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Cugetări creştine 

           „Dumnezeu, cum am spus-o, n-are nevoie de nimic; ci El a venit 
pentru a-Şi revărsa harurile Sale şi binefacerile Sale peste ai Săi.” (Sf.ă
IoanăGur ădeăAură‒ăComentar la Evanghelia de la Ioan, X, I) 

 

Anunţuri 

         Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ă iulieă 2014,ă
respectivă6ăoctombrie‒20ănoiembrieă2014 la bunul mers al lucr rilorădeă
construc ie 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. 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 ăunorăsitua iiăneprev zuteă 

 

Luni,ă Oraăăă8.00:ăCeasurileăI,ăIII,ăVIăşiăIX 

14.ăIII.ă2016 Oraă15.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă15.20:ăPavecerni aămareăşiăcanonulăSf.ăAndreiăCriteanul 
Mar i, Oraăăă8.00:ăCeasurileăI,ăIII,ăVIăşiăIX 

15.ăIII.ă2016 Oraă15.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă15.20:ăPavecerni aămareăşiăcanonulăSf.ăAndreiăCriteanul 
Miercuri,ă Oraăăă8.00:ăCeasurileăI,ăIII,ăVIăşiăIX 

16.ăIII.ă2016 Oraă15.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă15.20:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulă(aăDarurilorămaiăînainteăsfin ite)ă 
 Oraă16.30:ăPavecerni aămareăşiăcanonulăSf.ăAndreiăCriteanul 
 Oraă18.00:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

Joi,ă Oraăăă8.00:ăCeasurileăI,ăIII,ăVIăşiăIX 

17.ăIII.ă2016 Oraă15.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă15.20:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulă(aăDarurilorămaiăînainteăsfin ite)ă 
 Oraă16.30:ăPavecerni aămareăşiăcanonulăSf.ăAndreiăCriteanul 
Vineri, Oraăăă8.00:ăCeasurileăI,ăIII,ăVIăşiăIX 

18.ăIII.ă2016 Oraă15.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă15.20:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulă(aăDarurilorămaiăînainteăsfin ite)ă 
Sâmb t ,ă Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

19.ăIII.ă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 
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DUMINICA ORAăăă7.40:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI 
20.ăIII.ă2016 ORAăăă8.00:ăUTRENIAă 
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Comoara înţelepciunii                                                                              
 

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 8 martie 2016  
 

Ho ulășiăprofesoara 
 

      Cum trebuie să ne comportăm în situaţii critice cu cei care vor să ne facă rău? În primul rând, 
putem să plecăm din faţa lor. Dar ce facem atunci când această posibilitate nu există? Nu ne 
rămâne decât să fim atenţi la respectivele persoane şi, de ce nu, să ne punem în locul lor. Aşa 
recomandă psihologii. Dacă vom face astfel, avem şanse reale de a găsi soluţia potrivită la 
problema pe care o întâmpinăm.  
       A escalada conflictul pentru a demonstra că noi avem dreptate, că tratamentul acordat nouă de 
celălalt este inacceptabil reprezintă o abordare total neinspirată a situaţiei. Răbdarea, inteligenţa şi 
atenţia sunt cele care nu trebuie să ne lipsească în acele momente grele.  
       Povestea de astăzi ne pune în faţă două personaje, o profesoară de psihologie şi un hoţ care-i 
sparge casa. Care dintre ei va reuşi să-l domine pe celălalt?  
       Într-o noapte, pe când se întorcea acasă de la meditaţii, o profesoară de psihologie a descoperit 
că uşa apartamentului său era descuiată. Era sigură că închisese casa înainte de a pleca. Aşa că 
femeia începu să tremure şi să respire sacadat. Inima i-o luase teribil la goană. Da, era victima unui 
furt.  
       A intrat în casă cu următorul îndemn în minte: „Înfruntă-ţi frica!”. Hoţul, un bărbat tânăr, 
prins în fapt, a fost cuprins şi el de panică. Profesoara era complet pierdută. Nu ştia ce avea să se 
întâmple cu ea în clipele ce urmau. Însă în cap i-au răsunat următoarele cuvinte: „Pune-te în locul 
lui”. După care i-a spus intrusului:  
       ‒ Trebuie să fii în mare dificultate pentru a vrea să iei din averea cuiva. Vino, aşează-te pe 
scaun. Vreau să bem împreună o cafea. Poate există căi prin care să te pot ajuta.  
       Hoţul nu ştia cum să reacţioneze. Era şi el la fel de speriat ca şi gazda, poate chiar mai mult. 
Se aşeză şi începu să povestească. Şomer, cu o familie numeroasă de întreţinut, era disperat să le 
asigure hrană şi îmbrăcăminte copiilor lui.  
       Pe măsură ce vorbeau, spărgătorul devenea din ce în ce mai puţin fioros. Avea propriile lui 
temeri şi griji, era un om vulnerabil, la fel ca toţi oamenii. Dar în ciuda destăinuirilor bărbatului, 
profesoarei tot îi era teamă de el. Simţea furie gândindu-se că hoţul venise să o prade de puţinele 
lucruri pe care le avea. De ce i-ar permite jaful? Nu era mai bine să anunţe poliţia sau să facă 
zgomot pentru a alerta vecinii? Cu greu nu cedă impulsurilor de moment. Îşi aduse aminte de ceea 
ce le spunea studenţilor ei, despre detaşarea de cele materiale, despre compasiunea faţă de cei 
săraci. Aşa că, după ce îşi termină cafeaua, adună hainele, păturile, alimentele pe care le găsi prin 
frigider, luă toţi banii pe care-i avea în casă şi le înghesui pe toate în braţele hoţului.  
       ‒ Ia, te rog, astea pentru familia ta! 
      Bărbatul făcu cum îi spusese femeia, dar pe când cobora scara blocului începu să se simtă 
vinovat. E uşor să iei lucruri de la cineva pe care nu-l cunoşti. Dar el acum, că o cunoscuse pe 
profesoară, se simţea ca şi cum ar fi furat de la un prieten.   
      ‒ Nu aşa vreau să trăiesc, se gândi hoţul în sinea sa. Se întoarse înapoi la apartamentul jefuit de 
curând şi lăsă fără zgomot pe treptele din faţa uşii bunurile luate. Trebuia să găsească alte moduri 
în care să-şi întreţină familia.  
       De partea cealaltă a uşii, profesoara stătea pe pat şi nu putea deloc să adoarmă. Nu era din 
pricină că nu avea cu ce să se învelească. Nu. Trăia un sentiment de linişte interioară şi de fericire. 
Absorbită de ceea ce se petrecea în sufletul ei, se gândi:  
      ‒Aş fi vrut să-i dau sărmanului om mai mult. Aş fi vrut să-i împărtăşesc ceea ce trăiesc eu 
acum. (Augustin  Păunoiu) 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

DuminicaăÎntâiăaăSfântuluiăşiăMareluiăPost 
(AăOrtodoxiei) 

 

LaăLiturghieăApostolul de la Evrei XI, 24-26, 32-40: 
     Fraţilor, prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul 
fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât 
să aibă dulceaţa cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru 
Hristos este mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la 
răsplătire. Şi ce voi mai zice? Căci timpul nu-mi va ajunge, ca să vorbesc de 
Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftae, de David, de Samuel şi de prooroci, 
care prin credinţă, au biruit împărăţii, au făcut dreptate, au dobândit făgăduinţele, 
au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au 
împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari în război, au întors taberele 
vrăjmaşilor pe fugă; unele femei şi-au luat pe morţii lor înviaţi; iar alţii au fost 
chinuiţi, neprimind izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere; alţii au suferit 
batjocură şi bici, ba chiar lanţuri şi închisoare; au fost ucişi cu pietre, au fost puşi 
la cazne, au fost tăiaţi cu fierăstrăul, au murit ucişi cu sabia, au pribegit în piei de 
oaie şi în piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, rău primiţi. Ei, de care lumea nu era 
vrednică, au rătăcit în pustii, şi în munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile 
pământului. Şi toţi aceştia, mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa, 
pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi 
desăvârşirea.  
 

La Liturghie Evanghelia după Ioan I, 43-51:  
      În vremea aceea a vrut Iisus să plece în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis 
Iisus: Urmează-Mi! Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui 
Petru. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris 
Moise în Lege şi proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Şi i-a zis Natanael: 
Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino şi vezi. Iisus a văzut pe 
Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu 
este vicleşug. Natanael I-a spus: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: 
Mai înainte ca Filipde să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin.    
Răspuns-a Natanael: Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel! 
Iar Iisus i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai 
mari decât acestea vei vedea. Şi a grăit: Adevărat, adevărat zic vouă, că de acum 
veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi 
coborându-se peste Fiul Omului.  


