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Cugetări creştine 

            „Multe sunt semnele pe care le are trofeul biruinţei, Crucea! Prăzile de război sunt 
atârnate sus în vârful crucii. După cum un împărat viteaz, după ce a biruit într-un război foarte 
greu, pune în vârful trofeului platoşa, scutul şi armele tiranului şi ale ostaşilor biruiţi, tot aşa şi 
Hristos, după ce a biruit în război cu diavolul, a atârnat în vârful crucii, ca într-un trofeu, toate 
armele diavolului: moartea, blestemul, ca toţi să vadă trofeul: puterile cele de sus, cele ce sunt 
în ceruri, oamenii cei de jos, cei ce sunt pe pământ, şi chiar şi dracii cei răi, care au fost 
biruiţi.” (Sf.ăIoanăGur ădeăAură‒ăCuvânt la Crucea Domnului, III) 
 

Anunţuri 
          Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ăiulieă2014,ărespectivă6ăoctombrie
‒20 noiembrie 2014 la bunul mers al lucrărilor de 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 7,00 m., respectiv s-au realizat cupolele din cărămidă plină ce au fost acoperite 
cu beton, turnându-se în aceeaşi perioadă şi centurile. Din 9 noiembrie 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 2 decembrie s-a început lucrul la structura 
metalică a viitoarelor grinzi, manoperă finalizată în 10ă decembrieă 2015. 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. Între 4 şi 12 aprilie s-a lucrat la zidăria turnului central şi apoi s-a continuat din 13 iulie. 
Din 3 august turnul central a început să prindă contur. În perioada 30 august ‒ 2 septembrie s-a 
lucrat la baza turnului de deasupra cafasului. 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 

12ăIXă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Mar i, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

13ăIXă2016 Oraă18.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.20:ăVecerniaămareăcuălitie 

MIERCURI,ă ORAăăă7.45:ăUTRENIA 

14ăIXă2016 ORAăăă9.10:ăACATISTULăSF.ăCRUCI 
ÎN L AREAă ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

SFINTEI ORAă17.10:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

CRUCI ORAă17.30:ăTAINAăSFÂNTULUIăMASLU 

 ORAă19.00:ăVECERNIAă 
Joi,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
15ăIXă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Vineri, Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
16ăIXă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Sâmb t ,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
17ăIXă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaămare 

DUMINICA, ORAăăă7.30:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI 

18ăIXă2016,ă ORAăăă7.50:ăUTRENIA 

DUP ă ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

ÎN L AREAăSF.ăCRUCI ORAă18.00:ăVECERNIAă 
(LUAREAăCRUCIIăŞI ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

URMAREAăLUIăHRISTOS)  



Comoara înţelepciuinii                                                         
 

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 6 septembrie 2016  
 

David,ăunăomădeăatitudine 
 

ăăăăăCând Dumnezeu dore te să instruiască sau să slăvească pe cineva nu-i 
oferă din prima victoria, ci-l trimite mai întâi la coala nevoilor. Marii 
conducători apar în vremuri de restri te. În viețile oamenilor care s-au făcut 
remarcați descoperim necazuri, suferințe care i-au înălțat deasupra 
cotidianului. Să ne gândim la patriarhul Avraam atunci când a fost pus în 
situația de a- i sacrifica propriul fiu i a- i pune în pericol descendența, la 
Iacov, atunci când s-a întâlnit cu fratele lui, Esau, după ce-i furase 
binecuvântarea de întâi născut primită de la părintele său, Isaac, i la Iosif, 
fiul lui Israel atunci când a fost întemnițat pentru că nu a cedat insistențelor 
femeii lui Faraon.  
       Nu numai că ei au găsit soluția problemelor cu care s-au confruntat, 
dar au descoperit i o forță lăuntrică extraordinară dăruită de Dumnezeu, 
care i-a propulsat mereu: credința.  
       Asemenea unui vârtej pe mare, această forță lăuntrică s-a transformat 
într-un val uria  atotcuprinzător atunci când circumstanțele păreau cu totul 
cople itoare. Perspectiva pozitivă, plină de speranță i credință asupra 
vieții, ne poate ajuta să realizăm obiective înalte. O persoană confruntată cu 
o situație dificilă, o persoană cu o atitudine ie ită din comun, încearcă să 
găsească părțile ei bune, de i situația în care se află este deosebit de 
vitregă.  
      În vechiul Israel, pe vremea regelui Saul, când Goliat s-a apropiat de 
evrei, ace tia văzându-l fugeau, temându-se foarte tare. Luptătorul filistean 
i-a făcut pe toți să gândească cu privire la el: „E atât de mare că niciodată 
vreunul dintre noi nu-l va putea ucide.” David, cel mai mic dintre frații săi, 
după ce a chemat numele Domnului Savaot, Dumnezeul o tirilor lui Israel, 
i-a luat pra tia i cinci pietre din pârâul aflat în apropiere, le-a pus în 

traista sa de păstor, dar a gândit altfel decât cei din neamul său: „Goliat e 
atât de mare încât nu am cum să-l ratez”.  
     Gândul lui David că-l va pedepsi pe Goliat pentru hula sa înaintea lui 
Dumnezeu s-a sprijinit pe credința, pe nădejdea sa nestrămutată că va fi 
ajutat în luptă. i, după cum tim, nădejdea nu ruşinează niciodată, spune 
Apostolul Pavel în Epistola către Romani.  

Texte din Sfânta Scriptură 
Miercuri,ă14ăseptembrie, 

Înălţarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci,  
LaăLiturghieăEvanghelia după Ioan XIX, 6-11, 13-20, 25-28, 31-35: ă 

         În vremea aceea s-au sfătuit căpeteniile preoţilor şi bătrânii împotriva lui Iisus, ca    
să-L omoare, şi L-au dus la Pilat, zicând: răstigneşte-L, răstigneşte-L! Pilat le-a zis: luaţi-L 
voi şi-L răstigniţi, căci eu nu găsesc în El nici o vină. I-au răspuns iudeii: noi lege avem şi 
după legea noastră trebuie să moară, căci S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. Deci când 
a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut. Şi a intrat iarăşi în pretoriu şi a întrebat pe 
Iisus: de unde eşti Tu? Iar Iisus nu i-a dat nici un răspuns. Atunci Pilat I-a zis: cu mine nu 
vorbeşti? Oare, nu ştii că am putere să Te eliberez şi putere am să Te răstignesc? Iisus i-a 
răspuns: nu ai avea nici o putere asupra Mea, dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus. Deci, când 
a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară şi a şezut pe scaunul de judecată, în locul 
numit: pardosit cu pietre, iar evreieşte: gabbata. Şi era ziua pregătirii Paştilor, vineri, pe la 
ceasul al şaselea; şi azis Pilat iudeilor: iată Împăratul vostru! Dar ei au strigat: ia-L, ia-L, 
răstigneşte-L! Pe Împăratul vostru să-L răstignesc? ‒ i-a întrebat Pilat. Căpeteniile 
preoţilor au răspuns: n-avem împărat decât numai pe Cezarul. Atunci L-a dat lor ca să-L 
răstignească. Şi au luat pe Iisus şi l-au dus ca să-L răstignească. Şi, Însuşi ducându-şi 
crucea, a ajuns la locul numit al Căpăţânii, care evreieşte se zice Golgota. Acolo L-au 
răstignit; şi împreună cu El pe alţi doi, de o parte şi de alta, iar în mijloc pe Iisus. Şi Pilat a 
scris o tăbliţă şi a pus-o deasupra crucii. Şi era scris pe ea: Iisus Nazarineanul, Împăratul 
iudeilor. Deci mulţi dintre iudei au citit acestă tăbliţă, căci era aproape de oraş locul unde a 
fost răstignit Iisus. Şi era scris evreieşte, greceşte şi latineşte. Şi stăteau lângă crucea lui 
Iisus, mama Sa şi sora mamei Sale, Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena. Deci Iisus, 
văzând pe maica Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis maicii Sale: femeie, 
iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta Şi, din ceasul acela, ucenicul a luat-o în 
casa sa. După aceea, ştiind Iisus că acum toate s-au săvârşit, plecându-Şi capul, Şi-a dat 
duhul. Iar iudeii, de vreme ce era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci 
era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi   
să-i ridice. Deci au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, asemenea şi 
pe ale celuilalt răstignit împreună cu El. Venind însă la Iisus, dacă au văzut că murise, nu   
I-au zdrobit fluierele picioarelor; ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Sa şi îndată a 
ieşit sânge şi apă. Şi cel care a văzut a mărturisit, şi adevărată este mărturisirea lui.  

 Duminicaădup ăîn l areaăSfinteiăCruci 
LaăLiturghieăEvanghelia după Marcu VIII, 34-38, IX, 1:  

         Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia 
crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape viaţa şi-o va pierde, iar cine va 
pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela şi-o va mântui. Căci ce-i foloseşte 
omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în 
schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în 
neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru 
slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri. Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii din 
cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu 
venind întru putere.  


