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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) 

Cred  şi mărturisesc că Dumnezeu Tatăl, prin Fiul Său şi lucrarea Duhului 

Sfânt, încearcă prin toate mijloacele să ne alunge îndoiala şi să trăim în lumină. 

Tuturor este vestită această Naştere! Cu toţii putem fi martorii acestei minuni unice 

în creaţie. Nicio erezie nu a fost atât de îndrăzneaţă încât să spună că Dumnezeu s-a 
făcut om! Dar acum nu este vorba de o născocire omenească, aici avem revelaţie 

dumnezeiască: omul a fost creat după chipul şi asemănarea Lui, acum suntem 

re-creati; fusesem aduşi la viaţă, de fapt suntem re-adusi la viaţă; dar de această 
dată la viaţa adevărată, căci suntem eliberaţi din robia păcatului (cf. Rom. 7,23) şi 

fiind împăcaţi cu Dumnezeu (cf. Rom. 5, 10) putem învinge ispita diavolului. 

Deoarece acum cunoaştem şi Binele şi răul. 

Rămânem în comuniune permanentă cu Tatăl Ceresc, căci totul se sfinţeşte prin 

prezența Fiului Său “care a unit firea noastră cu firea Sa dumnezeiască, făcând-

o firea Lui Însuşi, că ea să nu mai poată să se depărteze de Dumnezeu” după cum 

spunea Sf. Ioan Damaschin. 

Cu toate că trăim sub semnul întrebării, ne îndoim de cele mântuitoare şi nu 

de cele pierzătoare! Credinţa a fost din totdeauna impulsul ce dă naştere faptelor 

corespunzătoare ei. Spre exemplu: Irod nu s-a îndoit de naşterea lui Iisus după ce 
i-a fost confirmată de către arhiereii şi cărturarii poporului (cf. Mat. 2, 4), dar 

porunceşte să fie ucişi toţi pruncii sub doi ani. 

În prima Duminică după Naşterea Domnului Biserica ne aduce aminte de fuga în 

Egipt a lui Iisus. Oare întâmplător? Încă de la începutul prezenţei Lui pe acest 
pământ nu a avut parte de acceptare, nici măcar de îngăduinţă. Până în ultima clipă I-

au stat împotriva învăţaţii şi conducătorii poporului, până în ultima clipă a trebuit să 

dea socoteală pentru vindecări, pentru învăţătura, pentru că este Fiul lui Dumnezeu 
care a venit în lume “pentru noi oamenii şi a noastră mântuire”. 

Începând cu Irod şi până la aleşii sau “luminaţii” zilelor noastre, Îl prigonesc 

căutând orice mijloc de a şterge din inimă şi sufletele oamenilor până şi cel mai 

mic gând, său sentiment pentru Dumnezeu. 

Irod porunceşte uciderea pruncilor, iar numărul lor ajunge la 14.000 şi încă o 

profeţie este împlinită: “Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela 

îşi plânge copiii”. Fără nicio îndoială este o cruzime cu greu de acceptat! Şi mulţi 
gândesc: “cum de a îngăduit Dumnezeu aşa ceva?” Nu ştiu cum ar fi putut Domnul 

să salveze aceşti copii, dar ştiu că aceştia au ajuns Sfinţi! 14.000 de prunci, 14.000 

de glasuri îngereşti ce se roagă pentru noi! Dacă conducătorii acestei lumi strâng 
armate pentru a nimicii pe inamicii lor, iată că Dumnezeu strânge “armate” de Sfinţi 

pentru a ajuta pe poporul Său.  

Nu ştiu dacă istoria se repetă sau continuă, nu ştiu dacă noi într-adevăr realizăm marea Taină Dumnezeiască la care suntem 

părtaşi. Dar ştiu că Pruncul este începutul mântuirii noastre, copilul este chipul nevinovăţiei şi al iubirii, iar eu pot să învăţ 

cel puţin trei lucruri de la un copil: cum să văd frumuseţea în orice, cum să iubesc curat îmbrăţişând pe toţi şi cum să 

mă bucur din nimic. Şi închei cu un cuvânt   plin de înţelepciunea simplă şi curată cu care ne dau sfaturi copiii. Spunea un 

copil de zece ani: “Dumnezeu se înţelege mai uşor cu copiii mici, că cei mici au suflet mai încăpător. La oamenii mari e o 
înghesuială de rele ca nici n-ai unde să stai”. Iisus nu vrea să locuiască în case, ci aşteaptă să-I faci loc în inima ta. 

                                                                                                                         Părintele Siluan Vișan – www.crestinortodox.ro 

     
 

Anul IX nr. 52 (519) 

26 Decembrie 2021 
Duminica după Nașterii Domnului  

(a Sf. Iosif, logodnicul Sf. Fecioare Maria, 

David Prorocul și Iacob, ruda Domnului. 

Fuga în Egipt) 
 

www.parohiamartisor.ro 

 

Pe-un pătul de fân și floare, tare greu 
s-a născut Copilul Soare, tare greu. 
Iar tu-n casa ta, vecine, 
n-ai o mână de sulfine, 
să se nască și la tine Dumnezeu? 

Iată bate-un vânt subțire, subțirel 
bate rău dinspre coline, subțirel, 
Omule cu mintea-naltă, 
stai cu inimă de piatră. 
N-ai tu oare-un colț de vatră pentru El? 

Plânge Pruncul și suspină, plâns 
nespus, 
căci în iesle nimeni pernă nu i-a pus. 
Iar tu-n casa ta frumoasă, 
te-ai culcat și nici nu-ți pasă. 
Nu vrei tu să-L iei în casă pe Iisus? 

Sus în Cer cu dor de frate, sus în Cer, 
El ți-a pregătit palate, sus în Cer. 
Iar tu, inimă amară, 
cum de-L poți lăsa afară, 
ca de ger și frig să moară, pui stingher? 

Peste valea cea de plângeri, auzi tu? 
Văzui cerul plin de îngeri, auzi tu? 
Omule cu ușă strâmtă, 
oare nu te înspăimântă 
când tot Cerul stă și cântă și tu nu? 

Iată, vin păstorii-n grabă, vin cântând, 
și de Prunc pe toți întreabă, rând pe rând. 
Hai vecine la ferestre, 
haide să le dai de veste 
că-i aici la tine-n iesle Pruncul Sfânt! 

Costache Ioanid - www.poezie.ro/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Programul săptămânii  26  decembrie  –  2 ianuarie  2022 

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

 17 - 19 - Vecernia şi acatistul Sf.Ştefan  

Luni 8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Ap.Intâiul Mc. şi Arhid.Stefan) – Pr.Dragoş 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

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

Joi   

Vineri 23 - 0 -  Slujba trecerii dintre ani  

Sâmbătă 8 - 12 - Sf.Liturghie (Tăierea Împrejur şi Sf.Vasile) –   Pr.Ticu 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica dinaintea Botezului) –  Pr.Ticu 

 17 - 20 - Mersul cu botezul în parohie - preoţii 

                     Duminică, 26 decembrie – Soborul Maicii Domnului 

     Luni, 2 decembrie – Sf.Ap.Întâiul Mc.şi Arhidiacon Ştefan ; 

                     Joi, 30 decembrie – Sf.Mc.Anisia fecioara; 

   Sâmbătă, 1 ianuarie 2022 - Tăierea Împrejur a Domnului şi Sf.Vasile; 

 

      

                                  

                                                  

              

                                                              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 n e fie ocrotitoare în Noul An 2022! 

Iubiţi credincioși, în noaptea de 31 decembrie 2021 spre 1 ianuarie 2022 şi în ziua de Anul Nou să înălţăm rugăciuni de 

mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El în anul 2021 care a trecut şi să-I cerem ajutorul în toată lucrarea cea 
bună și folositoare din anul nou 2022 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 anul 2022 „ Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a 

creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț”,  ţinând cont 

că la anul se împlinesc 300 de ani de la nașterea Sfântului Paisie de la Neamț și 1000 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului 

Simeon Noul Teolog. 

 

 

Luni, 2 decembrie – Sf.Ap.Întâiul Mc.şi Arhidiacon Ştefan 

A rânduit Sfânta Biserică pomenirea Sfântului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan atât de aproape de sărbătoarea Naşterii 

Domnului pentru a ne arăta că Domnul a venit într-o lume care I-a fost şi Îi este ostilă. N-a fost bine primit. Şi astăzi am auzit 
despre un Irod care tot pentru că auzise de un Prunc care l-a stingherit pe el a dat poruncă să fie ucişi toţi copiii din zona 

Betleemului care erau, intr-un fel, și copiii săi, pentru că era poporul lui. De ce oamenii s-au purtat atunci şi se poartă şi astăzi cu 

atâta ostilitate faţă de Dumnezeu, faţă de Biserică?  Cu ce deranjăm? Tu eşti dragoste, Tu ai venit să aduci pace, bucurie, linişte; 
de ce nu Te primesc oamenii pe Tine? Cu ce îi încurci? Când vine Dumnezeu, printre altele, ştiţi ce face? Ne vădeşte. Ne 

arată cine suntem. Dumnezeu, Adevărul fiind, ne pune în faţă adevăratul chip al nostru şi asta nu place. Acesta este un 

motiv pentru care oamenii care nu vor să se îndrepte se împotrivesc lui Dumnezeu şi Îi sunt ostili lui Dumnezeu. A venit Domnul 
Hristos. Un Prunc. Ce poate să facă un prunc, cu ce poate să deranjeze un prunc? Şi Irod s-a simţit ameninţat.  Pentru că 

auzise el că Acesta s-ar putea să fie un Rege și tronul lui se clătina. Ce mai face Dumnezeul nostru Cel adevărat? Ne zgâlțâie. 

Dumnezeu nu ne lasă în confortul în care nouă ne place să stăm, pentru că ştie că acest confort este spre pierzarea noastră şi 
Dumnezeu vrea mântuirea noastră. Pentru că de asta a venit: „să Se nască şi să crească, să ne mântuiască”.  

 Dumnezeu e un smerit, un delicat, El, dacă nu e primit cu drag, nu stă cu forţa. Se retrage. Dar rămân creştinii! Cu ei 

ce-i de făcut?  Unii au încercat să-i elimine. Au început cu Ştefan. L-au eliminat? Într-un fel, da; l-au ucis cu pietre. A stat şi Saul 
acolo. Dar n-au putut să pună stop Veştii celei Bune pe care Dumnezeu a adus-o. Au omorât un om, doi, trei, în primele veacuri 

ale creştinismului chiar mai mulţi. Şi, totuşi, Biserica a rezistat. De ce? Pentru că oricât ar vrea omul să lupte împotriva lui 

Dumnezeu, nu-L va putea birui, nu-L va putea elimina. Acesta este destinul nostru. Să nu ne aşteptăm la altceva. Aceasta e 
viaţa. A fi creştin, în orice vreme, nu e un lucru uşor. Pentru că cel care trăieşte creştinismul trebuie să înţeleagă că va 

avea potrivnicii dinăuntru, dinafară, de la oameni, de la demoni, de la el însuşi. Nu e uşor să fii creştin. Condiţia de creştin 

e condiţia Mântuitorului, e condiţia Sfântului Ştefan. Fuga în Egipt ne învaţă cum trebuie să reacţionăm noi, cu 

înţelepciune şi cu demnitate, în faţa celor care nu ne vor bine. Ce a făcut Maica Domnului şi Dreptul Iosif? Au stat în calea 

mâniei lui Irod? Nu. Au mers în Egipt. Nu vă opuneţi acolo unde nu trebuie să vă opuneţi, nu staţi împotrivă acolo unde nu 

trebuie să staţi împotrivă. Lumea îşi urmează cursul ei, viaţa socială îşi urmează cursul ei, uneori neutră, alteori potrivnică nouă, 
dar ea, în sine, îşi vede de drumul ei. Noi avem drumul nostru. Se intersectează cu acela, dar n-are rost să facem accidente 

atunci când ne intersectăm. Deci cu multă înţelepciune. Sunt momente în viaţă şi în istorie când trebuie să stăm drept, cum 

a stat Sfântul Ştefan Voievodul şi cum a stat şi Sfântul Ştefan Arhidiaconul. Dar,când Dumnezeul meu este hulit eu nu pot să 

tac. Pe mine pot să mă batjocorească, pe Dumnezeu – nu. Şi să ne dea Dumnezeu înţelepciunea să ştim când şi cum şi cu ce 

inimă să stăm drept, să stăm fără de frică, să nu ne rușinăm, să nu tăgăduim, să nu fugim, să nu ne dăm după colţ, să nu fim ca 

Iuda, trădători, sau ca Petru, în prima lui fază, când… „nu Te cunosc pe Tine, Doamne…” Să ne dea Dumnezeu înţelepciunea 

să ştim lucrul acesta.                                                                             PS Damaschin Dorneanul       www.cuvantul-ortodox.ro/ 


