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Cugetări creştine 
 

      „Atât de puternică este virtutea! Oriunde se arată, biruie 
și stăpânește. După cum soarele când răsare alungă tot 
întunericul, tot așa virtutea când se arată, izgonește răul și 
păcatul.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Facere, LXII, 
III) 
 

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   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

26 VIII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Marţi, Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

27 VIII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Miercuri,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

28 VIII 2019 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

 Ora 19.00: Vecernia mare cu litie 

JOI,  ORA   7.45: UTRENIA  

29 VIII 2019 ORA   9.10: ACATISTUL SF. IOAN  BOTEZĂTORUL 

TĂIEREA CAPULUI ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

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

BOTEZĂTORUL ORA 15.00: VECERNIA   

Vineri, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

30 VIII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

SÂMBĂTĂ, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

31 VIII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

1 IX 2019, ORA   7.50: UTRENIA  

A XI-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(PILDA DATORNICULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
NEMILOSTIV) ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina, sâmbătă, 17 august 2019 
 

Singura certitudine din viața noastră 
 

        E sâmbătă şi Biserica face în această zi pomenirea morţilor. Atunci când suntem 
tineri credem că moartea se află departe de noi, deşi ea este mai aproape decât ne-am 
putea închipui. O dovedeşte şi plecarea din această viaţă a părintelui Marius Bărăscu, un 
preot din satul Parava, judeţul Bacău, care urma să aniverseze 35 de ani, decedat în urma 
unui accident de maşină pe drumul de întoarcere de la mănăstirea Sihla spre casă.  
       Ne temem de moarte pentru că ea înseamnă pentru majoritatea dintre noi ieşirea din 
conştienţa de sine şi intrarea într-o zonă complet necunoscută nouă până atunci, asemenea 
unei uitări de sine. Deşi ne sperie acest lucru, cu toţii ne ducem în fiecare seară la culcare 
şi ne pierdem complet, fără nici o teamă, într-un somn adânc. De ce oare? Pentru că 
absolut toţi suntem siguri, într-o mare măsură nejustificat de siguri, că ne vom trezi în 
dimineaţa următoare.  
       Ne încredem în faptul că zorile următoare vor răsări pentru noi şi că somnul este doar 
o experienţă vremelnică. Şi totuşi, există un risc mare în a închide ochii şi a adormi 
definitiv. Nu există loc mai periculos decât patul în care ne odihnim noaptea. O arată şi 
pilda următoare.  
       Un ţăran s-a întâlnit odată cu un marinar. Primul, lucrător al pământului, afirma cu 
nonşalanţă că nu şi-ar risca viaţa pe mare în ruptul capului şi că nu vede altă meserie mai 
primejdioasă decât cea de marinar. Atunci când marinarul l-a întrebat de ce credea 
aceasta, ţăranul i-a răspuns:  
       ‒ Unde a murit tatăl tău? 
       ‒ Pe mare, a fost răspunsul scurt.  
       ‒ Şi bunicul tău? 
       ‒ Tot pe mare, a continuat marinarul.  
       ‒ Îmi pare rău că nu înţelegi, îi zise ţăranul, tot nu vezi cât e de periculoasă această 
meserie? 
       Însă marinarul nu era un om lipsit de înţelepciune. Aşa că i-a răspuns ţăranului cu 
aceeaşi monedă şi l-a întrebat:  
       ‒ Tatăl tău unde a murit? 
       ‒ A murit în pat, a răspuns țăranul fără să gândească unde vroia să bată cu întrebarea 
partenerul de discuție.  
       Dar marinarul a continuat: 
       ‒ Dar bunicul tău? 
       ‒ Tot în pat, a venit răspunsul sec. 
       ‒ Iartă-mă, dar chiar că nu mai pricep nimic, încă mai îndrăzneşti să te culci în pat în 
fiecare noapte?  l-a mai întrebat marinarul neaşteptând replica ţăranului care fusese pus 
într-o teribilă încurcătură.  
       În viaţă nu putem fi siguri de absolut nimic. Nici de faptul că vom reuşi într-o 
privinţă sau alta, că vom fi bogaţi sau sănătoşi. Dar un singur lucru e neîndoielnic în ceea 
ce ne priveşte: vom face neapărat cunoştinţă cu moartea. Trebuie să fim conştienţi de 
aceasta şi să o privim ca pe o parte inevitabilă a unui proces de creştere spre starea 
deplinei noastre maturităţi umane.  (Augustin Păunoiu)                
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură        
       Joi, 29 august,  

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul 
La Liturghie Evanghelia 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. 

 

Duminica a XI-a după Rusalii   
    La Liturghie Evanghelia 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, milostivin-du-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.  

 
 
 


