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PROGRAM LITURGIC
SĂPTĂMÂNA A ȘAPTEA DUPĂ PAŞTI
Luni,
1 VI 2020
Marţi,
2 VI 2020
Miercuri,
3 VI 2020

Troparul Pogorârii Sfântului Duh
Binecuvântat eşti, Hristoase, Dumnezeul nostru,
Cela ce preaînţelepţi pe pescari ai arătat, trimiţându-le
lor Duhul Sfânt, şi printr-înşii lumea ai vânat,
Iubitorule de oameni, slavă Ţie.

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. Vă rugăm să
contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la împodobirea
bisericii parohiale!

Joi,
4 VI 2020
Vineri,
5 VI 2020
Sâmbătă,
6 VI 2020
DUMINICA,
7 VI 2020,
A OPTA DUPĂ PAȘTI
POGORÂREA SF. DUH
(CINCIZECIMEA
SAU RUSALIILE)

Ora 6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile serii
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile serii
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu
Ora 6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile serii
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile serii
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
ORA 18.00: VECERNIA MARE UNITĂ CU LITIA
ORA 7.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 7.50: UTRENIA
ORA 9.10: ACATISTUL MÂNTUITORULUI
ORA 9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 11.30: VECERNIA PLECĂRII GENUNCHILOR

Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute

Texte din Sfânta Scriptură

Comoara înţelepciunii

Duminică, 7 iunie, Pogorârea Sfântului Duh

preluată din marturieathonita.ro, luni, 25 mai 2020

La Utrenie Evanghelia după Ioan XX, 19-23:
În ziua cea dintâi a săptămânii, fiind seară şi uşile fiind încuiate acolo
unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc
şi le-a zis: Pace vouă! Şi, zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa.
Deci s-au bucurat ucenicii, văzându-L pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis
iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi.
Şi, spunând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt! Cărora
veţi ierta păcatele, le vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi.

La Liturghie Evanghelia după Ioan VII, 37-53; VIII, 12:
În ziua cea din urmă ‒ ziua cea mare a sărbătorii ‒, Iisus a stat între ei
şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce
crede în Mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din
lăuntrul lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească
acei ce cred în El. Căci încă nu era dat Duhul, pentru că Iisus încă nu
fusese preaslăvit. Deci, mulți din popor, auzind cuvintele acestea, ziceau:
Cu adevărat, Acesta este Proorocul. Iar alţii ziceau: Acesta este Hristos. Iar
alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a zis oare
Scriptura că Hristos va să vină din seminția lui David şi din cetatea
Betleem, de unde era David? Şi s-a făcut dezbinare în mulţime pentru El.
Şi unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâinile pe El. Deci
slugile au venit la arhierei şi la farisei, iar aceia le-au zis: De ce nu L-aţi
adus? Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte
Acest Om. Deci le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva aţi fost şi voi
amăgiţi? Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei?
Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte Legea, este blestemată! A zis către
ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea, fiind unul dintre ei:
Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi şi nu
ştie ce a făcut? Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea?
Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc. Şi s-a dus fiecare
la casa sa. Deci iarăşi a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce
Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.

.

Despre blestemul omului care se încrede în om
Aşa zice Domnul: „Blestemat fie omul care se încrede în om şi îşi face
sprijin din trup omenesc şi a cărui inimă se depărtează de Domnul.” (Ieremia
17,5)
Când omul se înstrăinează în inima lui de Dumnezeu, el atunci începe de
obicei să se încreadă în oameni şi în sine însuşi, căci în cine altcineva să se
încreadă din moment ce şi-a tăiat funia micii lui bărcuţe de corabia lui
Dumnezeu care până atunci îl ducea?
Din moment ce s-a tăiat de la corabia lui Dumnezeu, nu-i mai rămâne nimic
de făcut decât să se încreadă în tăria propriei lui ambarcaţiuni sau în bărcile
vecinilor. Slabă nădejde, dar singura care se pare că i-a mai rămas!
Dar, o cerule şi pământule, de ce şi-a tăiat omul bărcuţa lui de la Corabia lui
Dumnezeu?! De ce oare se taie omul mereu de la singura şi marea lui nădejde?
Oare ce cugete l-au îndemnat pe om atunci când a hotărât el că este mai bine să
navigheze singur pe valurile sălbatice ale mării decât să rămână în siguranţa
Corăbiei lui Dumnezeu, aproape de Marginea Veşmântului Lui? Oare cu cine
s-a unit el, cu cine a făcut legământ când s-a rupt de Dumnezeu şi a rupt
legământul lui cu El? Oare cu cineva mai puternic decât Dumnezeu? O nebunie
a nebuniilor şi rătăcire a rătăcirilor!
„Blestemat fie omul care se încrede în om.” Dumnezeu a zis acestea o dată,
iar oamenii le-au repetat pe acestea de mii şi zeci de mii de ori. Fiind
dezamăgiţi de încrederea lor în oameni, ei au blestemat de zeci de mii de ori pe
toţi cei care s-au încrezut în oameni. Dumnezeu a zis doar ceea ce oamenii
înşişi au încercat pe pielea lor de-a lungul veacurilor şi ceea ce au mărturisit
apoi neîncetat prin propria lor experienţă: cu adevărat, blestemat este omul care
se încrede în om!
Fraţilor, de aceea să nu ne mai încredem decât în Dumnezeu, Care are
corabie tare în furtună şi Care nu ne lasă niciodată la greu. Să ne încredem
numai şi numai în El, căci orice alt fel de încredere nu este decât înşelare
drăcească.
În Tine ne încredem noi, Doamne, în Tine, Cetatea noastră de apărare şi
Scăparea noastră. Leagă-ne pre noi de Tine şi nu ne lăsa să ne rupem de Tine
niciodată, chiar dacă noi, în nebunia noastră, am încerca să o facem. Căci
numai Ţie se cuvine toată slava şi mulţumită în veci, Amin.
(Extras din Proloagele de la Ohrida – Sfântul Nicolae Velimirovici,
Editura Egumeniţa)

