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Cugetări creştine 

          „Eu socotesc fericit nu pe acela care este încărcat de bogă ii, ci pe acela 
care este încoronat de virtute, deşi suferă nenumărate nenorociri.” (Sf.ă Ioană
Gur ădeăAură‒ăPrimele patru omilii despre statui, I) 
 

Anunţuri 

         Mul umim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ăiulieă2014,ărespectivă
6ăoctombrie‒20ănoiembrieă2014 la bunul mers al lucr rilorădeăconstruc ie 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, turnân-

du-se în aceeaşi perioadă şi centurile. Din 9ănoiembrieăs-au reluat ac iunile de 
înăl are, pentru ca în ultima perioadă să fie efectuate lucrări premergătoare 
turnării unei noi centuri, lucrare înfăptuită în 24 noiembrie; din 2ădecembrieăăăă
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 contribui i, şi pe mai departe, după posibilită i, la edificarea 
bisericii parohiale! ăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsitua iiăneprev zuteă 
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Comoara înţelepciunii                                                                              
 

preluată din Ziarul Lumina, sâmbătă, 26 martie 2016  

 

PostulăAvveiăăăăă 
        
ăăăăăăPostul a existat i în Rai i el nu a fost nicidecum o pedeapsă. Cât 
timp Adam a păzit porunca postului, postul a fost păzitorul bucuriei i 
temeiul desfătării lui. Postul lui Adam în rai nu a avut în el nimic 
constrângător, nimic greu sau împovărător, nimic supărător i el s-a 
confundat cu modul fericit de viață al omului, întru ascultare plină de 
bucurie i de dragoste față de Dumnezeu.  
     Ne putem întreba acum: de ce pentru unii nu mai este a a, de ce îl 
văd ca pe o sumă de interdicții? i cum ar trebui atunci să-l percepem 
corect? Răspunsul ni-l dă o pildă din Pateric.  
     Pe un părinte îmbunătățit din pustia Egiptului la ora obi nuită îl 
chema ucenicul care locuia împreună cu el, pentru masa lor 
sărăcăcioasă, călugărească. i-i spunea a a:  
     ‒ Vino, Avvo, să mâncăm.  
     La îndemnul fratelui, eremitul întreba cu nevinovăție:  
     ‒ Dar n-am mâncat, fiule? 

     ‒ Nu, Avvo, zicea iară i novicele.  
     Atunci bătrânul, care- i ducea viața desprins de cele pământe ti, 
fiindcă era absorbit de acestea încât nu mai tia dacă a mâncat sau nu a 
mâncat, spunea cu smerenie:  
     ‒ Dacă nu am mâncat, fiule, atunci adu să mâncăm.  
     Sigur, astfel de postitori se pare că sunt destul de greu de găsit în 
vremea noastră, dar important este ca atenția noastră să fie îndreptată 
în această perioadă pe gândul spre cele duhovnice ti, al unei minime 
nevoințe înaintea lui Dumnezeu. A a spunea i mama părintelui 
Roman Braga, ultimul supravie uitor al Rugului Aprins, atunci când 
acesta, copil fiind, se plângea că slujbele sunt lungi, că-l dor 
picioarele: „Hristos a murit pentru noi i noi să nu facem puțină jertfă 
pentru El? (Augustin Păunoiu)                                 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

DuminicaăAăPatraăaăSfântuluiăşiăMareluiăPost 
(AăCuviosuluiăIoanăSc rarul) 

 

       La Liturghie Evanghelia după Marcu IX, 17-32:  
 

       În vremea aceea, a venit un om la Iisus, zicându-I: Învă ătorule, am adus la Tine pe 
fiul meu, care are duh mut. Şi, oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură 
şi scrâşneşte din din i şi în epeneşte. Şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au 
putut. Iar El, răspunzând lor, a zis: O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până 
când vă voi răbda pe voi? Aduce i-l la Mine. Şi l-au adus la El. Dar duhul, văzându-L pe 
Iisus, îndată l-a zguduit pe copil, iar acesta, căzând la pământ, se tăvălea spumegând. Şi 
l-a întrebat pe tatăl copilului: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: 
Din pruncie. Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar, dacă po i să
-i faci ceva, ajută-ne, fiindu- i milă de noi. Iar Iisus i-a zis: Dacă po i crede, toate sunt 
cu putin ă celui ce crede. Şi îndată, strigând, tatăl copilului, a zis cu lacrimi: Cred, 
Doamne! Ajută necredin ei mele! Iar Iisus, văzând că mul imea dă năvală, a certat duhul 
cel necurat, zicându-i: Duh mut şi surd, Eu î i poruncesc: Ieşi din el şi să nu mai intri în 
el! Şi, răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit; iar copilul a rămas ca mort, încât 
mul i ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, iar el s-a sculat în 
picioare. După ce a intrat Iisus în casă, ucenicii Lui L-au întrebat, de o parte: Pentru ce 
noi   n-am putut să-l izgonim? El le-a zis: Acest neam de diavoli cu nimic nu poate ieşi, 
decât numai cu rugăciune şi cu post. Şi, ieşind ei de acolo, străbăteau Galileea, dar El nu 
voia să ştie cineva. Căci învă a pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul Omului va fi dat în 
mâinile oamenilor şi-L vor omorî, iar după ce-L vor omorî, a treia zi va învia. Ei însă nu 
în elegeau cuvântul şi se temeau să-L întrebe.   
 

ÎnăaceeaşiăziăseăciteşteăşiăEvangheliaăCuviosului 
ăEvanghelia după Matei IV, 25; V, 1-12:   

 

         În vremea aceea mul imi multe mergeau după Iisus, din Galileea, din Decapole, din 
Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan. Văzând mul imile, Iisus S-a suit pe munte, 
şi aşezându-Se, ucenicii Lui au venit lângă Dânsul; iar El, deschizându-Şi gura, îi învă a 
zicând: Ferici i cei săraci cu duhul, că a lor este împără ia cerurilor. Ferici i cei ce plâng, 
că aceia se vor mângâia. Ferici i cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. Ferici i cei 
ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Ferici i cei milostivi, că 
aceia se vor milui. Ferici i cei cura i cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Ferici i 
făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Ferici i cei prigoni i pentru 
dreptate, că a lor este împără ia cerurilor. Ferici i ve i fi voi când, din pricina Mea, vă 
vor ocărî şi vă vor prigoni şi, min ind, vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. 
Bucura i-vă şi vă veseli i, că plata voastră multă este în ceruri. 


