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Hristos se naste, slaviti-L! Hristos din ceruri, intampinati-L!         
                                                                                           (Catavasie la Nasterea Domnului) 
                                                                                                                                                               
  

                                                                                                                                                                       
   

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

           

Fie ca intruparea Dumnezeiescului Prunc sa 

renasca in sufletele noastre dorul de Dumnezeu, 

sa ne umple inimile de credinta, lumina, pace, 

dragoste si bucurie sfanta. 

                             La Multi Ani! 
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Ce ai primit de Crăciun? 
                        

                                                                     Autor: pr. Anthony M. Coniaris 
 

Daruri bune de Crăciun şi în fiecare zi. 
Tot mai mulţi şi mai mulţi oameni întreabă în această perioadă: “Ce ai primit de 
Crăciun?” Problema cu acest accent pe care îl punem la Crăciun este că pierdem 
tocmai esenţa acestei sfinte perioade. Noi, creştinii, dăm daruri de Crăciun    
într-o umilă repetare a Darului pe care Dumnezeu ni l-a făcut – Fiul Său, Domnul 
nostru Iisus Hristos. Pentru creştini accentul corect trebuie să cadă pe dăruire nu 
pe ce am primit. 
Un om povestea odată ce i s-a întâmplat în ajunul Crăciunului pe când era băiat. 
Au ascultat cu toţii povestea naşterii lui Iisus, iar apoi au deschis cadourile şi       
s-au bucurat de ele. Tatăl le-a cerut copiilor să facă linişte şi le-a spus: “Dintre 
toate cadourile pe care le-aţi primit, vreau să vă alegeţi fiecare câte unul care vă 
place cel mai mult şi să îl puneţi în faţa voastră.” După ce copiii au făcut aşa cum 
li s-a spus, tatăl a continuat: “Acum vreau ca fiecare dintre voi să vă gândiţi la 
cineva pe care îl cunoaşteţi, care este mai puţin norocos decât voi, care nu 
primeşte cadouri ca voi, iar mâine le vom împacheta şi le vom trimite acestora.” 
Omul spunea că nu poate uita Crăciunurile din copilărie. Atunci a învăţat că în 
centrul Crăciunului este gestul lui Dumnezeu care a dat omenirii ce avea mai 
bun: pe Fiul său. Un gest pe care suntem chemaţi să îl repetăm, nu doar de 
Crăciun ci în fiecare zi a anului. Cadoul prin excelenţă pe care un creştin poate să 
îl dea în adevăratul spirit al Crăciunului este tocmai iubirea lui Hristos. 
 
Darul timpului 
“Cel mai mare dar pe care l-am primit”, spunea un tânăr avocat, “a fost un dar 
primit la Crăciun, când tatăl mi-a dat o cutiuţă. Înăuntru era un bileţel pe care 
scria: ‘Fiule, în acest an îţi voi da 365 de ore, câte o oră pe zi, după cină. Este a 
ta. Vom vorbi despre ce vrei tu să vorbim, vom merge acolo unde vrei tu să 
mergem, ne vom juca ce vrei tu să ne jucăm. Va fi timpul tău.’ Tatăl meu nu 
numai că s-a ţinut de promisiunea acelui dar, ci în fiecare an l-a reînnoit, şi este 
cel mai mare dar din viaţa mea. Ceea ce sunt eu acum este rezultatul acestui 
timp.” 
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Darul timpului nu este doar ieftin ca 
buget, dar este şi personal. 
Discutând despre ce să îi dea de 
Crăciun tatălui ei bolnav şi singur, o 
femeie şi-a spus: “Am să îi dau 
tăticului meu mai mult timp!” Ce dar 
minunat şi rar! Îi iubim pe părinţii 
noştri dar avem, sau credem că 

avem, puţin timp pentru ei. Când cineva este bătrân şi mai are doar timp, cel 
mai preţios dar pe care îl poate primi de la cei dragi este timp de petrecut cu el. 
Cel mai personal, mai apreciat şi mai unic dar pe care îl putem face este darul 
timpului. Timpul nostru. Din cele douăzeci şi patru de ore care formează o zi. 
  
Darul prieteniei. 
Pe lângă darul timpului, un alt mare dar pe care putem cu toţii să îl dăm este 
prietenia. O fetiţă spunea odată: “Nu am nici un dar. Nu ştiu să cânt. Nu ştiu să 
pictez. Nu ştiu să scriu poezii. Pur şi simplu nu am nici un dar!” “Ba ai – şi 
străluceşte pe faţa ta”, i-a spus mama ei. “Ai unul dintre cele mai minunate 
daruri – darul prieteniei. Te pricepi cum să fii 
prietenă cu oamenii.” 
În loc să ne întrebăm “câţi prieteni am?” de 
Crăciun să ne gândim mai bine “la câţi oameni le 
pot fi eu prieten?” Oamenii au nevoie de 
oameni. Eu ştiu personal câtă nevoie am de 
oameni. Să îi găsesc atunci pe cei care au nevoie 
de mine, de prietenia mea, de iubirea mea. Să 
îmi exprim această prietenie printr-un telefon 
sau printr-o felicitare, sau să îi vizitez. Trebuie să 
le fac cunoscut faptul că îmi pasă de ei.   
  
Alte daruri. 
Cele mai mari daruri sunt gratuite. Darul încurajării; darul spunerii cuvintelor  
“te iubesc” celor dragi; darul iertării; darul de a spune “îmi pare rău” cuiva cui 
am greşit; darul înţelegerii; darul ascultării atente când celălalt ne vorbeşte, 
căutând să îi înţelegem punctul de vedere, să înţelegem ce simte. 
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S-ar putea să nu avem ceea ce psiho-analiştii numesc “a treia ureche”, dar două 
urechi ne pot fi de ajutor dacă le ţinem deschise. Oamenii care cedează psihic 
sunt cei care nu au avut ocazia să povestească despre conflictele şi 
nemulţumirile pe care le au; sunt cei care nu au găsit o “ureche ascultătoare”, 
deoarece oamenii pe care i-au întâlnit nu au fost sincer interesaţi de ceea ce 
celălalt spunea. A fi atent la ceea ce spune celălalt, a-ţi concentra atenţia 
întreagă asupra celuilalt, când îţi vorbeşte, când îţi împărtăşeşte ceva, este un 
mare dar. 
  
Darul laudei. 
Un alt mare dar de Crăciun dar şi pentru oricare zi din an este darul laudei. 
Consilierii matrimoniali spun că o cauză foarte importantă a divorţului este 
deteriorarea de către unul din soţi a respectului de sine al partenerului. De-a 
lungul căsniciei cei doi trec prin numeroase momente dificile, dar trec mai uşor 
dacă se respectă unul pe altul, dacă se simt respectaţi. Cu toţii avem nevoie să 
fim stimaţi, lăudaţi. Dacă nu primim cuvinte de sprijin, viaţa devine 
insuportabilă. Când suntem lăudaţi, bateriile parcă ni se încarcă. Dorinţa de a fi 
lăudaţi şi apreciaţi este probabil una dintre cele mai profunde nevoi ale noastre. 
Puţine daruri sunt mai mari decât lauda. 
  
Cum să dăm. 
Domnul nostru Iisus Hristos ne spune că oricare ar fi darul de dat, trebuie să îl 
dăm persoanei care are cea mai mare nevoie de el, neaşteptând nimic în 
schimb. După cum spunea Iisus: “Când faci prânz sau cină, nu chema pe prietenii 
tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe rudele tale, nici vecinii bogaţi, ca nu cumva să te 
cheme şi ei, la rândul lor, pe tine, şi să-ţi fie ca răsplată. Ci, când faci un ospăţ, 
cheamă pe săraci, pe neputincioşi, pe şchiopi, pe orbi, şi fericit vei fi că nu pot 
să-ţi răsplătească. Căci ţi se va răsplăti la învierea drepţilor” (Luca 14,12-14). O 
tânără a dorit să cumpere un dar de Crăciun pentru prietenul ei care era bine 
înstărit. A cumpărat atunci un rând de haine pentru copii şi le-a dat personal în 
ajun de Crăciun cele mai sărace familii pe care a putut-o ea găsi în New York, în 
numele prietenului ei bogat. Iată un exemplu de dăruire aşa cum ne-a învăţat 
Iisus Hristos. 
De departe cel mai mare Dar oferit vreodată este cel al lui Dumnezeu când ni l-a 
dat pe Iisus. “Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a  
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dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3,16). Acesta 
este cel mai minunat dar deoarece este ca mai multe daruri într-unul. Iisus este 
promisiunea lui Dumnezeu de iertare. El este Emanuel – cu noi este Dumnezeu. 
Prin Iisus primim darul de a fi membri ai familiei lui Dumnezeu, darul iubirii 
Tatălui ceresc, darul unui Dumnezeu care ne ştie pe nume şi care se îngrijeşte de 
fiecare dintre noi, darul Spiritului Sfânt care veghează asupra noastră cu puterea 
Sa, darul unui loc în raiul dumnezeiesc. 
 
Ce ai primit de Crăciun? 
L-am primit pe Mântuitorul şi Domnul meu! 
Şi deoarece l-am primit, nu pot să nu dăruiesc din timpul meu, să nu dăruiesc 
prietenia mea, iubirea mea, atenţia mea, iertarea mea tuturor. 
 

 Sursa: www.predici.cnet.ro 

 

Sfantul Arhidiacon Stefan (+27 Decembrie) 

Sf. Stefan era iudeu de neam, din semintia lui Avraam. Marindu-se 

numarul crestinilor dupa intemeierea Bisericii si crescand numarul 

cererilor pentru diverse slujiri ale Apostolilor, au fost alesi din cadrul 

comunitatii, sapte barbati "plini de Duh Sfant si de intelepciune". Acestia 

aveau menirea sa slujeasca atat in cadrul slujbelor religioase cat  si sa 

supravegheze buna oranduiala la mesele comune. Primul dintre acestia a 

fost Stefan, iar ceilalti sase sunt: Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena si 

Nicolae. Rolul lor in Biserica primara depasea cu mult rolul pe care il iau 

diaconii in zilele noastre. Ei predicau cuvantul Evangheliei, botezau si 

ajutau la desfasurarea cultului apartinand organelor de conducere ale Bisericii din Ierusalim. Sfantul 

Stefan cunostea foarte bine Scriptura si propovaduia cu multa putere pe Hristos. Saducheii si fariseii 

au pus niste barbati sa spuna ca L-au auzit rostind cuvinte de hula impotriva lui Moise si a lui 

Dumnezeu. In vremea aceea, blasfemia era pedepsita cu moartea. Ajuns in fata sinedriului, i-a 

infruntat pe judecatori, iar acestia au cerut ca Stefan sa fie ucis cu pietre. In acele momente, Sfantul 

Stefan a avut o viziune in care l-a vazut pe Hristos „stand de-a dreapta lui Dumnezeu. Si a zis: Iata vad 

cerurile deschise si pe Fiul Omului stand de-a dreapta lui Dumnezeu.“ (Faptele Apostolilor) Pentru ca 

exista obiceiul ca cei omorati cu pietre sa nu fie inmormantati in cavoul familiei, se crede ca a fost pus 

in mormantul unui crestin. Moastele sale au fost descoperite in anul 415. 

 Sursa: www.crestinortodox.ro/sfinti/sfantul-arhidiacon-stefan 

http://www.predici.cnet.ro/
http://www.crestinortodox.ro/biblia/Faptele-Apostolilor/
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Dumnezeu-Omul, antidotul “omului-maimuta” 

Dumnezeu a devenit om pentru ca omul era incapabil sa 

ajunga la Dumnezeu. A venit Om intre oameni in chip 

discret, neostentativ si nemanifestandu-Si in vreun fel 

puterea si maretia dumnezeiasca. Mai mult, Dumnezeu 

s-a identificat cu un copil plapand, oricand vulnerabil si 

expus pericolului la lupta pentru existenta. In cele mai neprielnice conditii, prin 

intrupare, Dumnezeu reface totusi omul, actualizand si reactivand in natura lui, 

chemarea la nemurire. De cand vine pe lume, omul primeste un dar unic: 

VIATA! Iar viata nu poate fi oferita decat de Cineva care are viata, aceasta fiind corelata cu conditiile 

de mediu prielnice de mentinere a ei, pe care in alta parte decat pe pamant nu le poate gasi. Teoria 

ca viata poate sa ia nastere din ceva fara viata este nu numai imposibil de dovedit, dar e chiar anti-

stiintifica. Era necesar ca Dumnezeu, Datatorul Vietii sa se identifice cu omul, primitorul vietii, 

pentru ca omul sa beneficieze, asemenea Domnului, de viata fara de sfarsit. Dumnezeu-Omul este 

antidotul “omului-maimuta”. Dumnezeu-Omul a aparut acum mai bine de doua mii de ani, are un 

nume, Iisus Hristos, o mama, pe Fecioara Maria, a fost cunoscut de atatia oameni, a lasat o 

invatatura cu un mesaj unic si mai presus de toate, a murit si a inviat din morti, fiind vazut de atatia 

martori. Despre “omul-maimuta” se spune ca a trait acum nu se stie cate milioane de ani, nu exista 

nici un fel de dovada, sunt numai niste scheleti si cranii, special confectionati pentru a reprezenta 

“dovezi” ale existentei acestora intr-un moment istoric care, de fapt, nici nu a existat. Dumnezeu-

Omul se daruieste pe Sine si ne propune tuturor “iubiti-va unii pe altii”, in timp ce “omul-maimuta” - 

sau mai bine zis sustinatorii acestui personaj fictiv - ne-a lasat lupta pentru supravietuire. Omenirea 

are deja experienta celor doua lumi, una bazata pe principiul luptei pentru existenta, cealalta bazata 

pe iubire. Care e aceea care ne-ajuta cu adevarat sa supravietuim? Numai in secolul ce tocmai a 

trecut am avut atat lupta de rasa(nazismul), cat si lupta de clasa(comunismul), care nu ne-au ajutat 

sa evoluam, ci dimpotriva s-au dovedit absolut distrugatoare pentru fiinta umana. Prin lupta de 

supravietuire omul nu face decat sa se autodistruga, nicidecum sa evolueze. In celalalt plan, 

Dumnezeu ne propune solutia iubirii si a daruirii de sine. Daca observam numai natura, asa cum e 

ea, descoperim cum ea insasi are sadit reflexul de a sluji si a se darui omului. Nu exista nimic ostil 

in mediul natural in care ne ducem existenta. Exista numai reflexii ale raului provocat de alegerea 

libera a omului, care nu pot insa niciodata rasturna ordinea cosmica in esenta ei. Mai mult, de 

Craciun, insusi Dumnezeu, Cel ce e deasupra creatiei, intra in creatie si se identifica cu creatia, 

facandu-Se Om si daruindu-se omului si chemandu-l astfel sa ia exemplul Domnului. Asta trebuie 

sa deprindem pe pamant: lectia iubirii Dumnezeului-Om, iar nu lupta pentru “ciolan” a “omului-

maimuta”! De noi depinde asemenea cui vrem sa fim: asemenea lui Dumnezeu sau asemenea 

“omului-maimuta”?. De aceea traim acum: sa invatam aceasta lectie si sa ne calificam pentru 

imparatia iubirii vesnice a lui Hristos, Dumnezeu devenit, de Craciun, Om, prin Fecioara Maria, in 

pestera din Betleemul Iudeii. p. didel 
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             Craciunul – sarbatoare comerciala sau religioasa? 

Craciunul din zilele noastre are mai degraba un 
aspect comercial si unul emotional care ii aduna 
pe meseni in fata unor bucate aburinde, dar 
societatea moderna uita adesea de aspectul 
religios al Craciunui. Podoabele de Craciun 
impanzesc orasul cu cel putin o luna inainte de 
sarbatoarea propriu-zisa, iar comerciantii, avizi 
de castig profita de aceasta perioada a anului 
pentru ca toata lumea se inghesuie la 
cumparaturi de parca nu mai apuca ziua de 
maine. Cu totii, de la mare la mic, asteapta in 

decembrie cadouri in cizme si sub brad, motiv pentru care magazinele se 
aprovizioneaza cu tone de marfa, in asa fel incat produsele si serviciile lor sa acopere 
gusturile rafinate ale consumatorilor. Da, in asta ne-am transformat, intr-o populatie 
devoratoare de produse diverse: de la mancare si bautura, pana la imbracaminte de 
“firma”, cosmetice pentru intinerire si detergenti isteti. Si jucariile cu productie China 
ajung la preturi exorbitante pentru ca sunt de firma, iar parintii, vesnic preocupati de 
fericirea materiala a odraslelor cumpara jocuri cu teancul 
ca sa aiba ce sa puna sub pomul de iarna. Cam asta ar fi 
pe scurt imaginea Craciunului, cel putin din ultimii ani 
incoace, de cand cu democratia. Acum fie ca ne 
permitem sau nu, fiecare economiseste din timp bani 
pentru a umple mesele cu bucate alese pentru 
sarbatoarea Nasterii Domnului. De la aperitive care mai 
de care mai grele pentru bietul aparat digestiv, pana la 
mancaruri grase si deserturi felurite, Craciunul parca s-a 
transformat intr-o competitie a consumului. Nimeni nu 
vrea sa se lase mai prejos, asa ca in hypermarket, 
cofetarie si patiserie, vanzatorii impacheteaza produse si 
le scaneaza din zori si pana-n seara, bucurosi ca o data 
cu „invazia” cumparatorilor, incasarile se maresc simtitor.                                                                                    
Tu cum iti hranesti sufletul in vreme de sarbatoare?        

In loc sa ne gandim la suflet si sa il hranim cum se cuvine, suntem preocupati vesnic de 
corp si de necesitatile lui.La final, suprasaturati de atata imbuibeala, lasam stomacului 
un ragaz de vreo cinci zile ca sa intram iarasi in priza ca doar vine Anul Nou care 
trebuie sa ne prinda cu frigiderul plin. Altfel cu siguranta vom fi saraci tot anul si cine isi 
doreste sa fie sarac cu trupul, cand mai usor este sa ne sacrificam sufletul? 

Sursa: www.artarelaxarii.ro/nu-transformati-craciunul-intr-un-eveniment-comercial      
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             PROGRAM       

 
Marti, 25 Decembrie, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Nasterea Domnului) urmata de 
concertul traditional de colinde si de venirea lui Mos Craciun                                           
Miercuri, 26 Decembrie, ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie (Soborul Maicii Domnului)     
Joi, 27 Decembrie, ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie (Sfantul Arhidiacon Stefan) 
Duminica, 30 Decembrie, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Fuga in Egipt) 
Marti, 01 Ianuarie,2019 ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie (Taierea imprejur a Domnului 

Iisus Hristos, Sfantul Vasile cel Mare, Anul Nou)       

Incepand din 02. 01. 2019, pe tot parcursul lunii ianuarie preotul va merge pe la 

casele credinciosilor pentru binecuvantarea cu Aghiazma Mare a Bobotezei. 

Duminica, 06 Ianuarie 2019, ora 11:00 a.m. – Sfanta Liturghie si Slujba de sfintire        

a Aghiazmei Mari a Bobotezei        

 

            


