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Cugetări creștine 
 

    „Să știm că Stăpânul nostru este larg la inimă și darnic; pentru 
mici osteneli ne dă mari răsplăți și ne pregătește nu numai în 
veacul ce va să fie bunătățile cel nemuritoare, ci și în viața 
aceasta ușurează cu multe și bogate daruri, slăbiciunile firii 
noastre.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Facere, omilia XL, 
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. Din 12 iulie 2021 s-au reluat lucrările 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  
26 VII 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

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

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

Miercuri,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
28 VII 2021 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

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

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

Sâmbătă, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
31 VII 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

1 VIII 2021, ORA   7.45: UTRENIA  

A VI-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

(VINDECAREA ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

SLĂBĂNOGULUI ORA 15.00: VECERNIA    

DIN CAPERNAUM) ORA 15.30: PARACLISUL MAICII DOMNULUI  



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                                         

 

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 17 iulie 2021 
 

El știe când e nevoie de durere 
 

        Sfântul Pavel ne mai spune aici că se bucură pentru 
ghimpele său. Nu era așa de la început. El a strigat către Cer ca 
ghimpele să se ia de la el. Dar când Stăpânul său i-a spus că 
trebuie să îl păstreze, că are nevoie de el, că prin el va avea 
parte de binecuvântare, nu s-a mai oțărât.  
      Ba chiar s-a împrietenit îndată cu el, l-a primit și nu s-a mai 
plâns. Este singura purtare dreaptă și de bun simț față de orice 
lucru neplăcut, stânjenitor sau dureros, de care ne dăm seama 
că nu putem scăpa. Este voia lui Dumnezeu ca el să fie în viața 
noastră, pentru o pricină bine întemeiată, pe care El o știe. Va 
trebui să câștigăm biruință asupra acestui lucru punându-l la 
inimă, primindu-l ca pe ceva de la Hristos. Indiferent cât de tare 
ne chinuie, dacă-l primim astfel, va aduce binecuvântare în 
viața noastră.  
     Dumnezeu ne trimite unele dintre cele mai mari 
binecuvântări prin ghimpii noștri și ar fi păcat să-i dăm 
deoparte și să ne lipsim de ei. 
      Sunt mulți oameni atât de plini de sine, încât nu mai au loc 
pentru Hristos. O, de s-ar face deșerți, deșerți de sine; atunci El 
i-ar umple cu Sine Însuși și-atunci ar avea negrăita putere 
pentru bine în lume. Putem să ne încredem cu totul în El pentru 
a ne îmbogăți viața.  
      El știe când e nevoie de durere, când anume pierderea este 
singura cale de a câștiga, când e nevoie ca suferința să ne țină 
la picioarele Lui. El ne dă necazuri ca să ne binecuvânteze    
într-un fel și, ori de câte ori ne oțărâm sau lepădăm ghimpele 
nostru, vom pierde. (Sfânta Noua Muceniță Țarina Alexandra) 
 

      (Extras din Cerească Înțelepciune de la cei de Dumnezeu 
luminați. Dascăli despre Cum să biruim deprimarea, ediția a   
II-a, traducere de Constantin Făgețan, Editura Sophia via http://
doxologia.ro)        

           
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a șasea după Rusalii  
 

La Liturghie Apostolul de la Romani XII, 6-14:       
      

      Fraţilor, avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat. Dacă 
avem proorocie, să proorocim după măsura credinţei;  dacă avem 
slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în 
învăţătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte 
altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să 
fie cu tragere de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie 
bună! Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine. 
În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora  
daţi-vă întâietate. La sârguinţă, nu pregetaţi; cu duhul fiţi 
fierbinţi; Domnului slujiţi. Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă 
fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi. Faceţi-vă părtaşi la trebuinţele 
sfinţilor, iubirea de străini urmând. Binecuvântaţi pe cei ce vă 
prigonesc, binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi.  

 

La Liturghie Evanghelia după Matei IX, 1-8:  
 

      În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea şi a 
venit în cetatea Sa. Şi, iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. 
Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, 
fiule! Iertate sunt păcatele tale! Dar unii dintre cărturari ziceau în 
sinea lor: Acesta huleşte. Şi Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: 
Pentru ce cugetaţi rele în inimile voastre? Căci ce este mai 
lesne?, a zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te şi 
umblă? Dar, ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a 
ierta păcatele, a zis slăbănogului: Ridică-te, ia-ţi patul şi mergi la 
casa ta. Şi, ridicându-se, s-a dus la casa lui. Iar mulţimile, văzând 
acestea, s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, Care dă 
oamenilor asemenea putere.  
 

 
 

 


