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Duminica dinaintea
Naşterii Domnului
(a SfinŃilor PărinŃi după trup
ai Domnului)
”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 fraŃii 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 fraŃii 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. ”
(Matei 1, 1-25)

De ce Sfantul Evanghelist Matei infatiseaza pe mosii si stramosii Mantuitorului de la Avraam, urcand spre Hristos? Pleaca de
la Avraam, merge prin Isaac, Iacov, David, Solomon, Zorobabel si urca la acel moment al istoriei in care S-a nascut Hristos.
Retinem acest lurcu de mare insemnatate. De ce de la Avraam? Evanghelia dupa Matei este scrisa de el, intai in limba aramaica, in
care a vorbit Mantuitorul. A fost scrisa pentru evrei, adica sa le spuna: “Fratii mei evrei! Hristos cel rastignit si inviat este de la
Avraam, pe care voi il cinstiti si-l socotiti tata. Noi, iata, il avem pe Avraam. Hristos este Mantuitorul. Recunoasteti-L, credeti,
iubiti-L si mantuiti-va prin El!” De aceea aceasta evanghelie, dupa Matei, scrisa pentru evrei, incepe cu genealogia, cu stramosii
Mantuitorului de la Avraam, pe care il pretuiesc toti evreii.
Observati cele doua genealogii: una urca spre Hristos, pentru neamul evreiesc numai, cealalta coboara de la Hristos,
mergand inapoi, cuprinzand intreaga omenire pana la Adam, deci adresându-se tuturor. Dacă cea de la Matei se adreseaza
neamului evreiesc, cea de la Luca se adreseaza intregului neam omenesc.
Obarsia dupa trup! Mai este o obarsie a Mantuitorului; care credeti? Cea fireasca (dupa fire), cea divina. Ei bine, ceilalti doi
evanghelisti, Marcu si Ioan (vedeti, doi cate doi: primul si al treilea; al doilea si al patrulea) ne infatiseaza aceasta obarsie. Primul
si al treilea ne dezvaluie legatura trupeasca, a omenitatii, a lui Hristos cu noi. Cealalta - legatura duhovniceasca, dumnezeiasca.
Caci, iata, Evanghelia dupa Sfantul Marcu incepe deodata, stralucind, ca izbucnind din marea taina a lui Dumnezeu: “Inceputul
Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu (deodata, ca un fulger dumnezeiesc), precum este scris in proorocie (la Maleahi)
si Isaia: Iata, Eu trimit ingerul Meu inaintea fetei Tale, care va pregati calea Ta. Glasul celui ce striga in pustie: Pregatiti calea
Domnului, drepte faceti cararile Lui”. Deci aici avem - observati - tot genealogia, dar de cealalta natura, dumnezeiasca.
Si inca o mare taina se descopera, o, iubitilor: In Iisus Hristos, Domnul nostru, sunt unite desavarsit doua firi: firea (natura)
dumnezeiasca si cea omeneasca. Cum am fost noi ziditi? A zis Parintele Ceresc in sfatul Sfintei Treimi: “Sa facem om dupa chipul
si dupa asemanarea Noastra”. Or, ce inseamna a fi zidit dupa asemanarea lui Dumnezeu? In legatura cu Sfanta Evanghelie de
astazi, si din cuvantul smerit de astazi, aceasta inseamna: ca asa cum in Fiul lui Dumnezeu sunt doua naturi - divina si umana -, si
in noi oamenii, sunt doua lumi: e lumea firii noastre, zdita, fireasca, din tarana pamantului, cum spune Scriptura, dar e si ceva
dumnezeiesc in noi; e harul dumnezeiesc si indumnezeitor in noi, pe care Fiul lui Dumnezeu l-a insuflat, in Duhul Sfant.
Deci si in noi e ceva tainic, adanc; ceva zidit, omenesc, dar si ceva dumnezeiesc, dupa chipul lui Dumnezeu facut om. De ce
subliniez aceasta? E de mare insemnatate. Pentru ca numai asa il intelegem curat pe om, numai asa ne intelegem pe noi, numai asa
ne implinim pe noi, cu aceste doua daruri dumnezeiesti: de a fi ziditi din tarana pamantului si de a avea in noi si ceva din vesnicia
lui Dumnezeu, din infinitul divin, din inaltimea divina.
Părintele Constantin Galeriu - http://www.crestinortodox.ro

Hristos se naste, slăviti-L! Hristos din ceruri, întâmpinaŃi-L! Hristos pe pământ, înăltati-vă! Cântati Domnului tot
pământul, si cu veselie lăudati-L popoare, că S-a preaslăvit“

26 decembrie - Soborul Maicii Domnului
este ziua tainei în care Maica Domnului a unit pe
veci toată omenirea cu Dumnezeu, prăznuim
sărbătoarea cu numele de "Soborul Maicii
Domnului".Cu această ocazie cinstim mai ales
persoanele legate de Naşterea Mântuitorului:
Maica Domnului, fericitul Iosif logodnicul,
Sfântul Iacov ruda Domnului, Sfântul Prooroc
David şi ceilalŃi.
Această sărbătoare este o chemare către
cei credincioşi, spre a fi împreună, în cinstea Maicii
Domnului, aici pe pământ. Dar mai mult, folosirea cuvântului „sobor” în denumirea praznicului ne însufleŃeşte pe noi cu
simŃirea de a fi mai aproape de atotputernicia cerului, acolo unde Maica Domnului se află preaslavită, fără de asemănare, în
mijlocul cetelor tuturor SfinŃilor şi Îngerilor. Suntem chemaŃi, aşadar, la o împreună-prăznuire a Maicii Domnului, glasurile
noastre unindu-se cu glasurile îngerilor şi ale sfinŃilor, cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu cinstim o pamânteancă oarecare,
ci aducem cuvenita închinare celei care este „mai cinstită decât heruvimii şi mai marită, fără de asemănare, decât serafimii”,
celei căreia Arhanghelul Gavriil i-a spus: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvantată eşti tu
între femei!”(Luca 1,28).
27 decembrie - Sfântul Stefan, primul diacon si martir al Bisericii
Sfântul Stefan s-a arătat un apărător al credintei adevarate cu privire la persoana lui Hristos, mărturisind
ca El este Fiul lui Dumnezeu, care S-a născut, a murit, a inviat si S-a inăltat la ceruri pentru mântuirea
noastră . A fost acuzat că a adus blasfemie lui Moise si lui Dumnezeu. Sfântul Stefan a rostit o lungă
cuvântare in care a arătat că Iisus Hristos este Mesia, cel prezis de profeti si ca iudeii sunt vinovati pentru
uciderea Lui. Furiosi, evreii au cerut uciderea lui cu pietre. După ce L-a vazut pe Mantuitorul Hristos in chip
minunat in slava, stand de-a dreapta lui Dumnezeu, s-a rugat pentru sine si pentru cei care il omorau:
"Doamne nu le socoti lor pacatul acesta" (Faptele 7, 59-60).
Locul uciderii Sfantului Stefan a fost in valea lui Iosafat. Având in vedere că in vremea aceea cei care
erau ucisi cu pietre nu puteau fi inmormantati in cavoul familiei, se presupune ca trupul Sfantului Stefan a
fost pus in mormantul unui crestin. Moastele sale au fost descoperite in anul 415, atunci cand preotul
Luchian din Kefar-Gamala a avut o intreită viziune. Din anul 560 osemintele sale s-ar afla împreună cu

osemintele arhidiaconului roman Laurentius (d. 258) în cripta bisericii „San Lorenzo fuori le Mura”
din Roma.
Sfântul Stefan este prăznuit de Biserica, in a treia zi dupa Naşterea Domnului. Părintele Nicolae
Steinhardt, făcând diferenŃa intre cele două verbe vecine, dar nu identice, "a sedea" si "a sta", ne descopera
de ce Sfântul Stefan este sărbatorit dupa Nasterea Domnului si Soborul Maicii Sale. "A sedea", spune
părintele, inseamna in limba romana a se afla asezat pe ceva (un scaun, o banca, o lavita ... ), iar "a sta"
inseamna a se tine in picioare, vertical. In textul de la Fapte, 55-56 se spune: "A vazut slava lui Dumnezeu si
pe Iisus stand de-a dreapta lui Dumnezeu. Si a zis: Iata vad cerurile deschise si pe Fiul Omului stand de-a
dreapta lui Dumnezeu". Observam ca in textul Noului Testament este prezent verbul a sta, adica a se afla in
picioare, si nu a sedea. In iconografie, Hristos e mereu reprezentat sezand, de-a dreapta Tatalui, pe tronul Său
ceresc, iar in textele liturgice se face referire la Iisus sezand in slava, niciodata stand. "Pentru a primi jertfa
primului mucenic al Sau, Domnul S-a ridicat in picioare. Din respect pentru Arhidiaconul Stefan si spre a-i
aduce osebita cinstire". Din acest motiv, Sfintii Părinti au rânduit ca Sfantul Stefan să fie cinstit in a treia zi
de Craciun.

Cu prilejul împlinirii unui an de apariŃie neîntreruptă a foii de Duminică
şi sperând că a fost de folos, mulŃumim colectivului
colectivului de redacŃie pentru sprijinul acordat, şi
rugăm pe Bunul Dumnez
Dumnezeu să ne binecuvinteze şi să ne sprijine în continuare.
Programul săptămânii 23 decembrie
Ziua
ORA
Duminică
Luni
MarŃi
Miercuri
Miercuri
Joi
Sâmbătă
Duminică

23 decembrie
24 decembrie
25 decembrie
26 decembrie
26 decembrie
27 decembrie
29 decembrie
30 decembrie

8 - 12
17 – 19
8 - 12
8 - 12
17 – 19
8 - 12
17 - 18
8 - 12

2012 – 30 decembrie 2012
Slujbe

- Sf. Liturghie ( Genealogia Mântuitorului )
- Vecernia Naşterii Domnului şi Litie
- Sf. Liturghie ( Naşterea Domnului )
- Sf. Liturghie ( Soborul Maicii Domnului )
- Vecernia şi acatistul Sf.Mucenic şi Arhidiacon Ştefan
- Sf. Liturghie (Sf.Mucenic şi Arhidiacon Ştefan)
- Vecernia Duminicii după Naşterii Domnului - Pr.Dragoş MarineaŃă
- Sf. Liturghie (Duminicii după Naşterea Domnului )

