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Cugetări creştine
„Aceasta este cursa pe care a născocit-o diavolul. Ştiind că la ceasul rugăciunii putem
primi iertarea păcatelor noastre şi voind să ne închidă acest liman, se întărâtă şi ne depărtează
gândul de la cuvintele rugăciunii, ca să plecăm păgubiţi mai degrabă decât câştigaţi.” (Sf.
Ioan Gur de Aur ‒ Cuvânt la Săptămâna Mare)

Anunţuri
Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18 iulie 2014, respectiv 6 octombrie
‒20 noiembrie 2014 la bunul mers al lucrărilor de construcţie la lăcaşul de închinare aflat sub
ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. S-a continuat între 23 februarie şi 9 iunie 2015, ajungându-se
cu zidăria la cota 7,00 m., respectiv s-au realizat cupolele din cărămidă plină ce au fost
acoperite cu beton, turnându-se în aceeaşi perioadă şi centurile. Din 9 noiembrie s-au reluat
acţiunile de înălţare, pentru ca în ultima perioadă să fie efectuate lucrări premergătoare
turnării unei noi centuri, lucrare înfăptuită în 24 noiembrie; din 2 decembrie s-a început lucrul
la structura metalică a viitoarelor grinzi, manoperă finalizată în 10 decembrie 2015. Din 22
februarie 2016 s-a lucrat, la pregătirea cu material lemnos a viitoarei etape, respectiv a
zidăriei cu cărămidă plină, ce a fost acoperită cu beton în 21 martie; grinzile au fost umplute
cu beton în 24 martie. Între 4 şi 12 aprilie s-a lucrat la zidăria turnului central şi apoi s-a
continuat din 13 iulie. Din 3 august turnul central a început să prindă contur. În perioada 30
august ‒ 2 septembrie s-a lucrat la baza turnului de deasupra cafasului. Între 15 ‒ 23
septembrie s-a înălţat cu 3 m. turnul central, iar din 30 septembrie s-a început zidirea bolţii
acestuia.; ea a fost acoperită cu beton în 6 octombrie. Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai
departe, după posibilităţi, la edificarea bisericii parohiale!

Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gur de Aur
Ora 18.00: Rug ciunile serii
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gur de Aur
Marţi,
Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gur de Aur
11 X 2016
Ora 18.00: Rug ciunile serii
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gur de Aur
Miercuri,
Ora 8.00: Rug ciunile dimineții
12 X 2016
Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gur de Aur
Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu
Joi,
Ora 8.00: Rug ciunile dimineții
13 X 2016
Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gur de Aur
Ora 18.20: Vecernia mare cu litie
VINERI,
ORA 7.50: UTRENIA
14 X 2016
ORA 7.30: ACATISTUL SF. CUV. PARASCHEVA
SF. CUV.
ORA 9.30: LITURGHIA SF. IOAN GUR DE AUR
PARASCHEVA
ORA 18.00: VECERNIA
ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GUR DE AUR
Sâmb t ,
Ora 8.00: Rug ciunile dimineții
15 X 2016
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gur de Aur
Ora 18.00: Vecernia mare
DUMINICA,
ORA 7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI
16 X 2016,
ORA 7.50: UTRENIA
A XXI-A DUP RUSALII ORA 9.30: LITURGHIA SF. IOAN GUR DE AUR
(PILDA
ORA 18.00: VECERNIA
SEM N TORULUI)
ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GUR DE AUR
Programul poate suferi modific ri datorit unor situaţii neprev zute

Texte din Sfânta Scriptură
Vineri, 14 octombrie,
Sfânta Cuvioasă Maica Parascheva

La Liturghie Evanghelia după Marcu VIII, 34-38, IX, 1:
Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia
crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape viaţa şi-o va pierde, iar cine va
pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela şi-o va mântui. Căci ce-i foloseşte
omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în
schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în
neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru
slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri. Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii din
cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu
venind întru putere.

Duminica a XXI-a dup Rusalii

La Liturghie Evanghelia după Luca VIII, 5-15:
Zis-a Domnul pilda aceasta: Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi,
semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au
mâncat-o. Şi alta a căzut pe piatră şi, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea umezeală. Şi
alta a căzut între spini, iar spinii, crescând cu ea, au înăbuşit-o. Iar alta a căzut pe pământul
cel bun şi, crescând, a făcut rod însutit. Acestea zicând, striga: Cine are urechi de auzit să
audă! Şi ucenicii Lui Îl întrebau: Ce înseamnă pilda aceasta? El a zis: Vouă vă este dat să
cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, iar celorlalţi, în pilde, ca, văzând, să nu vadă
şi, auzind, să nu înţeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânţa este cuvântul lui
Dumnezeu; cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima
lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască; iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind
cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceştia nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la
vreme de încercare se leapădă. Cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar,
umblând cu grijile şi cu bogăţia şi cu plăcerile vieţii, se înăbuşă şi nu rodesc. Iar cea de pe
pământ bun sunt cei care, cu inimă curată şi bună, aud cuvântul, îl păstrează şi rodesc întru
răbdare. După ce a spus aceasta, a strigat: Cine are urechi de auzit, să audă!

A Sfinţilor P rinţi de la Sinodul IV Ecumenic
La Liturghie Evanghelia după Ioan XVII, 1-13:

În vremea aceea Iisus, ridicându-Şi ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul!
Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească, precum I-ai dat stăpânire peste tot
trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Şi aceasta este viaţa
veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care
L-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac l-am
săvârşit. Şi acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la

Tine, mai înainte de a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie
din lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că
toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine; căci cuvintele pe care Mi le-ai dat, Eu le-am dat lor,
iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut că Tu
M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi
i-ai dat, că sunt ai Tăi. Şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am
preaslăvit întru ei. Şi Eu nu mai sunt în lume,iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte
Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, pe cei care Mi i-ai dat, ca să fie una, precum suntem Noi.
Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău, pe cei ce Mi i-ai dat; şi i-am păzit
şi n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar
acum vin la Tine şi pe acestea le grăiesc în lume, pentru ca bucuria Mea să o aibă deplină
în ei.

Comoara înţelepciuinii

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 4 octombrie 2016

Cu ochii spre Soarele Hristos
În fiecare zi avem căderi mai mici sau mai mari. Dar Dumnezeu nu priveşte la căderile, ci la
ridicările noastre. „Întoarce-ţi faţa spre soare şi umbrele vor rămâne în urma ta”, spune un proverb
din Noua Zeelandă. Cuvintele se verifică atât în lumea fizică, cât şi în cea duhovnicească. E de
ajuns să ne îndreptăm ochiul sufletului, mintea, spre Hristos, Soarele credinţei noastre, că toate
tenebrele se vor risipi. Important este să facem acest lucru zi de zi, nedeznădăjduind că Domnul va
vedea truda noastră şi se va milostivi de noi. Perseverenţa în rugăciune este cea care trebuie să
învingă orice ispită.
Un frate care locuia în pustie, împins de diavol, cădea adesea în păcatul desfrânării. Cu toate că
era adesea învins de păcat, nu voia să părăsească deznădăjduit veşmântul de monah, ci se ruga lui
Dumnezeu:
‒ Stăpâne, de voiesc sau de nu voiesc, mântuieşte-mă că ţărână sunt. Iubesc păcatul, dar Tu nu
mă lăsa, ca un Dumnezeu atotputernic. De vei avea milă de cei drepţi nu e ceva de negândit, de-l
vei mântui pe cel curat cu inima nu e mirare, căci sunt vrednici de mila ta. Ci arată marea ta
dragoste de oameni spre mine, căci în seama Ta este lăsat cel sărac.
Aşa spunea călugărul nostru în fiecare zi.
Însă, într-o noapte, căzând în greşeală după prostul său obicei s-a sculat şi a început a se ruga.
Diavolul, uimit de multa încredere, strădanie şi buna credinţă a monahului i-a apărut în faţă şi i-a
zis semeţ:
‒ Buzele tale spun psalmii, dar cum nu ţi-e ruşine şi nu roşeşti defel stând ca un desfrânat
înaintea lui Dumnezeu, rostindu-I numele?
Fratele i-a răspuns liniştit:
‒ Chilia aceasta este o făurărie. De vei da tu o lovitură de ciocan, vei primi una la loc. Şi mă
voi lupta cu tine până la moarte, până în ultima zi a vieţii mele. Şi jur în numele Celui ce a venit să
-i mântuiască pe cei păcătoşi că nu mă voi opri să mă rog lui Dumnezeu împotrivă-ţi până ce nu
vei înceta războiul pe care l-ai pornit asupra mea. Vom vedea cine va învinge, tu sau Domnul.
La auzul acestor vorbe diavolul i-a zis:
‒ N-o să mai duc război cu tine ca nu cumva să primeşti vreo cunună pentru multa ta răbdare.
Şi din acea zi l-a lăsat pe călugăr în pace, iar fratele a dobândit zdrobirea inimii şi a primi
darul lacrimilor. (Augustin Păunoiu, adaptare după o pildă din volumul „Pateric. Ziceri ale
Părinţilor pustiei”, Fundaţia Anastasia, 2009)

