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Cugetări creştine 

           „Nu naşterea de copii face pe o femeie mamă şi nici nu se dă răsplată pentru 
naştere. Că naşterea ţine de fire, pe când creşterea copiilor ţine de voinţă. De aceea, 
şi atunci când a spus se va mântui prin naştere de copii, Pavel nu s-a oprit aici, ci, 
voind să arate că răsplată se cuvine nu celei ce naşte, ci celei ce îi creşte bine pe 
copii, a adăugat: dacă stăruiesc în credinţă şi în dragoste şi în sfinţenie cu 
înţelepciune (I Tim. 2, 15). Cu alte cuvinte spune aşa: «Atunci vei primi mare plată, 
când copiii pe care-i vei naşte vor stărui în credinţă şi în dragoste şi în sfinţenie. 
Dacă-i sfătuieşti la asta, dacă-i îndemni, dacă-i înveţi, dacă-i îndrumi, ei bine, 
atunci vei primi pentru această strădanie a ta mare răsplată de la Dumnezeu.»” (Sf.ă
IoanăGur ădeăAură‒ăOmilie la Ana, I, 4) 
 

Anunţuri 
          Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ă iulieă2014,ă respectivă 6ă
octombrie‒20ănoiembrieă2014 la bunul mers al lucr rilorădeăconstruc ie la lăcaşul 
de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. S-a continuat între 23ăfebruarie 
şi 9ă iunieă 2015, ajungându-se cu zidăria la cota 7,00ă m., respectiv s-au realizat 
cupolele din cărămidă plină ce au fost acoperite cu beton, turnându-se în aceeaşi 
perioadă şi centurile. Din 9ănoiembrieăs-au reluat acţiunile de înălţare, pentru ca în 
ultima perioadă să fie efectuate lucrări premergătoare turnării unei noi centuri, 
lucrare înfăptuită în 24 noiembrie; din 2ădecembrieă s-a început lucrul la structura 
metalică a viitoarelor grinzi, manoperă finalizată în 10ă decembrie. Vă rugăm să 
contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la edificarea bisericii parohiale! ăăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsitua iiăneprev zuteă 
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preluată din Ziarul Lumina, miercuri, 27 ianuarie 2016  
 

S ăştiiăs ăprimeştiă 
 

 

      Refuzul poate să fie uneori o reacție lipsită de discernământ. Refuzăm din rușine, 
din mândrie și, uneori, din egoism. Centrați prea mult asupra noastră înșine, dovedim 
cât suntem de ignoranți față de cei din jurul nostru. Ca aproape de fiecare dată, o 
atitudine negativă poate să aibă justificări dintre cele mai solide.  
      Despre avva Ioan cel Pitic se povestește că mânca împreună cu câțiva bătrâni din 
Sketis. Unul dintre bătrânii de seamă din grup „s-a ridicat să dea fiecăruia ulciorul cu 
apă proaspătă, dar nimeni nu a îndrăznit să ia, în afară de Ioan cel Pitic. Ceilalți s-au 
mirat și i-au zis: «Cum, tu, cel mai mic dintre toți, ai îndrăznit să fii servit de bătrân?» 
El răspunde: «Eu, când mă ridic să iau ulciorul, mă bucur foarte mult când toți primesc 
să le torn. Mă simt răsplătit. De aceea am luat, ca să-l răsplătesc pe bătrân. Altfel s-ar 
fi supărat că nimeni n-a luat apă de la dânsul.» Frații s-au mirat de aceste cuvinte și au 
tras folos din discernământul său.”  
      Oamenii sunt ființe comunitare. Ne definim în primul rând prin relația cu ceilalți. 
Încă de la Părinții capadocieni, știm că persoana este în primul rând relație. 
Împărtășirea gândurilor, a trăirilor, dar și a bunurilor noastre reprezintă una dintre 
bucuriile vieții. Devenim cu adevărat noi înșine abia atunci când suntem în legătură cu 
ceilalți și cu Dumnezeu. În sensul acesta pe treptele cele mai înalte ale rugăciunii se 
găsește rugăciunea pentru întreaga lume, cea care contribuie cel mai mult la refacerea 
unității spulberate a neamului omenesc. Dar, dincolo de asta, relațiile constituie 
substanța vieții de zi cu zi și se cer gestionate cu foarte mult discernământ și atenție.  
      Întâmplarea de mai sus, pe care o găsim între apoftegmele despre avva Ioan cel 
Pitic, este surprinzătoare prin simplitatea ei. Aduce în față un adevăr evident, pe care 
tindem să îl trecem cu vederea. Copleșiți de respect și cu cele mai bune intenții, riscăm 
să-i rănim tocmai pe cei cărora vrem să le arătăm stima noastră. Orice deschidere către 
ceilalți așteaptă și un răspuns pe măsură. Când cineva oferă ceva cu bună credință, o 
face tocmai pentru a produce o bucurie. Cel care răspunde pozitiv dovedește, prin 
deschiderea sa, smerenie. Recunoaște că nu este autosuficient. Se implică în rețeaua de 
relații care ne definesc ca persoane. Iar pentru a răspunde pozitiv, trebuie să trăim 
conștienți: de noi înșine și de cei din jurul nostru.   
      În Faptele Apostolilor este citat un cuvânt al Mântuitorului, care zice că „mai 
fericit este a da, decât a lua” (F. Ap. 20, 35). În general, textul este interpretat în sensul 
fericirii veșnice. Când dăruiești, te înscrii pentru fericirea veșnică. Nu e deloc falsă 
această înțelegere, atât că nu este completă. Una dintre marile bucurii ale oamenilor 
sănătoși este să producă bucurie. Bucuria pe care o faci celor dragi se întoarce 
amplificată spre tine. Iar primind atunci când ni se oferă ceva, cu inima deschisă și cu 
recunoștință, nu facem decât să răsplătim gestul de deschidere al fratelui nostru. 
Aceasta este învățătura simplă și totuși puternică a avvei Ioan. (PaulăSiladi) ăă 

Texte din Sfânta Scriptură 

Marţi, 2 februarie, Întâmpinarea Domnului Nostru Iisus Hristos 

LaăLiturghieăEvanghelia după Luca II, 22-40: 
       În vremeea aceea au adus părinţii pe Iisus Pruncul la Ierusalim ca să-L pună înaintea 
Domnului, precum este scris în Legea Domnului, ca «orice întâi-născut de parte bărbătească să 
fie închinat Domnului», şi ca să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, «o pereche de 
turturele sau doi pui de porumbel». Şi, iată, era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; şi omul 
acesta era drept şi temător de Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israel, iar Duhul Sfânt era 
asupra sa. Lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe 
Hristosul Domnului. Şi, din îndemnul Duhului a venit la templu; iar când părinţii au adus 
înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii, Simeon L-a primit în braţele 
sale şi a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după 
cuvântul Tău, în pace, că au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor 
popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel. Iar Iosif şi Mama 
Pruncului se mirau de ceea ce se vorbea despre Prunc. Şi i-a binecuvântat Simeon şi a zis către 
Maria, Mama Lui: Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi ca un 
semn care va stârni împotriviri, iar prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile 
din multe inimi. Şi era şi Ana proorociţa, fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer, ajunsă la adânci 
bătrâneţi şi care trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria sa; ea era văduvă, în vârstă de optzeci 
şi patru de ani, şi nu se depărta de templu, slujind noaptea şi ziua, în post şi în rugăciuni. Şi 
venind şi ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu şi vorbea despre Prunc tuturor celor ce aşteptau 
mântuirea în Ierusalim. După ce au săvârşit toate, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. 
Iar Copilul creştea şi Se întărea cu duhul, umplându-Se de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era 
asupra Lui.  

DuminicaăaăXVI-aădup ăRusaliiă 
La LiturghieăEvanghelia după Matei XXV, 14-30:  

         Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare, plecând departe, a chemat pe slujitorii săi şi 
le-a încredinţat averea sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, iar altuia unul; fiecăruia după 
puterea sa. Apoi a plecat. Îndată cel care primise cinci talanţi s-a dus de a neguţătorit cu ei şi a 
câştigat alţi cinci talanţi. Tot aşa şi cel cu doi a dobândit şi el alţi doi. Iar cel care primise un 
talant s-a dus şi a săpat în pământ, ascunzând argintul stăpânului său. Dar, după multă vreme, s-a 
înapoiat stăpânul acelor slujitori şi le-a cerut lor socoteala. Atunci, apropiindu-se cel care primise 
cinci talanţi a adus alţi cinci talanţi, zicând: stăpâne, cinci talanţi mi-ai dat; iată alţi cinci talanţi 
am câştigat cu ei. Iar stăpânul său i-a zis: bine, slujitor bun şi credincios, peste puţine ai fost 
credincios, peste multe te voi pune; intră în bucuria stăpânului tău. Apropiindu-se, şi cel care 
primise doi talanţi a zis: stăpâne, doi talanţi mi-ai dat; iată alţi doi am dobândit cu ei. Stăpânul 
său i-a zis: bine slujitor bun şi credincios, peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune; 
intră în bucuria stăpânului tău. Apoi, apropiindu-se, cel care primise un talant a zis: stăpâne,       
te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai vânturat. De 
aceea m-am temut şi m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată, ia-ţi ce este al tău. Iar 
stăpânul său, răspunzând, i-a zis: slujitor viclean şi leneş, ai ştiut că secer unde n-am semănat şi 
adun de unde n-am vânturat? Pentru aceasta se cuvenea ca tu să fi dat banii mei schimbătorilor 
de bani şi eu, venind, mi-aş fi luat înapoi ce este al meum, cu dobândă. Luaţi deci de la el talantul 
şi daţi-l celui care are zece talanţi. Căci tot celui care are, i se va da şi-i va prisosi; iar de la cel 
care nu are, se va lua şi ceea ce are; iar pe slujitorul cel netrebnic aruncaţi-l în întunericul cel mai 
dinafară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.  


