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Cugetări creştine 

           „Dumnezeu aşteaptă de la noi să-I dăm prilejul ca să-şi reverse 
bunătatea Sa. Să nu ne lipsim, dar, de darurile Sale din pricina 
trândăviei noastre!” (Sf.ă Ioană Gur ă deă Aură ‒ă Omilii la Facere, 
XXV, VII) 
 

Anunţuri 

          Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ă iulieă
2014,ă respectivă 6ăoctombrie‒20ănoiembrieă2014 la bunul mers al 
lucr rilorădeăconstrucţie la lăcaşul de închinare aflat sub ocrotirea 
Sf. Ioan Gură de Aur. Lucrările auăcontinuat din 23ăfebruarieăpână 
în 9ă iunieă 2015, ajungându-se cu zidăria la cota 7,00ă m. S-au 
realizat cupolele din cărămidă plină, s-au acoperit cu beton şi s-au 
turnat centurile. Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după 
posibilităţi, la edificarea bisericii parohiale! 

ăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsituaţiiăneprev zuteă 

Luni,ă Oraăăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

06.ă07.ă2015 Oraăă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraăă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Marţi, Oraăăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

07.ă07.ă2015 Oraăă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraăă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Miercuri,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţiiă 
08.ă07.ă2015 Oraă17.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

Joi,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţiiă 
09.ă07.ă2015 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Vineri, Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţiiă 
10.ă07.ă2015 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Sâmb t ,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţiiă 
11.ă07.ă2015 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaămareă 
DUMINICA, ORAăăă7.45:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI 

12.ă07.ă2015, ORAăăă8.10:ăUTRENIAă 
AăVI-AăDUP ăRUSALII ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

(VINDECAREA ORAă18.00:ăVECERNIA 

SL B NOGULUI ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

DINăCAPERNAUM)  



Comoara înţelepciunii                                                                              
preluată din Ziarul Lumina, marţi, 18 iunie 2015  

„Hr nindu-neăcuăTainaăÎmp rt șaniei,ăprimimăputere” 

          Nu este nimic mai dureros pentru un preot decât să observe că propriii săi credincio i se 
limitează să participe pasiv la slujbele biserice ti, fără a încerca să le înțeleagă mai bine sau să 
se apropie suflete te de Dumnezeu prin spovedanie i primirea dumnezeie tilor Taine. Atât 
timp cât Taina Pocăinței i Taina Împărtă aniei ne stau la îndemână, este bine să ne folosim de 
ele cât mai des pentru a spori tot mai mult în simțirea harului, în zdrobirea inimii i lucrarea 
virtuților cre tine. 
          Fiecare credincios i cleric se hrăne te suflete te în mai multe moduri: prin citirea Sfintei 
Scripturi i a cărților ziditoare de suflet, prin lucrarea faptelor bune i a virtuților cre tine, prin 
rugăciunea necurmată, dar i mai presus de toate prin primirea Sfintei Împărtă anii cu cuget 
curat, cu zdrobirea inimii i multă dragoste. Ghenadie Scholarios, cunoscutul teolog i Patriarh 
al Constantinopolului († 1472), afirma că „Taina aceasta lucrează, în cei ce se împărtă esc din 
ea, un progres al vieții potrivit lui Hristos, căci ceea ce lucrează trupe te partea ei arătată/
văzută, aceasta o săvâr e te tainic i nevăzut înăuntrul [sufletului] lui; căci Trupul lui Hristos 
hrăne te i susține sufletul, a a cum pâinea face acela i lucru pentru trup. i a a cum, 
botezându-ne, suntem născuți din nou i primim în locul ființei păcatului ființa harului, tot a a, 
hrănindu-ne cu Taina Împărtă aniei, primim putere i câ tigăm stăruință i sporire în 
har” („Împărtă irea continuă cu Sfintele Taine. Dosarul unei controverse ‒ mărturiile 
Tradiției”, trad. diac. Ioan I. Ică jr., Sibiu, Ed. Deisis, 2006, pp. 224-225). 
          Constatăm cu uimire că mulți credincio i tind să considere actele ascetice ale vieții lor 
drept mijloacele cele mai potrivite de apropiere de Dumnezeu. Postul, rugăciunea, milostenia, 
metaniile constituie, în mod clar, mijloacele prin care ne unim tot mai strâns cu Hristos în 
îmbrăți area harică a Duhului Sfânt, dar ele nu sunt un ajutor mai important decât primirea 
Sfintelor Taine. Exemplul pustnicilor nu este concludent pentru un cre tin care trăie te în lume 
i nici nu poate fi urmat fără a da na tere la anumite pericole duhovnice ti. 

          Dacă Dumnezeu ne-a ales pentru a trăi în căsnicie sau celibat în lume, atunci nu trebuie 
să fugim de misiunea încredințată i să alegem existențe de pustnici în mijlocul mediului 
urban. Oricât de mult am iubi rugăciunea, trebuie să iubim i pocăința i să o manifestăm ori de 
câte ori ne spovedim. Oricât de sănăto i am fi din punct de vedere fizic, trebuie să ne 
recunoa tem neputințele suflete ti i să participăm la Taina Sfântului Maslu pentru a primi 
ungerea cu untdelemn sfințit. În sfâr it, oricât de înaintați duhovnice te am fi, nicăieri nu există 
o culme mai înaltă decât primirea Sfintei Împărtă anii. Nu trebuie să ne lăsăm în elați ‒ cine 
refuză să primească Sfânta Euharistie se face du man al lui Hristos, nu se une te mai mult cu 
El. A a cum observă Sfântul Chiril al Alexandriei († 444), : „Cei ce se depărtează de Biserică 
i de Cuminecare se fac vrăjma i ai lui Dumnezeu i prieteni ai demonilor” („Împărtă irea 

continuă cu Sfintele Taine”, p. 240).  
           De aceea, oricât de înaltă ar fi nevoința credincio ilor pe care îi păstorim, dacă ei nu se 
împărtă esc cu Sfintele Taine i nu doresc să o facă, atunci sunt cel mai probabil în rătăcire, nu 
în smerenie. Este necesar să subliniem adesea cât de important este să ne împărtă im, cât de 
mult contează acest aspect pentru dezvoltarea noastră spirituală. Este bine să ne reamintim 
adesea pentru ce primim Sfânta Împărtă anie, pentru că, a a cum subliniază Sfântul Nicolae 
Cabasila, „după Euharistie nu mai e lucru spre care trebuie să înaintăm, ci oprindu-ne aici 
trebuie să încercăm să observăm cele prin care ar putea fi salvată până la sfâr it această 
comoară” („Împărtă irea continuă cu Sfintele Taine”, p. 462).  (Pr. Adrian Agachi) 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

 

DuminicaăaăVI-aădup ăRusaliiă 
 

La LiturghieăApostolul de la Romani XII, 6-14:   
 

          Fraţilor, avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat. Dacă 
avem proorocie, să proorocim după măsura credinţei;  dacă avem 
slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în 
învăţătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, 
să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie cu 
tragere de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie bună! 
Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine. În iubire 
frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă 
întâietate. La sârguinţă, nu pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi; 
Domnului slujiţi. Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; 
la rugăciune stăruiţi. Faceţi-vă părtaşi la trebuinţele sfinţilor, iubirea 
de străini urmând. Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc, 
binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi.  

 

LaăLiturghieăEvanghelia după Matei IX, 1-8:  
 

          În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea şi a 
venit în cetatea Sa. Şi, iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Şi 
Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule! 
Iertate sunt păcatele tale! Dar unii dintre cărturari ziceau în sinea lor: 
Acesta huleşte. Şi Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce 
cugetaţi rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne?, a zice: 
Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te şi umblă? Dar, ca să 
ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis 
slăbănogului: Ridică-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta. Şi, ridicân-   
du-se, s-a dus la casa lui. Iar mulţimile, văzând acestea, s-au 
înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, Care dă oamenilor asemenea 
putere.  


