa Melania  a trăit  într-o peșteră  vreme de paisprezece ani.  A 

întemeiat o mănăstire de bărbați și o alta de femei. La chemarea unei rude de-a ei, cuvioasa  a călătorit la Constantinopol și l-a 

convertit la credința creștină pe senatorul păgân Volusian.  S-a întors la Muntele Măslinilor, unde a trecut la Domnul în anul 439. 

 


