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Cugetări creştine 
 

      „Credința este totul; dacă ea va întări pe cineva, inima lui 
va sta în siguranță. Așadar credința întărește, în timp ce 
raționamentele clatină.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ 
Comentariile sau Explicarea Epistolei către Evrei, XXXIII) 
 

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. Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după 
posibilităţi, la împodobirea bisericii parohiale!  

    Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

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

8 VII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Marţi, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

9 VII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Miercuri,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

10 VII 2019 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

11 VII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Vineri, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

12 VII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Sâmbătă, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

13 VII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

14 VII 2019, ORA   7.50: UTRENIA  

A IV-A DUPĂ PAŞTI ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

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

SLUGII SUTAȘULUI) ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina, miercuri, 26 iunie 2019 
 

Neîncrederea în celălalt 
 

        În topul neajunsurilor de care suferă românii, pe primul loc se 
situează lipsa de încredere. De încredere în cel de lângă noi. Nu e o 
tară ancestrală, transmisă prin ereditate, ci ea s-a dezvoltat și a 
culminat în anii comunismului, care a ridicat la rang de virtute 
delațiunea, denunțarea cu rea intenție a celuilalt, pentru profit personal.  
      Neîncrederea, în anumite limite, și cu bună credință, ne ferește de 
numeroase neplăceri. Dar fără încredere, nici o relație socială, 
profesională, dar mai ales nici o legătură economică sau alianță 
militară nu pot exista. E adevărat, noi, românii, în istorie, am fost 
trași pe sfoară de mulți în care ne-am pus încrederea și care ne-au 
înșelat. Dar asta este o altă poveste. Pilda de astăzi ne vorbește despre 
încredere.  
      Un discipol l-a întrebat odată pe Confucius:  
      ‒ Care sunt principalele elemente ale unei bune guvernări? 
      Maestrul a răspuns simplu: asigurarea populației cu alimente, o 
armată bine pregătită și capabilă să facă față oricăror provocări și o 
populație unită, care să aibă încredere în sine.  
      ‒ Dacă ar trebui să renunți la unul din cele trei elemente, la care ai 
renunța, înțeleptule? 
      ‒ La arme, la armată. Necesită costuri foarte mari. 
      ‒ Bun. Și dacă ar fi nevoie să te mai dispensezi de încă un element, 
care ar fi acela?, a insistat discipolul.  
      ‒ Alimentele. Aș renunța la hrana pentru populație.  
      ‒ Bine, dar fără alimente, oamenii ar muri de foame!, a replicat 
mirat ucenicul.  
      ‒ Știu, însă moartea a fost din timpuri imemoriale destinul oricărei 
ființe umane. În schimb, un popor care nu mai are încredere în sine și 
mai ales în conducătorii lui este cu adevărat pierdut.  
      Conducătorii comuniști ai României în mod sigur nu l-au citit pe 
Confucius. Dar cei care au urmat după 1989? (Augustin Păunoiu)                
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a patra după Rusalii 
La Liturghie Evanghelia după Matei VIII, 5-13: V, 1-15:  

 

       În vremea aceea, pe când Iisus intra în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, 
rugându-L, şi zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se 
cumplit. Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: 
Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai spune un cuvânt şi 
se va vindeca sluga mea. Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine 
ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: 
Fă aceasta, şi face. Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis celor ce veneau după El: 
Adevărat grăiesc vouă: Nici în Israel n-am găsit atâta credinţă. Şi zic vouă că mulţi 
de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu 
Iacov în Împărăţia cerurilor. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai 
din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, 
fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela.   
 

     Duminica a patra după Rusalii, 
  a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic 

La Liturghie Evanghelia după Ioan XVII, 1-13:  
 

        În vremea aceea Iisus, ridicându-Şi ochii către cer, a zis: Părinte, a venit 
ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească, precum I-ai dat 
stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat 
Lui. Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe 
pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârşit. Şi acum, preaslăveşte-Mă 
Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine, mai înainte de a fi 
lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi 
erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte 
Mi-ai dat sunt de la Tine; căci cuvintele pe care Mi le-ai dat, Eu le-am dat lor, iar 
ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut că Tu  
M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe 
care Mi i-ai dat, că sunt ai Tăi. Şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale 
Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Şi Eu nu mai sunt în lume,iar ei în lume sunt şi 
Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, pe cei care Mi i-ai dat, ca 
să fie una, precum suntem Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele 
Tău, pe cei ce Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul 
pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la Tine şi pe acestea le 
grăiesc în lume, pentru ca bucuria Mea să o aibă deplină în ei.   

 
 
 


