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Cugetări creştine 
 

     „ Când tu ierți fratelui tău, prin aceasta imiți pe Dumnezeu și te 
asemeni Lui. Trebuie a ierta fratelui tău greșalele, mai mult decât i-ai 
ierta datoria bănească, pentru că dacă i-ai iertat datoria bănească nu 
ai urmat pe Dumnezeu, pe când dacă i-ai iertat greșalele, pe dânsul   
L-ai imitat.”(Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Comentariile sau Explicarea 
Epistolei către Efeseni, omilia XVII) 
 

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,  
10 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 

Marți,  
11 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, 
12 II 2020 
 

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

Joi,  
13 II 2020 
 

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

Vineri, 
14 II 2020 

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

Sâmbătă,  
15 II 2020 

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

DUMINICA,  
16 II 2020, 
A XXXIV-A  
DUPĂ RUSALII 
(A ÎNTOARCERII 
FIULUI RISIPITOR) 
 

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, 29 ianuarie 2020  
 

Deznădejdea nu e mântuitoare 
 

      „Dumnezeul meu, ia-mă!” Câți oameni nu zic aceasta în clipe grele! Însă cei mai mulți nu 
cunosc că aceasta este păcat și că înseamnă lipsă de răbdare și de nădejde în ajutorul lui 
Dumnezeu. Dar istorioara care urmează o va adeveri cu limpezime. A povestit-o cu multă 
smerenie și simțire un ieromonah cuvios grec, care are fii duhovnicești în Atena.  
        „De când m-am făcut preot, m-a urmărit clevetirea celor din jurul meu. Într-un fel sau altul, 
mulți mă amărau și mă întristau peste măsură cu clevetiri mincinoase. Iar aceasta se petrecea 
mereu. Atât de mult m-au întristat și m-au obosit toate acestea, încât am cedat și de multe ori am 
spus: «Dumnezeul meu, ia-mă!». Și în cele din urmă m-a luat.”  
       Toți cei care-l ascultau au rămas uimiți privind la el, gândindu-se câtă vină au cei care 
clevetesc, mai ales pe cei sfințiți; cât păcat adună în sufletul lor, mai ales când îmbrâncesc în 
deznădejde sufletele pe care le clevetesc, de parcă Dumnezeu i-ar fi împuternicit să judece lumea.   
       Dar smeritul preot a continuat povestirea sa, spunând:  
       „Am avut un atac de cord. Mă aflam în Atena, în mijlocul cunoștințelor și al fiilor mei 
duhovnicești. M-au dus îndată la spital, iar acolo medicii s-au străduit mult să-mi pună în 
funcțiune din nou inima, însă nu au reușit. La sfârșit au spus:  
       ‒ Nu putem face nimic cu părintele. Luați-l și-l duceți la morgă!.  
       În cele șase ore cât am fost mort, câte nu am trăit! Mai întâi l-am simțit pe Îngerul meu păzitor 
cum mă însoțește într-o călătorie care la început a fost oarecum grea, dar îndată s-a ușurat, căci 
suiam spre o lumină nespusă și prea dulce. În timp ce mergeam, multe duhuri rele strigau și mă 
acuzau. 
       Una din acuze era și următoarea:  
       ‒ Unde-l duci pe acesta? A fost iubitor de bani. Deși a făgăduit neagoniseală, avea banii lui. 
       Dar Sfântul Înger le-a răspuns:  
       ‒ Nu este adevărat! Banii pe care-i avea erau ai mănăstirii, el numai îi administra. 
       În cele din urmă am ajuns la un loc care se părea a fi hotarul dintre două ținuturi. Acolo am 
auzit următorul dialog: 
       ‒ Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, să-l duc pe părintele în Rai? 
       ‒ Nu, pentru că a făcut un păcat grav!, a răspuns ea.  
       ‒ Ce păcat, Stăpâna mea? Părintele a fost bun.  
       Și îngerul a început să mă apere, iar eu simțeam cum îmi curg lacrimi fierbinți din ochi. 
       ‒ A zidit o mănăstire, a ajutat multe suflete să se mântuiască… 
       ‒ Aceasta este adevărat, a răspuns Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, dar nu a făcut răbdare 
în nevoința pe care a avut-o, ci-i spunea mereu Fiului meu: Ia-mă și ia-mă! Deci, du-l înapoi să-și 
sfârșească cu răbdare nevoința sa și după aceea va veni în Împărăția Fiului meu. 
       În timp ce ne întorceam, am văzut Raiul și iadul. Toate cele scrise în Cartea lui Dumnezeu 
sunt adevărate. Le-am văzut cu ochii mei. Când am ajuns la spital, cu dezgust am intrat în trupul 
meu înghețat. Au trecut opt ceasuri până ce am început să mișc primele articulații ale degetelor 
mele. Din mișcarea pleoapelor mele, sora mea a fost prima care a observat învierea mea din morți. 
S-a tulburat tot spitalul. Încet-încet mi-am revenit și de atunci iau aminte și fac răbdare fără 
împotrivire la orice îngăduie dragostea lui Dumnezeu. Frații mei, trebuie să dobândim Raiul! Întru 
răbdarea noastră trebuie să ne dobândim sufletele noastre”.  
       Acestea le-a spus acel părinte, iar la ultimul cuvânt i s-a tăiat glasul din pricina emoției… 
(Augustin Păunoiu) 

 
                           
 
 

  

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XXXIV-a după Rusalii 
(A întoarcerii fiului risipitor)  

 

   La Liturghie Evanghelia după Luca XV, 11-32: 
 

     Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr 
dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Atunci el   
le-a împărţit averea. Dar nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr 
s-a dus într-o ţară depărtată şi acolo şi-a risipit averea, trăind  îndesfrânări. Şi, 
după ce a cheltuit totul, s-a  făcut foamete mare în ţara aceea, şi el a  început  
să ducă lipsă. Şi, ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii acelei ţări şi 
acesta l-a trimis la ţarinile sale să păzească porcii. Şi dorea să-şi sature 
pântecele din roşcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar, 
venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar 
eu pier aici de foame! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: 
Tată, am greşit la cer şi înaintea ta; Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul 
tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. Şi, ridicându-se, a venit la tatăl său. Dar, 
încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său şi i s-a făcut milă şi, alergând, a căzut 
pe grumazul lui şi l-a sărutat. Atunci i-a zis fiul: Tată, am greşit la cer şi 
înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Iar tatăl a zis către 
slugile sale: Aduceţi degrabă haina lui cea dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi inel în 
mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui; apoi, aduceţi viţelul cel îngrăşat, 
înjunghiaţi-l ca, mâncând, să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era şi a 
înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au început să se veselească. Iar fiul cel mare 
era la ţarină. Şi când a venit şi s-a apropiat de casă, a auzit cântece şi jocuri. 
Atunci, chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă acestea. 
Iar ea i-a răspuns: Fratele tău a venit, şi tatăl tău a înjunghiat viţelul cel 
îngrăşat, pentru că l-a primit sănătos. Şi el s-a mâniat şi nu voia să intre; dar 
tatăl lui, ieşind, îl ruga. Însă el, răspunzând, a zis tatălui său: Iată, atâţia ani îţi 
slujesc şi niciodată n-am călcat porunca ta. Şi mie niciodată nu mi-ai dat un 
ied, ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care  
ţi-a mâncat averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el viţelul cel îngrăşat. 
Tatăl însă i-a zis: Fiule, tu totdeauna eşti cu mine şi toate ale mele ale tale 
sunt. Trebuia însă să ne veselim şi să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort 
era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. 

      
 

 
        


