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”Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu”(Sf. Atanasie, PG 25, 192B) 

 
“Taină Minunată şi neobişnuită văd, cer fiind peştera, Scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, întru care S-a culcat Cel 

Neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care lăudându-L Îl slăvim.”(Irmosul cantarii a IX-a din Canonul Nasterii) 

"Prin nasterea lui Hristos, Creatorul a devenit Prunc din dragoste pentru noi. Ceea ce era de negandit a 
devenit realitate! Ca sa salveze creatia, El a acceptat sa ia natura noastra umana si sa-i refaca 
adevaratul sens al existentei  sale:comuniunea de iubire pierduta prin neascultarea primilor oameni. 
Fie ca acest praznic al Craciunului sa va aduca bucuria si mangaierea harului Sau in toate zilele vietii 
voastre.”  +Arhiepiscop Irenee  
 

 DE CRACIUN DUMNEZEU SE ROAGA OMULUI 
 Intre a fi convins de cineva si a te convinge singur de ceva se poate observa o diferenta 

notabila. Daca cineva te convinge de ceva, atunci va trebui sa te recunosti infrant. Simtind ca-i 
esti inferior, incepi sa iti pierzi libertatea interioara in fata acelui cineva si din mandrie mereu vei 
cauta sa-l eviti. Ori Dumnezeu nu vrea sa simtim in vreun fel ca ii suntem inferiori. Sa ne 
imaginam ca avem in fata noastra o fiinta puternica si grandioasa. Ne-am intimida si-am 
intelege ca acea fiinta ne-ar putea domina. Ori Fiinta aceasta, nu numai ca nu vrea sa ne 
domine, ci pe cat e de puternica, pe-atat de mult se pleaca si se roaga inaintea omului. Asta se 
intampla de Craciun! Dumnezeu cel mare si atotputernic Se micsoreaza, devenind Pui de om, 
pentru ca omul sa se poata apropia de Dumnezeu cu drag si cu indrazneala. De Craciun nu eu 
ma rog la Dumnezeu, ci Dumnezeu se roaga la mine! Micsorarea lui Dumnezeu e 
plecaciunea Lui in fata noastra. Si cand insusi Domnul ni se pleaca, pricepem ca Domnul nu 
vrea sa fie convingator si nici macar nu vrea ca noi sa ne convingem singuri de ceva, asa cum 



gandeam la inceput. Convingerea, venita fie de la altul sau de la mine insumi, se adreseaza 
intotdeauna ratiunii. Plecaciunea se adreseaza inimii! Daca de Craciun Domnul se pleaca 
omului, atunci e limpede ca Domnul se adreseaza inimii mele! 
Acelasi lucru ar trebui sa-l vad si in icoanele care plang. In lacrimile lor se citeste cum 
Dumnezeu se roaga cu lacrimi la mine! Maica se roaga cu lacrimi la mine! Sfintii se roaga 
cu lacrimi la mine! Cine-s eu ca insusi Domnul, insasi Maica, sfintii insisi sa se roage la 
mine? Va dati seama cum ma socoteste Domnul pe mine? Cand Icoana Maicii plange, atunci 
eu inteleg ca Maica se adreseaza nu atat mintii mele, cat mai ales inimii mele! Am inteles ca 
icoana lacrimeaza nu ca sa-mi inmoaie mintea, ci ca sa-mi inmoie inima! Dumnezeul meu e un 
Dumnezeu in primul rand al inimii, nu al ratiunii! Dumnezeu vorbeste in primul rand inimilor 
noastre! Citandu-l pe Pascal, "inima are ratiuni pe care mintea nu le cunoaste". 
Sa ne deschidem inimile Dumnezeiescului Prunc si sa fim atenti la El, intrebandu-ne: Oare ce 
vrea sa ne "gangureasca" la ceas de Craciun? Dumnezeu, Cel ce poate orice, de Craciun e 
neputincios! Cel ce e tare si maret, de Craciun e plapand si duios! Cel ce ocroteste toate, de 
Craciun se vrea ocrotit! Maretie, smerenie absoluta si cuvinte ce nu se pot rosti. Doar incercam 
si noi sa doxologim cum putem: Slava Tie, Iisuse Cel Nascut intre oameni si Fiule din veci 
impreuna cu Tatal si cu Duhul Sfant! Amin.  pr. didel 
 

 PROGRAM 
 
DUMINICA, 24 DECEMBRIE 2017, ORA 11:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE(AJUNUL CRACIUNULUI) 
 COLINDE 
 MOS CRACIUN IMPARTE DARURI COPIILOR 

LUNI, 25 DECEMBRIE 2017, ORA 11:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE A NASTERII DOMNULUI 
 COLINDE 

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.  
 
VA DORIM TUTUROR SA AVETI PRAZNIC LUMINOS SI IN SUFLETE MULTA BUCURIE! 

 

                                                                   LA MULTI ANI! 

 
 

 
 

 
 


