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Cugetări creștine 
 

    „Atunci când această întrebare îndoielnică și 
periculoasă: Cum? intră în sufletul omului, necredința 
intră atunci cu ea în el.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ 
Comentar la Evanghelia de la Ioan, omilia XLVI, 2) 
 

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   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
13 VII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Marţi, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
14 VII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
15 VII 2020 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
16 VII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
17 VII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
18 VII 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare 
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
19 VII 2020, ORA   7.45: UTRENIA   
A VI-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 MARE CU LITIE 
DIN CAPERNAUM)  



Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din marturieathonita.ro, miercuri, 8 iulie 2020 
 

Să nu slăbim în credință! 
 

        Unii părinţi l-au întrebat pe bătrânul: 
      – Din ce motive a slăbit râvna pentru rugăciune şi 
pentru toată fapta bună? 
      – Pentru că a slăbit credinţa în toată lumea. Astăzi 
fiecare creştin şi călugăr mărturiseşte că nu se mai poate 
ruga în prezent, cum se ruga în trecut. Numai cu mare silă 
şi osteneală, unii călugări buni şi creştini îşi menţin 
rugăciunea curată de zi şi de noapte. Ceilalţi suntem mereu 
învăluiţi de griji, de oameni şi de neputinţe; iar când ne 
rugăm, mintea ne este plină de gânduri şi răspândire. 
       Având în vedere cele trei atacuri prin care a trecut 
Mântuitorul pe Muntele Ispitirii, când L-a ispitit satana, 
întâi cu lăcomia, al doilea cu mândria şi al treilea cu 
necredinţa, biruirea oricărui atac este ca „Domnului 
Dumnezeu să ne închinăm şi numai Lui să-I slujim”. 
       Iarăşi a zis bătrânul:  
       ‒ Astăzi este mare ceartă între cele două surori ale lui 
Lazăr, Marta şi Maria, care şi-a ales partea cea bună. În 
mănăstiri, ca peste tot, Marta asupreşte pe Maria şi n-o lasă 
să se roage mai mult, iar Maria plânge nemângâiată! Dacă 
vom pune întâi biserica şi lauda lui Dumnezeu, adică pe 
Maria, şi apoi ascultarea şi lucrul mâinilor, adică pe Marta, 
atunci toate mănăstirile şi bisericile noastre ar înflori, şi 
diavolul ar fi izgonit dintre oameni. Iar sporirea 
duhovnicească a fiecăruia începe de la aceste 
cuvinte: „Doamne dă să-mi văd păcatele mele şi să nu 
osândesc pe fratele meu…”.      
      (Extras din Patericul românesc – Arhimandrit Ioanichie 
Bălan, Editura Mănăstirea Sihăstria. )        
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

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.  
 

Duminica a șasea după Rusalii, 
  a Sf. Părinţi 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.  

 
 
 


