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Cugetări creştine 
 

           „Rog dragostea voastră ca, odată ce cunoaşteţi folosul postului, să nu 
pierdeţi din pricina trândăviei folosul acesta, nici să vă întristaţi la venirea 
postului; dimpotrivă să vă bucuraţi şi să vă veseliţi, potrivit spuselor fericitului 
Pavel: Cu cât se strică omul nostru din afară, pe atât se innoieşte cel din 
lăuntru. (II Cor. 4, 16)” (Sf.ăIoanăGur ădeăAură‒ăOmilii la Facere, I, IV) 

 

Anunţuri 
 

         Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ăiulieă2014,ărespectivă
6ăoctombrie‒20ănoiembrieă2014 la bunul mers al lucr rilorădeăconstrucţie la 
lăcaşul de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. S-a continuat între 
23ăfebruarie şi 9ăiunieă2015, 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. Din 22ă februarieă 2016ă s-a lucrat la pregătirea cu material 
lemnos a viitoarei etape, respectiv a zidăriei cu cărămidă plină. Vă rugăm să 
contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la edificarea bisericii parohiale! ăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsituaţiiăneprev zuteă 

Luni,ă Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ăă7.ăIII.ă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Marţi, Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ăă8.ăIII.ă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Miercuri,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
ăă9.ăIII.ă2016 Oraă17.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

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

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

Sâmb t ,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţiiă 
12.ăIII.ă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 ORAă18.00:ăVECERNIAăMAREă 
DUMINICA, ORAăăă7.40:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI 

13.ăIII.ă2016, ORAăăă8.00:ăUTRENIAă 
L SATULUIăSECăDEăBRÂNZ ă ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

(AăIZGONIRIIăLUIăADAMă ORAă18.00:ăVECERNIA 

DINăRAI) ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 



Comoara înţelepciunii                                                                              
 

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 1 martie 2016  
 

Fiulăvândut 
 

      Atunci când a fost întrebat care sunt cele mai mari păcate în care omul 
poate cădea, părintele Petroniu Tănase, fostul stareț al Schitului Prodromu 
din Sfântul Munte Athos, a răspuns: nepăsarea i ne tiința. E uimitor 
răspunsul celui pe care mulți aghioriți îl recuno teau a fi un aghios 
anthropos, adică un om sfânt, nu-i a a? Ne-am fi a teptat să vorbească 
despre desfrânare, despre ucidere, dar nu. Bătrânul pe acestea două le-a 
menționat: nepăsarea i ne tiința, pe care le i numea proptele ale păcatelor. 
Adică pe ele se sprijină i din ele izvorăsc toate relele de pe pământ. 
     În privința ne tiinței, mai înțeleg. Dacă nu cuno ti ce-i acela păcat, îl 
săvâr e ti fără să te gânde ti că faci o ticălo ie, dar i nepăsarea să fie în 
top?   
     Despre cât de grav este păcatul nepăsării i ce consecințe dureroase 
poate avea, în pilda de astăzi.  
     Un tânăr se întorcea de la serviciu cu ma ina. Deodată, un pieton 
imprudent se repezi pe carosabil. În fracțiunea următoare de secundă s-a 
produs o coliziune puternică. Rezultatul? Sub roți zăcea un copil. oferul a 
văzut negru în fața ochilor. L-a dus repede la spital pe băiețel i l-a 
implorat pe doctor ca să-l consulte. Dar doctorul nu s-a grăbit, ci l-a chemat 
pe ofer în camera medicilor i i-a scris pe o hârtie suma pe care o 
pretindea pentru serviciile sale, de i ele, potrivit legii, erau gratuite.  
      ‒ Bine, vă aduc banii, dar vă implor, salvați copilul. Mă întorc cât se 
poate de repede! Domnule doctor, vă rog, o să moară!, a strigat omul.  
      oferul s-a întors într-un suflet cu suma cerută, intrând în secție ca o 
vijelie. Medicul nici măcar nu se apropiase de băiețelul care zăcea părăsit 
în camera de gardă. Doar o soră medicală miloasă încerca să păstreze în el 
ultimele scântei de viață.  
      ‒ Să mergem să vedem care-i treaba, a mormăit lene  i fără chef 
doctorul lipsit de inimă.  
      Însă, deodată, i s-a zugrăvit pe chip groaza, iar din piept i-a țâ nit un 
geamăt de deznădejde. Pe targă murea propriul lui fiu, iar el pierduse 
vremea i nimeni nu-l mai putea ajuta pe nefericit! (Augustin Păunoiu) 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminicaăl satuluiăsecădeăbrânz ă 
(AăIzgoniriiăluiăAdamădinăRai) 

 

LaăLiturghieăApostolul de la Romani XIII, 11-14, XIV, 1-4: 
 

       Fraţilor, fiindcă ştiţi în ce timp ne găsim, căci este chiar ceasul 
să vă treziţi din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi, 
decât atunci când am crezut. Noaptea e pe sfârşite; ziua este aproape. 
Să lepădăm dar lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele 
luminii. Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii, nu în 
desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în pizmă; ci îmbrăca- 
ţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi grija de trup să nu o faceţi spre 
pofte. Primiţi-l pe cel slab în credinţă fără să-i judecaţi gândurile. 
Unul crede să mănânce de toate; cel slab însă mănâncă legume. Cel 
ce mănâncă să nu dispreţuiască pe cel ce nu mănâncă; iar cel ce nu 
mănâncă să nu osândească pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a 
primit. Cine eşti tu, ca să judeci pe sluga altuia? Pentru stăpânul său 
stă sau cade. Dar va sta, căci Domnul are putere ca să-l facă să stea.  

 

LaăLiturghieăEvanghelia după Matei VI, 14-21: 
 

         Zis-a Domnul: Dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, va ierta şi 
vouă Tatăl vostru Cel ceresc; iar dacă nu veţi ierta oamenilor 
greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. Când 
postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi întunecă feţele, ca să se 
arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata 
lor. Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu 
te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău Care este în ascuns, şi 
Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. Nu vă adunaţi 
comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă 
şi le fură, ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu 
le strică şi unde furii nu le sapă şi nu le fură. Căci unde este comoara 
voastră, acolo va fi şi inima voastră.ă 


