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Cugetări creștine 
 

    „Vrei să îndreptezi pe fratele tău? Varsă lacrimi, roagă pe 
Dumnezeu, fă-i cunoscut greșeala tainic, dă-i sfaturi, mângâie-l 
îndeamnă-l.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Primele patru omilii 
despre statui, omilia III) 
 

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   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
4 VII 2022 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
Marți, Ora   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  

5 VII 2022 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

Miercuri,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
6 VII 2022 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
7 VII 2022 Ora  18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Vineri, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
8 VII 2022 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Sâmbătă, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
9 VII 2022 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

10 VII 2022, ORA   7.45: UTRENIA  

A IV-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(VINDECAREA    ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

SLUGII SUTAȘULUI) ORA 15.00: VECERNIA    



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                                         

 

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 18 iunie 2022 
 

De ce ieșeai și intrai? 
 

       Ziceau unii de Avva Moisi din Schit că, 
vrând să vie la Petra, a ostenit umblând. 
    Și zicea întru sine: 
    – Cum pot să-mi adun apa aici? 
    Și i-a venit lui glas zicând: 
    – Intră și de nimic nu te griji. 
    Deci a intrat și au venit la dânsul unii din 
părinți și nu avea decât un văscior de apă. Și, 
fierbând el puțină linte, s-a cheltuit. Iar bătrânul 
se necăjea. Deci, intrând și ieșind, se ruga lui 
Dumnezeu și, iată, un nor de ploaie a venit 
deasupra Petrei și a umplut toate vasele lui. 
    Și îi zic după aceea bătrânului: 
    – Spune-ne nouă, de ce ieșeai și intrai? 
    Și le zice lor bătrânul: 
    – Judecată făceam cu Dumnezeu că m-a adus 
aici și, iată, apă nu am ca să bea robii Lui. 
Pentru aceasta intram și ieseam, rugându-mă 
lui Dumnezeu, până ce ne-a trimis nouă ploaie. 
      
     Extras din Patericul egiptean – Avva Moisi 
Arapul. 
 
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a patra după Rusalii  
La Liturghie Apostolul de la Romani VI, 18-23:           

      

      Fraţilor, izbăvindu-vă de păcat, v-ați făcut robi ai dreptății. 
Omenește vorbesc, pentru slăbiciunea trupului vostru. Căci, precum 
ați făcut mădularele voastre roabe necurăției și fărădelegii, spre 
fărădelege, tot așa faceți acum mădularele voastre roabe dreptății, 
spre sfințire. Căci, atunci când erați robi ai păcatului, erați liberi față 
de dreptate. Deci ce roadă aveați atunci? Roade de care acum vă e 
rușine; pentru că sfârșitul acelora este moartea. Dar acum, izbăviți 
fiind de păcat și robi făcându-vă lui Dumnezeu, aveți roada voastră 
spre sfințire, iar sfârșitul, viață veșnică. Pentru că plata păcatului este 
moartea, iar harul lui Dumnezeu, viața veșnică, în Hristos Iisus, 
Domnul nostru.  
 

  Duminica a patra după Rusalii, 
La Liturghie Evanghelia după Matei VIII, 5-13:  

      

      În vremea aceea Iisus, pe când Iisus intra în Capernaum, s-a 
apropiat de El un sutaş, rugându-L, şi zicând: Doamne, sluga mea 
zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Şi i-a zis Iisus: Venind, 
îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt 
vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai spune un cuvânt şi se va 
vindeca sluga mea. Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub 
mine ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi 
vine; şi slugii mele: Fă aceasta, şi face. Auzind, Iisus S-a minunat şi a 
zis celor ce veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: Nici în Israel      
n-am găsit atâta credinţă. Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la 
apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în 
Împărăţia cerurilor. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel 
mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus 
sutaşului: Du-te, fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui 
în ceasul acela.   
 

 
 

 


