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TroparulăăÎnvieriiăDomnuluiănostruăIisusăHristos 

              Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor 
din mormânturi viaţă dăruindu-le! 

Cuget riăcreştine 

          „Dacă trupul nostru este mădular al lui Hristos, şi dacă Hristos a înviat, apoi 
negreşit că şi trupul va urma Capului.” (Sf.ă Ioană Gur ă deă Aură ‒ă Comentariileă sauă
TâlcuireaăEpistoleiăîntâiăc treăCorinteni,ăXVII) 

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 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, 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:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulăă 
25ăIVă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăUtreniaă(Denie) 
Marţi, Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulă 
26ăIVă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăUtreniaă(Denie) 
Miercuri,ă Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulă 
27ăIVă2016 Oraă17.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

 Oraă19.00:ăUtreniaă(Denie) 
Joi,ă Oraăăă8.00:Vecerniaăunit ăcuăLiturghiaăSf.ăVasileăcelăMare 

28ăIVă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăUtreniaă(Deniaăceloră12ăEvanghelii) 
Vineri, Oraăăă8.00:ăCeasurileăîmp r teştiăI,ăIII,ăVIăşiăIX 

29ăIVă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ă Oraă18.00:ăUtreniaă(DeniaăProhoduluiăDomnului) 
Sâmb t ,ă Oraăăă7.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

30ăIVă2016 Oraăăă8.00:ăVecerniaăunit ăcuăLiturghiaăSf.ăVasileăcelăMare 

 ORAă23.30:ăUTRENIAă(SLUJBAăÎNVIERII)ă 
DUMINICA ORAăăă9.00:ăACATISTULăÎNVIERII 

ăă1ăăVă2016 ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

ÎNVIEREA ORAă14.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

DOMNULUIă ORAă15.00:ăVECERNIAă(AăDOUAăÎNVIERE) 



La Vecernie  
Evanghelia după Ioan XX, 19-25:  

 

ăăăăăÎn ziua cea dintâi a săptămânii, fiind seară şi uşile fiind încuiate, acolo unde 
erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: 
Pace vouă! Şi, zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat 
ucenicii, văzându-L pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum  
M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi zicând acestea, a suflat asupra 
lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora 
le veţi ţine, ţinute vor fi. Însă Toma, unul din cei doisprezece, cel numit 
Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci i-au spus lui ceilalţi ucenici: Am 
văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul 
cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune 
mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.   
 

Comoaraăînţelepciuniiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
preluată din Ziarul Lumina, vineri, 15 aprilie 2016  

C lug rulăneexperimentatăşiălecţiaădemonuluiăăă 
       

ăăăăăăLinia care separă binele de rău trece exact prin centrul inimii omului, spunea Fiodor 
Mihailovici Dostoievski. Purtăm cu noi pretutindeni unde mergem o moştenire de patimi 
şi de virtuţi pe care le sporim sau le împuţinăm în funcţie de cui dăm ascultare în viaţă: 
poruncilor lui Dumnezeu sau şoaptelor murdare ale nefârtatului. Nimeni nu poate scăpa 
de patimi atât timp cât nu le nimiceşte prin rugăciune, prin post şi, în general, prin alipirea 
de Dumnezeu. Asumarea minusurilor noastre este deci obligatorie. Cine crede altfel se 
amăgeşte.  
      Un frate nemulţumit atât de faptul că nu propăşea duhovniceşte, cât şi de traiul greu 
pe care-l ducea într-un schit sărac şi depărtat de lume s-a hotărât să plece la o mănăstire 
mai bogată, aflată la oraş.  
      S-a dus deci la stareţ şi i-a spus că va părăsi negreşit chinovia:  
      ‒ Părinte, nu pot să mă desăvârşesc aici. Trebuie să-mi caut alt loc.  
      Stareţul i-a zis că este vorba de o ispită comună, dar nici lacrimile bătrânului, nici 
rugăminţile celorlalţi fraţi întru nevoinţă n-au putut cu nici un chip să-l întoarcă din 
drumul său pe fratele neexperimentat.  
       Aflat în chilie, şi-a făcut bagajul, s-a încălţat cu sandalele şi a dat să plece. Când colo, 
lângă pat, diavolul se pregătea şi el de călătorie.  
       ‒ Ce faci?, l-a întrebat tulburat călugărul.  
       ‒ Trebuie să plec la mănăstirea din oraş pentru că acolo se cade să te întâmpin astăzi.   
       Călugărul a rămas total descumpănit.  
       Diavolul, adică patimile lui, îl urma oriunde s-ar fi dus. Înfricoşat de cuvintele 
demonului, călugărul a rămas în nevoinţă aspră la mănăstirea unde se afla şi a devenit 
monah iscusit în cele ale Duhului. (Augustin Păunoiu) 

TexteădinăSfântaăScriptur  
 

Duminic  

ÎnviereaăDomnuluiăHristos 

(SfinteleăPaşti) 
 

La Liturghie  
Evanghelia după Ioan I, 1-17:  

 

       La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu 
era Cuvântul.Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate prin El s-au 
făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.  
      Întru El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor. Şi lumina 
luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o.  
      Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan. Acesta a 
venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină, ca toţi să 
creadă prin el.  
      Nu era el Lumina, ci ca să mărturisească despre Lumină. 
      Cuvântul era Lumina cea adevărată, Care luminează pe tot omul 
care vine în lume.  
      În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. 
Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.  
      Şi celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca 
să se facă fii ai lui Dumnezeu, Care nu din sânge, nici din dorinţă 
trupească, nici din dorinţă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut.  
      Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava 
Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.  
      Ioan mărturisea despre El şi striga, zicând: Acesta era despre Care 
am zis: Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai 
înainte de mine era.  
      Şi din plinătatea Lui noi toţi am luat, şi har peste har.   
      Pentru că Legea prin Moise s-a dat, iar harul şi adevărul au venit 
prin Iisus Hristos.  


