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Cugetări creştine 
 

      „Ce fel de oameni sunt creștinii! Câtă filosofie arată viața 
lor! Cum disprețuiesc cele lumești! Pe toate le socotesc umbră și 
vis și nu se alătură de nimic din cele văzute, ci, ca și cum ar 
locui într-o țară străină, așa-și chivernisesc viața, grăbindu-se în 
fiecare zi pentru plecarea de aici.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ 
Omilii la Facere, omilia VII, VII) 
 

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. 
Între 25 august ‒ 25 noiembrie 2020 s-au realizat 150 mp. de 
pictură. Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după 
posibilităţi, la împodobirea bisericii parohiale!      Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

Luni,  Ora   7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

24 V 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Marţi, Ora   7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

25 V 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Miercuri,  Ora   7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

26 V 2021 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

27 V 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Vineri, Ora   7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

28 V 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Sâmbătă, Ora   6.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

29 V 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL ÎNVIERII 

30 V 2021, ORA   7.45: UTRENIA  

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

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



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                                         

 

preluată din marturie athonita, sâmbătă, 15 mai 2021 
 

Dulgherul și împăratul 
      

        Trăia odată în Asia un împărat, care nu era creștin. Era domnitor tare și 
puternic, dar nu avea moștenitor. S-a apropiat vremea morții lui și l-au 
întrebat:  
       ‒ Cine o să cârmuiască în urma ta? 
       Împăratul a răspuns:  
       ‒ Să-mi găsiți un om care să fie pe sufletul meu. O să-l înfiez, și o să vă 
fie împărat, dar omul acela trebuie să aibă anumite însușiri: mai întâi, nu 
trebuie să se teamă de moarte; în al doilea rând, nu trebuie să dorească 
împărăția; în al treilea rând, trebuie să aibă cei mai mulți copii din împărăție. 
        Multă vreme au căutat fără să găsească. În cele din urmă au adus la 
împărat un tânăr dulgher, cunoscut pentru bărbăția sa. 
       Împăratul, aflat pe patul de moarte, l-a întrebat:  
       ‒ Te temi de moarte? 
       Dulgherul a răspuns:  
       ‒ Cum să mă tem de ceea ce se teme de mine și îmi slujește drept punte 
spre Împărăția cea veșnică? 
       Împăratul l-a întrebat iarăși:  
       ‒ Dorești să fii împărat? 
       Dulgherul i-a răspuns:  
       ‒ Cum să doresc să fiu ceea ce sunt deja? Ziditorul meu m-a înfiat în 
Hristos, iar El e Împăratul împăraților. Prin urmare, și eu sunt împărat. 
       În cele din urmă, împăratul l-a întrebat:  
       ‒ Câți copii ai? 
       Tânărul a răspuns: 
       ‒ Trei sute de copii am. Sunt cei pe care i-am botezat și i-am născut în 
duh – copiii mei duhovnicești, care mă numesc părinte duhovnicesc al lor. 
       A căzut pe gânduri împăratul, și a grăit:  
       ‒ Eu te-am chemat să te înfiez, însă acum te rog să mă înfiezi tu și să mă 
primești drept fiu duhovnicesc. 
       Și l-a botezat dulgherul pe împărat. Și a murit împăratul fără frică. 
       (Sfântul Nicolae Velimirovici) 
 

       Extras din De ce nu sunt înger. Povești de trecut timpul cu folos – 
traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, editura Sophia.      
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a cincea după Paşti, a samarinencei 
 

La Liturghie  
 

Evanghelia după Ioan IV, 5-42:   
 

       În vremea aceea a venit Iisus la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care 
Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său. Şi era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, S
-a aşezat lângă fântână şi era ca la al şaselea ceas. Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată 
apă. Iisus i-a zis: Dă-Mi să beau!, fiindcă ucenicii Lui se duseseră în cetate ca să cumpere de 
mâncare. Femeia samarineancă I-a zis: Cum Tu, care eşti iudeu, ceri să bei apă, de la mine, care 
sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au amestec cu samarinenii. Iisus a răspuns şi i-a 
zis: Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de 
la El, şi ţi-ar fi dat apă vie. Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, şi fântâna e adâncă; de 
unde, dar, ai apa cea vie? Nu cumva eşti Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat 
această fântână şi au băut din ea el însuşi şi fiii lui şi turmele lui? Iisus a răspuns şi   i-a zis: 
Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăşi, dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în 
veac nu va mai înseta, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare, spre 
viaţă veşnică. Femeia a zis către El: Doamne, dă-mi această apă, ca să nu mai însetez, nici să mai 
vin aici să scot.  Iisus  i-a zis: Mergi şi cheamă pe bărbatul tău şi vino aici. Femeia a răspuns şi a 
zis: N-am bărbat. Iisus i-a zis: Bine ai zis că nu ai bărbat, căci cinci bărbaţi ai avut şi cel pe care îl 
ai acum     nu-ţi este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Femeia I-a zis: Doamne, văd că Tu eşti 
prooroc. Părinţii noştri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde 
trebuie să ne închinăm. Şi Iisus i-a zis: Femeie, crede-Mă că vine ceasul când nici pe muntele 
acesta, nici în Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui. Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne 
închinăm Căruia ştim, pentru că mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul, şi acum este, când 
adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de închinători îşi 
doreşte. Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină trebuie să i se închine în duh şi în adevăr. I-a 
zis femeia: Ştim că va veni Mesia care se cheamă Hristos; când va veni, Acela ne va vesti nouă 
toate. Iisus i-a zis: Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine. Dar atunci au sosit ucenicii Lui. Şi se mirau că 
vorbea cu o femeie. Însă nimeni n-a zis: Ce o întrebi? sau: Ce vorbeşti cu ea? Iar femeia şi-a lăsat 
găleata şi s-a dus în cetate şi a zis oamenilor: Veniţi să vedeţi un om care mi-a spus toate câte am 
făcut. Nu cumva aceasta este Hristos? Şi au ieşit din cetate şi veneau către El. Între timp, ucenicii 
Lui Îl rugau, zicând: Învăţătorule, mănâncă. Iar El le-a zis: Eu am de mâncat o mâncare pe care 
voi nu o ştiţi. Ziceau, deci, ucenicii între ei: Nu cumva I-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis: 
Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul Lui. Nu ziceţi 
voi că mai sunt patru luni şi vine secerişul? Iată, zic vouă: Ridicaţi ochii voştri şi priviţi holdele, 
că sunt albe pentru seceriş. Iar cel ce seceră primeşte plată şi adună roade spre viaţa veşnică, 
pentru ca împreună să se bucure şi cel ce seamănă şi cel ce seceră. Căci în aceasta se adevereşte 
cuvântul: Că unul este semănătorul şi altul secerătorul. Eu v-am trimis să seceraţi ceea ce voi       
n-aţi muncit; alţii au muncit şi voi aţi intrat în munca lor. Şi mulţi samarineni din cetatea aceea au 
crezut în El, pentru cuvântul femeii care mărturisea: Mi-a spus toate câte am făcut. Deci, după ce 
au venit la El, samarinenii Îl rugau să rămână la ei. Şi a rămas acolo două zile. Şi mult mai mulţi 
au crezut pentru cuvântul Lui. Iar femeii îi ziceau: Credem nu numai pentru cuvântul tău, căci noi 
înşine am auzit şi ştim că Acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii. 

 
 
 


