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Cugetări creștine 
 

    „Atât de iscusit este Stăpânul nostru! Îngăduie să se 
îngrămădească necazurile pe capetele noastre, dar când s-au 
îngrămădit mai multe, atunci împrăștie furtuna, face vreme bună 
și schimbă lucrurile cu totul, arătându-ne marea Lui putere.” (Sf. 
Ioan Gură de Aur ‒ Omiliile la Facere, 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   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  

28 VI 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 18.00: Vecernia mare cu litie 

MARȚI, ORA   7.30: UTRENIA   
29 VI 2021 ORA   9.10: ACATISTUL SF. AP. PETRU ȘI PAVEL 
SF. AP. PETRU ȘI PAVEL ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: VECERNIA 
Miercuri,  Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
30 VI 2021 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

1 VII 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

Vineri, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
2 VII 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
Sâmbătă, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
3 VII 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

4 VII 2021, ORA   7.45: UTRENIA  
A II-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A SFINȚILOR ROMÂNI) ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 15.00: VECERNIA    



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                                         

 

preluată din marturieathonita.ro, joi, 24 iunie 2021 
 

Dă-mi nopțile înapoi! 
 

        Un băiat a avut un vis frumos. I s-a arătat Dumnezeu, care i-a spus:  
        ‒ Poţi cere de la Mine orice doreşti. Îţi voi împlini orice dorinţă. 
        Băiatul era în dilemă. 
        ‒ Ce să cer?, s-a întrebat nedumerit.  
       Brusc i-a venit în minte unul dintre cele mai arzătoare gânduri pe care le păstra în 
inimă. Cu bucurie a spus: 
        ‒ O, Doamne, ştiu că poţi face tot ceea ce vrei. Am o mare dorinţă. Poţi face să 
dispară „nopţile” din vieţile noastre?  
       Dumnezeu s-a mirat şi l-a întrebat pe băiat: 
        ‒ De ce să iau noaptea de pe pământ?  
        Acesta a explicat:  
        ‒ Pe măsură ce ziua sfârşeşte, mama mea mă obligă să încetez cu joaca. Dacă nu 
ar exista noapte, m-aş putea juca mult timp. Dar sunt şi alte neajunsuri. Noaptea nu 
poţi să te plimbi. Apoi, hoţii atacă tot noaptea. Prin urmare, nopţile sunt inutile. Vreau 
să fie totdeauna zi!  
        ‒ Bine, să se întâmple cum doreşti, a spus Dumnezeu.  
       Dintr-odată, realitatea nopţii a dispărut. Peste tot era plin de lumină! Dar pe 
măsură ce timpul trecea, totul devenea supărător. 
       Dacă nopţile au dispărut, nu au mai existat nici zile. Şi nici vacanţe. Băiatul 
trebuia să înveţe tot timpul. Ziua lui de naştere nu a fost sărbătorită. Copilul se săturase 
cu ziua asta interminabilă… Se putea juca oricât voia, dar obosise în cele din urmă. 
Bucuria răsăritului şi cea apusului erau doar o amintire veche. Plantele şi animalele 
ajunseseră epuizate de lumina continuă a soarelui. Nici oamenii nu stăteau mai bine. 
Băiatul a plâns tare mult gândindu-se la somnul confortabil de sub pătură în dimineţile 
reci. Somnul paşnic şi visele erau doar amintiri din trecut. L-a chemat pe Domnul şi a 
strigat:  
       ‒ O, Dumnezeul meu, dă-mi nopţile înapoi! Readu nopţile mele frumoase! 
       Şi Creatorul a adus noaptea asupra pământului. Şi toate au reintrat în normal. 
       Nopţile dau naştere la zile, luni şi ani. Dacă nu ar exista ele, zilele nu ar fi aşa 
frumoase precum le avem. Este acelaşi lucru cu întunericul pe care îl simţim în vieţile 
noastre din cauza durerii, a necazurilor şi a problemelor. Plăcerea continuă căutată prin 
simţuri ne va irita. O viaţă lipsită de probleme şi tensiuni ne va lipsi de tărie şi curaj. 
Cum ziua ia naştere din pântecul nopţii, aşa bucuria ia naştere din pântecele 
necazurilor. 
       Să nu încercăm să evităm nopţile pe care Dumnezeu le permite în viaţa noastră. Ci 
să le transformăm ca pe nişte paşi puternici spre bucuria şi creşterea noastră. O minte 
optimistă se concentrează nu pe gândul că totul este bine, ci pe faptul că Dumnezeu va 
schimba totul spre bine în vieţile noastre. Asta e speranţa noastră. Să acceptăm 
„nopţile” pe care Dumnezeu le permite în viaţa noastră şi să aşteptăm plini de nădejde 
zorile frumoase care reînnoiesc totul.      
 

       (Sursa: ziarullumina.ro)        
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Marți, 29 iunie 
Sfinţii slăviţii şi întru tot lăudaţii Apostoli Petru şi Pavel 

La Liturghie Evanghelia după Matei XVI, 13-19 :    
 

       În vremea aceea, venind Iisus în părţile Cezareii lui Filip, îi întreba pe ucenicii 
Săi, zicând: Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului? Iar ei au răspuns: Unii spun că 
eşti Ioan Botezătorul, alţii, Ilie, alţii, Ieremia sau unul dintre prooroci. Atunci Iisus     
le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt Eu? Răspunzând, Simon-Petru a zis: Tu eşti 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: Fericit eşti, 
Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu Cel 
din ceruri. Şi Eu îţi zic ţie că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi 
porţile iadului nu o vor birui. Şi îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor; şi orice vei lega 
pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în 
ceruri.  
 

Duminica a doua după Rusalii  
La Liturghie Evanghelia după Matei IV, 18-23:  

 

        În vremea aceea pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fraţi: 
pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, 
căci erau pescari; şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, 
îndată lăsând mrejele, au mers după El. Şi, de acolo mergând mai departe, a văzut alţi 
doi fraţi: pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl 
lor, dregându-şi mrejele şi   i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia şi pe tatăl lor, au 
mers după El. Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi 
propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa în 
popor.  

 

În aceeaşi zi, la Liturghie, se citeşte şi 
Evanghelia după Matei V, 14-16; X, 32-33, 17-18, 22:  

 

      Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Voi sunteţi lumina lumii. Nu poate o cetate aflată 
pe vârf de munte să se ascundă, nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic şi 
luminează tuturor celor din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, 
pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din 
ceruri. Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, voi mărturisi şi Eu pentru 
el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea 
oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.      
Feriţi-vă de oameni, că vă vor da pe mâna soboarelor de judecată şi în sinagogile lor 
vă vor bate cu biciul; la dregători şi la împăraţi veţi fi duşi pentru Mine, spre mărturie 
lor şi păgânilor; şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu, dar cel ce va răbda până la 
sfârşit, acela se va mântui.  
 

 
 

 


