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Cugetări creştine 
 

     „ Când ești străpuns de dragostea de Dumnezeu, când ai 
îndreptat spre Dumnezeu dorul, nu vezi nimic din cele văzute, ci 
te gândești necontenit la Cel dorit, noaptea și ziua, când dormi și 
când ești treaz.”(Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Facere, 
XXIII, 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,  
3 II 2020 
 

Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Marți,  
4 II 2020 
 

Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Miercuri, 
5 II 2020 
 

Ora   8.00: Rugăciunile dimineţii 
Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 17.30: Taina Sf. Maslu 

Joi,  
6 II 2020 
 

Ora   8.00: Rugăciunile dimineţii 
Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Vineri, 
7 II 2020 

Ora   8.00: Rugăciunile dimineţii 
Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Sâmbătă,  
8 II 2020 

Ora   8.00: Rugăciunile dimineţii 
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  
9 II 2020, 
A XXXIII-A  
DUPĂ RUSALII 
(A VAMEȘULUI  
ȘI A FARISEULUI) 
 

ORA   7.15:  ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
ORA   7.45: UTRENIA    
ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ORA 15.00: VECERNIA  



.                                                                                                                                                                            
 

Comoara înţelepciunii                                                                                
 

preluată din Ziarul Lumina, miercuri, 8 ianuarie 2020  
 

Judecătorul şi călugărul 
 

      Creștinătatea a prăznuit sărbătoarea Botezului Domnului. De Bobotează, Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu întrupat, a intrat în lumea cuprinsă de păcat și moarte, S-a botezat pentru 
mântuirea oamenilor, pentru a arăta fiecărui om că are nevoie de curățire și de schimbare. 
Trebuia ca omul cel vechi al păcatului să moară, ca să se nască omul cel nou, care trăiește 
veșnic în comuniune de ascultare și iubire cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iisus 
Hristos a luat liber, nu din constrângere sau necesitate, asupra Sa păcatul lumii și a împlinit 
dreptatea, adică voia lui Dumnezeu Tatăl ca Fiul Său să fie Mântuitorul lumii. Când 
Mântuitorul S-a botezat, cerurile s-au deschis și Duhul Sfânt a coborât peste umanitatea 
Lui. Prin aceasta, în Hristos întreaga fire umană a dobândit acces la harul dumnezeiesc și 
fiecare om care crede și se botează în numele Sfintei Treimi este introdus în viața de 
sfințenie a Împărăției cerurilor. Despre diferența dintre rob și fiu întru cele duhovnicești 
relatăm în pilda care urmează.  
       Un judecător musulman a invitat odată la el acasă un călugăr ortodox. Era vremea 
cinei și după ce familia magistratului islamic s-a așezat la masă împreună cu oaspetele lor, 
judecătorul l-a întrebat pe monahul creștin:  
       ‒ Te rog, omule bun, luminează-mă. Eu sunt musulman și caut să-mi trăiesc viața după 
lege, după legea religiei mele. Judec cu dreptate pe cât e posibil omenește, nu primesc 
mită, îi hrănesc pe cei săraci, mă rog și postesc după puterile mele. În tot ce fac, încerc     
să-mi trăiesc viața onest și conform voinței lui Dumnezeu. Dacă voi merge pe linia aceasta, 
nu voi moșteni Împărăția cerurilor?  
       Monahul, uimit de virtuțile musulmanului, l-a întrebat:  
       ‒ Judecătorule, ai copii?  
       ‒ Am, a aprobat magistratul.  
       ‒ Dar servitori, ai și din aceștia în casa ta?  
       ‒ Da, desigur, am și servitori.  
       ‒ Te rog să-mi spui care dintre ei, copiii sau slugile tale, te ascultă mai mult?  
       ‒ Servitorii, bineînțeles. Ei sunt atenți la cea mai mică dorință a mea și sunt gata s-o 
împlinească fără crâcnire. Dar copiii mei sunt uneori neascultători și încăpățânați; 
câteodată nu mă înțeleg cu ei fiindcă ies din voia mea, spuse zâmbitor omul legii.  
       ‒ Cu toate astea, atunci când vei îmbătrâni și va trebui să părăsești acest pământ, cine 
te va moșteni, copiii sau slugile tale? continuă călugărul cu întrebările lui.  
       ‒ Fără îndoială, odraslele mele, a exclamat musulmanul.  
       ‒ Vezi, judecătorule, la fel este și cu Împărăția cerurilor. Poți fi un servitor, o slugă 
exemplară, dar numai fiii sunt moștenitorii. Și singura cale pentru a dobândi înfierea cea 
duhovnicească este prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat de la Duhul Sfânt și din 
Fecioara Maria prin voința Tatălui. Căci scrie Apostolul Pavel în Epistola către Galateni, 
spunând: „Acum nu mai ești rob, ci fiu, iar dacă ești fiu, ești și moștenitor al lui 
Dumnezeu, prin Iisus Hristos” (Galateni 4, 7). (Augustin Păunoiu) 

 
                           
 
 

  

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XXXIII-a după Rusalii 
(A vameşului şi a fariseului)  

 

La Liturghie Apostolul de la II Timotei III, 10-15:     
 

    Fiule Timotei, tu însă mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, în 
năzuinţă, în credinţă, în îndelungă-răbdare, în dragoste, în 
stăruinţă, în prigonirile şi suferinţele care mi s-au făcut în 
Antiohia, în Iconiu, în Listra; câte prigoniri am răbdat!, şi din toate 
m-a izbăvit Domnul. Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic în 
Hristos Iisus vor fi prigoniţi. Iar oamenii răi şi amăgitori vor 
merge spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi. Tu 
însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat, deoarece 
ştii de la cine le-ai învăţat, şi fiindcă de mic copil cunoşti Sfintele 
Scripturi, care pot să te înţelepţească spre mântuire, prin credinţa 
cea întru Hristos Iisus.   
  

   La Liturghie Evanghelia după Luca XVIII, 10-14:  
 

     Zis-a Domnul pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu, ca 
să se roage: unul era fariseu şi celălalt vameş. Fariseul, stând 
drept, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt 
ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, prea desfrânaţi, sau ca şi 
acest vameş. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din 
toate câte câştig. Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii     
să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii 
milostiv mie, păcătosului! Zic vouă că acesta s-a coborât mai 
îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalţă pe sine se 
va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.  

 

      
 

 


