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Cugetări creștine 
 

    „După cum semănătorii n-au nici un folos dacă aruncă 
semințele pe cale, tot așa și noi n-avem vreun folos de pe urma 
numelui de creștin dacă faptele noastre nu sunt pe măsura   
numelui ” (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. Din 
25 august 2020 au început lucrările de pictură, iar între 12 iulie 
‒ 20 septembrie 2021 s-au pictat 106 mp. Vă rugăm să 
contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la împodobirea 
bisericii parohiale!     Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

Luni,  Ora   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

13 XII 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

Marți, Ora   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

14 XII 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

Miercuri,  Ora   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

15 XII 2021 Ora 16.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 17.00: Vecernia 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

16 XII 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

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

17 XII 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

Sâmbătă, Ora   6.15: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

18 XII 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

19 XII 2021, 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, miercuri, 24 noiembrie 2021 
 

Despre frumusețea fiicei împăratului                                              
       
       „Toată slava fiicei împăratului este înăuntru” (Ps. 44, 15). 
 

       Biserica lui Dumnezeu este fiica împăratului. Oricât de săracă şi de lipsită 
de farmec ar putea ea părea celor care o privesc cu ochiul trupesc, din afară, 
oricât de prigonită sau de umilită, ea este plină de strălucire regală şi de 
frumuseţea dinlăuntru. 
       Regele, Cel Care „este împodobit cu frumuseţea mai mult decât fiii 
oamenilor” (Ps. 44, 1), dăruieşte din frumuseţea Lui şi fiicei Lui regale. 
       Biserica lui Dumnezeu este ca un strai al lui Hristos; Hristos sălăşluieşte 
întru dânsa. Nicio frumuseţe exterioară nu se poate compara cu frumuseţea cea 
dinăuntru, adică cu frumuseţea lui Hristos. 
       Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este fiica împăratului. Ea este 
„îmbrăcată în haină aurită şi preaînfrumuseţată” (Ps. 44, 11). Această haină este 
virtutea sufletului ei. Că trebuie să înţelegem cuvântul „haină” ca „suflet” se 
vede din parabola nunţii fiului de împărat. Omul care nu este îmbrăcat în haină 
de nuntă este izgonit de la masa împăratului şi pedepsit cu moarte (cf. Mat. 22, 
11-13). 
       Adevărata credinţă în Dumnezeu a fost haina aurită şi preaînfrumuseţată a 
Preasfintei Fecioare. Fecioria, blândeţea, milostivirea, sfinţenia, evlavia, 
supunerea desăvârşită faţă de voia lui Dumnezeu şi toate celelalte virtuţi, au 
fost ca nişte alesături cusute cu fir scump pe această haină aurită. 
       Cu toate acestea, frumuseţea ei adevărată a fost dinăuntru, de la Domnul 
Hristos Care S-a ascuns în ea şi S-a născut din ea. 
       Sufletul fiecărui creştin credincios este ca o fiică a împăratului. 
       Toată frumuseţea sufletului este în Hristos şi vine de la Hristos, Care este 
în suflet. Sufletul lipsit de Hristos Soarele Dreptăţii este întunecat şi trist, fără 
chip şi fără frumuseţe, precum şi lumea din care soarele trupesc ar dispărea 
desăvârşit. 
       O, Stăpâne Doamne lisuse Hristoase, Cela ce eşti Izvorul milostivirilor şi 
Chivernisitorul cel iubitor de oameni al vieţilor noastre, îmbracă-ne pre noi cu 
straiul virtuţii, ca să nu ne aflăm goi şi acoperiţi de ruşine în Ziua Înfricoşată a 
Judecăţii. Căci noi Ţie ne închinăm şi pre Tine Te slăvim în veci. Amin! 
 

       Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura 
Egumeniţa.     
                                 

 
 
 

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.  
 
 
 
 


