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Troparul  

Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos 
 

      Schimbatu-te-ai la Față în munte, Hristoase Dumnezeule, 
arătându-le ucenicilor Tăi slava Ta, pe cât li se putea. Strălucește și 
nouă, păcătoșilor, lumina Ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile 
Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, 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!  

  Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  
  

Luni,  Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

3 VIII 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

 Ora 18.30: Paraclisul Maicii Domnului  

Marți, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

4 VIII 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

 Ora 18.30: Paraclisul Maicii Domnului  

Miercuri,  Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

5 VIII 2020 Ora 16.15: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 16.45: Vecernia mare cu litie 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

 Ora 19.00: Paraclisul Maicii Domnului  

JOI,  ORA   7.30: UTRENIA  

6 VIII 2020 ORA   9.10: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

SCHIMBAREA LA FAŢĂ ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

A DOMNULUI NOSTRU ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

IISUS HRISTOS ORA 15.00: VECERNIA   

 ORA 15.30: PARACLISUL MAICII DOMNULUI  

Vineri, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

7 VIII 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

 Ora 18.30: Paraclisul Maicii Domnului  

Sâmbătă, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

8 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 

9 VIII 2020, ORA   7.45: UTRENIA  

A IX-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

(UMBLAREA PE MARE‒   ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

POTOLIREA FURTUNII) ORA 15.00: VECERNIA   

 ORA 15.30: PARACLISUL MAICII DOMNULUI  



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din marturieathonita.ro, marți, 28 iulie 2020 
 

Ce vitejie exista mai demult 
 

     –  Părinte, odată ne-aţi vorbit despre bunica Sfinţiei Voastre… 
     – Bunica mea era foarte vitează. Avea întotdeauna cu ea, pentru 
siguranţă, un iatagan. Vezi, femeie văduvă cu doi copii, cum s-o scoată la 
capăt cu turcii? Ani grei!… Toţi se temeau de ea. Era ca un voinic. Odată, 
un hoţ s-a dus să fure noaptea dintr-o vie ce era aproape de cimitir. Şi 
pentru ca cei care îl vor vedea să se teamă de el, s-a îmbrăcat cu o cămaşă 
albă până jos. Apoi a intrat în cimitir, aşa cum era cu cămaşa cea albă, şi 
umbla printre morminte. Atunci s-a întâmplat să treacă pe acolo bunica 
mea. Hoţul, de îndată ce a văzut-o s-a trântit la pământ făcând pe mortul, 
ca s-o înfricoşeze şi să creadă că este stafie. Aceea însă s-a apropiat de el 
şi i-a spus: „Tu, dacă ai fi fost om bun, ai fi putrezit în pământ!”. Şi 
scoţând iataganul a început să-l lovească cu mânerul până ce l-a secătuit în 
bătaie. Nici nu ştia cine era. După aceea a auzit în sat că este schilodit 
cutare şi numai astfel a aflat cine a fost acela. 
       În vremea noastră voinicii sunt rari. Oamenii sunt nişte fierturi. De 
aceea, dacă se va porni un război, – Doamne fereşte! – unii vor muri de 
frică, iar alţii vor muri pe drum din pricina unei mici osteneli, pentru că     
s-au obişnuit cu traiul bun. Mai demult ce vitejie aveau!  
       Lângă mânăstirea Flavianilor din Asia Mică turcii au prins un bărbat 
şi l-au omorât. Apoi i-au spus femeii lui: „Ori te lepezi de Hristos, ori te 
omorâm şi pe tine şi pe copiii tăi”. „Pe bărbatul meu l-a luat Hristos”, le-a 
spus aceea, „pe copiii mei îi încredinţez lui Hristos, iar eu nu mă lepăd de 
Hristos”. Ce bărbăţie! Când în om nu există Hristos, cum să existe această 
bărbăţie? Astăzi oamenii, fără Hristos, îşi zidesc viaţa lor pe nisip. 
        În anii aceia şi mamele erau viteze şi copiii erau viteji. În Koniţa, îmi 
aduc aminte, o vecină care era însărcinată a mers o oră şi jumătate departe 
de oraş, la un sat şi a prăşit porumbul. Acolo a născut copilul, l-a luat în 
şorţ şi s-a întors în sat. „Am şi prunc”, ne-a spus ea trecând pe la poarta 
noastră. Era în timpul ocupaţiei germane; ani grei. Astăzi există femei care 
de frică stau 6-7 luni culcate până să nască un copil. Desigur, altceva este 
cu cele care au probleme de sănătate. (Extras din Trezire duhovnicească – 
Cuviosul Paisie Aghioritul, Editura Evanghelismos, 2012)                
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Joi, 6 august,  
Schimbarea la Faţă a Domnului, Dumnezeului şi 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos  
 

La Liturghie Evanghelia după Matei XVII, 1-9:  
 

      În vremea aceea  a luat Iisus cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele 
lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Şi S-a schimbat la faţă înaintea lor şi 
a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Şi 
iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu Dânsul. Şi, răspunzând, Petru a zis 
lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, vom face aici trei 
colibe: Ţie una, şi lui Moise una, şi lui Ilie una. Dar, pe când el vorbea, un nor 
luminos i-a umbrit şi, iată, glas din nor zicând: Acesta este Fiul Meu Cel iubit, 
întru Care am binevoit; de Acesta să ascultaţi! Şi auzind, ucenicii au căzut cu faţa 
la pământ şi s-au spăimântat foarte tare. Dar Iisus S-a apropiat de ei şi, atingându
-i, le-a zis: Sculaţi-vă şi nu vă temeţi! Şi, ridicându-şi ochii lor, nu au văzut pe 
nimeni decât numai pe Iisus singur. Şi pe când se coborau din munte, Iisus le-a 
poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneţi ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului 
va învia din morţi.  

 

Duminica a IX-a după Rusalii  
 

La Liturghie Evanghelia după Matei XIV, 22-34: 
 

        În vremea aceea, Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă 
înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce va da drumul mulţimilor. Iar El, dând 
drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage deosebi. Şi făcându-se seară, 
era singur acolo. Iar corabia era deja în mijlocul mării, fiind învăluită de valuri, 
căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus, 
umblând pe mare. Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, 
zicând că e nălucă, şi de frică au strigat. Dar El le-a vorbit îndată, zicându-le: 
Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi! Atunci Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă 
eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă. El i-a zis: Vino! Iar Petru, coborându-se 
din corabie, a mers pe apă şi a venit către Iisus. Dar văzând vântul, s-a temut şi, 
începând să se scufunde, a strigat, zicând: Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând 
îndată mâna, l-a apucat şi a zis: Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Şi 
suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul. Iar cei din corabie I s-au închinat, 
zicând: Cu adevărat Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Şi, trecând dincolo, au venit în 
pământul Ghenizaretului.  
 
 
 


