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Cugetări creştine 

            „Pilda aceasta (Matei XVIII) n-a spus-o Domnul despre talanţi şi despre dinari, ci de 
mulţimea păcatelor şi greşelilor noastre, ca să aflăm că noi, deşi suntem datori Stăpânului cu 
zeci de mii de păcate, totuşi, pentru nespusa Lui iubire de oameni, primim iertare de la El. Dar 
dacă suntem cruzi şi neomenoşi faţă de semenii noştri, faţă de cei de aceeaşi fire cu noi, dacă nu 
le iertăm greşelile ce ni le greşesc nouă, ci le purtăm ură şi duşmănie pentru aceste păcate 
neînsemnate ‒ căci câtă deosebire este între o sută de dinari şi zece mii de talanţi tot atât de 
mare deosebire este între păcatele ce le facem noi lui Dumnezeu şi păcatele ce ni le fac nouă 
semenii noştri ‒, atunci, vom atrage asupra noastră noastră mânia Stăpânului şi El va porunci să 
fim cercetaţi şi  osândiţi şi pentru păcatele pentru care primiserăm iertare mai înainte.” (Sf.ăIoană
Gur ădeăAură‒ăOmilii la Facere, XXVII, VII) 
 

Anunţuri 

          Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ăiulieă2014,ărespectivă6ăoctombrie
‒20 noiembrie 2014 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 9ăiunieă2015, 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 
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Comoara înţelepciuinii                                                         
 

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 23 august 2016  
 

Fiiămulţumităcuăceeaăceăai! 
 

ăăăăă„Am blestemat faptul că nu am pantofi până când am întâlnit un om fără picioare“, spune 
un proverb persan. Atunci când nu apreciezi ceea ce ai, o excelentă terapie pentru a deveni 
mulțumit este să privești la cei care o duc mai rău decât tine. Doar atunci vei descoperi 
bogăția pe care o deții, posibilitățile care-ți sunt la îndemână pentru a progresa și mai mult. A 
ne pierde cumpătul atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am fi dorit nu e o soluție, în 
schimb, un eventual duș rece, o cumpănă dificilă în viață, ne poate trezi din insatisfacția care 
ne bântuie sufletul fără opreliște.    
       Ana este o mamă care muncește enorm. Să lucrezi ca învățătoare și să ai o familie cu trei 
copii năzdrăvani nu e ușor. Pentru cine nu știe cum e în învățământ, termenul care ar 
caracteriza cel mai bine situația este unul singur: crunt. Ana se întorcea ruptă de oboseală de 
la școală și stoarsă de toată energia nu mai reușea să împlinească și celelalte sarcini de acasă: 
făcut mâncare și curat, spălat, supravegheat copiii la scrierea temelor.  
       Într-o zi, nemaiputând suporta presiunea, s-a adresat unui psihoterapeut: 
       ‒ Am ajuns la capătul puterilor. Ce pot să fac? 

       Terapeutul a îndemnat-o să aștepte până la vacanța ce se apropia și atunci să invite toate 
rudele să stea acasă la ea. Ba, pe deasupra, să le roage pe acestea să-și aducă toți copiii și 
animalele de casă. După cum vă puteți lesne imagina, la mijlocul primei săptămâni de 
vacanță, Ana a solicitat o nouă consultație urgentă la terapeutul ei.  
       ‒ Ce mi-ați făcut?, l-a întrebat. Casa mea a devenit un ospiciu de nebuni. E mai rău ca 
niciodată. Acum, în loc de trei copii care se ceartă, sunt aproape o duzină care se iau la harță 
între ei. Trăiesc în haos. Gălăgia este infernală. E mai rău decât dacă aș fi pe un câmp de 
luptă.  
       ‒ Îmi pare rău, a răspuns terapeutul calm. Aveți dreptate. Animalele au fost deja prea 
mult. Găsiți pe cineva care să aibă grijă de ele pentru restul vacanței.  
       Ana s-a dus acasă, simțindu-se parcă puțin mai ușurată, dar după doar câteva zile s-a 
reîntors la cabinet.  
       ‒ Încercați să mă înnebuniți?, l-a întrebat mânioasă pe terapeut. Am scăpat de animale, 
dar casa e tot un iad. Toți oamenii ăia, fiecare cu tabietul lui, unul vrea să urmărească meciul 
la televizor, altul vrea să se odihnească, cineva taie o bucată de lemn la traforaj, altcineva 
gătește mâncare. E o hărmălaie continuă. De la trezire până la culcare. Nu mai rezist. Calc pe 
copii oriunde mă întorc.  
       ‒ Regret situația creată. Aveți dreptate. E momentul să vă trimiteți toate rudele înapoi la 
casele lor. 
       Femeia a făcut așa cum i s-a indicat.  
       Următoarea consultație a avut loc mult mai târziu. Ana a intrat în cabinet cu zâmbetul pe 
buze.          
       ‒ E minunat acum. Mi-ați salvat căsnicia și familia. Viața mea este atât de pașnică și 
liniștită. Casa a devenit mare și spațioasă odată cu plecarea rudelor cu animalele lor. E plăcut 
să-mi aud propriii copii jucându-se sau chiar certându-se puțin. Sunt o femeie fericită. 
(Augustin Păunoiu)       

Texte din Sfânta Scriptură 

 

Luni,ă29ăaugust,ă 
T iereaăcapuluiăSfântuluiăIoanăBotez torul 

LaăLiturghieăEvanghelia 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. 
 

DuminicaăaăXI-aădup ăRusaliiă 
LaăLiturghieăEvanghelia după Matei XVIII, 23-35:  

            Zis-a Domnul pilda aceasta: Asemănatu-s-a împărăţia cerurilor omului împărat care a 
voit să facă socoteala cu slugile sale. Şi, începând să facă socoteala, i s-a adus un datornic cu 
zece mii de talanţi. Dar, neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el 
şi femeia şi copiii şi toate câte are, ca să se plătească datoria. Deci, căzându-i în genunchi, 
sluga aceea i se închina, zicând: Doamne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot! Iar stăpânul 
slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. Dar, ieşind, sluga 
aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el şi care-i datora o sută de dinari. Şi punând 
mâna pe el, îl sugruma zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator! Deci, căzând cel ce era slugă ca şi el, 
îl ruga zicând: Mai îngăduieşte-mă şi îţi voi plăti! Iar el nu voia, ci, mergând, l-a aruncat în 
închisoare până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând deci cele petrecute, s-au întristat 
foarte mult şi, venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul 
său îi zise: Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea, 
oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă de tine? Şi, 
mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce-i va plăti toată datoria. Tot aşa 
şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă fiecare dintre voi nu va ierta greşelile fratelui 
său, din toată inima.   


