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Şi Iisus, auzind că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea.  Şi părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, 
lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali,  Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice: „Pământul lui 

Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor;  Poporul care stătea în întuneric a văzut 

lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit".  De atunci a început Iisus să 

propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor.                                                   Matei 4, 12-17 

Din câte se pare, există în toată creaţia o continuitate, există în orice ca o „fărâmitură" a veşniciei, dar mai presus de toate 

există în fiinţă, în lucrarea şi moştenirea pe care o lasă pe acest pământ tot omul. Însă, dacă totul trăieşte sub această lege a 
continuităţii, care este începutul lor? Care este sfârşitul lor? Începutul a toate este acel: „Să fie!" spus de Dumnezeu Tatăl 

înainte de a fi toate cele văzute şi nevăzute de noi astăzi. Deci, avem cu toţii aceeaşi obârşie comună ce pleacă de la Dumnezeu 

şi trăieşte prin Harul Lui. Noi ca oameni, ca fiinţe raţionale, nu suntem altceva decât colaboratori sau nu ai felului în care 

chiverniseşte lumea. Şi spun colaboratori pentru suntem înzestraţi cu puterea de a crea şi noi la rândul nostru, mai ales prin 

naştere de prunci şi creatori ai personalităţi unui om. 

În toată această istorie a omenirii există o lucrare continuă a Lui Dumnezeu în lume. Fie suntem conştienţi, fie nu, ea 
există şi se desfăşoară în faţa ochilor noştri sub atenta privire a Lui. La un moment dat însă, la „plinirea vremii", după cum 

spune Sf. Ap. Pavel, însuşi Hristos - a doua Persoană a Sfintei Treimi - întrupându-Se, devine om pentru a desăvârşi 

lucrarea Tatălui („nu am venit să stric legea, ci să o plinesc.") şi astfel supunându-se legilor acestei lumi se face parte a 

continuităţii. Se întrupează pentru a vedea omul starea şi chemarea pe care i-o adresează Domnul încă de la primii oameni, 
devine părtaş vieţii noastre în toată sărăcia şi neputinţa ei ca să cunoaştem noi cât de aproape ne este Dumnezeu în viaţa 

aceasta. Cred că cine a privit în ochi pe Hristos a văzut gingăşia compătimirii! 

Dar odată întrupat, Hristos trebuia să continue predica chemării la pocăinţă a oamenilor. Încă din Vechiul Testament 
Proorocii Domnului îndemnau poporul la pocăinţă, la începutul Noului Testament Sf. Prooroc Ioan continua lucrarea 

proorocilor strigând: „Pocăiţi-vă!", adăugând doar: „Căci iată s-a apropiat Împărăţia Cerurilor", iar în clipa în care Hristos 

„auzind că Ioan a fost întemniţat a plecat în Galilea". Îşi începe propovăduirea cu aceleaşi cuvinte: „Pocăiţi-vă! Căci iată s-a 

apropiat Împărăţia Cerurilor." Iată continuitatea, dar totul se desăvârşeşte în Hristos, căci El este ultimul Prooroc al 

omenirii. Iată cum încă odată se adeveresc cuvintele Lui: „Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul." De atunci şi până 

astăzi, şi până la sfârşitul veacurilor, continuitatea propovăduiri şi lucrarea în vieţile oamenilor se va face prin Rugăciunea 

Sfintei Liturghii. 
Atât cât a petrecut printre noi, Hristos a fost simplu în cuvânt. A propovăduit, a ajutat, a învăţat cu blândeţe pe toţi cei care au 

dorit să-L cunoască şi să cunoască cele ce au nevoie pentru mântuire. Şi astfel „poporul care stătea în întuneric a văzut lumină 

mare", se împlinesc cuvintele Proorocului Isaia.  
Începând cu binecuvântarea dată de Preot: „Binecuvântată este Împărăţia Tatălui, şi a Fiului şi a Sfântului Duh.", până la 

ultimul „Amin!" al Rugăciunii, pregustăm această Împărăţie prin coborârea Cerului pe pământ, prin prezenţa Sfinţilor ce se 

roagă împreună cu noi şi îi vedem pictaţi în Biserici, prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului, prin binecuvântările 

cu care suntem întâmpinaţi, prin Harul care lucrează în inimile noastre. În acelaşi timp slăvim, binecuvântam, mulţumim şi ne 
îndreptăm sufletele noastre ca Tatăl Ceresc cerând. Cerem de la Domnul: „ziua toată desăvârşită, sfântă, în pace şi fără de 

păcat; înger de pace, credincios, îndreptător şi păzitor sufletelor şi al trupurilor noastre; milă şi iertare de păcate şi de greşelile 

noastre; cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii; cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi intru pocăinţă a o 
săvârşi; sfârşit creştinesc vieţii noastre." 

Şi iată cum omul este părtaş lucrării Harului în lume prin simpla prezenţă în Biserică, dacă conştientizează şi-şi doreşte 

ca Harul să se sălăşluiască în inima lui, atunci devine colaborator şi continuitor al propovăduirii în lume. O simplă prezenţă, 
mai multe dorinţe, însă toate se desăvârşesc în Biserică prin cuvânt, în Duh. Prezent fiind devii martor al acestei propovăduiri, 

propovăduind eşti co-lucrător al Luminii de care se poate bucura tot sufletul întristat al întunericului. 

Să fim atenţi la un lucru: nu poţi să-L vezi pe Dumnezeu, dacă Îi întorci spatele. Nu poţi să spui că n-ai fost chemat la 

pocăinţă, pentru că ţi-ai astupat urechile ca să nu auzi. Nu poţi să spui că nu ţi-a vrut binele, pentru că nu L-ai cunoscut! 
Omul este ca un vas. Poţi fi doritor de pocăinţă şi astfel plin de Har.  

Arhim Siluan Vișan – www.crestinortodox.ro 

De ce S-a retras? El S-a folosit pe Sine ca model pentru a ne învăța să nu căutam ispitele, ci să ne retragem din sfera lor 

de influenţă. Nu este reproşabil când cineva nu se pune pe sine intenţionat în primejdie. Cu toate acestea, fiecare trebuie să 

stea neclintit când din nebăgare de seamă cade în ispită. Deci, pentru a ne învăţa aceasta şi pentru a calma mânia 

conducătorilor iudei (căci Ioan a fost arestat cf. Matei 4, 12), El s-a retras în Capernaum şi, făcând aceasta, a împlinit proorocia 

lui Isaia (Isaia 9, 1-2 „ca să se împlinească ce s-a scris prin Isaia proorocul, care zice: pământul lui Zabulon şi pământul lui 
Neftalim, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare (Matei 4, 

14-16).                                                                                                                 Sfântul Ioan Gură de Aur – www.doxologia.ro 
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                                                      Programul săptămânii  9  ianuarie  –  16  ianuarie  2022 

 
Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica după Botezului) –  Pr.Dragoş 

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Dragoş 

Luni 17 - 18 - Acatistul Sf.Antipa de la Calapodeşti –  Pr.Dragoş 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri 9 - 10 - Acatistul Sf.Mc.Tatiana –  Pr.Dragoş 

Joi   

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

 17 - 18 - Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe –  Pr.Dragoş 

Sâmbătă 8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi –    Pr.Dragoş 

 17 - 18 - Vecernia duminicii a 29-a după Rusalii –   Pr.Ticu 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea celor 10 leproşi) –   Pr.Ticu 

 12 - 13 - ALEGERI de noi membri ai Consiliului şi Comitetului Parohial 

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului –   Pr.Ticu 

         Luni, 10 ianuarie – Sf.Ier.Grigorie al Nyssei; Sf.Antipa de la Calapodeşti; 

                      Marţi, 11 ianuarie – Sf.Cuv.Teodosie, începătorul vieţii de obşte; 

        Miercuri, 12 ianuarie – Sf.Mc.Tatiana; 

                  Joi, 13 ianuarie – Sf.Mc.Ermil şi Stratonic; Sf.Ier Iacob, episcop de Nisibe; 

      Vineri, 14 ianuarie – Sf.Nina, luminătoarea Georgiei; 

                    Sâmbătă, 15 ianuarie  - Sf.Cuv.Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul; 

 

      

                                  

                                                  

              

Duminică, 16 ianuarie 2022 - ALEGERI de noi membri ai Consiliului şi Comitetului Parohial 

C O N V O C A R E 

Noi, parohul bisericii din parohia Sf.Gheorghe - Mărţişor, Protoieria Sector 4 Capitală, Arhiepiscopia Bucureştilor, potrivit 

hotărârii Sf.Sinod al BOR nr.9678/2021, convocăm Adunarea Parohială electorală din susnumita parohie în ziua de   
duminică, 16 ianuarie 2022, la ora 12.00. Adunarea se va ţine îndată după oficierea Sfintei Liturghii în biserica parohială şi se 

va ocupa numai cu alegerile membrilor Consiliului şi Comitetului Parohial, fără a se mai discuta şi alte chestiuni. 

 

Luni, 10 ianuarie – Sf.Ier.Grigorie al Nyssei - Ce înseamnă numele de “creștin” și ce îndatoriri decurg din el? 

Dacă avem părtășie cu numele lui Hristos, numindu-ne “creștini”, urmează în chip firesc să ne facem noi părtași la 

toate acele însușiri ale Lui. Căci ca și la un lanț unde veriga din cap leagă după ea pe toate celelalte, formând la un loc o unitate, 

tot așa trebuie să fim și noi strâns uniți prin numele lui Hristos, ca unii care ne împărtășim și de celelalte daruri ale fericirii 
celei negrăite și de multe feluri și suntem chemați să conlucrăm spre același scop și să ne lăsăm atrași toți laolaltă. 

Dacă așadar va purta cineva numele de creștin, dar nu va traduce în viață toate cele legate de acest nume, unul ca 

acela își va renega numele schimbând caracterul uman cu o mască neînsuflețită, transformându-se în maimuță. Căci nici Hristos 
nu-i altceva decât întruchiparea dreptății, a curăției, a adevărului și a fugii de orice răutate, după cum nici creștinul nu poate fi 

ceea ce îi spune numele (desigur, vorbim de creștinul adevărat), dacă nu-și arată prin fapte participarea la aceleași însușiri. 

Dacă ne-am da seama de ceea ce se ascunde sub numele de creștin, atunci am avea un mai mare spor în viața duhovnicescă, 
silindu-ne cu adevărat să facem din el ceea ce numim, adică o strădanie spre progres și desăvârșire.      www.cuvantul-ortodox.ro/ 

 

Sâmbătă, 15 ianuarie  - Ziua Culturii Naţionale a fost marcată pentru prima dată la 15 ianuarie 2011. Data la care se 
sărbătoreşte această zi este data naşterii poetului naţional al românilor, Mihai Eminescu (1850-1889).  

Decretul pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 15 ianuarie ca fiind Ziua Culturii Naţionale a fost semnat la 6 

decembrie 2010, iar Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din 13 decembrie 2010. 
Ziua Culturii Naţionale este marcată şi în alte ţări europene, cu acest prilej fiind omagiaţi oameni de cultură remarcabili, 

reprezentativi pentru fiecare stat în parte. În Spania, Ziua Culturii este marcată la data morţii lui Miguel de Cervantes, iar în 

Portugalia, în ziua în care s-a născut poetul Luis de Camoes. Ziua de naştere a lui Mihai Eminescu a devenit Ziua Culturii 

Naţionale şi în Republica Moldova, în urma hotărârii autorităţilor acestei ţări. 

"Fiind foarte român, Eminescu e universal", spunea poetul Tudor Arghezi.                                                www.agerpres.ro/ 

Data și locul nașterii lui Mihai Eminescu au fost acceptate la 15 ianuarie 1850, în Botoșani, precum a fost consemnat în 
registrul de nașteri și botez în arhiva bisericii Uspenia (Domnească) din Botoșani; în acest dosar data nașterii este trecută ca 

„15 ghenarie 1850”, iar a botezului la data de 21 în aceeași lună a aceluiași an.  

Poetul a fost botezat de preotul Ion Stamate, ajutat de fiul său, Dimitrie, diacon, la botez fiind prezenți în afară de părinți, 
stolnicul Vasile Jurașcu, naș, și maica Ferovnia Jurașcu de la schitul Agafton, soră cu mama.                     https://ro.wikipedia.org/ 

 

 

Noi, ce din mila 
sfântului 
Umbră facem 
pamântului, 
Rugămu-ne-ndurărilor 
Luceafărului mărilor; 
Ascultă-a noastre 
plângeri, 
Regină peste îngeri, 
Din neguri te arată, 
Lumină dulce clară, 
O, maică prea curată 
Și pururea fecioară, 
Marie! 

Marţi, 11 ianuarie - Sfantul Cuvios Teodosie cel Mare a trăit în perioada secolelor V-VI. Sfântul s-a născut în satul 

Mogarisos, din ținutul Capadociei, în estul Turciei de astăzi, în jurul anului 423. Intră de tânăr în monahism, la o mănăstire 

din Ierusalim. După ce petrece alături de pustnicul Longhin, se retrage într-o peșteră din apropierea Betleemului. Va ridica o 
mănăstire, în jurul anului 500, imediat lângă peștera în care viețuia, unde va pune și bazele vieții monahale de obște.  A trecut 

la cele veșnice în jurul anului 529, la vârsta de 105 ani. Potrivit tradiției, Sf.Teodosie a fost călăuzit de Dumnezeu spre această 

peșteră, în care s-au odihnit cei Trei Magi de la Răsărit, după ce s-au închinat Pruncului Iisus, ducându-i daruri. Ei s-au ascuns 

în această peșteră, spre a se întoarce în țara lor "pe altă cale", nemaitrecand astfel pe la Irod, după cum i-a îndemnat îngerul.  


