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Evanghelia MATEI 1,1-25 

 
CARTEA NEAMULUI LUI IISUS Hristos, 
fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a 
nãscut pe Isaac; Isaac a nãscut pe 
Iacov; Iacov a nãscut pe Iuda ºi fraþii 
lui; Iuda a nãscut pe Fares ºi pe Zara, 
din Tamar; Fares a nãscut pe Esrom; 
Esrom a nãscut pe Aram; Aram a 
nãscut pe Aminadav; Aminadav a 
nãscut pe Naason; Naason a nãscut pe 
Salmon; Salmon a nãscut pe Booz, din 
Rahav; Booz a nãscut pe Iobed, din 
Rut; Iobed a nãscut pe Iesei; Iesei a 
nãscut pe David regele; David a nãscut 
pe Solomon din femeia lui Urie; 
Solomon a nãscut pe Roboam; Roboam 
a nãscut pe Abia; Abia a nãscut pe Asa; 
Asa a nãscut pe Iosafat; Iosafat a 
nãscut pe Ioram; Ioram a nãscut pe 
Ozia; Ozia a nãscut pe Ioatam; Ioatam a 
nãscut pe Ahaz; Ahaz a nãscut pe 
Iezechia; Iezechia a nãscut pe Manase; 
Manase a nãscut pe Amon; Amon a 
nãscut pe Iosia; Iosia a nãscut pe 
Iehonia ºi pe fraþii lui, la strãmutarea în 
Babilon; Dupã strãmutarea în Babilon, 
Iehonia a nãscut pe Salatiel; Salatiel a 
nãscut pe Zorobabel; Zorobabel a 
nãscut pe Abiud; Abiud a nãscut pe 
Eliachim; Eliachim  a nãscut pe Azor; 

 
 Azor a nãscut pe Sadoc; Sadoc a 
nãscut  pe  Achim;  Achim a 
nãscut pe Eliud; Eliud a nãscut 
pe Eleazar; Eleazar a nãscut pe 
Matan; Matan a nãscut pe Iacov; 
Iacov a nãscut pe Iosif, logodnicul 
Mariei, din care S-a nãscut Iisus, 
Care se cheamã Hristos. Aºadar, 
toate neamurile de la Avraam 
pânã la David sunt paisprezece; 
ºi de la David pânã la 
strãmutarea în Babilon sunt 
paisprezece; ºi de la strãmutarea 
în Babilon pânã la Hristos sunt 
paisprezece neamuri. 

 
-Iar NAªTEREA LUI IISUS 
HRISTOS aºa a fost:   

   Maria, mama Lui, fiind logoditã 
cu Iosif, fãrã sã fi fost ei înainte 
împreunã, s-a aflat având în 
pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, 
logodnicul ei, drept fiind ºi 
nevrând s-o vãdeascã, a voit s-o 
lase în ascuns. ªi cugetând el 
acestea, iatã îngerul Domnului i s-
a arãtat în vis, grãind: Iosife, fiul 
lui David, nu te teme a lua pe 
Maria, logodnica ta, cã ce s-a 
zãmislit într-însa este de la Duhul 
Sfânt. Ea va naºte Fiu ºi vei 
chema numele Lui: Iisus, cãci El 
va mântui poporul Sãu de 
pãcatele lor.  Acestea toate s-au 
fãcut ca sã se împlineascã ceea ce 
s-a zis de Domnul prin proorocul 
care zice: "Iatã, Fecioara va avea 
în pântece ºi va naºte Fiu ºi vor 
chema numele Lui Emanuel, care 
se tâlcuieºte: "Cu noi este 
Dumnezeu" ªi deºteptându-se din 
somn, Iosif a fãcut aºa precum i-a 
poruncit îngerul Domnului ºi a 
luat la el pe logodnica sa. ªi fãrã 
sã fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria 
a nãscut pe Fiul sãu Cel Unul-
Nãscut, Cãruia I-a pus numele 
Iisus.    

 

      SLAVÃ ÞIE DOAMNE, SLAVÃ ÞIE ! 
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  APOSTOLUL 

Stih: Cântaþi Dumnezeului, nostru, cântaþi;  
cântaþi Împãratului nostru cântaþi, 
Toate popoarele bateþi din palme,  

strigaþi lui Dumnezeu cu glas de bucurie. 
 

DIN EPISTOLA CÃTRE EVREI A SFÂNTULUI APOSTOL  
PAVEL, CITIRE: (XI, 9-10;32-40) 

 

     
     Fraþilor, prin credin-þã, 

Avraam, când a fost chemat, a 
ascultat ºi a ieºit la locul pe care 
era sã-l ia spre moºtenire ºi a ieºit 
neºtiind încotro merge. Prin 
credinþã, a locuit vremelnic în 
pãmântul fãgãduinþei, ca într-un 
pãmânt strãin, locuind în corturi 
cu Isaac ºi cu Iacov, cei dimpreunã 
moºtenitori ai aceleiaºi fãgãduinþe; 
Cãci aºtepta cetatea cu temelii 
puter-nice, al cãrei meºter ºi 
lucrãtor  este  Dumnezeu.  ªi ce 
voi mai zice?    Cãci timpul nu-mi 
va ajunge, ca sã vorbesc de 
Ghedeon, de Barac, de Samson, de 
Ieftae, de David, de Samuel ºi de 
prooroci, Care prin credinþã, au 
biruit împãrã-þii, au fãcut 
dreptate, au dobândit 
fãgãduinþele, au astupat gurile 
leilor,  au stins puterea focului,  
au  scãpat  de ascuþiºul sabiei,s-
au împuternicit, din slabi ce erau  

 
 s-au fãcut tari în rãzboi, au 
întors taberele vrãjmaºilor pe 
fugã; Unele femei ºi-au luat pe 
morþii lor înviaþi. Iar alþii au fost 
chinuiþi, neprimind izbãvi-rea, ca 
sã dobândeascã mai bunã învi-
ere; Alþii au suferit batjocurã ºi 
bici, ba chiar lanþuri ºi 
închisoare; Au fost uciºi cu pietre, 
au fost puºi la cazne, au fost 
tãiaþi cu fierãstrãul, au murit 
uciºi cu sabia, au pribegit în piei 
de oaie  ºi în piei de caprã, lipsiþi, 
strâmtoraþi, rãu primiþi. Ei, de 
care lumea nu era vrednicã, au 
rãtãcit în pustii, ºi în munþi, ºi în 
peºteri, ºi în crãpãturile 
pãmântului. ªi toþi aceºtia, 
mãrturisiþi fiind prin credinþã, n-
au primit fãgã-duinþa, Pentru cã 
Dumnezeu rânduise pentru noi 
ceva mai bun, ca ei sã nu ia  fãrã  
noi  desãvârºirea.  
 

 
Aliluia, 

Stih: Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta. 
Cã ai zis: În veac mila se va zidi;  

în ceruri se va întãri adevãrul Tãu. 
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                  ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI… 
 

- Zis-a un bãtrân: proorocii au fãcut cãrþile ºi venind pãrinþii, au 
trãit dupã Scripturã.  Cei de dupã dânºii le-au învãþat pe de rost ºi le-
au ºi scris, pe când cei de pe urmã, le-au pus deºarte pe ferestre. 

- Un frate l-a întrebat pe un bãtrân, zicând; care este lucru cel bun 
sã-l fac ºi sã trãiesc cu el? ªi a zis bãtrânul: Dumnezeu ºtie ce este 
bun. Însã auzim cã a întrebat cineva din pãrinþi pe avva Nistero cel 
mare, prietenul lui avva Antonie. ªi i-a zis lui: care lucru este bun sã-l 
fac? ªi i-a zis: au nu sunt toate lucrurile întocmai? Scriptura zice cã 
Avraam a fost iubitor de strãini ºi Dumnezeu era cu dânsul.                
Ilie iubea liniºtea ºi Dumnezeu era cu dânsul ºi David  a fost smerit ºi 
Dumnezeu era cu dânsul. Deci, ce vezi ce sufletul tãu doreºte, dupã 
voia lui Dumnezeu, fã aceasta, ºi pãzeºte-þi inima ºi Dumnezeu este cu 
noi. 

- Zicea Avva Matoi: pe cât se apropie omul de Dumnezeu, pe atât se 
vede pe sine pãcãtos, cãci proorocul Isaia vazând pe Dumnezeu, se 
numea ticãlos ºi necurat pe sine. 

- Zis-a cineva lui avva Ioan persul : atâta ostenealã am fãcut noi 
pentru Împãrãþia cerurilor, oare putem sã o moºtenim? ªi a zis 
bãtrânul: eu cred cã voi moºteni Ierusalimul cel de sus, care este scris 
în ceruri. Cãci credincios este Cel ce a fãgãduit. ªi pentru ce sã nu 
cred?  Iubitor de strãini ca Avraam m-am facut, blând ca Moise, sfânt 
ca Aaron, rãbdãtor ca Iov, smerit cugetãtor ca David, pustnic ca Ioan, 
jalnic ca Ieremia, învãþãtor ca Pavel, credincios ca Petru, înþelept ca 
Solomon.   ªi cred ca tâlharul, cã Cel ce mi-a dãruit  acestea pentru a 

Sa bunãtate ºi Împãrãþia mi-o va da!             ... din Patericul egipteanã 
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