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Cugetări creștine 
 

    „Toată lumea știe că rugăciunea este începutul oricărui 
bine și pricina mântuirii și a vieții veșnice.” (Sf. Ioan Gură 
de Aur ‒ Despre rugăciune, cuvântul II) 

 
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. Din 25 august 2020 au început lucrările 
de pictură. 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  
31 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  
1 IX 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
2 IX 2020 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
3 IX 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
4 IX 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
5 IX 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
6 IX 2020, ORA   7.45: UTRENIA   
A XIII-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(PILDA ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
LUCRĂTORILOR RĂI) ORA 15.00: VECERNIA 



Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din marturieathonita.ro, luni, 24 august 2020 
 

A fost întotdeauna preot                                                           
       
       Într-o cazarmă militară de turci, pe la anul 1700, sub 
presiunea chinurilor, un preot s-a lepădat de preoție și a devenit, 
așa cum se zice „preot bisman”, adică musulman, tăiat împrejur.  
S-a lepădat de credință, dar și de preoție. 
      După câțiva ani, pentru a se distra, soldații turci l-au luat cu 
forța și l-au dus într-o cazarmă, zicându-i:  
      ‒ Fă pentru noi ceea ce făceai atunci când erai preot „ghiaur”! 
      Acesta a cerut prescură și vin. Vinul era ușor de găsit, însă 
prescura nu. În cele din urmă, turcii au obligat o bătrânică să 
frământe o prescură, pe care i-au dus-o preotului. Acesta s-a 
pregătit pentru Sf. Liturghie, așa cum făcea înainte să se lepede 
de credință. Avea o masă, un disc, un potir adevărat, precum și 
veșminte, pe care i le aduseseră turcii dintr-o Biserică pe care o 
jefuiseră.  
      S-a pregătit pentru Proscomidie și a zis cuvintele: „Și unul din 
ostași cu sulița coasta Lui a împuns și îndată a ieșit Sânge și apă”. 
A luat copia și a vrut să împungă Agnețul, pentru ca în continuare 
să pună apa și vinul în Sfântul Potir.  
      Toți turcii, în afară de preot, au văzut un prunc pe Sfântul 
Disc și pe preot ținând în mână un cuțit mare gata să îl înfigă în 
prunc. Soldatii turci strigau cuprinși de frică și căzuseră cu fața la 
pământ. 
      Preotul s-a oprit din rânduiala Proscomidiei, neștiind ce se 
întâmplă, și, când turcii i-au spus ce au văzut, a fost luminat de 
Dumnezeu, L-a mărturisit pe Hristos și a pătimit moarte! 
      S-a lepădat de Hristos, însă harul preoției nu a plecat 
niciodată. A fost întotdeauna preot! 
      (Trăire și cunoaștere în Credința Ortodoxă – Protoprezbiter 
Stefan Anagnostopoulos, Editura Bunavestire)                                       

 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XIII-a după Rusalii  
La Liturghie Apostolul de la I Corinteni XVI, 13-24:   

 

          Fraţilor, privegheaţi, staţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă. 
Toate ale voastre cu dragoste să se facă. Vă îndemn însă, fraţilor, – ştiţi casa 
lui Ştefanas, că este pârga Ahaei şi că spre slujirea sfinţilor s-au rânduit pe ei 
înşişi – ca şi voi să vă supuneţi unora ca aceştia şi oricui lucrează şi se 
osteneşte împreună cu ei. Mă bucur de venirea lui Ştefanas, a lui Fortunat şi a 
lui Ahaic, pentru că aceştia au împlinit lipsa voastră şi au liniştit duhul meu şi 
al vostru. Cunoaşteţi bine, deci, pe unii ca aceştia. Vă îmbrăţişează Bisericile 
Asiei. Vă îmbrăţişează mult, în Domnul, Acvila şi Priscila, împreună cu 
Biserica din casa lor. Vă îmbrăţişează fraţii toţi. Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu 
sărutare sfântă. Salutarea cu mâna mea, Pavel. Cel ce nu iubeşte pe Domnul 
să fie anatema! Maran atha (Domnul vine)! Harul Domnului Iisus Hristos cu 
voi. Dragostea mea cu voi toţi, în Hristos Iisus. Amin!  

 

La Liturghie Evanghelia după Matei XXI, 33-44:  
 

        Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: era un om oarecare stăpân al 
casei sale, care a sădit vie şi a împrejmuit-o cu gard; a săpat într-însa teasc, a 
clădit un turn de pază şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a 
sosit vremea roadelor, a trimis pe sljitorii săi la lucrători, ca să ia partea lui 
de roade; dar lucrătorii, punând mâna pe sljitori, pe unul l-a bătut, pe altul     
l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis pe alţi slujitori, 
mai mulţi decât cei dintâi, şi le-au făcut şi acelora tot aşa. La urmă a trimis la 
ei pe fiul său, zicând: se vor ruşina de fiul meu; însă lucrătorii viei, văzând 
pe fiul, au zis între ei: acesta este moştenitorul, veniţi să-l omorâm şi să 
avem noi moştenirea lui. Şi, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi      
l-au omorât. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători?      
I-au răspuns: pe cei răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători,  
care-i vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis: n-aţi citit niciodată în 
Scripturi că piatra pe care au aruncat-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în 
capul unghiului? De la Domnul s-a făcut aceasta şi este lucru minunat în 
ochii noştri. De aceea vă spun vouă că se va lua de la voi împărăţia lui 
Dumnezeu şi se va da neamului care va aduce roadele ei. Şi cine va cădea pe 
piatra aceasta se va sfărâma; iar peste care va cădea ea, pe acela îl va 
spulbera.  
 
 
 
 


