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Cugetări creștine 
 

    „După cum semănătorii n-au nici un folos dacă aruncă 
semințele pe cale, tot așa și noi n-avem vreun folos de pe urma 
numelui de creștin dacă faptele noastre nu sunt pe măsura 
numelui.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omiliile despre pocăință, 
omilia IX) 
 

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. 
Din 25 august 2020 au început lucrările de pictură. Vă rugăm 
să contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la 
împodobirea bisericii parohiale!     Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

Luni,  Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

19 X 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Marți, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

20 X 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare cu litie 

MIERCURI,  ORA   7.30: UTRENIA   

21 X 2020 ORA   9.10: ACATISTUL SF. MĂRTURISITORI 

SF. MĂRTURISITORI ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

ARDELENI ORA 16.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 17.00: VECERNIA 

 ORA 17.30: TAINA SFÂNTULUI MASLU 

Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

22 X 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
23 X 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

24 X 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

25 X 2020, ORA   7.45: 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 CU LITIE 



Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina,  miercuri, 14 octombrie 2020 
 

Dromihete şi Lisimah                                             
       

      Cine iartă începe să semene cu Dumnezeu, spunea părintele Arsenie Papacioc. Iertând, ștergi 
ce ierți. Iertând ți se va ierta și ție, spune Mântuitorul în Evanghelia Sa. Cuvintele acestea nu au 
fost cunoscute de strămoșii noștri daci. Dar a nu răspunde răului cu rău, așa cum au făcut ei în 
istorie, spune ceva despre poporul căruia i-au dat naștere, poporul român. Întâmplarea petrecută 
cu 300 de ani înainte de Hristos este elocventă pentru modul în care dacii știau să se comporte cu 
dușmanii lor. Căci gradul de civilizație al unui popor poate fi măsurat exact după tratamentul pe 
care el îl administrează potrivnicilor lui.  
       După Alexandru cel Mare, la conducerea Imperiului Macedonean a venit Lisimah, un 
general care a cucerit toate cetățile grecești de pe țărmul Mării Negre și care și-a propus să 
supună Dacia întreagă, pentru a fi apoi încoronat ca rege aici. Pentru aceasta a trimis la nord de 
Dunăre pe fiul său, Agatocle, în fruntea vestitelor falange macedonene. Dacii cunoșteau tactica 
de luptă a grecilor încă din vremea lui Alexandru cel Mare, așa că Dromihete, regele dacilor, a 
distrus armata macedoneană și l-a luat prizonier pe Agatocle, conducătorul ei. Însă nu l-a ucis, 
nici nu l-a torturat. Tânărul prinț a fost trimis înapoi acasă, în Grecia, la tatăl său, așa cum ar 
trimite cineva la tatăl său pe un tânăr care a făcut o faptă murdară. Căci acțiunea prințului 
macedonean era de-a dreptul o murdărie. El pătrunsese în țara dacilor, care nu-i făcuseră nici un 
rău, pentru a jefui. Dar Dromihete l-a trimis pe Agatocle nu doar în bună stare, ci și cu daruri 
pentru Lisimah, tatăl lui. Era mai mult decât un gest de politețe, era un semn de atenție pentru 
greci. Era un semn că dacii nu acționează după impulsuri, nici după instincte, ci cugetat și cu 
mărinimie. 
       Nu vreau să mă gândesc la rușinea pe care a trăit-o Agatocle la vederea tatălui său și la 
desconsiderarea pe care i-o arătau acum cei pe care-i condusese la dezastru, dar cert e un singur 
lucru. Nesimțirea grecilor i-a făcut să uite episodul înfrângerii lor, conduita umanitară și 
cadourile pe care dacii le făcuseră în urmă cu doar câțiva ani. Lisimah însuși, lăsându-l de data 
asta pe fiul său la vatră, s-a dus să dea piept cu Dromihete și dacii lui.  
       Dar istoria s-a repetat. Armata macedoneană a fost făcută zob, iar Lisimah a căzut prizonier. 
Dacii fremătau de mânie. Cereau moartea celor pe care data trecută îi iertaseră și care acum, din 
nou, le călcau țara, semănând jaf și ucidere în rândul locuitorilor nevinovați. Dacii aveau 
dreptate. Macedonenii nu înțeleseseră nimic din gestul lor. Poate moartea și schingiuirea tuturor 
prizonierilor le-ar fi potolit setea de a mai năvăli în Dacia. Și totuși... Dromihete a avut o altă 
părere.  
       Cu acordul luptătorilor săi a oferit un banchet prizonierului său Lisimah și generalilor 
macedoneni. În acea mare sală au fost așezate două mese, una pentru învinși, plină cu bucate 
alese și pocale de argint, iar alta pentru dacii învingători, cu bucate simple, legume și carne, în 
care fiecare își bea vinul din cornul său. În latura unde stăteau grecii, masa a fost așezată cu 
mobilierul și vesela macedoneană, care fusese luată ca pradă de război de daci.  
       Către sfârșitul ospățului, Dromihete a umplut cu vin o cupă uriașă de lemn și l-a rugat pe 
Lisimah să-i spună care din cele două mese i s-a părut mai demnă de un rege: cea care a fost 
oferită macedonenilor ori cea cu care s-au mulțumit dacii...  
       ‒ Fără îndoială, cea a macedonenilor, a răspuns Lisimah.  
       ‒ Atunci, pentru ce ai renunțat tu la viața atât de strălucitoare de la curtea ta, ca să vii să cauți 
o regalitate pe care ai crezut-o minunată, dar care e atât de simplă și lipsită de plăcerea pe care tu 
o guști acasă la tine zi de zi? Pentru ce ți-ai purtat trupele într-o țară cu climă aspră, unde nici o 
armată străină nu poate să subziste cu ușurință? l-a întrebat cu mâhnire Dromihete.  
       La toate aceste întrebări Lisimah și-a plecat capul în piept și a bâiguit că făcuse această 
expediție militară din pricina necunoașterii sale și că totul a fost o mare greșeală. Apoi a făgăduit 
să nu mai atace niciodată Dacia și nici să ofere ajutor militar celor care vor vrea să invadeze 
această țară. Dromihete l-a crezut, lui Lisimah i-a fost înapoiată mantia regală și a plecat înapoi în 
Grecia, la fel ca Agatocle, fiul său. Prietenia între Dromihete și Lisimah a fost pecetluită prin 
căsătoria primului cu fiica regelui macedonean.  (Augustin Păunoiu) 
 
 

 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Miercuri, 21 octombrie,  
Sfinţii Mărturisitori Ardeleni 

 

La Liturghie Evanghelia după Luca XII, 8-12:      
 

          Zis-a Domnul: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, şi Fiul 
Omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Iar cel ce se va 
lepăda de Mine înaintea oamenilor, lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 
Oricui va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului, i se va ierta; dar celui ce 
va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta. Iar când vă vor duce în sinagogi 
şi la dregători şi la stăpâniri nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi răspunde, că Duhul 
Sfânt vă va învăţa, chiar în ceasul acela, ce trebuie să spuneţi.   
 

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: 
Întoarce-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.  
 
 
 

 


