
23 Decembrie 2012: Duminica dinaintea Naşterii Domnului 

 
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; 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 şi cazul cu Naşterea 
Domnului. În partea I a pericopei evanghelice 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 onfuzie 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 
  



 

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 care sunt interesaţi, sunt rugaţi să se înscrie pe 
lista de la biserică sau să sune la Părintele George la 780-473-0029 pentru 
programare. 
 

 
 

 

Revelion 2013Revelion 2013Revelion 2013Revelion 2013    
 

Revelionul 2013 va avea loc la Centrul Românesc (9005-132 Ave.) 
în data de 31 decembrie 2012. 

Veniţi cu familia şi prietenii şi gustaţi din cele mai bune preparate 
culinare româneşti, pregătite de doamnele noastre! 

Uşile se deschid la orele 19:00; masa este la orele 20:00. 
În program, obiceiurile străbune: plugul, buhaiul, capra, etc. 

Biletele costă $80/adulţi şi $20/ copii (7-14 ani). 
Pentru bilete şi detalii, sunaţi la Viorel Ciocan (780-484-7420) 

sau la Petrică Lăcătuşu (780-444-6494) 

 
 

 

Renovarea BucRenovarea BucRenovarea BucRenovarea Bucăttttărieirieirieiriei    
 

Bucătăria Centrului Românesc are nevoie urgentă de extindere şi 
renovare! În toamna aceasta am început o campanie de  

strângere de fonduri pentru acest proiect important.  
Ultimul deviz a ajuns la suma de $80,000. 

Facem apel tuturor membrilor, susţinătorilor şi prietenilor noştri 
să doneze în mod generos pentru acest proiect major 
şi să sprijine evenimentele de strângere de fonduri! 
Toţi donatorii vor primi chitanţe de scutire de taxe 

şi cordialele noastre mulţumiri. 
Vă mulţumim şi Dumnezeu să vă binecuvinteze! 


