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Nr. 373, 1 – 7 NOIEMBRIE 2021 

 

Cugetări creștine 
 

    „Da, un om a primit banii tăi, dar Dumnezeu ți-a poruncit să-i 
dai aceluia. Dumnezeu vrea să fie și datornic și garant; și-ți dă 
mii de prilejuri ca să-I ceri înapoi împrumutul.” (Sf. Ioan Gură 
de Aur ‒ Omilii la Matei, omilia XV, IX) 

 

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. 
Între 25 august ‒ 25 noiembrie 2020 s-au realizat 150 mp. de 
pictură. iar între 12 iulie ‒ 20 septembrie 2021 s-au pictat 106 
mp.  Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după 
posibilităţi, la împodobirea bisericii parohiale!  

  Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

Luni,  Ora   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
1 XI 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

Marți, Ora   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  

2 XI 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
  Ora 18.00: Rugăciunile serii 

Miercuri,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

3 XI 2021 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

4 XI 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

Vineri, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

5 XI 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

Sâmbătă, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

6 XI 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

7 XI 2021, ORA   7.45: UTRENIA  

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

(ÎNVIEREA  ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

FIICEI LUI IAIR) ORA 15.00: VECERNIA MARE CU LITIE    



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                                         

 

preluată din marturieathonita.ro, joi, 21 octombrie 2021 
 

Schimbarea duhovnicului 
 

     – Părinte, atunci când cineva este nevoit, pentru un oarecare motiv, să-şi schimbe 
duhovnicul, este oare necesar să-şi spovedească din nou păcatele pe care le-a mai spovedit? 
     – Este bine să-l înştiinţeze de ele pe duhovnicul cel nou, precum bolnavul care atunci când 
îşi schimbă medicul îi spune din nou istoricul său, pentru ca medicul să-l poată ajuta cât mai 
bine.  
     – Părinte, atunci când cineva vrea să-şi schimbe duhovnicul şi ne întreabă dacă acest lucru 
este corect, ce trebuie să-i spunem? 
     – Să ia binecuvântare de la duhovnicul său. Nu este bine să-şi schimbe cineva uşor 
duhovnicul. O clădire nu se va construi niciodată aşa cum trebuie, dacă se schimbă mereu 
inginerii şi constructorii. 
     Mai demult oamenii mergeau la stareţi (n.tr. bătrâni îmbunătăţiţi) ca să ceară sfat în vreo 
problemă ce îi preocupa ca să fie ajutaţi. Astăzi mulţi nu merg pentru sfat, ci ca să se 
îndreptăţească pe sine sau ca apoi să spună că s-au sfătuit şi cu cutare Părinte. „Am mers la 
cutare şi la cutare, l-am întrebat şi pe Părintele Paisie despre problema aceasta”, spune câte 
unul, iar eu poate l-am certat sau poate a venit până la poartă şi nici nu a bătut. Aşa ajung să 
umble de la un părinte la altul, fără să aibă vreun duhovnic permanent, iar în cele din urmă se 
încurcă rău de tot. 
     Alţii fac o greşeală şi nu se duc s-o spună duhovnicului lor, ci se duc şi o spun altui 
duhovnic ca să nu-şi piardă prestigiul. După puţin timp fac aceeaşi greşeală şi o spun altuia, 
apoi altuia, şi în cele din urmă apar înaintea unui duhovnic că a făcut-o doar o dată, înaintea 
celuilalt tot o dată, şi aşa continuă să greşească şi rămân neîndreptaţi. 
     Am observat că sunt unii care nu merg să spună ceva duhovnicului lor, deşi ştiu că îi va 
ajuta şi că nu o va trâmbiţa şi altora, ci o spun vreunui cunoscut de-al lor, care nu-i poate ajuta 
şi care sigur o va spune şi altora. Îmi aduc aminte că atunci când eram monah începător în viaţa 
de obşte[1], venise cineva să se facă monah. A stat un timp, după care i-au venit gânduri de 
plecare. Nu s-a dus la stareţ să-şi spună gândurile sale, nici la vreun alt părinte duhovnic, ci i le-
a spus unui lucrător din Ieriso[2], care lucra în mănăstire. Eram şi eu acolo aproape atunci când 
îi vorbea; curăţam ceapă în afara bucătăriei. A început aşadar acela, de la vreo doi metri 
depărtare, să-i facă o mărturisire cu voce tare: „Îmi pare rău că m-am făcut monah”. „Atunci 
când ai venit, nu ai încercat mai întâi?”, l-a întrebat lucrătorul. „Am încercat doi ani”. „Bine, 
dar de ce nu ai plecat mai devreme?”. „Iată că nu am plecat”. „Te-au făcut călugăr cu sila?”. 
„Nu, am vrut şi eu”. „Bine, îi spune, le-ai spus pe acestea stareţului?”. „Nu”, îi răspunde. „Cu 
ce te vei folosi dacă mi le spui mie?”, îl întreabă acela. Îi spusese întreg istoricul său. Vedeţi? 
Stareţului, căruia trebuia să i le spună ca să fie ajutat, nu i le-a spus, ci s-a dus să se 
spovedească la un lucrător. Iar acela ieşind din Sfântul Munte avea să le spună pe toate în 
Ieriso, la cafenea, ca să râdă şi să umple satul cu ele. Şi măcar dacă ar fi fost un prost. Dar ştiţi 
câte dicţionare avea? Greaca veche o ştia la perfecţie. 
     – Părinte, oare un mirean poate întreba despre vreo problemă de-a sa sau despre vreo ispită 
pe vreun oarecare frate duhovnicesc de-al său, dacă duhovnicul său lipseşte? 
     – Nu-i poate telefona duhovnicului său? Fratele uneori poate ajuta, alteori nu. Chiar în ciuda 
bunei lui intenţii, îl poate vătăma. La o nevoie lucrurile se aranjează printr-un telefon la 
duhovnic. Iar dacă nu poate comunica cu duhovnicul lui şi este ceva serios şi urgent, să-l 
întrebe pe un alt duhovnic. Este bine să-l întrebe pe duhovnicul său de mai înainte cu care 
duhovnic să se sfătuiască în acest caz, astfel încât să meargă la unul care are acelaşi duh. Pentru 
că fiecare inginer are planul său. Poate fi bun şi un plan şi celălalt, dar ele sunt diferite. 
      [1] În Mănăstirea Esfigmenu, 1953–1956. 
      [2] Sat din apropierea Sfântului Munte. 
      Extras din Nevoință duhovnicească – Cuviosul Paisie Aghioritul, Editura Evanghelismos. 
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 
 

Duminica a XXIV-a după Rusalii  
 

La Liturghie Apostolul de la Efeseni II, 14-22:           

      Fraţilor, Hristos este pacea noastră, El care a făcut din cele două ‒ una, surpând 
peretele din mijloc al despărţiturii, desfiinţând vrăjmăşia în trupul Său, legea 
poruncilor şi învăţăturile ei, ca, întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om 
nou şi să întemeieze pacea, şi să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un 
trup, prin cruce, omorând prin ea vrăjmăşia. Şi, venind, a binevestit pace, vouă celor 
de departe, şi pace celor de aproape; că prin El avem şi unii şi alţii apropierea către 
Tatăl, într-un Duh. Deci, dar, nu mai sunteţi străini şi locuitori vremelnici, ci sunteţi 
împreună-cetăţeni cu sfinţii şi casnici ai lui Dumnezeu, zidiţi fiind pe temelia 
apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos. 
Întru El orice zidire bine alcătuită creşte ca să ajungă un locaş sfânt în Domnul, în 
Care voi împreună sunteţi zidiţi, spre a fi locaş al lui Dumnezeu în Duh.  

 

La Liturghie Evanghelia după Luca VIII, 41-56: 
 

       În vremea aceea, a venit la Iisus un om al cărui nume era Iair şi care era    mai-
marele sinagogii. Şi, căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa Lui, că  
numai o fiică avea, ca de doisprezece ani, şi ea era pe moarte. Iar, pe când se ducea 
Iisus şi mulţimile Îl împresurau, o femeie, care de doisprezece ani avea curgere de 
sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei şi de nici unul nu putuse să fie 
vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit 
curgerea sângelui ei. Şi a zis Iisus: Cine ce s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, 
Petru şi ceilalţi care erau cu El au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te 
strâmtorează, şi Tu întrebi: Cine s-a atins de mine? Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine 
cineva, căci am simţit o putere care a ieşit din Mine. Atunci femeia, văzându-se 
vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce 
cauză s-a atins de El şi cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, 
credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace! Pe când încă vorbea El, a venit cineva de la 
mai-marele sinagogii, zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe Învăţătorul. Dar 
Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi. Şi, venind în casă, 
n-a lăsat  pe  nimeni  să  intre  cu  El  decât  numai  pe  Petru, pe Ioan şi pe Iacov, pe 
tatăl copilei şi pe mamă. Şi toţi plângeau şi se tânguiau pentru ea. Iar El a zis: Nu 
plângeţi; n-a murit, ci doarme. Şi râdeau de El, ştiind că a murit. Iar El, scoţând pe 
toţi afară şi apucând-o de mână, a strigat, zicând: Copilă, scoală-te! Şi duhul ei s-a 
întors şi a înviat îndată; şi a poruncit El să i se dea copilei să mănânce. Şi au rămas 
uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.   
 

 
 
 


