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”Şi L-a întrebat un dregător, zicând: Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?  Iar Iisus i-a zis: Pentru ce 
Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu. Ştii poruncile: Să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să nu furi, să 
nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. Iar el a zis: Toate acestea le-am păzit din tinereţile mele. Auzind 
Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; şi vino de urmează 

Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Şi văzându-l întristat, Iisus a zis: Cât de greu vor intra cei ce au 

averi în împărăţia lui Dumnezeu! Că mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăţia lui 
Dumnezeu. Zis-au cei ce ascultau: Şi cine poate să se mântuiască? Iar El a zis: Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu 

putinţă la Dumnezeu.”                                              (Luca 18, 18-27) 

Minunat sunt rânduite pericopele evanghelice de către Sfinţii Părinţi în timpul anului bisericesc, dar deşi par a fi aceleaşi, au 
o continuitate inspirată de Duhul Sfânt. Important este mesajul mântuitor pe care încearcă să ni-l transmită Mântuitorul, 
astfel vom vedea că de la Duminica “Bogatului nemilostiv şi săracului Lazăr” (trecerea la cele veşnice), intrăm în cele dinlăuntru 
ale omului în Duminica cu “Pildă bogatului căruia i-a rodit ţarina” (ni se descoperă gândul vieţii acesteia pentru mulţi dintre noi) 
şi într-un sfârşit aflăm când bogăţia devine greutate ce nu ne lasă să ne ridicăm la Cer în Duminica “Dregătorului bogat – păzirea 
poruncilor”, impasul în care ne vom afla cu toţii dacă nu vom reanaliza adevărul despre bogăţie şi Hristos. 

“L-a întrebat un dregător, zicând: “Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?” (Luca 18, 18). Putem şi noi 
astăzi, să-L întrebăm pe Bunul Învăţător ce putem face spre a moşteni viaţa… Fără îndoială ne va răspunde şi nouă. 

Ar fi bine că toţi să avem aceeaşi dorinţă, însă important este să ne cercetăm sufletul pentru a ne decide care este cu adevărat 
motivul pentru care vrem să trăim veşnic. Spun asta pentru că Sfinţii Părinţi au interpretat dorinţa tânărului de a moşteni viaţa 
ca pe o încercare de a se putea bucura veşnic de bogăţiile pe care le avea, de aceea “el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte 
bogat” (a.c. 18, 23). Aşadar, dacă mă apropii de Hristos cu dorinţa de a fi cu El veşnic, am moştenit viaţa; dacă mă apropii 

de El cu dorinţa de a păstra “averea” vieţii acesteia, mă voi întrista şi eu! 
Dar, până să ajungem şi noi la maturitatea duhovnicească prin care să ne îmbogăţim în Dumnezeu, să aruncăm o privire asupra 

poruncilor pe care le repetă Hristos – interesant faptul că nu i se repetă cea mai importantă porunca, porunca poruncilor “să 
iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău” …, probabil pentru faptul că tânărul dregător doar ţinea legea, nu ajunsese la plinirea ei 
- în faţa tânărului dregător bogat: “să nu preacurveşti, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, să cinsteşti pe tatăl tău şi 
pe mama ta” (a.c. 18, 20). 

Dostoievski scria în romanul “Fraţii Karamazov” că: “Iadul poate fi descris prin trei cuvinte: mult prea târziu!”. 
Acum, cât nu este prea târziu, să ne rugăm cu credinţă: “Că Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl slavei, să vă 

dea vouă duhul înţelepciunii şi al descoperirii, spre deplina Lui cunoaştere. Şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care 
este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăţia slavei Lui…” (Efeseni 1, 17- 18).    Arhim. Siluan Vişan – www.crestinortodox.ro 

 

(...)Dar dregătorul din Evanghelie? “Auzind acestea (adică urmarea deplină a lui Hristos) s-a întristat, căci era foarte bogat”. 
Şi Iisus, privindu-l cum se depărta de El întristat, sclav al lanţurilor lui lăuntrice, rosteşte: “Cât de greu vor intra cei ce au 
averi în împărăţia lui Dumnezeu! Mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăţia lui 
Dumnezeu”. Imagine pe care unii tâlcuitori o explică astfel: se afla în Ierusalim o portiţă a cetăţii prin care nu puteau intra 

decât oiţele, iar cămilele, care le însoţeau, nu puteau pătrunde, precum nici animalele sălbatice, distrugătoare. Mai curând puteau 
intra cămilele cu poverile lor, decât bogaţii, cu şi mai mari poveri. Iar cei ce ascultau surprinşi, îngrijoraţi, întreabă, ca şi noi: 
“Atunci cine poate să se mântuiască? Iisus a zis: Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu”. – Taină a 

iubirii dumnezeieşti care ne cheamă mereu. A iubirii Lui, Care, în Hristos, a venit la noi în chipul robului, al săracului, al 
pelerinului, la uşile noastre, la durerile şi lipsurile noastre, şi ne spune: “Eu îţi sunt inimii tale de toate: Eu îţi sunt tată, Eu frate, 
Eu mire, Eu casă; Eu îţi sunt hrănitor, Eu haină, Eu rădăcină, Eu temelie. Tot ce vrei aceea îţi sunt. Ca să nu ai lipsă de nimic. 
Voi fi în slujba ta. Eu îţi sunt şi prieten, şi oaspete, şi cap, şi frate, şi soră, şi mamă. Îţi sunt toate. Numai poartă-te sincer cu 

mine. Sărac făcutu-M-am pentru tine, pribeag; răstignitu-M-am pentru tine pe Cruce şi am fost pus în mormânt. Sus intervin pe 
lângă Tatăl pentru tine. Tu eşti pentru Mine totul; şi frate, şi împreună moştenitor, şi prieten, şi mădular (al trupului Meu). Ce         

                 mai vrei încă?” (Sf. Ioan Gură de Aur). Amin.                  Părintele Constantin Galeriu - www.crestinortodox.ro 
 

                         30 noiembrie – Sf.Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României - Sfântul Sinod al Biserici Ortodoxe Române a   
                      hotărât în anul 1995 ca sărbătoarea Sfântului Andrei să fie însemnată cu cruce roșie în calendarul bisericesc, iar în anul 1997    
                      Sf.Andrei a fost proclamat "Ocrotitorul României". Ziua de 30 noiembrie a fost declarată sărbătoare bisericească naŃională.  
                                                             La  multi ani celor ce poartă numele Sfântului Apostol Andrei !  



 
 

Programul săptămânii  30 noiembrie – 7 decembrie 2014 
                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică      30  noiembrie   8  - 12 -  Sf. Liturghie (Dregătorul bogat și Sf.Ap.Andrei )  – Pr. Dragoș 
Duminică      30  noiembrie 17  - 19 -  Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză – Pr. Dragoș 
Luni              01  decembrie  17  - 18 -  Acatistul Sf.Arhangheli – Pr. Dragoș 
Marţi             02  decembrie   - -  Program administrativ (zi liberă) 
Miercuri       03  decembrie  9  - 11 -  Sfinţirea mică a apei – Pr. Dragoș 
Vineri            05  decembrie  9 - 11 -  Taina Sf.MASLU   
Vineri           05  decembrie 17  - 19 -  Vecernia, acatistul Sf.Nicolae și Litia – Pr. Dragoș  
Sâmbătă       06  decembrie  8 – 11 -  Sfânta Liturghie (Sf.Nicolae) și pomenirea celor adormiţi - Pr. Dragoș 
Sâmbătă       06  decembrie 17 – 18 -  Vecernia, acatistul Sf.Filofteia – Pr. Ticu 
Duminică      07  decembrie   8  - 12 -  Sf. Liturghie (Tămăduirea femeii gârbove și Sf.Mc.Filofteia )  – Pr.Ticu 
Duminică      07  decembrie 16  - 18 -  Taina Sf.MASLU  cu invitaţi din parohiile vecine 

 

                         Joi, 4 decembrie - Sf.Ioan Damaschinul (+776).  Apărător al cultului sfintelor icoane, i s-a tăiat  mâna dreaptă.    
                      Ţinîndu-şi mîna tăiată în ştergar, a căzut cu lacrimi la icoana Maicii Domnului, iar mîna i s-a lipit la loc. 

                Drept mulţumire ṣi recunoștinţă , Sf.Ioan a adăugat la icoana Maicii Domnului o mână din argint, în partea de  
            jos, astfel încât dă impresia că Maica Domnului are o a treia mână.  
                 Sf. loan Damaschinul este alcătuitorul Canonului Slujbei de Înmormîntare şi al Octoihului, precum şi al  
             Canonului Paștelui. Are şi rugăciuni în rânduiala Sf.Impărtăşiri (a 5-a și a 11-a) şi la rugăciunea de seară. 
             A   murit la Mănăstirea Sf. Sava, la 4 decembrie 749, unde se află și azi chilia și mormântul său. 

               La 1 Decembrie 1918, Adunarea NaŃională de la Alba Iulia, constituită din 1228 de delegaŃi şi sprijinită de peste 100.000 de  
          români veniŃi din toate colŃurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o RezoluŃie prin care s-a consfinŃit unirea tuturor românilor din  
          Transilvania, întreg Banatul şi łara Ungurească cu România. Ziua de 1 Decembrie 1918 încununează lupta românilor  
          transilvăneni pentru Unitate NaŃională şi marchează momentul creării României Mari, situându-se in continuarea precedentelor  
          acŃiuni unioniste ale fraŃilor din Basarabia (27 martie 1918) şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918). Poporul român a stiut atunci să  
                         valorifice admirabil conjunctura internaŃională favorabilă creată în urma primului război mondial şi a destrămării imperiilor  
                         łarist şi Austro-Ungar.  DelegaŃia trimisă la Bucureşti a fost condusă de episcopul Miron Cristea (viitorul patriarh al  
                         României), care a înmânat regelui Ferdinand I declaraŃia de la Alba Iulia. Legea Unirii a fost ratificată prin Decretul-Lege  
                         Nr. 3631 din 11 decembrie 1918 de către regele Ferdinand I.                                                      www.ziuanationala.ro                  

                             Joi, 4 decembrie - Sf.M.Mc.Varvara  (+ 306)  
                 Este considerată ocrotitoare a minerilor, dar și ocrotitoare împotriva morții subite, a celor morţi neîmpărtășiţi  
               (reprezentată cu un  Potir, începând cu sec.al XV-lea). Ca patroană a muribunzilor, intervenind cu rugile ei pentru  
               o moarte ușoară este reprezentată des în sec.al XV-lea pe cărticelele tipărite cu ocazia deceselor. Datorită captivității  
              într-un turn și a schimbărilor inițiate în arhitectura sălii de baie Varvara a fost considerată a fi atât protectoarea  
              turnurilor și a fortificațiilor (deci și a constructorilor și arhitecților), cât și patroana artileriștilor și a focurilor de  
              artificii, a pirotehnicienilor în general.                                                                                http://ro.wikipedia.org 

     Vineri, 5 decembrie – Sf.Cuv.Sava cel Sfinţit (+532)  ocrotitorul  Colegiului Naţional Sf.Sava din București 
Colegiul ''Sf. Sava''  a fost fondat în 1694, la îndemnul stolnicului Constantin Cantacuzino, de către domnitorul Constantin 

Brâncoveanu, sub numele de “Academia Domnească de la Sfântul Sava” și a funcţionat în clădirile Măn.Sf.Sava, astăzi 
Universitatea din București. A devenit una dintre cele mai importante academii din Balcani, alături de Academia din Fanar și 
Școala Superioară a Patriarhiei Constantinopolului. Se studiau lb. și literatura greacă și latină, logica, matematica, retorica, 
teologia etc, iar predarea era în lb.greacă. Era școala cea mai însemnată a românilor de pretutindeni și primea tineri din alte 46 
de școli din Europa de SE, Asia Mică, Siria, Egipt, Constantinopol. Ȋn 1818, Ioan Vodă Caragea a desprins  Academia 
Domnească de Mănăstire și a transformat-o  în Școala Națională de la Sfântul Sava, cu director pe Gheorghe Lazăr, care a 
pus bazele învățământului superior în lb.română. Din 1818, predarea s-a făcut în lb.română la toate nivelurile de învățământ. În  
1829-1834, generalul Kiseleff a  introdus studiul lb.rusă și franceză. Aici s-a înființat prima bibliotecă națională a românilor, în 
anul 1836. În 1848, a fost elaborată o nouă programă școlară, s-a proclamat învățământul gratuit. În 1853 a fost adăugată religia 
în programă. Alexandru Ioan Cuza a divizat-o în 1864, în Universitatea din București și Liceul Sf.Sava. La insistențele lui 
Nicolae Iorga, școala a căpătat vechea denumire, devenind Colegiul Național ''Sfântul Sava'', sub care a funcționat până în 1952, 
când a devenit Liceul ''Nicolae Bălcescu''. După 1992, a revenit la denumirea Colegiul Național ''Sfântul Sava''.  (www.agerpres.ro) 

INVITAłIE:  Duminică, 7 decembrie, orele 16.00, la parohia noastră se va oficia la Sf.Maslu de obște. 
Sunt invitaŃi preoŃi și credincioși din parohiile învecinate. Vă așteptăm! 

 

 

 

                              Sâmbătă, 6 decembrie – Sf.Ierarh Nicolae (+345)  ”a fost sărac pentru că n-a vrut să fie bogat. I-a ajutat din  

                          prisosul lui pe semeni, pentru că a știut că prin milostenie te apropii de Cel Ce a spus: "Fericiţi cei milostivi, că  

                          aceia se vor milui." A fost doritor de înmulţirea binelui și a bucuriei și a intervenit pentru ajutorarea celor ce erau  

                          să piară în păcat.”                                                                                            (Părintele Teofil Părăian) 
 




