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Cuget riăcreştine 
 

          „După cum nu putem număra valurile mării, oricât ne-am sili, tot aşa nu 
putem număra nici feluritele binefaceri ale lui Dumnezeu, pe care le-a făcut 
neamului omenesc.” (Sf.ăIoanăGur ădeăAură‒ăOmiliiălaăFacere,ăXXVII,ăI) 
 

Anunţuri 
 

         Mul umim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ă iulieă 2014,ă
respectivă 6ă 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 23ăfebruarie şi 9ăiunieă2015, 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
noiembrieăs-au reluat ac iunile de înăl are, pentru ca în ultima perioadă să fie 
efectuate lucrări premergătoare turnării unei noi centuri, lucrare înfăptuită în 
24 noiembrie; din 2ă decembrieă s-a început lucrul la structura metalică a 
viitoarelor grinzi, manoperă finalizată în 10ă decembrie. Din 22ă februarieă
2016ăs-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 contribui i, şi pe mai departe, după 
posibilită i, la edificarea bisericii parohiale! ăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsitua iiăneprev zuteă 

LUNI,ă ORAăăă7.30:ăUTRENIA 

20ăVIă2016 ORAăăă9.00:ăACATISTULăSFINTEIăTREIMI 

SFÂNTAăTREIME ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

 ORAăă18.00:ăVECERNIAă 
 ORAăă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

Mar i, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

21ăVă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear  

 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Miercuri,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
22ăVIă2016 Oraă17.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ă Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

Joi,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
23ăVIă2016 Oraă18.00:AcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.20:ăVecerniaămareăunit ăcuălitie 

VINERI, ORAăăă8.00:ăUTRENIA 

24ăVIă2016 ORAăăă9.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

NAŞTEREAă ORAă10.00:ăACATISTULăSF.ăIOANăBOTEZ TORUL 

SF.ăIOANăBOTEZ TORUL ORAă10.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

 ORAă18.00:ăVECERNIAă 
Sâmb t ,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
25ăVIă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaămareă 
DUMINICA, ORAăăă7.40:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI 

26ăVIă2016, ORAăăă8.00:ăUTRENIA 

ÎNTÂIăDUP ăRUSALII, ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

(AăTUTUROR ORAă18.00:ăVECERNIA 

SFIN ILOR) ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 



el să fie numit. Şi, cerând o tăbli ă, el a scris, zicând: Ioan este numele lui. Şi to i s-au mirat. Şi îndată i  
s-a deschis gura şi limba şi vorbea, binecuvântând pe Dumnezeu. Şi frica i-a cuprins pe to i care locuiau 
împrejurul lor; şi în tot inutul muntos al Iudeii s-au vestit toate aceste cuvinte. Şi to i care le auzeau  le 
puneau la inimă, zicând: Ce va fi oare acest copil? Căci mâna Domnului era cu el. Şi Zaharia, tatăl lui,  
s-a umplut de Duh Sfânt şi a proorocit, zicând: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că a 
cercetat şi a făcut răscumpărare poporului Său; şi tu, pruncule, Prooroc al Celui Preaînalt te vei chema, 
pentru că vei merge înaintea fe ei Domnului, ca să găteşti căile Lui.  Iar copilul creştea şi se întărea cu 
duhul. Şi a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel.  
 

Duminicaăîntâiădup ăRusaliiă 
LaăLiturghieăEvangheliaădup ăMateiăX,ă32-33,ă37-38;ăXIX,ă27-30:ă 

ăăăăăăăăăăăZis-a Domnul către ucenicii săi: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturi-  
si-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de Mine 
înaintea oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Cel ce iubeşte 
pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică 
mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este 
vrednic de Mine. Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iată noi am lăsat toate şi i-am urmat ie. Cu noi 
oare ce va fi? Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi, cei ce Mi-a i urmat Mie, la înnoirea lumii, 
când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale, ve i şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele 
douăsprezece semin ii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat case, sau fra i, sau surori, sau tată, sau mamă, sau 
femeie, sau copii, sau arini, pentru numele Meu, înmul it va lua înapoi şi via ă veşnică va moşteni. Şi 
mul i dintâi vor fi pe urmă şi cei de pe urmă vor fi întâi.  

Comoaraăînţelepciuniiă 
preluată din Ziarul Lumina, vineri, 17 iunie 2016 

Câtăvaloreaz ăvia a?ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
      De multe ori, și asta se întâmplă mai ales când suntem necăjiți, ne gândim: „Cât valorează viața 
noastră? Cui o putem dărui?” Iar răspunsul se lasă așteptat. La fel s-a întrebat și o femeie pe care o 
părăsise soțul fiindcă era foarte bolnavă. Dumnezeu nu a lăsat-o fără sprijin. În ce fel?  
       Hristos i s-a arătat în vis femeii, i-a dat o piatră strălucitoare și i-a poruncit: „Află valoarea acestei 
pietre, însă încearcă să nu o vinzi!”  
       Femeia a luat piatra și a plecat. Pe drum a întâlnit un om care vindea portocale, așa că l-a întrebat 
pe acesta cât crede că valorează piatra ei. Vânzătorul a văzut piatra, a cântărit-o și a spus: „Îmi dai piatra 
și eu îți dau în schimb zece portocale”. Femeia și-a cerut scuze și a spus că Dumnezeu i-a cerut să nu o 
vândă, așa că a plecat mai departe.  
       După puțin timp, a întâlnit un croitor. Cât crezi că valorează piatra aceasta? l-a întrebat posesoarea 
nestematei. Croitorul a luat piatra, s-a uitat la ea și a zis: „Îți fac un costum contra ei. Asta e tot ce-ți pot 
oferi.” Femeia și-a cerut iertare și i-a spus că nu o poate vinde.  
       După un timp a ajuns în fața unui centru de amanet. A intrat și i-a cerut celui de la ghișeu o 
evaluare a nestematei. Omul a analizat-o cu mare atenție și a zis: „Îți pot da 5.000 de dolari pentru 
această piatră”. Femeia a explicat din nou că piatra nu e de vânzare, ci doar a cerut o estimare. 
       Nu peste mult timp, a dat peste magazinul unui bijutier unde a întrebat care este valoarea 
mineralului ei. Specialistul a luat piatra, a pus-o sub lupă și a studiat-o îndelung. „De unde ai această 
piatră neprețuită?”, a întrebat omul uimit. „Chiar dacă aș vinde tot ce am în magazin și pe mine însumi, 
nu aș avea banii necesari pentru a achiziționa acest smarald”, a mai adăugat el.  
       Confuză, femeia s-a întors la Dumnezeu și I-a spus ce s-a întâmplat. „Doamne, nu mai știu ce să 
cred. Cât valorează cu adevărat viața mea?”  
       Dumnezeu i-a replicat: „Răspunsurile pe care le-ai primit de la vânzătorul de portocale, croitor, 
omul de la amanet și bijutier explică valoarea vieții tale. Oamenii te apreciază în funcție de cunoștințele 
lor, de încrederea pe care o au în tine, de motivația lor, de ambiția și riscul pe care și-l asumă în relația 
cu tine. Nu te teme, vei găsi pe cineva care își va da seama de adevărata ta valoare. Numai aceluia i te 
poți încredința cu totul”. (Augustin Păunoiu) 

TexteădinăSfântaăScriptur  
 

Luni,ă20ăiunie,ăSfântaăTreime 

La LiturghieăEvangheliaădup ăIoanăXIV,ă6-7,ă11-21,ă26:ă 

         Zis-a Domnul: Eu sunt Calea, Adevărul şi Via a. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. Da-

că M-a i fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-a i fi cunoscut; dar de acum Îl cunoaşte i pe El şi L-a i şi 
văzut. Crede i Mie că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine, iar de nu, crede-  i-Mă pentru lucrările 
acestea. Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai 
mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. Şi orice ve i cere întru numele Meu, aceea voi 
face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. Dacă ve i cere ceva în numele Meu, Eu voi face. Dacă Mă iubi i, 
veşi păzi poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă, ca să fie cu voi în veac, 
Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi 
însă Îl cunoaşte i, pentru că rămâne la voi şi în voi va fi! Nu vă voi lăsa orfani; voi veni la voi. Încă pu in 
timp şi lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă ve i vedea, pentru că Eu sunt viu şi voi ve i fi vii. În ziua 
aceea ve i cunoaşte că Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi întru Mine şi Eu întru voi. Cel ce are poruncile 
Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l 
voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl în numele 
Meu, Acela vă va învă a toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu.  
 

Vineri,ă24ăiunie,ăNaştereaăSfântuluiăIoanăBotez torulă 
LaăLiturghieăEvangheliaădup ăLucaăI,ă1-25,ă57-68,ă76,ă80:ă 

ăăăăăăăăăăDeoarece mul i s-au încercat să alcătuiască o istorisire despre faptele deplin adeverite între noi, aşa 
cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început şi au fost slujitori ai Cuvântului, am găsit şi eu cu cale, 
preaputernice Teofile, după ce am urmărit toate cu de-amănuntul de la început, să i le scriu pe rând, ca 
să te încredin ezi despre temenicia învă ăturii pe care ai primit-o. Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un 
preot cu numele Zaharia, din ceata preo ească a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aaron şi se 
numea Elisabeta. Şi erau amândoi drep i înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile 
şi rânduielile Domnului. Dar nu aveau nici un copil, deoarece Elisabeta era stearpă şi amândoi erau 
înainta i în zilele lor. Şi pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii sale, a ieşit la 
sor i, după obiceiul preo iei, să tămâieze intrând în templul Domnului. Iar toată mul imea poporului, în 
ceasul tămâierii, era afară şi se ruga. Şi i s-a arătat îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului 
tămâierii. Văzându-l, Zaharia s-a tulburat şi frică a căzut peste el. Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, 
Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată şi Elisabeta, femeia ta, î i va naşte un fiu şi-l vei numi 
Ioan. Şi bucurie şi veselie vei avea, iar de naşterea lui mul i se vor bucura. Căci va fi mare înaintea 
Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură ame itoare şi încă din pântecele mamei sale se va umple de 
Duhul Sfânt. Şi pe mul i din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. Şi va merge înaintea 
Lui cu duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părin ilor spre copii şi pe cei neascultători la 
în elepciunea drep ilor, ca să gătească Domnului un popor pregătit. Şi a zis Zaharia către înger: După ce 
voi cunoaşte aceasta? Căci eu sunt bătrân şi femeia mea înaintată în zilele ei. Şi Îngerul, răspunzând, i-a 
zis: Eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. Şi am fost trimis să grăiesc către tine şi să- i 
binevestesc acestea. Şi, iată, vei fi mut şi nu vei putea să vorbeşti până în ziua când vor fi acestea, pentru 
că n-ai crezut în cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor. Şi poporul aştepta pe Zaharia şi se mira 
că întârzie în templu. Şi, ieşind, nu putea să vorbească. Şi ei au în eles că a avut vedenie în templu; iar el 
le făcea semne şi a rămas mut. Şi când s-au împlinit zilele slujirii lui la templu, s-a dus la casa sa. Iar 
după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit şi cinci luni s-a tăinuit pe sine, zicând: Că aşa mi-a făcut 
mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea. Şi după ce s-a împlinit vremea 
să nască, Elisabeta a născut un fiu. Şi au auzit vecinii şi rudele ei că Domnul a mărit mila Sa fa ă de ea şi 
se bucurau împreună cu ea. Iar când a fost în ziua a opta, au venit să taie împrejur pruncul şi-l numeau 
Zaharia, după numele tatălui său. Şi răspunzând, mama lui a zis: Nu, ci se va chema Ioan. Şi au zis 
către ea: Nimeni din rudenia ta nu se cheamă cu numele acesta. Şi au făcut semn tatălui său  cum ar  vrea  


