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Cugetări creştine 

           „Şi totuşi, cine nu s-ar mira, cine nu s-ar minuna de iubirea de 
oameni a lui Dumnezeu, pe care ne-o arată nouă oamenilor când ne 
dăruieşte atâta cinste, când ne învredniceşte să ne rugăm Lui şi să stăm 
de vorbă cu El? Da, în timpul rugăciunii, vorbim în adevăr cu 
Dumnezeu.” (Sf.ăIoanăGur ădeăAură‒ăDespre rugăciune, I) 
 

Anunţuri 
          Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ăiulieă2014,ă
respectivă6ăoctombrie‒20ănoiembrieă2014 la bunul mers al lucr riloră
deăconstrucţie la lăcaşul de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură 
de Aur. S-a continuat între 23ăfebruarie şi 9ăiunieă2015, ajungându-se 
cu zidăria la cota 7,00ăm., 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 2ă decembrieă s-a 
început lucrul la structura metalică a viitoarelor grinzi, manoperă 
finalizată în 10ădecembrie. Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, 
după posibilităţi, la edificarea bisericii parohiale! ăăăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsituaţiiăneprev zuteă 

Luni,ă Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ă8.ăII.ă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Marţi, Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ă9.ăII.ă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Miercuri,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
10.ăII.ă2016 Oraă17.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

Joi,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţiiă 
11.ăII.ă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Vineri, Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţiiă 
12.ăII.ă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Sâmb t ,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţiiă 
13.ăII.ă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 ORAă18.00:ăVECERNIAăMAREă 
DUMINICA, ORAăăă7.40:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI 

14.ăII.ă2016, ORAăăă8.00:ăUTRENIAă 
AăXVII-AăDUP ăRUSALII ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

(AăCANANEENCEI)ăă ORAă18.00:ăVECERNIA 

 ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 



Comoara înţelepciunii                                                                              
preluată din Ziarul Lumina, marţi, 2 februarie 2016  

 

Ce-țiădoreștiăcuăadev ratăînăviaț  
 

      Atunci când vine vorba să definim scopul nostru în viață suntem într-o totală confuzie. 
De obicei, tim ce nu vrem, dar înțelegem oare ce ne trebuie? Să reflectăm puțin la 
aforismul: „Oamenii fericiți nu posedă în viață tot ce e mai bun, dar ei scot tot ce-i mai bun 
din ceea ce au”. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să transpunem aceasta în termeni religio i, am 
spune: „Fă rai din ce ai!” Se tie bine, „Corabia fără cârmă i omul fără scop sfâr esc prin a 
naufragia”. Scopul este un far care ne arată spre ce să ne orientăm activitatea, nu în ce să ne 
„înfigem”.    
      Am citit de curând o parabolă cu două personaje: un tânăr însetat de minuni i un 
necunoscut misterios, nu vrăjitor, ci un înțelept taumaturg.  
      Acesta din urmă a propus primului:  
      ‒ Pot să-ți îndeplinesc trei dorințe. 
      ‒ tiu exact ce vreau! - a reacționat omul cu vioiciune. Vreau o ma ină ultimul tip, 
decapotabilă. A apărut ma ina, necunoscutul a băgat mâna în sac i a scos cheile. Norocosul 
s-a suit la volan i a plecat după senzații noi.   
      Dar ziua următoare el s-a întors dezamăgit i i-a repro at înțeleptului:  
      ‒ Ieri am condus fără întrerupere i toți se uitau la mine pe stradă. Însă am observat că 
ora ul e plin de ma ini frumoase, iar oamenii se uită la toate...   
      ‒ O să-ți îndeplinesc a doua dorință!, îl anunță înțeleptul. Poate de data aceasta vei fi mai 
mulțumit. 
      ‒ Vreau bani, ca să pot cumpăra orice!, ceru omul nostru i primi imediat un cec cu o 
sumă uria ă.   
       Dar surpriză, la noua întâlnire, tânărul se arătă din nou mâhnit:  
      ‒ Am cumpărat tot ce am dorit. Cum vedeam un lucru care-mi plăcea, era al meu 
imediat, dar în curând mi-a devenit indiferent dacă mai pot cumpăra ceva sau nu. A adar, 
am dat gre  i acum. Înțeleptule, de fapt tu nu mi-ai dat ce am vrut. 
      ‒ Dar ce ai vrut? 

      De data aceasta, răspunsul întârzia. Tânărul chibzui îndelung i zâmbi.  
      ‒ Da, cred că o fată frumoasă ca-n pove ti ar fi tot ce-mi doresc. Poți să-mi îndepline ti 
dorința, înțeleptule?  
      Răspunsul nu întârzie. Alături de tânăr apăru ca din senin o fată fermecătoare.  
     ‒ Sunt gata să te urmez oriunde vrei, a rostit aceasta cu glas dulce.  
     ‒ Da, asta căutam. Cum de nu mi-am dat seama până acum?, a strigat omul cu bucurie.    
      Dar după două săptămâni tânărul s-a întors cu ochii în lacrimi.  
      ‒ Fata pe care mi-ai dat-o mi-a cheltuit toți banii, după care m-a părăsit. Ce rău e ti, 
înțeleptule! Nu-mi dai deloc ceea ce-mi trebuie. 
      Înțeleptul zâmbi.  
      ‒ Asta fiindcă nici măcar o dată nu ai cerut ceea ce vrei de fapt. 
      ‒ Nu-i adevărat!, replică tânărul.  
      ‒ Ba da! Ai cerut o ma ină deosebită, când de fapt doreai respect. Ai cerut bani, de i în 
adâncul tău voiai libertate. Ai cerut o fată frumoasă, când de fapt doreai să iube ti i să fii 
iubit. Ai grijă pe viitor la ce urmăre ti în viață! (Augustin Păunoiu) 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

DuminicaăaăXVII-aădup ăRusaliiă 
 

La LiturghieăApostolul de la II Corinteni VI, 16-18; VII,1:  
 

         Fraţilor, ce înţelegere este între templul lui Dumnezeu şi 
idoli? Căci noi suntem templu al Dumnezeului celui viu, precum 
Dumnezeu a zis că: „Voi locui în ei şi voi umbla şi voi fi 
Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu”. De aceea: „Ieşiţi din 
mijlocul lor şi vă osebiţi”, zice Domnul, „şi de ce este necurat să 
nu vă atingeţi şi Eu vă voi primi pe voi. Şi voi fi vouă tată, şi veţi 
fi Mie fii şi fiice”, zice Domnul Atotţiitorul. Având deci aceste 
făgăduinţe, iubiţilor, să ne curăţim pe noi de toată întinarea 
trupului şi a duhului, desăvârşind sfinţenia în frica lui Dumnezeu.   
 

La LiturghieăEvanghelia după Matei XV, 21-28:  
 

         În vremea aceea s-a dus Iisus prin părţile Tirului şi ale 
Sidonului şi iată că o femeie cananeiancă, din acele ţinuturi, 
ieşind în calea Lui, striga către Dânsul şi zicea: miluieşte-mă, 
Doamne, Fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de diavol. 
El însă nu i-a răspuns nici un cuvânt. Dar, apropiindu-se, 
ucenicii Săi îl rugau, zicând: dă-i drumul, că strigă în urma 
noastră. Iar El, răspunzând, le-a zis: nu sunt trimis decât 
numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Dar ea, 
venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă! El însă, 
răspunzând, i-a zis: nu este bine să iei pâinea fiilor şi s-o 
arunci câinilor. Dar ea a zis Lui: adevărat, Doamne, însă şi 
câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor 
lor. Atunci, răspunzându-i, Iisus i-a zis: o, femeie, mare este 
credinţa ta; fie ţie cum voieşti! Şi s-a tămăduit fiica ei în 
ceasul acela. 


