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Cugetări creştine 
 

     „Dar când un suflet este cuprins de focul divin, nimic 
pământesc nu-l mai atinge, el este nesimțitor la faima bună 
sau rea, el merge unde-l mână flacăra din el.” (Sf. Ioan 
Gură de Aur ‒ Comentar la Evanghelia de la Ioan, 
XXXIV, 1) 
 

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 

30 III 2020 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 

31 III 2020 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 

1 IV 2020 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 18.00: Taina Sf. Maslu 

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

2 IV 2020 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 

3 IV 2020 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 Acatistului Bunei Vestiri (Denie) 

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

4 IV 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

5 IV 2020, ORA   7.45: UTRENIA  

A CINCEA A SF. ȘI ORA   9.30: LITURGHIA SF. VASILE CEL MARE 

MARELUI POST ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

(A SF. MARIA 

EGIPTEANCA) 

ORA 15.00: VECERNIA ȘI PAVECERNIȚA MICĂ 



.                                                                                                                          

Comoara înţelepciunii                                                                                
 

preluată din marturieathonita.ro, duminică, 22 martie 2020 
 

Povestea unui preot omorât  
pentru că și-a permis să nu îi lase pe credincioși neîmpărtășiți 

 
      Povestea unui preot pe timp de ciumă care își face misiunea și servește 
vocea conștiinței, preluată dintr-un interviu al părintelui Constantin Necula. 
       Țara noastră a trecut prin numeroase epidemii de holeră, tifos, dizenterie 
sau chiar ciumă pe când statul român nici măcar nu exista. 
       Povestea de azi a avut loc în Șcheii Brașovului. Acest loc minunat a 
reprezentat leagănul educației românești. Aici, în anul 1583, în incinta bisericii 
„Sfântul Nicolae”, s-a înființat prima școală cu predare în limba română din 
țara noastră. Cu alte cuvinte, educația românească a început în biserică. Este 
puțin curios așadar că azi educația românească instituționalizată alungă 
predarea religiei din propria curte, însă vom lăsa acest subiect pentru altă 
ocazie. 
       În Șcheii Braşovului se păstrează memoria unui preot care a murit în 
vremea ciumei. Acesta a fost omorât de plutonul de execuţie și îngropat apoi 
într-o poiană deasupra Șcheiul, unde a fost pus într-un mal de unde se credea că 
nu îl va mai scoate nimeni niciodată afară. 
       Toate acestea pentru că şi-a permis în Sâmbăta Mare să nu îi lase pe 
credincioşi neîmpărtășiți. Preotul fusese condamnat după ce a mers din casă în 
casă şi i-a împărtăşit pe oameni dându-le acestora Sfânta Împărtășanie direct 
din mână. 
       După execuția tragică s-a aflat că toţi oamenii care s-au împărtăşit au 
scăpat nevătămați de ciumă. În anul următor de Înviere a izvorât un izvor de 
sub trupul preotului. Trupul său a fost descoperit de localnici și purtat pe brațe 
până la cimitir unde a fost îngropat. Izvorul poartă până azi numele de „izvorul 
de la Fântâniţa Popii”. 
       Morala poveștii noastre este că, deși uneori Cezarul caută să restricționeze 
sau chiar să interzică activitatea Bisericii și a slujitorilor ei, fie și sub cele mai 
nobile pretexte, acesta uită adeseori că Biserica este un spital de suflete și că, 
mai mult decât atât, aceasta găzduiește Taine ce transced materia și puterea de 
înțelegere a oamenilor. În locul persecutării și a trimiterii în fața plutonului de 
execuție, autoritățile și societatea ar trebui să vadă în Biserică nu problema, ci o 
posibilă soluție în rezolvarea problemei. 
       Ei bine, dacă prima școală românească a apărut în incinta unei biserici, 
primul spital de pe teritoriul țării noastre a apărut în incinta unei mănăstiri de 
pe strada Azilului din orașul Sibiu pe data de 24 iunie 1292. Biserica a fost 
așadar atât leagănul educației, cât și a sistemului sanitar. E timpul să ne 
amintim de aceste lucruri și să ne reîntoarcem la originile noastre cu nădejde și 
credință în rezolvarea problemelor ce ne stau în cale. 
       Multă sănătate tuturor! 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a V-a a Sfântului şi Marelui Post  
(A Sf. 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.  
  

În aceeaşi zi se citeşte şi Evanghelia Cuvioasei 
 La Liturghie Evanghelia după Luca VII, 36-50: 

 

         În vremea aceea unul din farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce cu el. Şi intrând în 
casa fariseului, a şezut la masă. Şi iată era în cetate o femeie păcătoasă şi, aflând că şade la 
masă, în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir. Şi, stând la spate, lângă picioarele Lui, 
plângând, a început să ude cu lacrimi picioarele Lui, şi cu părul capului ei le ştergea. Şi 
săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir. Şi văzând, fariseul, care-L chemase, a zis în sine: 
Acesta,  de-ar fi prooroc, ar şti cine e şi ce fel e femeia care se atinge de El, că este 
păcătoasă. Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Simone, am să-ţi spun ceva. Învăţătorule, 
spune, zise el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu cinci sute de dinari, iar 
celălalt cu cincizeci. Dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci, care 
dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis: Socotesc că acela căruia i-a iertat 
mai mult. Iar El i-a zis: Drept ai judecat. Şi întorcându-se către femeie, a zis lui Simon: 
Vezi pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta şi apă pe picioare nu Mi-ai dat; ea însă, cu 
lacrimi, Mi-a udat picioarele şi le-a şters cu părul ei. Sărutare nu Mi-ai dat; ea însă de când 
am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele. Cu untdelemn capul Meu nu l-ai uns; ea însă 
cu mir Mi-a uns picioarele. De aceea îţi zic: Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a 
iubit. Iar cui se iartă puţin, puţin iubeşte. Şi a zis ei: Iertate îţi sunt păcatele. Şi au început 
cei ce şedeau împreună la masă să zică în sine: Cine este Acesta care iartă şi păcatele? Iar 
către femeie a zis: Credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace.    

 

 
 
 


