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Cugetări creștine 
 

    „Deci, iubiților, nu de gheenă să ne temem atât de mult, 
pe cât a nu disprețui pe Dumnezeu, căci aceasta este cu mult 
mai grozav decât aceea. Când El, fiind întărâtat, își întoarce 
fața de la tine, aceasta este mai rău decât orice, este mai 
greoi decât orice.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Tâlcuiri la 
Epistola a doua către Corinteni , omilia XI) 
 

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   7.30: UTRENIA   

29 VI 2020 ORA   9.10: ACATISTUL SF. PETRU ȘI PAVEL 

SF. AP. PETRU ȘI PAVEL ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: VECERNIA 

Marţi, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  

23 VI 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

1 VII 2020 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

2 VII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

3 VII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

4 VII 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

28 VI 2020, ORA   7.45: UTRENIA   

A IV-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

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

SLUGII SUTAȘULUI) ORA 15.00: VECERNIA 



Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 13 iunie 2020 
 

Cel ce înșeală  
 

        Cu mult timp în urmă, a trăit un boier tare bun. Într-o zi, l-a 
chemat la el pe un țăran și i-a spus: 
      – Uite, omule, fiindcă știu că familia ta o duce destul de greu, 
vreau să te ajut. Îți dau de muncă și te plătesc foarte bine. Vrei să 
lucrezi pentru mine? 
      – Sigur, boierule – a răspuns omul bucuros – ce trebuie să 
fac? 
      – Să-mi construiești o casă, la marginea pădurii. 
     Țăranul a plecat bucuros și, chiar din acea zi, s-a apucat de 
treabă. Boierul îi dădea bani pentru tot ce trebuia să cumpere, însă 
omul ce și-a spus? „E, și așa nu mă vede, ce-ar fi să-l înșel?!” 
      Și, în loc să facă totul așa cum ar fi trebuit, a început să 
cumpere lucruri ieftine și proaste și să cheltuiască banii ce îi 
rămâneau. Când a terminat, casa arăta tare frumos pe dinafară, 
dar țăranul știa că n-o făcuse bine și că, destul de repede, ea se va 
strica. 
      Când i-a arătat casa boierului, acesta i-a spus: 
      – Fiindcă știu că tu și familia ta locuiți într-o cocioabă mică, 
îți fac cadou această casă. De-aia te-am lăsat pe tine să o 
construiești și ți-am spus acum, la sfârșit, tocmai pentru ca 
bucuria voastră să fie mai mare. 
      Acum și-a dat seama omul de greșeala sa. A vrut să-l înșele pe 
altul și, de fapt, singur s-a înșelat. Dacă ar fi fost cinstit și și-ar fi 
văzut de treabă, și-ar fi făcut un bine lui și familiei sale. Acum 
însă, părerile de rău nu mai puteau îndrepta nimic. 
      În sinea lui, omul s-a jurat să nu mai înșele niciodată pe 
nimeni. 
      „După cum ne purtăm noi cu aproapele, așa Se va purta 
Dumnezeu cu noi.” (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
      (Extras din Cele mai frumoase Pilde şi povestiri creştin-
ortodoxe – Leon Magdan, editura Aramis – Patriarhia Română, 
1998)        
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Luni, 29 iunie, 
Sfinţii slăviţii şi întru tot lăudaţii Apolstoli Petru şi Pavel 

La Liturghie Evanghelia după Matei XVI, 13-19:  
 

       În vremea aceea, venind Iisus în părţile Cezareii lui Filip, îi întreba 
pe ucenicii Săi, zicând: Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului? Iar 
ei au răspuns: Unii spun că eşti Ioan Botezătorul, alţii, Ilie, alţii, 
Ieremia sau unul dintre prooroci. Atunci Iisus le-a zis: Dar voi cine 
ziceţi că sunt Eu? Răspunzând, Simon-Petru a zis: Tu eşti Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu Celui viu. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: Fericit eşti, 
Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci 
Tatăl Meu Cel din ceruri. Şi Eu îţi zic ţie că tu eşti Petru şi pe această 
piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. Şi îţi voi 
da cheile Împărăţiei cerurilor; şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi 
în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri.  
 

        Duminica a patra după Rusalii  
       La Liturghie Evanghelia după Matei VIII, 5-13:  

 

         În vremea aceea, pe când Iisus intra în Capernaum, s-a apropiat 
de El un sutaş, rugându-L, şi zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, 
slăbănog, chinuindu-se cumplit. Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. 
Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub 
acoperişul meu, ci numai spune un cuvânt şi se va vindeca sluga mea. 
Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i spun 
acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: Fă 
aceasta, şi face. Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis celor ce veneau 
după El: Adevărat grăiesc vouă: Nici în Israel n-am găsit atâta 
credinţă. Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor 
sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în Împărăţia cerurilor. Iar 
fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va 
fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, fie ţie 
după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela.    
 
 
 

 
 


