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Duminică 18 decembrie 2016 
 

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

“Fraţilor, Avraam, 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. Dar 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. Şi toţi aceştia, mărturisiţi 
fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu 
ia fără noi desăvârşirea.” 

 

Evanghelia: Matei 1, 1-25 
 

“Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut 
pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iuda şi pe fraţii lui. Iuda a născut pe Fares şi pe Zara din Tamar, iar Fares a 
născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Naason, iar 
Naason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Booz din Rahav; Booz a născut pe Obed din Rut; Obed a 
născut pe Iesei, iar Iesei a născut pe David împăratul. David împăratul a născut pe Solomon din femeia lui 
Urie; Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia, iar Abia   a născut pe Asa. Asa a născut pe 
Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe 
Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut 
pe Iosia, iar Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, la strămutarea în 
Babilon. Iar după strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiil; 
Salatiil 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 Iacob, iar Iacob a născut pe 
Iosif, bărbatul Mariei din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. 
Deci, toate neamurile: de la Avraam până la David, sunt patrusprezece 
neamuri; de la David până la strămutarea în Babilon, sunt patrusprezece 
neamuri; şi de la mutarea în Babilon până la Hristos, sunt patrusprezece 
neamuri. Iar naşterea lui Iisus Hristos, aşa a fost: după ce mama Sa, Maria, 
a fost logodită cu Iosif, şi înainte de a fi ei împreună, s-a aflat că ea are în 
pântece din Duhul Sfânt. Iar Iosif, bărbatul ei, fiind om drept şi nevoind să o 
vădească, a voit s-o lase în ascuns. Pe când însă cugeta el acestea, iată 



îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, căci 
Cel zămislit într-însa este din Duhul Sfânt. Ea va naşte fiu şi-I vei pune numele: Iisus, căci El va mântui 
poporul Său de păcate. Iar acestea toate s-au făcut, ca să se împlinească ceea ce vestise Domnul prin 
proorocul, care zice: iată Fecioara va avea în pântece şi va  naşte Fiu şi-i vor pune numele Emanuil, care 
înseamnă: Dumnezeu este cu noi. După ce s-a deşteptat din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit 
îngerul Domnului şi a luat la el pe femeia sa. Dar n-a cunoscut-o pe ea, până ce a născut pe Fiul său cel Unul-
Născut, căruia I-a pus numele Iisus.” 
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Duminica de la ora 12 – Informații: D-na Alexandra Predescu 

 
 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

18 decembrie – DANIEL, SEBASTIAN și ZOE 
21 decembrie – IULIANA 

22 decembrie – PETRU și ANASTASIA 
23 decembrie – PAVEL 

24 decembrie – EUGENIA 
25 decembrie – CRISTIAN și CRISTINA 

 
EVENIMENTE 

 
Vineri 16 decembrie – 7 p.m. - Paraclisul Maicii Domnului 

Comentarii la “Nașterea Mântuitorului” 
Sâmbătă 17 decembrie – 8 a.m. – 10 a.m – Mărturisire 

5.00 p.m. – Vecernia  
Duminică 18 decembrie – Serbarea de Moș Crăciun la Casa Română 

Marți 20 decembrie – 7 p.m. 
Concert de colinde al corului CANTUS DOMINI al Seminarului Teologic București 

 

 
 

 Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul parohiei!  
www.biserica.ca 


