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Cugetări creştine 
 

    „În general vorbind, dacă am voi a cerceta cu 
amănunțime și am scărmăna cuvintele de ce și pentru 
ce, asupra proniei divine, ei bine secole întregi nu ne-ar 
ajunge.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Explicarea Epistolei 
către Efeseni, omilia XIX) 
 

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 

7 X 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

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

8 X 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

9 X 2019 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

10 X 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

11 X 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

12 X 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

13 X 2019, ORA   7.50: UTRENIA  

A XXI-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

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

SEMĂNĂTORULUI) ORA 15.00: VECERNIA MARE UNITĂ CU LITIE   



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina, miercuri, 2 septembrie 2019 
 

Fii bun ca să fii fericit! 
 

        Alexandru Vlahuță a fost un scriitor român care s-a născut în 1858 și a murit 
imediat după încheierea Primului Război Mondial, în 1919. Originar din Moldova, mai 
exact din județul Vaslui, Vlahuță a rămas în memoria posterității mai ales prin lucrarea 
„România pitorească”, „atlas geografic comentat, traversat de o caldă iubire de țară”, 
cum o definea criticul literar Dumitru Micu. Alexandru Vlahuță nu este studiat în 
școala românească de astăzi. Iar sufletul său generos și credința sa în Dumnezeu au 
rămas și mai puțin cunoscute celor care i-au urmat. Pe ele le vedem însă descoperite 
într-o scrisoare adresată de Vlahuță fiicei sale, Margareta. Scrisoarea sună astfel: Fiica 
mea dragă, să fii bună, să fii bună ca să poţi fii fericită!  
      Cei răi nu pot fi fericiţi. Ei pot avea satisfacţii, plăceri, noroc chiar, dar fericire nu. 
Nu, pentru că mai întâi nu pot fi iubiţi şi al doilea... al doilea, de! norocul şi celelalte 
pere mălăieţe, care se aseamănă cu el, vin de afară, de la oameni, de la împrejurări, 
asupra cărora n-ai nici o stăpânire şi nici o putere, pe când fericirea, adevărata fericire, 
în tine răsare şi în tine înfloreşte şi leagă rod când ţi-ai pregătit sufletul pentru el.  
      Şi pregătirea aceasta e operă de fiecare clipă. Când pierzi răbdarea, împrăştii tot ce 
ai câștigat şi iar trebuie să o iei de la capăt. De aceea vezi atât de puţini oameni 
fericiţi... Atâţia câți merită.  
      A, dacă nu ne-am iubi pe noi fără măsură, dacă n-am face atâta caz de persoana 
noastră şi dacă ne-am dojeni de câte ori am minţit, sau ne-am surprins asupra unei 
răutăţi, ori asupra unei fapte urâte, dacă în sfârşit ne-am examina mai des şi mai cu 
nepătimire, am ajunge să răzuim din noi partea aceea de prostie fudulă, de răutate şi de 
necinste murdară din care se îngraşă dobitocul ce se lăfăie în nobila noastră făptură.  
      Se ştie că durerea este un minunat sfătuitor. Cine-i mai deschis la minte trage 
învăţătură şi din suferințele altora.  
      Eu am mare încredere în voinţa ta. Rămâne să ştii doar ce vrei. Şi văd că ai început 
să ştii şi asta. Doamne, ce bine-mi pare că ai început să te observi, să-ţi faci singură 
mustrări şi să-ţi cauţi vină.  
      Aşa, fată dragă, ceartă-te de câte ori te simţi egoistă, de câte ori te muşcă de inimă 
şarpele răutăţii, al invidiei şi al minciunii. Fii aspră cu tine, dreaptă cu prietenii şi 
suflet larg cu cei răi. Fă-te mică, fă-te neînsemnată, de câte ori deşertăciunea te 
îndeamnă să strigi: „Uitaţi-vă la mine!” Dar mai ales aş vrea să scriu, de-a dreptul în 
sufletul tău, aceasta: „Să nu săvârșești niciodată o faptă a cărei amintire te-ar 
putea face vreodată să roşeşti”.  
      Nu e triumf pe lume, nici mulţumire mai deplină, ca o conştiinţă curată. Păstrează 
scrisoarea asta. Când vei ajunge la cincizeci de ani, o vei înţelege mai bine. Să dea 
Dumnezeu să o citeşti şi atunci cu sufletul senin de azi!  
      Te îmbrăţişez cu drag,  
      Alexandru Vlahuţă (Augustin Păunoiu)                
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XXI-a după Rusalii       
La Liturghie Evanghelia după Luca VIII, 5-15:  

 

      Zis-a Domnul pilda aceasta: Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi, 
semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului 
au mâncat-o. Şi alta a căzut pe piatră şi, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea 
umezeală. Şi alta a căzut între spini, iar spinii, crescând cu ea, au înăbuşit-o. Iar alta a 
căzut pe pământul cel bun şi, crescând, a făcut rod însutit. Acestea zicând, striga: Cine 
are urechi de auzit să audă! Şi ucenicii Lui Îl întrebau: Ce înseamnă pilda aceasta? El 
a zis: Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, iar celorlalţi, în 
pilde, ca, văzând, să nu vadă şi, auzind, să nu înţeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă: 
Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu; cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine 
diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască; iar cea 
de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceştia nu au 
rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Cea căzută 
între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar, umblând cu grijile şi cu bogăţia şi cu plăcerile 
vieţii, se înăbuşă şi nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei care, cu inimă curată 
şi bună, aud cuvântul, îl păstrează şi rodesc întru răbdare. După ce a spus aceasta, a 
strigat: Cine are urechi de auzit, să audă!  
  

A Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII 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.   

 
 
 


