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Cugetări creștine 
 

    „Diavolul știe cât de mare folos aduce rugăciunea. Știa și 
Pavel cum se îngreuiau mulți la rugăciune și de aceea și 
zice: Stăruiţi la rugăciune!” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ 
Comentariile sau Explicarea Epistolei către Coloseni, 
omilia X) 
 

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  
24 VIII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Marţi, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
25 VIII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
26 VIII 2020 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
27 VIII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
28 VIII 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare unită cu litie 
SÂMBĂTĂ, ORA   7.30: UTRENIA   
29 VIII 2020 ORA   9.10: ACATISTUL SF. IOAN BOTEZĂTORUL 
TĂIEREA CAPULUI ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
SF. IOAN  ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
BOTEZĂTORUL ORA 15.00: VECERNIA MARE 
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
30 VIII 2020, ORA   7.45: UTRENIA   
A XII-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(TÂNĂRUL BOGAT) ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 15.00: VECERNIA 



Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din marturieathonita.ro, vineri, 21 august 2020 
 

Moartea se teme de cel ce nu se teme de ea                                                             
       

      – Părinte, cum pleacă frica de la om? 
      – Prin vitejie. Cu cât se teme cineva, cu atât mai mult vine diavolul 
asupra lui. Cel care are frică trebuie să se silească s-o alunge. Eu, atunci 
când eram mic, în Koniţa, mă temeam să trec pe lângă cimitir. De aceea am 
dormit trei nopţi în cimitir şi mi-a dispărut frica. Îmi făceam semnul crucii şi 
intram în cimitir – nici lanternă nu aprindeam ca să nu se sperie cineva. 
Dacă nu se nevoieşte cineva să se îmbărbăteze şi nu dobândeşte dragoste 
adevărată, într-o situaţie grea îl vor plânge şi cucuvelele. 
      – Adică se poate nevoi cineva, Părinte, astfel încât să ajungă să nu se 
mai teamă? 
      – Să se bucure că va muri el, ca să nu moară alţii. Dacă se va aranja 
astfel, atunci nu se va teme de nimic. Din multă bunătate, dragoste, jertfire 
de sine se naşte vitejia. Dar astăzi oamenii nu mai vor să audă de moarte. 
Am aflat că cei ce se ocupă cu înmormântările nu mai scriu acum: „Servicii 
funerare”, ci „Birou de ceremonii”, pentru ca oamenii să nu-şi mai aducă 
aminte de moarte. Dar dacă nu îşi aduc aminte de moarte, trăiesc în afara 
realităţii. Cei care se tem de moarte şi iubesc viaţa cea deşartă, se tem chiar 
şi de microbi şi mereu se află biruiţi de frică, care îi ţine întotdeauna în 
moarte duhovnicească. Oamenii curajoşi nu se tem niciodată de moarte şi de 
aceea se nevoiesc cu mărime de suflet şi lepădare de sine. Şi fiindcă îşi pun 
înaintea lor moartea şi se gândesc la ea zilnic, se pregătesc mai duhovniceşte 
şi se nevoiesc cu mai mult curaj. Astfel biruiesc deşertăciunea şi trăiesc încă 
de aici în veşnicie, având bucuria paradisiacă. Şi în război, cel ce se luptă 
pentru idealurile lui, pentru credinţă şi patrie, să-şi facă cruce şi să nu se 
teamă, căci Dumnezeu îi va ajuta. Dacă-şi face cruce şi îşi pune viaţa sa în 
mâinile lui Dumnezeu, Acela va judeca dacă trebuie să trăiască sau să 
moară. 
      – Se poate ca cineva să nu se teamă din necugetare? 
      – Aceasta este mult mai rău, pentru că în vreo primejdie va păţi o 
zguduitură şi le va plăti pe toate deodată. În timp ce unul care se teme puţin 
ia aminte şi nu se expune necugetat la pericole. Să fii „silitor”, dar să ai 
încredere în Dumnezeu, iar nu în tine însuţi. 
     (Extras din Trezire duhovnicească – Cuviosul Paisie Aghioritul, Editura 
Evanghelismos, 2012)                                       

 
 
 

 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Sâmbătă, 29 august,  
Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul 

La Liturghie Evanghelia după Marcu VI, 14-30: 

          În vremea aceea, a auzit regele Irod vestea despre Iisus, căci numele lui Iisus se 
făcuse cunoscut, şi zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morţi şi de aceea se fac minuni 
prin el. Alţii însă ziceau că este Ilie şi alţii că este prooroc, ca unul din prooroci. Iar Irod, 
auzind zicea: Este Ioan căruia eu am pus să-i taie capul; el a înviat din morţi. Căci Irod, 
trimiţând, l-a prins pe Ioan şi l-a legat în temniţă din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, 
fratele său, pe care o luase de soţie. Căci Ioan îi zicea lui Irod: Nu-ţi este îngăduit să ţii pe 
femeia fratelui tău. Iar Irodiada îl ura şi voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea 
de Ioan, ştiindu-l bărbat drept şi sfânt, şi-l ocrotea. Şi, auzindu-l, multe făcea şi cu bucurie 
îl asculta. Deci, fiind o zi cu bun prilej, când Irod, de ziua sa de naştere, a făcut ospăţ 
dregătorilor lui şi căpeteniilor oştirii şi fruntaşilor din Galileea, iar fiica Irodiadei, intrând 
şi jucând, a plăcut lui Irod şi celor ce şedeau cu el la masă. Iar regele a zis fetei: Cere de la 
mine orice vei voi, şi îţi voi da. Şi s-a jurat ei: Orice vei cere de la mine îţi voi da, până la 
jumătate din regatul meu. Şi ea, ieşind, a zis mamei sale: Ce să cer? Iar Irodiada i-a zis: 
Capul lui Ioan Botezătorul. Şi, intrând îndată cu grabă la rege, i-a cerut, zicând: Vreau     
să-mi dai îndată, pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul. Şi regele s-a mâhnit adânc, dar 
pentru jurământ şi pentru cei ce şedeau cu el la masă, n-a voit s-o întristeze. Şi regele s-a 
mâhnit adânc, dar pentru jurământ şi pentru cei ce şedeau cu el la masă, n-a voit s-o 
întristeze. Şi îndată, trimiţând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul. Şi acela, 
mergând, i-a tăiat capul în temniţă, l-a adus pe tipsie şi l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei 
sale. Şi auzind, ucenicii lui au venit, au luat trupul lui Ioan şi  l-au pus în mormânt. Şi s-au 
adunat apostolii la Iisus şi I-au spus Lui toate câte au făcut. 
 

   Duminica a XII-a după Rusalii  
La Liturghie Evanghelia după Matei XIX, 16-26:  

        În vremea aceea a venit un tânăr la Iisus, îngenunchind înaintea Lui şi zicându-I: 
Bunule Învăţător, ce bine să fac ca să am viaţa veşnică? Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? 
Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu. Iar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte 
poruncile. El I-a zis: Care? Iar Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu 
furi, să nu mărturiseşti strâmb; cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi. Zis-a Lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria 
mea. Ce-mi mai lipseşte? Atunci Iisus i-a spus: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde 
averile tale, dă-le săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. 
Însă, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Iar Iisus a zis 
ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăţia cerurilor. Şi 
iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un 
bogat în împărăţia lui Dumnezeu. Auzind, ucenicii s-au uimit foarte mult, zicând: Atunci 
cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu 
neputinţă, la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă.  

 
 
 
 


