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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) 

 

Cu cât ne apropiem mai mult de Crăciun, auzim tot mai multe cântări şi citiri dedicate acestei sărbători. Mai demult, evreii 
considerau că cea mai de preţ în viaţă este naşterea de prunci, din cauză că aşteptau naşterea Mântuitorului. Astăzi am auzit 
genealogia omenească a lui Iisus Hristos. Urmărind-o, ne-am putut da seama că acolo erau nu doar oameni drepţi, ci şi păcătoşi şi 
desfrânate. El a venit să mântuiască pe cei păcătoşi. Naşterea din părinţi păcătoşi nu anulează posibilitatea dobândirii 
Împărăţiei lui Dumnezeu. Uneori oameni veniţi pe lume din păcatul desfrânării au devenit sfinţi. Un astfel de om primeşte mai 
mare răsplată decât cel născut din părinţi evlavioşi, pentru că a trebuit să lupte mai mult. Sfinţii Părinţi au trăit şi până la Naşterea 
lui Hristos. Majoritatea dintre ei sunt enumeraţi în genealogia Lui. 

Hristos S-a născut în Bethleem […] şi îngerii cântau: Slavă întru cei de Sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni 
bunăvoire. 

Aceste cuvinte ale sfinţilor îngeri le vom lua spre zidire. 
Trebuie să ştim că omul este obligat să respecte pacea sub trei aspecte. 
Primul este pacea cu Dumnezeu, prin păzirea poruncilor şi împlinirea voii Lui. Făcând astfel, omul dobândeşte simţământul 

păcii interioare, al liniştii şi al încrederii. În caz contrar, viaţa pare lipsită de scop, goală, fără sens. Păcătuind, omul încalca voia lui 
Dumnezeu şi pierde această pace, dar prin pocăinţă o poate redobândi. 

Al doilea aspect este pacea cu oamenii, cu cei din jur. Pacea în relaţia ta cu ceilalţi trebuie să fie luminată de înţelepciune: să nu 
te cerţi pentru cele pământeşti, să cedezi când nu e vorba de a încălca legea lui Dumnezeu, dar întotdeauna trebuie să ascultăm mai 
mult de Dumnezeu decât de oameni. Când Sfântul Serafim de Sarov a fost întrebat cum se poate păstra o astfel de pace, a răspuns 
că în aspiraţia lor de a o dobândi mulţi s-au pierdut, pentru că adeseori această pace devenea îngăduinţa omenească ce favoriza voia 
omenească păcătoasă. 

Adeseori încheie între ei pace şi tâlharii; desfrânaţii trăiesc în pace; şi alţi păcătoşi încheie diferite înţelegeri între ei. Aceasta este 
pacea nedurabila a păcatului. Pacea adevărată nu trebuie să încalce voia lui Dumnezeu. 

Al treilea aspect este pacea cu sine însuşi, adică pacea propriei conştiinţe. Cel mai important rol în acest caz îl are viaţă curată 
după Sfânta Evanghelie. Împacă-te cu duşmanul [pârâşul, n.n.] tău cât timp eşti cu el pe cale. „Duşmanul” reprezintă ta conştiinţa 
ta, calea reprezintă viaţa ta. Calea duce spre veşnicie, unde nu există pocăinţă. Conştiinţa este glasul lui Dumnezeu în inima 
omului. Păcatele deformează glasul conştiinţei“. 

Pr. Valentin Mordasov, duhovnicul de la Pskov: Învăţături şi întâmplări minunate - www.cuvantul-ortodox.ro/ 
 

 

Ascultăm de câteva zile bune frumoasele colinde închinate acestui măreţ eveniment din viaţa omenilor. Am început deja să trăim 
sensibilitatea şi frumuseţea acestei sărbători. Am intrat în atmosfera celei mai plăcute perioade a anului. Am început să respirăm 
deja aerul şi mireasma deosebită a colindelor şi a gingăşiei Micului Hristos ce Se va naşte peste numai câteva zile în ieslea 
Betleemului. Vă întreb, însă, ne-am hotărât noi să întâmpinăm acest praznic frumos al creştinătăţii aşa cum se cuvine? Ne-am 
decis să-L primim noi pe Micuţul Prunc, abandonat atunci într-o peşteră, pentru că nu s-a găsit nimeni în stare să-L 
primească în casa sa? Şi dacă da, ne-am gândit să-L primim cu suflete calde, mai calde decât răceala ieslei din Betleem? Am 
început să ne schimbăm făptura noastră, să o facem mai binevoitoare decât atitudinea bătrânului Crăciun, care nu a putut oferi 
Fecioarei Maria şi bătrânului Iosif alt sălaş să-L nască pe Hristos, decât numai peştera rece? Ne-am propus să primim Crăciunul 
acesta cu inima mai curată decât albeaţa zăpezii care învesmântează natura întreagă şi o face atât de frumoasă? Am început, dragii 
mei, să simţim în fiinţa noastră că Hristos Se naşte?… Peste câteva zile, aşadar, Hristos Se naşte. Tu cum Îl vei primi? Tu ce 
ai făcut ca El să Se nască şi pentru tine? Să Se nască şi în sufletul tău? Să fie şi în sufletul tău sărbătoare şi praznic, aşa cum a fost 
acum două mii de ani în Betleem, când S-a născut Hristos? Tu ce eşti gata să faci pentru asta?…“ 

PS Sebastian, Episcopul Slatinei - www.cuvantul-ortodox.ro/ 
 



 
 
 

                                                  Programul săptămânii  20 decembrie  – 27 decembrie  2015 
                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică              20 Decembrie       8  - 12 -  Sf. Liturghie (Genealogia Mântuitorului)  – Pr.Ticu 

Duminică              20 Decembrie        17 – 21 -  Vestirea Naşterii Domnului în parohie (cu icoana) - preoţii 

Luni                       21 Decembrie        10 – 12 - Spovedanie 

Luni                       21 Decembrie        15 – 21 -  Vestirea Naşterii Domnului în parohie (cu icoana) - preoţii 

Marţi                     22 Decembrie        10 – 12 - Spovedanie 

Marţi                     22 Decembrie        15 – 21 -  Vestirea Naşterii Domnului în parohie (cu icoana) - preoţii 

Miercuri                23 Decembrie      9 - 10 -  Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu 

Miercuri                23 Decembrie        15 – 21 -  Vestirea Naşterii Domnului în parohie (cu icoana) - preoţii 

Joi                          24 Decembrie        10 – 12 - Spovedanie 

Joi                          24 Decembrie     17 – 19 -  Vecernia Naşterii Domnului şi Litia 

Vineri                    25 Decembrie       8  - 12 -  Sf. Liturghie (Naşterea Domnului)  – Pr.Ticu 

Sâmbătă                26 Decembrie       8  - 12 -  Sf. Liturghie (Soborul Maicii Domnului)  – Pr.Ticu 

Sâmbătă                26 Decembrie        17 – 20 -  Vecernia duminicii după Naşterea Domnului – Pr.Dragoș 

Duminică              27 Decembrie       8  - 12 -  Sf. Liturghie (Duminica după Naşterea Domnului)  – Pr.Dragoș 

Colind ceresc  de Radu Gyr 
 

Cerul si-a deschis soborul 
- Lerui, Doamne, Ler - 
au pornit cu pluguşorul 
îngerii prin cer. 

 

Merg cu pluguri de oglindă 
si de giuvaer, 
toti luceferii colindă 
- Lerui, Doamne, Ler – 

 

Vântul suflă cu lumină 
- Lerui, Doamne, Ler - 
în buhai de lună plină 
legănat în ger. 

 

Pentru heruvimi cu glugă 
albă de oier 
sub feresti colinde’ndrugă, 
- Lerui, Doamne, Ler – 

 

N-au venit cu grâu la 
poartă, 
ci au rupt din cer 
stele mari ca să le’mpartă, 
- Lerui, Doamne, Ler – 

 

Si’n Gustar de roade 
grele, 
- Lerui, Doamne, Ler - 
va fi câmpul cer de stele 
tolănit sub cer… 

 

Numai tu astepti în tindă, 
- Lerui, Doamne, Ler - 
suflete fără colindă, 
si fără Prier. 

 

Nici un cântec alb nu vine 
fâlfâind pe cer 
cu o stea si pentru tine, 
- Lerui, Doamne, Ler. 

 

                       Din Pastorala de Crăciun 2015:  “Pacea lui Dumnezeu dăruită oamenilor 
                               Fiul lui Dumnezeu Cel veşnic viu Se face Om muritor, pentru a dărui  
                       oamenilor muritori viaţa veșnică. Fiul lui Dumnezeu Se face Om, pentru ca  
                        omul să poată deveni fiul lui Dumnezeu după har. Ioan 1, 12). Pe scurt,  
                        înomenirea lui Dumnezeu are ca scop îndumnezeirea omului.  Coborârea Fiului  
                        lui Dumnezeu Iisus Hristos între oameni este începutul înălţării omului în  
                        împărăţia iubirii Preasfintei Treimi. Însă această înălțare a omului are ca bază  
                        împăcarea dintre Dumnezeu Cel Sfânt şi omul căzut din legătura cu El prin păcatul 

neascultării. Planul lui Dumnezeu de împăcare a Sa cu omenirea căzută prin păcatul neascultării 
este binevestit de îngeri la Naşterea Fiului Său ca om în Betleem…    Pacea lui Dumnezeu dăruită 
oamenilor în şi prin Iisus Hristos este celebrată în întreaga viaţă liturgică a Bisericii Ortodoxe, dar 
mai ales în Sfânta Liturghie . Pacea dăruită oamenilor în şi prin Hristos este temelia împăcării 
oamenilor cu Dumnezeu şi a împăcării şi înfrățirii popoarelor între ele. De aceea, Apostolul 
Neamurilor spune despre Hristos că „El este pacea noastră, El Care a făcut din cele două lumi 

(iudeii şi neamurile) - una, surpând peretele din mijloc al despărțiturii, desființând vrăjmășia în 

trupul Său, legea poruncii şi învățăturile ei, ca întru Sine pe cei doi să-i zidească într-un singur om 

nou şi să întemeieze pacea. Şi să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi uniți într-un trup, prin Cruce, 

omorând prin ea vrăjmășia” (Efeseni 2, 14-16) ...  Darul păcii spirituale, al împăcării omului cu 
Dumnezeu, cu sine şi cu semenii se cere prin rugăciune şi se cultivă prin gânduri, cuvinte şi fapte 
bune, astfel încât pacea spirituală a sufletului devine izvor de pace socială, de pace în familie, în 
comunitate şi în lume.  De aceea, darul păcii şi al bucuriei sărbătorii Naşterii Domnului Hristos 
trebuie împărtășit, prin rugăciune şi daruri spirituale şi materiale, mai ales în aceste zile, copiilor 
orfani, bătrânilor singuri, oamenilor săraci, familiilor îndoliate şi întristate, bolnavilor şi tuturor 
celor necăjiţi şi neajutorați. Astfel, pacea şi bucuria îngerilor şi păstorilor de la Betleem vor lumina 
sufletele şi chipurile oamenilor care simt că semenii lor cu suflet bun şi generos devin mâinile iubirii 
milostive a lui Hristos către toţi oamenii defavorizaţi, aflaţi în nevoi sau în dificultate… Vă adresăm 
tuturor doriri de sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, dimpreună cu urarea tradițională: La mulţi ani!     

                                                                       † DANIEL Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

    Indemn la bucuria de a dărui !  Vă așteptăm să reînnodăm frumosul obicei de a dărui, în a doua zi de Crăciun, 
câte un pachet cu daruri unei familii aflate în nevoi.  Bucuria de a dărui ne arată că Hristos S-a născut și-n inima noastră. 

“Și nu uita când ești voios, creștine să fii bun!” 
 

La  împlinirea a patru ani  de apariţie neîntreruptă a foii de Duminică mulţumim colectivului de redacţie pentru sprijinul 

acordat, şi rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze şi să ne sprijine în continuare. La mulţi ani! 

Lumina şi pacea de la Betleem   Obiceiul de a colinda, de a merge pe la casele oamenilor şi de a 
vesti prin cântare Naşterea Pruncului Iisus în peștera din Betleem se păstrează şi astăzi în viaţa 
românilor. Este modul nostru specific de a ne bucura de sărbătoarea Crăciunului. Această 
tradiţie frumoasă trebuie să fie mereu o reînnoire a chemării fiecărui creștin de a fi vestitor sau 
apostol al iubirii lui Hristos în lume. De aceea, Biserica ne îndeamnă pe toţi să devenim 
colindători, martori şi vestitori ai venirii lui Hristos - Mesia în lume, pentru a dărui lumii pace şi 
bucurie, mântuire şi viaţă eternă. Să păstrăm, să cultivăm şi să promovăm aceste colinde şi cântări 
sfinte, moștenite de la moșii şi strămoșii noştri, căci ele poartă, în cuvinte simple, adevăruri şi 
învățături esențiale pentru credinţa şi viaţa noastră. Aceste adevăruri esențiale sunt pietre de temelie 
pe care putem clădi mereu comuniunea noastră de iubire cu Dumnezeu şi cu semenii.  




