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Nr. 307, 27 IULIE – 2 AUGUST 2020 

Cugetări creștine 
 

    „Ce poate fi egal cu întruparea Fiului lui Dumnezeu? 
Dumnezeu ne-a dat nouă, dușmanilor Săi, ceea ce avea El 
cel mai de preț din toate, pe Unul-Născut Fiul Său. Și nu 
numai că L-a dat, dar, după ce ni L-a dat, ni L-a oferit spre 
mâncare. A făcut totul pentru noi.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ 
Omilii la Matei, XXV, IV) 
 

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  
27 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  
28 VII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
29 VII 2020 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
30 VII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
31 VII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Sâmbătă, Ora   6.30: Rugăciunile dimineții 
1 VIII 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare 
 Ora 18.45: Paraclisul Maicii Domnului 
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
2 VIII 2020, ORA   7.45: UTRENIA   
A VIII-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(ÎNMULȚIREA  ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
PÂINILOR) ORA 15.00: VECERNIA 
 ORA 15.30: PARACLISUL MAICII DOMNULUI  



Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din marturieathonita.ro, marți, 21 iulie 2020 
 

Cu cât l-ai vândut? 
 

        A intrat odată ava Agaton (n.n. Cuviosul Agaton, prăznuit la 2 martie) 
în cetate să-și vândă puținele vase și a găsit pe lepros lepădat în cale.  
      I-a zis lui leprosul:  
      ‒ Unde te duci? 
      Și i-a răspuns ava Agaton:  
      ‒ În cetate, să vând niște vase.  
      Zis-a lui leprosul:  
      ‒ Fă milostenie, de mă ia de acolo! 
      Și luându-l pe spatele său, l-a dus în cetate.  
      I-a zis lui acesta:  
      ‒ Unde vei vinde vasele tale, acolo să mă pui. 
      Și a făcut bătrânul așa.  
      Și după ce vindea un vas, zicea bubosul:  
      ‒ Cu cât l-ai vândut? 
      Și-i răspundea:  
      ‒ Cu atâta. 
      Și-i zicea iarăși:  
      ‒ Cumpără-mi o plăcintă. 
      Și-i cumpăra. Și iar vindea alt vas.  
      Și îi zicea leprosul iarăși:  
      ‒ Dar acesta cu cât? 
      Și-i răspundea bătrânul:  
      ‒ Cu atâta. 
      Și-i zicea:  
      ‒ Cumpără-mi acest lucru. 
      Și-i cumpăra.  
      Deci după ce a vândut toate vasele și voia să se ducă, i-a zis bubosul:  
      ‒ Te duci? 
      Și i-a răspuns lui:  
      ‒ Da! 
      Și i-a zis din nou:  
      ‒ Fă iarăși milostenie de mă du unde m-ai găsit! 
      Și luându-l pe spatele lui, l-a dus la locul lui. Și i-a zis lui:    
      ‒ Binecuvântat ești, Agatoane, de Domnul în cer și pe pământ.  
     Și ridicând ochii săi, pe nimeni n-a văzut; că a fost îngerul Domnului 
care a venit să-l ispitească.          
      (Viețile Sfinților)        
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a opta după Rusalii  
 

La Liturghie Apostolul de la I Corinteni I, 10-17:  
 

          Fraţilor, vă îndemn, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, 
ca toţi să vorbiţi la fel şi să nu fie dezbinări între voi; ci să fiţi cu totul 
uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere; căci, fraţii mei, despre voi, 
prin cei din casa lui Hloe, mi-a venit ştire că la voi sunt certuri. Şi spun 
aceasta, că fiecare dintre voi zice: Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui 
Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos! Oare s-a 
împărţit Hristos? Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Sau fost-aţi 
botezaţi în numele lui Pavel? Mulţumesc lui Dumnezeu că pe nici unul 
din voi n-am botezat, decât pe Crispus şi pe Gaius, ca să nu zică cineva 
că aţi fost botezaţi în numele meu. Am botezat şi casa lui Ştefana; afară 
de aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva. Căci Hristos nu m-a 
trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvântului, 
ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos.   
 

       La Liturghie Evanghelia după Matei XIV, 14-22:  
 

         În vremea Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I S-a făcut milă de 
ei şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit 
la El şi I-au zis: Locul este pustiu şi vremea, iată, a trecut; deci, dă 
drumul mulţimilor ca să se ducă în sate să-şi cumpere mâncare. Iisus 
însă le-a răspuns: N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Iar 
ei I-au zis: Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti. Şi El a zis: 
Aduceţi-Mi-le aici. Şi poruncind să se aşeze mulţimile pe iarbă şi luând 
cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la cer, a binecuvântat şi, 
frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii, mulţimilor. Şi au mâncat 
toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece 
coşuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară 
de femei şi de copii. Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi 
să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul 
mulţimilor.            
 
 
 
 


