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Cugetări creştine 

            „Dar-ar Dumnezeu să ne aprindem şi noi tot atât de mult de dragoste de 
Dumnezeu cât de mult e aprinsă inima lui Dumnezeu de dragoste de noi! Focul 
dragostei lui Dumnezeu caută numai prilejul; dacă-i dai prilej să scânteieze puţin, 
aprinzi întreaga flacără a binefăcătoarei Sale dragoste.” (Sf. Ioan Gur  de Aur ‒ 
Omilii la Matei, XXII, VI) 
 

Anunţuri 
          Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18 iulie 2014, respectiv 6 octombrie
‒20 noiembrie 2014 la bunul mers al lucrărilor de construcţie la lăcaşul de închinare aflat sub 
ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. S-a continuat între 23 februarie şi 9 iunie 2015, ajungându-se 
cu zidăria la cota 7,00 m., respectiv s-au realizat cupolele din cărămidă plină ce au fost acoperite 
cu beton, turnându-se în aceeaşi perioadă şi centurile. Din 9 noiembrie 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 2 decembrie s-a început lucrul la structura 
metalică a viitoarelor grinzi, manoperă finalizată în 10 decembrie 2015. Din 22 februarie 
2016 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. Între 4 şi 12 aprilie s-a lucrat la zidăria turnului central şi apoi s-a continuat din 13 iulie. 
Din 3 august turnul central a început să prindă contur. În perioada 30 august ‒ 2 septembrie s-a 
lucrat la baza turnului de deasupra cafasului. Între 15 ‒ 23 septembrie s-a înălţat cu 3 m. turnul 
central, iar din 30 septembrie s-a început zidirea bolţii acestuia. Vă rugăm să contribuiţi, şi pe 
mai departe, după posibilităţi, la edificarea bisericii parohiale! 
 

 Programul poate suferi modific ri datorit  unor situaţii neprev zute  

Luni,  Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gur  de Aur 

 3 X 2016 Ora 18.00: Rug ciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

Marţi, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gur  de Aur 

 4 X 2016 Ora 18.00: Rug ciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

Miercuri,  Ora   8.00: Rug ciunile dimineții 
 5 X 2016 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

  Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   8.00: Rug ciunile dimineții 
 6 X 2016 Ora 18.00: Rug ciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

Vineri, Ora   8.00: Rug ciunile dimineții 
 7 X 2016 Ora 18.00: Rug ciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

Sâmb t ,  Ora   8.00: Rug ciunile dimineții 
 8 X 2016 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

  Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA, ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

 9 X 2016,  ORA   7.50: UTRENIA 

A XX-A DUP  RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GUR  DE AUR 

(ÎNVIEREA FIULUI ORA 18.00: VECERNIA  
V DUVEI DIN NAIN) ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 



Comoara înţelepciuinii                                                         
 

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 27 septembrie 2016  

 

Oile nu ştiu matematic  
 

     Există o vorbă des folosită de români. Ea sună cam a a: „teoria ca 
teoria, dar practica ne omoară”. La ce se referă primul termen din 
enunțul de adineauri? Teoria, grosso modo vorbind, este atunci cînd ţi 
se pare că ştii totul, dar nu funcţionează nimic sau funcționează total 
altfel decât ți-ai imaginat. Diferența dintre teorie i practică seamănă cu 
aceea dintre cunoa tere i înțelepciune. Poți fi un om informat, dar prin 
asta nu devii automat i înțelept. Oricât de multă teorie ai cunoa te, 
lipsa experienței este un deficit major atunci când ți se cere să judeci 
practic o problemă. Pilda de astăzi vrea să scoată în evidență tocmai 
acest lucru, anume că nu întotdeauna teoria se verifică în pratică, ci 
dimpotrivă, ultima o poate contrazice flagrant pe prima.  
       Mihai este un copil de 7 ani din Mărginimea Sibiului. Tatăl lui se 
ocupă cu cre terea animalelor. i pentru că este din Sibiu, ați ghicit, are 
în grijă turme mari de oi pe care le mână din când în când chiar fiul său.  
       La coală, învățătorul l-a întrebat odată pe Mihai:  
       ‒ Copile, dacă ai douăzeci de oi în țarc i una ar sări gardul i ar 
fugi, câte ar mai rămâne în împrejmuire?  
       ‒ Nici una, răspunde sigur pe el Mihai.  
       ‒ Cum a a, se miră învățătorul, uimit. Dacă ai douăzeci i pleacă 
una, câte mai rămân?  
       ‒ Nici una domnule, spune a doua oară cu non alanță micuțul 
păstor.  
       ‒ Nu, nu! Mihai, nu ai înțeles. Concentrează-te puțin, te rog. 
Douăzeci minus una fac nouăsprezece.  
       Scărpinându-se în cap, copilul replică cu năduf:  
       ‒ Domnule învățător, dumneavoastră tiți multă matematică, însă la 
oi nu vă pricepeți deloc. Dacă o singură oaie sare gardul, toate celelalte 
merg după ea. (Augustin Păunoiu, adaptare după o pildă din volumul 
De vorbă cu Iisus, Agustin Filgueiras Pita, Editura Sapientia, 2014)  

Texte din Sfânta Scriptură 
 

         Duminica a XX-a dup  Rusalii  
 

La Liturghie Apostolul de la Galateni I, 11-19:   
          

           Fraţilor, vă fac cunoscut, că Evanghelia cea binevestită de 
mine nu este după om, pentru că nici eu n-am primit-o de la om, 
nici n-am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Căci aţi 
auzit despre purtarea mea de altădată întru iudaism, că prigoneam 
peste măsură Biserica lui Dumnezeu şi o pustiiam şi spoream în 
iudaism mai mult decât mulţi dintre cei care erau de vârsta mea în 
neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele părinteşti. Dar 
când a binevoit Dumnezeu Care m-a ales din pântecele mamei 
mele şi m-a chemat prin harul Său, să descopere pe Fiul Său întru 
mine, pentru ca să-L binevestesc la neamuri, îndată nu am primit 
sfat de la trup şi de la sânge, nici nu m-am suit la Ierusalim, la 
Apostolii cei dinainte de mine, ci m-am dus în Arabia şi m-am 
întors iarăşi la Damasc. Apoi, după trei ani, m-am suit la Ierusalim, 
ca să-l cunosc pe Chefa şi am rămas la el cincisprezece zile. Iar pe 
altul din apostoli n-am văzut decât numai pe Iacov, fratele 
Domnului.  
 

  La Liturghie Evanghelia după Luca VII, 11-16:  
 

             În vremea aceea S-a dus Iisus într-o cetate numită Nain şi 
împreună cu El  mergeau ucenicii Lui şi mulţime mare. Iar când     
S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al 
mamei sale, şi ea era văduvă, iar mulţime mare din cetate era cu ea. 
Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! 
Atunci, apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au 
oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te! Iar cel ce fusese mort s-a 
ridicat şi a început să vorbească, iar Iisus l-a dat mamei sale. Şi 
frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc 
mare S-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.  


