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Cugetări creștine 
 

    „Ai o sută șaizeci și opt de ore pe săptămână; și din acestea 
dumnezeu Și-a oprit pentru El numai o singură oră; și cheltuiești 
și această oră în treburi lumești, în glume, în discuții.” (Sf. Ioan 
Gură de Aur ‒ Omilie despre pocăință și despre cei ce pleacă 
de la Sfânta Liturghie...) 
  

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: UTRENIA 

6 XII 2021 ORA   9.10: ACATISTUL SF. IER. NICOLAE 

SF. IER. NICOLAE ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: VECERNIA  

Marți Ora   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

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

 Ora 18.00: Vecernia  

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

8 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 

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

 Ora 18.00: Vecernia 

Vineri, Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

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

 Ora 18.00: Vecernia  

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

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

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

12 XII 2021, ORA   7.45: UTRENIA   

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

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

CELOR POFTIȚI LA CINĂ) ORA 15.00: VECERNIA  



 

Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro,  sâmbătă, 27 noiembrie 2021                                       
 

Ce te-a făcut să-ți riști viața?                                                                          
 
Într-o seară, la un han, doi călători vorbeau despre drumul lung pe 

care îl aveau de străbătut, cinstindu-se cu un pahar de vin. Deodată, 
lumea afară începe să țipe. Alarmați, cei doi străini ies în uliță, unde văd 
o casă cuprinsă de flăcări, iar alături o femeie țipând: 

– Copilul meu, copilul meu este în casă! 
Fără să stea pe gânduri, unul din cei doi călători intră printre flăcări și, 

după ceva timp, iese cu pruncul în brațe. Femeia îi mulțumește cu 
lacrimi în ochi, în timp ce lumea îl privește cu admirație, pentru fapta sa. 
În tot acest timp, prietenul său nici nu se mișcase, ci aștepta liniștit în 
fața hanului. Întorși amândoi la masă, acesta îi spune: 

– Ești nechibzuit. Puteai să mori, ce te-a făcut să-ți riști viața? 
– Am sărit în flăcări pentru a salva copilul. N-am făcut nimic 

deosebit. Dacă te uiți cu atenție în jurul tău, vezi că toate se jertfesc 
unele pentru altele: până și grăuntele din pământ putrezește pentru ca 
din el să răsară o plantă nouă, o mlădiță care să ducă viața mai departe, 
mama își sacrifică tinerețea pentru a-și crește copiii și a-i educa, soldatul 
moare apărându-și țara și așa mai departe; toate trăiesc unele pentru 
celelalte. 

– Bine, dar dacă ai fi murit și tu, ce realizai? 
– Atunci, poate că aș fi fost și eu asemenea grăuntelui… 
Lumea toată este călăuzită de exemplul Mântuitorului Care S-a jertfit 

pe Cruce pentru mântuirea noastră. Omul trebuie să urmeze și el acest 
exemplu fără de care viața nu are sens. Cel cu sufletul curat caută binele 
celorlalți și nu pe al său; se roagă pentru toți și nu pentru sine; deci, prin 
tot ceea ce face, trăiește pentru ceilalți, nu doar pentru el însuși. 

„Când vă veți curăța sufletele voastre, atunci ele vor străluci și se vor 
împărtăși de prezența lui Dumnezeu și de dumnezeiasca și cereasca Sa 
strălucire. Atunci, sufletele vor fi ca niște oglinzi curate, îndreptate spre 
lumina dumnezeiască și vor putea primi și ele strălucire.” (Sfântul 
Dionisie Areopagitul) 

 
Extras din Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştin-ortodoxe – 

Leon Magdan, Editura Aramis – Patriarhia Română, 1998. 
 
 
 
 
 

 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Luni, 6 decembrie,  
Sf. Ier. Nicolae  

 

La Liturghie Evanghelia după Luca VI, 17-23:  
 

          În vremea aceea au stat în loc şes Iisus şi mulţime multă de ucenici 
ai Săi şi mulţime mare de popor din toată Iudeea, din Ierusalim şi de pe 
ţărmul Tirului şi al Sidonului, care veniseră ca să-L asculte şi să se 
vindece de bolile lor. Şi cei chinuiţi de duhuri necurate se vindecau. Şi 
toată mulţimea căuta să se atingă de El, că putere ieşea din El şi-i 
vindeca pe toţi. Iar El, ridicându-Şi ochii spre ucenicii Săi, zicea: 
Fericiţi sunteţi voi, cei săraci, că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu. 
Fericiţi sunteţi voi, care flămânziţi acum, că vă veţi sătura. Fericiţi 
sunteţi cei ce plângeţi acum, că veţi râde. Fericiţi veţi fi când oamenii vă 
vor urî pe voi şi vă vor izgoni dintre ei, şi vă vor batjocori şi vor lepăda 
numele vostru, ca rău, din pricina Fiului Omului. Bucuraţi-vă în ziua 
aceea şi vă veseliţi, că, iată, plata voastră multă este în ceruri. 

 
Duminica a XXVIII-a după Rusalii  

La Liturghie Evanghelia după Luca XIV, 16-24: 
        

         Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare şi a 
chemat pe mulţi; şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să spună celor 
chemaţi: Veniţi, că, iată, toate sunt gata! Şi au început toţi, câte unul,   
să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Am cumpărat un ogor şi trebuie să 
ies ca  să-l văd; te rog, iartă-mă. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am 
cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog, iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie 
mi-am luat şi de aceea nu pot veni. Şi, întorcându-se, slujitorul a spus 
stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieşi 
îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci şi pe neputincioşi, şi pe 
orbi şi pe şchiopi adu-i aici. Şi slujitorul a zis : Doamne, s-a făcut 
precum ai poruncit, şi tot mai este loc. Şi a zis stăpânul către slujitor: 
Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa, 
căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va 
gusta din cina mea.     
 
 
 
 


