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Cugetări creştine 
 

    „Nu este om mai puternic decât cel întărit cu ajutorul Cel 
de sus și nu este om mai slab decât cel lipsit de ajutor, chiar 
de ar avea în jurul lui mii și mii de oști.” (Sf. Ioan Gură de 
Aur ‒ Omilii la Facere, XLVI, 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 

25 XI 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

Marţi, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
26 XI 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

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

27 XI 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 

28 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 
29 XI 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare cu litie 

SÂMBĂTĂ, ORA   7.30: UTRENIA  

30 XI 2019 ORA   9.10: ACATISTUL  

 ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: VECERNIA   

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

1 XII 2019, ORA   7.45: UTRENIA  
A XVI-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

(PILDA ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

TALANȚILOR) ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina, vineri, 15 noiembrie 2019 
 

Porcarul cel înțelept 
 

        Ștefan cel Mare a iubit Biserica mai mult decât orice pe lume. Iar această iubire nu e dovedită 
doar de ctitoriile sale din Moldova mileniului trecut, ci și de grija față de clericii din timpul său. 
Întâmplările mai puțin știute din viața voievodului, la care au fost prezente și fețe bisericești, merită 
să fie aduse la cunoștința publicului. Iată una dintre ele.  
         După moartea Episcopului de Rădăuți, Domnul Ștefan căuta un vrednic urmaș al acestuia. Nu 
era mulțumit de propunerile venite nici din partea oamenilor Bisericii, nici din cea a boierilor.  
         Auzise de un preot rămas văduv, care avea faima de înțelept și mare predicator și l-a cercetat pe 
acesta spunându-i că va reveni peste puțin timp și-i va pune trei întrebări pentru a se lămuri dacă 
merită cu adevărat laudele care i se aduceau. Dacă Ștefan ar fi fost mulțumit de răspunsuri, preotul ar 
fi urcat în scaunul arhieresc, iar dacă nu, pedeapsa ar fi fost pe măsură, ca unul căruia faima îi este 
mai mare decât faptele și mintea.  
         Preotul în cauză, auzind cuvintele lui Vodă, s-a pierdut cu firea și umbla trist prin sat,     
temându-se că domnul Moldovei nu va fi mulțumit de el. Așa că s-a întâlnit cu porcarul satului, care  
său, iar acela s-a oferit să se prezinte în locul clericului, argumentând că, dacă va fi pedepsit preotul, 
mulți vor suferi din pricina asta, pe când, după un om simplu, nu va plânge nimeni. La început, 
preotul nu a fost de acord cu propunerea, dar până la urmă, trecând timpul și apropiindu-se vremea 
revenirii lui Ștefan, a acceptat oferta lui Gheorghe Porcarul.  
         În ziua prezentării înaintea voievodului, îngrijitorul s-a îmbrăcat în reverendă. Ștefan s-a mirat 
puțin, spunând că preotul cu care vorbise prima dată era parcă mai împlinit la trup, dar porcarul a 
replicat că a slăbit de emoție pregătindu-se pentru această întâlnire. Fără să mai bănuiască altceva, 
Ștefan cel Mare l-a întrebat:  
         ‒ Părinte, cât timp mi-ar trebui ca să supun sub picioarele lui Hristos pe vrăjmașii Lui, pe turcii 
și tătarii păgâni?  
         ‒ Măria Ta, a răspuns cel aflat înaintea lui Vodă, ești numit de toți sfetnicii tăi Soarele 
Moldovei. Cred că o zi și o noapte, adică cât se învârte o dată pământul înaintea soarelui, soarele îți 
va fi de ajuns pentru a-i birui pe necredincioși.  
         Cam încurcat de istețimea și dezinvoltura cu care răspunsese cel din fața sa, domnul a continuat:  
         ‒ Cât prețuiesc eu?  
         ‒ Dacă Cel-fără-de-preț, Domnul nostru Iisus Hristos, a fost prețuit cu 30 de arginți, urmează ca 
Voievodul să nu fie mai scump decât 29 de arginți.  
        Din ce în ce mai surprins, Ștefan a pus și a treia întrebare:  
         ‒ Ce îmi lipsește ca să fiu desăvârșit?  
        Atunci omul aflat înaintea lui Vodă a pus capul în piept și a zis smerit:  
         ‒ Încă nu cunoașteți la oameni, mărite domn, nu știți nici măcar cu cine stați de vorbă. Eu nu 
sunt vestitul preot din Țara de jos a pârcălabului din Tecuci, ci sunt Gheorghe, un biet porcar din zona 
Galațiului.  
        Atunci Vodă i-a zis cu glas puternic:  
         ‒ Te înșeli, omule. Eu nu stau de vorbă cu porcarul din Tecuci, ci cu episcopul Gheorghe de 
Rădăuți, unde sunt mormintele strămoșilor mei.  
        Și în duminica următoare întrevederii dintre cei doi, Vodă Ștefan și Gheorghe, porcarul din 
Tecuci, ultimul a fost hirotonit de Mitropolitul Teoctist al Moldovei, devenind arhiereu, semnătura sa 
apărând în documentele vremii. Mormântul acestui episcop, Gheorghe de Rădăuți, se află în biserica 
fostei Episcopii a Rădăuților, cum intri în locaș, primul mormânt pe stânga. Iată cum știa Domnul 
Ștefan cel Mare și Sfânt să-și aleagă oamenii de încredere. (Augustin Păunoiu)                
 
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

       Sâmbătă, 30 noiembrie,  
Sf. Ap. Andrei, cel dintâi chemat, Ocrotitorul României 

La Liturghie Evanghelia după Ioan I, 35-51:      
 

        În vremea aceea stăteau Ioan, împreună cu doi dintre ucenicii lui, şi, privind pe Iisus, Care 
trecea, a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu! Şi cei doi ucenici l-au auzit când a spus aceasta şi au mers 
după Iisus. Iar Iisus, întorcându-Se şi văzându-i că merg după El, le-a zis: Ce căutaţi? Iar ei I-au zis: 
Rabi (care se tâlcuieşte: Învăţătorule), unde locuieşti? El le-a zis: Veniţi şi veţi vedea. Au mers deci 
şi au văzut unde locuia; şi au rămas la El în ziua aceea. Era ca la ceasul al zecelea. Unul dintre cei 
doi, care auziseră de la Ioan şi veniseră după Iisus, era Andrei, fratele lui Simon-Petru. Acesta a găsit 
întâi pe Simon, fratele său, şi i-a zis: am găsit pe Mesia, care se tâlcuieşte: Hristos. Şi   l-a adus la 
Iisus, Care, privind la el, i-a zis: Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chefa, ce se tâlcuieşte: 
Petru. Iar a doua zi voia să plece în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis Iisus: Urmează-Mi. Iar Filip 
era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe 
Acela despre Care au scris Moise în Lege şi proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Şi i-a zis 
Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind 
către El şi a zis despre el: Iată cu adevărat israelit în care nu este vicleşug. Natanael I-a zis: De unde 
mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub 
smochin. Răspuns-a Natanael: Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel. 
Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât 
acestea vei vedea. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi 
pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului. 
 

Duminica a XVI-a după Rusalii  
    La Liturghie Evanghelia după Matei XXV, 14-30: 

 

       Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare, plecând departe, a chemat pe slujitorii săi şi le-a 
încredinţat averea sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, iar altuia unul; fiecăruia după puterea sa. 
Apoi a plecat. Îndată cel care primise cinci talanţi s-a dus de a neguţătorit cu ei şi a câştigat alţi cinci 
talanţi. Tot aşa şi cel cu doi a dobândit şi el alţi doi. Iar cel care primise un talant s-a dus şi a săpat în 
pământ, ascunzând argintul stăpânului său. Dar, după multă vreme, s-a înapoiat stăpânul acelor 
slujitori şi le-a cerut lor socoteala. Atunci, apropiindu-se cel care primise cinci talanţi a adus alţi 
cinci talanţi, zicând: stăpâne, cinci talanţi mi-ai dat; iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei. Iar 
stăpânul său i-a zis: bine, slujitor bun şi credincios, peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi 
pune; intră în bucuria stăpânului tău. Apropiindu-se, şi cel care primise doi talanţi a zis: stăpâne, doi 
talanţi mi-ai dat; iată alţi doi am dobândit cu ei. Stăpânul său i-a zis: bine slujitor bun şi credincios, 
peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune; intră în bucuria stăpânului tău. Apoi, 
apropiindu-se, cel care primise un talant a zis: stăpâne, te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde 
n-ai semănat şi aduni de unde n-ai vânturat. De aceea m-am temut şi m-am dus de am ascuns talantul 
tău în pământ; iată, ia-ţi ce este al tău. Iar stăpânul său, răspunzând, i-a zis: slujitor viclean şi leneş, 
ai ştiut că secer unde n-am semănat şi adun de unde n-am vânturat? Pentru aceasta se cuvenea ca tu 
să fi dat banii mei schimbătorilor de bani şi eu, venind, mi-aş fi luat înapoi ce este al meum, cu 
dobândă. Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui care are zece talanţi. Căci tot celui care are, i se va 
da şi-i va prisosi; iar de la cel care nu are, se va lua şi ceea ce are; iar pe slujitorul cel netrebnic 
aruncaţi-l în întunericul cel mai dinafară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.  

 
 
 
 
 


