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Sfanta Maria si Sfintii Martiri  Brancoveni 

 
                                  + Taierea  imprejur  cea dupa trup a Mantuitorului(1 Ianuarie) 

 

Iisus Hristos Domnul, Stapan peste toate si Supus al tuturor 

 

Prin intrupare, Dumnezeu intra intr-un mediu profund corupt de pacat,  asumandu-si toate cele 

ale omului, mai putin starea de coruptibilitate. Dupa modul in care Dumnezeu alege sa devina 

pamantean, dar si dupa opera pe care avea sa o desfasoare pe pamant, intelegem ca Domnul a 

ales sa lupte impotriva pacatului, folosindu-se in primul rand de mijloacele omului. De cele 

dumnezeiesti se foloseste numai atunci cand e absolut necesar si mai mult cu titlu de exemplu. 

Domnul Iisus intelege ca nu trebuie sa faca "abuz" de minuni, tocmai pentru a nu ingradi 

libertatea interioara a omului. Sunt multe situatii in viata lui Iisus pe pamant cand El ar fi putut 

sa faca uz de calitatea de Dumnezeu si n-a facut-o. De pilda, dupa intruparea Sa ar fi putut face 

uz de putere dumnezeiasca ca sa scape de ostilitatea si  de cruzimea lui Irod. N-a facut-o si a 

preferat sa fuga in Egipt. Tot cu mijloace dumnezeiesti ar fi putut sa-si scape prietenul, pe 

Sfantul Ioan Botezatorul, de decapitare! N-a facut-o pentru ca socotelile Domnului sunt diferite 

de socotelile omului. De asemenea, ne amintim cum iudeii i-au cerut in batjocura sa coboare de 

pe cruce! N-a facut-o pentru ca ar fi compromis principiul evanghelic de asumare a crucii si de 

urmare a exemplului Sau. Prin forta, oricand Domnul Iisus si-ar fi putut elimina cu usurinta toti 



adversarii. Ori este foarte important sa intelegem ca Domnul Iisus nu S-a folosit atat de forta 

puterilor Sale dumnezeiesti, cat mai ales de forta iubirii Sale fara de margini! 

  Mai mult decat atat, Dumezeu, fiind si Legiuitorul creatiei, se supune de bunavoie tuturor 

legilor religioase chiar de El promulgate, dar si formelor omenesti de organizare si de legiuire. 

Stim ca iudeii, prin patriarhul Avram, au primit porunca circumciziunii. In acest fel, Dumnezeu 

voia sa aibe cu omul un legamant de fidelitate, pecetluit de om cu sange si in care sa li se 

aminteasca iudeilor ca sunt inclusi in acest legamant chiar si urmasii lor. Incizia circulara a 

organului sexual masculin facea trimitere tocmai la acest aspect. Prin urmare chiar si Domnul 

Iisus Hristos se supune acestei legi si la 8 zile de la nasterea Sa primeste taierea imprejur. Asa 

am dobandit certitudinea ca Domnul Iisus Hristos este nu numai Dumnezeu, ci si Om adevarat cu 

toate trasaturile firesti ale unei persoane de sex masculin.      

Prin urmare, putem spune ca Iisus Hristos Domnul nu e doar Stapan peste toate, ci e si Supus al 

tuturor!  p.didel 

 

 
                             + Sfantul Vasile cel Mare(1 Ianuarie) 

 
Din intelepciunea Sfantului Vasile cel Mare 
 

 "In post slabim trupeste, dar ne intarim duhovniceste." 

"Nu-l invidiati pe cel bogat pentru averea sa, pe cel puternic pentru demnitatea sa si nici pe cel intelept 
pentru stiinta sa, caci toate acestea sunt mijloace de a dobandi virtutile doar pentru cei care le 
intrebuinteaza bine, dar fericirea nu sta in ele insele." 
 
"Nu se poate sa aduci daruri lui Dumnezeu daca intristezi pe fratele tau si asupresti pe cel slab." 
 
"Nu-ti masura durerea ta luand-o aparte ca sa nu ti se para cu neputinta de indurat. Ci pune-o fata in fata 
cu intreaga durere omeneasca si vei afla pentru tine o mangaiere la durere." 
 
"Inmultirea avutiei inseamna imputinarea dragostei" 
"Daca parintii le-ar da copiilor orice avere pe pamant, bani si aur, si nu le dau credinta in Dumnezeu, mai 
bine nu i-ar fi nascut! Fiindca i-au nascut pentru iad!" 
 



"Pe unii oameni, cu totul protivnici, binefacerile ii imblanzesc. Pe invidios binefacerile mai mult il inraiesc. 
Cu cat invidiosul are parte de mari binefaceri, cu atat mai tare fierbe de ciuda, mai mult se supara si se 
manie.(...) Cainii carora li se arunca o coaja se domesticesc; leii carora li se poarta de grija se 
imblanzesc. Invidiosii mai mult se irita cand li se arata ingrijire si atentie." 
 

 Eveniment important 

Sfanta Liturghie Baptismala (Taina Botezului unita cu Sfanta Liturghie) 

               ~ Duminica, 14 ianuarie, 2018 ~ 

 

 

Cu voia Domnului, avem bucuria sa va anuntam ca Duminica,14 aprilie 2018, se va savarsi in biserica 
noastra prima Sfanta Liturghie Baptismala din cadrul misiunii noastre.  
Ce este Liturghia Baptismala?  Este slujba Sfantului Botez unita cu Sfanta Liturghie, serviciu religios 
practicat in primele veacuri crestine, apoi lasat de-o parte si pentru o vreme uitat din cauza vitregiilor 
istorice. Sfanta Liturghie Baptismala a fost insa de ceva timp reactivata si tot mai des practicata in 
bisericile ortodoxe romanesti si nu numai. Asadar va primi taina Sfantului Botez in cadrul Sfintei Liturghii 
micuta Diana Nicole (in fotografie), care dupa ceremonie ne invita pe toti si la o masa festiva in sala 
sociala a bisericii. Vom reveni cu detalii!  
 

 Sunt de folos glumele? 
 
Doar unele! Atata timp cat nu imbraca o forma vulgara si nu ofenseaza pe nimeni, glumele sunt de folos 
pentru ca taxeaza slabiciunile omenesti, iar faptul ca ne mai si amuzam e alta forma de terapie 
sufleteasca. Gluma este uneori si o alta forma de a spune adevarul. Asa ca va invitam sa zambiti cu noi, 
citind glumele de mai jos:  
 
* O domnisoara il intreaba pe Charles Darwin: 
- Domnule Darwin, oamenii chiar se trag din maimute? 
- Da, dar nu va faceti griji, dumneavoastra va trageti dintr-una draguta! 
 
*  Un barbat la spovedanie: 
- Parinte, am pacatuit. Am pacalit un evreu! 
- Fiule, asta nu e pacat. E un miracol! 
                                                                         



* Dragul meu, poti sa ma feliciti! Astazi am trecut de 6 ori pe culoarea rosie a semaforului si n-am fost 
amendata. Iar cu banii economisiti mi-am cumparat aceasta superba rochita!     
                                                                      
* Doi porci vorbeau: 
- Mai Ghita, tu crezi ca mai exista ceva dupa Craciun? 
                                                                          
* Un batran preot era pe moarte. Cand simti ca i se apropie clipa, a trimis dupa agentul sau fiscal si dupa 
avocatul sau, ambii din parohia sa. 
Cand au ajuns, acestia au fost indrumati spre dormitorul sau. Dupa ce au intrat, batranul preot i-a prins 
de mana, rugandu-i sa stea de o parte si de alta a patului sau. O vreme au stat cu totii in tacere, preotul 
zambind si privind tinta in tavan. Atat avocatul cat si agentul fiscal se simteau flatati ca batranul preot i-a 
chemat sa-i fie alaturi in ultimele clipe, dar totusi erau mirati fiindca nu-si aduceau aminte ca preotul sa fi 
manifestat vreo simpatie oarecare pentru ei. In cele din urma avocatul  intreba: 
– Parinte, de ce ne-ai chemat chiar pe noi sa-ti fim alaturi? 
Adunandu-si ultimele puteri cu o voce slaba preotul raspunse: 
– Iisus a murit intre doi hoti si asa vreau sa mor si eu… 
                                                                    
* Cum ii sugerezi frumos sotiei tale ca s-a ingrasat: 
- Draga mea, cand te-am cunoscut erai ca o floare. Acum esti ca un buchet! 
                                                                    
* Rugaciunea femeilor: 
- Doamne, ma rog Tie sa-mi dai intelepciune sa-mi inteleg barbatul, sa-l iubesc si sa-l iert, sa am    
rabdare la toanele lui, fiindca, Doamne, daca imi dai putere, il bat de-l omor!!! 

 

 PROGRAM 
 
DUMINICA, 31 DECEMBRIE 2017, ORA 11:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE 
LUNI, 1 IANUARIE 2018, ORA 11:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE  
 MOLITVELE SF. VASILE CEL MARE 

SAMBATA, 6 IANUARIE 2018, ORA 10:30 a.m.  

 SFANTA LITURGHIE (BOBOTEAZA) 
 SLUJBA DE SFINTIRE A AGHIAZMEI MARI 

DUMINICA, 7 IANUARIE 2018, ORA 11:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE (SF. IOAN BOTEZATORUL) 
 PARASTAS 

DUMINICA, 14 IANUARIE 2018, ORA 11:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE BAPTISMALA (vom reveni cu detalii) 
 
IN CURSUL LUNII IANUARIE PREOTUL VA MERGE PE LA CASELE CREDINCIOSILOR PENTRU 
BINECUVANTAREA CU AGHIAZMA CEA MARE.  
 

 SA MULTUMIM LUI DUMNEZEU PENTRU BINEFACERILE DIN ANUL CE TOCMAI SE INCHEIE. 
DE ASEMENEA, VA MULTUMIM SI DUMNEAVOASTRA PENTRU CA SUNTETI ALATURI DE NOI SI 
NADAJDUIM CA SI IN ANUL CARE URMEAZA DUMNEZEU ISI VA REVARSA DARURILE SALE CELE 
CERESTI. DOAMNE AJUTA! 

                                                         LA MULTI ANI! 

                                                2018 

 
 

 
 

 
 


