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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) 

Sfântul Evanghelist Matei are o grijă deosebită ca în tot cuprinsul 
Evangheliei sale să adauge, după cele ce spune despre Mântuitorul: iar 
acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de la 
Domnul prin Proorocul, spunând şi numele Proorocului, însuşi 
Mântuitorul îşi începe predica în sinagoga din Nazaret prin citirea unui 
text din cartea Proorocului Isaia (61, 1-2). „Şi El a început a zice către 
ei: Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre" (Luca. 4, 
21). Deci El, Care le vorbea, era Acela despre Care au scris Proorocii. 
Că s-au împlinit proorociile în persoana Mântuitorului Hristos, că într-
adevăr El este Acela Care avea să vină, nu mai este o taină pentru noi, 
care de două mii de ani citim şi confruntăm ceea ce au zis Proorocii cu 
ceea ce au văzut, au pipăit şi ne-au mărturisit Apostolii. 

Ştim că Pruncul Sfânt, a Cărui naştere o vom prăznui peste câteva zile, 
este Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu adevărat, aşa cum ne-au învăţat 
Proorocii şi Apostolii. Dar ce folos avem noi din această ştiinţă despre 
Iisus? Mă întreb şi vă întreb pe fiecare în parte: câtă credinţă curată şi 
câtă dragoste sinceră purtăm în inimi Bunului nostru Mântuitor, Care 
ne-a lăsat cuvânt de nădejde şi de putere în clipa când Se înălţa Ia cer: 
„Iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului”? 

Cum aşteptăm noi Crăciunul? Ce pregătiri facem noi pentru ziua 
aceasta mare din istoria mântuirii? Cum aşteptăm noi pe Stăpânul 
Lumii, pe Stăpânul stăpânilor, pe Mântuitorul neamurilor? Va găsi 
Pruncul Iisus Hristos cu Sfânta lui Maică un colţişor curat şi odihnitor în 
ieslea din Betleemul inimii noastre, sau aceasta este mânjită şi surpată şi 
pustiită de păcate şi El nu va putea găsi în noi locaşul cuviincios ca să-Şi 
plece capul? Şi dacă nu va găsi acest locşor curat ca aurul şi înmiresmat 
cu smirna şi tămâia smereniei şi a rugăciunii, El nu va veni şi nu Se va 
sălăşlui în noi şi atunci cu adevărat nu vom avea nici un folos de 
naşterea Lui. EI va merge Ia alţii, la aceia care îl aşteaptă şi îl doresc cu 
adevărat. 

Betleem sau Efrata înseamnă „casa pâinii”. Şi nu întâmplător are 
această tâlcuire. Cel ce vrea în aceste zile să găsească pe Hristos, să 
meargă la Betleemul cel tainic, să se apropie de altar, unde este casa 
Pâinii vieţii. Cel care vrea să prăznuiască după vrednicie Naşterea 
Mântuitorului Iisus Hristos să se mărturisească şi să se împărtăşească. 

Acesta este rostul Postului de patruzeci de zile, rânduit de Sfânta 
noastră Biserică, acela de a ne pregăti pentru Sfânta Mărturisire şi 
Sfânta împărtăşanie. Aşa ne vom face şi noi părtaşi la bucuria şi pacea 
cântată de corurile îngereşti deasupra staulului din Betleem. 

Să-L aşteptăm cu inima deschisă şi bună şi să-L chemăm cu dor: 
„Vino, Doamne lisuse, Mântuitorule, şi goneşte de la noi pe tot 
vrăjmaşul şi potrivnicul. Împacă viaţa noastră, Doamne, miluieşte-ne pe 
noi şi lumea Ta şi mântuieşte sufletele noastre ca un bun şi iubitor de 
oameni”. Amin.                Pr. Sofian Boghiu - www.crestinortodox.ro 

Propovăduirea Evangheliei nu a început cu: 
„Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia 
cerurilor!” . Ea a început cu Bunavestire adusă de 
arhanghelul Gavriil Fecioarei Maria. Apoi a 
continuat cu acel cuvânt pe care îngerul Domnului 
l-a adresat păstorilor din Betleem: „Nu vă temeţi. 
Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care 
va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi 
Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea 
lui David. Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi un 
Prunc înfăşat, culcat în iesle” (Luca 2, 10-12). Ca 
un prunc vine, aşadar, Dumnezeu înaintea ochilor 
noştri. Ca un slujitor, ne spală picioarele obosite şi 
prăfuite. Ca un Miel ni se dă nouă să-L jertfim şi să 
ne hrănim cu Trupul şi cu Sângele Lui. Ca un 
colindător, Hristos nu conteneşte a cutreiera inima 
noastră, în lung şi în lat. An de an. Clipă de clipă. 
Leru-i, ler.  

Pr. Constantin Sturzu – www.doxologia.ro 

Îl trimite îngerul pe Iosif la profetul Isaia, pentru că 
de s-ar întâmpla ca la trezirea sa din somn, Iosif să 
uite cuvintele spuse în vis, să-şi aducă aminte de 
cuvintele profetice citite necontenit de el şi astfel 
să-şi amintească şi de cele ce i-a spus. Îngerul nu i-a 
vorbit Fecioarei de proorocia lui Isaia, pentru că era 
tânără şi nu cunoştea bine Scripturile; lui Iosif, însă, 
îi vorbeşte pentru că era un bărbat drept, un bărbat 
care citea cu zel pe profeţi. În timpul visului, 
îngerul i-a spus: pe Maria, femeia ta. Acum însă, 
după ce i-a adus ca mărturie pe profetul Isaia, 
îngerul îi dă Mariei şi numele: Fecioară. Dacă Iosif 
ar fi auzit de la înger numele de Fecioară înainte de 
a-l fi auzit de la Isaia, s-ar fi tulburat mult; dar aşa, 
nu s-a tulburat deloc, căci nu auzea o noutate, ci un 
lucru cunoscut, citit şi studiat de multă vreme. 
Îngerul, deci, aduce mărturia lui Isaia pentru ca 
Iosif să primească cu mai multă uşurinţă spusele 
sale. Dar nu se referă doar la Isaia, ci la Dumnezeu, 
Care vorbește prin Isaia. Căci nu se referă la Isaia, 
ca atare, ci la Dumnezeul a toate. De aceea n-a spus 
simplu: Ca să se împlinească ceea ce s-a zis de 
Isaia, ci: Ca să se împlinească ceea ce s-a zis de 
Domnul prin profetul. Gura era într-adevăr a lui 
Isaia, dar proorocia venea de sus. 

Sfântul Ioan Hrisostom - www.doxologia.ro 
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                                                      Programul săptămânii  19 decembrie  –  26  decembrie  2021 

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

Luni   

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri 9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi   

Vineri 17 - 19 -  Vecernia Naşterii Domnului - Pr.Ticu 

Sâmbătă 8 - 12 - Sf.Liturghie (Naşterea Domnului) –   Pr.Ticu 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Soborul Maicii Domnului) – Pr.Dragoş 

 17 - 19 - Vecernia şi acatistul Sf.Ştefan  

                 Luni, 20 decembrie – Sf.Sfinţit Mc.Ignatie Teoforul; 

                    Marţi, 21 decembrie – Sf.Mc.Iuliana din Nicomidia; 

                     Miercuri, 22 decembrie – Sf.Ier.Petru Movilă; Sf.Mc.Anastasia; 

                            Vineri, 24 decembrie – Sf.Cuv.Mc.Eugenia; 

                                    Sâmbătă, 25 decembrie – Naşterea Domnului (Crăciunul). 

      

                                  

                                                  

              

                                                                  Cine și ce vestește în colinde?                                         Pr.Liviu Petcu       https://doxologia.ro/ 

In general, copiii și preoții colindă. Copiii simbolizează pe îngerii care nu doar au fost prezenți la nașterea Domnului, ci au 

și vestit-o, iar preoții, pe păstorii care se aflau în preajma ieslei de la Betleem și s-au închinat Domnului la nașterea Lui. Aceștia 

din urmă merg cu icoana Nașterii Domnului prin casele credincioșilor în ajunul sărbătorii, vestind Nașterea Pruncului mântuitor și 

aducându-L în casele și în inimile lor. Colindătorii devin hristofori și teofori, adică purtători de Dumnezeu, întrucât ei Îl 

poartă în suflete și Îl vestesc pe Hristos Pruncul la casele creștinilor, care, la rândul lor se pregătesc îndelung pentru primirea 

Oaspetelui dumnezeiesc. În ajunul Crăciunului, tot satul și fiecare casă în parte intră parcă într-un fel de forfotă, de 

mișcare, de înălțător neastâmpăr: se aprind făcliile, luminile, se fac ultimele pregătiri, se întinde masa, se deschid porțile, pentru 

ca Domnul să fie binevenit și bine primit.  

Colindătorii duc asemenea îngerilor şi păstorilor vestea Evangheliei din casă-n casă. Colindatul capătă astfel un aspect 

de pelerinaj, căci întruchipează pelerinajul Sfintei Fecioare Maria, apoi pelerinajul magilor şi al Mântuitorului, a Cărui 

viaţă pământească este un pelerinaj continuu. Colindul a fost o Biblie deschisă în vremurile de restriște în care puțini erau cei care 

ştiau carte, astfel, colindătorii erau (precum sunt și astăzi) și mari misionari ai Bisericii, căci prin colinde, ei nu fac decât să 

relateze cele întâmplate la Betleem, iar cei care-i ascultă primesc în amănunt istorisiri pe cât de adevărate pe atât de emoționante 

despre Naşterea Domnului. Din conținutul colindelor, mai aflăm că, într-un fel este adevărat că Mântuitorul S-a născut acum 2021 

ani; căci atunci a intrat Iisus Hristos în istorie, dar El Se naște continuu, Se naște pururea. Într-un fel noi trăim o condensare a 

timpului și devenim contemporani cu evenimentul Nașterii Domnului Hristos în Betleem, iar Acesta devine contemporan cu noi. 

Crăciunul nu este doar o rememorare, o celebrare a ceea ce s-a petrecut atunci în ieslea de la Betleem, ci și o retrăire a 

evenimentelor, încercându-ne acea emoție vie, acel fior sfânt pe care l-au simțit cei prezenți atunci în jurul Pruncului mântuitor. 

În minunata Bucovină există tradiţia cum că oamenii sunt răi şi ca să-i îmbuneze, Dumnezeu le-a trimis colindele şi când 

acestea n-ar mai fi, pătrund duhurile cele rele mai mult între oameni. Dar cât timp se vor cânta colindele, prezenţa răului va fi 

micşorată sau chiar anihilată. Prin urmare, e necesar ca noi să prețuim, să păstrăm, să promovăm și să cântăm colindele, 

din neam în neam, din generaţie în generaţie, ca pe un odor sfânt, ca pe o dumnezeiască liturghie a iubirii lui Dumnezeu. 

 
                                     Dumnezeu este iubire smerită și darnică   (extras din Pastorala la Nașterea Domnului – 2021) 

Prin întrupare sau înomenire, Fiul veșnic al lui Dumnezeu ne descoperă adevărul că iubirea atotputernică a lui 

Dumnezeu este smerită și darnică, deoarece, așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, întruparea Sa „a fost o coborâre 

[chenoză] de bună voie a lui Dumnezeu la oameni prin bunătatea Lui. Dar această coborâre nu a fost o cădere din 

Dumnezeire. Căci a rămas ceea ce era [Dumnezeu], deși S-a făcut ceea ce nu era [om]. Căci era neschimbabil. Și a păstrat ceea 

ce S-a făcut, rămânând însă ceea ce era. Fiindcă era iubitor de oameni”. 

Sărbătoarea Nașterii Domnului sau Crăciunul a fost pentru mari teologi prilej binecuvântat de-a gândi duhovnicește la 

marea taină a smereniei Fiului veșnic al lui Dumnezeu, Care S-a făcut om pentru a dărui oamenilor iertarea păcatelor și viața 

veșnică. În acest sens, cităm dintr-o cuvântare a Fericitului Augustin despre Nașterea lui Hristos: „Fiu al lui Dumnezeu născut 

din Tată, fără mamă, Fiu al Omului, născut dintr-o mamă, fără tată: El, marea vedere a îngerilor și micuț în vederea 

oamenilor; Cuvântul, Dumnezeu Cel mai înainte de toți vecii, făcut trup la timpul hotărât de El; Făcătorul soarelui și făcut trup 

sub soare; rânduind din sânul Tatălui tot mersul veacurilor, și dăruind din sânul mamei Sale sfințire acestei zile mari; 

rămânând în sânul părintesc deși iese din el; înțelept mai presus de orice cuvânt și copil ca înțelepciune; umplând lumea și 

stând culcat în iesle; conducând stelele și alăptându-Se de la pieptul mamei; atât de mare ca Dumnezeu și atât de mic ca rob, 

fără ca această smerenie să micșoreze cu ceva grandoarea Sa, nici ca această grandoare să copleșească în vreun fel smerenia. 

[…] El nu S-a închis deloc sub veșmântul unui trup micuț primit din sânul unei Fecioare, ci, continuând a împărtăși îngerilor 

înțelepciunea Sa ca hrană, ne îngăduie nouă să gustăm cât de bun este Domnul”. Iubirea smerită și darnică a Fiului veșnic al 

lui Dumnezeu devenit om, arătată permanent de la nașterea Sa într-o peșteră săracă de lângă Betleem până la moartea Sa pe 

cruce și punerea Sa în mormânt, cheamă pe fiecare om la multă smerenie. 

 
 Am venit sa colindăm,  

          de Grigore Vieru 

Tot pământul îi frumos, 

Că pe el a fost Hristos, 

Tot pământul n-a apus, 

Că pe el a fost Isus, 

Tot pământul s-a păstrat, 

Că Hristos l-a sărutat. 

Florile dalbe, 

Florile sfinte, 

Cu noi e Cerescul Părinte.  

[…] 

 


