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      (...) 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.                                                     (Matei 1,1-25) 

Evanghelistul Matei, scriind Evanghelia sa pentru evrei, are scopul de a 

dovedi că Iisus e Mesia cel aşteptat şi făgăduit de prooroci. Drept aceea 

aduce dovada istorică, înşirând de câte trei ori patrusprezece neamuri de la 

Avraam până la Iisus, între care, de două ori patrusprezece sunt de la 

David. 

Tot acum se împlineau şi cele şaptezeci de săptămâni de ani de la Daniil. 

Acum se împlineau toate proorociile venirii lui Mesia. „Deci, dacă a venit 

plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut 

sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea” 

(Galateni 4,4-5). 

Acum s-a împlinit şi proorocia făcută prin Ieremia: „Domnul va face ceva 

nou pe pământ: femeia va mântui pe bărbat!“ (Ieremia 31,22). Erau însă 

oarecari dispoziţii aspre ale Legii. Legea nu-i prevedea naşterea mai presus 

de fire. Deci ca să nu se întâmple neorânduieli, neorânduielile erau 

pedepsite cu moartea. Orice fată necăsătorită care năştea un prunc, era 

ucisă cu pietre înaintea tatălui ei. Dacă sfânta Fecioară n-ar fi fost 

logodită cu bătrânul Iosif, la fel ar fi păţit. Dar Iosif, logodnicul Mariei, nu 

ştia de Buna-Vestire. Deci când s-a întors Maria de la Elisabeta, soţia lui 

Zaharia, mama lui Ioan Botezătorul, trecuseră „ca la trei luni” şi sarcina se 

observa. Bătrânul Iosif, ştiindu-se neprihănit, era într-o mare cumpănă: 

să o mai ia de soţie sau să o părăsească, să fie ucisă cu pietre. Deci se 

gândea să desfacă logodna şi pe Maria să o lase în voia sorţii. 

Chiar dacă Fecioara Maria l-ar fi lămurit, şi poate că tot nelămurit 

rămânea. De aceea a intervenit Providenţa. Ingerul Domnului i s-a arătat 

lui Iosif în vis, zicându-i: „Nu te teme a lua pe Maria” sub scutul tău şi 

a face să fie socotită de lume „nevasta ta”, pentru că sarcina ei nu e de la 

vreun bărbat, ci „de la Duhul Sfânt este”. Sarcina aceasta nu-ţi este spre 

ruşine, ci spre cinste. Tu ai menirea să o acoperi de asprimea Legii, 

scăpând-o de la moarte. 

Tu ai menirea să scapi Pruncul ce se va naşte, de asprimea tiranului 

Irod, care va umbla să-L omoare. Tu ai menirea să fii ocrotitorul Aceluia 

căruia îi vei pune numele Iisus, care se tâlcuieşte Mântuitor, fiindcă El va 

mântui pe popor de păcatele sale.  

Naşterea Pruncului din Fecioară e împlinirea proorociei făcută de Isaia: 

„Iată Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vei pune numele lui 

Emanuel”, nume care se tâlcuieşte şi corespunde misiunii Lui în lume, 

adică: „Dumnezeu cu noi” (Isaia 7,14). 

Adică Dumnezeu ia chip de om adevărat, ca să poată vorbi şi suferi la 

rând cu oamenii, să petreacă între oameni, ca om, deşi El e şi Dumnezeu 

adevărat. Iată un vis revelatoriu, care a liniştit pe Iosif şi i-a dat curajul 

tuturor ostenelilor viitoare, pe care avea să le facă, şi pentru care Biserica l-

a cinstit printre sfinţi. 

Una din cele mai fericite treziri din somnul îndoielilor. 

Părintele Arsenie Boca - www.crestinortodox.ro 

Evanghelistul expune și ia în derâdere 

patimile neamului nostru, necinstea sa și 

bolile, pentru care Cuvântul lui Dumnezeu S-

a coborât, în mila Lui. El S-a pogorât, pentru 

a-i slăvi și pentru a-i ridica, prin mila Sa. În 

nici un caz, nu este pătată reputația 

doctorului, dacă se apleacă până la nivelul 

celui bolnav. Matei putea să scrie: „David l-a 

născut pe Solomon din Batșeba (mama lui 

Solomon)”. Luând în derâdere, ca să spunem 

așa, însăși fapta adulteră, el a preferat să 

mărturisească clar: David a născut pe 

Solomon, din femeia lui Urie. El a arătat 

astfel că Hristos, Care S-a născut trupește 

dintr-un neam așa de stricat, neputinţele 

noastre a luat şi bolile noastre le-a 

purtat (Isaia 53, 8; Matei 8, 17), ca cel despre 

care au vorbit profeții. 

(Sever al Antiohiei, Predici de catedrală - 

Doxologia.ro) 

Pe Cel pe care lumea nici nu putea să-L 

cuprindă, nici nu era vrednică să-l primească, 

Maria a fost singura care a putut să-L țină 

în mica încăpere a pântecelui său. Iosif a 

văzut că avea să rămână fecioară după 

naștere. A văzut taina stelei care a strălucit 

deasupra capului copilului, arătându-L pe 

acesta magilor care au venit. Stând alături, a 

dat mărturie, deoarece era fără grai. Apoi, i-a 

văzut pe magi aducându-I venerare, dându-I 

darurile lor sfințite. I-a auzit vorbit despre 

cum au venit din Răsărit la Ierusalim, urmând 

steaua, care nu a disprețuit să slujească 

oamenilor, pentru a descoperi slava lui 

Dumnezeu. Așadar, nașterea de negrăit, 

deasupra măsurii tuturor nașterilor 

umane, a arătat dumnezeirea copilului nou 

născut și i-a demonstrat lui Iosif cinstea 

Mariei, cea care născuse. De aceea a spus 

evanghelistul: N-a cunoscut-o până ce a 

născut pe Fiul ei Cel întâi Născut. Adică, el a 

cunoscut cine era ea după ce născuse. 

(Autor necunoscut, Operă incompletă la 

Matei - www.Doxologia.ro) 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Programul săptămânii  20  decembrie –  27  decembrie 2020 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Genealogia Mântuitorului ) -  Pr.Dragoș 

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului -  Pr.Dragoș 

Luni 17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli -  Pr.Dragoș 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri 9 - 10 - Sfințirea mică a apei -  Pr.Dragoș 

Joi 17 – 18  - Vecernia Nașterii Domnului -  Pr.Dragoș 

Vineri     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Nașterea Domnului) -  Pr.Dragoș 

Sâmbătă     8 - 12 - Sf.Liturghie ( Crăciunul - Soborul Maicii Domnului) -  Pr.Dragoș 

 17 - 19 - Vecernia după Nașterea Domnului și Acatistul Sf.Ștefan 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Fuga ȋn Egipt și Sf.Ap.Ȋntâiul Mc.Ștefan) -  Pr.Ticu 

          Duminică, 20 decembrie – Sf.Sfințit Mc.Ignatie Teoforul. 

                Marți, 22 decembrie – Sf.Ier.Petru Movilă; 

                           Joi, 24 decembrie – Sf.Cuv.Mc.Eugenia; 

                                Vineri, 25 decembrie – Nașterea Domnului; 

                                     Sâmbătă, 26 decembrie – Soborul Maicii Domnului: 

                                      Duminică, 27 decembrie – Sf.Ap., ȋntâiul Mc. și Arhid.Ștefan; 

 

 

Extras din Pastorala de Crăciun 2020 a patriarhului Daniel: Poporul român este îndoliat şi întristat!  
Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos este mai întâi de toate sărbătoarea iubirii smerite şi darnice a lui Dumnezeu pentru 

lume. Este sărbătoarea iubirii milostive a Fiului veşnic al lui Dumnezeu, Care S-a smerit pe Sine făcându-Se om muritor, pentru a-l ridica 
pe om din păcat şi din moarte, dăruindu-i viaţă şi slavă veşnică.Taina Crăciunului este, aşadar, taina iubirii smerite şi milostive a lui 
Dumnezeu, pentru ca noi să devenim asemenea Lui prin iubire milostivă (cf. Luca 6, 36). Pe cât a coborât Fiul lui Dumnezeu la noi, pe atât 
ne-a deschis nouă drum ca să ne înălţăm noi spre El. Taina iubirii smerite a Fiului lui Dumnezeu, Care S-a făcut om din iubire nesfârșită faţă 
de om, este temelia şi inima credinţei creştine. Această sfântă şi mare taină a înomenirii lui Dumnezeu sau a întrupării lui Hristos a fost 
scopul pentru care Dumnezeu a făcut lumea. Fiul veşnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, S-a făcut purtător de trup pământesc, pentru ca 
pe noi, oamenii, să ne facă purtători de Duh Sfânt ceresc. El S-a făcut Om pentru ca pe noi, oamenii, să ne îndumnezeiască prin har.  

Anul 2020 a fost în Patriarhia Română ,,Anul omagial al pastorației părinţilor şi copiilor” şi ,,Anul comemorativ al filantropilor ortodocşi 
români”, având ca scop cultivarea vieții creștine în familie și promovarea educației creștine în societatea contemporană, precum şi promovarea 
filantropiei creștine astăzi, ca lucrare esențială în activitatea Bisericii. Familia, binecuvântată de Dumnezeu spre a cultiva iubirea reciprocă 
şi a da naștere copiilor, este izvor de viață sfântă pentru fiecare popor şi pentru întreaga umanitate. 

Sărbătoarea Naşterii Domnului este un prilej de întărire a comuniunii, de întrajutorare și de fapte de milostenie, care sunt roade ale dreptei 
credințe, mărturii concrete ale iubirii noastre smerite față de Dumnezeu și faţă de oameni. Lumina Pruncului Iisus născut în Betleem ne cheamă 

să arătăm mereu în jurul nostru, prin cuvânt şi faptă, semne de speranţă, de pace şi bucurie. 

                                            Vaccinarea anti-Covid-19, între ezitare şi speranţă                                          https://basilica.ro/ 

Pentru succesul campaniei de vaccinare anti-Covid 19, este necesară informarea corectă a populației cu privire la unele 

aspecte, precum caracterul voluntar, gratuit și sigur al actului de vaccinare, a faptului că acesta este un drept, și nu o obligație. 

Patriarhia Română salută vestea bună a apariției vaccinului care ar putea diminua și stopa actuala pandemie, însă Biserica nu 

se poate pronunța în probleme de ordin strict medical. Cu atât mai mult, în cazul unui vaccin recent care nu a mai fost 

folosit și despre care specialiștii în domeniu se pronunță ei înșiși în mod gradual sau diferit. 

Poziția Patriarhiei Române, care prețuiește știința medicală și multele beneficii ale acesteia, a fost și rămâne una favorabilă 

vaccinării, subliniind însă constant necesitatea esențială a respectării riguroase a principiilor de natură 

etică: consimţământul informat al persoanei, descrierea clară a beneficiilor şi a riscurilor, asumarea responsabilității 

concrete în cazul în care vaccinarea produce efecte adverse asupra sănătății persoanei vaccinate. 

În concluzie, vaccinarea trebuie să fie un act profilactic responsabil și în totală cunoștință de cauză recomandat şi 

acceptat pe baza unei informări clare şi complete, oferită de autoritățile competente și receptată corect de cetățeni. 

În acest mod, teama şi ezitarea vor fi învinse de încredere şi speranţă. 

                                                                                                   

 

   Hristos se naște, slăviți-l! Hristos din ceruri, întâmpinați-l!, Hristos pe pământ, înălțați-vă!      (Sf.Grigorie Teologul) 

Joi, 24 decembrie – Sf.Cuv.Mc.Eugenia - era originară din Roma. Părinții ei, Filip și Eugenia, primind de la împărat o înaltă dregătorie, au 
plecat în Alexandria, cu fiica lor. Pe când erau în Alexandria, fiica lor Eugenia și-a părăsit pe ascuns părinții. S-a îmbrăcat bărbătește și a 
fugit de-acasă. S-a dus la un episcop și a primit de la el sfântul botez. Și-a tuns părul capului, s-a numit Eugeniu și s-a dus în grabă la o 
mănăstire. Acolo,  o femeie Melantia venită să se închine la mănăstire, s-a îndrăgostit nebunește de chipul frumos al lui Eugeniu. Pentru că nu 
și-a atins scopul, Melantia s-a dus la prefectul orașului, tatăl Eugeniei, și a făcut plângere, că în cutare mănăstire desfrânatul Eugeniu a 
îndrăznit să o necinsteasca. Atunci Eugenia și-a rupt hainele de pe ea și a arătat celor de față că este femeie. Apoi a grăit cu îndrăznire : 
"Se cuvine ca noi călugării să suferim, cu mulțumire, ocările, batjocura și chinuirea trupului. Dar pentru ca să nu se facă de batjocură 
haina călugărească iată va spun că sunt femeie.” Pe când era încă la judecată, peste casa Melantiei a căzut foc din cer. Tatăl Eugeniei a 
părăsit toată mărirea, bogăția și desfătarea vieții și s-a botezat. Și-a sfârșit viața muceniceste, omorât de săbiile necredincioșilor din 

Alexandria.  Eugenia a plecat ȋmpreună cu mama sa la Roma și a murit prin decapitare ȋn urma persecuției creștinilor ȋn anul 262. 

 

 


