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Cuget ri creştine 
           „Domnul Şi-a amintit de evrei nu în izbânzile, nici în fericirea lor, ci 
când erau smeriţi. Ceea ce grăieşte înseamnă următoarele: suferinţa şi pătimirile 
noastre au fost de ajuns ca să-L înduplece să aibă milă de noi! Pentru că şi la 
început, când i-a izbăvit din Egipt, n-a spus: „am privit şi am văzut schimbarea 
lor spre bine”, ci „am văzut necazul poporului Meu în Egipt şi strigarea lui de 
sub apăsători am auzit şi durerea lui o ştiu” (Ieş. 3, 7).” (Sf.ăIoanăGur ădeăAură
‒ Comentariu la Psalmul 135) 
 

Anunţuri 
          Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ă iulieă 2014,ă
respectivă 6ă octombrie‒20ă noiembrieă 2014 la bunul mers al lucr riloră deă
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 
2ă decembrieă s-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 

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

Marţi, Oraăăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

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

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

 Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

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

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

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

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

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

(VINDECAREA ORBULUI   ORAă18.00:ăVECERNIA 

DIN IERIHON) ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 



Comoara înţelepciunii                                                                              
preluată din Ziarul Lumina, marţi, 12 ianuarie 2016  

 

Încercareăşiăalegereă 
 

      În drumul său spre mântuire, creştinul întâmpină necazuri şi mâhniri. 
Răul se naşte într-adevăr din păcatul devenit patimă, dar dincolo de ivirea 
lui din exacerbarea necesităţilor omeneşti, el este şi îngăduit de 
Dumnezeu, pentru că drumul spre mântuire, dacă nu are nici un obstacol, 
nu duce nicăieri. Şi precum roadele pământului nu se coc într-un ceas, ci 
după vreme, şi ploi, şi îngrijire, aşa şi roadele oamenilor se fac minunate 
prin nevoinţă, prin luare aminte, prin stăruinţă de vreme îndelungată, prin 
înfrânare şi prin răbdare, ne spune Sfântul Antonie cel Mare.  
      Dar uneori se mai pierde din vedere finalitatea încercărilor şi 
concentraţi pe neajunsul ivit ne asemănăm cu omul din Sfânta Evanghelie 
ilustrat prin sămânţa cea năpădită de spini. Credem până la o vreme, iar 
apoi nu avem nici o sfială în a ne revolta, socotindu-ne nedreptăţiţi. Ba 
mulţi sunt atât de înverşunaţi încât atacă chiar actul creării lumii de către 
Preasfânta Treime.  
      Dacă avea să alunece la atâta mizerie omul făcut, n-ar fi fost mult mai 
bine şi mai potrivit lui dacă nu s-ar fi născut? Însă această judecată este 
denunţată ferm de Sfântul Chiril al Alexandriei. Iată argumentul lui: 
„Oare celor ce primesc odată cu existenţa şi existenţa bună le-ar fi mai 
bine să nu vină la fiinţă şi să nu se împărtăşească de bunătatea 
Făcătorului?”  
      Într-adevăr, fiecare om are aceeaşi şansă de a se împărtăşi de 
bunătatea Creatorului. Alegerea noastră este cea care ne defineşte şi ne 
hotărăşte starea de-a dreapta sau de-a stânga. De aceea se zice că mulţi 
sunt chemaţi, dar puţini aleşi. Noi în loc să alegem îndrăzneala 
Mântuitorului, cu care El a biruit lumea, noi am optat pentru îndrăzneala 
nesăbuită şi neruşinată. Cert e ca atâta vreme cât vom continua să 
reacţionăm precum Adam atunci când Domnul ne mustră prin glasul 
conştiinţei şi vom da vina pe El pentru neputinţele noastre, nici noi nu ne 
vom bucura de Grădina Edenului. Să nu fie!  
ăăăăăă(Adaptareă deă Paulă Negoiţ ă dup ă ună textă ală Sfântuluiă Chirilă ală
AlexandrieiădinăGlafire,ăEdituraăIBMBOR,ăBucureşti,ă1992) ăă 

Texte din Sfânta Scriptur  
 

DuminicaăaăXXXI-aădup ăRusaliiă 
 

La LiturghieăApostolul de la I Timotei I, 15-17:  
 

         Fraţilor, vrednic de credinţă şi de toată primirea e 
cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe 
cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. Şi tocmai pentru 
aceea am fost miluit, ca Iisus Hristos să arate mai întâi în 
mine toată îndelunga Sa răbdare, ca pildă celor ce vor crede 
în El, spre viaţa veşnică. Iar Împăratul veacurilor, Celui 
nestricăcios, nevăzutului, singurului Dumnezeu fie cinste şi 
slavă în vecii vecilor. Amin!   
 

ăăăLa LiturghieăEvanghelia dup  Luca XVIII, 35-43:  
        
         În vremeea aceea, pe când Se apropia Iisus de Ierihon, un 
orb şedea lângă drum, cerşind. Şi, auzind el mulţimea care 
trecea, întreba ce se întâmplă. Şi i-au spus că trece Iisus 
Nazarineanul. Atunci el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui 
David, miluieşte-mă! Şi cei care mergeau înainte îl certau ca 
să tacă, dar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui David, 
miluieşte-mă! Deci, oprindu-Se, Iisus a poruncit să-l aducă la 
El; şi apropiindu-se, l-a întrebat: Ce voieşti să-ţi fac? Iar el a 
spus: Doamne, să văd! Şi Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a 
mântuit. Şi îndată a văzut şi mergea după El, slăvind pe 
Dumnezeu. Iar tot poporul care văzuse a dat laudă lui 
Dumnezeu.  


