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Cugetări creştine 
 

    „ Mărturisirea păcatelor este ștergere a păcatelor. Ce iertare mai 
putem avea noi, care nu voim să ne mărturisim păcatele Celui Care 
cunoaște bine de tot greșelile noastre, când Lameh acela nu s-a ferit 
să spună femeilor lui crimele făcute de el?” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ 
Omilii la Facere, XX, III) 

 

Anunţuri 
 

     Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7 iulie 2014 ‒ 11 
noiembrie 2017 la bunul mers al lucrărilor de construcţie la lăcaşul 
de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. Vă rugăm să 
contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la împodobirea 
bisericii parohiale!   Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

  

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

2 XII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

Marţi, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
3 XII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

Miercuri,  Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

4 XII 2019 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

 Ora 19.30: Vecernia 

Joi,  Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

5 XII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare cu litie 

VINERI, ORA   7.30: UTRENIA  
6 XII 2019 ORA   9.10: ACATISTUL SF. IER. NICOLAE 

SF. IER. NICOLAE ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: VECERNIA   

Sâmbătă, Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

7 XII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

8 XII 2019, ORA   7.45: UTRENIA  
A XXVII-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(TĂMĂDUIREA ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
FEMEII GÂRBOVE) ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina, marți, 26 noiembrie 2019 
 

Puterea exemplului 
 

        Un elev s-a întâlnit cu profesorul lui de istorie din liceu. Elevul l-a salutat, iar 
profesorul l-a recunoscut imediat. Elevul i-a amintit dascălului său cel bătrân de 
acum că în clasa a X-a, când titularul catedrei se îmbolnăvise, a fost înlocuit de un 
nou cadru didactic. Continuând conversația profesorul îl întreabă ce a făcut în viață, 
ce profesie practică acum.  
        ‒ Sunt profesor, lucrez în sistemul de învățământ, i-a răspuns fostul discipol.  
        ‒ Ce te-a determinat să devii profesor?, continuă plin de curiozitate bătrânul. În 
educație salariile sunt mici, munca e multă, stresul pe măsură. 
        ‒ Dumneavoastră sunteți cel care m-ați făcut să urmez acest drum, a răspuns 
tânărul. Când am văzut ce impact ați avut asupra mea și când am înțeles ce influență 
poate avea asupra elevilor un profesor, am spus: asta vreau să devin.              
        ‒ Cum am reușit să am acest impact?   
        ‒ Nu vă aduceți aminte, domnule profesor? În clasa a XI-a un coleg a venit la 
școală cu un ceas, pe care îl primise cadou de la părinții lui. Mi-a plăcut mult ceasul 
lui. Era un ceas mecanic, cu multe rubine, un ceas valoros. Eu aveam un simplu ceas 
electronic, așa că i-am furat colegului darul primit de la părinții lui. El v-a adus la 
cunoștință furtul și dumneavoastră ați venit în clasă anunțând că cel care a furat 
ceasul să-l dea înapoi și toată întâmplarea nefericită avea să fie uitată. Aș fi vrut să 
fac asta, dar nu am avut curajul să spun, îmi era rușine să vadă întreaga clasă ce am 
făcut. Văzând că nu spune nimeni nimic, dumneavoastră ați încuiat ușa, ne-ați 
aliniat și ne-ați zis că ne veți face o percheziție amănunțită în buzunare și în felul 
acesta se va găsi ceasul care va fi înapoiat proprietarului de drept.  M-am gândit ce 
urmează, ce rușine o să pățesc după toată tărășenia asta și ce prost o să dea în clasă 
faptul că toți vor descoperi că am furat ceasul.  Dar ați completat: Aș vrea ca toți să 
închideți ochii când vă voi căuta în buzunare. Și așa am făcut. Ați ajuns la mine, ați 
luat ceasul, ați continuat să căutați în buzunare până la capătul rândului de elevi, 
apoi la sfârșit ați înapoiat ceasul fără să pomeniți proprietarului ceva, ca și când nu  
s-ar fi întâmplat nimic nici atunci și nici vreodată după aceea. Dumneavoastră mi-ați 
salvat demnitatea, nu mi-ați pus eticheta de cleptoman, nu m-ați făcut hoț, furăcios, 
nu m-ați catalogat în nici un fel. Și am înțeles atunci ce impact ați avut asupra mea și 
mi-am zis: asta vreau să devin și eu. 
        ‒ Nu vă amintiți, domnule profesor, întâmplarea aceasta?, spuse elevul.  
        ‒ Nu. 
        ‒ E imposibil. Furtul ceasului este totuși ceva ce rămâne imprimat. O asemenea 
situație, cel care a făcut gestul respectiv nu se pot șterge așa de ușor din memorie.  
        ‒ Îmi amintesc perfect episodul cu ceasul, dragul meu, își consolă bătrânul 
profesor fostul elev. Dar nu îmi amintesc cine a fost făptașul furtului, pentru că știu 
că și eu am închis ochii când am căutat în buzunarele tuturor elevilor din clasa 
voastră. (Augustin Păunoiu)                
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

       Vineri, 6 decembrie,  
     Sf. Ier. Nicolae 

La Liturghie Evanghelia după Luca VI, 17-23:   
 

        În vremea aceea au stat în loc şes Iisus şi mulţime multă de ucenici ai 
Săi şi mulţime mare de popor din toată Iudeea, din Ierusalim şi de pe 
ţărmul Tirului şi al Sidonului, care veniseră ca să-L asculte şi să se vindece 
de bolile lor. Şi cei chinuiţi de duhuri necurate se vindecau. Şi toată 
mulţimea căuta să se atingă de El, că putere ieşea din El şi-i vindeca pe 
toţi. Iar El, ridicându-Şi ochii spre ucenicii Săi, zicea: Fericiţi sunteţi voi, 
cei săraci, că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu. Fericiţi sunteţi voi, 
care flămânziţi acum, că vă veţi sătura. Fericiţi sunteţi cei ce plângeţi 
acum, că veţi râde. Fericiţi veţi fi când oamenii vă vor urî pe voi şi vă vor 
izgoni dintre ei, şi vă vor batjocori şi vor lepăda numele vostru, ca rău, din 
pricina Fiului Omului. Bucuraţi-vă în ziua aceea şi vă veseliţi, că, iată, 
plata voastră multă este în ceruri. 
 

Duminica a XXVII-a după Rusalii  
    La Liturghie Evanghelia după Luca XIII, 10-17:  

 

       În  vremea aceea Iisus învăţa într-una din sinagogi sâmbăta. Şi, iată, 
era acolo o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinţă şi care 
era gârbovă, încât nu putea să se ridice nicidecum. Iar Iisus, văzând-o, a 
chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta! Şi Şi-a pus 
mâinile asupra ei, iar ea îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu. Atunci 
mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, 
răspunzând, zicea mulţimii: Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; 
deci veniţi  în aceste zile şi vă vindecaţi, iar nu în ziua sâmbetei! Domnul 
însă i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, 
sâmbăta boul sau asinul său de la iesle şi nu îl duce să-l adape? Dar 
aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o Satana, iată, de 
optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, 
în ziua sâmbetei? Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi cei ce erau 
împotriva Lui, iar poporul întreg se bucura de toate faptele cele slăvite, 
săvârşite de Dânsul. 
 
 
 
 


