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Cugetări creştine 
 

    „Toată lume știe că rugăciunea este începutul oricărui 
bine și pricina mântuirii și a vieții veșnice.” (Sf. Ioan 
Gură de Aur ‒ Despre rugăciune, cuvântul II) 
 

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   7.40: UTRENIA  
14 X 2019 ORA   9.10: ACATISTUL SF. CUV. PARASCHEVA 
SF. CUV. ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
PARASCHEVA ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 15.00: VECERNIA  
Marți, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
15 X 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
16 X 2019 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
17 X 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
18 X 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
19 X 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  
DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
20 X 2019, ORA   7.50: UTRENIA  
A XXIII-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(VINDECAREA DEMONIZATULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
DIN ȚINUTUL GHERGHESENILOR) ORA 15.00: VECERNIA MARE UNITĂ CU LITIE   



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina, marți, 27 august 2019 
 

Mândria și mântuirea 
 

        Despre împlinirea propriei voințe în viața noastră și despre căutarea voii lui 
Dumnezeu s-au spus și scris multe. De câte ori omul a preferat voia sa celei 
dumnezeiești, de tot atâtea ori a greșit. Plasa noastră de siguranță pentru a nu greși 
în viață rămâne urmarea voii lui Dumnezeu. Deși voia Sa nu coincide mereu cu 
ceea ce ne place, ci cu ceea ce este spre folosul real al cererilor noastre. Domnul 
este cârmuitorul vieții noastre. El știe mai bine decât noi cele de care avem nevoie. 
Acesta este motivul pentru care nu e cazul să ne ridicăm împotriva lui Hristos. Să 
primim cu iubire ceea ce ne dă. Iar voia sa o vom vedea mai devreme sau mai 
târziu că a fost mântuitoare prin rezultatele, prin roadele ei.  
       Însă noi înțelegem cu anevoie acest lucru. Numai atunci când trec clipele grele 
și la un moment dat privim înapoi, atunci ne dăm seama că așa trebuia să se 
întâmple și că, în cele din urmă, toate s-au petrecut foarte bine.  
       Maica Gavrilia Papaiannis, o faimoasă misionară ortodoxă de origine greacă, 
trăitoare în secolul trecut, spunea pe această temă:  
       „Oamenii, în loc să-L pună mai întâi pe Dumnezeu în ceea ce fac, Îl pun pe 
Acesta la urmă, la urmă de tot. Adică își împlinesc propria voie, dau cu capul de 
prag, apoi se roagă lui Dumnezeu să le ajute. Nu e corect așa.  
       Mai întâi să-L pomenim pe Dumnezeu. Domnul Hristos să meargă înainte, iar 
noi să-L urmăm, nu invers, adică să-L adăugăm la sfârșit pe El în ceea ce facem.  
       Mereu să mulțumim și să primim orice ne trimite și orice îngăduie iubirea Lui. 
Fiindcă uneori îngăduie și răul, pentru a ne instrui.  
       De obicei, noi ne străduim prin orice mijloc omenesc posibil să facem ceea ce 
ne place, dar mai întâi ar fi potrivit să spunem cuvintele: Dacă este voia Ta, 
Doamne. Mereu și pretutindeni să cerem lui Hristos să arate sfânta Lui voie în 
viețile noastre. Când eram mică, la începutul secolului trecut, era la modă să se bea 
ulei de ricin, povestește maica Gavrilia.  
       Mama mea îmi dădea să beau, zicându-mi:  
        ‒ Ia, copila mea. Bea. E spre binele tău. 
       Dar fetița răspundea: 
        ‒ Spre binele meu nu vreau să beau această băutură amară.  
       Deseori după aceea, adaugă maica, mă gândeam că Dumnezeu ne spune în 
viață: «Spre binele tău îți voi da o lecție până când vei înțelege că Eu sunt Cel Care 
ți-o dă și că Eu, Dumnezeu, sunt aici și tu trebuie să fii al Meu».”  
       De ce satisfacerea propriei voințe e mereu vătămătoare? Pentru că ea 
reprezintă indiciul nemincinos al mândriei noastre. Și știm cu toții că mândria nu 
face casă bună cu mântuirea. (Augustin Păunoiu)                
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Luni, 14 octombrie,  
Sfânta Cuvioasă Maica Parascheva 

 

La Liturghie Evanghelia după Marcu VIII, 34-38, IX, 1:  
 

     Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia 
crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape viaţa şi-o va pierde, iar cine 
va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela şi-o va mântui. Căci ce-i 
foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să 
dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de 
cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de 
el, când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri. Şi le zicea lor: Adevărat 
grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu 
vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere.  

 

Duminica a XXIII-a după Rusalii       
 

La Liturghie Evanghelia după Luca VIII, 26-39:  
 

      În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ţinutul Gherghesenilor, care este în 
faţa Galileii. Şi, ieşind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea 
demon şi care de multă vreme nu mai punea haină pe el şi în casă nu mai locuia, ci 
prin morminte. Văzându-L pe Iisus, a strigat, a căzut înaintea Lui şi cu glas mare a 
zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu mă 
chinui!, fiindcă poruncea duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulţi ani îl 
stăpânea; şi era legat în lanţuri şi în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era 
dus de demon, în pustie. Şi l-a întrebat Iisus, zicând: Care-ţi este numele? Iar el a zis: 
Legiune. Căci demoni mulţi intraseră în el. Şi-L rugau să nu le poruncească să 
meargă în adânc. Şi era acolo o turmă mare de porci, care păşteau pe munte. Şi L-au 
rugat să le îngăduie să intre în ei; iar El le-a îngăduit. Şi, ieşind demonii din om, au 
intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe ţărm în lac şi s-a înecat. Iar păzitorii, 
văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au vestit în cetate şi prin sate. Atunci au ieşit 
locuitorii să vadă ce s-a întâmplat şi au venit la Iisus şi au găsit pe omul din care 
ieşiseră demonii, îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos, la picioarele lui Iisus, şi s-au 
înfricoşat. Iar cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Şi L-a rugat 
pe El toată mulţimea din ţinutul Gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi 
de frică mare. Atunci El, intrând în corabie, S-a întors înapoi. Iar bărbatul din care 
ieşiseră demonii Îl ruga să rămână cu El. Iisus însă i-a dat drumul, zicând: Întoar-   
ce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi el a plecat, vestind în 
toată cetatea cât bine i-a făcut Iisus.  
  
 
 


