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Nr. 112, 30 OCTOMBRIE — 6 DECEMBRIE 2016 

 

Cugetări creştine 

            „Deoarece, dacă oamenii care au fost învă a i în Vechiul Testaant, când nu era ucisă 
moartea i nu erau sfărâmate por ile de aramă ale iadului, nici zidurile de fier nu erau 
zdrobite, au îndrăznit cu atâta curaj să moară, ce răspuns vom da noi, sau ce iertare vom 
primi, când ne-am bucurat de atât har i n-am ajuns nici la acele măsuri ale virtu i acum, 
când din moarte a rămas doar numele? Pentru că nimic altceva nu este moartea, decât 
somn, şi călătorie, i mutare, i odihnă, i somn lini tit, i scăpare de tulburare, i eliberare 
de grijile vie ii.” (Sf. Ioan Gur  de Aur ‒ Omilie la statui, VII) 
 

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; ea a fost acoperită cu beton în 6 
octombrie. În 18 octombrie 2016 s-a montat crucea pe biserică. 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 

30 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 

  1 XI 2016 Ora 18.00: Rug ciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

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

  Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

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

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

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

  Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA, ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

   6 XI 2016,  ORA   7.50: UTRENIA 

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

(ÎNVIEREA FIICEI ORA 18.00: VECERNIA  
LUI IAIR) ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 



Comoara înţelepciuinii                                                         
 

preluată din Ziarul Lumina, sâmbătă, 22 octombrie 2016  
 

Dorința de a fi apreciat și cupa eșecului 
 

     Un psiholog occidental spunea că fiecare persoană în parte nutre te, din leagăn până la 
mormânt, dorin a acerbă de a fi apreciat. Însă dorin a aceasta în via a de zi cu zi se lasă destul 
de mult acceptată. Pentru că se întâmplă să i gre im. i, prin urmare, să fim considera i 
incapabili, fără posibilitatea de a reu i într-o anume direc ie. Un singur lucru ar trebui să ne 
motiveze: mai to i oamenii de succes au băut din cupa e ecului, dar nu s-au considerat niciodată 
ni te rata i. Exemplele sunt multe, dar compara ia cu ele e necesar să fie făcută păstrând 
propor iile.  
       Atunci când Wolfgang Mozart, geniul muzicii clasice vieneze, a compus capodopera 
numită „Nunta lui Figaro”, împăratul Ferdinand al Austriei a replicat că opera compozitorului 
este cam zgomotoasă i are prea multe note.  
       Pictorul Vincent van Gogh, ale cărui tablouri se cumpără astăzi cu milioane de dolari, nu a 
vândut în timpul vie ii decât un singur tablou.  
       Atunci când era în gimnaziu, lui Albert Einstein, cea mai vestită minte a secolului trecut, un 
profesor din München i-a spus că „nu va ajunge niciodată prea departe”.  
       To i s-au confruntat cu situa ii grele, dar niciodată nu au dat înapoi, ci i-au men inut o 
atitudine pozitivă i au perseverat în munca lor.  
       Erma Bombeck, o jurnalistă americană, rămâne un exemplu memorabil în acest sens. 
Cariera ei, încheiată în 1996, la 69 de ani, a fost presărată cu multe greută i i obstacole.  
       Dar cu toate acestea, ea a ajuns să publice 15 căr i, să fie desemnată una din cele mai 
influente femei din America secolului 20, a apărut pe prima pagină a prestigioasei reviste 
„Time” i a fost onorată cu multe premii i distinc ii. În aceea i perioadă însă, Erma a avut parte 
de nenumărate necazuri i încercări cumplite, precum lupta cu cancerul la sân, suferirea unei 
mastectomii, moartea a doi copii mici ai săi. Dar n-a ezitat niciodată să împărtă ească lumii 
întregi experien ele pe care le-a trăit. Iată ce spunea odată la serbarea de absolvire a studen ilor 
din Ohio: „ in mereu discursuri tinerilor i le spun tuturor celor prezen i că mă aflu pe podium 
în fa a lor nu datorită succeselor mele, ci e ecurilor pe care le-am trăit. i apoi încep să le în ir 
pe bandă rulantă: un album pe care nu l-am vândut decât în trei exemplare, un serial de 
televiziune de comedie care n-a trăit prea mult, o piesă destinată teatrelor de pe Broadway, care 
însă nu a văzut niciodată Broadway-ul, autografe date în cazul a două persoane pe care am 
reu it să le abordez cu ocazia lansării uneia dintre căr ile mele: una căuta toaleta, iar cealaltă 
dorea să cumpere biroul la care mă aflam atunci.  
        Ce trebuie să vă repeta i adesea vouă în ivă sunt următoarele cuvinte: «Nu sunt un ratat. 
Nu am reu it să fac un anumit lucru dar nu sunt un ratat.» Este o mare diferen ă între cele două. 
Pe plan personal i profesional drumul pe care l-am urmat a fost extrem de sinuos. Am îngropat 
doi bebelu i, mi-am pierdut părin ii, m-am luptat cu cancerul i mi-am făcut mii de griji în 
privin a copiilor care mi-au trăit. A existat un singur secret pentru a răzbate prin toate: credin a 
în Dumnezeu i păstrarea unei perspective optimiste asupra vie ii. A a am reu it să 
supravie uiesc”. (Augustin Păunoiu, adaptare după John Maxwell, Totul despre lideri, atitudine, 
echipă, relații, Amaltea, 2014)  

Texte din Sfânta Scriptură 
 

         Duminica a XXIV-a dup  Rusalii  
 

La Liturghie Apostolul de la Efeseni II, 14-22:             

           Fraţilor, Hristos este pacea noastră, El care a făcut din cele două - una, surpând 
peretele din mijloc al despărţiturii, desfiinţând vrăjmăşia în trupul Său, legea 
poruncilor şi învăţăturile ei, ca, întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om 
nou şi să întemeieze pacea, şi să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un trup, 
prin cruce, omorând prin ea vrăjmăşia. Şi, venind, a binevestit pace, vouă celor de 
departe, şi pace celor de aproape; că prin El avem şi unii şi alţii apropierea către Tatăl, 
într-un Duh. Deci, dar, nu mai sunteţi străini şi locuitori vremelnici, ci sunteţi 
împreună-cetăţeni cu sfinţii şi casnici ai lui Dumnezeu, zidiţi fiind pe temelia 
apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos. 
Întru El orice zidire bine alcătuită creşte ca să ajungă un locaş sfânt în Domnul, în Care 
voi împreună sunteţi zidiţi, spre a fi locaş al lui Dumnezeu în Duh.  
 

  La Liturghie Evanghelia după Luca VIII, 41-56:  
 

             În vremea aceea a venit la Iisus un om al cărui nume era Iair şi care era    
mai-marele sinagogii. Şi, căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa Lui, 
că  numai o fiică avea, ca de doisprezece ani, şi ea era pe moarte. Iar, pe când se 
ducea Iisus şi mulţimile Îl împresurau, o femeie, care de doisprezece ani avea 
curgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei şi de nici unul nu putuse să 
fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a 
oprit curgerea sângelui ei. Şi a zis Iisus: Cine ce s-a atins de Mine? Dar toţi 
tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau cu El au zis: Învăţătorule, mulţimile Te 
îmbulzesc şi Te strâmtorează, şi Tu întrebi: Cine s-a atins de mine? Iar Iisus a zis: 
S-a atins de Mine cineva, căci am simţit o putere care a ieşit din Mine. Atunci 
femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus de faţă 
cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El şi cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: 
Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace! Pe când încă vorbea El, a 
venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe 
Învăţătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi. 
Şi, venind în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu El decât numai pe Petru, pe Ioan 
şi pe Iacov, pe tatăl copilei şi pe mamă. Şi toţi plângeau şi se tânguiau pentru ea. 
Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme. Şi râdeau de El, ştiind că a murit. Iar 
El, scoţând pe toţi afară şi apucând-o de mână, a strigat, zicând: Copilă, scoală-te! 
Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi a poruncit El să i se dea copilei să 
mănânce. Şi au rămas uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce 
s-a întâmplat.   


