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Cugetări creştine 
 

          „Când facem tot ceea ce trebuie să facem, ne ajută nespus de mult şi 
rugăciunea drepţilor. Dar dacă ne trândăvim şi ne punem toată nădejdea 
mântuirii noastre numai în ei, nimic nu folosim. Nu pentru că drepţii sunt 
neputincioşi, ci pentru că noi ne pierdem singuri din pricina trândăviei 
noastre.” (Sf.ăIoanăGur ădeăAură‒ăOmilii la Facere,ăXLIV,ăI) 
 

Anunţuri 
 

         Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ăiulieă2014,ărespectivă
6ăoctombrie‒20ănoiembrieă2014 la bunul mers al lucr rilorădeăconstruc 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 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 2ădecembrieăăăă
s-a început lucrul la structura metalică a viitoarelor grinzi, manoperă finalizată 
în 10ădecembrie. Din 22ă februarieă 2016ă s-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 

18ăVIIă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Mar i, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

19ăVIIă2016 Oraă18.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.30:ăVecerniaămareăcuălitie 

MIERCURI,ă ORAăăă7.45:ăUTRENIA 

20ăVIIă2016 ORAăăă9.10:ăACATISTULăSF.ăPROOROCăILIE 

SF.ăSL VITULăPROOROC ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

ILIEăTESVITEANUL ORAă17.00:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

 ORAă17.30:ăTAINAăSFÂNTULUIăMASLU 

 ORAă19.00:ăVECERNIA 

Joi,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
21ăVIIă2016 Oraă18.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.20:ăRug ciunileăserii 
Vineri, Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
22ăVIIă2016 Oraă18.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.20:ăRug ciunileăseriiă 
Sâmb t ,ă Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

23ăVIIă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

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

24ăVIIă2016, ORAăăă8.00:ăUTRENIA 

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

(VINDECAREAă ORAă18.00:ăVECERNIA 

CELORăDOIăDEMONIZA I) ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

DINă INUTULăGADAREI)  



 

Comoara înţelepciunii  
 

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 12 iulie 2016 
 

ȘiăDumnezeuăSeăpleac ăînainteaăsmereniei                                                                  
 

      „Smerenia este temelia vieții cre tine – spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Măcar de am zidi noi cât de 
mult, măcar de am strânge mii de rugăciuni, de ajunări i de fapte bune, de nu le vom pune pe temelia aceasta, 
întru de ert i lesne va cădea zidirea lor, pe nisip fiind a ezată… Nimic nu este în faptele noastre cele bune 
care să nu aibă nevoie de smerenie. De vom aduna rugăciune ori milostenie, post ori altă bunătate, fără 
smerenie toate îndată cad. Precum mândria este izvorul tuturor răutăților, a a smerenia, început tuturor 
faptelor bune.”  
ăăăăăăăSmerenia este virtutea înaintea căreia i Dumnezeu Se pleacă.  
       Înainte de 1940, la Schitul Sfinților Trei Ierarhi, aflat sub oblăduirea spirituală a sfintei Mănăstiri 
Stavronichita din Sfântul Munte, trăia un bătrân evlavios, părintele Ioachim Românul. Acesta, înainte să 
moară, a avut o vedenie.  
       S-a întâmplat într-o dimineață, după ce săvâr ise Sfânta Liturghie. Ieromonahul a consumat Sfintele 
Taine. Deodată, a văzut de-a dreapta i de-a stânga lui îngeri mulți. Toți străluceau de o frumusețe negrăită, 
divină. Îngerii i-au spus într-un glas:  
       ‒ Am venit să te luăm. Spune-ne, ce fapte ai făcut? Dacă ai făcut din cele bune i bineplăcute  lui 
Dumnezeu, vei merge la El, întru fericirea i bucuria Lui ve nică; dar dacă nu, atunci te vom duce în iadul cel 
nemângâiat.   
       De emoție, bătrânul s-a pierdut i bâlbâindu-se a zis cu smerenie adâncă:  
       ‒ N-am făcut nimic, nu-mi amintesc să fi făcut ceva bun!  
       ‒ A a? Păi, atunci ce să-ți facem? Unde să te ducem? Ai stat cincizeci de ani în Sfântul Munte i n-ai 
făcut nimic bun? 

       Bătrânul, mai revenindu- i un pic în fire, le-a răspuns:  
       ‒ În fiecare zi de când sunt preot am slujit, am pomenit cât de mulți călugări i părinți am putut. Am mai 
pomenit mulți ani pomelnicele celor din lume pe care mi le-au adus. M-am rugat pentru toți cre tinii ortodoc i 
i pentru toată lumea. Am chemat milostivirea lui Dumnezeu pentru toți ace tia i am nădăjduit în mila lui 

Dumnezeu pentru mine i pentru ceilalți. Am vărsat în fiecare zi multe lacrimi, cerând să aibă grijă de ei 
Domnul Iisus Hristos i Preacurata Sa Maică. Am nădăjduit i încă mai nădăjduiesc în îndelunga-răbdare i 
milă a lui Dumnezeu. Altceva bun nu-mi amintesc să fi făcut.  
       Ascultându-l, îngerii i-au răspuns a a:  
       ‒ Nu pentru faptele pe care le-ai făcut, ci pentru că ai nădăjduit mult în mila Domnului, vei merge acolo 
suntem i noi...   
       Părintele Ioachim le-a zis însă cu vocea tremurată:  
       ‒ N-ar fi mai bine să veniți mâine? Să spun i eu duhovnicului, i părinților, apoi să mă pregătesc puțin?    
       Îngerii i-au răspuns:  
       ‒ Noi aveam poruncă de la Dumnezeu să te luăm astăzi, dar pentru smerenia ta vom face ascultare i vom 
veni mâine!    
       Monahul român i-a în tiințat imediat pe stareț i pe cei doi-trei părinți ai schitului de ceea ce se 
întâmplase i a început pregătirea cu rugăciune i lacrimi pentru marea plecare. A doua zi a săvâr it ultima sa 
Liturghie i apoi a mers la masă. Bătrânul abia s-a atins de mâncare. Spre amiază a rămas în chilie să se 
întindă un pic, iar la un moment dat chipul lui a strălucit i chilia s-a umplut de o mireasmă nemaiîntâlnită. 
Monahii îi erau aproape. Ioachim atât a mai apucat să spună:  
       ‒ Părinților, iertați-mă... Doamne, sufletul meu este în mâinile Tale!    
       Acestea zicând, a adormit în Domnul. O lini te negrăită s-a a ternut în acel loc i bucuria Învierii a 
încălzit inimile martorilor la un asemenea sfâr it.     
       Cople itoarea smerenie a monahului român din Athos i curăția inimii sale i-au dat îndrăzneala i puterea 
de a le cere îngerilor amânarea morții lui. i Dumnezeu Însu i a ascultat cererea robului său, împlinindu-i-o. 
(Augustin Păunoiu, adaptare după o pildă din volumul „Culegere de minuni mărturisitoare”, Maria Bagiu 
Marino, Editura Bra ov, 2010)                     

Texte din Sfânta Scriptură 

 

Miercuri,ă20ăiulie,ă 
Sfântulăsl vitulăProorocăIlieăTesviteanul 

 

LaăLiturghieăEvanghelia după Luca IV, 22-30:  
 

         În vremea aceea se mirau toţi de cuvintele harului care ieşeau din gura 
lui Iisus şi ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul lui Iosif? Şi El le-a zis: Cu 
adevărat, Îmi veţi spune această pildă: Doctore, vindecă-te pe tine însuţi! 
Câte am auzit că s-au făcut în Capernaum, fă şi aici în patria Ta. Şi le-a zis: 
Adevărat zic vouă că nici un prooroc nu este bine primit în patria sa. Şi 
adevărat vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel, când s-a 
închis cerul trei ani şi şase luni, încât a fost foamete mare peste tot 
pământul, şi la nici una dintre ele n-a fost trimis Ilie, decât la Sarepta 
Sidonului, la o femeie văduvă. Şi mulţi leproşi erau în Israel în zilele 
proorocului Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a curăţat, decât Neeman 
Sirianul. Şi toţi, în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie. Şi, 
ridicându-se, L-au scos afară din cetate şi L-au dus pe sprânceana muntelui 
pe care era zidită cetatea lor, ca  să-L arunce în prăpastie; iar El, trecând 
prin mijlocul lor, a plecat de acolo.  
 

     ăăDuminicaăaăV-aădup ăRusaliiă 
 

LaăLiturghieăEvanghelia după Matei VIII, 28-34; IX, 1:  
 

          În vremea aceea trecând Iisus dincolo, în ţinutul Gadarenilor, L-au 
întâmpinat doi demonizaţi care ieşeau din morminte, atât de cumpliţi, încât 
nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Şi, iată, au început să strige şi să 
zică: Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte 
de vreme ca să ne chinuieşti? Departe de ei era o turmă mare de porci, 
păscând. Iar demonii Îl rugau, zicând: Dacă ne scoţi afară, lasă-ne să intrăm 
în turma de porci. Atunci El le-a zis: Duceţi-vă! Iar ei, ieşind, s-au dus în 
turma de porci. Şi îndată toată turma s-a aruncat de pe ţărm în mare şi a 
pierit în apă. Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se în cetate, au spus toate cele 
întâmplate cu demonizaţii. Şi, iată, toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui 
Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să plece din hotarele lor. Iar Iisus, intrând în 
corabie, a trecut marea şi a venit în cetatea Sa.  


