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   „Dacă e cuputin ă, să nu treacă nici o zi din întreaga noastră ț
via ă, în care să nu punem în noi în ine vreun folos duhovnicesc ț ș
sau cu rugăciunea sau cu mărturisirea sau cu facerea de fapte 
bune sau cu vreo altă faptă duhovnicească.” (Sf. Ioan Gură de 
Aur  Omilii la Facere, XI, IV) ‒

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
1 IV 2019 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
2 IV 2019 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
3 IV 2019 Ora 15.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

Ora 15.30: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a 
Darurilor mai înainte sfinţite) 
Ora 17.30: Taina Sf. Maslu

Joi, Ora   8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX
4 IV 2019 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
5 IV 2019 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a 

Darurilor mai înainte sfinţite) 
Sâmbătă, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
6 IV 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

Ora 18.00: Vecernia mare
DUMINICA, ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI
7 IV 2019, ORA   7.45: UTRENIA 
A IV-A A SF. I Ș ORA   9.30: LITURGHIA SF. VASILE CEL MARE
MARELUI POST ORA 14.00: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR
(A SF. IOAN ORA 14.30: VECERNIA I PAVECERNI A MICĂȘ Ț
SCĂRARUL)



.                                                                             
                                           Comoara 

înţelepciunii                                            
                                   

preluată din Ziarul Lumina, sâmbătă, 23 martie 2019  

Căru a goală ț
     Un ăran i fiul său mergeau într-o diminea ă la câmp. La un moment dat, ț ș ț
tatăl s-a oprit. A stat câteva secunde ascultând, apoi i-a întrebat feciorul: ș
       ‒ Fiule, să ne oprim pu in i să-mi spui ce auzi. ț ș
       ‒ Cântecul păsărilor i fo netul frunzelor, tată, a răspuns băiatul. ș ș
       ‒ Ia ascultă mai bine. În afară de asta mai auzi ceva? 
      Băiatul s-a concentrat i a zis: ș
       ‒ Da, parcă aud zgomotul unei căru e. ț
       ‒ A a este, a aprobat tatăl. Mai mult de atât, este o căru ă goală. ș ț
       ‒ Cum de tii asta fără s-o vezi?, s-a arătat mirat feciorul. ș
       ‒ Este foarte u or, a răspuns tatăl. Cu cât căru a este mai goală, cu atât ș ț
face mai mult zgomot. 
      Logica acestui ăran poate fi aplicată în cazul tuturor oamenilor. ț
Cunoa tem desigur persoane care fac mult zgomot lăudându-se, debordând de ș
îngâmfare i suficien ă de sine. Vorbesc mult i foarte sonor. În cele mai multe ș ț ș
cazuri, zgomotul acestor oameni este semnul că sunt goi pe dinăuntru. Atunci 
când vedem o persoană care vorbe te prea mult întrerupând conversa ia ș ț
celorlal i, lăudându-se cu ceea ce posedă, sim indu-se atotputernică i ț ț ș
dispre uind pe cei din jurul ei, trebuie să ne amintim cuvintele ăranului: ț ț
        ‒ Cu cât mai goală este căru a, cu atât mai multă gălăgie face. ț
       Odată cu trecerea anilor avem nevoie de mai multă lini te. A face zarvă nu ș
este deloc o carte de vizită bună pentru nimeni. Întâlnim foarte mul i oameni ț
care fac vâlvă în jurul lor numai ca să fie băga i în seamă, sau ca să pară ț
interesan i. A face zgomot constituie pentru ei o modalitate de afirmare, de a- i ț ș
face sim ită prezen a. ț ț
       Scriitorul antic Sofocle spunea că cea mai mare gălăgie o fac butoaiele 
goale. A a este, a a se întâmplă i în cazul oamenilor. Cei care fac rumoare se ș ș ș
aseamănă butoaielor goale. Zarva din jurul lor demonstrează incapacitatea, 
mediocritatea i goliciunea sufletului lor. ș
      Un proverb chinezesc spune: „Mai mult zgomot face un copac ce cade 
decât toată pădurea care cre te în tăcere”. Zgomoto ii sunt i vor fi mereu în ș ș ș
cădere liberă. Cel mai grav este că nu- i dau seama de asta, precum toba care ș
face multă larmă, fără să tie că e goală pe dinăuntru. ș
      Smerenia, discre ia constau în a trece sub tăcere virtu ile noastre i de a le ț ț ș
permite altora să le descopere. Nimeni nu este mai gol suflete te decât cel care ș
este plin de sine. Să încercăm a adar să nu fim la fel. Să fim ca ploaia lini tită ș ș
i blândă care pătrunde în tăcere până la adâncimea rădăcinilor, hrănindu-le. ș

A a să ne ajute Dumnezeu! (Augustin Păunoiu) ș

â 

(Augustin Păunoiu) 

     

Texte din Sfânta Scriptură 

Duminica A IV-a a Sfântului şi Marelui Post 
(A Sf. Ioan Scărarul) 

La Liturghie Evanghelia după Marcu IX, 17-32: 
          În vremea aceea, a venit un om la Iisus, zicându-I: Învăţătorule, am adus la Tine pe 
fiul meu, care are duh mut. Şi, oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi 
scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. 
Iar El, răspunzând lor, a zis: O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă 
voi răbda pe voi? Aduceţi-l la Mine. Şi l-au adus la El. Dar duhul, văzându-L pe Iisus, 
îndată l-a zguduit pe copil, iar acesta, căzând la pământ, se tăvălea spumegând. Şi  l-a 
întrebat pe tatăl copilului: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: Din 
pruncie. Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar, dacă poţi  să-i faci 
ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi. Iar Iisus i-a zis: Dacă poţi crede, toate sunt cu putinţă 
celui ce crede. Şi îndată, strigând, tatăl copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută 
necredinţei mele! Iar Iisus, văzând că mulţimea dă năvală, a certat duhul cel necurat, 
zicându-i: Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el şi să nu mai intri în el! Şi, răcnind 
şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit; iar copilul a rămas ca mort, încât mulţi ziceau că a 
murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, iar el s-a sculat în picioare. După ce a 
intrat Iisus în casă, ucenicii Lui L-au întrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am putut să-l 
izgonim? El le-a zis: Acest neam de diavoli cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu 
rugăciune şi cu post. Şi, ieşind ei de acolo, străbăteau Galileea, dar El nu voia să ştie 
cineva. Căci învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul Omului va fi dat în mâinile 
oamenilor şi-L vor omorî, iar după ce-L vor omorî, a treia zi va învia. Ei însă nu înţelegeau 
cuvântul şi se temeau să-L întrebe. 

 În aceeaşi zi se citeşte şi Evanghelia Cuviosului 
Evanghelia după Matei IV, 25; V, 1-12:   

            În vremea aceea mulţimi multe mergeau după Iisus, din Galileea, din Decapole, din 
Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan. Văzând mulţimile, Iisus S-a suit pe munte, şi 
aşezându-Se, ucenicii Lui au venit lângă Dânsul; iar El, deschizându-Şi gura, îi învăţa 
zicând: Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.Fericiţi cei ce plâng, că 
aceia se vor mângâia. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. Fericiţi cei ce 
flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiţi cei milostivi, că aceia se 
vor milui. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiţi făcătorii 
de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a 
lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi veţi fi voi când, din pricina Mea, vă vor ocărî şi vă vor 
prigoni şi, minţind, vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, 
că plata voastră multă este în ceruri. 
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