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Cugetări creştine 
 

      „Când ești străpuns de dragostea de Dumnezeu, când ai 
îndreptat spre Dumnezeu dorul, nu vezi nimic din cele 
văzute, ci te gîndești necontenit la Cel dorit, noaptea și ziua, 
când dormi și când ești treaz.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ 
Omilii la Facere, XXIII, III) 
 

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   6.30: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
4 V 2020 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Marţi, Ora   6.30: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
5 V 2020 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Miercuri,  Ora   6.30: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

6 V 2020 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   6.30: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

7 V 2020 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Vineri, Ora   6.30: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

8 V 2020 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

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

9 V 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL ÎNVIERII 

10 V 2020, ORA   7.50: UTRENIA  

A PATRA  ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

DUPĂ PAŞTI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A SLĂBĂNOGULUI) ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din marturie athonita, sâmbătă, 2 mai 2020 
 

Omul ipocrit 
 

        După ce a muncit câteva ceasuri pe câmp, un țăran s-a 
așezat la umbra unui pom să se odihnească. Deodată, lângă 
el a venit în zbor o rață sălbatică și s-a oprit chiar alături, să 
ciugulească boabele căzute pe ogor. 
     Ușor, țăranul și-a scos căciula și – zdup! – a prins 
pasărea.  
     – Ce noroc pe capul meu, și-a zis. O să fac un foc de 
vreascuri și o să prăjesc rața asta. Să vezi ce bună o să fie!  
     Dar în timp ce încerca să scoată pasărea de sub căciulă, 
aceasta se strecură repede pe lângă mâna omului și, 
ridicându-se imediat în zbor, dusă a fost. Privind cu necaz 
după ea, țăranul a mai zis:  
     – O, ce suflet bun am! Sper ca Dumnezeu să vadă cum  
m-am îndurat de pasărea aceasta, dându-i drumul, și să mă 
răsplătească pentru binele pe care l-am făcut! 
     Oare ce răsplată ar fi meritat un asemenea om? Cel ce 
încearcă să ascundă un păcat cu alt păcat, o minciună cu altă 
minciună, un rău cu alt rău, acela singur se păcălește. Așa 
cum întunericul se alungă doar cu lumină, tot astfel răul nu 
poate fi alungat decât cu bine.  
     „Păcatul este nedreptate. Cine păcătuiește fie se 
nedreptățește pe sine, fie nedreptățește pe altul.” (Sfântul 
Ioan Gură de Aur) 
     (Extras din Cele mai frumoase Pilde şi povestiri creştin-
ortodoxe – Leon Magdan, editura Aramis – Patriarhia 
Română, 1998)        
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a patra după Paşti, a slăbănogului 
 

La Liturghie  
 

Evanghelia după Ioan V, 1-15:   
 

       În vremea aceea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit 
la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o 
scăldătoare, care se numea pe evreieşte Vitezda, având cinci 
pridvoare. În acestea zăcea mulţime de bolnavi: orbi, şchiopi, 
uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se 
cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa, şi cine intra întâi 
după tulburarea apei, se făcea sănătos de orice boală era 
cuprins. Şi era acolo un om care era bolnav de treizeci şi opt de 
ani. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi, ştiind că este aşa încă 
de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos? Bolnavul I-a 
răspuns: Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare, 
când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară 
înaintea mea. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă! Şi 
îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Dar în 
ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: 
Este zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul. El le-a 
răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul şi 
umblă. Ei l-au întrebat: Cine este omul care ţi-a zis: Ia-ţi patul 
tău şi umblă? Iar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se 
dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc. După 
aceasta Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut 
sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple 
ceva mai rău. Atunci omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus 
este Cel Care l-a făcut sănătos.  
 
 
 


