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Cugetări creştine 
 

      „Multe fapte probează iubirea lui Dumnezeu: Mai întâi, că 
prin Sine a mântuit neamul omenesc, al doilea, că în ce stare 
fiind omenirea o a salvat, și al treilea, că unde a ridicat-o.” (Sf. 
Ioan Gură de Aur ‒ Comentariile sau Explicarea Epistolei 
către Efeseni, V) 
 

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   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

16 IX 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Marţi, Ora   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
17 IX 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

18 IX 2019 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

19 IX 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

20 IX 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

21 IX 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

22 IX 2019, ORA   7.50: UTRENIA  
A XVIII-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

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

MINUNATĂ) ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina, vineri, 13 septembrie 2019 
 

Ce dai, aceea primești 
 

        Viața este asemenea unui joc cu bumerangul, afirma scriitorul american Neale 
Donald Walsch. Gândurile, cuvintele și faptele noastre se întorc la noi, mai 
devreme sau mai târziu, cu o acuratețe năucitoare. De aceea, ar fi bine să oferim 
ceea ce am vrea să primim. Să dăruim ceea ce am dori să găsim. Şi să facem 
aceasta necondiţionat, fără aşteptări, fără îndoieli, fără suspiciuni. Doar atunci vom 
înţelege de ce acționăm așa cum acționăm, fiindcă ne vom trezi pe Tărâmul 
Binelui. Altfel, vom ajunge în situația fiului din pilda următoare.  
       Un fiu, după moartea tatălui său, a început să-și viziteze din ce în ce mai rar 
mama. Soția lui, care nu era apropiată de soacra sa, nu a dorit s-o primească în casa 
ridicată de fiul ei, nici ca el să o vadă prea des, și i-a sugerat să o interneze într-un 
azil de bătrâni. Băiatul femeii în vârstă, care era un soț docil, pentru a nu-și crea 
probleme cu o soție extrem de dificilă, a urmat sfatul acesteia. Așa că mergea la 
azil din când în când. Nevasta îl controla riguros și chiar dacă, declarativ, spunea 
că nu o deranjează vizitele fiului la mama lui, atunci când acesta era la 
așezământul de bătrâni, îl suna din 30 în 30 de minute pe mobil, întrebându-l 
insistent când vine acasă, fiindcă și acolo sunt treburi de rezolvat.  
        Zilele curgeau monoton la azil și lipsa întâlnirii cu fiul ei, dar mai cu seamă 
imposibilitatea bunicii de a-și vedea nepoții o dureau foarte tare.  
       Într-o dimineață însă, fiul bătrânei primeşte un telefon de la recepția azilului şi 
este rugat să se prezinte acolo deoarece mama lui e pe moarte. Fiul ajunge acolo şi 
o întreabă pe mama sa:  
       ‒ Ce vrei să fac pentru tine, mamă?  
       ‒ Seamănă iubire, fiule.  
        Băiatul a rămas puțin descumpănit la auzul acelor cuvinte.  
       ‒ Mai concret, mamă, ce să fac?  
       ‒ Uite, ai putea cumpăra niște ventilatoare pe care să le montezi în camere, 
fiindcă nu sunt, şi căldura, mai ales după-amiaza, este insuportabilă. Cumpără și 
câteva frigidere în plus deoarece nu sunt suficiente şi mâncarea adusă de rudele 
celor de aici se strică. Din cauza asta au fost nopți în care am fost nevoită să mă 
culc flămândă.  
       Fiul, șocat de această stare de fapt, a întrebat-o uimit:  
       ‒ De ce îmi ceri asta tocmai acum, de ce nu mi-ai spus mai devreme de toate 
aceste probleme?  
       ‒ Fiule, îi răspunse mama cu mult calm, eu sunt obişnuită cu greul, cu 
căldura şi cu foamea. Mi-e teamă însă pentru tine, fiindcă tu nu vei putea suporta 
toate aceste neajunsuri când la bătrânețe copiii tăi te vor trimite aici. (Augustin 
Păunoiu)                
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

       Duminica a XVIII-a după Rusalii  
 

La Liturghie Apostolul 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.    
 

    La Liturghie Evanghelia 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: Îndepărtea-
z-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.  
 
 
 


