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Cugetări creştine 
 

     „Să nu zicem că de la mâncare și băutură se trag toate relele, 
căci nu de la ele, ci de la trândăvia și nesăturarea noastră. 
Diavolul n-a mâncat și n-a băut, dar totuși a căzut; a băut și a 
mâncat Pavel și s-a suit la cer.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ 
Predicile despre statui, partea a II-a, predica a XV-a) 
 

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 

12 IV 2021 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

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

Marţi, Ora   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 
13 IV 2021 Ora 15.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.30: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite) 

MIERCURI,  ORA  7.30: UTRENIA 

14 IV 2021 ORA  9.10: ACATISTUL SF. PAHOMIE DE LA GLEDIN  

SF. IERARH ORA    9.30: LITURGHIA SF. GRIGORIE DIALOGUL (a Darurilor mai înainte sfinţite)  

PAHOMIE ORA 15.00: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

DE LA GLEDIN ORA 15.30: UTRENIA  CU CANONUL SF. ANDREI CRITEANUL (DENIE) 

 ORA 17.30: TAINA SF. MASLU 

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

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

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

Vineri, Ora   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 
16 IV 2021 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)  
 Ora 16.30: Utrenia cu Acatistul Bunei Vestiri (Denie) 

Sâmbătă, Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

17 IV 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

18 IV 2021, ORA   7.45: UTRENIA  

A V-A SF. ȘI ORA   9.30: LITURGHIA SF. VASILE CEL MARE 

MARELUI POST ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

(A SF. MARIA  

EGIPTEANCA) 

ORA 15.00: VECERNIA ȘI PAVECERNIȚA MICĂ 



.                                                                                                                   
 

Comoara înţelepciunii                                                                               
 

preluată din marturieathonita.ro, vineri, 2 aprilie 2021 
 

Păcătoșii au mult material pentru smerenie 
 

     Toţi cei care au trăit o viaţă păcătoasă, dar apoi s-au pocăit şi au început să trăiască 
duhovniceşte, trebuie să primească în continuare cu bucurie smeririle şi mâhnirile ce li 
se întâmplă, pentru că astfel îşi plătesc datoriile. Vedem pe Cuvioasa Maria Egipteanca, 
care a trăit o viaţă păcătoasă, cum, şi după ce s-a pocăit şi şi-a schimbat viaţa, dorinţele 
lumeşti o chinuiau. Însă a dat o luptă mare ca să le alunge. Diavolul îi spunea: „Ce vei 
pierde de vei vedea puţin Alexandria? Nu-ţi spun să te distrezi, ci numai s-o vezi puţin 
de departe”, dar aceea nici nu se întorcea să privească. Ce pocăinţă a avut! Alte 
cuvioase, care nu trăiseră o viaţă lumească, nu au avut război. Însă Cuvioasa Maria, care 
trăise o viaţă lumească, a avut şi război. Iar chinuirea aceasta este cauterizarea rănilor 
păcatului. Şi astfel ajung la sfârşit şi unii şi ceilalţi în aceeaşi stare. 
      – Părinte, în aceste cazuri nu există deloc mângâiere dumnezeiască? 
      – Cum să nu! Multă şi chiar foarte multă! Cuvioasa Maria ajunsese la astfel de 
măsuri duhovniceşti, încât se ridica la un cot deasupra pământului atunci când se ruga. 
Cei foarte păcătoşi, dacă se cunosc pe sine, au în mod firesc şi foarte mult material 
pentru smerenie. Orice cădere este negreşit o cădere, dar este şi material pentru smerenie 
şi rugăciune. Păcatele, dacă se pun în valoare orientându-le către smerenie, sunt ca şi 
gunoiul ce îl punem la răsaduri. Aşadar, de ce să nu folosească cineva acest material ca 
să îngraşe ogorul sufletului său pentru a deveni fertil şi dătător de roade? Adică unul 
care a făcut păcate mari, dacă simte cât a greşit şi spune: „N-ar trebui nici capul            
să-l  ridic, ca să mă uit la vreun om”, fiindcă se smereşte mult, primeşte şi mult Har, 
sporeşte statornic şi poate ajunge la măsuri mari. În timp ce unul care nu a făcut păcate 
mari, dacă nu se aranjează corect, încât să spună: „M-a păzit Dumnezeu de atâtea 
greutăţi, iar eu sunt foarte nemulţumitor. De aceea sunt mai păcătos decât cel mai 
păcătos”, ajunge inferior duhovniceşte celuilalt. 
       Aduceţi-vă aminte de fariseu şi de vameş (Lc. 18, 9-14). Fariseul avea fapte, dar 
avea şi mândrie. Vameşul avea păcate, dar avea recunoaşterea păcătoşeniei lui, zdrobire, 
smerenie – lucrul cel mai de seamă pe care îl cere Hristos de la om – de aceea s-a 
mântuit într-un chip mai uşor. Aţi văzut cum l-au închipuit pe fariseu într-o icoană? 
Arată cu degetul spre vameş: Nu sunt ca acesta!… Sărmanul vameş se ascundea după o 
coloană; nu avea obraz nici măcar să privească în jurul său. Şi fariseul Îi arăta lui 
Hristos unde se afla vameşul! Aţi luat aminte la aceasta? Ca şi cum Hristos nu ştia unde 
era vameşul. Fariseul, deşi a împlinit toate cele după tipic, pe toate le-a pierdut. Ce face 
mândria! Atunci când un om are păcate, dar nu are smerenie, atunci are păcatele 
vameşului şi mândria fariseului. „Harisme” duble! „Şi râios, şi chel!”, cum se spune în 
Epir. 
      Încercaţi, pe cât puteţi, să eliminaţi toxinele duhovniceşti, patimile, ca să vă 
dobândiţi sănătatea duhovnicească.    
   
      (Extras din Nevoință duhovnicească – Cuviosul Paisie Aghioritul, Editura 
Evanghelismos) 

 
 

       
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Miercuri, 14 aprilie, Sf. Ierarh Pahomie de la Gledin 
La Liturghie Evanghelia după Luca VI, 17-23:  

        În vremea aceea, a stat Iisus într-un loc şes şi mulţime multă de ucenici ai Săi şi mulţime mare 
de popor din toată Iudeea, din Ierusalim şi de pe ţărmul Tirului şi al Sidonului, care veniseră ca să-L 
asculte şi să se vindece de bolile lor. Şi cei chinuiţi de duhuri necurate se vindecau. Şi toată 
mulţimea căuta să se atingă de El că putere ieşea din El şi-i vindeca pe toţi. Şi El, ridicându-Şi ochii 
spre ucenicii Săi, zicea: Fericiţi voi cei săraci, că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu. Fericiţi voi 
care flămânziţi acum, că vă veţi sătura. Fericiţi cei ce plângeţi acum, că veţi râde. Fericiţi veţi fi 
când oamenii vă vor urî pe voi şi vă vor izgoni dintre ei, şi vă vor batjocori şi vor lepăda numele 
voastre ca rău din pricina Fiului Omului. Bucuraţi-vă în ziua aceea şi vă veseliţi, că, iată, plata 
voastră multă este în cer; pentru că tot aşa făceau proorocilor părinţii lor.  

 

Duminica a cincea a sfântului şi marelui post (A Cuvioasei Maria Egipteanca) 
 La Liturghie Evanghelia după Marcu X, 32-45:  

        În vremea aceea, Iisus a luat la Sine iarăşi pe cei doisprezece şi a început să le spună ce aveau 
să I se întâmple: Iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor; Îl 
vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor; Îl vor batjocori, şi-L vor scuipa  şi-L vor biciui 
şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia. Şi au venit la El Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: 
Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Iar ei I-
au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta. Dar Iisus le
-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu botezul 
cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea, 
şi cu botezul cu care Eu mă botez vă veţi boteza, dar a şedea de-a dreapta Mea, sau de-a stânga 
Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Şi, auzind cei zece, au început a se mânia 
pe Iacov şi pe Ioan. Atunci Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori 
ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie 
aşa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru; şi care va vrea să fie întâi între voi, 
să fie slugă tuturor. Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea 
sufletul răscumpărare pentru mulţi.  
 

În aceeaşi zi se citeşte şi Evanghelia Cuvioasei 
La Liturghie Evanghelia după Luca VII, 36-50:   

         În vremea aceea, unul din farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce cu el. Şi intrând în casa 
fariseului, a şezut la masă. Şi iată era în cetate o femeie păcătoasă şi, aflând că şade la masă, în casa 
fariseului, a adus un alabastru cu mir. Şi, stând la spate, lângă picioarele Lui, plângând, a început să 
ude cu lacrimi picioarele Lui, şi cu părul capului ei le ştergea. Şi săruta picioarele Lui şi le ungea cu 
mir. Şi văzând, fariseul, care-L chemase, a zis în sine: Acesta, de-ar fi prooroc, ar şti cine e şi ce fel 
e femeia care se atinge de El, că este păcătoasă. Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Simone, am să-ţi 
spun ceva. Învăţătorule, spune, zise el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu cinci sute 
de dinari, iar celălalt cu cincizeci. Dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci, 
care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis: Socotesc că acela căruia i-a iertat mai 
mult. Iar El i-a zis: Drept ai judecat. Şi întorcându-se către femeie, a zis lui Simon: Vezi pe femeia 
aceasta? Am intrat în casa ta şi apă pe picioare nu Mi-ai dat; ea însă, cu lacrimi, Mi-a udat 
picioarele şi le-a şters cu părul ei. Sărutare nu Mi-ai dat; ea însă de când am intrat, n-a încetat să-Mi 
sărute picioarele. Cu untdelemn capul Meu nu l-ai uns; ea însă cu mir Mi-a uns picioarele. De aceea 
îţi zic: Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puţin, puţin iubeşte. Şi a 
zis ei: Iertate îţi sunt păcatele. Şi au început cei ce şedeau împreună la masă să zică în sine: Cine 
este Acesta care iartă şi păcatele? Iar către femeie a zis: Credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace.    

 
 
 


