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Cugetări creştine 
 

            „Este cu neputinţă omului să stea de vorbă cu Dumnezeu fără lucrarea Duhului; 
harul trebuie să fie de faţă, să ne ajute în sfintele noastre nevoinţe; şi aşa să intre, să ne 
plece genunchii noştri ca să ne rugăm şi să cerem. Pentru că a sta de vorbă cu 
Dumnezeu e mai mult decât a sta de vorbă cu oamenii, de aceea trebuie să vină harul  
Duhului ca să ne întărească, să ne dea îndrăznire şi să ne arate cât e de mare cinstea de 
a sta de vorbă cu Dumnezeu.” (Sf.ăIoanăGur ădeăAură‒ăDespre rugăciune, II) 
 

Anunţuri 
 

          Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ă iulieă 2014,ă respectivă 6ă
octombrie‒20ănoiembrieă2014 la bunul mers al lucrărilor de construcţie la lăcaşul de 
închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. S-a continuat între 23ăfebruarie şi 9ă
iunieă2015, ajungându-se cu zidăria la cota 7,00 m., respectiv s-au realizat cupolele din 
cărămidă plină ce au fost acoperite cu beton, turnându-se în aceeaşi perioadă şi 
centurile. Din 9 noiembrie s-au reluat acţiunile de înălţare, pentru ca în ultima perioadă 
să fie efectuate lucrări premergătoare turnării unei noi centuri, lucrare înfăptuită în 24 
noiembrie; din 2 decembrie s-a început lucrul la structura metalică a viitoarelor grinzi, 
manoperă finalizată în 10ă decembrieă 2015. Din 22ă februarieă 2016ă s-a lucrat, la 
pregătirea cu material lemnos a viitoarei etape, respectiv a zidăriei cu cărămidă plină, 
ce a fost acoperită cu beton în 21 martie; grinzile au fost umplute cu beton în 24 martie. 
Între 4 şi 12 aprilie s-a lucrat la zidăria turnului central şi apoi s-a continuat din 13 
iulie. Din 3 august turnul central a început să prindă contur. Vă rugăm să contribuiţi, şi 
pe mai departe, după posibilităţi, la edificarea bisericii parohiale! ăăăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsituaţiiăneprev zuteă 

Luni,ă Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

22ăVIIIă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Marţi, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

23ăVIIIă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Miercuri,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
24ăVIIIă2016 Oraă17.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

Joi,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
25ăVIIIă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Vineri, Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
26ăVIIIă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Sâmb t ,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
27ăVIIIă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaămare 

DUMINICA, ORAăăă7.30:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI 

28ăVIIIă2016,ă ORAăăă7.50:ăUTRENIA 

AăX-AăDUP ăRUSALII ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

(VINDECAREAă ORAă18.00:ăVECERNIAăMAREăCUăLITIE 

LUNATICULUI) ORAă18.45:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 



Comoara înţelepciuinii                                                         
 

preluată din Ziarul Lumina, sâmbătă, 13 august 2016  

 

S biiădeăaur 
 

ăăăăăSunt extrem de rari sportivii care în activitatea lor competițională obțin 
numai succese. Din când în când mai și ratează. E omenesc. Însă doar marii 
sportivi consideră eșecul un eveniment temporar, nu o boală de lungă 
durată. 
     Concursul individual de spadă feminin de la Rio a lăsat un gust amar 
românilor. Rând pe rând spadasinele noastre au părăsit planșa fără ca măcar 
una să țintească la o medalie de bronz sau argint. Nu știu câte speranțe își 
puseseră cele patru fete în acea zi, dar un rezultat dezastruos poate să te 
demoralizeze complet. Sau, dimpotrivă, să te mobilizeze exemplar. E ceea 
ce s-a întâmplat în proba de spadă pe echipe. România a bătut pe rând 
Statele Unite ale Americii, Rusia și în finală, China.  
     Succesul, dacă îl analizăm cum trebuie, reprezintă o călătorie, nu o 
destinație. O călătorie, fiindcă a te perfecționa, a fi mai bun trebuie să fie un 
deziderat de o viață, nu ceva care trebuie urmărit doar un timp limitat. 
Altfel, „Cel care nu privește înainte rămâne în urmă”, spune un proverb 
spaniol.  
     Succesul mai înseamnă un lucru. Înseamnă, pe lângă a primi, și a da. Să 
luăm de pildă succesul fetelor la spadă care au scris istorie în acest sport 
prin reușita lor. Ele au obținut aurul olimpic. Dar câtă bucurie au dăruit țării 
întregi prin această medalie! Pe câți din România nu-i va motiva de acum 
înainte această victorie a lor? Câtă speranță și optimism nu au revărsat în 
inimile sportivilor de la juniorat care abia acum pășesc spre marea 
performanță! 
     Am mai învățat un lucru din victoria echipei de la spadă, ceva care 
lipsește românilor. Faptul că nimeni nu poate să joace rolul unei echipe 
întregi. Nimeni nu este invincibil luat individual, nici capabil să răstoarne 
lumea. Unirea este puterea. Avem nevoie unii de alții. Avem nevoie de 
încredere unii în alții. A venit vremea să încetăm a crede că descurcatul de 
unul singur ne va face să găsim succesul ca țară. E momentul să creem 
legături între noi. Unu este un număr mult prea mic pentru a atinge măreția 
pe care o presupune succesul. (Augustin Păunoiu) 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

DuminicaăaăX-aădup ăRusaliiă 
 

La LiturghieăApostolul de la I Corinteni IV, 9-16:   
 

             Fraţilor, Dumnezeu, pe noi, apostolii, ne-a arătat ca pe cei din urmă 
oameni, ca pe nişte osândiţi la moarte, fiindcă ne-am făcut privelişte lumii 
şi îngerilor şi oamenilor. Noi suntem nebuni pentru Hristos; voi însă 
înţelepţi întru Hristos. Noi suntem slabi; voi însă sunteţi tari. Voi sunteţi 
întru slavă, iar noi suntem întru necinste! Până în ceasul de acum 
flămânzim şi însetăm; suntem goi şi suntem pălmuiţi şi pribegim, şi ne 
ostenim, lucrând cu mâinile noastre. Ocărâţi fiind, binecuvântăm. 
Prigoniţi fiind, răbdăm. Huliţi fiind, ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul 
lumii, ca măturătura tuturor, până astăzi. Nu ca să vă ruşinez vă scriu 
acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe nişte copii ai mei iubiţi. Căci de aţi 
avea zeci de mii de învăţători în Hristos, totuşi nu aveţi mulţi părinţi. Căci 
eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos. Deci, vă rog, să-mi fiţi 
mie următori, precum şi eu lui Hristos.  

 

LaăLiturghieăEvanghelia după Matei XVII, 14-23:  
 

              În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind 
înaintea Lui şi zicând-I: Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatic 
şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă. Şi l-am dus la 
ucenicii Tăi, însă ei n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: 
O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când 
vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l aici la Mine! Şi Iisus l-a certat şi 
demonul a ieşit din el şi copilul    s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, 
apropiindu-se ucenicii de Iisus, I-au zis de o parte: De ce noi n-am 
putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puţina voastră 
credinţă. Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă cât un 
grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo 
şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă. Dar acest neam de 
diavoli nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post. Pe când străbăteau 
Galileea, Iisus le-a spus: Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor    
şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia. 


