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Cugetări creștine 
 

    „Și ce-i de mirare în faptul că puterea rugăciunii înlătură 
nenorocirile care se abat asupra omului, câtă vreme se vede cum 
rugăciunea destramă cu ușurință natura păcatului și o face să 
dispară?” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Despre necunoașterea lui 
Dumnezeu, omilia V) 
 

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. 
Din 25 august 2020 au început lucrările de pictură. Vă rugăm 
să contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la 
împodobirea bisericii parohiale!  

   Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

Luni,  Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

12 X 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Marți, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

13 X 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare cu litie 

MIERCURI,  ORA   7.30: UTRENIA   

14 X 2020 ORA   9.10: ACATISTUL SF. PARASCHEVA 

SF. CUV. ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

PARASCHEVA ORA 16.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 17.00: VECERNIA 

 ORA 17.30: TAINA SFÂNTULUI MASLU 

Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

15 X 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
16 X 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

17 X 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

18 X 2020, ORA   7.45: UTRENIA   

A XX-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

(ÎNVIEREA FIULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

VĂDUVEI DIN NAIN) ORA 15.00: VECERNIA 



Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina,  vineri, 2 octombrie 2020 
 

Ignoranța face casă bună cu necredința                                               
       

      Cine citește romanul lui Dostoievski „Frații Karamazov” va întâlni spre 
finalul lui un dialog între Alioșa, cel mai mic dintre Karamazovi, și Kolea, un 
puști teribilist, în vârstă de 13 ani. 
      Kolea își declară sus și tare ateismul său, credința în socialism și spune că poți 
iubi omenirea și fără să crezi în Dumnezeu. 
      Alioșa nu stă să demonteze fiecare idee a tânărului revoluționar, dar îi spune o 
povestioară scurtă, scrisă de un neamț care a trăit o perioadă în Rusia. Neamțul, 
referindu-se la școlărimea rusă, afirma: „Arătați-i unui elev rus o hartă a 
firmamentului, a cerului cu constelațiile și galaxiile universului și, a doua zi chiar, 
o să v-o dea înapoi corectată”. Ce voia să spună cetățeanul din Germania? Că o 
lipsă totală de cunoștințe naște o încredere exagerată în sine și de aici e doar un 
pas până la a spune inepții. Totuși, să nu-i socotim doar pe ruși că ar suferi de 
păcatul acesta.  
      Pilda care urmează vine din spațiul francez, așadar nimeni nu e scutit să cadă 
în plasa mândriei și a prostiei, până la urmă. 
      Un bărbat de 75 de ani călătorea cu trenul de la Paris la Lyon și folosea timpul 
acesta pentru a lectura. Alături de el un tânăr student citea și el o carte 
voluminoasă. După un timp, tânărul observă că bătrânul de lângă el citește Biblia 
și fără menajamente îl întreabă:  
      ‒ Dumneavoastră mai credeți în această carte plină de fabule și povești?   
      ‒ Bineînțeles, răspunse vârstnicul. Numai că aceasta nu este o carte de povești 
sau fabule, ci Cuvântul lui Dumnezeu! Dumneavoastră socotiți că e greșit să cred 
asta? 
      ‒ Bineînțeles că e greșit! Cred că ar trebui să vă dedicați timpul mai degrabă 
studiului științei și istoriei universale. Veți vedea cum Revoluția Franceză, acum 
mai bine de 100 de ani, a demonstrat miopia spirituală a celor care frecventează 
Biserica, stupiditatea și minciunile religiei. Doar persoane fără cultură sau fanatice 
mai pot crede în astfel de prostii. Dumneavoastră, domnule, ar trebui să cunoașteți 
puțin mai mult părerea oamenilor de știință cu privire la lucrurile acestea. 
      ‒ Și spune-mi, tinere, aceasta este părerea oamenilor noștri de știință despre 
Biblie? 
      ‒ Îmi pare rău. Următoarea stație este Dijon, îl anunță tânărul. Acolo trebuie 
să cobor și nu am timp să vă explic. Vă rog să îmi dați cartea dumneavoastră de 
vizită și vă voi trimite prin poștă câteva lucrări pe tema aceasta. Așa vă veți 
edifica asupra acestei teme care preocupă întreaga lume. 
     Bătrânul, cu multă răbdare și liniștit, căută în buzunarul hainei sale. După un 
scurt timp îi întinse cartea sa de vizită. Când tânărul citi, se rușină și nu mai 
îndrăzni să ridice capul din pământ. Pe cartea de vizită scria: Profesor Doctor 
Louis  Pasteur,  director  general al Institutului Național de Cercetare Științifică  al 
Academiei Franceze. (Augustin Păunoiu) 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Miercuri, 14 octombrie,  
Sfânta Cuvioasă Maica Parascheva 

 

La Liturghie Evanghelia după Marcu VIII, 34-38, IX, 1:      
 

          Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se 
lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va 
voi să-şi scape viaţa şi-o va pierde, iar cine va pierde viaţa sa 
pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela şi-o va mântui. Căci ce-i 
foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? 
Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de 
cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta 
desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va 
veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri. Şi le zicea lor: 
Adevărat grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor 
gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu 
venind întru putere.  
 

Duminica a XX-a după Rusalii  
 

La Liturghie Evanghelia dupăLuca 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.  
 
 
 
 


