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Troparul  
Sfântului  

Ioan Gură de Aur 
 

    Din gura ta ca o 
lumină de foc strălu-
cind harul toată lumea 
ai luminat, vistieriile 
neiubirii de argint lumii 
ai câştigat, înălţimea 
gândului smerit nouă 
ne-ai arătat. Iar prin 
cuvintele tale învăţân-
du-ne, Părinte Ioane 
Gură de Aur, roagă pe 
Cuvântul, Hristos Dum-
nezeu, să mântuiască 
sufletele noastre! 

 
Anunţuri 

 

     Mulţumim celor care 
s-au implicat în peri-
oada 7 iulie 2014 ‒ 11 
noiembrie 2017 la bu-
nul 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 
posibili-tăţi, la 
împodobirea bi-sericii 

 Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

Luni,  Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
11 XI 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare cu litie  
MARȚI, ORA   7.30: UTRENIA  
12 XI 2019 ORA   9.10: ACATISTUL SF. MARTIRI NĂSĂUDENI 
SF. MARTIRI NĂSĂUDENI ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
  

 ORA 17.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 18.00: VECERNIA MARE CU LITIE  
 ORA 20.00: UTRENIA  
MIERCURI,   
13 XI 2019 ORA   9.00: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
SF. IOAN GURĂ DE AUR ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
OCROTITORUL PAROHIEI ORA 17.00: VECERNIA  
 ORA 17.30: TAINA SF. MASLU 
  
Joi,  Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
14 XI 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 18.00: Vecernia 
Vineri, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
15 XI 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia   
Sâmbătă, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
16 XI 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  
DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
17 XI 2019, ORA   7.50: UTRENIA  
A XXVI-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(PILDA BOGATULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
CĂRUIA I-A RODIT ŢARINA) ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina, vineri, 16 august 2019 
 

Hitler și Gobineau 
 

        Moartea nu înseamnă sfârşitul a toate. Binele pe care l-am făcut continuă să dăinuie 
după noi şi dă roade în viaţa celorlalţi. Din nefericire şi contrariul, adică răul pe care l-am 
făcut în viaţă, contaminează existența celor cu care ne-am intersectat. Un cuvânt urât pe 
care ţi l-a adresat fără remușcări soţia în prima săptămână de la nuntă nu spune doar că ai 
făcut o alegere cam proastă în căsătorie, ci va rămâne ca un cui în inimă, a cărui amintire te 
va urmări până când vei închide ochii.  
        Impactul gândurilor, al cuvintelor, al gesturilor şi al tuturor acţiunilor noastre asupra 
celorlalţi e unul incalculabil. Istorioara de astăzi vine din Franţa secolului al XIX-lea, dar 
repercusiunile le trăim şi astăzi.  
        Un scriitor francez pe nume Arthur de Gobineau, trăitor între anii 1816-1882, a 
publicat în viaţa lui câteva povestiri scurte, remarcabile de altfel, dar şi un mic tratat lipsit 
de orice valoare despre inegalitatea raselor.  
        Respectivul volum e un tratat care, în mod meritat, astăzi ar fi fost dat uitării, dacă nu   
l-ar fi citit o persoană care din ideile de acolo a făcut crezul vieţii ei. E vorba de Adolf 
Hitler.  
        E greu de presupus că Gobineau nu-şi împarte răspunderea cu Hitler înaintea lui 
Dumnezeu pentru urmările pe care le-a avut cartea lui. Francezul era un teoretician, dar 
această teorie a devenit practică şi s-a materializat cu un preţ neînchipuit: pierderea a 
milioane de vieţi nevinovate.  
        Am putea să tragem o concluzie simplă din această istorioară perfect adevărată, dar vă 
mai aduc în atenţie o fabulă scrisă de un poet rus, Ivan Andreevici Krâlov. În ea se vorbeşte 
despre doi indivizi, amândoi condamnaţi la iad şi aşezaţi în cazane învecinate. Unul fusese 
criminal, celălalt scriitor, autor de nuvele cu conţinut imoral. Cel din urmă, scriitorul, 
arunca mereu priviri deasupra marginii cazanului său, pentru a vedea ce face vecinul său, 
criminalul. El însuşi fusese fiert atât de aprig încât nu-şi imagina cum putea fi tratat colegul 
său de chin. Dar, spre indignarea sa, ucigaşul se bălăcea într-un cazan cu apă călduţă.  
        Atunci scriitorul făcu un tărăboi de nedescris, îl chemă pe diavolul de serviciu şi îşi 
exprimă nemulţumirea:  
        ‒ Eu am scris doar câteva nuvele cu conţinut indecent şi cu toate astea mă fierbi în 
halul ăsta, pe când acest om, care a curmat o viaţă de om, a ucis, se relaxează în cazanul său 
de parcă ar fi în propria-i baie. Nu e just! 
        ‒ Nu ai dreptate, îl linişti diavolul. Dacă ai răbdare, îţi voi explica şi vei înţelege. E 
adevărat că vecinul tău a ucis o persoană, într-o criză de mânie. Pentru asta îl dăm din când 
în când într-un clocot, pentru că în acest fel se aprindea şi furia lui, după care îl lăsăm în 
repaus, căci se potolea. Dar în ceea ce te priveşte, ori de câte ori cineva cumpără una din 
cărţile tale şi cade în păcatul desfrânării, tot de atâtea ori adăugăm cărbuni şi înteţim focul 
sub cazanul tău. Ai priceput? 
        Viaţa nu se sfârşeşte odată cu moartea. Continuăm a purta răspunderea pentru 
repercursiunile făptuirilor noastre. Vom răspunde pentru fiecare cuvânt pe care l-am adresat 
celorlalţi şi pentru felul în care le-a afectat acestora existenţa. (Augustin Păunoiu)                
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

    Marți, 12 noiembrie, Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni  
La Liturghie Evanghelia după Luca XXI, 12-19:       

        

        Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Păziţi-vă de oameni, pentru că îşi vor pune 
mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la 
împăraţi şi la dregători, pentru numele Meu. Şi va fi vouă prilej de mărturisire. 
Puneţi, deci, în inimile voastre să nu gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde; căci Eu 
vă voi da gură şi înţelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi 
potrivnicii voştri. Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de rudenii şi de prieteni, şi 
vor ucide pe unii dintre voi şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; dar nici un păr 
din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre. 
 

Miercuri, 13 noiembrie, Sf. Ioan Gură de Aur,  
Arhiepiscopul Constantinopolului 

Ocrotitorul Parohiei 
La Liturghie Evanghelia după Matei XI, 27-30:  

 

       Zis-a Domnul: Eu sunt uşa: De va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va 
intra şi va ieşi şi păşune va afla. Furul nu vine decât ca să fure, să junghie şi să 
piardă. Eu am venit ca oile Mele viaţă să aibă şi din belşug să aibă. Eu sunt 
Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi pune sufletul pentru oile Sale. Iar cel plătit, 
care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile 
şi fuge; iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu 
are grijă de oi. Eu sunt Păstorul cel bun şi cunosc oile Mele şi ale Mele Mă cunosc 
pe Mine. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun 
pentru oi. Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le 
aduc; ele vor asculta de glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor. 
 

Duminica a XXVI-a după Rusalii  
    La Liturghie Evanghelia după Luca XII, 16-21: 

 

        Zis-a Domnul pilda aceasta: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. Şi el 
cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? Şi a zis:  
Aceasta voi face: Voi strica hambarele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge 
acolo toate roadele mele şi bunătăţile mele; şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai  
multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. 
Însă Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. 
Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori 
pentru sine şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu.  

 
 

 


