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Cuget riăcreştine 

          „Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos Iisus. (II Tim. 2, 3) 
Vai! Cât de mare este demnitatea aceasta, de a fi ostaş al lui Hristos! Gândeşte-te la 
împăraţii pământeşti şi cum cei din oastea lor consideră această slujire drept ceva mare 
şi însemnat. Deci, dacă datoria ostaşului este de a pătimi pentru împărat, apoi a nu 
pătimi nu este faptul unui ostaş. Aşa că nu trebuie a se nelinişti când el pătimeşte, căci 
aceasta este datoria ostaşului, ci să se neliniştească atunci când el n-ar pătimi.” (Sf.ă
IoanăGur ădeăAură‒ăComentariileăsauăexplicareaăEpistoleiăaădouaăc treăTimotei,ăIV) 

Anunţuri 

         Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ă iulieă 2014,ă respectivă 6ă
octombrie‒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 9ă iunieă 2015, ajungându-se cu zidăria la cota 7,00ă m., respectiv s-au realizat 
cupolele din cărămidă plină ce au fost acoperite cu beton, turnân-du-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 2ădecembrieăăăăs-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.  Din 4 aprilie s-au început lucrările la zidăria turnului central. Vă 
rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la edificarea bisericii 
parohiale! ăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsituaţiiăneprev zuteă 

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

18ăIVă2016 Oraă15.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă15.20:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulă(aăDarurilorămaiăînainteăsfinţite)ă 
Marţi, Oraăăă8.00:ăCeasurileăI,ăIII,ăVIăşiăIX 

19ăIVă2016 Oraă15.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

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

20ăIVă2016 Oraă15.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă15.50:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulă(aăDarurilorămaiăînainteăsfinţite)ă 
 Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

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

21ăIVă2016 Oraă15.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

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

22ăIVă2016 Oraă15.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ă Oraă15.20:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulă(aăDarurilorămaiăînainteăsfinţite)ă 
SÂMB T ,ă ORAăăă7.45:ăUTRENIAă 
23ăIVă2016 ORAăăă9.10:ăACATISTULăSF.ăMAREăMUCENICăGHEORGHEă 
SF.ăMAREăMC. ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

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

24ăIVă2016 ORAăăă8.00:ăUTRENIAă 
INTRAREAă ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

DOMNULUIăÎN ORAă18.00:ăVECERNIA 

IERUSALIM ORAă18.40:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

 ORAă19.00:ăUTRENIAă(DENIE) 



Comoaraăînţelepciuniiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
preluată din Ziarul Lumina, marţi, 12 aprilie 2016  

Iubeşteăşiăd ădrumulăăăă 
        

ăăăăăăPovestea de astăzi are un titlu cel puţin ciudat. Se cheamă „Iubeşte şi dă 
drumul”. Din experienţă ştim că ceea ce iubim vrem să rămână cu noi, să ne 
aparţină necontenit, fără întrerupere. „Iubeşte şi dă drumul” istoriseşte o 
situaţie petrecută în sânul prea multor familii din ziua de astăzi şi are în 
vedere anumiţi copii.  
      Ioana era mama unei adolescente în jurul căreia se învârtea întreaga 
familie. Tânăra fiică era sursa tuturor problemelor şi conflictelor din acea 
familie. Fata consuma droguri, avea prieteni dubioşi, îşi pierduse interesul 
pentru studiu, lipsea de acasă după căderea nopţii, începuse să bea.  
      Părinţii sufereau foarte mult din cauza ei. Indiferent de ceea ce făceau, 
totul părea să fie greşit. Dacă manifestau atenţie, grijă şi iubire faţă de fiica 
lor, ea le întorcea spatele. Dacă se enervau pe ea, comunicarea, care şi aşa 
era în aer, devenea cu totul inexistentă. Fiecare dintre părinţi se simţea 
jignit, cu un gust amar, cu lacrimi pe obraz. Ce puteau face când nimic nu 
mergea?  
        În mijlocul acestei dileme, Ioana a avut un vis. Visă că se afla în 
vacanţă, la mare şi că, plimbându-se pe plajă, a găsit un delfin adus pe mal 
de ape. Ioana ştia că delfinul va muri dacă nu-l va duce nimeni în apă. De 
aceea a încercat să-l ajute, dar mamiferul marin, atunci când femeia s-a 
apropiat de el, a devenit neliniştit. Zbaterea lui îi făcea imposibilă salvarea. 
Ce mai putea să facă Ioana? Doar să lase delfinul să sucombe pe mal. Sau 
poate nu. Mai exista altă soluţie? Se pare că da. A lăsat delfinul până când 
acesta nu a mai avut atâta putere să reacţioneze violent. L-a învelit în 
prosoape umede, după care l-a târât în apă. Astfel delfinul a fost salvat.  
        Morala acestei pilde este următoarea: oricât ar fi de greu şi chinuitor, 
sunt momente când trebuie să stai şi să aştepţi. Când îngrijeşti de cineva, 
indiferent ce faci, poţi greşi. Există un risc să faci o greşeală, riscul ca 
alegerea făcută într-un moment să nu se dovedească, în perspectivă, a fi cea 
mai bună. Tu crezi că ceea ce faci este rezonabil şi moral corect, dar ai 
putea să faci rău. De aceea trebuie să fii disponibil fără să controlezi. 
Trebuie să ai încredere fără să manipulezi. Trebuie să iubeşti şi să dai 
drumul. (Augustin Păunoiu, prelucrare după George W. Burns, 101 poveşti 
vindecătoare pentru adulţi, Editura Trei, 2012)  ăăăăăăăăăăăăă                                     

TexteădinăSfântaăScriptur  

Sâmb t ,ă23ăaprilie,ăSf.ăMareăMc.ăGheorgheă 

La Liturghie Evanghelia după Ioan XV, 17-27; XVI, 1-2: 

ăăăăăăăZis-a Domnul către ucenicii Săi: Aceasta vă poruncesc: Să vă iubiţi unul pe altul. 
Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă aţi 
fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar, pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales 
pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am 
spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă 
vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. Dar toate acestea le vor 
face vouă din pricina numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel Care M-a trimis. De n-aş fi 
venit şi nu le-aş fi vorbit, păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru 
păcatul lor. Cel ce Mă urăşte pe Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu. Dacă nu aş fi făcut între ei 
lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat nu ar avea; dar acum M-au văzut şi M-au 
urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu; iar aceasta, ca să se împlinească cuvântul cel scris în 
Legea lor: „M-au urât pe nedrept”. Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite 
vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre 
Mine. Şi voi mărturisiţi, pentru că de la început sunteţi cu Mine. Acestea vi le-am spus ca 
să nu vă poticniţi în credinţa voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi; şi chiar va veni 
vremea când oricine vă va ucide pe voi va crede că aduce slujire lui Dumnezeu.  
 

DuminicaăAăŞaseaăaăSfântuluiăşiăMareluiăPost 
(AăIntr riiăMântuitoruluiăHristosăînăIerusalim) 

La Liturghie Evanghelia după Ioan XII, 1-18:  

       Înainte de Paşti cu şase zile, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase 
din morţi. Şi I-au făcut acolo cină şi Marta slujea. Iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau 
cu El la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele 
lui Iisus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Iar Iuda 
Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, care avea să-L vândă, a zis: Pentru ce nu s-a vândut 
mirul acesta cu trei sute de dinari şi să-i fi dat săracilor?Însă el a zis aceasta nu pentru că îi 
era grijă de săraci, ci pentru că era fur şi, având punga, lua din ce se punea în ea. A zis, 
deci, Iisus: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna îi aveţi 
cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. Deci mulţime mare de iudei au aflat că este 
acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă şi pe Lazăr, pe care-l înviase din morţi. 
Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l omoare, căci, din pricina lui, mulţi dintre iudei 
mergeau şi credeau în Iisus. A doua zi, mulţimea cea mare, care se adunase la sărbătoare, 
auzind că Iisus vine în Ierusalim, a luat ramuri de finic şi a ieşit întru întâmpinarea Lui şi 
striga: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel! 
Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut pe el, precum este scris: «Nu te teme, fiica Sionului! 
Iată, Împăratul tău vine, şezând pe mânzul asinei». Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la 
început, dar, când S-a preaslăvit Iisus, atunci şi-au adus aminte că acestea erau scrise 
despre El şi că acestea I le-au făcut Lui. Aşadar, dădea mărturie mulţimea care era cu El, 
când l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi. De aceea L-a şi întâmpinat 
mulţimea, pentru că auzise că El a făcut minunea aceasta.    


