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Cugetări creştine 
 

     „Atunci avem credință, când nu ne mărginim numai la ochii 
trupului, ci vedem cu ochii minții cele ce nu se văd. Mai cu 
seamă pe acelea pe care le vedem cu ochii minții trebuie să le 
socotim mai vrednice de credință decât pe cele pe care le vedem 
cu ochii trupului.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Facere, 
omilia LXIII, 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. 
Între 25 august ‒ 25 noiembrie 2020 s-au realizat 150 mp. de 
pictură. 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: Ceasurile I, III, VI şi IX 

15 III 2021 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Pavecerniţa mare şi canonul Sf. Andrei Criteanul 

Marţi, Ora   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 

16 III 2021 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Pavecerniţa mare şi canonul Sf. Andrei Criteanul 

Miercuri,  Ora   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 

17 III 2021 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)  

 Ora 16.15: Pavecerniţa mare şi canonul Sf. Andrei Criteanul 

 Ora 18.00: Taina Sf. Maslu 

Joi,  Ora   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 

18 III 2021 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)  

 Ora 16.15: Pavecerniţa mare şi canonul Sf. Andrei Criteanul 

Vineri, Ora   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 

19 III 2021 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)  

Sâmbătă, Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

20 III 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

21 III 2021, ORA   7.45: UTRENIA  

ÎNTÂI A SF. ȘI ORA   9.30: LITURGHIA SF. VASILE CEL MARE 

MARELUI POST ORA 14.00: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

(A ORTODOXIEI) ORA 14.30: VECERNIA ȘI PAVECERNIȚA MICĂ 



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                               

 

preluată din marturieathonita.ro, vineri, 5 martie 2021  
 

Omul fricos suferă de două boli 
 

      Frica este o însuşire copilărească pe care o manifestă sufletul 
îmbătrânit întru slava deşartă. Frica este lipsa credinţei arătată în 
aşteptare plină de spaimă a unor lucruri neprevăzute. Este o presimţire 
a unei primejdii închipuite, o cutremurare a inimii care se înspăimântă 
şi se împuţinează pentru unele nenorociri îndoielnice. Teama este 
lipsirea de orice certitudine chiar şi în lucrurile cele mai sigure. 
      Sufletul mândru care se bizuie numai pe sine este sclavul fricii, el 
se teme şi fuge la cel mai mic zgomot sau umbre. 
      Cei ce plâng şi nu se mai feresc de durere, nu se mai tem de nimic, 
dar cei predispuşi la frică, chiar şi dintr-un lucru mic se înspăimântă şi 
de multe ori îşi ies şi din minţi. (Sunt cei ce nu-şi mai cruţă trupul şi 
aşteaptă cu hotărâre orice li s-ar întâmpla, căutând ei de bunăvoie 
suferinţa.) 
      Omul fricos suferă de două boli: de puţinătatea credinţei şi de 
iubirea de trup. 
      Când cineva cade din măsura chibzuielii, devine atât fricos cât şi 
îndrăzneţ, căci sufletul său este slăbit. Omul când pierde echilibrul 
interior nu se mai cunoaşte pe sine şi cade astfel în extreme. 
      Precum mormolocii îi înfricoşează pe prunci, aşa şi umbrele pe cei 
mândri. Nu este cu putinţă ca cel ce se teme de Dumnezeu să aibă 
frică, dacă va zice că afară de Dumnezeu nu se teme de altul. Frica de 
Dumnezeu dă curaj de a birui orice frică laşă de ceva de pe pământ. 
Omul care crede ştie că Dumnezeu îl va apăra, sau că dacă va pierde în 
cele pământeşti, chiar viaţa sa, o va avea pe aceasta plină de toate 
bunătăţile în cer. Cel ce are frică de cele pământeşti şi nu se bizuie 
decât pe sine, se teme în chip real totdeauna de ele. Nici eu-l propriu, 
nici cele ale lumii nu-l asigură împotriva necazurilor şi nenorocirilor. 
      Precum apa strâmtorată ţâşneşte spre înălţime, aşa de multe ori şi 
sufletul strâmtorat de primejdii urcă spre Dumnezeu prin pocăinţă şi se 
mântuieşte. 
      De la Hristos încoace nu mai poate spune nimeni: „Doamne, om 
nu am”, căci toţi Îl avem pe Hristos, dar Hristos lucrează prin cei ce 
cred în El. 
      (Extras din Scara – Sfântul Ioan Scărarul) 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica întâi a sfântului şi marelui Post  
(A Ortodoxiei) 

 

La Liturghie Apostolul de la Evrei XI, 24-26, 32-40: 
 

       Fraţilor, prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul 
fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât 
să aibă dulceaţa cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos 
este mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire. Şi ce 
voi mai zice? Căci timpul nu-mi va ajunge, ca să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de 
Samson, de Ieftae, de David, de Samuel şi de prooroci, care prin credinţă, au biruit 
împărăţii, au făcut dreptate, au dobândit făgăduinţele, au astupat gurile leilor, au 
stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce 
erau s-au făcut tari în război, au întors taberele vrăjmaşilor pe fugă; unele femei      
şi-au luat pe morţii lor înviaţi; iar alţii au fost chinuiţi, neprimind izbăvirea, ca să 
dobândească mai bună înviere; alţii au suferit batjocură şi bici, ba chiar lanţuri şi 
închisoare; au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi cu fierăstrăul, 
au murit ucişi cu sabia, au pribegit în piei de oaie şi în piei de capră, lipsiţi, 
strâmtoraţi, rău primiţi. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în 
munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile pământului. Şi toţi aceştia, mărturisiţi fiind prin 
credinţă, n-au primit făgăduinţa, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai 
bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea.  

 

La Liturghie Evanghelia după Ioan I, 43-51: 
 

         În vremea aceea a vrut Iisus să plece în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis 
Iisus: Urmează-Mi! Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. 
Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în 
Lege şi proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Şi i-a zis Natanael: Din 
Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanael 
venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug. 
Natanael I-a spus: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte ca 
Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns-a Natanael: Rabbi, 
Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel! Iar Iisus i-a zis: Pentru că ţi-am 
spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Şi a 
grăit: Adevărat, adevărat zic vouă, că de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi 
pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului. 
 
 
 


