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Cugetări creștine 
 

    „După cum atunci când se întâmplă ca judecătorul să fie un 
roman, nu te ascultă dacă nu te aperi în limba știută de el, tot așa 
și Hristos, dacă nu grăiești cum grăiește El, nu te va asculta și 
nici nu se va uita la tine (la judecată).” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ 
Omilii la Matei, omilia LXXVIII, 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. 
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   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
18 VII 2022 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

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

19 VII 2022 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 18.30: Vecernia mare cu litie 

MIERCURI, ORA   7.30: UTRENIA  

20 VII 2022 ORA   9.10: ACATISTUL SF. PROOROC ILIE 
SF. SLĂVITUL PROOROC ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ILIE TESVITEANUL ORA 16.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 17.00: VECERNIA    

 ORA 17.30: TAINA SFÂNTULUI MASLU 
Joi,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

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

Vineri, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

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

Sâmbătă, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

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

 Ora 18.30: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

24 VII 2022, ORA   7.45: UTRENIA  

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

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

SLĂBĂNOGULUI ORA 15.00: VECERNIA    

DIN CAPERNAUM)  



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                                         

 

preluată din marturieathonita.ro, luni, 27 iunie 2022 
 

Asprimea și bunătatea 
 

        Bunătatea dă naştere la bunătate, spune un 
proverb grecesc. 
     Bunătatea valorează mai mult decât 
cunoștințele, banii, onoarea, pentru persoanele 
care o posedă, dar și pentru cei care beneficiază 
de ea. Orice gest de bunătate, indiferent cât e el de 
mic, nu e în zadar, ci produce mutații în sufletele 
sensibile. Mutații produce în suflete și răutatea 
sau duritatea unor gesturi ori cuvinte. 
     Se povestește că vântul și soarele se certau, 
fiecare spunând despre sine că e mai puternic. 
Aceștia s-au învoit ca acela dintre ei care va da 
jos șuba de pe păstorul care tocmai urca muntele 
în acel moment, acela va fi declarat cel mai 
puternic. 
     Vântul a suflat cât a putut, dar păstorului i s-a 
făcut frig și s-a înfășurat și mai strâns în șuba lui. 
     A ieșit apoi soarele de după nor, împrăștiind în 
jur bunătate și căldură, încât păstorul și-a scos 
șuba și a rămas în cămașa albă ca zăpada. 
     Atunci, soarele a strigat la vânt:  
     ‒ Ai văzut care dintre noi e mai puternic? 
     Pe om nu-l câștigi cu asprimea, ci cu 
bunătatea. 
        
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Miercuri, 20 iulie,  
Sfântul slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul 

La Liturghie Evanghelia după Luca IV, 22-30:       
      

      În vremea aceea, se mirau toţi de cuvintele harului care ieşeau din 
gura lui Iisus şi ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul lui Iosif? Şi El  le-a 
zis: Cu adevărat, Îmi veţi spune această pildă: Doctore, vindecă-te pe 
tine însuţi! Câte am auzit că s-au făcut în Capernaum, fă şi aici în 
patria Ta. Şi le-a zis: Adevărat zic vouă că nici un prooroc nu este 
bine primit în patria sa. Şi adevărat vă spun că multe văduve erau în 
zilele lui Ilie în Israel, când s-a închis cerul trei ani şi şase luni, încât a 
fost foamete mare peste tot pământul, şi la nici una dintre ele n-a fost 
trimis Ilie, decât la Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă. Şi mulţi 
leproşi erau în Israel în zilele proorocului Elisei, dar nici unul dintre ei 
nu s-a curăţat, decât Neeman Sirianul. Şi toţi, în sinagogă, auzind 
acestea, s-au umplut de mânie. Şi, ridicându-se, L-au scos afară din 
cetate şi L-au dus pe sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea 
lor, ca  să-L arunce în prăpastie; iar El, trecând prin mijlocul lor, a 
plecat de acolo.  
 

  Duminica a șasea după Rusalii, 
La Liturghie Evanghelia după Matei IX, 1-8:  

 

      În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea şi a venit 
în cetatea Sa. Şi, iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Şi Iisus, 
văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt 
păcatele tale! Dar unii dintre cărturari ziceau în sinea lor: Acesta 
huleşte. Şi Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetaţi rele în 
inimile voastre? Căci ce este mai lesne?, a zice: Iertate sunt păcatele 
tale, sau a zice: Scoală-te şi umblă? Dar, ca să ştiţi că putere are Fiul 
Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Ridică-te, ia-ţi 
patul şi mergi la casa ta. Şi, ridicându-se, s-a dus la casa lui. Iar 
mulţimile, văzând acestea, s-au înspăimântat şi au slăvit pe 
Dumnezeu, Care dă oamenilor asemenea putere.  
 
 

 
 


