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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 

Când tânărul bogat din Evanghelia de astăzi a răspuns Mântuitorului că „Toate poruncile le-am păzit din tinerețile 

mele”(Luca 18, 21), a adăugat și aceste cuvinte: „Ce îmi mai lipsește?” Iar Fiul lui Dumnezeu i-a zis: „dacă voiești să fii 

desăvârșit, du-te, vinde averea ta și o împarte săracilor și vei avea comoară în cer; apoi vino și urmează Mie. Auzind cuvântul 

acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții” (Matei 19, 20-22). 

Deși păzea cu sfințenie poruncile Legii Vechi, tânărul nu era pregătit să urmeze lui Hristos, căci era lipit cu inima de 

averile sale și nu voia să miluiască pe săraci. Or, Mântuitorul îl chema la desăvârșire, prin renunțarea la averile pământești și 

agonisirea altor averi, cele duhovnicești. Căci bogăția cea mai mare a creștinilor este păstrarea cu sfințenie a dreptei 

credințe ortodoxe. Bogăția cea nemuritoare a noastră, a creștinilor, este sfânta rugăciune făcută cu post și cu milostenie. 

Bogăția duhovnicească a creștinilor este împlinirea cu sfințenie a poruncilor Sfintei Evanghelii, trăirea în desăvârșită 

dragoste, iertarea vrăjmașilor, participarea regulată la slujbele bisericii, ascultarea cu evlavie a Sfintei Liturghii în sărbători, 

deasa spovedanie și împărtășania cu Trupul și Sângele Domnului. Apoi nașterea de copii, înfrânarea de la orice fel de păcate 

trupești, blândețea, smerenia și toate celelalte fapte bune. Acestea sunt averea și lauda și cununa creștinilor care ne asigură 

mântuirea sufletului. Iar nu agonisirea de averi, de bani și cinste trecătoare pe pământ, care ne îndepărtează de Dumnezeu și ne 

aruncă în grele păcate și în osândă veșnică. 

Să renunțăm la averile de prisos și nefolositoare care aduc atâta tulburare și robesc inimile slabe și să ne lipim cu inima de 

Hristos. Să urmăm cu statornicie părinților noștri evlavioși și iubitori de Dumnezeu, care erau săraci de averi, dar bogați și tari în 

credință, în rugăciune și în milostenie. Să iubim pe săraci, pe bătrâni, pe copii și pe văduve și să-i ajutăm cu ce putem, că aceia 

nu au sprijin de nicăieri. Și să nu uităm ce spune psalmistul; „Temeți-vă de Domnul toți Sfinții Lui, că n-au lipsă cei ce se 

tem de El” (Psalmi 33, 9). 

Să ne îmbogățim duhovnicește în Hristos, adică să părăsim păcatele și să adunăm cât mai multe fapte bune. Acestea sunt 

averea noastră, nădejdea mântuirii noastre, bucuria noastră în Hristos. Să-l rugăm pe Mântuitorul și Fiul lui Dumnezeu să ne 

îmbogățească în cele cerești, ca să putem cânta cu psalmistul David: „Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe 

Domnul, nu se vor lipsi de tot binele” (Psalm 33, 10).                                    Arhim. Ilie Cleopa – www.doxologia.ro 
 

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 cămilă 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 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 
 

  "Este uşor, într-adevăr, să mă spovedesc că nu am postit în zilele rânduite, că nu mi-am făcut rugăciunile sau că m-am mâniat. Este un lucru diferit, 
totuşi, acela de a realiza dintr-o dată că am pângărit şi că mi-am pierdut frumuseţea sufletească, că sunt departe de adevărata mea casă, de 
adevărata mea viaţă, şi că ceva preţios, curat şi frumos a fost rupt fără speranţă în structura intimă a existenţei mele. Aceasta şi numai aceasta este 
pocăinţa, dorinţa adancă de a te reîntoarce, de a te înapoia, de a recăpăta căminul pierdut."                                                  Pr.Alexander Schmemann 

http://www.doxologia.ro/
http://www.crestinortodox.ro/


  

 

 

 

 

 

 

 

Programul săptămânii  27 noiembrie – 4 decembrie 2016 

                   Ziua ORA                              Slujbe 

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 

Luni               28 noiembrie     17 – 18 -  Acatistul  Sf.Arhangheli - Pr.Ticu 

Marţi             29 noiembrie       17 – 19 -  Vecernia, acatistul Sf.Andrei și Litia - Pr.Ticu 

Miercuri        30 noiembrie      8  - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Apostol Andrei) - Pr.Ticu 

Joi                    1 decembrie  - Program administrativ 

Vineri              2 decembrie     9  - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri              2 decembrie    17 – 18 - Acatistul Sf.Gheorghe - Pr.Ticu 

Sâmbătă          3 decembrie      8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi  - Pr.Ticu 

Sâmbătă          3 decembrie       17 – 18 -  Vecernia Duminicii a 27-a după Rusalii - Pr.Dragoș 

Duminică        4 decembrie      8  - 12 - Sf.Liturghie (Tămăduirea femeii gârbove) - Pr.Dragoș 

Duminică        4 decembrie    17 – 19 -  Sf.MASLU de obşte – parohia Mărțișor  

Invitaţie:   Duminica aceasta, 27 noiembrie 2016, orele 17.00, suntem invitaţi de către paroh Pr.Ioan Roşu de la parohia 

Sf.Cuv Parascheva, să participăm la Sf.Maslu de obște (Str.Sld Mincă Dumitru nr.27 – în apropierea spitalului Budimex) 

 
                                    30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei s-a născut în Betsaida Galileii, pe ţărmul Lacului Ghenizaret, în  

                            nordul Ţării Sfinte. Era fratele lui Simon Petru. Amândoi au fost pescari, alături de tatăl lor.  

                                 Pentru români, numele apostolului Andrei este legat de lupi. Se susţine că numele -  Apostolul Lupilor –  

                         derivă din vechea denumire a dacilor, daoi, (lupi), dar şi de la simbolul lor - lupul. Lupul era chiar un simbol al  

                         sanctuarelor Daciei. Legendele spun că acest animal a fost alături de daci la căderea Sarmizegetusei şi că cel care  

                         era căpetenia lupilor, l-ar fi vegheat pe Ap.Andrei prin pustia Dobrogei spre Peştera care i s-a oferit ca adăpost. 

                                Sf.Ap. Andrei a  fost  primul propovăduitor al Evangheliei la geto-daci. În Istoria bisericească, Eusebiu de    

                        Cezareea (+ 339/340) afirmă: " După tradiţie, lui Toma i-au căzut sorţii să meargă în Parţia, lui Andrei în Scitia,  

                         lui Ioan în Asia". Calendarul gotic (sec. al IV-lea) şi Martirologiile istorice occidentale (sec. VIII-IX) susţin şi  

                         ele ipoteza misiunii Sf.Andrei în Scitia. Călugărul Epifanie (sec. VIII), în "Viaţa Sf.Ap. Andrei ", afirmă că 

între popoarele evanghelizate de el se numărau şi sciţii. Prezenţa colindelor, legendelor, obiceiurilor din Dobrogea, închinate 

Sf.Andrei, întăresc credinţa că acesta a vestit Evanghelia lui Hristos în ţara noastră. 

Sf.Andrei a murit ca martir la Patras pe o cruce în formă de X, tradiţie ce datează din secolul al XIV-lea. Nu se cunoaşte 

data martirizării. Unii istorici o fixează în timpul persecuţiei împăratului Nero, prin anii  64-67, alţii în vremea persecuţiilor iniţiate 

de Domitian (81-96).  În anul 357, moaştele Sf.Andrei au fost aşezate în Biserica Sfinţilor Apostoli din Constantinopol. 

Cardinalul Petru de Capua va duce moaştele Sf.Andrei în Italia, în catedrala din Amalfi, în timpul Cruciadei a IV-a. În anul 

1462, în vremea papei Pius al II-lea, capul Sf.Andrei ajunge la Roma, iar de aici a fost dus în 1964 în  Catedrala din Patras,  

la 26 septembrie, ca semn al reconcilierii şi frăţietăţii creştine, izvor de bucurie şi mângâiere pentru credincioşii ortodocşi.  

Cinstit îndeosebi de către Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, de către Bisericile din Grecia, Rusia, Ucraina şi România, 

iar în tradiţia occidentală fiind considerat patron şi ocrotitor al Scoţiei, ţară unde au ajuns părticele din sfintele sale moaşte în 

secolul al VIII-lea, Sfântul Andrei cheamă mereu întreagă umanitate să descopere bucuria curată şi sfântă, care nu se 

învecheşte niciodată: „Am găsit pe Mesia!”                                                                                                www.crestinortodox.ro/ 

         1 decembrie - Sfântul Filaret s-a născut pe la anul 780 în Paflagonia (Turcia de astăzi) din părinţi de neam bun. La plinirea  

                     vârstei s-a căsătorit şi se îndeletnicea cu lucrarea pământului, din care-şi agonisea cele de trebuinţă familiei  

                     sale şi făcea milostenie săracilor. Drept aceea alergau la dânsul cu sârguinţă toţi săracii, având trebuinţă de ceva  

                     de la dânsul: de haine, hrană, bou, cal ori asin, sau orice fel de lucru, şi toţi primeau îndestulându-se. Însă din  

                     pizma diavolului, a ajuns Sf. Filaret la o atât de mare sărăcie, ca odinioară Iov, încât era lipsit chiar de hrana  

                     cea de toate zilele. În toată această vreme însă Sf.Filaret nu a încetat a face milostenie, mai degrabă lipsindu-şi  

                     familia sa. Dumnezeu, Purtătorul de grijă a toate, nu l-a lăsat să se zbată în lipsă şi a rânduit ca fiul împărătesei  

                     Irina, Constantin, să se căsătorească cu nepoata Sf. Filaret, Maria. Mai apoi, sfântul Filaret a fost cinstit cu  

                    dregătoria de consul şi a ajuns stăpân peste multe bogăţii, din care împărţea după obicei cu îmbelşugare săracilor. 

Milostivul Filaret spunea:” – Dumnezeu ştie nevoia fiecărui om care cere, El precum voieşte, aşa să rânduiască mâna celui 

ce dă milostenie”.   Când fericitul Filaret şi-a cunoscut apropierea sfârşitul său, a chemat toate rudele sale şi le-a prezis cele ce 

aveau să se întâmple fiecăruia. A adăugat şi aceste cuvinte vrednice de pomenire: “– Să nu uitaţi, fiilor şi rudeniilor, iubirea de 

săraci! Să cercetaţi pe bolnavi şi pe cei din închisori! Să apăraţi pe văduve şi pe orfani! Să nu poftiţi lucrurile altora! Să nu lipsiţi 

de la slujbele şi de la liturghiile Bisericii! Şi ca să spun pe scurt, să nu încetaţi a face ceea ce m-aţi văzut pe mine făcând”. Apoi 

adormi în pace dânsu-şi cinstitul său suflet în mâinile Domnului.                                               https://sfintisiicoane.wordpress.com 

 

 

 

3 decembrie - Sf.Cuv.Gheorghe de la Cernica s-a născut în anul 1730, într-o familie din Săliştea Sibiului. La 

vârstă de 19 ani ajunge în Ţara Românească şi intră în slujba mitropolitului grec Roşca, arhiereu aflat în Bucureşti. 

În anul 1750 ajunge la Athos. Este convins de Mitropolitul Ţării Româneşti, Grigorie al II-lea, să primească a 

revigora viaţă în schitul Cernica, aflat în totală părăsire de vreo trei decenii, astfel că orânduieşte aici o mănăstire 

cu aleasă viaţă de obşte după tipicul Muntelui Athos şi al obştilor paisiene din Moldova. A refăcut vatra monahală 

în doar cinci ani, adunând în jurul lui 103 ucenici. A trecut la cele veşnice la 3 decembrie 1806 şi a fost înmormântat 

la Mănăstirea Cernica. A fost canonizat în 2005.                                                   www.crestinortodox.ro/ 

 




