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Cugetări creștine 
 

    „Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, purtătorule de 
chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci, precum mândria 
lui Lie ai surpat şi la luptă îndrăzneţ ai făcut pe Nestor, aşa 
Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască 
nouă mare milă.” (Troparul Sf. Mare Mucenic Dimitrie, 
Izvorâtorul de mir) 
 

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. 
Între 25 august ‒ 25 noiembrie 2020 s-au realizat 150 mp. de 
pictură, iar între 12 iulie ‒ 20 septembrie 2021 s-au pictat 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 

25 X 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare cu litie 

MARȚI, ORA   7.30: UTRENIA   

26 X 2021 ORA   9.10: ACATISTUL SF. M. MC. DIMITRIE 

SF. MARE MUCENIC ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
DIMITRIE ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: VECERNIA MARE UNITĂ CU LITIE 

MIERCURI,  ORA   7.30: UTRENIA   

27 X 2021 ORA   9.10: ACATISTUL SF. CUV. DIMITIRE CEL NOU 

SF. CUVIOS ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

DIMITRIE CEL NOU 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 

28 X 2021 Ora 17.40: Rugăciunile serii 

 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Vineri Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

29 X 2021 Ora 17.40: Rugăciunile serii 

 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Sâmbătă, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

30 X 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

31 X 2021, ORA   7.45: UTRENIA   

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

(BOGATUL NEMILOSTIV ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ȘI SĂRACUL LAZĂR) ORA 15.00: VECERNIA 



 

Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă 23 octombrie 2021 
 

Jnepii 
                                                 Radu Gyr                                            

       
 Suntem jnepii, mergem înainte, 
la-nălțimi de foc deasupra stepii 

ne zdrelim de cuie şi de ținte 
şi-ndârjiți, cu ghearele, cu țepii, 

ne-mbulzim pe lespedea fierbinte. 
Mergem înainte, suntem jnepii.  

 
Strâmbi, chirciți, târâş pe brânci, pe coastă, 

trebuie să biruim genunea, 
nu ne temem câte râpi ne-adastă, 
n-auzim cum mormăie furtuna, 

ştim atât: că mergem sus pe creastă. 
Suntem jnepii şi urcăm într-una.  

 
Râd de-mpleticita noastră turmă 

brazi trufaşi cu vârful lung de fiere, 
râsul lor năvala nu ne-o curmă 
şi muşcăm din piatră cu putere 
şi-i lăsăm pe povârniş, în urmă. 

Suntem jnepii, mergem în tăcere.  
 

Dacă-n calea noastră sar şuvoaie 
le sorbim cu sete neînfrântă, 

de ne-mproaşcă roca cu pietroaie, 
răzrătirea ei mai mult ne-avântă. 
Totul ne-ntărâtă, nu ne-ndoaie – 
Suntem jnepii şi trăim din trântă.  

 
Poate înspre culmea cu mari focuri 

trecem peste sânge şi morminte, 
poate ne vom sfâşia de blocuri, 
nu-i nimic, călcăm pe oseminte. 

Sus ne-aşteaptă vulturii, în ciocuri 
cu cununa spațiilor sfinte. 

Suntem jnepii, mergem înainte.                       
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Marți, 26 octombrie, Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir  
La Liturghie Evanghelia după Ioan XV, 17-27; XVI, 1-2:     

          

           Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Aceasta vă poruncesc vouă: Să vă iubiţi unul pe altul! 
Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă aţi fi din 
lume, lumea ar iubi ce este al său; dar, pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din 
lume, de aceea lumea vă urăşte. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este 
sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă 
au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. Dar toate acestea le vor face vouă din pricina 
numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel Care M-a trimis pe Mine. De n-aş fi venit şi nu le-aş fi 
vorbit, păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor. Cel ce Mă 
urăşte pe Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu. Dacă nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu 
le-a făcut, păcat nu ar avea; dar acum M-au văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu. Dar 
aceasta s-a făcut, ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: M-au urât pe nedrept. Iar 
când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care 
de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine. Şi voi mărturisiţi, pentru că de la început 
sunteţi cu Mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă smintiţi. Vă vor scoate pe voi din sinagogi; 
dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide va crede că aduce închinare lui Dumnezeu.  
 

Miercuri, 27 octombrie, Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou 
La Liturghie Evanghelia după Matei XI, 27-30:  

 

        Zis-a Domnul către ucenicii săi: Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu 
cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi cel 
căruia va voi Fiul să-i descopere. Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi 
odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi vă învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit 
cu inima, şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară.  
    

Duminica a XXII-a după Rusalii  
La Liturghie Evanghelia după Luca XVI, 19-31:  

 

        Zis-a Domnul: Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în 
toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de bube, 
poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar şi câinii venind, lingeau bubele 
lui. Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost 
înmormântat. Şi, în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi pe 
Lazăr în sânul lui. Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr 
să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie! 
Dar Avraam a zis:  Fiule, adu-ţi aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, iar Lazăr, 
asemenea, pe cele rele; şi acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi, peste toate acestea, 
între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca aceia care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, 
nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, 
căci am cinci fraţi, să le spună lor acestea, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin. Şi i-a zis 
Avraam: Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avraame, ci, dacă 
cineva dintre morţi se va duce la ei, se vor pocăi. Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi 
de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morţi.      
 
 
 
 


