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Cugetări creștine 
 

    „Omul virtuos strălucește ca și cum ar fi scăldat de razele 
soarelui, ba încă mai strălucitor chiar decât razele soarelui; că 
nu-și trimite numai pe pământ lumina sa, ci depășește chiar 
cerurile.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Matei, omilia 
XV, VIII) 
 

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, continuate între 12 iulie ‒ 20 septembrie 2021 și 
reluate din 14 martie 2022. Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai 
departe, după posibilităţi, la împodobirea bisericii parohiale!    Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

Luni,  Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur   

20 VI 2022 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.30: Vecernia 

Marţi, Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  

21 VI 2022 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.30: Vecernia  

Miercuri,  Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur   

22 VI 2022 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

 Ora 19.30: Vecernia 

Joi,  Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  

23 VI 2022 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.30: Vecernia mare cu litie 

VINERI, ORA   7.30: UTRENIA   

24 VI 2022 ORA   9.10: ACATISTUL SF. IOAN BOTEZĂTORUL 

NAȘTEREA ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

SF. IOAN BOTEZĂTORUL ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: VECERNIA  

Sâmbătă, Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

25 VI 2022 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.30: Vecernia mare 

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

26 VI 2022, ORA   7.45: UTRENIA   

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

(A SFINȚILOR ROMÂNI) ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: VECERNIA 



        Duminica a doua după Rusalii  
       La Liturghie Evanghelia după Matei IV, 18-23:  

 

         În vremea aceea pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fraţi: 
pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, 
căci erau pescari; şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, 
îndată lăsând mrejele, au mers după El. Şi, de acolo mergând mai departe, a văzut alţi 
doi fraţi: pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, 
dregându-şi mrejele şi  i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia şi pe tatăl lor, au mers 
după El. Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind 
Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa în popor.  
 

În aceeaşi zi, la Liturghie, se citeşte şi 
Evanghelia după Matei V, 14-16; X, 32-33, 17-18, 22:  

 

         Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Voi sunteţi lumina lumii. Nu poate o cetate 
aflată pe vârf de munte să se ascundă, nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în 
sfeşnic şi luminează tuturor celor din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea 
oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru 
Cel din ceruri. Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, voi mărturisi şi Eu 
pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine 
înaintea oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. 
Feriţi-vă de oameni, că vă vor da pe mâna soboarelor de judecată şi în sinagogile lor 
vă vor bate cu biciul; la dregători şi la împăraţi veţi fi duşi pentru Mine, spre mărturie 
lor şi păgânilor; şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu, dar cel ce va răbda până la 
sfârşit, acela se va mântui.  

 
Comoara înţelepciunii                                                                                         

preluată din marturieathonita.ro, luni, 13 iunie 2022 
 

Valorile 
 

         Când cineva înlătură pe Dumnezeu ca valoare de căpetenie, atunci natura ajunge 
pentru el valoarea de căpetenie. 
        Când cineva înlătură natura ca valoare de căpetenie, atunci cultura ajunge pentru 
el valoarea de căpetenie. 
        Când cineva înlătură cultura ca valoare de căpetenie, atunci anumite grupuri de 
oameni sau de lucruri, ori anumiţi oameni şi anumite lucruri ajung pentru el valoarea 
de căpetenie. 
        Însă a înlătura pe Dumnezeu ca valoare de căpetenie şi a socoti apoi faptele lui 
Dumnezeu sau faptele oamenilor ca valori de căpetenie înseamnă a schimba un galben 
de aur cu un argint şi a iubi mai mult argintul decât aurul pierdut; mai înseamnă a 
schimba argintul cu arama şi a iubi mai mult arama decât argintul pierdut. 
 
        (Extras din Gânduri despre bine și rău  – Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura 
Predania) 
 
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Miercuri, 24 iunie, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul  
La Liturghie Evanghelia după Luca I, 1-25, 57-68, 76, 80:  

 

       Deoarece mulţi s-au încercat să alcătuiască o istorisire despre faptele deplin adeverite 
între noi, aşa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început şi au fost slujitori ai 
Cuvântului, am găsit şi eu cu cale, preaputernice Teofile, după ce am urmărit toate cu          
de-amănuntul de la început, să ţi le scriu pe rând, ca să te încredinţezi despre temenicia 
învăţăturii pe care ai primit-o. Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele 
Zaharia, din ceata preoţească a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aaron şi se numea 
Elisabeta. Şi erau amândoi drepţi înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate 
poruncile şi rânduielile Domnului. Dar nu aveau nici un copil, deoarece Elisabeta era stearpă 
şi amândoi erau înaintaţi în zilele lor. Şi pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în 
rândul săptămânii sale, a ieşit la sorţi, după obiceiul preoţiei, să tămâieze intrând în templul 
Domnului. Iar toată mulţimea poporului, în ceasul tămâierii, era afară şi se ruga. Şi i s-a 
arătat îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului tămâierii. Văzându-l, Zaharia s-a 
tulburat şi frică a căzut peste el. Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, pentru că 
rugăciunea ta a fost ascultată şi Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-l vei numi Ioan. Şi 
bucurie şi veselie vei avea, iar de naşterea lui mulţi se vor bucura. Căci va fi mare înaintea 
Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură ameţitoare şi încă din pântecele mamei sale se va 
umple de Duhul Sfânt. Şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. 
Şi va merge înaintea Lui cu duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre 
copii şi pe cei neascultători la înţelepciunea drepţilor, ca să gătească Domnului un popor 
pregătit. Şi a zis Zaharia către înger: După ce voi cunoaşte aceasta? Căci eu sunt bătrân şi 
femeia mea înaintată în zilele ei. Şi Îngerul, răspunzând, i-a zis: Eu sunt Gavriil, cel ce stă 
înaintea lui Dumnezeu. Şi am fost trimis să grăiesc către tine şi să-ţi binevestesc acestea. Şi, 
iată, vei fi mut şi nu vei putea să vorbeşti până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai 
crezut în cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor. Şi poporul aştepta pe Zaharia şi se 
mira că întârzie în templu. Şi, ieşind, nu putea să vorbească. Şi ei au înţeles că a avut vedenie 
în templu; iar el le făcea semne şi a rămas mut. Şi când s-au împlinit zilele slujirii lui la 
templu, s-a dus la casa sa. Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit şi cinci luni    
s-a tăinuit pe sine, zicând: Că aşa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice 
dintre oameni ocara mea. Şi după ce s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a născut un fiu. 
Şi au auzit vecinii şi rudele ei că Domnul a mărit mila Sa faţă de ea şi se bucurau împreună 
cu ea. Iar când a fost în ziua a opta, au venit să taie împrejur pruncul şi-l numeau Zaharia, 
după numele tatălui său. Şi răspunzând, mama lui a zis: Nu, ci se va chema Ioan. Şi au zis 
către ea: Nimeni din rudenia ta nu se cheamă cu numele acesta. Şi au făcut semn tatălui său  
cum ar vrea el să fie numit. Şi, cerând o tăbliţă, el a scris, zicând: Ioan este numele lui. Şi toţi 
s-au mirat. Şi îndată i s-a deschis gura şi limba şi vorbea, binecuvântând pe Dumnezeu. Şi 
frica i-a cuprins pe toţi care locuiau împrejurul lor; şi în tot ţinutul muntos al Iudeii s-au 
vestit toate aceste cuvinte. Şi toţi care le auzeau le puneau la inimă, zicând: Ce va fi oare 
acest copil? Căci mâna Domnului era cu el. Şi Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duh Sfânt şi a 
proorocit, zicând: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că a cercetat şi a făcut 
răscumpărare poporului Său; şi tu, pruncule, Prooroc al Celui Preaînalt te vei chema, pentru 
că vei merge înaintea feţei Domnului, ca să găteşti căile Lui. Iar copilul creştea şi se întărea 
cu duhul. Şi a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel.  
 

 
 
 


