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Cuget ri creştine 

           „Nimic nu-i foloseşte şi nu-i zideşte sufleteşte mai mult pe 
ascultători decât aceea de a nu vorbi despre sine, învăţătorul, şi a alunga 
orice bănuială.” (Sf.ă Ioană Gur ă deă Aură ‒ă Comentariu la Faptele 
Apostolilor, IX) 
 

Anunţuri 
          Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ă iulieă 2014,ă
respectivă6ăoctombrie‒20ănoiembrieă2014 la bunul mers al lucr rilorădeă
construcţie la lăcaşul de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de 
Aur. S-a continuat între 23ă februarie şi 9ă iunieă 2015, ajungându-se cu 
zidăria la cota 7,00ăm., respectiv s-au realizat cupolele din cărămidă plină 
ce au fost acoperite cu beton, turnându-se în aceeaşi perioadă şi centurile. 
Din 9ă noiembrieă s-au reluat acţiunile de înălţare, pentru ca în ultima 
perioadă să fie efectuate lucrări premergătoare turnării unei noi centuri, 
lucrare înfăptuită în 24 noiembrie; din 2ădecembrieăs-a început lucrul la 
structura metalică a viitoarelor grinzi, manoperă finalizată în 10ă
decembrie. Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, 
la edificarea bisericii parohiale! 

ăăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsituaţiiăneprev zuteă 

Luni,ă Oraăăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

11.ăă1.ă2016 Oraăă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraăă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Marţi, Oraăăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

12.ăă1.ă2016 Oraăă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraăă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Miercuri,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţiiă 
13.ăă1.ă2016 Oraă17.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

Joi,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţiiă 
14.ăă1.ă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Vineri, Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţiiă 
15.ăă1.ă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Sâmb t ,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţii 
16.ăă1.ă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaămareă 
DUMINICA, ORAăăă7.40:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI 

17.ăă1.ă2016, ORAăăă8.00:ăUTRENIAă 
A XXIX-A DUP  RUSALII ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

(A CELOR ZECE LEPROŞI)  ORAă18.00:ăVECERNIA 

 ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 



Comoara înţelepciunii                                                                              
preluată din Ziarul Lumina, vineri, 8 ianuarie 2016  

 

Povesteaăcelorătreiătineriă 
 

      Nu există slujbă a Utreniei la care, în cântarea a şaptea, să nu se facă pomenire de 
tinerii aflaţi în cuptorul de foc şi credinţa lor neclintită în Dumnezeu. Cunoaşteţi cu toţii 
povestea lor. Trei băieţi iudei din familii nobile, care au fost duşi cu forţa în Babilon, 
trataţi şi hrăniţi bine de rege, refuză să aducă adorare statuii conducătorului. Sunt imediat 
denunţaţi de caldei şi, pentru că rămân neînduplecaţi în atitudinea lor, sunt înlănţuiţi şi 
aruncaţi în cuptorul cu foc aprins. Dar să-l lăsăm pe prorocul Daniil să povestească el ce  
s-a întâmplat mai departe: „Iată patru bărbaţi dezlegaţi, umblând prin mijlocul cuptorului, 
nevătămaţi, lăudau şi binecuvântau pe Dumnezeu” (Daniil 3, 25). Ce se întâmplase? De 
ce erau acum patru? „Un înger al Domnului coborâse cu ei în cuptor şi le-a suflat în 
mijlocul cuptorului ca o răcoare de adiere şi de rouă, aşa că focul nu i-a mai atins; nu le-a 
mai pricinuit nici dureri, nici teamă” (Cântarea celor trei tineri 1, 26). Şi cei trei cântau 
imnul care şi astăzi se recită în canonul Utreniei.  
      De ce ar trebui să ne intereseze pe noi isprava unor băieţi care au trăit cu 460 de ani 
înaintea lui Hristos?  
      Sfântul Ioan Gură de Aur îi ia ca exemplu pe aceşti tineri dovedind că nimic din ceea 
ce ne este exterior nu ne poate face rău, nici închisoarea, nici îndepărtarea de patrie, nici 
singurătatea, nici pierderea puterii. Ceea ce îi distinge pe cei trei tineri este încrederea lor 
în Dumnezeu. Pentru că rămân neclintiţi în Dumnezeu, situaţiile nefavorabile nu pot să le 
pricinuiască nici un fel de daună. Credinţa în Dumnezeu induce un mod drept de a gândi 
lucrurile, o atitudine dreaptă a spiritului cu privire la patrie, posesie, rude şi libertate 
exterioară.  
      Cu siguranţă, nici noi, nici tinerii din ziua de astăzi nu vom fi aruncaţi într-un foc 
material, dar situaţia celor trei iudei din cuptor poate fi o imagine a experienţei noastre 
existenţiale. Focul poate fi nu doar material. Poate reprezenta o pasiune, sexualitate sau 
agresivitate. Atunci când în noi se cască o prăpastie între spiritualitate şi instinct, între 
conştient şi impuls, între o normalitate calmă şi violenţa unei pasiuni, avem senzaţia că 
suntem într-un cuptor în care suntem consumaţi de pasiunile noastre.  
      Or, imaginea celor trei tineri în cuptor spune că încrederea în Dumnezeu ne protejează 
de flăcările pasiunilor noastre şi ne face să le vedem în lumina lor dreaptă. Ele pot să ne 
înflăcăreze emoţiile. Dar în văpaia focului există în noi o sferă intimă la care focul nu are 
acces. Este locul unde stă îngerul nostru, locul în care Dumnezeu Însuşi locuieşte în noi.  
       A avea încredere în Dumnezeu înseamnă a fi şi în sintonie cu El, a fi mulţumiţi de 
ceea ce Dumnezeu ne dă, de ceea ce El ne cere şi aşteaptă de la noi. Încrederea în 
Dumnezeu constă în a avea o percepţie dreaptă a realităţii. Aceasta ne eliberează de 
puterea regilor de pe pământ, ne eliberează de persoanele care cred că pot decide în viaţa 
noastră blocându-ne credinţa spre desăvârşire.  
       (Augustină P unoiu,ă dup ă volumulă „S ă nu-ţiă faciă r u”,ă AnselmăGrűn,ăGalaxiaă
Gutenberg,ă2008)ăă 

Texte din Sfânta Scriptur  
 

DuminicaăaăXXIX-aădup ăRusaliiă 
 

La LiturghieăApostolul de la Coloseni III, 4-11:  
 

         Fraţilor, când Hristos, Care este viaţa voastră, Se va arăta, atunci 
şi voi, împreună cu El, vă veţi arăta întru slavă. Drept aceea, omorâţi 
mădularele voastre, cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, 
pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli, pentru care vine 
mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, în care păcate aţi umblat şi 
voi odinioară, pe când trăiaţi în ele. Acum deci vă lepădaţi şi voi de 
toate acestea: mânia, iuţimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de ruşine 
din gura voastră. Nu vă minţiţi unul pe altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat de 
omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, 
care se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a 
zidit, unde nu mai este elin şi iudeu, tăiere împrejur şi netăiere 
împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi întru toţi Hristos.   
  
ăăăLa LiturghieăEvanghelia dup  Luca XVII, 12-19:   

         În vremeea aceea, intrând Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece 
bărbaţi leproşi care au stat departe şi care au ridicat glasul, zicând: 
Iisuse, Învăţătorule, miluieşte-ne! Şi, văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă 
şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit. Iar unul 
dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors, cu glas mare slăvind pe 
Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, 
mulţumindu-I. Iar acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis: 
Oare nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se 
întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt 
neam? Şi i-a zis: Ridică-te şi du-te! Credinţa ta te-a mântuit!  


