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Cugetări creştine 

          „Dumnezeu stă întotdeauna şi aşteaptă, doar-doar îl va chema una din 
slugile Sale; şi niciodată nu-Şi întoarce urechea dacă Îl cheamă cum trebuie. De 
aceea ne spune: Încă grăind tu, nu aştept să termini şi îndată te ascult. (cf. Is. 58, 
9)” (Sf.ăIoanăGur ădeăAură‒ăOmilii la Matei, LIV, V) 
 

 

Anunţuri 
 

         Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ăiulieă2014,ărespectivă6ă
octombrie‒20ă noiembrieă 2014 la bunul mers al lucr riloră deă construcţie la 
lăcaşul de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. S-a continuat între 23ă
februarie 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 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 2ădecembrieă s-a început lucrul la 
structura metalică a viitoarelor grinzi, manoperă finalizată în 10ădecembrie. 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 Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

23ăVă2016 Oraăăă7.15:ăAcatistulăÎnvierii 
 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Marţi, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

24ăVă2016 Oraăăă7.15:ăAcatistulăÎnvierii 
 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear  

 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Miercuri,ă Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

25ăVă2016 Oraăăă7.15:ăAcatistulăÎnvierii 
ă Oraă17.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

Joi,ă Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

26ăVă2016 Oraăăă7.15:ăAcatistulăÎnvierii 
 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear  

 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Vineri, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

27ăVă2016 Oraăăă7.15:ăAcatistulăÎnvierii 
 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear  

 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Sâmb t ,ă Oraăăă7.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

28ăVă2016 Oraăăă8.15:ăAcatistulăÎnvierii 
 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaămare 

DUMINICA, ORAăăă7.45:ăUTRENIAă 
29ăVă2016, ORAăăă9.10:ăACATISTULăÎNVIERII 

AăCINCEAă ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

DUP ăPAŞTI ORAă18.00:ăVECERNIA 

(AăSAMARINENCEI) ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 



Comoara înţelepciunii 
 

 preluată din Ziarul Lumina, sâmbătă, 14 mai 2016 

 

Suferința,ăunădasc lăneprețuit                                                                      
ăăăăăă 
      Mai bun dascăl este suferin a decât plăcerea. De fapt, ultima reprezintă 
un învă ător mincinos. Omul care nu tie ce-i suferin a este greu de 
mul umit i arareori va fi cu adevărat fericit. Real i în acela i timp 
paradoxal, inevitabilele piedici, nereu itele i înfrângerile pe care le avem în 
via ă pot constitui pa i spre victoriile de mai târziu.  
      ‒ De ce există greută i care ne împiedică să ne atingem scopul i ne abat 
de la calea pe care o alegem? a întrebat odată un învă ăcel pe maestrul său.  
      ‒ Ceea ce tu nume ti „greută i”, i-a răspuns maestrul, reprezintă de fapt 
o parte a scopului tău. Încetează să rezi ti. Imaginează- i că tragi cu arcul. 

inta este departe i nu se vede, fiindcă pe pământ s-a lăsat o cea ă groasă. 
Oare te vei lupta cu cea a? Nu, ci vei a tepta să sufle vântul i s-o destrame. 
Acum inta se vede, dar vântul schimbă felul în care zboară săgeata. Oare te 
vei lupta cu vântul? Nu, ci pur i simplu vei ine seama de direc ia i felul în 
care suflă, i vei trage sub alt unghi. Arcul tău este greu i nu ai putere să 
întinzi coarda. Oare te vei lupta cu arcul? Nu, ci î i vei antrena mu chii, i 
de fiecare dată vei avea tot mai mult succes.  
      ‒ Dar există oameni care trag din arcuri u oare i flexibile pe vreme 
senină i fără vânt, a spus supărat discipolul. De ce doar eu am de înfruntat 
atâtea piedici? Nu cumva cineva mi se împotrive te dinadins?  
      ‒ Nu te uita niciodată la al ii, a continuat surâzând maestrul. Fiecare are 
arcul său, inta sa i trage la vremea sa. Scopurile sunt însă diferite: unul 
vrea să tragă cât mai precis, altul înva ă să tragă. i o să- i mai descopăr o 
taină înfrico ătoare, băiatul meu. Cea a nu se lasă pe pământ ca să nu te lase 
pe tine să tragi, i vântul nu suflă ca să abată săgeata ta, i arcul nu este greu 
de încordat ca să te sim i tu slab. Toate acestea există de sine stătător. Tu 
e ti cel care a decis că în condi iile date vei putea nimeni inta. A adar, ori 
încetează să te mai plângi de greută i i înva ă să tragi cu măiestrie, ori 
smere te- i trufia i alege o intă accesibilă.    
       (Augustin Păunoiu, adaptare după o pildă din vol. Dacă puterile sunt pe 
sfâr ite, Konstantin V. Zorin, Sophia, 2014)  

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminicaăaăcinceaădup ăPaşti,ăaăSamarinencei 
La Liturghie, Evanghelia după Ioan IV, 5-42:  

            În vremea aceea a venit Iisus la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe 
care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său. Şi era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de 
călătorie, S-a aşezat lângă fântână şi era ca la al şaselea ceas. Atunci a venit o femeie din 
Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: Dă-Mi să beau!, fiindcă ucenicii Lui se duseseră în cetate 
ca să cumpere de mâncare. Femeia samarineancă I-a zis: Cum Tu, care eşti iudeu, ceri să bei 
apă, de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au amestec cu 
samarinenii. Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel    
ce-ţi zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El, şi ţi-ar fi dat apă vie. Femeia I-a zis: 
Doamne, nici găleată nu ai, şi fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie? Nu cumva eşti 
Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână şi au băut din ea el 
însuşi şi fiii lui şi turmele lui? Iisus a răspuns şi i-a zis: Oricine bea din apa aceasta va înseta 
iarăşi, dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu va mai înseta, căci apa pe 
care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare, spre viaţă veşnică. Femeia a zis 
către El: Doamne, dă-mi această apă, ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot.  Iisus  i
-a zis: Mergi şi cheamă pe bărbatul tău şi vino aici. Femeia a răspuns şi a zis: N-am bărbat. 
Iisus i-a zis: Bine ai zis că nu ai bărbat, căci cinci bărbaţi ai avut şi cel pe care îl ai acum nu-ţi 
este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Femeia I-a zis: Doamne, văd că Tu eşti prooroc. 
Părinţii noştri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde 
trebuie să ne închinăm. Şi Iisus i-a zis: Femeie, crede-Mă că vine ceasul când nici pe muntele 
acesta, nici în Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui. Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne 
închinăm Căruia ştim, pentru că mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul, şi acum este, când 
adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de 
închinători îşi doreşte. Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină trebuie să i se închine în duh 
şi în adevăr.  I-a zis femeia: Ştim că va veni Mesia care se cheamă Hristos; când va veni, 
Acela ne va vesti nouă toate. Iisus i-a zis: Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine. Dar atunci au sosit 
ucenicii Lui. Şi se mirau că vorbea cu o femeie. Însă nimeni n-a zis: Ce o întrebi? sau: Ce 
vorbeşti cu ea? Iar femeia şi-a lăsat găleata şi s-a dus în cetate şi a zis oamenilor: Veniţi să 
vedeţi un om care   mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva aceasta este Hristos? Şi au ieşit 
din cetate şi veneau către El. Între timp, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Învăţătorule, mănâncă. 
Iar El le-a zis: Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o ştiţi. Ziceau, deci, ucenicii între 
ei: Nu cumva I-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis: Mâncarea Mea este să fac voia Celui 
ce M-a trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul Lui. Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni şi vine 
secerişul? Iată, zic vouă: Ridicaţi ochii voştri şi priviţi holdele, că sunt albe pentru seceriş. Iar 
cel ce seceră primeşte plată şi adună roade spre viaţa veşnică, pentru ca împreună să se 
bucure şi cel ce seamănă şi cel ce seceră. Căci în aceasta se adevereşte cuvântul: Că unul este 
semănătorul şi altul secerătorul. Eu v-am trimis să seceraţi ceea ce voi n-aţi muncit; alţii au 
muncit şi voi aţi intrat în munca lor. Şi mulţi samarineni din cetatea aceea au crezut în El, 
pentru cuvântul femeii care mărturisea: Mi-a spus toate câte am făcut. Deci, după ce au venit 
la El, samarinenii Îl rugau să rămână la ei. Şi a rămas acolo două zile. Şi mult mai mulţi au 
crezut pentru cuvântul Lui. Iar femeii îi ziceau: Credem nu numai pentru cuvântul tău, căci 
noi înşine am auzit şi ştim că Acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii.  


