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(Tânărul bogat )
Parohia Mărțişor
"Și, iată, venind un tânăr la El, I-a zis: Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică? Iar El a zis: De ce-Mi
zici bun? Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile. El I-a zis: Care?
Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb; Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi
să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte?
Iisus i-a zis: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi
urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi:
Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăţia cerurilor. Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă cămila
prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu. Auzind, ucenicii s-au uimit foarte, zicând: Dar cine
poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputinţă, la Dumnezeu însă toate sunt cu
putinţă. “
Matei 19, 16-26
Bogatul auzise că este viaţă veșnică. El o dorea din cauza bogăţiei sale, cu care dorea să fie veșnic. Aceasta se vede din
tristeţea cu care a plecat de la Cel Vesnic.
Tânărul întreabă: ce are de făcut pentru a dobândi veșnicia? Iisus îi răspunde scurt: poruncile. Tânărul, vrând să atragă atenţia
asupra sa, întreabă, care? – și apoi puţin îi pasă dacă la urmă minte: "Toate acestea le-am păzit din tinereţile mele!" Și mai
nănăjduia și o laudă, de aceea mai și întreabă pe Iisus: "Ce dar imi mai lipsește?" Dar, în loc să primească o laudă înaintea
poporului, primește o demascare. Zici că ai împlinit toate poruncile, că iubesti pe aproapele tău ca pe tine însuţi; iată ai prilejul
să dovedești cu fapta, lucrul care-ţi mai lipsește: "Vinde-ţi averile și le dă săracilor apoi vino de-Mi urmează Mie!"
La această întorsătură a lucrurilor nu se aștepta tânărul fariseu. Averile sale nu erau adunate din iubirea de-aproapelui, ci din
averea de-aproapelui. Pe urmă averea, care nu era toată legitimă, cerea si certificat moral, recunoașterea cinstei și corectitudinei
și toata slava deșartă, la care a trebuit să renunţe rușinat.
Cu această lecţie "a plecat întristat". Trista bogăţie. Pe urma întristării tânărului, Iisus arată marea piedică a lipirii inimii de
bogăţie, cu care nu se poate intra în împărăţie. Ucenicii auzind întreabă înspăimântaţi: "Atunci cine poate să se mântuiască?"
- că fiecare are câte ceva pe lângă inima lui. Dar Iisus le răspunde: "Ceea ce este cu neputinţă la oameni, este cu putinţă la
Dumnezeu". Si Dumnezeu are multe posibilităţi de a dezlega inima bogaţilor de bogăţie. Vinovăţia bogăţiei e că ţine inima
omului legată aici, și deformează omul încât nu mai iubește pe oameni, ci se înarmează împotriva lor. Pentru "cinstitul" bogat,
ceilalţi oameni sunt "hoţi". Bogăţia mărește inegalitatea dintre oameni, care naște ura.
Atitudinea sufletului faţă de bogăţie trebuie să fie ca a unui administrator al bunurilor altuia. Noi suntem iconomi.
Câtă vreme iconomisim averile după legea iubirii de oameni, Stăpânul averii ne-o menţine; dar dacă uzurpăm dreptul lui
Dumnezeu, o pierdem și ne pierdem. Trebuie să fim cu avuţia ca și cum n-am avea-o. "Cei ce se folosesc de lumea aceasta să
fie ca și cum nu s-ar folosi de ea" (I Corinteni 7,31).
Lumea intreagă, condusă după legi împotriva lui Dumnezeu, tot la Dumnezeu ajunge, dar la Dumnezeu ca "sfârșit" al lumii".
Părintele Arsenie Boca, Prislop, Duminica a XII-a, “Cuvinte vii"
Deci, Hristos Domnul ne arată că nu ne putem mântui numai prin evlavie dacă nu suntem şi milostivi, mai ales dacă
avem multe bunuri materiale. Când nu posedăm bunuri materiale sau bani, milostenia noastră se poate arăta prin cuvântul
bun, prin fapta bună, prin sfătuirea bună şi mai ales prin rugăciunea pentru altul. Însă, când avem bogaţii materiale,
milostenia se arata mai ales ajutându-i pe cei săraci.
Ca să fii desăvârşit, trebuie să fii următor lui Hristos, să fii în legătură vie cu Persoana Lui şi să fii milostiv că El, pentru
că El este bogăţia cea veşnică, nelimitată şi netrecătoare. "Aceasta este viaţa veşnică: să Te cunoască pe Tine, singurul
Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis" (Ioan 17, 3).
Din Evanghelia de astăzi vedem şi faptul că nu este uşoară dobândirea desăvârşirii, că schimbarea în bine înseamnă o luptă cu
noi înşine, adesea cu multă întristare. Uneori ne întristăm când Hristos prin Evanghelie ne cheamă să ne schimbăm viaţa în bine,
să dărâmăm idolii lăcomiei şi mândriei ascunşi în inima noastră şi să lăsăm în locul lor să vină lumina şi iubirea lui Hristos Cel
milostiv. Dar toate sunt cu putinţă celui care caută sincer viaţa veşnică şi cere ajutorul său harul lui Hristos.
Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute că prin harul Său să devenim tot mai milostivi, spre slava Preasfintei Treimi şi spre a
noastră mântuire. Amin!
† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române – /www.crestinortodox.ro/
"Când ai bogăție, cugetă cum vei îndura cu vrednicie sărăcia. Când ești fericit, cugetă cum vei îndura cu vrednicie nefericirea. Când te
laudă oamenii, cugetă cum vei îndura cu vrednicie defăimările lor. Iar în toată viața cugetă cum vei muri cu vrednicie" Sf. Nicolae Velimirovici

"Mărturisirea faptelor rele este începutul faptelor bune."

Fericitul Augustin (354 – 430)

1 septembrie – începutul anului bisericesc - Istoria lumii a început cu o sărbătoare. Dumnezeu a făcut
lumina și apoi lumea, iar îngerii se bucurau slăvindu-L pe Dumnezeu… [...].
Din veșnicia plinătății Sale, Dumnezeu Se revarsă în timp, în creația Sa, ca și pe ea, prin Biserica
zidită ca o recapitulare a creației, să o umple de viața Sa veșnică. Zilele (etapele, veacurile – cum le
numește Sf. Maxim Mărturisitorul) creației și toate cele cuprinse în ele au ca și izvor, dar și ca țintă, pe
Hristos – Logosul divin. El este Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul cel nesfârșit al creației și al
timpului. Iar descoperirea lui Iisus Hristos ca și Creator și Mântuitor al lumii pune și începutul anului
bisericesc, al timpului liturgic.
Ca să facă o distincţie tranşantă între kronos (timp liniar) şi kairos (timp favorabil), Biserica, deşi se foloseşte de
calendarul astronomic civil, a ales ca anul liturgic eclesial să nu înceapă la 1 ianuarie, ci la 1 septembrie, pentru că, după
tradiţia moştenită din Legea Veche, în aceasta zi (care era şi începutul anului civil la evrei) s-a început creaţia lumii
şi tot în aceasta zi şi-a început Mântuitorul Hristos activitatea Sa publică, atunci când a citit în sinagogă cuvintele
proorocului Isaia (cap. LXI, 1-2): „Duhul Domnului peste Mine, pentru ca M-a uns ca sa binevestesc săracilor…, să
vestesc anul milei Domnului” (Luca IV, 18-19).
Începutul Anului Nou bisericesc a fost instituit de către Sfinţii Părinţi la Sinodul I de la Niceea, când s-a rânduit să
se sărbătorească data de 1 septembrie ca un început al mântuirii creştinilor, în amintirea intrării lui Hristos în mijlocul
adunării evreilor vestind tuturor ”anul bineplăcut Domnului”.
www.cuvantul-ortodox.ro

,,În delirul, în beția plăcerii păcatului, oamenii proclamă drept bucurie a vieţii nenumarate prostii şi meschinării. Şi
într-adevăr, prostie şi meschinărie este orice lucru care-l indepărtează pe om de Hristos, care nu-i asigură sfinţenia și
nemurirea lui Hristos.”
Sf. Iustin Popovici (1894 – 1979)
2 septembrie – Sf. Ioan Postitorul - Cel întru sfinți părintele nostru Ioan al IV-lea al Constantinopolului, cunoscut
adesea sub numele de Ioan Postitorul, a fost al 23-lea episcop al Constantinopolului, între anii 582–595. A
rămas în istorie drept primul episcop al Constantinopolului care a luat titlul de „patriarh ecumenic”, dar și
pentru nomocanonul (colecție de canoane ale sinoadelor bisericești) său penitențial.
În cadrul Bisericii, Ioan al IV-lea mai este remarcat și ca fiind compilatorul unui nomocanon
penitențial, conținând canoane de pocăință. Ioan al IV-lea a scris nomocanonul său în așa fel încât să
țină cont de pocăința și de intenția bună a omului care-și mărturisește păcatele, precum și de starea
conștiinței lui în procesul de împăcare cu Dumnezeu. În astfel de situații de reală pocăință și
conștientizare a păcatului, nomocanomul sfântului Ioan Postitorul reduce penitențele stabilite de Sfinții Părinți din
vechime la jumătate sau chiar mai mult. De asemenea, el a definit mai exact caracterul și durata penitențelor, cum ar fi
asprimea postului, numărul de metanii pe zi, sau milostenia. Scopul principal al Nomocanonului sfântului Ioan Postitorul a
fost tocmai acela de a adapta canoanele de pocăință, astfel încât ele să reflecte starea de spirit a persoanei care se
mărturisește.
http://ro.orthodoxwiki.org

5 septembrie – Sfântul Prooroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul și Dreapta Elisabeta
"Prea mulţi oameni fac greşeala de a limita Ortodoxia la slujbele Bisericii, la canonul de rugăciuni şi la lectura
ocazională a cărţilor duhovniceşti. Adevărata Ortodoxie presupune însă un angajament care implică toate aspectele vieţii
noastre. Fie eşti ortodox permanent şi în fiecare zi, în orice situaţie a vieţii – fie nu eşti cu adevărat ortodox. De aceea
trebuie să ne formăm o concepţie de viaţă ortodoxă şi să o asumăm existenţial." Părintele Serafim Rose (1934 – 1982)

Programul săptămânii 31 august – 7 septembrie 2014
Ziua

ORA

Duminică 31 august
Duminică 31 august
Luni
01 septembrie
Marţi
02 septembrie
Miercuri 03 septembrie
Vineri
05 septembrie
Vineri
05 septembrie
Sâmbătă
06 septembrie
Sâmbătă
06 septembrie
Duminică 07 septembrie
Duminică 07 septembrie
Luni
08 septembrie

8 - 12
18 - 19
18 - 19
9 - 11
9 - 11
18 - 19
8 – 11
17 – 18
8 - 12
17 - 19
8 - 12

Slujbe
-

Sf. Liturghie (Tânărul bogat) – Pr. Ticu
Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr. Ticu
Acatistul Sf.Arhangheli – Pr. Ticu
Program administrativ (zi liberă)
Sfinţirea mică a apei – Pr. Ticu
Taina Sfântului MASLU
Slujba acatistului – Pr. Ticu
Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiţi – Pr. Ticu
Vecernia duminicii dinaintea Ȋnălţării Sfintei Cruci – Pr. Ticu
Sf. Liturghie (Duminica dinaintea Ȋnălţării Sfintei Cruci) – Pr. Ticu
Vecernia și acatistul Nașterii Maicii Domnului – Pr. Ticu
Sf. Liturghie (Nașterea Maicii Domnului) – Pr. Ticu

