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Cugetări creştine 
 

     „Atât de mari sunt binefacerile lui Dumnezeu și covârșesc orice 
așteptare și credință omenescă, încât  de multe ori nu-i vine omului 
a crede. Căci cele ce n-am gândit și n-am așteptat, pe acelea ni le-a 
hărăzit Dumnezeu...” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Tâlcuiri la 
Epistola întâi către Timotei, omilia a IV-a) 

 

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. Din 
25 august 2020 au început lucrările de pictură, continuate între 
12 iulie ‒ 20 septembrie 2021 și reluate din 14 martie 2022. Vă 
rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la 
împodobirea bisericii parohiale! 

    Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

Luni,  Ora   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 

4 IV 2022 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite) 

Marţi, Ora   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 

5 IV 2022 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite) 

Miercuri,  Ora  7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 

6 IV 2022 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   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 

7 IV 2022 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)  

Vineri, Ora   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 

8 IV 2022 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   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

9 IV 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

10 IV 2022, 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, sâmbătă, 26 martie 2022 
 

Păsările și puii 
 

      Un bătrân a fost rugat insistent de copiii săi să le împartă toată 
averea, sub promisiunea că ei, în schimb, vor avea grijă de el până 
la moarte. 
      Bătrânul, cunoscând că nu cereau aceasta cu gând bun și știind 
că adesea copiii uită de obligațiile pe care și le iau față de părinți, a 
amânat răspunsul până primăvara următoare, când le-a dat o lecție 
de viață cu totul înțeleaptă: a luat dintr-un cuib mai mulți puișori ai 
unor păsări sălbatice și i-a așezat într-o colivie în fața ferestrei. La 
strigătul puilor, imediat au apărut părinții lor, care au început să le 
aducă mâncare și să le-o dea în cioculețele lor deschise. 
      Bătrânul tată și-a chemat copiii și le-a arătat înduioșătoarea 
scenă, spunându-le: 
      − Când vor crește, le voi da drumul puilor să zboare, și atunci 
voi hotărî și ce voi face cu averea mea! 
      Puii au crescut, dar bătrânul nu i-a eliberat, până ce nu i-a prins 
mai întâi și pe părinții lor. I-a băgat și pe aceștia în colivie, astfel 
încât puii să vadă că părinții lor rămân acolo, și, chemându-și din 
nou copiii, le-a zis: 
      − Vreau să vedem acum, împreună, dacă puii care au zburat vor 
face și ei cu părinții lor după cum au făcut părinții lor cu dânșii! 
      Au trecut ceasuri și zile, dar puii… nu s-au mai întors să-și 
hrănească părinții! 
      − Vedeți? zise bătrânul fiilor săi. Dacă nu le-aș da drumul și 
păsărilor-părinți acum, ar muri de foame! Puii nu se mai ocupă de 
ei. Cam așa ar putea fi și cu noi. Tare mă tem că, împărțindu-vă 
acum averea mea, niciunul din voi nu și-ar mai aduce aminte de 
mine… 

 
      Extras din Pilde vechi & Pilde noi – Preasfințitul Părinte 
Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților. 
 
 
 
 
 

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.    

 

 
 
 


