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Cugetări creştine 

          „Pentru că sutaşul s-a socotit nevrednic să-l primească pe Hristos în 
casa sa, a ajuns vrednic de împărăţia cerurilor şi vrednic de dobândirea 
bunătăţilor de care se bucură Avraam.” (Sf.ă IoanăGur ădeăAură‒ăOmilii la 
Matei,ăXXVI,ăIII) 
 

Anunţuri 

         Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ă iulieă 2014,ă
respectivă 6ă octombrie‒20ănoiembrieă2014 la bunul mers al lucr rilorădeă
construcţie 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 ăunorăsituaţiiăneprev zuteă 

Luni,ă Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

11ăVIIă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Marţi, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

12ăVIIă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Miercuri,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
13ăVIIă2016 Oraă17.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

Joi,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
14ăVIIă2016 Oraă18.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.20:ăRug ciunileăserii 
Vineri, Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
ă15ăVIIă2016 Oraă18.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.20:ăRug ciunileăseriiă 
Sâmb t ,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
ă16ăVIIă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

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

ă17ăVIIă2016, ORAăăă8.00:ăUTRENIA 

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

(VINDECAREAă ORAă18.00:ăVECERNIA 

SLUGIIăSUTAŞULUI) ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 



 

Comoara înţelepciunii  
 

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 5 iulie 2016 
 

Soacraăşiănora                                                                    
 

      Conflictele intrapersonale sunt, din păcate, o realitate de zi cu zi. E greu să nu 
plăte ti pentru rău cu aceea i monedă, să „întorci celălalt obraz”. Rolul principal în 
men inerea tensiunii, a conflictelor noastre lăuntrice este jucat de pofta i mânia care 
lucrează în suflete. Parabola de astăzi ne vorbe te despre proverbiala rela ie dintre noră 
i soacră, ve nic izvor de certuri i neîn elegeri.   

      După nuntă, mireasa unui tânăr s-a mutat în casa so ului ei, dar nu se sim ea deloc 
bine acolo. Nefiind în stare să suporte continuele repro uri i mustrări ale soacrei sale 
sarcastice i rele de gură, cea de curând măritată s-a dus la un vraci, cunoscător al 
puterii ierburilor.  
      Aceasta i-a mărturisit deschis:  
      ‒ M-am căsătorit de curând, îmi iubesc mult so ul, dar nu mai pot să trăiesc cu 
mama lui. Vreau s-o otrăvesc ca să pot să am o via ă normală. 
      ‒ Pe asta vrei tu să- i clăde ti fericirea, fată?, a întrebat-o uimit vraciul. 
      Mai apoi, înduio at de rugămin ile tinerei, i-a spus:  
      ‒ ine ierburile astea. Fierbe din ele în fiecare diminea ă i dă-i soacrei să bea 
zilnic. Ierburile o vor omorî treptat. Nimănui nu o să-i treacă prin cap că a fost 
otrăvită. Pe lângă asta, mai vreau să- i dau un sfat. 
      ‒ Fac tot ce-mi spui, numai să scap de femeia asta nesuferită, zise nora femeii.  
      ‒ La noi în sat zvonurile se răspândesc repede. Ca să nu cadă bănuiala pe tine, 
schimbă- i purtarea fa ă de soacra ta: fii blândă, binevoitoare, zâmbe te, ine- i în frâu 
mânia, înva ă s-o cinste ti, s-o ascul i i să rabzi. Când ea va muri, tu o să fii în afara 
oricărei bănuieli. N-o să te mai chinui multă vreme, crede-mă.  
      A a a i făcut femeia. S-a sculat dis-de-diminea ă, a aprins cuptorul, a copt pâine, a 
făcut mâncare, a fiert ierburile i i-a poftit soacra să bea ceaiul-minune. Nu a scos-o 
din „mamă”, a ascultat-o, iar so ul proaspăt căsătorit nu mai putea de bucurie că 
nevasta i mama lui erau atât de apropiate. Soacra nu mai putea nici ea de dragul 
nurorii.  
      Azi a a, mâine a a, până când, într-o bună zi, femeia a dat fuga la vraci i s-a 
aruncat la picioarele lui plângând:       
      ‒ Omule, te rog, dă-mi un leac împotriva otrăvii pe care i-am cerut-o la început. 
Soacra mea o să moară tocmai acum, când mi-e ca o mamă bună.  
      ‒ Draga mea, lini te te-te. Eu i-am dat doar ierburi aromate din care tu ai făcut un 
ceai gustos i folositor. Otrava era în inima ta, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, ai scăpat 
de ea. 
      Morala întâmplării este una simplă. Câmpul de luptă dintre Dumnezeu i diavol 
este inima oamenilor. De noi depinde cui înclinăm să acordăm victoria. (Augustin 
Păunoiu)   

Texte din Sfânta Scriptură 

 

Duminicaăaăpatraădup ăRusaliiă 
LaăLiturghieăEvanghelia după Matei VIII, 5-13:  

 

          În vremea aceea, pe când Iisus intra în Capernaum, s-a apropiat de El un 
sutaş, rugându-L, şi zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuin-  
du-se cumplit. Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a 
zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai spune un cuvânt 
şi se va vindeca sluga mea. Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine 
ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: 
Fă aceasta, şi face. Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis celor ce veneau după El: 
Adevărat grăiesc vouă: Nici în Israel n-am găsit atâta credinţă. Şi zic vouă că mulţi 
de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu 
Iacov în Împărăţia cerurilor. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai 
din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, 
fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela.   
 

     Duminicaăaăpatraădup ăRusalii, 
ăăaăSf.ăP rinţiădeălaăSinodulăIVăEcumenic 

La Liturghie Evanghelia după Ioan XVII, 1-13:  
 

        În vremea aceea Iisus, ridicându-Şi ochii către cer, a zis: Părinte, a venit 
ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească, precum I-ai dat 
stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat 
Lui. Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe 
pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârşit. Şi acum, preaslăveşte-Mă 
Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine, mai înainte de a fi 
lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi 
erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte 
Mi-ai dat sunt de la Tine; căci cuvintele pe care Mi le-ai dat, Eu le-am dat lor, iar ei 
le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut că Tu     
M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care 
Mi i-ai dat, că sunt ai Tăi. Şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale Mele 
şi M-am preaslăvit întru ei. Şi Eu nu mai sunt în lume,iar ei în lume sunt şi Eu vin 
la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, pe cei care Mi i-ai dat, ca să fie 
una, precum suntem Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău, pe 
cei ce Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul pierzării, 
ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la Tine şi pe acestea le grăiesc în lume, 
pentru ca bucuria Mea să o aibă deplină în ei.   


