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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) 

După Avraam un alt strămoș este Isaac, care a primit de voie să fie jertfit, cum i-a spus Dumnezeu tatălui lui, de aceea a și 
fost binecuvântat. Același lucru l-a primit și Hristos, să Se jertfească din ascultare față de Tatăl. 

Alt strămoș este Iacov, care înseamnă Israel, minte văzătoare de Dumnezeu. Este omul care are ochii vulturului 
duhovnicesc, Îl simte pe Dumnezeu, înțelege și contemplă tainele dumnezeirii. Ca și Isaac și Avraam, la fel și Iacov a fost 
preînchipuire a lui Hristos.   

Când evreii au devenit robi egiptenilor și sufereau, Moise i-a mântuit scoțându-i din Egipt. Iosif i-a pus în Egipt, Moise i-a 
scos din Egipt. Și cei doi și-au dat viața lor ca să fie în ei Hristos. De asemenea, Moise era legiuitor al Vechiului Testament, 
în timp ce Hristos al Noului Testament. Pe Moise l-a urmat Iisus, fiul lui Navi, care înseamnă mântuitor. Totuși Mântuitor prin 
excelență este Hristos. Așadar, Iisus al lui Navi era preînchipuire a lui Hristos. Alt strămoș care a îndurat multe este Iov, care a 
preînchipuit Pătimirile lui Hristos. 

Raav era o desfrânată închinătoare la idoli. Ce lucru măreț! Printre strămoșii lui Hristos nu erau numai oameni drepți, ci și 
păcătoși. Desfrânata Raav a devenit strămoașă a Preasfintei și a lui Hristos. Deși era desfrânată, Hristos nu a părăsit-o. 
Mântuirea desfrânatei a devenit preînchipuire a mântuirii neamurilor de către Hristos, fiindcă neamurile săvârșiseră desfrânare 
duhovnicească. O desfrânată, preînchipuire a lui Hristos! Cum le primește pe toate Dumnezeu! Abis este dragostea Lui! 

În continuare, Roboam, Abia, Manase, Solomon și mulți alți regi și împărătese au devenit strămoși ai lui Hristos, deși 
erau păcătoși. Ajunseseră până la tartarul osândei, făcând păcate înfricoșătoare și închinări la idoli, Dumnezeu totuși i-a 
chemat și pe aceștia și i-a primit să slujească taina mântuirii și a Bisericii. Prin urmare, Hristos, mai înainte de a Se naște, 
a lucrat pretutindeni, în păcat, în dreptate, pe pământ, în cer. 

Să trecem acum la David, cel mai bun și mai drag chip al lui Hristos, care a spus cele mai multe și mai inteligibile profeții 
despre Hristos. Dacă vom citi viața prorocilor, vom vedea că Dumnezeu a spus lui Osea, să se însoare cu o desfrânată, altuia, 
lui Isaia, că îl vor tăia cu fierăstrăul iudeii, lui Ieremia că îl vor ucide. În robie, babilonienii l-au aruncat pe Daniel în groapa cu 
lei, pe cei trei tineri în cuptorul cu foc. Iona a căzut în mare, prorocul Ilie a urcat la cer. Toți erau preînchipuiri ale lui Hristos. 
Hristos era, este și va fi pretutindeni. Acesta este Cel Care Se naște și acum pentru noi, din strămoși până la Ioachim și Ana, 
până la Iosif și Preasfânta. 

Arhimandritul Emilianos Simonopetritul, Cuvinte praznicale mistagogice – www.doxologia.ro 
 

 

Iisus, Fiul lui Dumnezeu, era născut mai înainte de veci, fară mamă din Tatăl; iar acum se năştea în veac, fară tată din 
mamă. Legea nu prevedea această unică naştere, decât că tot primul născut e închinat Domnului, întrucât unul din primii 
născuţi poate să fie Mesia. 

Legea nu-i prevedea naşterea mai presus de fire. Deci ca să nu se întâmple neorânduieli, neorânduielile erau pedepsite cu 
moartea. Orice fată necăsătorită care năştea un prunc, era ucisă cu pietre înaintea tatălui ei. Dacă sfânta Fecioară n-ar fi fost 
logodită cu bătrânul Iosif, la fel ar fi păţit. Dar Iosif, logodnicul Mariei, nu ştia de Buna-Vestire. Deci când s-a întors Maria de 
la Elisabeta, soţia lui Zaharia, mama lui Ioan Botezătorul, trecuseră „ca la trei luni” şi sarcina se observa. Bătrânul Iosif, 
ştiindu-se neprihănit, era într-o mare cumpănă: să o mai ia de soţie sau să o părăsească, să fie ucisă cu pietre. Deci se gândea să 
desfacă logodna şi pe Maria să o lase în voia sorţii. Chiar dacă Fecioara Maria l-ar fi lămurit, şi poate că tot nelămurit rămânea. 
De aceea a intervenit Providenţa. Ingerul Domnului i s-a arătat lui Iosif în vis, zicându-i: „Nu te teme a lua pe Maria” sub 
scutul tău şi a face să fie socotită de lume „nevasta ta”, pentru că sarcina ei nu e de la vreun bărbat, ci „de la Duhul Sfânt este”. 
Sarcina aceasta nu-ţi este spre ruşine, ci spre cinste. Tu ai menirea să o acoperi de asprimea Legii, scăpând-o de la moarte. 
Tu ai menirea să scapi Pruncul ce se va naşte, de asprimea tiranului Irod, care va umbla să-L omoare. Tu ai menirea să fii 
ocrotitorul Aceluia căruia îi vei pune numele Iisus, care se tâlcuieşte Mântuitor, fiindcă El va mântui pe popor de păcatele sale. 

Naşterea Pruncului din Fecioară e împlinirea proorociei făcută de Isaia: „Iată Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu 
şi vei pune numele lui Emanuel”, nume care se tâlcuieşte şi corespunde misiunii Lui în lume, adică: „Dumnezeu cu noi”. 

Adică Dumnezeu ia chip de om adevărat, ca să poată vorbi şi suferi la rând cu oamenii, să petreacă între oameni, ca om, deşi 
El e şi Dumnezeu adevărat. Iată un vis revelatoriu, care a liniştit pe Iosif şi i-a dat curajul tuturor ostenelilor viitoare, pe care 
avea să le facă, şi pentru care Biserica l-a cinstit printre sfinţi. Una din cele mai fericite treziri din somnul indoielilor.  

 

Părintele Arsenie Boca - www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                Programul săptămânii  23 decembrie  –  30  decembrie  2018 

Duminică       23 decembrie            8 - 12 - Sf.Liturghie (a Sf.Părinţi după Trup; Genealogia Mȃntuitorului) – Pr.Ticu 

Duminică       23 decembrie 15 – 20 - Vestirea Naşterii Domnului în parohie, cu icoana Naşterii 

Luni               24 decembrie 11 – 17 - Vestirea Naşterii Domnului în parohie, cu icoana Naşterii 

Luni               24 decembrie 17 - 20 - Vecernia Naşterii Domnului şi piesă de teatru cu Naşterea Domnului 

Marți              25 decembrie            8 - 12 - Sf.Liturghie (Naşterea Domnului - Crăciunul) – Pr.Ticu 

Miercuri         26 decembrie            8 - 12 - Sf.Liturghie (Soborul Maicii Domnului) – Pr.Ticu 

Miercuri         26 decembrie 17 – 18 - Vecernia şi acatistul Sf.Mc.Arhidiacon Ştefan  

Joi                   27 decembrie            8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Întȃiul Mc.Arhidiacon Ştefan) – Pr.Ticu 

Vineri             28 decembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Sâmbătă         29 decembrie 17 – 18 - Vecernia duminicii după Naşterea Domnului – Pr.Dragoş 

Duminică       30 decembrie            8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica după Naşterea Domnului) – Pr.Dragoş 

 

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 Sa născut și-n inima 

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

Călător sau colindător în lume, în timpul vieții Sale pe pământ, Hristos-Domnul ni Se 

arată uneori ca un călător tainic chiar și după moartea și învierea Sa, când călătorește spre 

Emaus ca un pelerin necunoscut, cu Luca și Cleopa, cărora Se face cunoscut numai după ce 

L-au invitat să intre în casa lor (cf. Luca 24, 29-31), arătând astfel că Dumnezeu colindă 

lumea, în mod tainic, vine la noi sub chipul oricărui om care are nevoie de ajutorul 

nostru. Hristos ia față de om, ca noi să ne întoarcem permanent fața spre El. Întrucât taina 

Nașterii Domnului Hristos ne descoperă pe iubitorul de oameni Dumnezeu ca fiind în același 

timp călător și binevestitor în lume, creștinii ortodocși români au văzut în colindătorii de 

Crăciun vestitori ai iubirii lui Dumnezeu pentru lume. Colindătorii închipuie tainic pe 

îngerii care binevestesc păstorilor de la Betleem bucuria Nașterii lui Hristos, dar și pe 

Însuși Hristos-Domnul, Care ne aduce bucuria iubirii lui Dumnezeu pentru oameni și 

așteaptă ca și noi să răspundem, cu bucurie și iubire, la chemarea lui Dumnezeu. Acesta 

este înțelesul duhovnicesc al colindelor noastre de Crăciun și al vizitei pastorale a preoților cu 

icoana Nașterii Domnului în casele credincioșilor. 

În societatea contemporană, marcată de secularizare sau indiferență duhovnicească, este 

tot mai necesară o reînnoire a chemării fiecărui creștin, cleric sau mirean, de a fi, asemenea 

îngerilor și păstorilor de la Betleem, vestitori sau apostoli ai iubirii milostive a lui Hristos în 

lume. De aceea, Biserica ne îndeamnă pe toți să devenim colindători, martori și vestitori 

ai venirii lui Hristos-Mesia în lume, pentru a dărui lumii pace și bucurie, mântuire și 

viață eternă! În acest sens, privind cu speranță, dar și responsabilitate, spre viitor, Sfântul 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2019 să fie Anul omagial al satului 

românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari). 

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Nașterii Domnului, Anului Nou 2019 și Botezului 

Domnului, vă adresăm tuturor doriri de sănătate și mântuire, pace și bucurie, fericire și 

mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună, dimpreună cu salutarea 

tradițională: „La mulți ani!”.  † Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (Din pastorala 

de Crăciun 2018 : Îngerii și păstorii vestesc bucuria Nașterii Domnului )    http://basilica.ro 

 

 

      25 decembrie 2018 - Cu prilejul împlinirii a 7 ani de apariţie neîntreruptă a Foii de Duminică (362 numere) 

şi sperând că v-a fost de folos, mulţumim colectivului de redacţie pentru sprijinul acordat, şi rugăm pe Bunul 

Dumnezeu să ne binecuvinteze şi să ne sprijine în continuare ! La mulţi ani ! 

Ajunul Crăciunului - Postul din ajunul Crăciunului se face în amintirea ajunării Prorocului 
Daniel și a celor trei tineri din Babilon (Daniel 1, 5-16), dar și a postului ținut odinioară de 
catehumenii care, în seara acestei zile, primeau botezul și se împărtășeau pentru prima dată cu 
Sfintele Taine. Însă un alt motiv  este apropierea ceasului când Fiul lui Dumnezeu Se face Fiu al Mariei, 
Fecioara: uimirea că Hristos a lăsat slava dumnezeiască, făcându-Și din peșteră palat preafrumos, 
că Dragostea a părăsit Cerul găsindu-Și sălaș într-o iesle, că El, Care era înainte de a fi timpul, a venit 
să locuiască în istoria oamenilor; Cel care este Atotputernic S-a făcut Prunc la Betleem. Cel care nu 
avea trup S-a întrupat, Cel nevăzut Se vede, Cel de neatins este atins, Cel care este în afara 
timpului a luat început, Fiul lui Dumnezeu devine Fiul omului. A coborât din ceruri, a venit să ne 
caute; și știind că noi n-am fi găsit calea să mergem la El, S-a făcut El Însuși calea noastră și ne-a dat 
pilda viețuirii Sale, ca să mergem pe urmele Lui. Și cum L-am putea întâmpina mai bine pe Sfântul 
Prunc dumnezeiesc, dacă nu prin post și rugăciune? Bucuria de dinaintea luminatului praznic al 
Nașterii Domnului trebuie însoţită de prezența lui Hristos-Pruncul în viața noastră. De aceea 
Dumnezeu-Copilul Se află în centrul sărbătorii. El aduce bucuria, El este strălucirea! Hristos 
reprezintă neprețuitul dar oferit de Tatăl Ceresc spre a ne mântui. Icoana Nașterii Sale trebuie să 
troneze și în bradul împodobit, căci Domnul este Pomul Vieții: gustând din Trupul şi Sângele Lui 
primim chezășia părtășiei cu lumina cea neînserată.            Arhim. Mihail Daniliuc,  www.ziarullumina.ro  

Aşteptare  
    Zorica Laţcu - maica Teodosia 

 
 Mai vii şi astăzi? Mila iar te poartă 

De sus, spre staulul din Vifleem? 

Din lume n-ai cules destul blestem? 

Iubirea Ta nici astăzi nu e moartă? 

 

Spre duhuri vii, cu îngeri de lumină, 

Spre inimi vii, cu strălucit alai, 

Ci-n iesle nu e nici un fir de pai, 

E numai piatră goală, numai tină. 

 

În tainiţe de inimi nu e pace, 

Şi frig ca-n duhuri nici în peşteri nu-i. 

Noi n-avem, Doamne, piei de oaie-n cui 

Şi scutece noi n-avem din ce-Ţi face. 

 

Tu vii... Pogori în noi ca-ntr-o pustie. 

Te-mpiedici în nisip din loc în loc, 

Dar nu găseşti nici apă-n noi, nici foc, 

Nici albe dobitoace, ca să-ţi fie 

 

Tovarăşi buni în drumuri tăinuite 

Şi nici cioban cu glugă de blândeţi. 

În noaptea noastră fără dimineţi 

Nu sunt cărări de raze prăfuite. 

Nu şi-ar găsi în noi ca să-i îndrepte, 

Nici magii steaua lor cu lung fuior. 

Arhanghelii venind din cerul lor, 

Ar îngheţa pe nevăzute trepte. 

 

Ci, Doamne-al meu, au dragostea 

putea-va 

Să dea viaţă golului din noi? 

Aştept... În duh sunt gânduri cu noroi 

Şi moartea-şi vântură în inimi pleava. 

 

 




