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Cugetări creştine 
 

      „De obicei Dumnezeu face minuni totdeauna atunci când se 
întâmplă ceva nou și neobișnuit și când vrea să aducă un nou fel 
de viețuire; minunile fiind niște garanții ale puterii Sale date 
celor ce aveau să-I primească legile.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ 
Omilii la Matei, omilia XIV, III) 
 

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 

31 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 

1 VI 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 

2 VI 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 

3 VI 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

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

4 VI 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

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

5 VI 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL ÎNVIERII 

6 VI 2021, ORA   7.45: UTRENIA  

A ȘASEA  ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

DUPĂ PAŞTI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A ORBULUI) ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                                         

 

preluată din marturie athonita, sâmbătă, 3 aprilie 2021 
 

Povestea împăratului milostiv 
      

        A fost odată un împărat tânăr şi foarte bun la inimă. Acesta de multe 
ori obişnuia să se plimbe prin țara sa însoțit doar de o singură slugă. De 
ori cîte ori întâlnea vreun om sărman, împăratul îi dădea milostenie și-l 
ajuta cu ce putea. 
     Odată, mergând pe cale, împăratul a văzut într-un loc pustiu un 
călugăr mort. Trimițându-și sluga înainte, împăratul şi-a scos haina şi a 
acoperit mortul. Apoi şi-a continuat drumul, căci avea mult de mers în 
ziua aceea. 
     Însă tot călătorind el aşa, s-a întâmplat că a căzut de pe cal şi s-a rănit 
foarte tare la picior. Ajuns acasă, împăratul a chemat cei mai buni doctori 
la palat, dar în zadar. Piciorul s-a umflat şi doctorii au zis că, dacă nu-l 
vor tăia, acesta va putrezi şi împăratul va muri. Aşa că au hotărît ca a 
doua zi de dimineață să-i taie piciorul, pentru a-i salva viața. 
     În noaptea aceea împăratul n-a putut dormi. El a rugat o slugă să-i 
aprindă candela şi a rămas singur, privind la icoane şi gândindu-se la 
soarta sa grea. Chiar atunci s-a deschis fereastra şi în cameră a intrat un 
călugăr luminos.  
     ‒ De ce eşti aşa mâhnit, împărate? l-a întrebat călugărul.  
     ‒ Cum să nu fiu mâhnit, dacă mâine trebuie să-mi taie piciorul? i-a 
răspuns el. 
     Atunci călugărul s-a atins de piciorul împăratului şi acela îndată s-a 
făcut sănătos.  
     ‒ Ridică-te şi mergi! i-a zis călugărul.  
     ‒ Nu pot, că este rupt, a răspuns împăratul.  
     Dar, luându-l călugărul de mână, împăratul s-a ridicat şi a putut merge 
ca şi mai înainte. 
     ‒ Spune-mi, cine eşti? a întrebat împăratul nedumerit.  
     ‒ Cum, nu mă recunoşti? Oare nu este aceasta haina ta, cu care m-ai 
acoperit ieri? Dumnezeu a văzut necazul tău şi m-a trimis să te vindec, 
deoarece şi tu făcut bine. 
      A doua zi împăratul era sănătos, spre mirarea doctorilor. El a povestit 
tuturor ce s-a întâmplat şi toți au lăudat pe Dumnezeu, Care îi ajută pe cei 
buni la inimă. 
 

     Extras din Micul Pateric. Povestit și ilustrat pentru copii de părintele 
Savatie Baștovoi, editura Cathisma, 2008. 
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a șasea după Paşti, a orbului din naștere 
 

La Liturghie  
 

Evanghelia după Ioan IX, 1-38: 
 

       În vremea aceea trecând Iisus, a văzut un om orb din naştere. Şi ucenicii Lui L-au întrebat, 
zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: 
Nici acesta n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Trebuie să 
fac, până este ziuă, lucrările Celui Care M-a trimis pe Mine; că vine noaptea, când nimeni nu 
poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, Eu sunt Lumina lumii. Acestea zicând, a scuipat jos şi a 
făcut tină din scuipat şi a uns cu tină ochii orbului. Apoi i-a zis: Mergi de te spală în scăldătoarea 
Siloamului (care se tâlcuieşte: trimis). Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând. Iar vecinii şi 
cei ce-l văzuseră mai înainte că era orb ziceau: Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea? Unii ziceau: 
El este. Alţii ziceau: Nu este el, ci seamănă cu el. Dar acela zicea: Eu sunt. Deci îi ziceau: Cum ţi 
s-au deschis ochii? Acela a răspuns: Omul care se numeşte Iisus a făcut tină, a uns ochii mei şi  
mi-a zis: Mergi  la scăldătoarea Siloamului şi te spală. Deci, ducându-mă şi spălân-du-mă, am 
văzut. Zis-au lui: Unde este Acela? Şi el a zis: Nu ştiu. L-au dus la farisei pe cel ce fusese 
oarecând orb. Şi era sâmbătă în ziua în care Iisus a făcut tină şi i-a deschis ochii. Deci, iarăşi îl 
întrebau şi fariseii cum a văzut. Iar el le-a zis: Tină a pus pe ochii mei şi m-am spălat şi văd. Însă  
unii dintre farisei ziceau: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ţine sâmbăta. Iar alţii 
ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Şi era dezbinare între ei. Au zis, 
deci, orbului iarăşi: Dar tu ce zici despre El, că ţi-a deschis ochii? Iar el a zis că Prooroc este. 
Dar iudeii  n-au crezut despre el că era orb şi a văzut, până ce n-au chemat pe părinţii celui ce 
vedea. Şi i-au întrebat, zicând: Acesta este fiul vostru, despre care ziceţi că s-a născut orb? Deci 
cum vede el acum? Au răspuns, însă, părinţii lui şi au zis: Ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a 
născut orb; dar cum vede el acum, noi nu ştim; sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu ştim. Întreba
-ţi-l pe el; este în vârstă; va vorbi singur despre sine. Acestea le-au spus părinţii lui, pentru că se 
temeau de iudei. Căci iudeii puseseră acum la cale ca, dacă cineva va mărturisi că El este 
Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinţii lui: Este în vârstă; întrebaţi-l pe el. 
Deci au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu. Noi ştim 
că Omul Acesta este păcătos. A răspuns deci acela: Dacă este păcătos, nu ştiu. Un lucru ştiu că, 
fiind orb, acum văd. Deci i-au zis:  Ce ţi-a făcut?  Cum ţi-a deschis ochii? Le-a răspuns: V-am 
spus acum și şi n-aţi auzit? De ce voiţi să auziţi iarăşi? Nu cumva voiţi şi voi să vă faceţi ucenici 
ai Lui? Şi   l-au ocărât şi i-au zis: Tu eşti ucenic al Aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui Moise. 
Noi ştim că Dumnezeu a vorbit cu Moise, iar pe Acesta nu-L ştim de unde este. A răspuns omul 
şi le-a zis: Tocmai în aceasta stă minunea: că voi nu ştiţi de unde este, iar El mi-a deschis ochii. 
Şi noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi; dar, dacă este cineva cinstitor de Dumnezeu şi 
face voia Lui, pe acesta îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din 
naştere. De n-ar fi Acesta de la Dumnezeu n-ar putea să facă nimic. Au răspuns şi i-au zis: În 
păcate te-ai născut tot, şi tu ne înveţi pe noi? Şi l-au dat afară. Şi a auzit Iisus că l-au dat afară, şi, 
găsindu-l, i-a zis: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns şi a zis: Dar cine este, Doamne, ca 
să cred în El? Şi a zis Iisus: L-ai şi văzut! Cel ce vorbeşte cu tine Acela este. Iar el a zis: Cred, 
Doamne. Şi s-a închinat Lui. 
 

 
 
 


