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Cugetări creştine 
 

     „ Care stăpân și-a dat vreodată pe fiul său pentru slugă? 
Nimeni, ci cu toții încă ar prefera să dea slugi pentru copii. Pe 
când cu Dumnezeu se petrec lucrurile cu totul altfel. Pe propriul 
Său Fiu nu  L-a cruțat, ci L-a dat pentru noi toți, pentru noi, 
dușmanii Lui care Îl urâm.”(Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Tâlcuiri la 
Epistola întâi către Timotei, omilia a XVI-a) 
 

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,  
20 I 2020 
 

Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Marți,  
21 I 2020 
 

Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Miercuri, 
22 I 2020 
 

Ora   8.00: Rugăciunile dimineţii 
Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 17.30: Taina Sf. Maslu 

Joi,  
23 I 2020 
 

Ora   8.00: Rugăciunile dimineţii 
Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Vineri, 
24 I 2020 

Ora   8.00: Rugăciunile dimineţii 
Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Sâmbătă,  
25 I 2020 

Ora   8.00: Rugăciunile dimineţii 
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  
26 I 2020, 
A XXXII-A  
DUPĂ RUSALII 
(A LUI ZAHEU) 
 

ORA   7.15:  ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
ORA   7.45: UTRENIA    
ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ORA 15.00: VECERNIA  



.                                                                                                                                                                            
 

Comoara înţelepciunii                                                                                
 

preluată din Ziarul Lumina, marți, 7 ianuarie 2020  
 

Orbul din Leeds 
 

      O problemă foarte complicată pentru orice om care trece în viață prin 
încercări este aceea a gestionării lucrurilor neplăcute care ni se întâmplă. Mi-
nusurile se transformă uneori, dacă și noi vrem, în plusuri. Totul depinde de 
modul în care interpretăm evenimentele. De aceea, trebuie să nu cârtim 
atunci când suferim căderi, unele cu repercusiuni pentru tot restul existenței 
noastre pământești.  
     În Marea Britanie, în Leeds, trăia la începutul secolului trecut un bătrân 
pe care-l chema John Grimshaw Wilkinson. Omul acesta, născut în 1856, la 
vârsta de 22 de ani a orbit. Cât timp păstrase vederea, slujea într-o prăvălie. 
Dar mai apoi, până la moartea survenită în 1937, deci 59 de ani mai târziu, 
Wilkinson n-a mai zărit nici o rază de lumină.  
     Atunci când a orbit, John Grimshaw nu știa de ce să se apuce. L-a cuprins 
însă un dor nestăpânit pentru frumusețile câmpului și ale pădurii pe care nu 
le luase în seamă la adevărata valoare atunci când avea ochii sănătoși.  
     Și ce a început să facă? S-a apucat să culeagă ierburi și nu doar atât, ci 
prin pipăit, să le studieze cumva. Le sucea și le răsucea în mâinile sale ca și 
cum le-ar fi mângâiat, iar pe mama lui o ruga să-i citească regulat cărți 
despre plante și proprietățile lor. Azi așa, mâine așa, până ce, într-o bună zi, 
orbul din Leeds a descoperit că el poate deosebi numai după pipăit mai toate 
soiurile de ierburi și de copaci. Atingându-le cu mâna, mirosindu-le, iar la 
nevoie și gustându-le, el a ajuns să observe deosebirile dintre plante, deose-
biri pe care nici nu le bănuiau cei care aveau vederea bună. Urmarea a fost că 
Wilkinson a început să scrie și a reușit să publice ca autor o mulțime de cărți 
despre botanică. Cea mai faimoasă este enciclopedia botanică „British and 
Irish Herbaria”.  
     Singur, singurel, cercetând drumul cu un băț, ca orice orb, John a colindat 
toată Anglia și Irlanda, aplecându-se și culegând ierburi, bucurându-se ca un 
împărat de mirosul florilor, de frunzele lor catifelate ori aspre, de toate 
însușirile plantelor mai bine decât o fac cei care au ochii buni. Pentru studiile 
și cărțile tipărite, Universitatea din Leeds i-a acordat titlul de doctor în științe 
botanice. Fostul băiat de prăvălie, lipsit de vedere, a ajuns doctor și autoritate 
în știința botanicii. (Augustin Păunoiu) 

 
                           
 
 

  

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XXXII-a după Rusalii 
(A lui Zaheu)  

 

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

     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.     

 

      
 


