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Nr. 364, 30 AUGUST – 5 SEPTEMBRIE 2021 

 

Cugetări creștine 
 

    „Fie ca toți să ne învrednicim de odihnă! Să ne rugăm, însă să 
și căutăm a fi vrednici de acea odihnă. Să ne luptăm, vă rog, 
pentru că dacă vom căuta aceasta, și ne vom ruga, vom câștiga. 
Dacă ne rugăm îndelung, Dumnezeu ne va da biruința.” (Sf. 
Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Epistola către Filipeni, omilia 
XIV) 
 

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  
30 VIII 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  

31 VIII 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

Miercuri,  Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
1 IX 2021 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
Începutul anului bisericesc Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
2 IX 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
Vineri, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
3 IX 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

Sâmbătă, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
4 IX 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

5 IX 2021, ORA   7.45: UTRENIA  

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

(PILDA DATORNICULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

NEMILOSTIV) ORA 15.00: VECERNIA    



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                                         

 

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 14 august 2021 
 

Și pe urmă? 
 

        Odată, un tânăr s-a dus la tatăl său și i-a zis: 
      – Tată, bucură-te împreună cu mine: am intrat la facultate. O să 
devin jurist! În sfârșit, mi-am găsit fericirea! 
      – Foarte bine, fiule – a răspuns tatăl. Așadar, ești gata să te apuci 
serios de carte. Dar pe urmă ce o să faci? 
      – Păi, peste cinci ani o să termin facultatea – cu diploma de 
merit. 
      Tatăl nu s-a lăsat: 
      – Și pe urmă? 
      – Pe urmă o să muncesc din răsputeri ca să devin de sine 
stătător. 
      – Și pe urmă? 
      –  Pe urmă o să mă însor și eu, o să cresc copii, o să-i ajut să 
învețe carte la rândul lor și să-și însușească o profesie bună. 
      – Și pe urmă? 
      – Pe urmă o să mă odihnesc și eu, o să mă bucur de fericirea 
copiilor și de tihna unei bătrâneți îndestulate. 
      – Și pe urmă? 
      – Pe urmă? 
     Tânărul a căzut pe gânduri preț de o clipă.  
      – Păi, nimeni nu trăiește pe pământ veșnic. Pe urmă probabil că 
o să mor și eu, cum moare toată lumea. 
     – Dar pe urmă? Dragul meu băiat, pe urmă ce o să fie? 
     Fiul a căzut iar pe gânduri, după care în ochii lui a sclipit lumina 
înțelegerii. 
      – Tată, îți mulțumesc. Acum am priceput. Uitasem ce e mai 
important... 
 
      (Extras din De ce nu sunt înger. Povești de trecut timpul cu folos 
– traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas – București, 
Editura Sophia, 2018) 
 
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XI-a după Rusalii  
 

La Liturghie Apostolul de la I Corinteni IX, 2-12:       

      Fraţilor, dacă altora nu le sunt apostol, vouă, negreşit, vă sunt. Căci voi 
sunteţi pecetea apostoliei mele în Domnul. Apărarea mea către cei ce mă judecă 
aceasta este. N-avem, oare, dreptul, să mâncăm şi să bem? N-avem, oare, dreptul 
să purtăm cu noi o femeie soră, ca şi ceilalţi apostoli, ca şi fraţii Domnului, ca şi 
Chefa? Sau numai eu şi Barnaba nu avem dreptul de a nu lucra? Cine slujeşte 
vreodată, în oaste, cu solda lui? Cine sădeşte vie şi nu mănâncă din roada ei? Sau 
cine paşte o turmă şi nu mănâncă din laptele turmei? Nu în felul oamenilor spun 
eu acestea. Nu spune, oare, şi legea acestea? Căci în Legea lui Moise este scris: 
„Să nu legi gura boului care treieră”. Oare de boi se îngrijeşte Dumnezeu? Sau în 
adevăr pentru noi zice? Căci pentru noi s-a scris: „Cel ce ară trebuie să are cu 
nădejde, şi cel ce treieră, cu nădejdea că va avea parte de roade”. Dacă noi am 
semănat la voi cele duhovniceşti, este, oare, mare lucru dacă noi vom secera cele 
pământeşti ale voastre? Dacă alţii se bucură de acest drept asupra voastră, oare, 
nu cu atât mai mult noi? Dar nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci toate le 
răbdăm, ca să nu punem piedică Evangheliei lui Hristos.  
 

La Liturghie Evanghelia după Matei XVIII, 23-35:  

      Zis-a Domnul pilda aceasta: Asemănatu-s-a împărăţia cerurilor omului 
împărat care a voit să facă socoteala cu slugile sale. Şi, începând să facă 
socoteala, i  s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi. Dar, neavând el cu ce să 
plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el şi femeia şi copiii şi toate câte 
are, ca să se plătească datoria. Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se 
închina, zicând: Doamne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot! Iar stăpânul slugii 
aceleia,    milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. Dar, ieşind, 
sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el şi care-i datora o sută de 
dinari. Şi punând mâna pe el, îl sugruma zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator! Deci, 
căzând cel ce era slugă ca şi el, îl ruga zicând: Mai îngăduieşte-mă şi îţi voi plăti! 
Iar el nu voia, ci, mergând, l-a aruncat în închisoare până ce va plăti datoria. Iar 
celelalte slugi, văzând deci cele petrecute, s-au întristat foarte mult şi, venind, au 
spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul său îi zise: 
Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea, 
oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă 
de tine? Şi, mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce-i va 
plăti toată datoria. Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă fiecare 
dintre voi nu va ierta greşelile fratelui său, din toată inima.  
 
 
 

 


