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SĂPTĂMÂNA A XXXII‒A DUPĂ RUSALII
Luni, 19. 01. 2015

Cugetări creştine
„Cel care va primi pe unul din aceştia prea mici în numele
Meu, pe Mine Mă primeşte (Mat. 18, 5). Să nu te uiţi că drumeţul e
om de rând, nici să-l dispreţuieşti din pricina înfăţişării lui, ci să te
gândeşti că prin el primeşti pe Stăpânul tău. Când găzduieşti pe
acesta pentru numele lui Hristos, atunci primeşti ca plată ca şi cum
ai fi primit pe Însuşi Hristos. Să nu ţii socoteală că drumeţul, care se
bucură de dragostea ta, este un leneş, un om care nu se îngrijeşte pe
el. Plata îţi va fi desăvârşită pentru că faci fapta sata în cinstea
Stăpânului tău.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Facere)

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, ajungându-se cu zidăria până la cota 4,50 m.
Vă rugăm să contribuiţi, în continuare, după posibilităţi!

Marţi, 20. 01. 2015
Miercuri, 21. 01. 2015
Joi, 22. 01. 2015
Vineri, 23. 01. 2015
Sâmbătă, 24. 01. 2015

DUMINICA,
25. 01. 2015,
A XXXII-A DUPĂ RUSALII,
(A LUI ZAHEU)

Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia mare
ORA 8.00: ACATISTUL DOMNULUI IISUS HRISTOS
ORA 8.20: UTRENIA
ORA 9.45: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 18.00: VECERNIA
ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR

Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute

Texte din Sfânta Scriptură

Comoara înţelepciunii

Duminica a XXXII-a după Rusalii

preluată din Ziarul Lumina, sâmbătă, 17 ianuarie 2015

La Liturghie Apostolul de la I Timotei IV, 9-15:

Sufletul neruginit

Fraţilor, vrednic de credinţă este acest cuvânt şi vrednic de
toată primirea, fiindcă pentru aceasta ne şi ostenim şi suntem
ocărâţi şi ne luptăm, căci ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel
viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al
credincioşilor. Acestea să le porunceşti şi să-i înveţi. Nimeni să nu
dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă credincioşilor cu
cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu
curăţia. Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la
învăţătură. Nu fi nepăsător faţă de harul care este întru tine, care ţi
s-a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor mai-marilor preoţilor.
Cugetă la acestea, ţine-te de acestea, ca propăşirea ta să fie vădită
tuturor.

La Liturghie Evanghelia după Luca XIX, 1-10:
În vremeea aceea trecea Iisus prin Ierihon şi, iată, un om
bogat cu numele Zaheu care era mai-mare peste vameşi, căuta să
vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de
statură. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L
vadă, căci pe acolo avea să treacă. Şi când a sosit la locul acela,
Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci
astăzi trebuie să rămân în casa ta. Şi a coborât degrabă şi L-a
primit, bucurându-se. Şi, văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat
să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând înaintea
Domnului, I-a zis: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau
săracilor şi, dacă am nedreptăţit pe cineva cu ceva, întorc împătrit.
Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia,
pentru că şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit
să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.

Doi oameni munceau în aceeaşi pădure tăind lemne. Copacii
erau mari, puternici şi vânjoşi. Cei doi tăietori de lemne îşi
foloseau topoarele cu aceeaşi măiestrie, dar cu metode diferite:
primul lovea trunchiul cu o constanţă de neînchipuit, lovitură
după lovitură, fără să se oprească, decât câteva clipe pentru a-şi
mai trage răsuflarea. Cel de-al doilea făcea o mică pauză la fiecare
oră.
La apusul soarelui, primul tăietor de lemne era la jumătatea
trunchiului. Era lac de sudoare şi n-ar mai fi rezistat nici cinci
minute în plus. Al doilea, să vezi şi să nu crezi, terminase de
doborât copacul cu trunchiul gros. Începuseră în acelaşi timp, iar
cei doi arbori erau la fel ca dimensiuni.
Primului tăietor de lemne nu-i venea să-şi creadă ochilor.
‒ Nu mai înţeleg nimic! Cum ai reuşit să termini când te opreai
la fiecare oră?
Celălalt tăietor zâmbi:
‒ Tu ai văzut că mă opream după fiecare oră, dar n-ai văzut că
profitam de pauză şi pentru a-mi ascuţi securea.
Sufletul nostru este asemenea unei securi. Să nu-l lăsăm să
ruginească. Să-l ascuţim câte puţin în fiecare zi. Cum?
Vă propun o scurtă reţetă: Îmbrăţişaţi în fiecare zi persoanele
dragi. Fiţi iubitori faţă de toţi. Zâmbiţi! Rugaţi-vă! Ajutaţi pe cei
din preajma voastră dacă au nevoie de sprijinul vostru. Uitaţi-vă
la cer şi priviţi spre înalt. Viaţa e o luptă de care trebuie să ne
bucurăm, nu ceva pe care e nevoie să o îndurăm.
(Prelucrare din vol. „Secretul peştilor roşii“, Bruno Ferrero,
colecţia „Istorioare pentru suflet“, Editura Galaxia
Gutenberg, 2007 )

