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Cugetări creștine 
 

    „Când lucrează Dumnezeu ceva, nu încerca, iubite, să 
cercetezi cu mintea ta omenească cele făcute de El! Faptele Lui 
depășesc înțelegerea noastră, iar mintea omenească nicând nu va 
putea să le cuprindă sau să înțeleagă pricina celor create de 
el.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Facere, omilia XXV, 
IV) 
 

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. iar între 12 iulie ‒ 20 septembrie 2021 s-au pictat 106 
mp.  Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după   Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

Luni,  Ora   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
4 X 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

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

5 X 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
  Ora 18.00: Rugăciunile serii 

Miercuri,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

6 X 2021 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

7 X 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

Vineri, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

8 X 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

Sâmbătă, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

9 X 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

10 X 2021, ORA   7.45: UTRENIA  

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

(ÎNVIEREA FIULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

VĂDUVEI DIN NAIN) ORA 15.00: VECERNIA    



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                                         

 

preluată din marturieathonita.ro, miercuri, 29 septembrie 2021 
 

Nu promite nimic 
 

        Într-o noapte rece, un miliardar a întâlnit un biet 
bătrân, afară. 
      L-a întrebat:  
      ‒ Nu simți că este frig afară și că nu porți nici un 
palton? 
     Bătrânul a răspuns: 
      ‒ Nu am, dar m-am obișnuit cu asta. 
     Miliardarul i-a răspuns:  
      ‒ Așteaptă-mă! Am să intru acum în casa mea și 
am să-ți aduc unul. 
     Bietul bătrân a fost atât de fericit și a spus că îl va 
aștepta. Miliardarul a intrat în casă și l-a uitat pe 
bătrân. 
     Dimineața, și-a amintit de acel biet bătrân și a ieșit 
să-l caute, dar l-a găsit mort din cauza frigului.   
      Bătrânul a lăsat însă o notiţă:  
      ‒ Când nu aveam haine calde, am avut puterea de 
a lupta cu timpul rece, pentru că eram obișnuit cu asta, 
dar când mi-ai promis că mă vei ajuta, m-am atașat de 
promisiunea ta și asta mi-a luat puterea de a rezista. 
 
      MORALA: Nu promite nimic, nici măcar 
dragoste, dacă nu-ți poți păstra promisiunea. S-ar 
putea să nu însemne nimic pentru tine, dar ar putea 
însemna totul pentru altcineva! 
 
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 
 

Duminica a XX-a după Rusalii  
 

La Liturghie Apostolul de la Galateni I, 11-19:           

      Fraţilor, vă fac cunoscut, că Evanghelia cea binevestită de mine 
nu este după om, pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-
am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Căci aţi auzit 
despre purtarea mea de altădată întru iudaism, că prigoneam peste 
măsură Biserica lui Dumnezeu şi o pustiiam şi spoream în iudaism 
mai mult decât mulţi dintre cei care erau de vârsta mea în neamul 
meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele părinteşti. Dar când a 
binevoit Dumnezeu Care m-a ales din pântecele mamei mele şi m-a 
chemat prin harul Său, să descopere pe Fiul Său întru mine, pentru 
ca să-L binevestesc la neamuri, îndată nu am primit sfat de la trup 
şi de la sânge, nici nu m-am suit la Ierusalim, la Apostolii cei 
dinainte de mine, ci m-am dus în Arabia şi m-am întors iarăşi la 
Damasc. Apoi, după trei ani, m-am suit la Ierusalim, ca să-l cunosc 
pe Chefa şi am rămas la el cincisprezece zile. Iar pe altul din 
apostoli n-am văzut decât numai pe Iacov, fratele Domnului.  
 

La Liturghie Evanghelia după Luca VII, 11-16: 
 

       În vremea aceea, S-a dus Iisus într-o cetate numită Nain şi 
împreună cu El  mergeau ucenicii Lui şi mulţime mare. Iar când     
S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al 
mamei sale, şi ea era văduvă, iar mulţime mare din cetate era cu ea. 
Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! 
Atunci, apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au 
oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te! Iar cel ce fusese mort s-a 
ridicat şi a început să vorbească, iar Iisus l-a dat mamei sale. Şi 
frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc 
mare S-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său. 

 
 

 
 
 


