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Cugetări creştine 

            „Încetarea minunilor nu este o dovadă că Dumnezeu nu ne mai cinsteşte, ci, 
dimpotrivă, o dovadă că ne cinsteşte. A făcut aceasta pentru că voieşte să arate credinţa 
noastră, să arate că noi credem în El fără garanţii, fără minuni. Cei de pe vremea Apostolilor, 
dacă n-ar fi primit mai întâi semn şi garanţie, n-ar fi crezut ăn El despre cele nevăzute. Eu 
însă şi fără aceasta îmi arăt credinţa. Asceasta, dar, e pricina că nu se mai fac acum 
minuni.” (Sf.ăIoanăGur ădeăAură‒ăOmilia I la Rusalii, IV) 
 

Anunţuri 
          Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ă iulieă 2014,ă respectivă 6ă
octombrie‒20ă noiembrieă 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 9ăiunieă
2015, 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 
10ădecembrieă 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. În perioada 30 august ‒ 2 septembrie s-a lucrat la baza turnului de 
deasupra cafasului. Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la edificarea 
bisericii parohiale! ăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsituaţiiăneprev zuteă 

Luni,ă Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

19ăIXă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Marţi, Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

20ăIXă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Miercuri,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
21ăIXă2016 Oraă17.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ă Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

Joi,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
22ăIXă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Vineri, Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
23ăIXă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Sâmb t ,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
24ăIXă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaămare 

DUMINICA, ORAăăă7.30:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI 

25ăIXă2016,ă ORAăăă7.50:ăUTRENIA 

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

(PESCUIREA ORAă18.00:ăVECERNIAă 
MINUNAT ) ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 



Comoara înţelepciuinii                                                         
 

preluată din Ziarul Lumina, vineri, 16 septembrie 2016  

 

MustrareaăluiăPlaton 
 

ăăăăăO celebră misionară catolică, maica Tereza de Calcutta, le 
spunea surorilor de mănăstire alături de care viețuia următoarele 
cuvinte: „Prefer să faceți gre eli cu nevinovăție, decât să săvâr iți 
fapte bune cu grosolănie”. Paradoxal am spune, nu? i totu i, 
trebuie să învățăm să facem bine binele. Binele, dacă se face rău, 
nu mai este bine, nu mai reprezintă un act de iubire, ci lipsa 
acesteia.  
     Ne-a rămas de la Fericitul Augustin un îndemn pe care ar trebui 
să-l aplicăm în orice circumstanță ne-am afla. „Dacă înveți, învață 
din iubire, dacă mustri, mustră din iubire. Tot ce faci să fie din 
iubire i nimic din ceea ce lucrezi să nu aibă altă temelie, altă 
cauză”. Hristos ne-a învățat să-l corectăm pe cel care gre e te. Însă 
trebuie să o facem fără a-l umili, ci cu dragoste. Fără iubire, oricât 
de bun ar fi ceea ce întreprindem, vom crea numai neplăceri.  
     Unul dintre ucenicii foarte bogați ai filosofului Platon în timpul 
mesei de prânz l-a certat foarte sever pe unul dintre servitorii săi 
din cauza unei gre eli pe care acesta o făcut-o. Platon, care s-a aflat 
i el la masă, i-a spus: 

     ‒ Nu era mai bine să la i asta pe după aceea i să-l cerți 
deoparte?  
     Discipolul lui Platon, arogant, i-a replicat maestrului său:  
     ‒ Poate, dar nu era la fel de bine să-mi spui asta după aceea i 
deoparte? 

     ‒ Nu. i tii de ce? Pentru că nu am făcut acest gest ca să te 
umilesc în fața slugilor tale, ci ca să te fac să simți puțin ce a trăit 
servitorul tău atunci când l-ai mustrat aici, în văzul nostru, al 
tuturor. (Augustin Păunoiu, adaptare după o pildă din volumul „De 
vorbă cu Iisus”, Agustin Filgueiras Pita, Editura Sapientia, 2014)  

Texte din Sfânta Scriptură 
 

         DuminicaăaăXVIII-aădup ăRusaliiă 
 

La LiturghieăApostolul de la II Corinteni IX, 6-11:   
          Fraţilor, cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va şi secera, 
iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va şi secera. Fiecare să dea 
cum socoteşte cu inima sa, nu cu părere de rău, sau de silă, căci 
Dumnezeu iubeşte pe cel care dă cu voie bună. Şi Dumnezeu poate să 
înmulţească tot harul la voi, ca, având totdeauna toată îndestularea în 
toate, să prisosiţi spre tot lucrul bun, precum este scris: „Împărţit-a,   
dat-a săracilor; dreptatea Lui rămâne în veac”. Iar Cel ce dă sămânţă 
semănătorului şi pâine spre mâncare, vă va da şi va înmulţi sămânţa 
voastră şi va face să crească roadele dreptăţii voastre, ca întru toate să 
vă îmbogăţiţi, spre toată dărnicia care aduce prin noi mulţumire lui 
Dumnezeu.    

LaăLiturghieăEvanghelia după Luca V, 1-11:  
             În vremea aceea Iisus şedea lângă lacul Ghenizaret şi a văzut 
două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau 
mrejele. Atunci El, urcându-Se într-una din corăbii, care era a lui 
Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat şi, şezând în corabie, 
învăţa din ea mulţimile. Iar când a încetat să vorbească, i-a zis lui 
Simon: Îndepărteaz-o la adânc şi lăsaţi în jos mrejele voastre ca să 
pescuiţi. Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am 
trudit şi nimic n-am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. 
Şi, făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, încât li se rupeau 
mrejele. De aceea au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie să 
vină să-i ajute. Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile, încât erau 
gata să se scufunde. Iar Simon-Petru, văzând aceasta, a căzut în 
genunchi, înaintea lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt 
om păcătos! Căci spaimă îi cuprinsese, pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, 
pentru pescuirea atâtor peşti. Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui 
Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Şi a zis Iisus către Simon: Nu 
te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni. Şi, trăgând corăbiile 
la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El.  


