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TroparulăPogorâriiăSfântuluiăDuh 

ăăăăăăăăăăă„Binecuvântatăeşti,ăHristoase,ăDumnezeulănostru,ăCelaăceăpreaîn elep iă
peă pescariă aiă ar tat,ă trimi ându-leă loră Duhulă Sfânt,ă şiă printr-înşiiă lumeaă aiă
vânat,ăIubitoruleădeăoameni,ăm rireă ie.”ă 
 

Cuget riăcreştine 

          „Aşa e Stăpânul nostru! Când vede că un suflet se apropie cu mare dor şi cu 
înflăcărată râvnă de cele duhovniceşti, îi dă cu îmbelşugare harul şi-i dăruieşte şi 
bogatele Lui daruri.” (Sf.ăIoanăGur ădeăAură‒ăOmiliiălaăFacere,ăIV,ăI) 
 

Anun uri 
         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! ăăăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsituaţiiăneprev zuteă 

Luni,ă Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

13ăVIă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Marţi, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

14ăVă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear  

 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Miercuri,ă Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

15ăVIă2016 Oraă17.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ă Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

Joi,ă Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

16ăVIă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear  

 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Vineri, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

17ăVIă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear  

 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

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

18ăVIă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaămareăcuălitie 

DUMINICA,  

19ăVIă2016, ORAăăă7.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

AăOPTAăDUP ăPAŞTI, ORAăăă7.50:ăUTRENIA 

POGORÂREAăă ORAăăă9.10:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI 

SFÂNTULUIăDUH ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

(CINCIZECIMEAăSAU ORAă11.30:ăVECERNIAăPLEC RIIăGENUNCHILOR 

RUSALIILE)  



Comoaraăîn elepciunii 
 

ăpreluată din Ziarul Lumina, marţi, 24 mai 2016 
 

Nopțileădinăviețileănoastreăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăă 
      Un băiat a avut un vis frumos. I s-a arătat Dumnezeu, care i-a spus: 
      ‒ Poţi cere de la Mine orice doreşti. Îţi voi împlini orice dorinţă. 
      Băiatul era în dilemă.  
      ‒ Ce să cer?, s-a întrebat nedumerit.  
      Brusc i-a venit în minte unul dintre cele mai arzătoare gânduri pe care le păstra în 
inimă. Cu bucurie a spus:  
      ‒ O, Doamne, ştiu că poţi face tot ceea ce vrei. Am o mare dorinţă. Poţi face să dispară 
«nopţile» din vieţile noastre? 

      Dumnezeu s-a mirat şi l-a întrebat pe băiat: 
      ‒ De ce să iau noaptea de pe pământ?  
      Acesta a explicat: 
      ‒ Pe măsură ce ziua sfârşeşte, mama mea mă obligă să încetez cu joaca. Dacă nu ar 
exista noapte, m-aş putea juca mult timp. Dar sunt şi alte neajunsuri. Noaptea nu poţi să te 
plimbi. Apoi, hoţii atacă tot noaptea. Prin urmare, nopţile sunt inutile. Vreau să fie 
totdeauna zi! 
      ‒ Bine, să se întâmple cum doreşti, a spus Dumnezeu.  
      Dintr-odată, realitatea nopţii a dispărut. Peste tot era plin de lumină! Dar pe măsură ce 
timpul trecea, totul devenea supărător.   
      Dacă nopţile au dispărut, nu au mai existat nici zile. Şi nici vacanţe. Băiatul trebuia să 
înveţe tot timpul. Ziua lui de naştere nu a fost sărbătorită. Copilul s-a săturat cu ziua asta 
interminabilă… Se putea juca oricât voia, dar obosise în cele din urmă. Bucuria răsăritului 
şi cea apusului erau doar o amintire veche. Plantele şi animalele au ajuns epuizate de 
lumina continuă a soarelui. Nici oamenii nu stăteau mai bine. Băiatul a plâns tare mult 
gândindu-se la somnul confortabil de sub pătură în dimineţile reci. Somnul paşnic şi visele 
erau doar amintiri din trecut. L-a chemat pe Domnul şi a strigat: 
      ‒ O, Dumnezeul meu, dă-mi nopţile înapoi! Readu nopţile mele frumoase!  
      Şi Creatorul a adus noaptea asupra pământului. Şi toate au reintrat în normal.  
      Nopţile dau naştere la zile, luni şi ani. Dacă nu ar exista ele, zilele nu ar fi aşa 
frumoase precum le avem. Este acelaşi lucru cu întunericul pe care îl simţim în vieţile 
noastre din cauza durerii, a necazurilor şi a problemelor. Plăcerea continuă căutată prin 
simţuri ne va irita. O viaţă lipsită de probleme şi tensiuni ne va lipsi de tărie şi curaj. Cum 
ziua ia naştere din pântecul nopţii, aşa bucuria ia naştere din pântecele necazurilor.  
      Să nu încercăm să evităm nopţile pe care Dumnezeu le permite în viaţa noastră. Ci să 
le transformăm ca pe nişte paşi puternici spre bucuria şi creşterea noastră. O minte 
optimistă se concentrează nu pe gândul că totul este bine, ci pe faptul că Dumnezeu va 
schimba totul spre bine în vieţile noastre. Asta e speranţa noastră. Să acceptăm „nopţile” 
pe care Dumnezeu le permite în viaţa noastră şi să aşteptăm plini de nădejde zorile 
frumoase care reînnoiesc totul. (Augustin Păunoiu) 

TexteădinăSfântaăScriptur  
 

Duminic ,ă19ăiunie,ăPogorâreaăSfântuluiăDuh 
 

La UtrenieăEvangheliaădup ăIoanăXX,ă19-23:ă 

           În 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, spunând 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.  
 

La LiturghieăEvangheliaădup ăIoanăVII,ă37-53;VIII,ă12:ă 

ăăăăăăăăăÎn ziua cea din urmă ‒ ziua cea mare a sărbătorii ‒, Iisus a stat între ei 
şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce 
crede în Mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din 
lăuntrul lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească 
acei ce cred în El. Căci încă nu era dat Duhul, pentru că Iisus încă nu 
fusese preaslăvit. Deci, mulți din popor, auzind cuvintele acestea, ziceau: 
Cu adevărat, Acesta este Proorocul. Iar alţii ziceau: Acesta este Hristos. 
Iar alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos?  N-a zis oare 
Scriptura că Hristos va să vină din seminția lui David şi din cetatea 
Betleem, de unde era David? Şi s-a făcut dezbinare în mulţime pentru El. 
Şi unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâinile pe El. Deci 
slugile au venit la arhierei şi la farisei, iar aceia le-au zis: De ce nu L-aţi 
adus? Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte 
Acest Om. Deci le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva aţi fost şi voi 
amăgiţi? Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre 
farisei? Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte Legea, este blestemată! A 
zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea, fiind unul 
dintre ei: Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai 
întâi şi nu ştie ce a făcut? Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din 
Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc. Şi s-a 
dus fiecare la casa sa. Deci iarăşi a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina 
lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina 
vieţii.  


