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Cugetări creștine 
 

    „Nici o armă a diavolului nu-i atât de tare ce deznădejdea. 
Diavolul nu se bucură atâta când păcătuim, cât se bucură 
când deznădăjduim.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omiliile 
despre pocăință,  omilia I) 
  

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. Din 25 august 2020 au început lucrările 
de pictură, zugrăvindu-se până în 25 noiembrie 150 mp., 
pentru ca între 12 iulie ‒ 20 septembrie 2021 să fie pictați 
106 mp. Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după 
posibilităţi, la împodobirea bisericii parohiale!  

  Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

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

29 XI 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare cu litie 

MARȚI, ORA   7.30: UTRENIA 

30 XI 2021 ORA   9.10: ACATISTUL SF. AP. ANDREI 

SF. AP. ANDREI ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: VECERNIA  

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

1 XII 2021 Ora 16.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 17.00: Vecernia 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

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

2 XII 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

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

3 XII 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia  

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

4 XII 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

5 XII 2021, ORA   7.45: UTRENIA   

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

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

FEMEII GÂRBOVE) ORA 15.00: VECERNIA  



 

Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro,  miercuri, 24 noiembrie 2021                                       
 

Anastasia, adică Înviere  
                                                                              Preot Ioan Istrati 

 
Îmi scrie o doamnă credincioasă. Fata duhovnicului ei a 

născut o fetiță la 7 luni, o mogâldeață mică de tot, cu 
insuficiențe multiple. 

Puiul mic de tot nu poate respira singură așa că e 
intubată imediat. Are o saturație de 30%. Medicii anunță 
moartea inevitabilă. Mama o botează imediat: Anastasia, 
adică Înviere. 

O mulțime de oameni, mii de credincioși pe Facebook se 
pun în genunchi la rugăciune pentru minunea mică. Cel 
puțin zece oameni îmi scriu să mă rog și eu. O punem la 
pomelnic. Starea ei e critică, cu pronosticul foarte rezervat. 

Imediat ce valul de rugăciune se ridică întocmai unui 
tsunami pe facebook, copilul primește putere de sus. În 
câteva ore de rugăciune, saturația de oxigen crește de la 
30% până la 90%. Prunca luptă gigantic cu moartea și 
miile de Îngeri păzitori ai oamenilor plâng la rugăciune 
pentru ea. 

Doctorii sunt șocați. N-au mai văzut așa ceva niciodată. 
Copilul e detubat, mănâncă pofticios, nu doar prin fire. 

Acum două zile, femeia îmi scrie mulțumindu-mi. 
Pruncuța a fost externată împreună cu mama ei, după două 
luni de incubator. 

Rugăciunea e un foc care izvorăște din inimă, ajunge la 
cerurile iubirii lui Dumnezeu și se întoarce să ardă 
întunericul și păcatele spre slava lui Dumnezeu. 

Mulțumim, Dumnezeule iubit și scump!!! 
 
 
 
 
 

 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Marți, 30 noiembrie,  
Sf. Ap. Andrei, cel dintâi chemat, Ocrotitorul României 

 

La Liturghie Evanghelia după Ioan I, 35-51:      
 

          În vremea aceea stăteau Ioan, împreună cu doi dintre ucenicii lui, şi, privind pe 
Iisus, Care trecea, a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu! Şi cei doi ucenici l-au auzit când a 
spus aceasta şi au mers după Iisus. Iar Iisus, întorcându-Se şi văzându-i că merg după El, 
le-a zis: Ce căutaţi? Iar ei I-au zis: Rabi (care se tâlcuieşte: Învăţătorule), unde locuieşti? 
El le-a zis: Veniţi şi veţi vedea. Au mers deci şi au văzut unde locuia; şi au rămas la El în 
ziua aceea. Era ca la ceasul al zecelea. Unul dintre cei doi, care auziseră de la Ioan şi 
veniseră după Iisus, era Andrei, fratele lui Simon-Petru. Acesta a găsit întâi pe Simon, 
fratele său, şi i-a zis: am găsit pe Mesia, care se tâlcuieşte: Hristos. Şi l-a adus la Iisus, 
Care, privind la el, i-a zis: Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chefa, ce se 
tâlcuieşte: Petru. Iar a doua zi voia să plece în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis Iisus: 
Urmează-Mi. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. Filip a găsit 
pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege şi proorocii, 
pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Şi i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? 
Filip i-a zis: Vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată 
cu adevărat israelit în care nu este vicleşug. Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A 
răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub 
smochin. Răspuns-a Natanael: Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui 
Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? 
Mai mari decât acestea vei vedea. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi 
vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste 
Fiul Omului. 

Duminica a XXVII-a după Rusalii  

La Liturghie Evanghelia după Luca XIII, 10-17: 
        

         În vremea aceea aceea Iisus învăţa într-una din sinagogi sâmbăta. Şi, iată, era 
acolo o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinţă şi care era gârbovă, 
încât nu putea să se ridice nicidecum. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: Femeie, 
eşti dezlegată de neputinţa ta! Şi Şi-a pus mâinile asupra ei, iar ea îndată s-a îndreptat şi 
slăvea pe Dumnezeu. Atunci mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o 
sâmbăta, răspunzând, zicea mulţimii: Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; deci 
veniţi  în aceste zile şi vă vindecaţi, iar nu în ziua sâmbetei! Domnul însă i-a răspuns şi a 
zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul sau asinul său de la 
iesle şi nu îl duce să-l adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o 
Satana, iată, de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, 
în ziua sâmbetei? Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi cei ce erau împotriva Lui, iar 
poporul întreg se bucura de toate faptele cele slăvite, săvârşite de Dânsul. 

 
 
 
 


