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Cugetări creştine 
 

          „Dacă ne vom îngriji de cele ale lui Dumnezeu, atunci şi Dumnezeu se 
va îngriji de cele ale noastre şi vom străbate în toată liniştea oceanul vieţii 
acesteia.” (Sf.ăIoanăGur ădeăAură‒ăOmilii la Facere,ăXIV,ăV) 
 

Anunţuri 
 

         Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ă iulieă 2014,ă
respectivă 6ă octombrie‒20ănoiembrieă2014 la bunul mers al lucr rilorădeă
construc ie 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, turnân-du-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 2ădecembrieă s-a început lucrul la structura 
metalică a viitoarelor grinzi, manoperă finalizată în 10ădecembrie. Din 22ă
februarieă2016ăs-a lucrat, la pregătirea cu material lemnos a viitoarei etape, 
respectiv a zidăriei cu cărămidă plină, ce a fost acoperită cu beton în 21 
martie; grinzile au fost umplute cu beton în 24 martie. Din 4 aprilie s-au 
început lucrările la zidăria turnului central. Vă rugăm să contribuiţi, şi pe 
mai departe, după posibilităţi, la edificarea bisericii parohiale! ăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsitua iiăneprev zuteă 

Luni,ă Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ă4ăVIIă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Mar i, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ă5ăVIIă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Miercuri,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
ă6ăVIIă2016 Oraă17.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

Joi,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
ă7ăVIIă2016 Oraă18.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.20:ăRug ciunileăserii 
Vineri, Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
ăă8ăVIIă2016 Oraă18.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.20:ăRug ciunileăseriiă 
Sâmb t ,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
ăă9ăVIIă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaămareă 
DUMINICA, ORAăăă7.40:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI 

ă10ăVIIă2016, ORAăăă8.00:ăUTRENIA 

AăIII-AăDUP ăRUSALII, ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

(DESPREăGRIJILEăVIE II) ORAă18.00:ăVECERNIA 

 ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 



 

Comoara înţelepciunii  
 

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 28 iunie 2016 
 

Dou ăoglinzi                                                                    
 

      Atunci când predam religie la coală, un elev de liceu m-a întrebat: „Cum pot să simt că 
Dumnezeu este în mine?” Pe moment nu am tiut ce să-i răspund. Dar m-am gândit i până la urmă 
i-am spus: „Când simți milă față de cel necăjit, când îl ajuți pe cel îngenuncheat de greutățile vieții, 
când e ti bucuros i răspânde ti în jurul tău zâmbet i nu acreală, atunci Dumnezeu este în tine. Dar 
când păcătuie ti, iar patima te duce la deznădejde, când viața nu mai are sens i nu tii pentru ce i 
cine să mai trăie ti, atunci te afli departe de Dumnezeu”.  
       El Se sălă luie te în noi prin Duhul Sfânt, a cărui pogorâre am prăznuit-o de curând. Pilda de 
astăzi ne vorbe te despre lucrarea lui Hristos i a Duhului Sfânt în lume.  
       Pe când Lucifer a fost izgonit din cer, acesta, din invidie, a căutat un mijloc prin care să 
dezbine oamenii ca, de este cu putință, nimeni să nu se mântuiască. i a inventat o oglindă a cărei 
caracteristică era aceea ca în ea să se vadă meschin i zbârcit tot ceea ce era bun i frumos, în vreme 
ce făcea să se vadă mai mare i mai clar tot ceea ce era rău i urât.  
       Diavolul î i ducea îngrozitoarea oglindă peste tot pe unde mergea. i toți cei ce se uitau în ea se 
cutremurau. Orice lucru apărea deformat i monstruos. Vrăjma ul omului se distra pe cinste cu 
oglinda sa. Într-o zi însă, oglinda i-a arătat ni te lucruri atât de plăcute vederii sale, încât el a 
izbucnit într-un râs dezlănțuit; oglinda i-a scăpat din mâini i s-a spart în mii i mii de cioburi. Un 
vânt puternic, stârnit de cel rău, a făcut să zboare cioburile acelea în lumea largă. Unele dintre ele, 
care erau mai mărunte decât firele de nisip, au intrat în ochii multor oameni. Ace tia au început să 
le vadă pe toate pe dos: nu băgau de seamă decât ceea ce era hidos i vedeau peste tot numai i 
numai răutăți.  
       Din alte cioburi s-au făcut lentile pentru ochelari. Cei care purtau ochelarii respectivi nu mai 
vedeau nimic din ce este drept i nu mai puteau judeca lucrurile cu măsură. Cine oare dintre noi 
poate spune că nu a întâlnit niciodată în viața lui astfel de persoane? Unele cioburi ale oglinzii erau 
a a de mari, încât au fost folosite ca geamuri. Oamenii care au ajuns să aibă astfel de ferestre, 
uitându-se prin ele, nu zăreau decât vecini antipatici i du măno i.  
       Atunci când Dumnezeu Şi-a dat seama de cele întâmplate, S-a întristat. S-a hotărât să le vină în 
ajutor oamenilor. El a zis: „Îl voi trimite în lume pe Fiul Meu. El este chipul meu. În El se oglindesc 
bunătatea, dreptatea i iubirea mea. În El se vede i chipul omului, a a cum l-am zidit eu”.  
       i Fiul lui Dumnezeu S-a coborât pe pământ ca să fie asemenea unei oglinzi pentru oameni. Cei 
care priveau la El redescopereau bunătatea i frumusețea i învățau să le deosebească de egoism i 
minciună, de nedreptate i dispreț. Cei bolnavi regăseau în El curajul de a trăi, cei disperați aflau 
nădejdea.  
      El îi mângâia pe cei întristați i îi ajuta pe oameni să învingă frica morții. Mulți oameni iubeau 
această oglindire a lui Dumnezeu i Îl urmau pe Iisus. Se simțeau înflăcărați de El. Alții însă 
fierbeau de mânie. A a că au hotărât să spargă această oglindă a lui Dumnezeu. Iisus a fost omorât. 
Dar s-a iscat un alt vânt puternic, al Duhului Sfânt de data aceasta. El a ridicat de la pământ 
milioanele de cioburi ale oglinzii dumnezeie ti i le-a împră tiat în lumea întreagă. Cei în ai căror 
ochi a intrat fie i cea mai mică a chie din această oglindă au privit lumea i oamenii a a cum îi 
vedea Iisus. În ochii lor s-au reflectat de acum toate lucrurile bune i frumoase, generozitatea i 
credința, bucuria i speranța. Iar răutățile i nedreptățile nu le-au mai părut cu neputință de suportat 
i biruit. Duhul Adevărului a învins. (Augustin Păunoiu, adaptare după o pildă din vol. Trandafirul 

de mare preț, Bruno Ferrero, colecția Istorioare pentru suflet, vol. 4, Galaxia Gutenberg, 2007)  

Texte din Sfânta Scriptură 
   

Duminicaăaătreiaădup ăRusaliiă 
 

LaăLiturghieăEvanghelia după Matei VI, 22-33:  
 

          Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul; dacă 
ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul 
tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina 
care e în tine este întuneric, dar întunericul, cu cât mai mult! 
Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl 
va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt 
îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona. 
De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi 
mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; oare nu 
este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât haina? Priviţi 
la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună 
în hambare şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu 
sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, 
îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot? Iar de 
îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului 
cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc, şi vă spun vouă că nici 
Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre 
aceştia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se 
aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult 
mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, nu duceţi grijă, 
spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom 
îmbrăca? Pentru că după toate acestea se străduiesc păgânii; 
doar ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. 
Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi 
toate acestea se vor adăuga vouă.   


