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Cugetări creştine 
 

      „Virtutea dă adevărata libertate. Chiar în robie, virtutea te 
face să te socotești liber. Nu rupe lanțurile robiei, dar face mai 
vrednici de respect pe robi decât pe liberi, că le dă ceva mai 
multe decât le dă libertatea. Virtutea nu-l face bogat pe cel sărac, 
dar îl face pe sărac mai fericit decât bogatul.” (Sf. Ioan Gură de 
Aur ‒ Omilii la Matei, omilia XXXII, 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. 
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   7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

17 V 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Marţi, Ora   7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

18 V 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Miercuri,  Ora   7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

19 V 2021 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

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

 Ora 18.00: Vecernia mare cu litie 
VINERI, ORA   7.10: ACATISTUL ÎNVIERII 

21 V 2021 ORA   7.30: UTRENIA  

SF. ÎMPĂRAȚI ORA   9.10: ACATISTUL SF. ÎMPĂRAȚI 

CONSTANTIN ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

ȘI ELENA ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: VECERNIA   

Sâmbătă, Ora   6.30: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

22 V 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL ÎNVIERII 

23 V 2021, ORA   7.50: UTRENIA  

A IV-A DUPĂ PAȘTI  ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A SLĂBĂNOGULUI) ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                                         

 

preluată din marturie athonita, miercuri, 12 mai 2021 
 

Să ne oglindim pe noi înșine în ceilalți 
      

        Omul se vede mai bine pe sine atunci când se oglindeşte în alţii. 
Dumnezeu dă fiecărui om harisma ce-i trebuie ca să se ajute, 
indiferent dacă o pune în valoare sau nu. Dacă o pune în valoare, va 
ajunge la desăvârşire. Şi slăbiciunile sunt ale noastre. Fie că le-am 
dobândit din propria noastră neatenţie, fie că le-am moştenit de la 
părinţi, fiecare din noi trebuie să facă nevoinţa potrivită pentru a se 
elibera de ele. Dar până ne slobozim de ele trebuie să ne oglindim pe 
noi înşine în cusururile celuilalt şi să cercetăm unde ne aflăm. Dacă, 
de pildă, vedem în celălalt o slăbiciune, imediat să spunem: „Ia să 
văd, nu cumva o am şi eu?”. Iar dacă o avem, să ne nevoim să o 
tăiem. 
       – Părinte, dacă gândul îmi spune că nu am slăbiciunea aceasta, ce 
să-i răspund? 
      – Să spui: „Eu am altele mai mari. Aceasta este foarte mică în 
comparaţie cu ale mele”. Se poate ca uneori slăbiciunile tale să fie 
mai mici, dar să ai şi mai puţine circumstanţe atenuante. Dacă se 
cercetează cineva în felul acesta, vede că el are cusururi mai mari 
decât celălalt. Apoi vede şi virtuţile celuilalt. „Ia  să văd, îşi spune, 
există în mine această virtute? Nu. Vai, cât sunt de departe de măsura 
la care trebuia să ajung!”. Cel ce lucrează astfel, de toate se foloseşte. 
Se schimbă în sensul cel bun şi se desăvârşeşte. Se foloseşte de Sfinţi, 
se foloseşte de nevoitori, se foloseşte chiar şi de oamenii din lume. 
Pentru că de ar vedea, de pildă, un mirean care nu se bagă în seamă pe 
sine, ci se jertfeşte, va spune: „Oare eu am această mărime de suflet? 
Nu o am şi mai sunt şi om duhovnicesc!” şi atunci va încerca să-l 
urmeze. Cu toţii avem de făcut multă treabă. Bunul Dumnezeu pe 
toate le iconomiseşte spre binele nostru într-un chip înţelept. 
 

      Extras din Nevoință duhovnicească – Cuviosul Paisie Aghioritul, 
Editura Evanghelismos.        
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a patra după Paşti, a Slăbănogului 
 

La Liturghie  
 

Evanghelia după Ioan V, 1-15:   
 

       În vremea aceea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit 
la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o 
scăldătoare, care se numea pe evreieşte Vitezda, având cinci 
pridvoare. În acestea zăcea mulţime de bolnavi: orbi, şchiopi, 
uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se 
cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa, şi cine intra întâi 
după tulburarea apei, se făcea sănătos de orice boală era 
cuprins. Şi era acolo un om care era bolnav de treizeci şi opt de 
ani. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi, ştiind că este aşa încă 
de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos? Bolnavul I-a 
răspuns: Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare, 
când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară 
înaintea mea. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă! Şi 
îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Dar în 
ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: 
Este zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul. El le-a 
răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul şi 
umblă. Ei l-au întrebat: Cine este omul care ţi-a zis: Ia-ţi patul 
tău şi umblă? Iar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se 
dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc. După 
aceasta Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut 
sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple 
ceva mai rău. Atunci omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus 
este Cel Care l-a făcut sănătos.  
 
 
 


