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Cugetări creştine 

           „Avem un Tată atât de bun, Care doreşte mult întoarcerea noastră. 
Dacă ne vom întoarce, El nu ne va mai acuza pentru cele de mai înainte, 
numai să ne întoarcem, fiindcă aceasta este cea mai bună justificare. Nu 
numai că nu ne-ar acuza, dar dacă altcineva ar îndrăzni să ne acuze, El l-ar 
face să tacă, oricăt de priceput ar fi acuzatorul.” (Sf.ă IoanăGur ă deăAură ‒ă
Omilii la Epistola către Filipeni, XII) 
 

Anunţuri 
          Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ă iulieă 2014,ă
respectivă6ăoctombrie‒20ănoiembrieă2014 la bunul mers al lucr rilorădeă
construcţie la lăcaşul de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de 
Aur. S-a continuat între 23ă februarie şi 9ă iunieă 2015, 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 9ă noiembrieă s-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 2ădecembrieăs-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! ăăăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsituaţiiăneprev zuteă 

Luni,ă Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

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

Marţi, Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

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

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

 Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

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

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

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

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

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

(AăÎNTOARCERIIăă ORAă18.00:ăVECERNIA 

FIULUIăRISIPITOR) ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 



Comoara înţelepciunii                                                                              
preluată din Ziarul Lumina, marţi, 16 februarie 2016  

 

Omulădeșteptănuăiaămunteleăînăpiept 
 

      Suntem adesea înclinați să considerăm confuzie, piedică sau nereușită 
supărătoare tot ce nu se înscrie în scenariul nostru, în modul nostru de a programa 
viața și viitorul. Mintea trufașă s-a obișnuit să calculeze și să planifice totul 
dinainte, iar în situațiile neprevăzute ne îndeamnă să ne opunem activ pentru a 
adapta situația la calculul nostru. Rezultatul este că adunăm singuri o mulțime de 
piedici în calea noastră. Cu adevărat, nu există dificultăți pe care să nu ni le putem 
crea singuri.  
      Ei bine, tocmai aici trebuie să o lăsăm mai moale. Atunci când nu putem 
acționa eficace asupra obstacolului, să nu ne zdrobim fruntea nici de aspra stihie a 
naturii, nici de zidul surzeniei omenești, nici de podeaua de piatră a bisericii. Să 
ne cruțăm fruntea!  
      Omul deștept nu ia muntele în piept, ci-l ocolește, spune înțelepciunea 
populară. E o prostie să încerci să schimbi albia și cursul râului. Trebuie să 
conducem râul, nu barca. De aceea, câteodată este bine să lăsăm liberă curgerea 
râului, prinzând valul. Există două tipuri de încercări și de schimbări care ne 
răpesc liniștea. Unele nu sunt sub stăpânirea noastră, pe altele le putem controla 
măcar în parte. „Nu poți opri păsările necazului să zboare deasupra capului, spune 
un proverb chinezesc, însă le poți împiedica să-și facă cuib în părul tău.” Dacă nu 
suntem în stare să îmblânzim vântul, va trebui să-l înfruntăm, îmbrăcându-ne mai 
gros.  
       Un ucenic se plângea îndrumătorului său: 
       ‒ Am obosit, viața este grea. Ce să fac? 

       Îndrumătorul a pus pe foc trei vase cu apă. În primul a aruncat un morcov, în 
al doilea un ou crud, în al treilea puțină cafea. După ce le-a lăsat pe toate să fiarbă, 
a scos din apa clocotită morcovul, oul și a turnat într-o ceașcă cafeaua.  
       ‒ Ce s-a schimbat? a întrebat el. Toate au fiert. 
       ‒ Asta numai în aparență. Uită-te mai bine; morcovul tare a devenit moale și 
maleabil, oul, lichid în interior și fragil a devenit tare. Pe dinafară au rămas la fel 
ca înainte, deși apa le-a schimbat structura. La fel e și cu oamenii, cei care par 
puternici și viteji se pot pierde cu firea, pe când oamenii ce par necăjiți și 
vulnerabili pot căpăta tărie.     
        ‒ Dar cafeaua? s-a interesat ucenicul.  
        ‒ Acesta este lucrul cel mai curios: cafeaua s-a împrăștiat total în mediul ce 
era nou și ostil, prefăcând apa obișnuită într-o băutură aromată. Există oameni 
care nu se pleacă sub această lume, ci trasfigurează orice situație și extrag din ea o 
bogată experiență. (Augustin Păunoiu)   

Texte din Sfânta Scriptură 
 

DuminicaăaăXXXIV-aădup ăRusaliiă 
(AăÎntoarceriiăfiuluiărisipitor) 

LaăLiturghieăEvanghelia după Luca XV, 11-32: 
 

        Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr 
dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Atunci el   
le-a împărţit averea. Dar nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr    
s-a dus într-o ţară depărtată şi acolo şi-a risipit averea, trăind în desfrânări. Şi, 
după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în ţara aceea, şi el a început să 
ducă lipsă. Şi, ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii acelei ţări şi 
acesta l-a trimis la ţarinile sale să păzească porcii. Şi dorea să-şi sature 
pântecele din roşcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar, 
venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar 
eu pier aici de foame! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: 
Tată, am greşit la cer şi înaintea ta; Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul 
tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. Şi, ridicându-se, a venit la tatăl său. Dar, 
încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său şi i s-a făcut milă şi, alergând, a căzut 
pe grumazul lui şi l-a sărutat. Atunci i-a zis fiul: Tată, am greşit la cer şi 
înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Iar tatăl a zis către 
slugile sale: Aduceţi degrabă haina lui cea dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi inel în 
mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui; apoi, aduceţi viţelul cel îngrăşat, 
înjunghiaţi-l ca, mâncând, să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era şi a 
înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au început să se veselească. Iar fiul cel mare 
era la ţarină. Şi când a venit şi s-a apropiat de casă, a auzit cântece şi jocuri. 
Atunci, chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă acestea. 
Iar ea i-a răspuns: Fratele tău a venit, şi tatăl tău a înjunghiat viţelul cel 
îngrăşat, pentru că l-a primit sănătos. Şi el s-a mâniat şi nu voia să intre; dar 
tatăl lui, ieşind, îl ruga. Însă el, răspunzând, a zis tatălui său: Iată, atâţia ani îţi 
slujesc şi niciodată n-am călcat porunca ta. Şi mie niciodată nu mi-ai dat un 
ied, ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care  
ţi-a mâncat averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el viţelul cel 
îngrăşat.Tatăl însă i-a zis: Fiule, tu totdeauna eşti cu mine şi toate ale mele ale 
tale sunt. Trebuia însă să ne veselim şi să ne bucurăm, căci fratele tău acesta 
mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. 


