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Troparul Înălţarii Domnului nostru Iisus Hristos 
 
 

     Înălțatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, 
bucurie făcând Ucenicilor, cu făgăduința Sfântului Duh, 
încredințându-se ei, prin binecuvântare, că Tu ești Fiul lui 
Dumnezeu, Izbăvitorul lumii.  
 

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 

7 VI 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 

8 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 

9 VI 2021 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

 Ora 19.15: VECERNIA MARE CU LITIE 

JOI,  ORA   7.30: UTRENIA  

10 VI 2021 ORA   9.10: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

ÎNĂLȚARERA ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

DOMNULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: VECERNIA   

Vineri, Ora   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

11 VI 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

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

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

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

13 VI 2021, ORA   7.45: UTRENIA  

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

DUPĂ PAŞTI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A SF. PĂRINȚI DE LA ORA 15.00: VECERNIA   
SINODUL I ECUMENIC)  



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                                         

 

preluată din marturie athonita, miercuri, 2 iunie 2021 
 

Cel ce I se va asemăna lui Iisus în suferință,  
I se va arăta lui și în slavă 

      

        Fiecare zi de suferință, necaz și umilire vă va aduce veacuri și veacuri 
de fericire, fiindcă voi veți fi răsplătiți cu cetățenia îngerească în Împărăția 
Sa. Cel ce I se aseamănă lui Iisus în suferință, I se va arăta Lui și în slavă. 
Rănile și lacrimile voastre, acum ascunse, vor fi luminate de un soare ce nu 
apune niciodată. Înfrângerile voastre iluzorii pentru binele Sfintei Sale 
Evanghelii se vor preschimba în biruință triumfătoare ce nu va fi vestită de 
oameni, ci de îngerii lui Dumnezeu prin răsunetul trâmbițelor. 
      Mai bine este pentru cei nedrepți să tremure și să plângă acum, decât la 
Judecată. Dar voi, purtătorilor de Hristos, bucurați-vă că Mesia al vostru 
este Judecătorul lumii, fiindcă El va judeca cu dreptate. Iată, Același Iisus 
pe Care Irod a vrut să-L condamne la moarte din iesle, pe Care Iuda L-a 
vândut pentru treizeci de arginți, pe Care mai marii iudeilor L-au chinuit și 
L-au bătut, pe Care Pilat L-a declarat nevinovat și apoi L-a răstignit pe 
cruce, Care în mari chinuri pe Golgota Și-a dat duhul, Care a înviat cu slavă 
din mormânt a treia zi și Care S-a înălțat la Ceruri după patruzeci de zile și a 
șezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, are să vină cu putere și cu slavă. 
      Va să vină ca Judecător suprem al lumii să judece viii și morții. Va să 
vină ca Împărat nemuritor, pentru a deschide celor drepți Împărăția cea fără 
de moarte. În acea Împărăție drepții vor străluci ca soarele. Aceasta este 
credința drepților, a celor smeriți și blânzi, dar neînfricați pe calea cea 
dreaptă. Această credință nu o pot primi cei ale căror inimi urmează ochilor 
lor. Această credință este iubită de către cei ce cunosc măreția lui Dumnezeu 
și dreptatea veșniciei Sale. Pentru ei este o bucurie să mediteze la măreția 
Dumnezeului Celui Nemuritor, învăluiți fiind de duhoarea morții din jurul 
lor. 
      Și bucurie este pentru ei să pășească pe calea dreptății, înconjurați fiind 
de nedreptate. Măreția dumnezeiască îi atrage și frumusețea dreptății îi 
captivează. Ei merg pe calea dreptății, dar nu se încred în faptele lor, ci își 
pun nădejdea în mila lui Dumnezeu. Cu cât sunt mai drepți, cu atât așteaptă 
cu mai mare înfricoșare Judecata lui Hristos. Dar cei necredincioși de aceea 
și fac nedreptăți fiindcă ei nu se tem de Judecata lui Hristos. Fericiți sunt 
aceia care așteaptă venirea Domnului, în putere și în slavă și îi ajută pe frații 
mai mici ai lui Hristos ca și cum L-ar ajuta pe Hristos Însuși. 
 

     Extras din Dicționarul vieții veșnice – Sfântul Nicolae Velimirovici, 
Editura Egumenița.  
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Joi, 10 iunie, 
 Înălţarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos 

La Liturghie Evanghelia după Luca XXIV, 36-53:  

       În vremea aceea după ce a înviat din morţi, Iisus a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace 
vouă! Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd un duh. Şi Iisus le-a zis: 
De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Vedeţi 
mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are 
carne şi oase precum Mă vedeţi pe Mine că am. Şi, zicând acestea, le-a arătat mâinile şi 
picioarele Sale. Deci, încă necrezând eide bucurie şi minunându-se, El le-a zis: Aveţi aici 
ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere. Şi, luând, 
a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind 
încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui 
Moise, în prooroci şi în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Şi le-a 
spus: Aşa este scris, şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze din morţi a treia zi, şi 
să se propovăduiască în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, 
începând de la Ierusalim. Voi sunteţi martorii acestora. Şi, iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa 
Tatălui Meu; însă voi să şedeţi în cetatea Ierusalimului până ce vă veţi îmbrăca cu putere de 
sus. Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe când îi 
binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în 
Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe 
Dumnezeu. Amin.  
 

Duminica a şaptea după Paşti, a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic 
La Liturghie Evanghelia după Ioan XVII, 1-13:  

       În vremea aceea Iisus, ridicându-Şi ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! 
Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească, precum I-ai dat stăpânire peste tot 
trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Şi aceasta este viaţa 
veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care   
L-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am 
săvârşit. Şi acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la 
Tine, mai înainte de a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din 
lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate 
câte Mi-ai dat sunt de la Tine; căci cuvintele pe care Mi le-ai dat, Eu le-am dat lor, iar ei      
le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut că Tu M-ai trimis. 
Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că sunt ai 
Tăi. Şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Şi 
Eu nu mai sunt în lume,iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în 
numele Tău, pe cei care Mi i-ai dat, ca să fie una, precum suntem Noi. Când eram cu ei în 
lume, Eu îi păzeam în numele Tău, pe cei ce Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul 
dintre ei, decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la Tine şi pe 
acestea le grăiesc în lume, pentru ca bucuria Mea să o aibă deplină în ei.   

 
 
 


