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Cugetări creştine 
 

      „Care dintre voi n-ar vrea (...) să cuprindă picioarele lui 
Iisus? Puteți și acum toți câți vreți! Puteți să-i cuprindeți nu 
numai picioarele, ci și mâinile, și capul acela sfânt, 
împărtășindu-vă, cu cuget curat, cu înfricoșătoarele taine.” (Sf. 
Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Matei, LXXXIX, III) 
 

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 

15 VII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

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

16 VII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Miercuri,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

17 VII 2019 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

18 VII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Vineri, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

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

 Ora 18.00: Vecernia mare cu litie 

SÂMBĂTĂ, ORA   7.45: UTRENIA  

20 VII 2019 ORA   9.10: ACATISTUL SF. PROOROC ILIE 

SF. SLĂVITUL PROOROC ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

ILIE TESVITEANUL ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: VECERNIA  MARE 

DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

21 VII 2019, ORA   7.50: UTRENIA  

A V-A DUPĂ PAŞTI ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

(VINDECAREA CELOR DOI  ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

DEMONIZAȚI DIN ȚINUTUL GADAREI) ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina, vineri, 5 iulie 2019 
 

Convertire incompletă 
 

        Stanley Jones a fost un misionar creștin care a trăit în secolul 
trecut și a făcut misiune în India. Este considerat părintele misiunilor 
creștine din perioada modernă. De multe ori, el a povestit despre 
momentele prin care a trecut cât a viețuit pe tărâm asiatic, dar și 
despre persoanele importante întâlnite acolo, familia lui Mahatma 
Gandhi și a președintelui Indiei, Nehru.  
      Într-una din cărţile sale acesta amintea despre un brahman care   
s-a hotărât să trăiască o viață de ascet într-o mănăstire creştină 
indiană. Când a ajuns însă la această mănăstire, starețul i-a spus că 
trebuie să participe nu numai la slujbele religioase, ci și la toate 
ascultările administrative și gospodărești, printre care era inclusă și 
curățarea latrinelor. Când a auzit așa ceva, fostul brahman ce 
provenea din castele înalte ale societăţii indiene s-a adresat 
starețului, spunându-i că această slujire nu i se potrivește.  
      Conducătorul obștii i-a spus însă că n-ar trebui să aibă această 
atitudine, pentru că înaintea Domnului Hristos nu sunt slujiri 
onorante și slujiri dezonorante, și însuși Fiul lui Dumnezeu ne-a dat 
un exemplu atunci când a spălat picioarele ucenicilor Săi.  
      Când starețul credea că explicațiile sale și-au atins scopul, 
brahmanul trecut la creștinism i-a răspuns:  
      ‒ Părinte stareţ, este adevărat tot ceea ce-mi spuneți; dar nu pot 
împlini slujba despre care îmi vorbiți și să curăț latrinele, pentru că 
eu m-am convertit, dar nu așa de mult! 
      Aceasta-i și problema creștinilor astăzi: ne-am botezat în numele 
Sfintei Treimi, credem în Dumnezeul nostru, dar nu așa de mult, 
încât să ne angajăm pentru a împlini orice slujire!  
      O persoană care crede cu adevărat este gata să-i slujească pe 
semeni așa cum I-ar sluji lui Hristos, pregătită să plătească chiar cu 
prețul vieții aceasta. (Augustin Păunoiu)                
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Vineri, 20 iulie,  
Sfântul slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul 

La Liturghie Evanghelia după Luca IV, 22-30:  
 

       În vremea aceea se mirau toţi de cuvintele harului care ieşeau din 
gura lui Iisus şi ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul lui Iosif? Şi El le-a zis: 
Cu adevărat, Îmi veţi spune această pildă: Doctore, vindecă-te pe tine 
însuţi! Câte am auzit că s-au făcut în Capernaum, fă şi aici în patria Ta. 
Şi le-a zis: Adevărat zic vouă că nici un prooroc nu este bine primit în 
patria sa. Şi adevărat vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie în 
Israel, când s-a închis cerul trei ani şi şase luni, încât a fost foamete mare 
peste tot pământul, şi la nici una dintre ele n-a fost trimis Ilie, decât la 
Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă. Şi mulţi leproşi erau în Israel în 
zilele proorocului Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a curăţat, decât 
Neeman Sirianul. Şi toţi, în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de 
mânie. Şi, ridicându-se, L-au scos afară din cetate şi L-au dus pe 
sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca  să-L arunce în 
prăpastie; iar El, trecând prin mijlocul lor, a plecat de acolo.  
 

     Duminica a cincea după Rusalii 
La Liturghie Evanghelia după Matei VIII, 28-34; IX, 1:   

 

       În vremea aceea, trecând Iisus dincolo, în ţinutul Gadarenilor, L-au 
întâmpinat doi demonizaţi care ieşeau din morminte, atât de cumpliţi, 
încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Şi, iată, au început să 
strige şi să zică: Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici 
mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti? Departe de ei era o turmă mare 
de porci, păscând. Iar demonii Îl rugau, zicând: Dacă ne scoţi afară,   
lasă-ne să intrăm în turma de porci. Atunci El le-a zis: Duceţi-vă! Iar ei, 
ieşind, s-au dus în turma de porci. Şi îndată toată turma s-a aruncat de pe 
ţărm în mare şi a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se în 
cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizaţii. Şi, iată, toată cetatea 
a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să plece din 
hotarele lor. Iar Iisus, intrând în corabie, a trecut marea şi a venit în 
cetatea Sa.   
 
 
 


