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Cugetări creştine 
 

   „Dumnezeu, cum am spus-o, n-are nevoie de nimic; ci El a venit 
pentru a-Şi revărsa harurile Sale şi binefacerile Sale peste ai 
Săi.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Cuvânt la Evanghelia de la Ioan, 
omilia X, I) 
 

Anunţuri 
 

     Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7 iulie 2014 ‒ 11 
noiembrie 2017 la bunul mers al lucrărilor de construcţie la 
lăcaşul de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. Vă 
rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la 
împodobirea bisericii parohiale!  

     Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  
  

Luni,  Ora   8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX 

19 III 2018 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)  

Marţi, Ora   8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX 

20 III 2018 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)  

Miercuri,  Ora   8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX 

21 III 2018 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)  

 Ora 16.10: Utrenia cu Canonul Sf. Andrei Criteanul (Denie) 

 Ora 17.45: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX 

22 III 2018 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)  

Vineri, Ora   8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX 

23 III 2018 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)  

 Ora 16.10: Utrenia cu Canonul Acatistul Bunei Vestiri (Denie) 

Sâmbătă, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

24 III 2018 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 18.00: Vecernia mare cu litie 

DUMINICA,  ORA   7.00: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

25 III 2018, ORA   7.30: UTRENIA  

A V-A A SF. ŞI ORA   9.10: ACATISTUL BUNEI VESTIRI 

MARELUI POST ORA   9.30: LITURGHIA SF. VASILE CEL MARE 

BUNA VESTIRE ORA 15.00: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.30: VECERNIA ŞI PAVECERNIŢA MICĂ 



                                                                                         
Comoara înţelepciunii                                                                                      

 

preluată din Ziarul Lumina, luni, 12 martie 2018  
 

Moşteniri nemeritate 
 

         Există un îndemn în cartea Înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah, care spune aşa: 
„Banii tăi să nu-i dai altuia, ca să nu-ţi pară rău şi să te rogi pentru ei. Bine este ca 
fiii tăi să se roage de tine, decât tu să cauţi la mâinile lor. În toate lucrurile tale fii 
tu stăpânul şi să nu îngădui asupra cinstei tale nici o pată. În ziua sfârşitului zilelor 
vieţii tale şi la vremea morţii, să-ţi împarţi moştenirea” (Isus Sirah 33, 24. 26-28).  
       Am întâlnit în viaţă cazuri de copii care şi-au abandonat părinţii, pe care i-au 
lăsat să-i îngroape alţii, dar care au fost primii veniţi atunci când s-a dezbătut 
succesiunea privind bunurile rămase în urma morţii bătrânilor.  
       Pilda de astăzi se cheamă „Moşteniri nemeritate” şi se referă chiar la acest 
subiect, la modul urât în care se comportă unii copii cu părinţii lor în vârstă.  
       Un bătrân care agonisise în viaţă multă avere s-a gândit s-o împartă copiilor 
săi cât mai trăieşte, cu încredere în dragostea lor de fii şi speranţa că aceştia vor 
avea grijă de el până la moarte. După ce s-au văzut în stăpânirea tuturor bunurilor 
însă, copiii l-au luat pe tatăl lor şi l-au mutat în cea mai întunecoasă şi 
neprimitoare cameră din casa zidită chiar de el, dându-i din când în când un blid 
de mâncare.  
       Bătrânul, văzând situaţia grea în care ajunsese din cauza lipsei de 
discernământ a sa, dar şi a nepăsării fiilor, şi-a confecţionat o ladă pe care a   
băgat-o sub patul pe care dormea. Apoi s-a dus la vecinul său, căruia i-a spus cu 
durere cât de urât îl tratează odraslele sale şi l-a rugat:  
       ‒ Te rog, împrumută-mi doar pentru o zi un sac cu monede de argint ca să pot 
scăpa din această situaţie. Mâine vei avea monedele înapoi.  
       Acela i-a împrumutat banii, iar bătrânul nostru a venit acasă şi a început să 
numere cu mare zgomot arginţii, încât fiii să audă ce face tatăl lor.  
       Aceştia au privit prin gaura cheii şi au văzut că părintele lor mai avea încă 
foarte mulţi bani. L-au văzut şi cum i-a pus în lada aflată sub pat.  
       Din ziua aceea sufletele copiilor s-au transformat ca prin minune. Şi-au adus 
aminte că bătrânul era tatăl lor şi au început să se poarte cu grijă faţă de el. Acum, 
în afară de ceea ce primiseră, sperau să dobândească şi arginţii din lada aflată în 
camera cea întunecoasă.  
       Dar bătrânul a dus a doua zi banii vecinului cum se înţelesese cu el. A mai 
repetat figura cu monedele peste încă câteva luni,  iar copiii au devenit şi mai 
atenţi cu vârstnicul.  
       Într-o zi omul nostru a murit, după ce s-a bucurat de atenţia copiilor săi în 
ultimii ani de viaţă.  
       Fiii s-au hotărât să amâne deschiderea lăzii cu comoara mult râvnită până 
după înmormântare, când vor rămâne singuri şi vor fi toţi de faţă.  
       Zis şi făcut. L-au îngropat pe bătrân, după care venind acasă au descuiat lada 
şi surpriză: înăuntru nu se afla decât un baston de care era legată o hârtie pe care 
scria: „Cu un baston ca acesta să fie bătut părintele care îşi va da averea fiilor săi 
înainte de vreme”. (Augustin Păunoiu) 
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 

 

      Duminica a Cincea a Sfântului şi Marelui Post 
(A Cuvioasei Maria Egipteanca) 

La Liturghie Evanghelia după Marcu X, 32-45: 
  

          În vremea aceea, Iisus a luat la Sine iarăşi pe cei doisprezece şi a început să le spună 
ce aveau să I se întâmple: Iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat arhiereilor şi 
cărturarilor; Îl vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor; Îl vor batjocori, şi-L vor 
scuipa şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia. Şi au venit la El Iacov şi 
Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Iar 
El le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta şi 
altul de-a stânga Ta, întru slava Ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi 
paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis: 
Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu botezul cu care Eu mă 
botez vă veţi boteza, dar a şedea de-a dreapta Mea, sau de-a stânga Mea, nu este al Meu a da, 
ci celor pentru care s-a pregătit. Şi, auzind cei zece, au început a se mânia pe Iacov şi pe Ioan. 
Atunci Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor 
domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care 
va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru; şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie 
slugă tuturor. Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea 
sufletul răscumpărare pentru mulţi.  
 

Duminică, 25 martie, Buna Vestire a Preasfintei  
Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria 

La Liturghie Evanghelia după Luca I, 24-38:  
 

        În zilele acelea Elisabeta, soţia lui Zaharia, a zămislit şi s-a tăinuit pe sine cinci luni, 
zicând: Astfel  mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara 
mea. Iar în a şasea lună a fost trimis Îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din 
Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema 
Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi, intrând Îngerul la ea, a zis: 
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei! 
Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate 
să fie aceasta? Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi, iată, 
vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui, Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul 
Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele 
Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Şi a zis 
Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi, răspunzând, 
Îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; 
pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu Se va chema. Iată, 
Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei, şi aceasta este a şasea lună pentru 
ea, care se numea stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă. Şi a zis Maria: Iată 
roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi Îngerul a plecat de la ea.  
 

  
 


