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Cugetări creştine 
 

            „Nu e cu putinţă de a sluji lui Dumnezeu cu mulţumire, dacă nu-I mulţumim pentru 
toate, şi pentru ispite, şi pentru viaţă liniştită, adică să nu grăim nimic necuviincios, nimic 
necinstit, ci să ne umilim, ca astfel să devenim vrednici de cinste.” (Sf. Ioan Gur  de Aur ‒ 
Comentariile sau Explicarea Epistolei către Evrei, XXXIII)  
 

Anunţuri 
 

         Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18 iulie 2014, respectiv 6 octombrie
‒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 23 februarie şi 9 iunie 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 10 decembrie 2015. Din 22 
februarie 2016 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. Între 15 ‒ 23 
septembrie s-a înălţat cu 3 m. turnul central, iar din 30 septembrie s-a început zidirea bolţii 
acestuia.; ea a fost acoperită cu beton în 6 octombrie. Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai 
departe, după posibilităţi, la edificarea bisericii parohiale! 

 Programul poate suferi modific ri datorit  unor situa ii neprev zute  
 

Luni,  Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gur  de Aur 

17 X 2016 Ora 18.00: Rug ciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

Mar i, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gur  de Aur 

18 X 2016 Ora 18.00: Rug ciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

Miercuri,  Ora   8.00: Rug ciunile dimineții 
19 X 2016 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

  Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   8.00: Rug ciunile dimineții 
20 X 2016 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

 Ora 18.20: Vecernia mare cu litie 

VINERI, ORA   7.50: UTRENIA 

21 X 2016 ORA   9.10: ACATISTUL SF. M RTURISITORI 

SF. M RTURISITORI ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GUR  DE AUR 

ARDELENI ORA 18.00: VECERNIA  
 ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 

Sâmb t ,  Ora   8.00: Rug ciunile dimineții 
22 X 2016 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

  Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA, ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

23 X 2016,  ORA   7.50: UTRENIA 

A XXIII-A DUP  RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GUR  DE AUR 

(VINDECAREA DEMONIZATULUI  ORA 18.00: VECERNIA  
DIN INUTUL GHERGHESENILOR) ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 



Comoara înţelepciuinii                                                        
preluată din Ziarul Lumina, luni, 3 octombrie 2016  

 

Eşecul ca solu ie 
 

     Trăim într-o epocă a progresului, sau cel puţin aşa pare la exterior. Ne mişcăm într-o lume a eficienţei 
şi a etalării. De aceea, tindem să vorbim despre realizările noastre, fie ele cât de mărunte și, dimpotrivă, de 
cele mai multe ori resimţim drept un lucru neplăcut să discutăm despre eşecurile noastre. Ba chiar nici să ne 
gândim prea mult la astfel de lucruri nu voim. De ce oare? Pentru că ne temem de părerea pe care şi-o vor 
face alţii despre noi, dar şi mai mult ne temem de noi înşine, ca nu cumva acceptând - ferească Dumnezeu! 
- că avem şi noi eşecuri, să cădem în tristeţe sau în deznădejde.     
       De aceea, făcând o paralelă, te uimeşte atitudinea cu totul neobişnuită a sfinţilor, teribila lor conştiinţă 
a eşecului. De asemenea, sfinţii, spre deosebire de noi, nu se laudă niciodată cu realizările lor. De pildă, 
Sfântul Vasile cel Mare, care a fost o persoană cu o imagine publică deosebit de pregnantă în epoca sa 
deoarece a izbutit cu harul lui Dumnezeu să fie şi erudit, şi ascet, şi filantrop, nu afirmă nicăieri ca pe un 
titlu de glorie lucruri de genul: „am făcut studii la Athena”, „m-am nevoit atâta în pustie”, „am înfiinţat 
atâtea aziluri”, „am miluit atâţia oameni”, „mi-am împărţit toată averea”. El nu aminteşte nimic despre 
aceste lucruri, nici măcar în corespondenţa sa cu prietenii. De ce? Pentru că sfântul, în general, nu este 
preocupat de realizările lui. Sfântul e preocupat până la „obsesie” de greşelile, de eşecurile lui. Aceasta spre 
deosebire de mentalitatea noastră capitalistă, care socoteşte o virtute faptul de a te lăuda cu reuşitele, cu 
studiile, cu actele filantropice.     
       Mai ales în rugăciunile Părinţilor se observă această vădire a eşecului propriu într-o formă dramatică. 
Aşa se întâmplă, spre pildă, în rânduiala Sfintei Împărtăşanii, în prima rugăciune, unde Sfântul Vasile zice 
despre sine: „nevrednic sunt cerului şi pământului şi acestei vieţi trecătoare, pentru că m-am supus cu totul 
păcatului”, iar în rugăciunea a doua, Sfântul Ioan Hrisostom spune: „nu sunt vrednic, Doamne, nici în stare 
să intri în casa sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu şi surpat”, la fel Sfântul Simeon Noul Teolog se 
numeşte pe sine „cel de trei ori ticălos”, iar în rugăciunile dimineţii, Sfântul Macarie cel Mare zice 
„Doamne, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta”. Şi exemplele pot 
continua. Dar şi Mâşkin, eroul cel luminos din romanul Idiotul, obişnuia să repete fraza „eu sunt vinovat 
pentru toate”!  
       Însă trebuie lămurit faptul că afirmarea propriului eşec în cazul sfinţilor nu este deloc asociată cu 
disperarea, cu pesimismul sau cu depresia. Şi s-ar putea întreba cineva: De ce nu cad aceşti oameni în 
depresie? Pentru că, după cum se vede din cuvintele lor, ei nu se mai iau în seamă pe ei înşişi, nu se mai 
preţuiesc deloc pe ei înşişi. Aceşti oameni nu mai au orgoliu, mândrie personală sau altceva asemănător, pe 
care să le apere. Pentru că depresia, dincolo de motivele reale de întristare, apare datorită unei încrederi în 
sine, datorită unui anumit orgoliu că eu sunt cineva şi deci nu se cade să am un eşec. Din această pricină, 
orgoliul asociat cu eşecul produce cea mai dezastruoasă depresie. 
       Eşecul este propriu firii omeneşti ce se mişcă de sine. De aceea, sfinţii şi nevoitorii Bisericii percepeau 
realitatea eşecului ca pe o deznădăjduire totală de sine, dar ca nădăjduire deplină în Dumnezeu. Eşecul 
existenţial este doar al omului vechi, ce trebuie lepădat, ca să locuiască întru noi harul Duhului Sfânt. Doar 
Acesta va reînnoi sufletul şi mintea, ne va face făptură nouă, fără eşecuri. Însă asta nu se va putea întâmpla 
atâta vreme cât noi ne lăudăm cu micile şi efemerele noastre realizări şi ne temem să recunoaştem că noi 
prin noi înşine am eşuat. Acest fapt se vede foarte lămurit chiar în viaţa Sfinţilor Apostoli, care, după 
răstignirea Mântuitorului, ca oameni eşuaseră cu totul. Se risipiseră toţi şi de frică se aflau încuiaţi într-o 
casă. Uitaseră toate minunile şi învăţăturile Mântuitorului. Dar după pogorârea Duhului Sfânt întru ei, au 
renăscut şi au reuşit să schimbe întreaga lume, pentru că harul Duhului lucra cu putere în ei.  
        Aşadar, am putea încheia spunând că cel care încă este plin de sine şi nu-şi simte propriul eşec într-un 
mod foarte palpabil nu poate întrezări nici o ieşire din impasul său existenţial. Doar prin conştiinţa eşecului 
e cu putinţă să întrezărească soluţia. Căci, în definitiv, ce este eşecul? Este expresia deplină a omului vechi, 
adică, a inimii vechi, a simţirii vechi, a minţii vechi, pe care avem poruncă să le înlocuim cu „mintea lui 
Hristos”, dacă ne dorim reuşite adevărate. (Nicuşor Deciu) 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

         Vineri, 21 octombrie,  
Sfinţii Mărturisitori Ardeleni 

 

La Liturghie Evanghelia după Luca VIII, 8-12:  
 

            Zis-a Domnul: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, şi Fiul 
Omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Iar cel ce se va 
lepăda de Mine înaintea oamenilor, lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 
Oricui va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului, i se va ierta; dar celui ce 
va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta. Iar când vă vor duce în sinagogi 
şi la dregători şi la stăpâniri nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi răspunde, că Duhul 
Sfânt vă va învăţa, chiar în ceasul acela, ce trebuie să spuneţi.   
 

Duminica a XXIII-a dup  Rusalii  
 

 La Liturghie Evanghelia după Luca VII, 11-16:  
 

           În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ţinutul Gherghesenilor, care este 
în faţa Galileii. Şi, ieşind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea 
demon şi care de multă vreme nu mai punea haină pe el şi în casă nu mai locuia, 
ci prin morminte. Văzându-L pe Iisus, a strigat, a căzut înaintea Lui şi cu glas 
mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt?   Rogu-Te, 
nu mă chinui!, fiindcă poruncea duhului necurat să iasă din om, pentru că de 
mulţi ani îl stăpânea; şi era legat în lanţuri şi în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând 
legăturile, era dus de demon, în pustie. Şi l-a întrebat Iisus, zicând: Care-ţi este 
numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulţi intraseră în el. Şi-L rugau să nu 
le poruncească să meargă în adânc. Şi era acolo o turmă mare de porci, care 
păşteau pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să intre în ei; iar El le-a îngăduit. 
Şi, ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe ţărm în 
lac şi s-a înecat. Iar păzitorii, văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au vestit în 
cetate şi prin sate. Atunci au ieşit locuitorii să vadă ce s-a întâmplat şi au venit la 
Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră demonii, îmbrăcat şi întreg la minte, 
şezând jos, la picioarele lui Iisus, şi s-au înfricoşat. Iar cei ce văzuseră le-au spus 
cum a fost izbăvit demonizatul. Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din ţinutul 
Gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Atunci El, 
intrând în corabie, S-a întors înapoi. Iar bărbatul din care ieşiseră demonii Îl ruga 
să rămână cu El. Iisus însă i-a dat drumul, zicând: Întoarce-te în casa ta şi spune 
cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi el a plecat, vestind în toată cetatea cât bine i-a 
făcut Iisus.  


