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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) 

Reacţia 
Reacţia bogatului dregător, una cu reacţia noastră. Când ni se cer lucruri legate de filosofia credinţei, de mărturisirea cu gură a 

crezurilor noastre, când expunem cele pe care le credem, suntem eroici. Plini de râvnă şi soluţii pentru alţii. Când vine însă 

vorba de propria noastră viaţă, dezastru. Când este să trecem dinspre ştiinţa creştină spre viaţa creştină, lucrurile se complică. 

Or, aici este esenţa creştinismului! Hristos nu S-a întrupat în nici un caz pentru a ne învăţa texte pe de rost, pentru a ne 

face noi biblioteci de exegeze, dicţionare de termeni creştini, teze de doctorat adormite în praful memoriei bibliotecilor. 

Hristos a venit ca, întrebat de fiecare dintre noi „Ce să fac ca să moştenesc viaţa cea de veci", fiecăruia dintre noi să-i 

adreseze răspunsul necesar, chiar dacă el nu este cel scontat. Răspunsul Său are astfel o parte pentru fiecare şi o altă 

comună, care a devenit sensul deplinătăţii în Hristos a lumii: „Vino şi urmează Mie!" 

Înţepenirea sufletească 

Nu ştiu ce a dat reacţia de fugă a dregătorului. Sfatul de a vinde tot sau cererea prietenească de a-L urma pe El, pe Hristos? 

Pentru că de multe ori am remarcat că renunţăm uşor la cele ale noastre, mai ales când nu le prea avem, dar foarte greu la 

noi, la cele din noi la care ţinem, la idolii noştri dinăuntru, catapetesmele noastre de minciuni din care ne hrănim viaţa, ca 

ea să fie suportabilă. Exemplele cele mai la îndemâna sunt în noi înşine. De multe ori şi în multe chipuri am renunţat la lucruri 

care ni se cuveneau, dar ce greu la cele care credeam că ni se cuvin, la cele care ne încăpăţinăm să credem că ne reprezintă, că 

sunt valorile care ne reprezintă cel mai bine! De aceea cred că mai greu i-a fost dregătorului greu de urmarea lui Hristos nu 

lepădarea de avere, Mântuitorul descoperindu-ne încă o dată că nu bogăţia este problema, ci înţepenirea sufletească pe care 

o produce ea. 

Căutam răspunsuri semipreparate 

Textul mai este actual? Sigur. Doar atât că, astăzi, noi L-am întreba pe Hristos cum să facem bani, cum să trăim cât mai mult, 

cum să ne ascundem păcatele, cum să şmecherim viaţa, sau prostii de genul când vine cutremurul?, dacă există marţieni sau 

nu... Ce mai, am face un talk-show cu Hristos, penibili şi plini de ifose. De ce? Pentru că mântuirea şi-a pierdut din centralitate, 

s-a rupt sufletul nostru de marile întrebări, căutăm răspunsuri semipreparate, călduţe, care să nu ne tulbure amiezele şi nopţile, 

să nu ne tulbure dregătoriile tulburi din care ne câştigăm părutele noastre veşnicii. Este actual textul? Sigur. Ce interesant ar 

suna acest text rostit mai des de politicienii noştri locali, naţionali şi, mai nou, europeni. Ce valoare au rostirile lor în raport cu 

veşnicia, cu Hristos, cât din averile făcute pe seama surogatelor de dragoste politică rezistă la acel „Vino după mine!". Sigur 

este actual. Citiţi-l mai des, inclusiv păstorilor voştri sufleteşti, aduceţi-le aminte, cu timp şi fără timp, că esenţa mântuirii lor 

este mergerea cu Hristos, pe Cale, fără falsuri în rostire şi trăire. Şi nu pierdeţi din vedere că atunci când Îl întrebaţi pe 

Hristos despre cele pe care le aveţi de făcut, s-ar putea să nu vă dea răspunsul pe care-l aşteptaţi, pe gustul vostru, ci pe sufletul 

Lui. Aici este cheia finalului acestei Evanghelii: „Ceea ce este cu neputinţă la oameni, este cu putinţă la Dumnezeu" (Lc 18). 

Hristos este Răspunsul! 

Despre acea deşertare de orgoliu şi slavă vorbeşte Hristos! El este primul care face exerciţiul acesta al lepădării de Sine, 

pentru a ne face posibile şi apropiate toate cele necesare Cerului. Hristos este Răspunsul! De aici valoarea dumnezeiască a 

întrebării „ce să fac ca să moştenesc viaţa cea de veci". Hristos spune să ne facem EL. Ca atunci când ne întrebau, mici fiind, 

ce vrem să ne facem când o să fim mari. Hristos să ne facem, urmându-L. 

Pr. Conf. Univ. Dr. Contantin Necula – www.crestinortodox.ro 

“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.doxologia.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                    Programul săptămânii  25 noiembrie  –  2 decembrie  2018 

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

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

Luni                26 noiembrie 17 – 18 - Acatistul Sf.Stelian, ocrotitorul copiilor – Pr.Ticu 

Marți              27 noiembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri         28 noiembrie           9 - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Ticu 

Joi                   29 noiembrie         17 – 19 - Vecernia, acatistul Sf.Ap.Andrei şi Litia – Pr.Ticu 

Vineri             30 noiembrie            8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Ap.Andrei, cel Întȃi Chemat) – Pr.Ticu 

Vineri             30 noiembrie 17 – 18 - Slujba acatistului - Pr.Ticu 

Sâmbătă          1 decembrie          8 – 11 - - Sf.Liturghie  şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Ticu 

Sâmbătă          1 decembrie         17 – 18 - Vecernia duminicii  a 31-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică         2 decembrie            8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea orbului din Ierihon) – Pr.Dragoş 

Duminică         2 decembrie         17 – 19 - Sf.MASLU de OBŞTE (parohia Mărţişor) – preoţii 

 

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

                        Luni, 26 noiembrie – Sf.Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor; 
                        Vineri, 30 noiembrie – Sf.Apostol Andrei, cel Întȃi Chemat, ocrotitorul Romȃniei; 

                                                
                  30 noiembrie - Sf. Apostol Andrei ne aduce aminte că suntem un popor cu o credință de origine apostolică  

                 „Avem în 30 noiembrie sărbătoarea încreștinării poporului român prin pomenirea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul  
                  României și la 1 decembrie Ziua Națională. Avem două zile apropiate: 30 noiembrie care este ziua unității noastre 

spirituale în credința apostolică și 1 decembrie ziua unității noastre naționale prin voință patriotică. Sf. Apostol Andrei ne aduce 
aminte că suntem un popor cu o credință de origine apostolică, un popor care a păstrat această credință apostolică în pofida multor 
încercări și suferințe și mai ales în timpul năvălirii popoarelor migratoare care, deși au trecut peste teritoriul țării noastre, nu au reușit să ne 
smulgă credința apostolică primită de la Sf. Apostol Andrei”.                                                                          + PF Daniel, Patriarhul României 

            La 1 decembrie 2018 comemorăm 100 de ani de la desăvârșirea statului național român, realizată prin unirea 

provinciilor românești cu România. La început a fost unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918), mai apoi unirea 

Bucovinei cu România (28 noiembrie 1918), iar în final unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Țara 

Mamă, România (1 decembrie 1918). Cele trei uniri formează împreună Marea Unire de la 1918.  
                                       Rugăciunea citită în bisericile ortodoxe din Ardeal și Alba Iulia, în ziua Unirii 1918. 

                                     Doamne Dumnezeul nostru,Tu ești Părintele nostru; Tu ai văzut strămutarea părinților noștri și ai  

                                     auzit strigarea lor, căci se făcuseră ei ca floarea în brumă și plecat spre pulbere era sufletul lor, și  

                                      trupul lor lipit de pământ.  Tu ai împlinit și cu noi ceea ce ai făgăduit de mult. Sfârma-voiu jugul  

                                     de pe tine și voiu rupe legăturile Tale; lărgi-voiu hotarele Tale, aduna-vă-voiu dintre popoare și vă 

voiu strânge din țările unde sunteți împrăștiați; Restatornici-voiu judecătorii Tăi ca mai înainte, și sfetnicii Tăi ca la început. 

Tu, Doamne, cel ce deslegi pre cei ferecați în obezi și ridici pe cei surpați, ajutatu-mi-ai de am bătut războiul cu veselie și 

am gonit pe fiii trufiei. Mântuire ai trimis și nouă, poporului Tău, și tăte marginile pământului văd mântuirea 

Dumnezeului nostru.   Tu, Doamne, sălășluit-ai mărirea în pământul nostru, căci întorcând-Te, Dumnezeule, ne-ai înviat 

pre noi, și norodul tău se veselește de tine. 

Cunoaștem, Doamne, că ai împlinit cuvântul Tău, că împărăția de la un neam la altul se mută, pentru strâmbătăți și 

sumeții și că numai dreptatea înalță neamul iar păcatele împuținează semințiile.  Cunoaștem, Doamne, și mărturisim că și 

acum abaterile noastre multe sunt; păcătuitu-Ți-am; după iubirea de argint ne-am abătut; uitat-am că pe sine se perde cela 

ce ia daruri și că mai bun e puținul celui drept, decât avuția multă a păcătoșilor. Păcătuitu-Ți-am și noi și părinții noștri, și 

străinii vor iarăși să strămute hotarele noastre. 

Doamne, aducemu-ne aminte de cuvântul Tău, că drumul păcătoșilor este netezit cu pietre și la sfârșitul lui este groapa 

iadului; rugămu-ne deci, Ție, Dumnezeului nostru, cel ce ne ispitești pre noi ca și pe părinții noștri; Tu știi, că nu este om 

care să nu greșească; milostivește-Te spre noi și ne binecuvântă, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește. 

Doamne, Dumnezeul nostru, pace dă nouă pace peste pace, celor de departe și celor de aproape; Doamne, mântuește-ne, 

și ne curățește de păcatele noastre, pentru numele Tău; îndreptează urmele noastre și faptele noastre, ca să locuim în locul 

acesta și să luăm mărire mare și nume vecinic și să lăudăm numele Tău cel sfânt. 

Veniți, deci, să ne închinăm și să cădem Domnului și să plângem Înaintea Lui și să îi făgăduim, zicând: Iată, noi și 

feciorii și fetele noastre, și frații și surorile noastre, umbla-vom întru așezământul legii părinților noștri. 

Și-acum, Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul cel Mare, cel puternic, cel înfricoșat, cel ce păzești legământul și mila, 

cel ce șezi pe Heruvimi, Tu singur ești Dumnezeu, al tuturor împărățiilor pământului; Iată, noi venim la Tine că Tu ești 

Dumnezeul nostru, Tu înviezi toate și Ție se închină oștile cerurilor, și a Te cunoaște pre Tine, dreptate desăvârșită este. 

Adă-Ți aminte, Doamne de toate soborniceștile și apostoleștile Tale biserici, cari se întind pre pământ, de la o margine 

până la alta, de toate popoarele și de toată turma Ta. Varsă întru inimile noastre, ale tuturora, cereasca Ta pace, și ne 

Dăruiește și nouă pace în viața aceasta. 

Îndreptează pe Regele nostru, Oastea, Diregătoriile, Sfaturile, Comunitățile, dimpreună cu intrările și ieșirile noastre, în 

pace… Păzește, Doamne, Stăpânia robului Tău, a drept credinciosului și de Hristos iubitorului nostru Rege. Supune-i Lui, 

Dumnezeule, pe tot vrăjmașul și potrivnicul din lăuntru și dinafară. Umbrește d-asupra capului Lui în vreme de război și 

pune pe urmașii Lui pe tronul Lui. 

Adă-Ți aminte, Doamne, și de frații noștri cei din robie, și le dă lor să afle mila și compătimire la cei ce i-au robit pre ei. 

Adă-Ți aminte, Doamne, și de păcătoșii și nevrednicii robii Tăi, și șterge păcatele noastre, ca un bun și de oameni iubitor 

Dumnezeu.  Ție, Doamne fie slavă și putere, și laudă, și biruință, și tărie, că Tu stăpânești toate celea din Ceruri și de pre 

pământ.  Binecuvântat fie Domnul din veac și până în veac, amin și amin.               Miron Cristea, Episcop de Caransebeș 

 

 

 

 




