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21 Decembrie 2014: Duminica dinaintea  

Naşterii Domnului 
(Genealogia Mântuitorului) 

 
 
Apostolul: Evrei 11:9-10, 32-40: 

 

"Prin credinţă, a locuit vremelnic în pământul făgăduinţei, ca într-un pământ străin, 

locuind în corturi cu Isaac şi cu Iacov, cei dimpreună moştenitori ai aceleiaşi făgăduinţe; Căci 

aştepta cetatea cu temelii puternice, al cărei meşter şi lucrător este Dumnezeu. Şi ce voi mai 

zice? Căci timpul nu-mi va ajunge, ca să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftae, 

de David, de Samuel şi de prooroci, Care prin credinţă, au biruit împărăţii, au făcut dreptate, 

au dobândit făgăduinţele, au astupat gurile leilor, Au stins puterea focului, au scăpat de 

ascuţişul sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari în război, au întors taberele 

vrăjmaşilor pe fugă; Unele femei şi-au luat pe morţii lor înviaţi. Iar alţii au fost chinuiţi, 
neprimind izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere; Alţii au suferit batjocură şi bici, ba 

chiar lanţuri şi închisoare; Au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi cu 

fierăstrăul, au murit ucişi cu sabia, au pribegit în piei de oaie şi în piei de capră, lipsiţi, 
strâmtoraţi, rău primiţi. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în munţi, şi 
în peşteri, şi în crăpăturile pământului. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, 

şi în munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile pământului. Ei, de care lumea nu era vrednică, au 

rătăcit în pustii, şi în munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile pământului., Pentru că Dumnezeu 

rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea." 

 

Evanghelia: Matei1:1-25: 
 
"Cartea neamului 

lui Iisus Hristos, fiul lui 

David, fiul lui Avraam. 

Avraam a născut pe Isaac; 

Isaac a născut pe Iacov; 

Iacov a născut pe Iuda şi pe 

fraţii lui; Iuda a născut pe 

Fares şi pe Zara, din 

Tamar; Fares a născut pe 

Esrom; Esrom a născut pe 

Aram; Aram a născut pe 

Aminadav; Aminadav a 

născut pe Naason; Naason 

a născut pe Salmon; 

Salmon a născut pe Booz, 

din Rahav; Booz a născut 

pe Iobed, din Rut; Iobed a 

născut pe Iesei; Iesei a 

născut pe David regele; David a născut pe Solomon din femeia lui Urie; Solomon a născut pe Roboam; 

Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; 

Ioram a născut pe Ozia; Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Iezechia; 
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Iezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia; Iosia a născut pe 

Iehonia şi pe fraţii lui, la strămutarea în Babilon; După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe 

Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel; Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; 

Eliachim a născut pe Azor; Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud; 

Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; 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." 

 
În Biserica Ortodoxă există tradiţia ca Praznicele mari să fie anunţate în duminica 

dinainte şi apoi concluzionate în duminica ce urmează. Aşa este cazul și cu Naşterea 
Domnului. În partea I a pericopei evanghelice de astăzi se face atestarea istorică a 
realităţii prezenţei lui Hristos prin prezentarea arborelui genealogic în ordine descendentă 
de la David, până la Iosif şi Fecioara Maria. 
 În partea a II-a, evanghelistul Matei ne relatează modul în care s-a petrecut 
Naşterea Domnului în realitate. Taina zămislirii pruncului Iisus, care a creat confuzie în 
mintea lui Iosif, a fost revelată de către îngerul Domnului: "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." 
 
 Prin Întruparea Mântuitorului, toate profeţiile Vechiului Testament se împlinesc 
în persoana Sa: "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." 
 
 Să mulţumim bunului Dumnezeu pentru că a fost credicios făgăduinţei Sale de a 
ne trimite un Mântuitor, pe Fiul Său cel Unul născut, cel mai mare dar, manifestarea 
supremă a proniei divine şi a iubirii Sale nemărginite faţă de neamul omenesc! 
 
 

Crăciun Fericit Tuturor! 
 

Pr. George Bazgan 
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Agapa Duminicală 
 

Pentru această duminică, la Agapa frățească, vom avea  
o participare comună (Potluck). 

 

Vă rugăm să aduceți ceva de mâncare! 
 

Mulțumim mult tuturor! 
 

 

 
 

 

 
 

SERBAREA DE CRĂCIUN 
 

Serbarea anuală de Crăciun va avea loc anul acesta  
pe 21 decembrie, după Sf. Liturghie și obișnuita 

agapă duminicală (Potluck). 
După programul prezentat de copiii de la Școala Parohială,  

își va face apariția Moș Crăciun cu desaga de daruri. 
 

Toți copiii sunt bineveniți! 
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Cateheză (Instrucție religioasă) 

 
Pe parcursul postului Crăciunului, vom avea un program 

de Studiu Biblic în fiecare vineri la orele 19:00. 

 
 
 
 

 
 

Primiți colindătorii? 
 

Copiii de la Școala Parohială vor continua și anul acesta tradiția 
străveche a colindatului. 

 
Așadar, în seara de 21 decembrie, 2014, grupurile de colindători vor 

merge pe la casele românilor care doresc să fie colindați. 
 

Pentru înscrierea pe listă, vă rugăm să sunați la doamna 
Veronica Ciocan, la nr. telefon 780-964-7427. 
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MESAJ DE CRĂCIUN ȘI ANUL NOU 

 
Consiliului Parohial şi 

Societatea Doamnelor parohiei noastre adresează tuturor 
membrilor şi sprijinitorilor bisericii noastre cele mai bune 

doriri pentru un CRĂCIUN FERICIT  
şi un AN NOU cu pace şi sănătate! 

 

LA MULŢI ANI! 
 

 
 

 

Vecernia 
 

În perioada postului Crăciunului, vom oficia  
Vecernia în fiecare sâmbătă, la orele 17:00. 

 

După Vecernie, va urma Spovedania pentru cei care  
vor să se pregătească pentru Sf. Împărtășanie. 

 
 

 
 

 
REVELION 2015 

 
Doriți să petreceți Revelionul 2015 la Centrul Românesc,  

într-o atmosferă tradițional românească? 
Contactați pe Liviu Sasu at 780-489-5381 pentru bilete 

($100/adulți și $20/copii 7-14 ani) și alte detalii! 
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SFINŢIREA CASELOR 
 

În ziua de 6 ianuarie sărbătorim Botezul Domnului (Boboteaza).  
După Sfânta Liturghie, va avea loc Sfinţirea Mare a Apei, după 

care părintele va începe sfinţirea caselor.  
Cei interesaţi sunt rugaţi să se înscrie pe lista de la biserică sau să 

sune la părintele George la 780-473-0029 pentru programare. 
 

 
 

 

MEMBRIA 
 

Vă amintim că membria (contribuția anuală) a rămas 
neschimbată în ultimii câțiva ani: 
$100/persoană ($200/cuplu). 

 

Lansăm un apel general ca fiecare să-și plătească 
membria cât mai curând posibil! 

 

Nu uitați că $35 din fiecare membrie sunt 
trimiși la Arhiepiscopie. 

 
MULȚUMIM PENTRU SPRIJIN! 
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Membrie sau Contribuție? 
 
 Din punct de vedere spiritual, devenim membri ai Bisericii (trupul tainic al lui 
Hristos) atunci când primim tainele inițierii creștine: Botezul, Mirungerea și Sfânta 
Euharistie, care ne unesc cu Hristos: (”Te unești cu Hristos? Mă unesc cu Hristos”).  
Sf. Apostol Pavel spune: ”Nu știți oare că trupurile voastre sunt membre ale lui 

Hristos?” (I. Cor. 6:15). Așadar, întrucât ne-am unit cu Hristos, ne-am unit totodată și cu 
Biserica, trupul Său. 
 Biserica este o instituție divino-umană, întemeiată de Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 
care a fost Dumnezeu și Om în același timp și în aceeași persoană. Misiunea Bisericii este 
aceea de a învăța, a sfinți și a conduce pe credincioșii săi la mântuire: ”Și apropiindu-se 

Iisus, le-a vorbit (apostolilor) zicând: Datu-mi-s-a toată puterea în cer și pe pământ. 

Drept aceea, mergeți și învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al 

Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit Eu. Și 
iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Matei 28:18-20). 
 Ca instituție umană/comunitate, Biserica a fost întemeiată în ziua Cincizecimii, 
când trei mii de oameni s-au botezat: ...”și în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de 

suflete” (Faptele Apostolilor 2:41). 
 De la bun început, Biserica a fost susținută materialicește de către 
credincioșii/membrii ei, așa cum citim în aceeași carte a Faptelor Apostolilor: ”Iar inima 

și sufletul mulțimii celor ce au crezut era una; și nici unul nu zicea că este al său ceva 

din averea sa, ci toate le erau de obște. Și cu mare putere dădeau apostolii mărturie 

despre învierea Domnului Iisus Hristos și mare har era peste ei toți. Și nimeni dintre ei 

nu era lipsit, penntru că toți câți aveau țarini sau case le vindeau și aduceau prețul 

celor vândute și-l puneau la picioarele apostolilor. Și se împărțea fiecăruia după cum 
avea nevoie” (4:32-35). 
 
 Întrucât bisericile din America de Nord și preoții lor nu primesc absolut nici 
un ajutor material de la nici un guvern, este necesar ca toți cei care au fost primiți în 
comunitatea credincioșilor (Biserica) în calitate de membri spirituali, să contribuie cu 
timpul și banii lor, re-afirmându-și, astfel, membria la instituția divino-umană, Biserica, 
și ajutând-o să-și continue misiunea în lume. 
 
 Din rațiunea acestei îndoite membrii (spirituale și materiale), termenul de 
membrie este cel potrivit, spre deosebire de cel de contribuție. 
 
       Pr. George Bazgan 
 

  



Buletin Parohial 21 Decembrie 2014 - Duminica dinaintea Nașterii Domnului 

 

8 

 

Conduita Creștinului în Biserică 
 
 Înainte de a vorbi despre ”conduita în biserică,” este important să 
răspundem la întrebarea: ”Pentru ce venim la Biserică?” 
 Venim la biserică în zi de duminică (Ziua Domnului) pentru a ne re-afirma 
vocația noastră de ființe liturgice, pentru a continua creșterea noastră 
duhovnicească și a ne consolida comuniunea noastră cu Hristos și Biserica Sa, care a 
început atunci când am fost primiți în comunitatea credincioșilor prin Tainele 
inițierii creștine: Botezul, Mirungerea și Sf. Euharistie (Împărtășanie). 
 Pentru un creștin ortodox, participarea la Sf. Liturghie este nu numai un 
privilegiu ci și o obligație. Este un privilegiu întrucât noi, în calitate de membri ai 
Bisericii văzute, suntem chemați să aducem darurile euharistice (pâinea și vinul), să 
luăm parte la transformarea lor în Trupul și Sângele lui Hristos și apoi, să ne 
împărtășim cu ele sub forma Sfintei Euharistii, toate acestea în contextul 
Dumnezeieștii Liturghii, cea mai înaltă formă de rugăciune pe care o putem oferi lui 
Dumnezeu. Este, de asemenea, o obligație, împlinind astfel una din poruncile 
bisericești. 
 

 Pentru a beneficia cât mai deplin de prezența noastră în biserică, trebuie să 
ținem minte câteva reguli: 
 
1. Trebuie să venim la biserică la timp (înainte de ora 10:00) pentru a participa la 
întreaga Sf. Liturghie. 
 

2. Dacă slujba este deja începută, trebuie să ne oprim și să vedem ce se întâmplă. 
Dacă am venit în timpul citirilor scripturistice (Apostolul sau Evanghelia), așteptăm 
la intrare până când citirile s-au terminat și apoi, în liniște, ne luăm locurile. 
 

3. După ce ne-am așezat, trebuie să luăm cartea cu rânduiala Sf. Liturghii și să 
urmărim cu atenție slujba, citind toate rugăciunile. 
 

4. În timpul Sf. Liturghii nu ne este permis să vorbim unii cu alții. Putem face 
aceasta la sfârșit, în timpul Agapei frățești. 
 
        Pr. George Bazgan 
 
 
 


