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Cuget riăcreştine 

          „Mare bun e rugăciunea! Dacă te foloseşti mult când vorbeşti cu un om 
virtuos, câte bunătăţi nu vei dobândi când eşti învrednicit să vorbeşti cu 
Dumnezeu? Că rugăciunea este vorbire cu Dumnnezeu. Şi ca să afli, ascultă pe 
proorocul ce spune: Plăcute să-i fie lui cuvintele mele (Ps. 103, 35), adică 
vorbirea mea să fie plăcută lui Dumnezeu.” (Sf.ăIoanăGur ădeăAură‒ăOmiliiălaă
Facere,ăXXX,ăV) 

Anun uri 
 

         Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ăiulieă2014,ărespectivă6ă
octombrie‒20ă noiembrieă 2014 la bunul mers al lucr riloră deă construc ie 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 ăunorăsitua iiăneprev zuteă 
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Comoaraăîn elepciunii 
 

ăpreluată din Ziarul Lumina, sâmbătă, 11 aprilie 2013 
 

Lan ulăşiăpieptenulăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăă 
      Iubirea transfigurează şi îmbogăţeşte sufletul în care ea 
lucrează. Dar nu iubirea de sine, iubirea care cere şi vrea totul doar 
pentru satisfacţia proprie, ci iubirea care dăruie, care se gândeşte 
întotdeauna la celălalt. Devenim puternici prin ceea ce dăruim 
altora, nu prin ceea ce putem lua de la ei. Dragostea ne dă putinţa 
să pătrundem adâncimi şi taine care altfel ne-ar fi rămas pe veci 
ascunse.  
    Trăiau odată doi soţi a căror iubire nu încetase să crească după 
ce se căsătoriseră. Erau săraci, dar fiecare ştia că în inima celuilalt 
ardea câte o dorinţă neîndeplinită. El moştenea de la tatăl său un 
ceas de aur şi visa să cumpere pentru el un lanţ din acelaşi metal 
preţios; ea avea părul lung şi blond şi îşi dorea un piepten de sidef 
pe care să şi-l poată aşeza în plete ca pe o diademă.  
    Au trecut câţiva ani şi el se gândea tot mai mult la acel piepten, 
în vreme ce ea aproape că uitase de el, gândindu-se doar cum ar 
putea cumpăra lanţul de aur pentru soţul iubit. În seara celei de-a 
zecea aniversări a căsătoriei lor, bărbatul ţi-a văzut soţia venind 
surâzătoare înainte-i, dar fără cosiţele lungi şi frumoase.  
     ‒ Ce ai făcut cu părul, întrebă uimit el? Femeia nu spuse nici un 
cuvânt şi deschise larg mâna în care strălucea un lanţ de aur. Îşi 
vânduse părul pentru a cumpăra lanţul ceasului preţios.  
     ‒ De ce ai făcut asta? mai zise bărbatul care întinse şi el palma 
unde pieptenul de sidef răspândea o lumină sclipitoare. Eu am 
vândut ceasul pentru a-ţi lua pieptenul mult dorit. 
     S-au privit o clipă şi şi-au dat seama că bogăţia cea mai mare pe 
care o deţineau era iubirea unuia pentru celălalt. (Augustin 
Păunoiu) 

TexteădinăSfântaăScriptur  

Joi,ă6ăiunie, 
ăÎn l areaăMântuitoruluiănostruăIisusăHristos 

La LiturghieăEvangheliaădup ăLucaăXXIV,ă36-53:ă 
 

ăăăăăăăăăÎn vremea aceea, după ce a înviat din morţi, Iisus a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace 
vouă! Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd un duh. Şi Iisus le-a zis: 
De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Vedeţi 
mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are 
carne şi oase precum Mă vedeţi pe Mine că am. Şi, zicând acestea, le-a arătat mâinile şi 
picioarele Sale. Deci, încă necrezând eide bucurie şi minunându-se, El le-a zis: Aveţi aici 
ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere. Şi, 
luând, a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către 
voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în 
Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă 
Scripturile. Şi le-a spus: Aşa este scris, şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze 
din morţi a treia zi, şi să se propovăduiască în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor 
la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Voi sunteţi martorii acestora. Şi, iată, Eu 
trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; însă voi să şedeţi în cetatea Ierusalimului până ce 
vă veţi îmbrăca cu putere de sus. Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi 
mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. 
Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea 
în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.  
 

ăDuminicaăaăşapteaădup ăPaşti,ăaăSf.ăP rin iădeălaăSinodulăIăEcumenic 

La Liturghie Evanghelia după Ioan XVII, 1-13:  
 

ăăăăăăăăÎn vremea aceea Iisus, ridicându-Şi ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! 
Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească, precum I-ai dat stăpânire peste tot 
trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Şi aceasta este viaţa 
veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care 
L-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am 
săvârşit. Şi acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la 
Tine, mai înainte de a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie 
din lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că 
toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine; căci cuvintele pe care Mi le-ai dat, Eu le-am dat lor, iar 
ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut că Tu M-ai 
trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, 
că sunt ai Tăi. Şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit 
întru ei. Şi Eu nu mai sunt în lume,iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, 
păzeşte-i în numele Tău, pe cei care Mi i-ai dat, ca să fie una, precum suntem Noi. Când 
eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău, pe cei ce Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi n-a 
pierit nici unul dintre ei, decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la 
Tine şi pe acestea le grăiesc în lume, pentru ca bucuria Mea să o aibă deplină în ei.   


