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Cugetări creştine 

          „E cu putinţă, dacă vrem, să călătorim spre cer trăind pe pământ, când 
facem fapte vrednice de cer, când nu rămânem uimiţi de cele din lume, când nu 
umblăm după slava deşartă a acestei lumi, ci, dispreţuind-o, dorim cu toată 
râvna slava cea adevărată, slava aceea care rămâne veşnic.” (Sf.ă IoanăGur ădeă
Aură‒ăOmilii la Facere XXXVII, IV) 

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
construc ie la lăcaşul de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. S-a 
continuat între 23ă februarie şi 9ă iunieă2015, 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 9ănoiembrieă 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. Din 22ă februarieă 2016ă s-a lucrat la 
pregătirea cu material lemnos a viitoarei etape, respectiv a zidăriei cu cărămidă 
plină, ce a fost acoperită cu beton în 21 martie; grinzile au fost umplute cu 
beton în 24 martie. 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 

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

 Oraă15.20:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulă(aăDarurilorămaiăînainteăsfin ite)ă 
Mar i, Oraăăă8.00:ăCeasurileăI,ăIII,ăVIăşiăIX 

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

 Oraă15.20:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulă(aăDarurilorămaiăînainteăsfin ite)ă 
Miercuri,ă Oraăăă8.00:ăCeasurileăI,ăIII,ăVIăşiăIX 

30.ăIII.ă2016 Oraă15.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă16.00:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulă(aăDarurilorămaiăînainteăsfin ite)ă 
 Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

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

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

 Oraă15.20:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulă(aăDarurilorămaiăînainteăsfin ite)ă 
Vineri, Oraăăă8.00:ăCeasurileăI,ăIII,ăVIăşiăIX 

ăă1.ăIV.ă2016 Oraă15.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

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

ăă2.ăIV.ă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 ORAă18.00:ăVECERNIAăMAREă 
DUMINICA ORAăăă7.40:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI 
ăă3.ăIV.ă2016 ORAăăă8.00:ăUTRENIAă 
AăTREIAăAăSF. ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăVASILEăCELăMARE 

ŞIăMARELUI ORAă18.00:ăVECERNIAăŞIăPAVECERNI AăMIC  

POST ORAă19.00:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

(AăSF.ăCRUCI)  



Comoara înţelepciunii                                                                              
 

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 22 martie 2016  
 

SfântulăPetruăşiăalbineleăăăăă 
        

ăăăăăăDe multe ori, şi asta mai ales la începutul drumului nostru spre dobândirea 
celor duhovniceşti, ne dăm cu părerea şi socotim că Dumnezeu nu a creat 
lumea asta cum trebuie. Iar noi, cu mintea noastră deşteaptă, i-am da un alt 
mers, altfel le-am aranja pe toate. Desigur, e o cugetare nechibzuită, dar, 
treptat, treptat, ne venim în fire şi gândul rău ne părăseşte. Pilda de astăzi 
tocmai despre acest fapt ne vorbeşte, despre modul omenesc de a vedea 
lucrurile şi cum sunt privite ele de Dumnezeu.  
      Era pe vremea când Mântuitorul trăia şi învăţa pe pământ. Într-o zi, El 
mergea cu Sfântul Petru de la Ierusalim la Ierihon, iar pe drum vorbeau despre 
îndreptarea lumii.  
      ‒ Mie, zicea apostolul, mi se pare că Dumnezeu este prea bun şi îndelung 
răbdător cu cei răi şi păcătoşi. Aceştia sunt ca un aluat ce strică şi pe alţii. Ei ar 
trebui să fie nimiciţi şi stârpiţi dintre oameni, căci atunci mai curând s-ar 
îndrepta lumea. Eu, spuse Petru, parcă altă rânduială aş face în lumea aceasta.  
      Mântuitorul însă spunea că Tatăl Ceresc e nespus de bun şi milostiv şi nu 
voieşte moartea păcătosului, ci aşteaptă să se întoarcă şi să învie din moartea 
păcatelor. Dar mergând ei aşa, iată, ieşi în calea lor un roi de albine ce voia să 
se urce într-un pom ca să roiască.   
      ‒ Du-te, Petre, şi ia puţină miere din stup, îi zise Domnul.  
      Petru plecă şi se apropie de stup, dar n-apucă să ia nimic, fiindcă o albină îi 
înţepă degetul. Atunci Petru, de durere, apucă îndată toiagul ce-l avea în mână 
şi îl ridică mânios să lovească şi să spargă roiul.  
      ‒ Stai, Petre, ce vrei să faci? Te-a muşcat o albină şi acum vrei să omori 
stupul întreg? Ai săvârşi o nelegiuire. Pedepseşte numai albina care te-a înţepat.      
      ‒ Asta nu se poate, căci albinele sunt toate la fel şi, pe lângă asta, trăiesc 
toate strânse într-un roi. 
      ‒ Ei, vezi ce „rânduială nouă” ai face tu în lume? Dacă te-ar supăra vreunul 
dintre oameni, ai sări îndată să-i omori pe toţi? 

      Petru înţelese lecţia pe care i-o dăduse Mântuitorul şi din clipa aceea nu mai 
cârti împotriva bunătăţii lui Dumnezeu. Ajungând la Ierihon, Mântuitorul spuse 
pilda neghinelor, zicând: „Lăsaţi să crească neghina împreună cu grâul până la 
seceriş. Iar la vremea secerişului voi zice secerătorilor: Pliviţi întâi neghina şi 
legaţi-o în snopi ca s-o ardem în foc, iar grâul adunaţi-l în jitniţa Mea” (Matei 
13, 30). (Augustin Păunoiu) 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

 

        DuminicaăAăTreiaăaăSfântuluiăşiăMareluiăPost 
(AăSfinteiăCruci) 

 

LaăLiturghieăApostolul de la Evrei IV, 14-16; V, 1-6: 
 

    Fraţilor, drept aceea, având Arhiereu mare, Care a străbătut cerurile, 
pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ţinem cu tărie mărturisirea. Că nu avem 
Arhiereu care să nu poată suferi cu noi în slăbiciunile noastre, ci ispitit 
întru toate după asemănarea noastră, afară de păcat. Să ne apropiem, 
deci, cu încredere de tronul harului, ca să luăm milă şi să aflăm har, 
spre ajutor, la timp potrivit. Căci orice arhiereu, fiind luat dintre 
oameni, este pus pentru oameni, spre cele către Dumnezeu, ca să aducă 
daruri şi jertfe pentru păcate; El poate să fie îngăduitor cu cei neştiutori 
şi rătăciţi, de vreme ce şi el este cuprins de slăbiciune. Din această 
pricină dator este, precum pentru popor, aşa şi pentru sine să jertfească 
pentru păcate. Şi nimeni nu-şi ia singur cinstea aceasta, ci dacă este 
chemat de Dumnezeu după cum şi Aaron. Aşa şi Hristos nu S-a 
preaslăvit pe Sine însuşi, ca să Se facă arhiereu, ci Cel ce a grăit către 
El: „Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut”. În alt loc se zice: „Tu 
eşti Preot în veac după rânduiala lui Melchisedec”.  
 

La Liturghie Evanghelia după Marcu VIII, 34-38; IX,1:  
      

      Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de 
sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape 
viaţa şi-o va pierde, iar cine va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru 
Evanghelie, acela şi-o va mântui. Căci ce-i foloseşte omului să câştige 
lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în 
schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de 
cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se 
va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri. Şi 
le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici care 
nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu 
venind întru putere.  


