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                                  Genealogia Mantuitorului 
 

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 lesei; lesei 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 losia; losia 
a născut pe lehonia şi pe fraţii lui, la strămutarea în Babilon. 
După strămutarea în Babilon, lehonia 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 Măriei, 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 
prorocul, care zice; «lată, 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. (Matei I, 1-25) 
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OMILIE A INALTPREASFINTITULUI MITROPOLIT AUGUSTIN DE 
FLORINA LA DUMINICA DINAINTEA NAŞTERII LUI HRISTOS 
 

 
 

Sfânta noastră Biserică a hotărât să se citească astăzi ca Evanghelie începutul sau primul 
capitol din prima Evanghelie, cea după Matei. Este un catalog al strămoşilor lui Hristos. 
– Dar a avut strămoşi Hristos?… 
Ca Dumnezeu fără început, nu a avut. Drept tată îl are pe Tatăl cel Ceresc. Dar odată ce s-a 
arătat pe pământ, ca om desăvârşit în afară de păcat, înseamnă că a purtat trup din 
preacuratul trup al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Şi s-a născut într-un mod 
supranatural. Tată pământesc nu are, ci doar mamă. Mama Sa este Preasfânta (Panaghia) 
noastră. Iarăşi, părinţi ai Preasfintei sunt Ioachim şi Ana, iar părinţii lui Ioachim şi ai Anei sunt 
alţii şi aşa mai departe. În felul acesta se formează un mare lanţ de strămoşi. 
Primul inel al lanţului strămoşilor lui Hristos este o mare personalitate istorică, Avraam. Lui 

Avraam, după cum am auzit la Apostol, i s-a făcut o mare făgăduinţă şi 
anume că din urmaşii săi, din seminţia lui Iuda, se va naşte Izbăvitorul. 
Conform acestui catalog, de la Avraam până la David sunt paisprezece 
neamuri, de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece 
neamuri şi de la strămutarea în Babilon până la naşterea lui Hristos sunt 
iarăşi paisprezece neamuri(Matei 1, 17). Aproape cincizeci de nume, care 
nu ne impresionează. Sunt evreieşti şi ni se pare obositor să auzim „a 
născut…”, „a născut…”, „a născut…”, până ce coboară scara strămoşilor 
să ajungă la Fecioara Maria, din care s-a născut Hristos. 
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Însă aceste nume, pe care noi acum le ascultăm cu indiferenţă, în acele 
vremuri creau o mare impresie. Dintre ei unii erau generali, alţii erau 
conducători, alţii profeţi, alţii patriarhi, alţii împăraţi, alţii bogaţi, alţii 
înţelepţi precum Solomon, David şi alţii. Acum nu mai impresionează. 
Ce înseamnă asta? După cum aceste nume au fost uitate, aşa şi toate 
câte astăzi impresionează şi se aud şi se promovează, după 50-100 de 
ani cine îşi va mai aminti de ele? Undeva, pe vreo pagină a istoriei, cu 
litere mici, se va scrie că au trecut pe pământ. Se sting ca focurile de 
artificii şi ca licuricii. Concluzia? „Deşertăciunea deşertăciunilor, toate 
sunt deşertăciune” (Ecclesiast 1, 2). Zero bogăţiile, funcţiile, zero 
toate. Un singur lucru rămâne: împlinirea voii lui Dumnezeu. 

Dar dacă numele istoriei israelite şi universale şi ale 
vieţii contemporane se afundă în adâncul timpului, un 
singur nume rămânea pururea în actualitate, spre 
pizma demonilor – care? Este acela care a fost dat 
Dumnezeiescului Prunc. Îngerul, la porunca Domnului, a 
spus lui Iosif, ocrotitorului Preasfintei: „Şi vei chema 
numele Lui Iisus” (Matei 1, 21). Ce înseamnă 
numele„Iisus”? Nu este elin, este evreiesc şi tradus în 
elină înseamnă„Mântuitor”. Adică acel copil care se va 
naşte este Mântuitorul. Vă rog să fim atenţi la numele 
acesta, „cel mai presus de orice nume”(Filipeni 2, 9). De 
ce s-a numit Hristos „Mântuitor”? Trebuie să dăm o 

explicaţie. Aici pe pământ, unde trăim de când omul a fost izgonit din Rai, în orice parte, omul 
este biciuit de diversitatea nereuşitelor şi nenorocirilor, care sunt consecinţele vieţii lui 
păcătoase. Foamete, sete, lipsă de îmbrăcăminte şi de acoperiş, boli… Acestea sunt 
nenorocirile, relele, pe care încearcă să le şteargă. Dar există şi altele. Mai există relele 
naturale. Astfel de rele sunt cutremurul, seceta, inundaţia, incendiul, epidemiile, bolile 
incurabile precum cancerul şi în cele din urmă moartea. Toate acestea sunt rele groaznice. 
Dar nu v-am spus încă nimic. Există ceva mai grav – Dumnezeu să ne lumineze să înţelegem 
lucrul acesta. Singurul rău care constituie 
rădăcina a tot răul, a întregii noastre ticăloşii – 
şi, din nefericire, nu-i dăm importanţa care i se 
cuvine – în limba Sfintei Scripturi se 
numeşte păcat. De acolo provin toate relele; 
cauza este păcatul. Ne îngrozim când auzim de 
cancer, însă păcatul nu ne provoacă frică. Ne 
jucăm cu el, precum copiii se joacă de Anul Nou 
cu jucăriile ce le primesc în dar de Sfântul Vasile. 
Nu îl luăm în considerare deloc, şi cu toate 
acestea el biciuieşte umanitatea. 
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 Fie ca adulter, şi desfrânare, şi destrăbălare, fie ca 
îndrăcire a gâtlejului şi îndrăcire a pântecelui, fie ca 
gelozie şi invidie, fie ca mânie şi supărare şi 
înverşunare, fie ca răutate şi ură şi răzbunare şi 
crimă, păcatul, acesta este izvorul a toată ticăloşia. 
Dacă s-ar putea printr-o minune să se dezrădăcineze 
acesta, pământul s-ar transforma în rai. 
Cine ne va mântui? Şi dacă noi vom tăcea, până şi 
pietrele vor striga: Unul singur mântuieşte! Desigur, 
deschizând istoria, oricine va putea să numere vreo 

155 de persoane, pe care popoarele, pentru mici servicii pe care aceştia le-au adus, îi numeşte 
„mântuitori” sau “salvatori”. Aceştia sunt salvatori mici. Salvatorul sau Mântuitorul (prin 
excelenţă) este Unul singur: Hristos. 
Dacă cineva îţi face un bine, îl ţii minte, îl consideri binefăcător. Faţă de medic, de pildă, care 
te-a vindecat, îţi exprimi recunoştinţa. Însă superior tuturor binefăcătorilor este Hristos, 
deoarece ne mântuieşte de cel mai mare rău, de păcat. Mântuieşte prin Biserica Sa. Este 
adevăratul Mântuitor – o simţim? Doar cine-şi simte păcătoşenia sa şi spune ca şi 
vameşul „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului” (Luca 18, 13), sau precum fiul cel risipitor 
„Greşit-am la cer şi înaintea Ta” (Luca 15, 18), sau precum tâlharul, „Pomeneşte-mă, Doamne, 
când vei veni întru Împărăţia Ta” (Luca 23, 42), acela înţelege că Hristos este Mântuitorul. 
Şi sigur că nu este suficient doar să spui că este Mântuitorul oamenilor, în general. Trebuie să 
simţi că este şi Mântuitorul tău personal. Şi Dumnezeu te va învrednici să simţi acest lucru, 
dacă te vei pleca întru pocăinţă şi vei spune păcatele tale părintelui tău duhovnicesc, dacă te 
vei mărturisi. Atunci vei simţi că pleacă deasupra ta un munte şi vei simţi faţă de Hristos o 
adâncă recunoştinţă. 
Aceasta a simţit-o tâlharul pe cruce, aceasta au simţit-o apostolii, martirii, toţi sfinţii, ca de 
pildă,Sfântul Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei. Când îl duceau la Roma ca să-l arunce la 
fiare, scria despre Hristos: „Iubirea mea se răstigneşte, adică Hristos este iubirea inimii mele”. 
Mici iubiri mai mişcă astăzi neamul nostru trupesc; doar sexul. Nu-l condamn, Dumnezeu l-a 
sădit; dar nu ca să stingă toate celelalte iubiri. Neamul nostru, neamul sodomiţilor şi al 
gomorenilor, nu cunoaşte alte iubiri. Pe drept cuvânt a spus un filosof, că epoca noastră este 
fără iubire, crudă. Dacă nu-L iubeşti pe Hristos, n-ai înţeles nimic, degeaba ai venit pe 
pământ. Iubirile frumoase sunt iubirea faţă de ştiinţă, iubirea faţă 
de patrie, dar mai presus de toate este iubirea faţă de Hristos. În 
anii de demult, numele lui Hristos era cel mai dulce lucru. Bunica îl 
lua pe genunchii ei pe micul copilaş, îl învăţa să-şi facă semnul 
crucii, iar primul cuvânt pe care-l învăţau să zică era Hristos. Am 
văzut astfel de exemple. Acum, din nefericire, iubirea dumnezeiască 
nu numai că s-a stins, dar uneori se preface cu desăvârşire în ură 
satanică. Când eram predicator în Krevena şi cutreieram pe munţi 
înalţi, acolo pe unde treceam, aud deodată o înjurătură; pentru 
prima oară auzeam o astfel de înjurătură. 

http://www.cuvantul-ortodox.ro/2007/12/20/sfantul-ignatie-teoforul-leul-duhovnicesc-si-painea-lui-hristos/
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 Măi, măi! – zic: Ce este aici? Dracii locuiesc pe-aici? Deci m-am apropiat şi am privit: în 
spatele unui copac şedea un tată, avea pe genunchii săi un băieţel şi-l învăţa să-L înjure pe 
Hristos! Dumnezeul meu, încă nu s-au transformat stelele în fulgere ca să cadă în capetele 
noastre? Unde este iubirea faţă de Hristos? Însă chiar dacă Hristos este înjurat şi necinstit, 
numele Său va rămâne veşnic. După cum norii negri nu pot să şteargă soarele, aşa înjurăturile 
nu pot să şteargă numele lui Hristos.Va rămâne în veacul veacurilor, în ciuda demonilor. 
Doresc ca în ţara noastră să nu se audă nicio înjurătură, ci mici şi mari, bărbaţi şi femei, toţi 
fără excepţie să spunem: Binecuvântat este Dumnezeu şi preaslăvit este numele Lui; pe Care, 
copii ai elinilor lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Amin. 
+ Episcopul Augustin 
(Sfânta Biserică a Sfinţilor Constantin şi Elena din Amintaios, 20.12.1987) 
 

(Sursa: cuvantul-ortodox.ro/Omilie-la-duminica-dinaintea-nasterii-lui-Hristos) 
 
 

            De ce postim în ajun de Crăciun 
                                                                                          
                                                                                                 de Arhimandrit Mihail Daniliuc 
 
 In murmur de colinde și-n arome tainice de brad Îl așteptăm 
pe Hristos, Pruncul Sfânt, Cel Ce tainic vine nu doar în 
peștera Betleemului, preschimbând-o în palat, ci și 
duhovnicește, în ființa celor pregătiți a-L primi. Postul 
Crăciunului a fost rânduit înaintea slăvitului praznic tocmai 
ca să ne curățim sufletele pentru emoționanta întâlnire 
dintre Creator și creatură.   Învățătura Bisericii ne spune că 
ajunarea de 40 de zile înaintea Nașterii Domnului închipuie 
postirea proorocului Moise înainte de a primi tablele cu cele 
zece porunci, dar și postul drepților Vechiului Testament, care așteptau venirea lui Mesia pe 
pământ. Rânduiala postului Nașterii Domnului nu se arată la fel de aspră precum cea din 
Postul Paștilor. Dezlegările la pește, vin și untdelemn din zilele prevăzute de tipic i-au 
determinat pe mulți să considere întreaga perioadă de ajunare drept post al bucuriei. 
 Și, la drept vorbind, cum să nu ne bucurăm dacă, la finele celor 40 de zile, ne vom întâlni cu 

Dumnezeu copilul, făcut Om pentru ca noi să putem urca la Cer?                                                

După cum bine se știe, rânduiala tipiconală a stabilit o săptămână specială înaintea Învierii 

Domnului, numită Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului Hristos. Slujbele urmează 

un anumit program: apar așa-zisele denii, oficiate seara. De luni până miercuri inclusiv, se 

postește aspru, doar în Joia Mare se dezleagă la untdelemn și vin, iar apoi în Vinerea Mare se 

ține post negru sau aspru, regulă aplicată și pentru ziua Sâmbetei celei Mari.                                 
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Ei bine, la Crăciun lucrurile nu se petrec tot așa! În afară 

de rânduiala Ceasurilor Împărătești, citite în ajunul 

sărbătorii, și de slujba Sfintei Liturghii, combinată în 

unele situații cu slujba Vecerniei Praznicului Nașterii 

Domnului, nu se prevăd alte rânduieli specifice, precum 

la Paști. Totuși, la noi, la români, credincioșii au „rânduit” 

o perioadă mai lungă de pregătire în vederea întâlnirii cu 

Fiul Fecioarei Maria. Ne referim la intervalul dintre 

sărbătoarea Sfântului Nicolae şi Crăciun, când colindăm și primim colindători. Din răstimpul 

pregătirii mai face parte și proslăvirea celor doi „moși” (Sfântul Nicolae și Sfântul Spiridon) 

care, în viața lor pământească, și-au făcut din milostenie cale către Cer, iar mai recent, o 

tradiție occidentală adoptată și la noi care se referă la așteptarea Moșului Crăciun, aducător 

de multe cadouri tuturor. Prin toate acestea suntem îndemnați să întâmpinăm sărbătoarea 

Născutului – cum se numea odinioară Crăciunul – săvârșind numeroase fapte de milostenie, 

oferind daruri copiilor și celor nevoiași, ca să învățăm să ne trăim propria existență ca dar al 

Preamilostivului Părinte, dar mai ales să conștientizăm Darul neprețuit primit de noi toți la 

Crăciun: Însuși Mântuitorul nostru, oferit nouă de Dumnezeu Tatăl, pentru a noastră 

mântuire. Apare, totuși, o nedumerire: unora dintre credincioșii cuprinși de entuziasmul 

sărbătorii, ocupaţi cu prepararea mesei de Crăciun, așteptând venirea preotului cu icoana în 

casele păstoriților, spre a propovădui Nașterea Domnului, sau cetele de colindători ce aduc 

vestea negrăitei minuni a înnomeririi Celui veșnic de zile, toate acestea li se par suficiente 

motive ca să nu mai postească în ajun de Crăciun. Așadar, de ce se impune postire, și încă 

aspră, adică fără untdelemn, într-o astfel de zi plină de emoție și bucurie?  După învățătura 

Bisericii noastre, postul din ajunul Crăciunului se face în amintirea ajunării Prorocului Daniel 

și a celor trei tineri din Babilon (Daniel 1, 5-16), dar și a postului ținut odinioară de 

catehumenii care, în seara acestei zile, primeau botezul și se împărtășeau pentru prima dată 

cu Sfintele Taine. Însă un alt motiv întemeiat este 

apropierea ceasului când Fiul lui Dumnezeu Se face 

Fiu al Mariei, Fecioara: atunci vom trăi cu nespusă 

bucurie, amestecată cu emoție, uimirea că Hristos a 

lăsat slava dumnezeiască, făcându-Și din peșteră 

palat preafrumos, că Dragostea a părăsit Cerul 

găsindu-Și sălaș într-o iesle, că El, care era înainte de 

a fi timpul, a venit să locuiască în istoria oamenilor; 

Cel care este Atotputernic s-a făcut  prunc la Betleem.  



                                                                               -07- 

Cel care nu avea trup, s-a întrupat, Cel nevăzut se vede, Cel de neatins este atins, Cel care este 

în afara timpului a luat început, Fiul lui Dumnezeu devine Fiul omului. A coborât din ceruri, a 

venit să ne caute; și știind că noi n-am fi găsit calea să mergem la El, s-a făcut El însuși calea 

noastră și ne-a dat pilda viețuirii Sale, ca să mergem pe urmele Lui. Și cum l-am putea 

întâmpina mai bine pe Sfântul Prunc dumnezeiesc, dacă nu prin post și rugăciune? Bucuria de 

dinaintea luminatului praznic al Nașterii Domnului nu trebuie să fie generată de o 

somptuozitate găunoasă, ci de prezența lui Hristos-Pruncul în viața noastră. De aceea 

Dumnezeu-Copilul Se află în centrul sărbătorii. El aduce bucuria, El este strălucirea! Tot El 

trimite pe Moș Crăciun! Hristos reprezintă neprețuitul dar oferit de Tatăl Ceresc spre a ne 

mântui. Icoana Nașterii Sale trebuie să troneze și în bradul împodobit, căci Domnul este 

Pomul Vieții: gustând din Trupul şi Sângele Lui primim chezășia părtășiei cu lumina cea 

neînserată. Potrivit tipicului, în ajun de Crăciun nu se consumă mâncăruri gătite cu 

untdelemn, ci doar fructe și legume uscate sau fierte. În aceste condiții, vă închipuiți că le 

venea foarte greu româncelor să se arate la fel de ospitaliere cu preotul, musafirii ori 

colindătorii, vestitori ai Nașterii Domnului. De aceea, cred, au inventat o prăjitură pregătită 

fără nici un gram de untdelemn ori margarină, numită turta cu julfă. I-au mai spus 

și pelincuțele Domnului, din pricina asemănării cu niște scutece a acelor turte, preparate doar 

din făină și apă. Nici obiceiul de a dezlega la bucate de dulce după miezul nopții, către 

sărbătoarea Nașterii Domnului, întâlnit din ce în ce mai des, nu este unul îngăduit. Ca să 

înțelegem de ce, trebuie să facem apel din nou la rânduiala pascală unde, numai după 

dumnezeiasca Liturghie săvârșită către 

dimineață, se citește rugăciunea de 

binecuvântare a cărnurilor, brânzei și ouălor. Cei 

ce dezlegă la bucate de dulce înaintea Sfintei 

Liturghii din ziua de praznic, sărbătoresc un 

Crăciun în absența lui Hristos, transformând 

praznicul înomenirii lui Dumnezeu într-un 

searbăd și păgubos ospăț al consumismului, al 

bucuriei născute nu din evlavie față de Domnul 

întrupat, ci dintr-un festivism secularizat. 

 
Sursa: https://doxologia.ro/puncte-de-vedere/de-ce-postim-ajun-de-craciun 
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         SFANTUL  DANIIL  SIHASTRUL (+18 DECEMBRIE) 

 
Contemporan cu Ștefan cel Mare (domnie 1457-1504), Daniil 

Sihastrul s-a născut la începutul secolului al XV-lea, într-un sat 

din apropierea orașului Rădăuți, primind la botez numele 

Dumitru. La vârsta de 16 ani, a fost călugărit cu numele David 

la Mănăstirea "Sfântul Nicolae" din Rădăuți. După un timp,    

s-a retras la Mănăstirea "Sfântul Laurențiu" de lângă 

satul Vicovu de Sus. Simțind nevoia de mai multă liniște,           

a îmbrăcat schima cea mare, primind numele de schimnic de 

Daniil și s-a retras într-o zonă împădurită și greu accesibilă de 

pe valea pârâului Vițău în apropierea actualei localități Putna. 

Acolo a găsit o stâncă în care a dăltuit un paraclis. Se mai văd 

și azi pronaosul, naosul și altarul, iar dedesubt o încăpere, 

săpată tot în piatră, care îi slujea drept chilie. Aici a 

venit Ștefan cel Mare în anul 1451, după uciderea tatălui 

său, Bogdan al II-lea, la Reuseni, pustnicul Daniil proorocind 

că în curând va deveni domnitor al Moldovei, ceea ce s-a și întâmplat în anul 1457. Tot la îndemnul lui 

Daniil Sihastrul, Ștefan cel Mare construiește Mănăstirea Putna în anul 1466. După sfințirea, în 1470,  

a acestui lăcaș, se retrage la Voroneț, pe malul pârâului Voroneț, sub stânca Șoimului, unde își 

continuă viața monahală. La Voroneț îl vizitează din nou Ștefan cel Mare, după înfrângerea de la 

Războieni din 1476, cerându-i sfatul. Daniil Sihastrul l-a sfătuit să continue luptele cu turcii, prevăzând 

că va birui, ceea ce s-a și întâmplat. În amintirea acestei victorii, în anul 1488 domnitorul a 

construit Mănăstirea Voroneț. După sfințirea mănăstirii, Daniil se mută de la chilie în mănăstire.      

Aici își petrece ultima parte a vieții, fiind ales ca egumen al mănăstirii. A decedat în anul 1496 și a fost 

înmormântat în biserica Mănăstirii Voroneț. Pe piatra de mormânt care s-a făcut la dorința lui Ștefan 

cel Mare stă scris: "Acesta este mormântul părintelui 

nostru David, schimonahul Daniil". Daniil Sihastrul a fost 

la originea unei mișcări isihaste în nordul Moldovei, având 

mulți ucenici în pădurile din preajma Voronețului, precum 

și la schiturile și mănăstirile din zonă. El l-a încurajat pe 

Ștefan cel Mare să lupte pentru apărarea creștinătății și să 

construiască lăcașuri sfinte (la îndemnul lui a fost 

construită Mănăstirea Putna). A fost considerat sfânt încă 

din timpul vieții, vindecând pe cei bolnavi, alungând 

demonii și alinând suferințele.  
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PROGRAM  
Sambata,  22 Decembrie, ora 2:30 p.m. - Colindatorii misiunii noastre (adulti si copii) 
vor merge pe la casele credinciosilor pentru a vesti Nasterea Domnului. 
Duminica, 23 Decembrie, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie ( Genealogia Mantuitorului) 

Incepand cu ora 2:30 pm, colindatorii misiunii noastre (adulti si copii) vor merge pe la 

casele credinciosilor pentru a vesti Nasterea Domnului. Acei dintre dumneavoastra 

care doriti sa primiti colindatorii ne puteti anunta fie direct la adresa cunoscuta a 

misiunii noastre, fie prin e-mail(d_furtuna@yahoo.ca) sau telefon 519-954-0687. 

Marti, 25 Decembrie, ora 11 a.m. – SFANTA LITURGHIE (NASTEREA DOMNULUI) 

urmata de concertul traditional de colinde si de venirea lui Mos Craciun                                           

Miercuri, 26 Decembrie, ora 10 a.m. – SFANTA LITURGHIE (Soborul Maicii Domnului) 

Joi, 27 Decembrie, ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie (Sfantul Arhidiacon Stefan) 

Duminica, 30 Decembrie, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Fuga in Egipt) 

 
 
 
 
 
 

           Trei crai de la Rasarit  
           Spre stea au calatorit… 
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