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Cugetări creştine 

          „Iubesc ochii care lăcrimează şi pururea stăruie în rugăciuni şi buzele şi 
gura care nu se face de ruşine rostind ocări şi înjurături, ci este împodobită cu 
mulţumirea cea către Dumnezeu” (Sf.ă Ioană Gur ă deă Aură ‒ă Cinci cuvântări 
despre Ana şi Samuel, cuvântulăIV) 
 

 

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 

30ăVă2016 Oraăăă7.15:ăAcatistulăÎnvierii 
 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Marţi, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

31ăVă2016 Oraăăă7.15:ăAcatistulăÎnvierii 
 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear  

 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Miercuri,ă Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ă1ăVIă2016 Oraăăă7.15:ăAcatistulăÎnvierii 
ă Oraă17.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

Joi,ă Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ă2ăVIă2016 Oraăăă7.15:ăAcatistulăÎnvierii 
 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear  

 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Vineri, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ă3ăVIă2016 Oraăăă7.15:ăAcatistulăÎnvierii 
 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear  

 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

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

ă4ăVIă2016 Oraăăă8.15:ăAcatistulăÎnvierii 
 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaămare 

DUMINICA, ORAăăă7.45:ăUTRENIAă 
ăă5ăVIă2016, ORAăăă9.10:ăACATISTULăÎNVIERII 

AăŞASEAă ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

DUP ăPAŞTI ORAă18.00:ăVECERNIA 

(AăORBULUI) ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 



Comoara înţelepciunii 
 

 preluată din Ziarul Lumina, sâmbătă, 28 mai 2016 
 

Funcționarul,ămuncitorulășiățarul                                                                      
ăăăăăă 
      Alergând după fericire, adeseori căutăm funcții înalte și o carieră de 
prestigiu, nefiind mulțumiți cu o poziție modestă. Desigur, aurul este mai 
prețios decât argintul. Totuși, nici argintul nu este rău. Pentru că așa cum 
spune o vorbă înțeleaptă, mai bună este vrabia din mână decât cioara de pe 
gard.  
      Neinițiatului i se pare că o funcție de conducere înseamnă doar bani 
mulți și privilegii peste privilegii. Ea presupune însă și povara răspunderii, 
și grămezi de ispite, și a fi obiectul invidiei, și dureri de cap. Să nu credem 
că tuturor acestora se poate face față ușor...Câți oameni nu visează în secret 
să scape de povara propriilor atribuții, a îndatoririlor apăsătoare, a grijilor, a 
ambițiilor și pretențiilor deșarte. Ar trebui să gândim astfel: dacă 
împrejurările nu ne silesc și Dumnezeu nu ne cheamă, să renunțăm a ne 
băga singuri cu gâtul în jug.  
      O parabolă spune că un funcționar rus privea cu alean palatul imperial al 
țarului de la Moscova:  
      ‒ Ce păcat că nu m-am născut în familia domnitoare! Aș fi primit toate 
de-a gata, ușor și simplu... 
      Dar mergând spre centrul orașului, funcționarul a auzit zgomotul ritmic 
al unor muncitori care lucrau la ridicarea unei clădiri. Unul dintre ei, 
văzându-l pe funcționar cu mapa pentru documente sub braț, s-a gândit:  
      ‒ De ce n-am vrut să învăț carte, cum stăruia tata? Acum aș fi avut o 
muncă ușoară, aș fi semnat documente, și viața ar fi fost mai plăcută și mai 
comodă... 
      Între timp, țarul privea de la fereastra uriașă a palatului său spre piața 
mare care se deschidea înaintea ochilor săi. Piața era plină de oameni, dar 
ochii țarului au rămas țintuiți asupra unui muncitor și asupra funcționarului 
de care v-am pomenit mai devreme.  
       ‒ Ce bine este să muncești fizic toată ziua, în aer liber sau să lucrezi la 
birou, în cancelarie și să nu-ți bați capul nici cu politica, nici cu războiul sau 
cu celelalte probleme de stat, cu intrigi și răutăți!  
       Ce simplă este viața oamenilor simpli! (Augustin Păunoiu) 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminicaăaăşaseaădup ăPaşti,ăaăOrbuluiădinănaştere 

La Liturghie, Evanghelia după Ioan IV, 5-42:  

            În vremea aceea trecând Iisus, a văzut un om orb din naştere. Şi ucenicii Lui L-au 
întrebat, zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? 
Iisus a răspuns: Nici acesta n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui 
Dumnezeu. Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui Care M-a trimis pe Mine; că vine 
noaptea, când nimeni nu poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, Eu sunt Lumina lumii. 
Acestea zicând, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat şi a uns cu tină ochii orbului. Apoi  
i-a zis: Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului (care se tâlcuieşte: trimis). Deci s-a 
dus şi s-a spălat şi a venit văzând. Iar vecinii şi cei ce-l văzuseră mai înainte că era orb 
ziceau: Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea? Unii ziceau: El este. Alţii ziceau: Nu este el, 
ci seamănă cu el. Dar acela zicea: Eu sunt. Deci îi ziceau: Cum ţi s-au deschis ochii? Acela 
a răspuns: Omul care se numeşte Iisus a făcut tină, a uns ochii mei şi mi-a zis: Mergi la 
scăldătoarea Siloamului şi te spală. Deci, ducându-mă şi spălându-mă, am văzut. Zis-au 
lui: Unde este Acela? Şi el a zis: Nu ştiu. L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecând orb. 
Şi era sâmbătă în ziua în care Iisus a făcut tină şi i-a deschis ochii. Deci, iarăşi îl întrebau şi 
fariseii cum a văzut. Iar el le-a zis: Tină a pus pe ochii mei şi m-am spălat şi văd. Însă  unii 
dintre farisei ziceau: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ţine sâmbăta. Iar alţii 
ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Şi era dezbinare între ei. Au 
zis, deci, orbului iarăşi: Dar tu ce zici despre El, că ţi-a deschis ochii? Iar el a zis că 
Prooroc este. Dar iudeii n-au crezut despre el că era orb şi a văzut, până ce n-au chemat pe 
părinţii celui ce vedea. Şi i-au întrebat, zicând: Acesta este fiul vostru, despre care ziceţi că 
s-a născut orb? Deci cum vede el acum? Au răspuns, însă, părinţii lui şi au zis: Ştim că 
acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb; dar cum vede el acum, noi nu ştim; sau cine i-a 
deschis ochii lui, noi nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă; va vorbi singur despre sine. 
Acestea le-au spus părinţii lui, pentru că se temeau de iudei. Căci iudeii puseseră acum la 
cale ca, dacă cineva va mărturisi că El este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea 
au zis părinţii lui: Este în vârstă; întrebaţi-l pe el. Deci au chemat a doua oară pe omul care 
fusese orb şi i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu. Noi ştim că Omul Acesta este păcătos. A 
răspuns deci acela: Dacă este păcătos, nu ştiu. Un lucru ştiu că, fiind orb, acum văd. Deci   
i-au zis: Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii? Le-a răspuns: V-am spus acum şi n-aţi 
auzit? De ce voiţi să auziţi iarăşi? Nu cumva voiţi şi voi să vă faceţi ucenici ai Lui? Şi l-au 
ocărât şi i-au zis: Tu eşti ucenic al Aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui Moise. Noi ştim că 
Dumnezeu a vorbit cu Moise, iar pe Acesta nu-L ştim de unde este. A răspuns omul şi le-a 
zis: Tocmai în aceasta stă minunea: că voi nu ştiţi de unde este, iar El mi-a deschis ochii. 
Şi noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi; dar, dacă este cineva cinstitor de 
Dumnezeu şi face voia Lui, pe acesta îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva 
ochii unui orb din naştere. De n-ar fi Acesta de la Dumnezeu n-ar putea să facă nimic. Au 
răspuns şi i-au zis: În păcate te-ai născut tot, şi tu ne înveţi pe noi? Şi l-au dat afară. Şi a 
auzit Iisus că l-au dat afară, şi, găsindu-l, i-a zis: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a 
răspuns şi a zis: Dar cine este, Doamne, ca să cred în El?  Şi a zis Iisus: L-ai şi văzut! Cel 
ce vorbeşte cu tine Acela este.  Iar el a zis: Cred, Doamne. Şi s-a închinat Lui.  


