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Cugetări creştine 

           „Poate această virtute, chiar numai ea singură, să-L facă milostiv pe 
Dumnezeu. Aceasta a arătat-o vameşul (Luca, 18, 13-14). Nu făcuse nici 
un bine, nici nu putea arăta o faptă bună, ci a spus atât: Milostiv fii mie, 
păcătosului! (Luca, 18, 13), şi s-a coborât mai îndreptat decât fariseul. Şi 
nu doar erau cuvintele lui cuvinte de smerenie, ci numai de drepte 
simţăminte!” (Sf.ăIoanăGur ădeăAură‒ăDespre schimbarea numelor, IV) 
 

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 

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

Marţi, Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

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

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

 Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

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

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

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

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

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

(AăVAMEŞULUIăŞIăAăFARISEULUI)ăă ORAă18.00:ăVECERNIA 

(ÎNCEPUTULăTRIODULUI) ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 



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

 

Îmbr țișareaăavveiăIoanăcelăPitic 
 

      Cuvintele pot să mângâie, să încurajeze, să dea putere, dar pot la fel de bine să rănească și 
să întristeze. Uneori cuvintele noastre lovesc întocmai „ca o piatră aruncată”, poate fără să știm 
și fără să vrem. Alteori vrem să rănim și căutăm satisfacția pe care o produce suferința celui 
care este ținta mâniei ori poate a invidiei noastre; cădem în ispită, cum zic părinții, sau nu 
trecem testul răbdării și al autocontrolului, cum ar zice modernii.  
      Un model de reacție la o provocare de felul acesta găsim la avva Ioan cel Pitic, despre care 
ni se spune:  
      „Odată, stătea așezat în fața bisericii. Frații s-au adunat roată împrejurul său și-l întrebau 
despre gândurile lor. Un bătrân vede scena și, ispitit de invidie, îi zice: 
      ‒ Vasul tău, Ioane, este plin de otravă.  
      Avva Ioan îi zice:  
      ‒ Așa este, avva, și n-ai văzut decât ce-i pe dinafară; de-ai fi văzut ce-i și pe dinăuntru!”. 
      Acesta nu este singurul moment consemnat în Pateric, când avva Ioan cel Pitic este ținta 
invidiei celorlalți monahi, întrucât bătrânul care părea vrednic de dispreț din pricina staturii 
sale deloc impozante era frecventat de numeroși frați care îi căutau sfatul și îndrumarea.       
Într-un astfel de moment:  
      „Un bătrân îi zice:  
      ‒ Ioane, parc-ai fi o târfă care se împopoțonează, ca să-și facă mai mulți ibovnici.  
      Avva Ioan l-a îmbrățișat și i-a răspuns: 
      ‒ Adevărat grăiești, părinte. 
      Apoi unul din ucenici îl întreabă: 
      ‒ Avva, oare nu te-ai tulburat deloc în sinea ta?.  
      El zice:  
      ‒ Nu, cum sunt pe dinafară, așa sunt și pe dinăuntru.” 

      Avva Ioan dezamorsează de fiecare dată atacul verbal în singurul mod posibil: prin 
smerenie asumată deplin, până la capăt. Osândindu-se pe sine și prețuind pe ceilalți, monahul 
salvează adevărul, oricât de mic ar fi el, din acuza celuilalt. Forța care propulsează cuvântul 
răutăcios este anihilată tocmai prin faptul că răspunsul nu este din aceeași categorie. Invidiei, 
mâniei, patimii tulburătoare i se opune iubirea pașnică, împăciuitoare. Ba mai mult, în cele 
două apoftegme citate mai devreme se poate observa o anumită progresie. Cu cât duritatea 
atacului verbal este mai mare, cu atât răspunsul trebuie să fie însoțit de o dragoste mai mare și 
mai evidentă. De aceea în al doilea caz, atunci când virulența este amplificată, reacția avvei 
Ioan este diferită. Cuvântul scurt nu face decât să dubleze și să completeze îmbrățișarea, care 
este adevăratul răspuns la atacul celuilalt monah. O vorbă, tot mai des citată a părintelui 
Dumitru Stăniloae aduce în actualitate și explică atitudinea bătrânului: „cel mai frumos și mai 
convingător discurs despre dragoste este îmbrățișarea”. Gestul îmbrățișării face vizibilă 
solidaritatea, compasiunea, înțelegerea. Suntem cu toții asaltați de aceleași patimi, la intervale 
și intensități diferite. Doar împreună-lucrarea poate să aducă biruința.   
        O reacție cum este cea a avvei Ioan cel Pitic este grea. La fel de grea ca o naștere. Cu 
fiecare efort de felul acesta, asistat de harul Duhului Sfânt, inima omului se lărgește, devine tot 
mai cuprinzătoare și mai compătimitoare; tot mai mult asemenea Dumnezeului nostru smerit și 
iubitor. (Paul Siladi)        

Texte din Sfânta Scriptură 
 

DuminicaăaăXXXIII-aădup ăRusalii 
(AăVameşuluiăşiăaăFariseului)ă 

 

La LiturghieăApostolul de la II Timotei III, 10-15:  
 

         Fiule Timotei, tu însă mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, 
în năzuinţă, în credinţă, în îndelungă-răbdare, în dragoste, în 
stăruinţă, în prigonirile şi suferinţele care mi s-au făcut în 
Antiohia, în Iconiu, în Listra; câte prigoniri am răbdat!, şi din 
toate m-a izbăvit Domnul. Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic 
în Hristos Iisus vor fi prigoniţi. Iar oamenii răi şi amăgitori vor 
merge spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi. 
Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat, 
deoarece ştii de la cine le-ai învăţat, şi fiindcă de mic copil 
cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre 
mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus.     
 

La LiturghieăEvanghelia după Luca XVIII, 10-14:  
 

         Zis-a Domnul pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la 
templu, ca să se roage: unul era fariseu şi celălalt vameş. 
Fariseul, stând drept, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, Îţi 
mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, 
prea desfrânaţi, sau ca şi acest vameş. Postesc de două ori pe 
săptămână, dau zeciuială din toate câte câştig. Iar vameşul, 
departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi 
bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, 
păcătosului! Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la 
casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalţă pe sine se va 
smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.   


