
 
“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul 
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu 

el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20) 
Numărul 92 (2015), Duminica dinaintea Naşterii Domnului                                                                        

(a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului)(Genealogia Mântuitorului)    

Evanghelia: Matei 1, 1-25* 
 

C artea naşterii lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam i-a dat 
naştere lui Isaac; Isaac i-a dat naştere lui Iacob; Iacob le-a dat naştere lui Iu-

da şi fraţilor lui; Iuda le-a dat naştere, din Tamar, lui Fares şi lui Zara; Fares i-a dat 
naştere lui Heţron; Heţron i-a dat naştere lui Aram; Aram i-a dat naştere lui 
Aminadab; Aminadab i-a dat naştere lui Naason; Naason i-a dat naştere lui Sal-
mon; Salmon i-a dat naştere, din Rahab, lui Booz; Booz i-a dat naştere, din Rut, lui 
Obed; Obed i-a dat naştere lui Iesei; Iesei i-a dat naştere lui David, regele. 
      David i-a dat naştere lui Solomon, din femeia lui Urie; Solomon i-a dat naştere 
lui Roboam; Roboam i-a dat naştere lui Abia; Abia i-a dat naştere lui Asa; Asa i-a 
dat naştere lui Iosafat; Iosafat i-a dat naştere lui Ioram; Ioram i-a dat naştere lui 
Ozia; Ozia i-a dat naştere lui Iotam; Iotam i-a dat naştere lui Ahaz; Ahaz i-a dat 
naştere lui Iezechia; Iezechia i-a dat naştere lui Manase; Manase i-a dat naştere 
lui Amon; Amon i-a dat naştere lui Iosia; Iosia le-a dat naştere lui Iehonia şi 
fraţilor lui, la strămutarea în Babilon.  
      După strămutarea în Babilon, Iehonia i-a dat naştere lui Salatiel; Salatiel i-a dat 
naştere lui Zorobabel; Zorobabel i-a dat naştere lui Abiud; Abiud i-a dat naştere 
lui Eliachim; Eliachim i-a dat naştere lui Azor; Azor i-a dat naştere lui Sadoc; Sadoc 
i-a dat naştere lui Ahim; Ahim i-a dat naştere lui Eliud; Eliud i-a dat naştere lui 
Eleazar; Eleazar i-a dat naştere lui Matan; Matan i-a dat naştere lui Iacob; Iacob     
i-a dat naştere lui Iosif, bărbatul Mariei, cea din care S'a născut Iisus, Ce Se 
cheamă Hristos.  
      Aşadar, întru totul, de la Avraam până la David sunt paisprezece neamuri; de 
la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; iar de la 
strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.  
      Dar naşterea lui Iisus Hristos, astfel a fost: Fiind Maria, mama Sa, logodită           
cu Iosif, mai înainte de a fi ei laolaltă ea s'a aflat pe sine având în pântece de la  

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 
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Duhul Sfânt. Iar Iosif, bărbatul ei, drept fiind şi nevrând s'o dea el în vileag, a vrut 
s'o lase pe ascuns. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s'a arătat în vis, 
grăind: „Iosife, fiul lui David, nu te teme s'o iei pe Maria drept femeia ta, fiindcă 
ceea ce s'a zămislit într'însa este de la Duhul Sfânt; ea va naşte Fiu, Căruia tu Îi vei 
pune numele Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de păcatele lor“. Iar acestea 
toate s'au făcut ca să se plinească ceea ce s'a spus de Domnul prin profetul ce zi-
ce: Iată, Fecioara va purta în pântece şi va naşte Fiu şi-L vor chema cu numele 
de Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu.  
      Şi trezindu-se Iosif din somn, a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului şi 
a luat-o la sine pe femeia sa. Şi nu a cunoscut-o până ce ea L-a născut pe Fiul ei. Şi 
I-au pus Acestuia numele Iisus. 

Precum ştim, două sunt naşterile lui lisus Hristos: una dumnezeiască, din Tată fără de 
mamă, mai înainte de veci, iar alta ca om, omenească, din mamă fără de tată – din 
Sfânta Fecioară Maria. (...) Sfântul Evanghelist Matei arată că, într-adevăr, Iisus din 
Nazaret este fiul lui David, este moştenitorul făgăduinţelor făcute de Domnul urmaşilor 
lui Iesei şi rezumă în cele două nume mari, David şi Avraam, cele patruzeci şi două de 
generaţii până la Mântuitorul, grupând aceşti fericiţi strămoşi în trei serii: de la Avraam 
până la David – strămoşii din epoca patriarhilor; de la David până la Iehonia, când a fost 
strămutarea în Babilon – aceasta este epoca regilor; şi de la Iehonia până la lisus 
Hristos, epoca marilor preoţi, care erau şi conducători politici ai poporului. 

Împotriva obiceiului iudaic, după care trebuia să se amintească numai nume de bărbaţi, 
Sfântul Evanghelist Matei aminteşte printre strămoşii Mântuitorului şi trei femei – 
Rahav, Ruth şi Batşeba, femeia lui Urie. Rahav şi Ruth erau străine de neamul lui Israel. 
Aceasta, după cum spun Sfinţii Părinţi, s-a făcut cu rânduială dumnezeiască, pentru ca 
să se înţeleagă dintru început, din prima pagină a Sfintei Evanghelii, că Iisus Hristos 
Mântuitorul lumii a venit să mântuiască toată lumea, pe bărbaţi şi pe femei, pe drepţi şi 
pe păcătoşi, pe iudei şi pe păgâni. Tot de la începutul Sfintei Evanghelii suntem înştiin-
ţaţi că în timpul vieţii sale publice Iisus Mântuitorul a fost numit şi Hristos. (...) Mesia 
înseamnă Uns, pentru că eliberatorul, aşteptat şi de iudei şi de păgâni, trebuia să fie în 
chip deosebit autorizat de Dumnezeu, reunind în Persoana Sa întreita chemare de 
profet, preot şi împărat. 

Mulţi oameni mari s-au născut în lume, dar niciunul n-a fost proorocit aşa cum a fost 
proorocit lisus Hristos. Cu cel puţin o mie cinci sute de ani înainte de a Se naşte El a 
fost proorocit (...). El a fost văzut mai înainte de anumiţi oameni luminaţi de 
Dumnezeu, care au ţinut trează în poporul ales, de-a lungul veacurilor, credinţa şi 
nădejdea venirii Lui şi aceasta este cea dintâi minune din taina vieţii Sale. 

Cartea Naşterii lui Iisus Hristos: împlinirea făgăduinţelor 
Pr. Sofian Boghiu  
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Rând pe rând, Proorocii anunţă naşterea lui din Fecioară. “Iată, zice Isaia 7, 14, Fecioara 
va lua în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: 
Cu noi este Dumnezeu”, reluat Ia Matei 1, 23. Ei vestesc timpul venirii Lui (Daniil 9, 24-
25) şi vestesc şi locul naşterii Lui, Betleemul: “Şi tu, Betleeme, casa Efratei, deşi eşti mic 
între miile lui Iuda, din tine va ieşi Stăpânitor peste Israel, iar obârşia Lui este dintru 
început, din zilele veşniciei” (Miheia 5, 1). Ei spun uimitor de limpede că El se va naşte 
din neamul împăratului şi Proorocului David şi că se va numi nazarinean. Că El – lisus 
Mântuitorul – va fi prooroc, arhiereu şi împărat. El va fi mijlocitorul unui nou legământ, 
al unui nou aşezământ sau nou testament: “«Iată, Eu trimit pe îngerul Meu şi va găti 
calea înaintea feţei Mele şi va veni îndată în templul Său Domnul pe Care îl căutaţi şi 
îngerul legământului pe Care voi îl doriţi. Iată, vine!» zice Domnul Savaot. «Şi cine va 
putea îndura ziua venirii Lui?»” (Maleahi 3, 1-2). El este numit Mesia, Hristos, 
Mântuitorul, Sfântul Sfinţilor, Fiul Omului, piatra cea din capul unghiului, Fiul lui 
Dumnezeu şi Dumnezeu adevărat, Care va grăi în pilde şi va face minuni. “El Însuşi, 
Domnul, va veni şi ne va mântui. Atunci se vor deschide ochii celor orbi şi urechile celor 
surzi vor auzi. Atunci va sări şchiopul ca cerbul şi limpede va fi limba gângavilor” (Isaia 
35, 4-6). Deşi nevinovat și fără de păcat, blând şi iubitor, va fi totuşi dispreţuit şi prigonit 
de iudei; va intra sărbătoreşte în Ierusalim călare pe asin, dar va fi apoi vândut cu 
treizeci de arginţi şi cu banii aceştia se va cumpăra ţarina olarului. Va suferi până la 
moarte – va fi bătut, pălmuit şi scuipat; va tăcea în faţa prigonitorilor, care aduc 
împotriva Lui martori mincinoşi, va fi batjocorit, va fi răstignit, va fi adăpat cu oţet şi cu 
fiere şi socotit cu făcătorii de rele, hainele Lui vor fi împărţite şi cămaşa Lui va fi trasă la 
sorţi, va fi îngropat -, măcar că nu săvârşise nici o nelegiuire şi nu se găsise nici un 
vicleşug în gura Lui (Isaia 53, 3-9). Va învia şi va şedea de-a dreapta Tatălui – ca 
Dumnezeu – şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. 

Aşa au văzut şi aşa au arătat Proorocii viaţa şi lucrarea Mântuitorului nostru, înainte cu 
multe veacuri, întâmpinând venirea Lui. Şi toate proorociile, toate scripturile s-au 
împlinit la vremea lor. Dar nu numai Proorocii Vechiului Testament, ci toate religiile şi 
cei mai aleşi înţelepţi din vechime îşi arată credinţa şi nădejdea în venirea unui mân-
tuitor.  Cartea Naşterii lui Iisus Hristos (Matei 1) înseamnă: descoperirea tainelor dum-
nezeieşti, împlinirea făgăduinţelor, învăţătura Duhului Sfânt, conducerea către cunoştin-
ţa de Dumnezeu, filosofia credinţei, ştiinţa vieţii fericite şi veşnice.(...) Când a sosit “pli-
nirea vremii” (Galateni 4, 4) - cum o numeşte Sfântul Apostol Pavel -, când făgăduinţele 
dumnezeieşti s-au împlinit, atunci Domnul S-a întrupat aşa precum a fost proorocit. (...)  

Că s-au împlinit proorociile în persoana Mântuitorului Hristos, că într-adevăr El este 
Acela Care avea să vină, nu mai este o taină pentru noi, care de două mii de ani citim şi 
confruntăm ceea ce au zis Proorocii cu ceea ce au văzut, au pipăit şi ne-au mărturisit 
Apostolii. 

Sursa: Pr. Sofian Boghiu, Buchet de cuvântări. Predici și meditații, Editura Institutului 
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2006, pp. 170-175 
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Sfântul Ignatie Teoforul: unitate, Euharistie, tăcerea lui Iisus, martiriu, bunătate 

“De aceea şi voi trebuie să mergeţi cu voinţa episcopului, lucru pe care îl şi faceţi. Că 
venerabila voastră preoţime, vrednică de Dumnezeu, este aşa de unită cu episcopul ca 
şi coardele cu chitara. De aceea este cântat Iisus Hristos în unirea voastră şi în 
armonioasa voastră dragoste. Fiecare din voi, deci, să fiţi un cor; şi în armonia 
înţelegerii dintre voi, luând în unire melodia lui Dumnezeu, să cântaţi prin Iisus Hristos 
cu un glas Tatălui, ca să vă audă şi să vă cunoască prin faptele bune pe care le faceţi, că 
sunteţi mădulare ale Fiului Său. Vă este, dar, de folos să fiţi într-o unire fără prihană, ca 
să aveţi pururea parte şi de Dumnezeu.” 

“Sârguiţi-vă, dar, să vă adunaţi mai des pentru Euharistia lui Dumnezeu şi spre slava Lui. 
Când vă adunaţi des, sunt nimicite puterile satanei, iar prin unirea credinţei voastre se 
risipeşte prăpădul lui. Nimic nu-i mai bun ca pacea, în care încetează orice război al 
celor cereşti şi pământeşti.”  

“Mai bine este să taci şi să fii, decât să vorbeşti şi să nu fii. Bine este a învăţa, dacă cel 
ce învaţă face. Unul este Învăţătorul, Cel Care «a zis şi s-au făcut»; iar cele pe care le-a 
făcut, tăcând, sunt vrednice de Tatăl Lui. Cel ce are cu adevărat cuvântul lui Iisus, acela 
poate să audă chiar tăcerea Lui, ca să fie desăvârşit, pentru ca să facă prin cele ce spune 
şi să se cunoască prin cele ce tace. Nimic nu-i ascuns Domnului, ci chiar cele ascunse 
ale noastre sunt aproape de El. Pe toate, dar, să le facem ca şi cum Domnul ar locui în 
noi, ca să fim temple ale Lui; că El este în noi Dumnezeul nostru precum şi este şi Se va 
arăta înaintea feţei noastre, dacă Îl iubim cu dreptate.” 

“Scriu tuturor Bisericilor şi le poruncesc tuturora, că eu de bunăvoie mor pentru 
Dumnezeu, dacă voi nu mă împiedicaţi. Vă rog să nu-mi arătaţi o bunăvoinţă 
nepotrivită. Lăsaţi-mă să fiu mâncare fiarelor, prin care pot dobândi pe Dumnezeu. Sunt 
grâu al lui Dumnezeu şi sunt măcinat de dinţii fiarelor, că să fiu găsit pâine curată a lui 
Hristos. Mai degrabă, linguşiţi fiarele, ca ele să-mi fie mormânt şi să nu lase nimic din 
trupul meu; ca nu, adormind să fiu povară cuiva. Atunci voi fi cu adevărat ucenic al lui 
Iisus Hristos, când nici trupul meu nu-l va vedea lumea. Faceţi rugăciuni lui Dumnezeu 
pentru mine, ca să fiu găsit, prin aceste unelte, jertfă lui Dumnezeu.” 

“«Rugaţi-vă neîncetat» pentru ceilalţi oameni. Că este şi în ei nădejde de pocăinţă, ca 
să aibă parte de Dumnezeu. Îngăduiţi-le să fie învăţaţi chiar din faptele voastre. Faţă 
de mânia lor, voi fiţi blânzi, faţă de lăudărăşenia lor, voi fiţi smeriţi, faţă de hulile lor, 
voi faceţi rugăciuni, faţă de rătăcirea lor, voi fiţi «tari în credinţă», faţă de slăbiciunea 
lor, voi fiţi potoliţi. Nu căutaţi să-i imitaţi pe ei. Să le fim fraţi prin blândeţea noastră; 
să ne străduim să «imităm pe Domnul».”  

Sursa: Sfântul Ignatie Teoforul, Epistole, P.S.B 1, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi 
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1979, pp. 158-159, 161, 162, 175, 160-161 

Vitamine duhovniceşti  


