
    

 

     

       
       Anul VII nr. 46 (357) 
 

          18 Noiembrie 2018 
 Duminica a 26-a după Rusalii  

(Pilda bogatului căruia i-a 

rodit țarina) 

         www.parohiamartisor.ro 

   

Parohia Mărţişor 

 
 2018 - Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam 

   
 
 

 

  
 

 

 

 

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) 
 

În parabola de astăzi este vorba de un astfel de bogat. Proprietar al unor terenuri întinse, el constată cu bucurie că a fost un an 

îmbelşugat, că ploile au făcut să rodească ţarina lui mai mult decât în alţi ani. Ciudat, el uită de unde vin vântul şi ploaia şi 

seceta şi se opreşte exact la partea vizibilă a lucrurilor, nu caută cauza adevărată, nici urmarea acestei situaţii în planul 

spiritual. Grija lui unică e cum să-şi păstreze recolta cât mai bine. Dacă ar fi privit în jurul lui, ar fi văzut oameni săraci care 

aveau nevoie de mâncare şi care s-ar fi rugat lui Dumnezeu pentru el dacă le-o dădea. Dacă ar fi privit la anii anteriori, ar fi 

înţeles că belşugul de acum vine de la Dumnezeu şi nu de la priceperea lui şi ar fi folosit averea spre slava lui Dumnezeu 

şi propria lui mântuire. 

Bogatul însă, orbit de bucuria averii, de belşugul de grâne, uită toate acestea şi-şi spune, cuprins de frigurile avuţiei: 

“Aceasta voi face: voi strica jitniţele 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” (Luca 12, 18-19). 

Cine dintre noi nu se regăseşte măcar parţial în bogatul căruia îi rodeşte ţarina? Cine nu-şi face planuri pentru o vreme 

nedefinită – şi bine facem, pentru că viaţa noastră şi firea omenească este una care se proiectează în viitor. Greşeala începe 

acolo unde uităm de neputinţele noastre şi de dependenţa noastră faţă de divinitate şi zicem: voi merge, voi face, voi 

vinde şi voi cumpăra, fără a spune: dacă va vrea Dumnezeu. De asemenea, greşeala începe când nu implicăm în planurile 

noastre de viitor şi milostenia faţă de aproapele nostru. Această absolutizare a vieţii prezente şi această trufie demonică 

aduc nenorocirea în lume, aduc stăpânirile tiranice, crimele, oprimările şi distrugerea popoarelor. 

Grozavă va fi noaptea Judecăţii Domnului, grozavă şi fără de ieşire.           Pr. Gheorghe Calciu - www.crestinortodox.ro 

Discriminați? Mereu m-am întrebat dacă nu cumva bogații, cei cu bani și cu firme, cum i-am cataloga la repezeală astăzi, 

care-și înmulțesc veniturile într-un mod care-i amețește de-a dreptul, se simt discriminați de Hristos de-atâta exemplu rău ce-l 

pune în seama lor. Și-am observat o oarecare jenă la cei care și-au creat imperii financiare în stilul lui Dinu Păturică, o jenă 

care-i face vulgari la adresa muncitorilor lor și a lui Dumnezeu, care-i face ca, de dragul averii, să continue să-și plătească 

prost oamenii, cu gândul de-a le rămâne lor mult. Cât mai mult, pentru nimicurile prin care-și pavoazează viața, drapând-o în 

faldurile unei țesături de interese din care prietenia, dragostea, respectul pentru valorile autentice a pierit de mult. Sigur, caută 

să-și liniștească sufletul plătind cu bani liniștea, când de fapt liniștea se plătește cu liniște, pacea crescând din freamătul 

tandru al păcii.  

 Lărgind inima. Lor le vorbește Hristos și nouă: nu, de moarte nu te vindeci lărgind hambarele, ci lărgindu-și inima, 

hambarul de preț în care Hristos Domnul și-așează roada Sa netrecătoare. Boabele de preț ale iertării, iubirii, bucuriei și păcii 

Hristos nu le lasă vȃnturate în vânturile oportunităților minore, în adierile cu iz de moarte ale intereselor obscure. Hristos 

scoate pleava din inima noastră cu frământarea suferinței și a neliniștii radioase, bucurându-Se deplin de rod abia când 

zidirea de lut ce suntem se transparentizeaza, se umple de fragilitatea morții, pentru a izbucni în preaplinul Învierii.  

 Bogat de plâns. Un bogat neliniștit de bogăția sa este mai de plâns decât cel mai de plâns dintre săraci. Copiii lui, crescuți 

sub presiunea unor moșteniri înșelătoare, devin victimele unor scenarii demne de orgolizat, constatând mereu că, preocupați de 

bunul mers al boabelor din hambar, sufletele lor sunt cumpărate, plecările de acasă fiind recuperate cu gesturile disperate ale 

unei cadorisiri ieftine și meschin echilibrate. Nu, bogăția unor copii nu-i moștenirea în cifre prin care li se infatueaza sufletele, 

ci multa dragoste care-i crește, atenția la gesturile lor cele mai nesemnificative, acelea care le vădesc personalitatea și-i umplu 

de respect în raport cu ei înșiși. Nu, bogăția părinților nu sunt săruturile cumpărate în strălucirea de mall a prea deselor și prea 

lungilor plecări din casă, ci cumințenia sărutărilor de mână, prețul nespus al purtării de grijă. Nu, bogăția caselor noastre 

nu-s numărul camerelor, mobilarea lor, confortul pe care-l inventariază, ci căldura inimii care sprijină ritmul de har al casei, 

plămadă de curăție care vindecă necurăția din jur.  

 Umplerea hambarelor. Hambarele inimii deschise purtării de grijă a lui Dumnezeu îngăduie grâului celui duhovnicesc să 

ne lumineze ungherele cele mai adânci ale cugetului. Postul Crăciunului, post în așteptarea Betleemului, Casa Pâinii, cere 

umplerea acestui hambar tainic de roadă virtuților celor în Dumnezeu. Acest grâu, măcinat la moara vieții de zi cu zi, umple 

cuptorul de foc al mărturiei cu plămadă de pită nouă a prăznuirii Pâinii ce se pogoară din Cer, fără de care, oricât de ample ne-

ar fi hambarele, am găzdui în ele doar pleavă și neghină, deznădejdea și moartea. Fie nouă pâine-n hambar gândul la roadă în 

Hristos a vieții! Nu lipsindu-ne de munca ieșirii din sărăcie, dar nici sărăciți de prea multă dorință a îmbogățirii.  

                                                                                                         Părintele Constantin Necula-www.crestinortodox.ro  

   



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                    Programul săptămânii  18 noiembrie  –  25 noiembrie  2018 

Duminică        18 noiembrie            8 - 12 - Sf.Liturghie (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina) – Pr.Dragoş 

Duminică        18 noiembrie 16 – 18 - Sf.MASLU la Parohia Înălțarea Domnului (Pr. Paroh Florin Voineag) 

Luni                19 noiembrie 17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  – Pr.Dragoş 

Marți              20 noiembrie 17 – 19 - Vecernia Intrării în biserică a Maicii Domnului şi Litia - Pr.Dragoş 

Miercuri         21 noiembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Intrarea în biserică a Maicii Domnului) - Pr.Dragoş 

Joi                   22 noiembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Vineri             23 noiembrie            9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri             23 noiembrie 17 – 18 - Slujba acatistului - Pr.Dragoş 

Sâmbătă         24 noiembrie          8 – 11 - - Sf.Liturghie  şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Dragoş 

Sâmbătă         24 noiembrie         17 – 18 - Vecernia duminicii  a 30-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică        25 noiembrie            8 - 12 - Sf.Liturghie (Dregătorul bogat şi păzirea poruncilor) – Pr.Ticu 

Duminică        25 noiembrie         17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

 

               Marţi, 20 noiembrie – Sf.Cuv.Grigorie Decapolitul; 

                                 Miercuri, 21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului; 

                                                 Vineri, 23 noiembrie – Sf.Cuv.Antonie de la Iezerul Vȃlcii; 

                                                             Duminică , 25 noiembrie – Sf.M.Mc.Ecaterina; 

Sf.M.Mc.Mercurie; 

 

                                                
 

Programul săvârşirii Sfintei Taine a Maslului în perioada Postului Crăciunului 2018 
18.11.2018 - Parohia Înălțarea Domnului (Pr. Paroh Florin Voineag); 

                   02.12.2018 - Parohia Mărțişor (Pr. Paroh Dragoş Marineaţă); 

                                      09.12.2018 - Parohia Cuv. Parascheva Bellu (Pr. Paroh Ioan Roşu); 

                                                    16.12.2018 - Parohia Sf. Haralambie Belu (Pr. Paroh Gheorghe Dogaru). 

 

                                                        Catedrala Mȃntuirii Neamului, de la idee, la făptuire ! 

                                    Ideea construirii unei Catedrale monumentale în Bucureşti a apărut imediat după dobândirea 

Independenţei de stat în urma războiului din 1877-1878. După proclamarea României ca Regat, Regele Carol I înaintează 

Camerei Legislative un proiect de lege relativ la construirea unei Catedrale române în Capitală. În anul 1884, bugetul 

statului prevedea pentru construirea Catedralei din Bucureşti, suma de lei 5.000.000 lei (aur). Această sumă însemna 5% din 

bugetul ţării de atunci. Anii au trecut şi de abia în 1891 guvernul condus de generalul Ioan Em. Florescu hotărăşte organizarea 

unui concurs internaţional pentru proiectarea Catedralei din Bucureşti. Decizia naşte un protest energic din partea arhitecţilor 

români, care doreau numai un concurs național. În anul 1892, la cererea lui Take Ionescu, ministrul Cultelor şi Instrucţiunii 

Publice, Parlamentul a votat diminuarea creditului cu 1.284.437 lei pentru construcţii şcolare. În toţi aceşti ani nu a început 

lucrarea Catedralei pentru că, de la început, a fost ideea ca această clădire să se facă pe bulevard, care pe atunci nu era deschis 

„decât până în strada Colţei”. În anul 1900 se produce o schimbare de atitudine din partea Statului român faţă de acest 

edificiu. Dr. Constantin Istrate, noul ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, în şedinţa Sf.Sinod din 11 mai 1900, după ce 

arată că şi restul de bani rămaşi din creditul din 1884 s-au cheltuit, a propus: „Sf.Sinod să ia sub patronajul său facerea unei 

catedrale în Bucureşti şi să lanseze lista de subscripţie publică pentru strângerea de fonduri”. 

Principalul obstacol în ridicarea Catedralei a fost amplasamentul. Mitropolitul Iosif Naniescu a sugerat ministrului un 

teren potrivit în Bucureşti pentru ridicarea Catedralei, arătând că: „nu este loc mai bun decât la capul Dealului Mitropoliei, 

unde este azi piaţa de zarzavat”. Sf.Sinod a luat în principiu sub patronajul său construirea Catedralei din Bucureşti şi a 

desemnat, împreună cu Ministerul Cultelor, o comisie pentru colectarea fondurilor. Un pas concret, în realizarea unui fond 

pentru construirea Catedralei în București, a fost făcut în noiembrie 1902 de boierul basarabean Vasile Stroescu, un mare 

filantrop, care a donat în acest scop suma de 102.600 lei. Subscripția a fost oprită odată cu izbucnirea Primului Război 

Mondial. După Marea Unire din 1918, demersul pentru înălţarea unei Catedrale în Capitala ţării, drept recunoştinţă adusă 

Bunului Dumnezeu pentru înfăptuirea României întregite, a aparţinut mitropolitului primat Miron Cristea. La rugămintea sa, 

Regele Ferdinand adresează Sf.Sinod, la 10 mai 1920, un hrisov regal prin care se vesteşte hotărârea de a ridica în 

Bucureşti o biserică monumentală în amintirea victoriei armatelor române în războiul de întregire. La 4 februarie 1925 

a luat fiinţă Patriarhia Română, iar la 1 noiembrie 1925 a avut loc întronizarea în scaunul patriarhal a lui Miron Cristea. După 

câteva zile, Patriarhul discută proiectul cu primul ministru Ionel I.C. Brătianu. Stabilirea locului de amplasare al viitoarei 

Catedrale a născut o amplă dezbatere. În acest timp au fost elaborate primele proiecte pentru o Catedrală Ortodoxă în Capitala 

țării, de arhitecții: Petre Antonescu, Ștefan Burcuș, Ștefan Becu, J.D. Traianescu. Analizând propunerile, s-a oprit asupra 

locului de la poalele Dealului Mitropoliei, care nu presupunea decât mutarea halelor de zarzavaturi, fără nicio altă 

expropiere. După alegerea locului s-a  sfințit locul, în ziua de 11 mai 1929, și a fost marcat prin punerea unei troiţe. Din 

păcate, lucrurile s-au oprit aici din cauza crizei economice şi a celui de-Al Doilea Război Mondial. Au venit apoi deceniile 

întunecate ale comunismului. După 1990, proiectul Catedralei a fost readus în actualitate de vrednicul de pomenire Patriarh 

Teoctist, atât spre cinstirea jertfei înaintaşilor pentru credinţă şi unitatea neamului, cât şi a jertfei pentru obţinerea libertăţii de 

sub comunism şi ateism. În anul 1998 se face un pas concret. Domnul Nicolae Noica, ministrul lucrărilor publice și amenajării 

teritoriului, propune Patriarhului Teoctist amplasarea Catedralei în Piața Unirii, în locul pe care-l sfințise și Patriarhul Miron 

Cristea. În ziua de vineri 5 februarie 1999, în parcul din Piaţa Unirii, Patriarhul Teoctist a sfinţit locul şi a aşezat o sfântă 

cruce ca piatră de temelie a viitoarei catedrale a Mântuirii Neamului. Şi acest loc, deşi sfinţit de doi Patriarhi, Miron Cristea, 

în 1929, şi Teoctist, în 1999, va fi schimbat. La 16 februarie 2005 cu adresa 105, Primăria generală a Municipiului Bucureşti 

a propus Patriarhiei „ca cel mai potrivit loc din cele existente ce pot fi puse la dispoziţie” pentru ridicarea construcţiei 

Catedralei „Dealul Arsenalului, considerat cel mai înalt loc din Bucureşti”. La 29 noiembrie 2007 a avut loc slujba de 

punere a pietrei de temelie şi a sfinţirii locului. Patriarhia Română a lansat în ziua de 28 decembrie 2009 licitaţia pentru 

selectarea proiectului Catedralei Mântuirii Neamului. A fost declarată câștigătoare firma SC WANEL EXIM SRL Bacău.  

 

 

 




