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PROGRAM LITURGIC  

SĂPTĂMÂNA I DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  

Nr. 300, 8 – 14 IUNIE 2020 

Cugetări creștine 
 

    „Cei mai mulți, când văd oameni plăcuți lui Dumnezeu, 
căzuți în vreun necaz sau boală, sărăcie sau vreun oarecare alt 
accident, se tulbură, neștiind că aceea este starea care le place 
cel mai mult prietenilor Domnului.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ 
Comentar la Evanghelia de la Ioan, omilia LXII, 1) 

 

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!  

   Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

LUNI,  ORA   7.00: UTRENIA   
8 VI 2020 ORA   8.45: ACATISTUL SFINTEI TREIMI 
SFÂNTA TREIME ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 15.00: VECERNIA 
Marţi, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
9 VI 2020 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Miercuri,  Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
10 VI 2020 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
11 VI 2020 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Vineri, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
12 VI 2020 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Sâmbătă, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
13 VI 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00:Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
14 VI 2020, ORA   7.45: UTRENIA  
ÎNTÂI DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A TUTUTROR ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
SFINȚILOR) ORA 15.00: VECERNIA    



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 30 mai 2020 
 

Grafia numelui Mântuitorului 
 

        Fiindcă unii mă întreabă, iată ce pot spune despre grafia numelui 
Mântuitorului. 
      Cei care suntem ortodocși scriem numele Mântuitorului „Iisus 
Hristos”, fiindcă creștinismul nostru e de sorginte bizantină, iar în 
greaca Noului Testament găsim Ἰησοῦς Χριστός. Vocala η se 
pronunța mai degrabă [e] în greaca clasică, dar în perioada bizantină 
s-a închis la [i], așa încât Ἰη a devenit „Ii”, deci avem doi de „i”: 
Iisus. Firește, e un pedantism să pronunțăm doi de [i] în română, 
astfel încât se aude doar un fonem în prima silabă [i-‘sus]. 
      În latină, η a fost transliterat ca „e”, iar „I” se scria uneori lung 
(„J”) la început de cuvânt, ceea ce a dat în diverse limbi occidentale 
„Jesus” (acel „j” a rămas [j] în unele vernaculare, precum germana, 
dar se pronunță [ʒ] în franceză, [dʒ] în engleză sau italiană, [x] în 
spaniolă). 
      Grecescul χ (chi), la origine [kʰ], a devenit [h] în greaca 
bizantină, deci avem Hristós. Latina a transliterat cuvântul grecesc, 
care înseamnă „Unsul lui Dumnezeu”, echivalând consoana χ cu 
digraful „ch”, deci „Christus”, pronunțat însă fără aspirație, [k]. Pe 
filiera latină avem în română „creștini”, nu „hreștini”, creștinism, nu 
„hreștinism” și Cristian/Cristiana, nu Hristian/Hristiana. 
      Dacă înțelegi filologic și cultural situația, realizezi că nu e 
incoerent să spui „Hristos”, dar „creștin”. De asemenea, nu are 
nimic să scrii „Iisus Hristos”, cu acest mic aer arhaic, bizantin, ca în 
liturghie și în versiunile Bibliei folosite în Biserica Ortodoxă. Dacă 
ești într-o tradiție, de ce să n-o respecți? 
      Cei de alte confesiuni, care nu au moștenit tradiția bizantină, sau 
cei care vor să se distanțeze de Ortodoxie dintr-un motiv sau din 
altul, pot liniștiți să scrie „Isus Cristos”. 
      În fine, nu e un capăt de lume, câtă vreme știm cu toții la cine ne 
referim. (Adrian Papahagi)        
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Luni, 8 iunie, Sfânta Treime 
La Liturghie Evanghelia după Ioan XIV, 6-7, 11-21, 26:    

 

       Zis-a Domnul: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl 
Meu decât prin Mine. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi fi 
cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteţi pe El şi L-aţi şi văzut. Credeţi Mie că Eu sunt 
întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine, iar de nu, credeţi-Mă pentru lucrările acestea. 
Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le 
fac Eu şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. Şi orice 
veţi cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. Dacă 
veţi cere ceva în numele Meu, Eu voi face. Dacă Mă iubiţi, veți păzi poruncile 
Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă, ca să fie cu voi în 
veac, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L 
vede, nici nu-L cunoaşte; voi însă Îl cunoaşteţi, pentru că rămâne la voi şi în voi 
va fi! Nu vă voi lăsa orfani; voi veni la voi. Încă puţin timp şi lumea nu Mă va 
mai vedea; voi însă Mă veţi vedea, pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii. În ziua 
aceea veţi cunoaşte că Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi întru Mine şi Eu întru voi. 
Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă 
iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui. 
Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl în numele Meu, Acela 
vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu.  
 

Duminica întâi după Rusalii  
La Liturghie Evanghelia după Matei X, 32-33, 37-38; XIX, 27-30:  

 

         Zis-a Domnul către ucenicii săi: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea 
oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. 
Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el 
înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai 
mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai 
mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi 
urmează Mie nu este vrednic de Mine. Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iată noi 
am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi oare ce va fi? Iar Iisus le-a zis: 
Adevărat zic vouă că voi, cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul 
Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, 
judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat case, sau 
fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarini, pentru 
numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi viaţă veşnică va moşteni. Şi mulţi dintâi 
vor fi pe urmă şi cei de pe urmă vor fi întâi.  
 
 
 
 


