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Cugetări creştine 
 

      „Creștinul se arată mult mai încercat în sărăcie, decât în bogăție. 
Cum aceasta? Apoi când el cade în sărăcie, desigur va fi și mai 
umilit, mai înțelept, mai serios, mai îngăduitor, mai cinstit, pe când 
dacă se găsește în bogăție are multe piedici spre aceasta.” (Sf. Ioan 
Gură de Aur ‒ Comentariile sau Explicarea Epistolei către Evrei, 
omilia II) 
 

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   7.00: Acatistul Învierii și Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
16 V 2022 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

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

17 V 2022 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

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

18 V 2022 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi, Ora   7.00: Acatistul Învierii și Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
19 V 2022 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Vineri, Ora   7.00: Acatistul Învierii și Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
20 V 2022 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.30: Vecernia mare cu litie    

SÂMBĂTĂ, ORA   7.10: ACATISTUL ÎNVIERII    

21 V 2022 ORA   7.30: UTRENIA  
SF. ÎMPĂRAȚI ORA   9.10: ACATISTUL SF. ÎMPĂRAȚI 

CONSTANTIN ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ȘI ELENA ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: VECERNIA MARE  
DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL ÎNVIERII 
22 V 2022, ORA   7.50: 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   



.                                                                                                                   
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. 

 

Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturie athonita, sâmbătă, 7 mai 2022 
 

Tâmparul 
 

       Doi fraţi, care trăiau în gospodării alăturate, au avut un conflict. Conflictul a început cu o 
mică neînţelegere şi a luat amploare, până când s-a produs dezbinarea între cei doi. Totul a 
culminat cu un schimb de cuvinte dure, urmate de săptămâni de linişte. Într-o dimineaţă, 
cineva a bătut la uşa fratelui mai mare. Când a deschis uşa, a văzut un bărbat cu unelte de 
tâmplărie. 
       – Caut de lucru pentru câteva zile, a zis străinul. Poate aveţi nevoie de mici reparaţii aici, 
în gospodărie, eu v-aş putea ajuta. 
       – Da, a zis fratele mai mare. Am ceva de lucru pentru dumneata. Vezi acolo, pe partea 
cealaltă a râului, locuieşte vecinul meu. Mă rog, de fapt este fratele meu mai mic. Vreau să 
construiesc un gard de doi metri înălţime, nu vreau să-l mai văd. Eu plec la câmp, la treburile 
mele, dar aş vrea ca până mă întorc diseară, dacă se poate, să fie gata. 
       Tâmplarul a muncit mult, măsurând, tăind, bătând cuie. Aproape de asfinţit, când s-a 
întors de la câmp fratele mai mare, tâmplarul tocmai terminase treaba. Uimit de ceea ce vede, 
fermierul a făcut ochii mari şi a rămas cu gura căscată. Nu era deloc un gard de doi metri. În 
locul lui era un pod care unea cele două gospodării peste râu. 
       Tocmai în acel moment, vecinul lui, fratele cel mic, venea dinspre casa lui şi, copleşit de 
ceea ce vede, şi-a îmbrăţişat fratele mai mare şi i-a spus: 
       – Eşti un om deosebit, să te gândeşti tu să construieşti un pod aşa de frumos după tot ce  
ţi-am spus şi ţi-am făcut! Iartă-mă, frate! 
       Şi s-au iertat. 
       Tâmplarul, văzându-şi treaba terminată, începu să-şi adune uneltele, ca să plece întru ale 
sale. 
       – Aşteaptă, stai, i-a zis fratele cel mare. Mai stai câteva zile. Am mult de lucru pentru 
dumneata. 
       – Mi-ar plăcea să mai rămân, a spus tâmplarul, dar mai am multe poduri de construit… 
       Constructorul Cel Mare este Hristos – Cel care face punţi de legătură între frați, dar și 
oricare dintre noi printr-o purtare frumoasă, cu rugăciune şi dreaptă socoteală poate deveni 
asemenea. 
       Suntem chemați să ajungem prin bunătate la asemănare cu Dumnezeu! 
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Sâmbătă, 21 mai, 
 Sfinţii Mari Împăraţi şi întocmai cu Apostolii  

Constantin şi mama sa Elena 
La Liturghie, Evanghelia după Ioan X, 1-9:   

 

       Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu 
intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe alături, acela este fur şi tâlhar. Iar cel ce intră pe uşă este 
păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă de glasul lui, şi oile sale le cheamă pe 
nume şi le mână afară. Şi când le scoate afară pe toate ale sale, merge înaintea lor, şi oile merg 
după el, căci cunosc glasul lui. Iar după un străin ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu 
cunosc glasul străinilor. Această pildă le-a spus-o Iisus, dar ei n-au înţeles ce înseamnă cuvintele 
Lui. A zis deci iarăşi Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt uşa oilor. Toţi câţi au venit mai 
înainte de Mine sunt furi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat.  Eu sunt uşa: De va intra cineva prin 
Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla.   
 

Duminica a cincea după Paşti, a samarinencei 
La Liturghie, Evanghelia după Ioan IV, 5-42:  

 

         În vremea aceea trecând Iisus, 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  
 
 
 


