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Troparul  
Intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim 

 

     Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta încredinţând-o, pe 
Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi 
noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie Biruitorului morţii 
strigăm: Osana Celui dintru înălţime, bine eşti cuvântat, Cel ce vine 
întru numele Domnului. 
 

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 

15 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 

16 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 

17 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 

18 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 

19 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 

20 IV 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare cu litie 

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

21 IV 2019, ORA   7.45: UTRENIA  

INTRAREA ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

DOMNULUI ORA 14.00: VECERNIA  

ÎN IERUSALIM ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 15.00: UTRENIA (DENIE) 



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                               

preluată din Ziarul Lumina, sâmbătă, 13 aprilie 2019  

Nevinovata contemplare 
      Se întâmplă adesea ca lucrurile neînsemnate sau oamenii pe care nu punem la prima vedere mult preț 
să aducă cu sine de fapt comori nebănuite. Da. Viața poate să ne joace renghiuri câteodată. Nu totdeauna ce 
e strălucitor este și de preț. Dimpotrivă. A fi modest în alegerile făcute, a nu căuta cu dinadinsul 
extravaganța, luxul, e calea cea mai potrivită de urmat în viață. Cel care merge pe acest drum va dobândi, 
odată cu ceea ce a ales, multe bunuri neașteptate.  
         Un om bogat, pasionat de artă, avea în colecția lui opere ale tuturor marilor maeștri, renascentiști, 
clasici și moderni, din toate școlile și curentele. Deseori stătea împreună cu unicul său fiu, admirând 
minunatele piese din colecție. Dar a izbucnit războiul și fiul a fost înrolat și trimis la luptă. El a dat dovadă 
de mult curaj și a murit la datorie, în timp ce salva viața unui camarad. Când a primit anunțul, tatăl a fost 
profund îndurerat de pierderea unicului său fiu. O lună mai târziu, a auzit bătăi la ușă. În prag stătea un tânăr 
cu un pachet mare în brațe... El a spus:                       
          ‒ Domnule, nu aveți de unde să mă cunoaşteți. Eu sunt soldatul pentru care fiul dumneavoastră şi-a 
dat viaţa. În acea zi el a salvat multe vieţi ale celor răniţi, dar, în timp ce încerca să mă ducă pe mine într-un 
loc sigur, un glonț i-a străpuns inima, iar el a murit pe loc... Deseori ne vorbea de dumneavoastră şi despre 
pasiunea pe care o aveţi pentru artă.  
         Tânărul i-a înmânat pachetul.  
          ‒ Știu că nu este ceva de valoare artistică mare. Eu nu sunt un pictor cunoscut, dar sunt convins că fiul 
dumneavoastră ar fi vrut să aveți acest tablou.  
         Tatăl a început să desfacă ambalajul. Era un portret al fiului său, pictat de cel scăpat de la moarte. 
Privindu-l atent, a fost uimit de felul în care tânărul pictor a reușit să surprindă chipul, dar și personalitatea 
fiului său. Tatăl a scos un suspin și, cu ochii plini de lacrimi, a mulțumit celui care-i oferise pictura.  
         După aceea, a prins tabloul pe una din simezele sale. De câte ori avea vizitatori, el începea prin a le 
arăta portretul fiului său şi numai după aceea le dădea voie să vadă marile capodopere colecţionate.  
         După moartea bătrânului tată, s-a organizat licitația marii lui colecții de tablouri. S-au adunat foarte 
multe persoane care doreau să vadă și, mai ales, să achiziționeze tablouri pentru propriile colecții. 
         La deschidere, pe podium era postat portretul fiului. Persoana delegată să conducă licitația a deschis 
sesiunea, lovind cu ciocănelul:  
          ‒ Începem licitația cu acest portret al fiului. Cine deschide oferta? 
         În sală s-a lăsat liniștea... Apoi, de undeva din fundul sălii, o voce a strigat:  
          ‒ Am venit să vedem marile opere! Sari peste această piesă!... 
         Dar, netulburat, omul a continuat: 
          ‒ Face cineva o ofertă pentru acest portret?... 100 de dolari?... 200?... 
         Din sală, cineva a strigat iritat: 
          ‒ Nu am venit pentru acest portret!... Ne-am adunat pentru picturile lui Rembrandt, Fragonard, Van 
Gogh, Matisse, Picasso și ale celorlalți maeștri!... Haideți să trecem, cu adevărat, la licitație!... 
         Netulburat, adjudecătorul a continuat: 
          ‒ Fiul!... Fiul!... îl vrea cineva pe fiul?!... 
         Într-un târziu, din cel mai îndepărtat colț al sălii s-a auzit o voce timidă: 
          ‒ Dau eu 10 dolari pentru acest portret... 
         Era cel care îngrijise, ani mulți, grădina de pe domeniul celui decedat. Le slujise cu supunere atât 
tatălui, cât și fiului acestuia, iar acum, fiind un om sărac, nu putea să ofere mai mult. 
          ‒ Există o ofertă de 10 dolari!... Cine dă mai mult?!... Dă cineva 20 de dolari?!... 
         Sala era în fierbere. 
          ‒ Dați-i-l lui pentru 10!... Să trecem la maeștri!... La maeștri!.. 
         Nu-l voiau pe fiu. Toți doreau să profite de ocazie și să cumpere opere mari pentru colecțiile lor.     
         Ferm, adjudecătorul a continuat:  
          ‒ 10, o dată!...10, de două ori!... 
         Și, lovind cu ciocănelul în masă:  
          ‒ Adjudecat! Vândut pentru 10! 
         Din față, cineva a zbucnit: 
          ‒ În sfârșit, putem trece la marea colecție!... 
         Calm, adjudecătorul a pus jos ciocănelul, spunând: 
          ‒ Îmi pare rău, dar licitația s-a încheiat. 
          ‒ Dar tablourile?!... Cum rămâne cu maeștrii?!... Colecția?!..., au strigat în cor aproape toți. 
          ‒ Regret, a spus conducătorul licitației. Când am fost desemnat să conduc această licitație, mi s-a 
comunicat o prevedere secretă din testament, pe care nu am avut voie să o fac cunoscută decât în acest 
moment: licitația se referă numai la portretul fiului! Cine îl ia moștenește întreaga avere, care include și toată 
colecția de opere de artă! (Augustin Păunoiu)  
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica A VI-a a Sfântului şi Marelui Post  
(A Intrării Mântuitorului Hristos în Ierusalim) 

 

 

         La Liturghie Apostolul de la Filipeni IV, 4-9: 
 

         Fraţilor, bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă! 
Îngăduinţa voastră să se facă ştiută tuturor oamenilor. Domnul este aproape. Nu vă 
împovăraţi cu nici o grijă. Ci întru toate, prin închinăciune şi prin rugă cu mulţumire, 
cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu. Şi pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte 
orice minte, să păzească inimile voastre şi cugetele voastre, întru Hristos Iisus. Mai 
departe, fraţilor, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt 
curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute şi orice laudă, 
la acestea să vă fie gândul. Cele ce aţi învăţat şi aţi primit şi aţi auzit şi aţi văzut la 
mine, acestea să le faceţi, şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.  

 

 La Liturghie Evanghelia după Luca VII, 36-50:   
 

             Înainte de Paşti cu şase zile, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe 
care îl înviase din morţi. Şi I-au făcut acolo cină şi Marta slujea. Iar Lazăr era unul 
dintre cei ce şedeau cu El la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de 
mare preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a 
umplut de mirosul mirului. Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, care avea 
să-L vândă, a zis: Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de dinari şi să-i fi 
dat săracilor? Însă el a zis aceasta nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că era 
fur şi, având punga, lua din ce se punea în ea. A zis, deci, Iisus: Las-o, că pentru ziua 
îngropării Mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă 
aveţi totdeauna. Deci mulţime mare de iudei au aflat că este acolo şi au venit nu 
numai pentru Iisus, ci să vadă şi pe Lazăr, pe care-l înviase din morţi. Şi s-au sfătuit 
arhiereii ca şi pe Lazăr să-l omoare, căci, din pricina lui, mulţi dintre iudei mergeau şi 
credeau în Iisus. A doua zi, mulţimea cea mare, care se adunase la sărbătoare, auzind 
că Iisus vine în Ierusalim, a luat ramuri de finic şi a ieşit întru întâmpinarea Lui şi 
striga: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui 
Israel! Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut pe el, precum este scris: «Nu te teme, 
fiica Sionului! Iată, Împăratul tău vine, şezând pe mânzul asinei». Acestea nu le-au 
înţeles ucenicii Lui la început, dar, când S-a preaslăvit Iisus, atunci şi-au adus aminte 
că acestea erau scrise despre El şi că acestea I le-au făcut Lui. Aşadar, dădea mărturie 
mulţimea care era cu El, când l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi. 
De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, pentru că auzise că El a făcut minunea aceasta.   
 
 
 


