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Cugetări creştine 
 

    „ Nu este, nu este nimeni, fie tată, fie mamă, fie prieten, 
oricine ar fi, care să ne iubească atât ca Dumnezeu, Cel ce ne-a 
făcut! Și asta se vede și din binefacerile pe care ni le face zilnic 
și din poruncile pe care ni le dă.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ 
omilii la Matei, XIX, VII) 
 

Anunţuri 
 

     Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7 iulie 2014 ‒ 
11 noiembrie 2017 la bunul mers al lucrărilor de construcţie 
la lăcaşul de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. 
Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la 
împodobirea bisericii parohiale!   Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

  

Luni,  Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

16 XII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

Marţi, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

17 XII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

Miercuri,  Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

18 XII 2019 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

 Ora 19.30: Vecernia 

Joi,  Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

19 XII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

Vineri, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

20 XII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

Sâmbătă, Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

21 XII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

22 XII 2019, ORA   7.45: UTRENIA  

DINAINTEA NAȘTERII DOMNULUI ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

A SFINȚILOR PĂRINȚI DUPĂ TRUP ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

AI MÂNTUITORULUI ORA 15.00: VECERNIA   

(GENEALOGIA MÂNTUITORULUI)  



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina, miercuri, 11 decembrie 2019 
 

Pitonul și licuriciul 
 

        De la părintele Arsenie Papacioc, duhovnicul de la Mănăstirea „Sfânta 
Maria” din Techirghiol, ne-au rămas o mulțime de cuvinte memorabile. 
Sentințele sale sunt pe cât de adevărate, pe atât de necruțătoare. Mi-a rămas în 
minte una foarte dură, care sună astfel: „Niciodată nu te va răbda cineva cu o 
viață mai slabă decât a ta”.   
       E clar, aici este vorba despre o patimă, despre invidie. Cel care invidiază se 
simte bine doar cu suferința celorlalți. Ciudat la invidios este că el nu se 
străduiește deloc să obțină lucrul sau performanța pe care o posedă cel invidiat. 
Adică nu avem nevoie de ceea ce invidiem la altă persoană, deoarece fericirea 
celuilalt nu este deloc legată de umerii noștri. Fericirea celui invidios este 
nefericirea invidiatului.  
       Istorioara pe care o aşezăm spre lecturare în continuare ne va desluși mult 
mai bine raportul dintre cei doi.  
       Povestea spune că era odată un șarpe. Un șarpe uriaș, un piton constrictor. 
Această specie de șerpi se hrănește cu animale mari. Nu mănâncă gâze, ci 
începând de la broscuțe până la antilope sau leoparzi, deci mamifere cu 
greutate. Pitonul nu e veninos, ci își ucide prada prin sugrumare.   
       Totuși, șarpele din povestea noastră îi pusese gând rău unui licurici care, ca 
și el, locuia în pădure.  
       După multe zile de urmărire încordată, neîntreruptă, licuriciul, obosit, 
văzând că nu poate scăpa din trasa șarpelui, s-a oprit și i-a spus constrictorului: 
       ‒ Am observat că de ceva vreme ești pe urmele mele. Bănuiesc scopul, dar 
pentru curiozitatea mea, aș vrea să-mi răspunzi la trei întrebări. Ești de acord?  
       ‒ Nu sunt obișnuit să răspund nimănui. În pădure, eu sunt regele. Toată 
lumea se teme de mine. Dar, pentru că urmează să te mănânc, sunt într-o 
dispoziție generoasă. Așa că ascult prima ta întrebare.  
       ‒ Fac parte din hrana ta zilnică?, începu timid licuriciul.  
       ‒ Nu, replică pitonul grăbit.  
       ‒ Ți-am făcut vreodată vreun rău?  
       ‒ Nu, sigur că nu, veni laconic răspunsul șarpelui.   
       ‒ Și atunci, de ce vrei să mă mănânci?, țipă interogativ și plin de 
exasperare licuriciul.  
       ‒ Pentru că nu suport să te văd strălucind, răspunse încordat șarpele.  
      Morala acestei povești spune că atunci când luminezi pe drumul tău, lumina 
ta o văd toți cei din jurul tău. Pe unii poate îi bucură priveliștea, dar pe alții nu. 
Pentru lighioanele care stau și pândesc în penumbră, această lumină e 
deranjantă. Cu toate acestea, șerpii care mănâncă licurici nu vor înțelege 
vreodată că o să rămână în întuneric pentru totdeauna.  (Augustin Păunoiu)                
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
           Duminica dinaintea Naşterii Domnului  

A Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului 
(Genealogia Mântuitorului)  

 

    La Liturghie Evanghelia după Matei I, 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 regele David; 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 Amos; Amos 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 Ahim; Ahim 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 Sa, 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, căci Cel zămislit  într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi 
vei chema numele Lui Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de păcatele lor. 
Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus 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.  
  
 
 


