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Cugetări creștine 
 

    „Să nu spui: Dumnezeu mi-i dușman, nu mă ascultă! Îţi 
răspunde îndată dacă-L rogi des! Dacă nu pentru prietenie, 
pentru stăruință! Nici dușmănia, nici timpul nepotrivit și nici 
altceva nu-ți sunt piedică!” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii 
la Matei, XXII, V) 
 

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   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
6 VII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Marţi, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
7 VII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
8 VII 2020 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
9 VII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
10 VII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
11 VII 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare 
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
12 VII 2020, ORA   7.45: UTRENIA   
A V-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(VINDECAREA CELOR ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
DOI DEMONIZAȚI ORA 15.00: VECERNIA 
DIN ȚINUTUL GADAREI)  



Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 20 iunie 2020 
 

Răsplata bunătății 
 

        Un om, trecând pe o stradă, a văzut în fața unei biserici un bătrân 
sărman, cerșetor, ce trăia din milostenia credincioșilor. De bătrân, s-a 
apropiat o fetiță care i-a întins câțiva bănuți. Impresionat de gestul ei, 
trecătorul a întrebat-o pe copilă: 
      – Spune-mi, de ce i-ai dat bătrânului bănuții tăi? 
      – Știți, domnule, tatăl meu a murit, iar mama, deși muncește mult, 
nu prea are bani, așa că o ducem destul de greu. Dar aseară mama   
mi-a spus că, atunci când faci un bine, Dumnezeu te răsplătește 
negreșit. Așa că azi, am luat bănuții aceștia pe care eu i-am strâns și   
i-am dat bătrânului din fața bisericii. El are, cu siguranță, mai multă 
nevoie de ei. Iar Dumnezeu, fiindcă am făcut un bine, se va îndura și 
de mine. 
     Cucerit de bunătatea fetei, omul a întrebat-o ce își dorește ea cel 
mai mult. 
      – O, a spus fata, aș vrea un cojocel, că vine iarna și va fi foarte 
frig. Anul trecut am răcit rău de tot, fiindcă nu am umblat bine 
îmbrăcată, dar Dumnezeu mi-a ajutat și m-a însănătoșit. Mama a vrut 
să-mi cumpere un cojocel, dar e tare scump și nu se poate. 
      – E, uite că se poate, i-a mai spus omul. Vino cu mine! 
     Ajunși în fața unui magazin mare, ce se afla peste drum, omul i-a 
cumpărat fetei un cojocel călduros și tare frumos. Fetița nu știa cum 
să-i mai mulțumească străinului ce se îndurase de ea. 
      – Vezi, i-a mai spus omul, mama ta a avut dreptate. Dumnezeu 
totdeauna te răsplătește pentru binele făcut. Tu l-ai ajutat pe bătrân, 
iar Domnul mi-a dat mie ocazia să te întâlnesc tocmai în acel ceas. Eu 
te-am ajutat acum pe tine și, fii sigură, Dumnezeu îmi va ajuta și mie 
mai târziu, fiindcă atunci când ne ajutăm unii pe ceilalți și Dumnezeu 
ne ajută pe noi. 
      Cu cât suntem mai buni și avem mai multă grijă unul de altul, cu 
atât Dumnezeu ne vede credința și ne ferește de rele. 
      „Fiecare din noi e ajutat de celălalt în mod providențial.” (Sfântul 
Marcu Ascetul)       
      (Extras din Cele mai frumoase Pilde şi povestiri creştin-ortodoxe 
– Leon Magdan, editura Aramis – Patriarhia Română, 1998)        
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a cincea după Rusalii  
 

La Liturghie Apostolul de la Romani X, 1-10:  
 

       Fraţilor, bunăvoinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu, 
pentru Israel, este spre mântuire. Căci le mărturisesc că au râvnă pentru 
Dumnezeu, dar sunt fără cunoştinţă, deoarece, necunoscând dreptatea 
lui Dumnezeu şi căutând să statornicească dreptatea lor, dreptăţii lui 
Dumnezeu ei nu s-au supus. Căci sfârşitul Legii este Hristos, spre 
dreptate tot celui ce crede. Căci Moise scrie despre dreptatea care vine 
din lege, că: «Omul care o va îndeplini, va trăi prin ea». Iar dreptatea 
din credinţă grăieşte aşa: «Să nu zici în inima ta: Cine se va sui la cer?», 
ca adică să coboare pe Hristos! Sau: «Cine se va coborî întru adânc?», 
ca să ridice pe Hristos din morţi! Dar ce zice Scriptura? «Aproape este 
de tine cuvântul, în gura ta şi în inima ta», ‒ adică cuvântul credinţei pe 
care-l propovăduim. Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul 
şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi, te vei 
mântui. Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte 
spre mântuire.  
 

  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.   
 
 
 


