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Şi le-a spus lor această pildă, zicând: 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 jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot 

grâul şi bunătăţile mele; Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, 

veseleşte-te. Iar 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 sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu.                                    (Luca 12, 16-21) 

Toţi suntem astfel. Toţi ne construim viaţa aşa cum dorim, toţi mizăm ca ea va dura mult timp. Dar Domnul Iisus Hristos a 
spus pentru astfel de oameni, prin urmare şi pentru majoritatea dintre noi, acea parabolă pe care aţi auzit-o acum – despre un om 
bogat care a ajuns într-o mare dilemă, căci a strâns recoltă bogată de grâu şi nu ştia unde s-o pună. S-a gândit, s-a gândit şi a 
hotărât: ”Strica-voi hambarele mele şi mai mari le voi zidi...”. Domnul Iisus Hristos ne-a spus că aşa se va întâmpla cu oricine este 
împovărat de astfel de preocupări, care se îmbogăţeşte mai mult în cele materiale decât în cele duhovniceşti, care nu împarte 
surplusul pâinii sale oamenilor săraci, ci îşi construieşte noi jitniţe. Lor le vor fi adresate cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul: Iată, 
securea stă la rădăcina pomilor: tot pomul ce nu face roada bună se taie şi se aruncă în foc (Matei 3, 10). 

Astfel va fi secerat oricine care, la fel ca şi bogatul nebun, nu vrea să ştie că în jurul lui trăiesc mulţi nevoiaşi, mulţi 
oameni flămânzi, dar nu se gândeşte să ofere surplusul de pâine acelora. Şi acest bogat se gândea doar la sine. Gândea că va trăi 
mulţi ani şi se va desfăta de averea lui. Dar Domnul i-a luat viaţa. Să ne înfricoşăm de acest exemplu, să ne înfricoşăm de securea 
care ne poate secera în orice moment,să ne gândim la ce înseamnă să te îmbogăţeşti în Dumnezeu. Aceasta înseamnă că 
treptat, de la o zi la alta, să te luminezi, să te curăţeşti şi să te sfinţeşti. 

Cine se îmbogăţeşte în Dumnezeu? Se îmbogăţeşte acela care devine mare prin muncă, cu migală, care de la o zi la alta se 
leapădă de mândrie, de iubirea de sine, de aroganţă, care devine treptat sărac cu duhul. Se îmbogăţesc cei din ai căror ochi curg 
lacrimi – lacrimi pentru acea necurăţie care îi înconjoară, pe care n-o pot suporta inimile lor, lacrimile unei dureri nemăsurate 
pentru şuvoaiele de sânge cu care popoarele creştine înroşesc faţa pământului. Se îmbogăţesc cei care fără de lacrimi nu pot privi 
la Crucea lui Hristos. Şi fericiţi, bogaţi în Dumnezeu devin aceşti oameni care plâng cu aceste lacrimi sfinte. Sufletele lor întinate 
se spală şi ei devin smeriţi şi buni, şi faţă de toţi se poartă cu dragoste şi cu blândeţe. Aceştia devin flămânzi şi însetaţi de 
dreptate, de dreptatea supremă a lui Dumnezeu. Nu pântecele lor flămânzeşte, ci inima lor nesăţios flămânzeşte de adevăr, curăţie, 
dreptate şi bine. Ei devin împreună-pătimitori cu toţi oamenii şi milostivi, îşi împart toată averea celor nefericiţi care îi înconjoară. 
Nu se îngrijesc să-şi construiască case mari, ci tot ce le rămâne dau apropiaţilor lor flămânzi şi însetaţi. Şi li se curăţă inimile de 
orice necurăţie păcătoasă, de dispreţul faţă de oameni, de aroganţă, de preaînălţarea de sine, de necurăţia gândurilor, de dorinţele 
întinate. Şi aceştia devin curaţi cu inima. 

Aceste persoane deseori suferă persecuţii pentru Hristos şi pentru Evanghelia Lui.Sunt grele aceste persecuţii, dar îi îmbogăţesc 
în Dumnezeu pe cei care le rabdă în chip cuvenit. Din persecuţii ies sporiţi duhovniceşte, se întorc curăţiţi, trecând prin focul şi apa 
cumplitelor încercări ale credinţei. Şi lor le este pregătită Împărăţia lui Dumnezeu. 

Iar cei care sunt batjocoriţi pentru că Îl iubesc pe Hristos, pentru că cred cu toată inima în Evanghelia Lui, cei care sunt ocărâţi, 
care sunt prigoniţi se îmbogăţesc peste măsură, fiindcă şi lor le este făgăduită Împărăţia lui Dumnezeu. Şi în persecuţiile pentru 
Hristos, şi în batjocurile pentru Hristos, sporesc în slava lui Dumnezeu inimile lor. Şi ei se schimbă nu doar interior, ci 
se transfigurează şi exterior, fiindcă ochii lor devin pătrunzători şi privirea lor nu mai seamănă cu privirea oamenilor din lume. 
Zâmbetul curat, luminos radiază de pe feţele lor bune şi blânde. 

Uitaţi-vă la icoana Cuviosului Serafim de Sarov. Observaţi ce privire are, ce ochi uimitori, ce înfăţişare, şi veţi vedea cât este de 
bogat duhovniceşte acest plăcut al lui Dumnezeu. În el s-au împlinit cuvintele pe care le-a spus din cele mai vechi timpuri regele 
Solomon: „Luminătorul Domnului este sufletul omului, care a cunoscut adâncimile inimii”. Sufletul Cuviosului Serafim de Sarov 
a fost îndreptat toată viaţa în străfundurile inimii, cunoscând adâncimea ei şi atingând înălţimi nemăsurate ale sufletului. Şi a 
ajuns Cuviosul Serafim luminător al lui Dumnezeu şi luminează întregii lumi. 

Astfel va fi cu oricine îşi propune scopul de a nu se îmbogăţi în cele pământeşti, ci în Dumnezeu. Şi se va însenina faţa lui şi se 
va lumina privirea lui, şi va fi luminător al lui Dumnezeu, care îşi revarsa lumina să peste toţi cei care îl înconjoară. 
    Aşa să lumineze lumina lui Dumnezeu şi în inimile voastre în faţa oamenilor, ca văzând faptele voastre să preaslăvească pe Tatăl 

vostru Care este în ceruri! Amin                                                                            Sf.Luca al Crimeei  - www.cuvantul-ortodox.ro/  

Nebun sau bogat?  "Nebune" este un apelativ dur, dar pe deplin meritat de acest bogat care se raporta la sine şi la cele din jur 

ca şi cum Dumnezeu nu ar exista, ca şi cum el ar fi centrul universului. Trebuie să ne raportăm la bunurile din lumea 

aceasta ca fiind proprietăţi ale lui Dumnezeu. Noi chiar şi peste lucrurile care, din punct de vedere legal, suntem proprietari 

trebuie să ne considerăm a fi doar nişte administratori temporari. Această atitudine ne va scuti de multe iluzii şi, mai ales, de 

dorinţa pătimaşă de a ne înmulţi bunurile.                                                                    pr. Constantin Sturzu - Sursa: doxologia.ro 

De când se pot cânta colinde ?     Începând cu  21 noiembrie – Intrarea în biserică a Maicii Domnului - şi până pe 1 ianuarie. 

 

http://www.doxologia.ro/puncte-de-vedere/bogat-nebun-fii-doar-bogat


  

 

 

 

 

 

 

 

Programul săptămânii  20 noiembrie – 27 noiembrie 2016 

                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică       20 noiembrie       8  - 12 - Sf.Liturghie (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina) - Pr.Dragos 

Duminică       20 noiembrie    16 – 18 -  Sf.MASLU de obşte – parohia Înălţarea Domnului – Pr.Florin Voineag 

Duminică       20 noiembrie    17 – 19 -  Vecernia Intrării în Biserică a Maicii Domnului - Pr.Dragos 

Luni               21 noiembrie       8  - 12 - Sf.Liturghie (Intrarea în Biserică a Maicii Domnului) - Pr.Dragos 

Luni               21 noiembrie     17 – 18 -  Acatistul  Maicii Domnului - Pr.Dragos 

Marţi             22 noiembrie  - Program administrativ  (zi liberă) 

Miercuri        23 noiembrie     9  - 10 - Sfinţirea mică a apei  - Pr.Dragoş 

Vineri            25 noiembrie     9  - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri            25 noiembrie    17 – 18 - Acatistul Sf.M.Mc.Ecaterina - Pr.Dragos 

Sâmbătă        26 noiembrie      8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi  - Pr.Dragos 

Sâmbătă        26 noiembrie       17 – 18 -  Vecernia Duminicii a 30-a după Rusalii - Pr.Ticu 

Duminică       27 noiembrie      8  - 12 - Sf.Liturghie (Dregătorul bogat - Păzirea poruncilor) - Pr.Ticu 

Duminică       27 noiembrie    17 – 19 -  Sf.MASLU de obşte – parohia Sf.Cuv.Parascheva – Pr.Ion Roşu 

                                    Programul SF. MASLU din duminicile postului CRĂCIUNULUI  2016 

- Duminică,  20 noiembrie, Ora 16.00, parohia Înălţarea Domnului, Şos. Olteniţei 188 B, paroh  Pr.Florin Voineag 

- Duminică,  27 noiembrie, Ora 17.00, parohia Sf.Cuv. Parascheva, Str.Sld Mincă Dumitru 27, paroh Pr.Ioan  Roşu 

- Duminică,    4 decembrie, Ora ……., parohia Mărţişor, Str. Mărţişor, nr. 63, paroh  Pr.Dragoş Marineaţă 

- Duminică,  11 decembrie, Ora ……., parohia Sf. Haralambie-Bellu, Str. Împăratul Traian 33, paroh  Pr.Gheorghe Dogaru 

 

 

 

                                                  21 noiembrie – Intrarea în biserică a Maicii Domnului – Fiecare Praznic Împărătesc are  

                                               anumite cântări care recapitulează întreaga iconomie a mântuirii noastre. Catavasiile Naşterii  

                                               Domnului, care încep cu cântarea "Hristos se naşte, slăviţi-L, Hristos din ceruri întâmpinaţi- 

                                               L", odată cu sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, prezintă într-o manieră poetică  

                                               teologia Bisericii despre întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Aceste cântări bisericeşti, 

alcătuite de melodul Cosma de Maiuma, realizează şi o incursiune istorică pentru a arăta că cele vechi, profeţiile Vechiului 

Testament despre venirea lui Mesia care s-au împlinit în Naşterea Fiului lui Dumnezeu, se unifică cu cele mai noi, adică cu 

cuvântările inspirate ale Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Noului Legământ. Pruncul care S-a născut în ieslea Betleemului este însuşi 

Fiul lui Dumnezeu care a devenit om. Acest eveniment este asemănat cu o nouă creare a lumii, iar acum Dumnezeu se revelează 

întregii lumi ca Împăratul adevărat şi de drept al cerului şi al pământului. 

     Cântarea a fost inspirată din Cuvântarea la Naşterea Domnului rostită de Sfântul Grigorie Teologul, care începe cu aceleaşi 

cuvinte. "Hristos se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!, Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot 

pământul! Şi ca să spun două lucruri deodată, cerurile să se veselească şi pământul să se bucure pentru Cel ceresc şi acum 

pământesc. Hristos este acum în trup! Veseliţi-vă de aceasta, cu cutremur şi cu bucurie: una, din pricina păcatului, alta, din 

pricina nădejdii. Hristos este acum din fecioară! Femeilor, faceţi-vă ca fecioarele, ca să vă faceţi şi voi maici ale lui Hristos! Cine 

nu se închină acum Celui care a fost de la început şi cine nu măreşte pe Cel care se naşte acum?" Ca şi imnologul catavasiilor, 

Sfântul Grigorie de Nazianz arată acelaşi lucru, că slăvim pe Pruncul Hristos: "Hristos este acum în trup! Veseliţi-vă de aceasta, cu 

cutremur şi cu bucurie".                                                             (Marius Nedelcu   http://ziarullumina.ro/ 23 Decembrie 2011) 

 
                        25 noiembrie – Sf.M.Mc.Ecaterina (+ 305) era o tânără de o inteligență deosebită, care studiase filosofia greacă și  

                   romană și era o prezență obișnuită în marea bibliotecă a Alexandriei. Într-o zi, pe când citea în bibliotecă, a adormit și a  

                   visat o femeie frumoasă care ținea pe genunchi un băiețel foarte drăgălaș. Arătând către Ecaterina, mama i-a spus  

                   copilașului: „Ai vrea să te căsătorești cu ea?”. El a răspuns: „O, nu! E atât de urâtă!”. Atunci Ecaterina s-a trezit în  

                   lacrimi. Lângă ea se afla un bătrân cu o înfățișare cuvioasă; s-a apropiat și a întrebat-o dacă o poate ajuta cu ceva.  

                   Ecaterina i-a spus că plângea din cauza unui vis pe care-l avusese în somn. Străinul i-a cerut să-i povestească visul.  

                   După ce ea a făcut întocmai, bătrânul i-a zis: „Eu sunt preot creștin și îți pot spune semnificația visului. Doamna era  

                  Sfânta Fecioară Maria, iar copilașul, Iisus Hristos, Fiul ei. El te-a găsit urâtă fiindcă, deși ești înțeleaptă, încă ești  

                   păgână, iar sufletul tău nebotezat este întinat cu multe păcate”. „Cum pot să mă fac frumoasă pentru El?”, a întrebat  

                   Ecaterina. „Te voi învăța cele despre credința creștină și te voi boteza”, i-a răspuns preotul, „și apoi, Hristos Domnul 

se va desfăta de frumusețea sufletului tău”. Ecaterina a fost catehizată și a primit botezul. Apoi, i-a visat din nou pe Sf.Fecioară și 

pe Domnul Iisus Hristos. De data aceasta, când Fecioara L-a întrebat pe Iisus dacă ar dori să se căsătorească cu Ecaterina, El a 

răspuns: „O, da! Căci acum ea este cu adevărat frumoasă!”. Apoi a pus un inel pe degetul Ecaterinei și, atunci când ea s-a trezit, 

inelul era în palma sa.                    (Norris J. Chumley, Tainele Rugăciunii lui Iisus …  Ed.Doxologia, Iași, 2012; p. 48-49) 

      Mănăstirea Sfânta Ecaterina de la poalele Muntelui Sinai se înalţă chiar pe locul de unde Dumnezeu i-a vorbit lui Moise 

dintr-un rug cuprins de o flacără nepământeană - în același loc de unde Sfântul Prooroc a pornit pentru a se ruga lui Dumnezeu și a 

primit tablele legii cu cele zece porunci. În anul 330, Sf.Elena a construit în locul Rugului Aprins o mică biserică, închinată 

Născătoarei de Dumnezeu și un foișor care să servească ca adăpost pentru monahi. În secolul al VI-lea, împăratul Iustinian (527-

565) a ordonat construirea unei cetăți mari și puternice, care să împrejmuiască biserica mare și chiliile pentru monahi. Ctitoria 

Sf.Împărat Iustinian a fost numită iniţial „Sfânta Mănăstire Împărătească de pe Muntele Sinai, unde a păşit Dumnezeu”. După 

cucerirea peninsulei Sinai de către arabi în anul 641, mănăstirea și-a continuat netulburată existența, după ce Mohamed a semnat 

celebrul Ahtiname prin care musulmanii au datoria de a-i apăra pe monahi și de a nu le percepe taxe. În prezent, în Mănăstirea 

Sf.Ecaterina se nevoiesc 25 de monahi de mai multe naționalități. 

 

 

http://ziarullumina.ro/autor/marius-nedelcu-2583/
http://ziarullumina.ro/
http://www.libris.ro/tainele-rugaciunii-lui-iisus-norris-j-chumley-DOX978-606-8278-56-8--p561568.html
http://www.libris.ro/tainele-rugaciunii-lui-iisus-norris-j-chumley-DOX978-606-8278-56-8--p561568.html



