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Cugetări creștine 
 

    „Eu sunt vița și voi sunteți mlădițele.  Ce vrea să ne facă 
Mântuitorul să înțelegem prin această parabolă? Că cel ce nu 
ascultă cuvântul Lui nu poate să trăiască și că prin tăria și puterea 
Sa se lucrează minunile și semnele ce trebuiau să se 
împlinească.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Comentar la Evanghelia 
de la Ioan, omilia LXXVI, 1) 
 

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. Între 
25 august ‒ 25 noiembrie 2020 s-au realizat 150 mp. de pictură. 
Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la 
împodobirea bisericii parohiale!     Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

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

14 XII 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

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

15 XII 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

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

16 XII 2020 Ora 16.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 17.00: Vecernia 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

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

17 XII 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

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

18 XII 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

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

19 XII 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

20 XII 2020, 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 marturieathonita.ro, marți, 1 decembrie 2020 
 

Psalmii lui David sunt insuflați de Dumnezeu                                               
       

       – Gheronda, mă minunez cum de copiii înţeleg Psaltirea și vor să o 
citească. 
      – Psaltirea odihnește oamenii de toate vârstele. Desigur, pe copii îi 
poate odihni mai mult decât pe mine sau pe tine. Psaltirea este insuflată 
de Dumnezeu, este scrisă cu dumnezeiasca luminare, de aceea are 
noime atât de puternice și de adânci. Poţi să-i aduni pe toţi teologii și 
filologii, dar nu vor fi în stare să facă nici măcar un psalm cu astfel de 
noime. Iar dacă să zicem că ar face ceva, atunci ar fi ca o floare de 
hârtie. David era fără carte, dar cu câtă profunzime a scris! Se vede 
limpede că l-a povăţuit Duhul lui Dumnezeu. 
      – Gheronda, nu apuc să citesc Psaltirea. 
      – E bine să rânduiești puţină vreme să o citești în timpul zilei. Și 
dacă nu ai multă vreme, e bine să citești măcar o jumătate de Catismă
[1] și să iei aminte la noime, decât s-o citești în întregime și să te 
grăbești. Iar apoi să ai mereu în minte aceste noime. Psaltirea este 
rugăciune. 
     Unii se smintesc de Proorocul David și spun că în anumiţi psalmi 
blesteamă. Atunci când David spune: „Lipsească păcătoșii și cei 
fărădelege de pe pământ, ca să nu mai fie”[2], nu vrea să zică să fie 
nimiciţi păcătoșii, ci să se pocăiască și să nu mai fie păcătoși pe 
pământ. 
      Eu, când citesc Psaltirea, simt multă bucurie. Ea este plină de 
proorocii, plină de mângâiere. Când te afli într-o stare rea, dacă citești 
Psaltirea, simţi ușurare, slobozire, siguranţa că Dumnezeu te va ajuta. 
„Mântuirea drepţilor de la Domnul, și apărătorul lor este în vreme de 
necaz”[3]. 
      [1] Psaltirea este împărţită în douăzeci de unităţi, care se numesc 
catisme. 
      [2] Psalmul 103, 35.  
      [3] Psalmul 36, 39. 
     (Extras din Despre rugăciune – Cuviosul Paisie Aghioritul, editura 
Evanghelismos) 
      
                                 

 
 

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.  
 
 
 
 


