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Cugetări creştine 
 

      „Să disprețuim lauda oamenilor. Până când vom fi oare atât 
de mici de suflet, căutând numai jos la pământ? Până când, oare,  
vom dăinui a ne târî aici jos pe pământ, în vreme ce Dumnezeu 
ne ridică până la cer?” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Tâlcuiri la 
Epistola a doua către Corinteni, 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   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

23 IX 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Marţi, Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
24 IX 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

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

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

26 IX 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

27 IX 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

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

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

29 IX 2019, ORA   7.50: UTRENIA  
A XIX-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(PREDICA DE PE MUNTE ‒ ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
IUBIREA VRĂȘMAȘILOR) ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina, marți, 17 septembrie 2019 
 

A ști să ceri 
 

        Nu există om pe pământ care să nu se fi rugat niciodată. Și când spun 
asta nu mă refer numai la rugăciunea către Dumnezeu, ci și la rugămintea 
către alți oameni. De la regi și împărați la obișnuiții muncitori, de la 
generali la țăranii care muncesc cu mâinile lor pământul pentru hrana de 
toate zilele, de la miniștri la cei care stau pe câmp în arșița soarelui și 
păzesc animalele, cu toții chemăm mila lui Dumnezeu asupra noastră și 
ajutorul celor de lângă noi când nu putem dovedi singuri sarcinile care ne 
stau în față.  
      A ști să ceri cu simplitate predispune la a da. Atitudinea smerită 
deschide inima interlocutorului, a celui de la care ceri bunăvoință. 
Dimpotrivă, atitudinea exigentă și arogantă face ca cel de lângă tine să se 
închidă în mod instinctiv.  
      La fel se întâmplă cu Dumnezeu, la fel se întâmplă și cu oamenii. E de 
ajuns să ne aducem aminte de fariseu și de vameș din bine cunoscuta pildă 
rostită de Hristos. Astăzi vă voi spune totuși altă pildă.  
      Un cerșetor orb stătea la intrarea unui restaurant cerând milostenie. 
Atârnat de gâtul său ținea un carton pe care scria:  
       ‒ Dați-mi de pomană. Sunt un biet orb. 
      Din întâmplare, la acel restaurant au mers să mănânce angajații unei 
firme de publicitate. Președintele firmei, trecând prin fața cerșetorului, i-a 
spus:  
       ‒ Nu am să-ți dau pomană, însă lasă-mă să scriu ceva pe cartonul 
legat de gâtul tău.  
      Apoi a scos un pix și a adăugat trei cuvinte pe mica pancartă a celui 
amărât.  
      Două ore mai târziu, când au ieșit din restaurant, trecând prin fața 
cerșetorului, acesta îi simți după glas pe cei care nu-i dăduseră milă, dar  i-
au scris ceva pe cartonul său.  
      ‒ Ce ați scris pe el?, i-a întrebat curios nevoiașul. În aceste două ore 
am primit mai mult decât în două săptămâni. 
      Pe carton erau scrise cuvintele:  
      ‒ Dați-mi de pomană. Sunt un biet orb. Și este primăvară. (Augustin 
Păunoiu)                
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

       Duminica a XIX-a după Rusalii  
 
 

La Liturghie Apostolul de la II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9:   
       

      Fraţilor, Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus, Cel ce este 
binecuvântat în veci, ştie că nu mint! În Damasc, dregătorul regelui Areta 
păzea cetatea Damascului, ca să mă prindă, şi printr-o fereastră am fost lăsat 
în jos, peste zid, într-un coş, şi am scăpat din mâinile lui. Dacă trebuie să mă 
laud, nu-mi este de folos, dar voi veni totuşi la vedenii şi la descoperiri de la 
Domnul. Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani ‒ fie în trup, 
nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca 
acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de om ‒ fie în trup, fie în 
afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie, că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte 
de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Pentru unul ca acesta 
mă voi lăuda; iar pentru mine însumi nu mă voi lăuda decât numai în 
slăbiciunile mele. Căci chiar dacă aş vrea să mă laud, nu voi fi fără minte, 
căci voi spune adevărul; dar mă feresc de aceasta, ca să nu mă socotească 
nimeni mai presus decât ceea ce vede sau aude de la mine. Şi pentru ca să 
nu mă trufesc cu măreţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, 
un înger al satanei, să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru 
aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine; şi mi-
a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârşeşte în 
slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile 
mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos.  
 

    La Liturghie Evanghelia după Luca V, 1-11: 
 

       Zis-a Domnul: Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi 
asemenea. Şi, dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Că şi 
păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei; şi, dacă faceţi bine celor ce vă fac 
vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii fac acelaşi lucru; iar 
dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire 
puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească 
înapoi întocmai. Însă voi iubiţi-i pe vrăjmaşii voştri şi face-ţi-le bine şi daţi 
cu împrumut fără să nădăjduiţi nimic în schimb, iar răsplata voastră va fi 
multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi. 
Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv este.      
 
 
 


