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Cugetări creștine 
 

    „Diavolul chiar când vede că n-o poate scoate la capăt 
cu noi ne părăsește de teama ca nu cumva el însuși să ne 
dea prilejul să dobândim mai multe cununi.” (Sf. Ioan 
Gură de Aur ‒ Omilii la Matei, XV, VIII) 
 

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   7.45: UTRENIA   
20 VII 2020 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  
Marţi, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
21 VII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
22 VII 2020 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
23 VII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
24 VII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
25 VII 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare 
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
26 VII 2020, ORA   7.45: UTRENIA   
A VII-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(VINDECAREA ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
A DOI ORBI ȘI A UNUI MUT ORA 15.00: VECERNIA MARE CU LITIE 
DIN CAPERNAUM)  



Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 6 iunie 2020 
 

Adevărata comoară 
 

        Un tânăr era foarte supărat că nu are mai mulți bani, că nu-și 
poate cumpăra tot ce-și dorea. Se plimba trist pe stradă, neștiind 
cum să iasă din această situație. Dar, cum mergea el așa, s-a lovit 
deodată de cineva. Mare i-a fost mirarea să vadă că, din 
neatenție, a dat peste un om sărman, fără vedere. Încerca bietul 
om să se ajute cu un baston și să găsească drumul spre casă. 
Tânărul nostru l-a ajutat conducându-l de braț. 
     Văzând cât sunt alții de necăjiți, tânărul nu s-a mai gândit, de 
atunci, decât la un lucru: cât de bogat este el. Nu avea bani 
pentru tot ce și-ar fi dorit, dar avea comoara cea mai mare din 
lume, pe care banii nu o pot cumpăra: sănătatea cu tot ce izvora 
din ea – putere de muncă, bucurie și voie bună. 
     Acum își dădea seama că sunt oameni care au rămas ologi în 
urma unor accidente. Dar picioarele sale îl puteau duce oriunde. 
Alții au rămas orbi. El putea să vadă însă clipă de clipă, toate 
frumusețile din jurul său. Există și unii oameni care, din păcate, 
sunt orbi și ologi sufletește, pentru că sufletul lor s-a golit de 
bucurie, de speranță și dragoste. Aceștia sunt cu adevărat 
nefericiți. 
     Cu cât vei fi mai binevoitor, cu atât sufletul tău va avea mai 
multă liniște. Cel rău și zgârcit nu dă niciodată nimic, nici măcar 
un pahar cu apă sau un sfat, chiar dacă aceste lucruri nu l-ar costa 
nimic. Un astfel de om mai este cu ceva de folos celorlalți? 
     Dacă ne vom uita în jurul nostru vom vedea că nimic nu 
trăiește doar pentru sine. Până și un copac obișnuit, chiar dacă nu 
ne oferă fructe, ne dă cel puțin posibilitatea să ne odihnim un 
minut la umbra lui. 
     „Cel bun vede bunătatea peste tot; cel rău, nicăieri.” (Proverb)    
      (Extras din Cele mai frumoase Pilde şi povestiri creştin-
ortodoxe – Leon Magdan, editura Aramis – Patriarhia Română, 
1998)        
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Luni, 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 șaptea după Rusalii  

         La Liturghie Evanghelia după Matei IX, 27-35:  
 

         În vremea aceea, pe când trecea Iisus, doi orbi se ţineau după El, 
strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David! Iar după ce a 
intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac 
Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii lor, 
zicând: După credinţa voastră, fie vouă! Şi s-au deschis ochii lor. Iar 
Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie. Dar ei, 
ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela. Şi plecând ei, iată au adus la El un 
om mut, având demon. Şi, fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar 
mulţimile se minunau, zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa ceva în Israel. 
Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni. Şi Iisus 
străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind 
Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în 
popor.            
 
 
 
 


