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(Dregătorul bogat –păzirea
poruncilor)
”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)
Vedeți, fraților, că acest tânăr a venit cu mare evlavie înaintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos să-I ceară un sfat: cum ar
putea să intre în viața cea veșnică. Mântuitorul i-a arătat că pentru a intra în viața veșnică trebuie să păzească poruncile date de
Dumnezeu lui Moise. Tânărul a zis că toate le-a păzit din tinerețile sale. Auzind Mântuitorul aceste cuvinte, a spus: “Încă una îți
lipsește. Vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri și vino de-mi urmează Mie” (Luca 18, 22).
Prin aceste cuvinte Mântuitorul i-a arătat calea cea înaltă a desăvârșirii care este mai presus de poruncile Legii Vechi. Cu alte
cuvinte Mântuitorul i-a spus: "Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile cele date de Dumnezeu lui Moise. Iar dacă voiești să fii
desăvârșit mergi, vinde-ți averile tale și le dă săracilor și vino de urmează Mie“. Iar el auzind acestea, s-a dus întristat că avea avere
multă” (Luca 18, 23). Vedeți cât de mare piedică în calea mântuirii, și mai ales a desăvârșirii, este averea pentru acela care o iubește
și își lipește inima de ea? Vedeți pentru care pricină Mântuitorul a zis: “Căci cu anevoie va intra bogatul în Împărăția Cerului”
(Matei 19, 23) și că “mai lesne este să treacă funia corăbiei prin urechile acului, decât bogatul să intre în Împărăția lui
Dumnezeu?” (Luca 18, 25).
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”
(Psalm 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). Amin.
Arhim. Ilie Cleopa - www.doxologia.ro/viata-bisericii
Ce se spune aici este de o mare putere. O mare greutate se află în cuvintele acestea. Cu ce alte cuvinte ar fi putut Hristos arăta
mai cu tărie că cel bogat n-ar trebui să-și pună nădejdea în averile sale, decât prin acestea? … Moral, acestea pot fi aplicate la orice
păcătos sau orice bogat trufaș. Vameșul, când nu îndrăznea să-și ridice ochii la Dumnezeu, recunoștea povara păcatelor sale și era
precum o camilă. Prin mărturisirea păcatelor sale, mai ușor va trece vameșul prin urechile acului, decât va intra fariseul în împărăția
cerurilor. Fariseul era mândru în rugăciune, lăudându-se cu nevinovăția sa și mult prea încrezător în mărirea sa. El a nesocotit mila,
s-a declarat pe sine drept și l-a judecat pe celălalt. Mai degrabă l-ar fi înfruntat pe Domnul, decât să-I ceară mila Sa (Lc.18, 9-41).
Dacă cineva se cutremură cugetând la camilă, cu atât mai mult să se înfricoșeze la cel ale cărui fapte sunt mai urâte decât o camilă.
Sf.Ambrozie al Milanului - www.doxologia.ro

Perioada postului este una de pregătire nu numai trupească, ci mai ales sufletească pentru a pătrunde în taina Betleemului care este, prin
Nașterea Domnului, începutul mântuirii noastre. De aceea, creștinii sunt îndemnați mai ales în timpul postului să se spovedească și, dacă
primesc binecuvântare de la duhovnic, să se împărtășească cu Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Creștinul nu trebuie să uite
că pregătirea sa pentru Crăciun nu este doar una culinară și mercantilă, ci una duhovnicească, când omul își primenește sufletul pentru a
sărbători creștinește Crăciunul. Capătul timpului de postire pentru Nașterea Domnului este tocmai punctul său culminant, ziua Ajunului
Crăciunului, când Biserica ne îndeamnă să o petrecem în postire adâncă și pregătire în chip duhovnicesc pentru marea sărbătoare. Pentru a
ajunge la bucuria Crăciunului, Biserica ne cheamă pe fiecare în parte să ne jertfim trupurile prin postire pentru a ne hrăni sufletul din bucuriile
duhovnicești ale postului care să ne ducă la fericirea trăită de păstori atunci când îngerii le-au vestit: „Vi s-a născut astăzi Mântuitor, Care
este Hristos Domnul, în Cetatea lui David. Și acesta vă va fi semnul: Veți găsi un Prunc înfășat, culcat în iesle” (Luca 2, 11-12) și să cântăm
imnul de bucurie îngerească: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14).

1 decembrie – Despre Ziua Naţională a României și Construirea Catedralei Mântuirii Neamului, care este un vechi proiect de peste 130 ani.
După Războiul de Independență din anul 1877, când bulgarii au hotărât construirea CatedraleiAlexandru Nevski din Sofia, ca expresie de recunoştinţă faţă de soldații
căzuți pentru independența Bulgariei de sub Imperiul Otoman, regele Carol I (1866-1914) a promulgat Legea nr. 1750/1884 în care se preciza necesitatea
construirii unei catedrale ortodoxe în București. Prin aceeași lege, Statul român aloca un buget de 5 milioane de lei pentru construirea acesteia,
sumă care reprezenta aproximativ 5% din bugetul țării, însă, din nefericire, începerea lucrărilor a fost amânată. Primul patriarh, Miron Cristea
(1925-1939), a reluat ideea construirii Catedralei Mântuirii Neamului, mai ales după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, ca fiind un deziderat
național. În prezent, proiectul a devenit o realitate, construcția este avansată şi poate fi finalizată până în anul 2018. Afirmația domnului deputat Remus Cernea că
obiectivul Catedrala Mântuirii Neamului nu ar trebui să se mai afle în programul România 100, menit să marcheze, în anul 2018, o sută de ani de la constituirea
Statului unitar Român, arată lipsa de respect și de adeziune a domnului Remus Cernea față de istoria și credinţa poporului român. Catedrala Patriarhală de pe Dealul
Mitropoliei, construită în urmă cu peste 350 de ani (1656-1658) ca biserică de mănăstire, având doar provizoriu statutul de catedrală, stabilit de Patriarhul Miron Cristea
în anul 1925, nu mai corespunde astăzi cerințelor liturgice, pastorale şi de reprezentare ale BOR. Dacă până în anul 1990 Sfântul Sinod era format doar din 12 membri,
în prezent numărul ierarhilor este de 53. În acelaşi timp, capacitatea actualei Catedrale Patriarhale din Dealul Mitropoliei este de aproximativ 500 de persoane. Toate
catedralele şi bisericile mari construite după anul 1990 în alte orașe ale României au primit sprijin financiar de la bugetul central sau de la
bugetele locale, potrivit Constituției României (art. 29-30), Legii Cultelor nr. 489/2006, O.G. 82/2001 şi H.G. nr. 1470/2002. Autorităţile Statului
român au înţeles necesitatea construirii Catedralei Mântuirii Neamului ca necesitate practică, dar şi ca simbol al demnității şi unității naţionale prin adoptarea în
unanimitate a Legii Catedralei nr. 261/2005, precum şi ca o reparație morală pentru bisericile demolate sau translate din Bucureşti pentru a construi în locul lor
Casa Poporului. În art. 1 alin. (2) al acestei legi se prevede că fondurile necesare construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii
Neamului vor fi asigurate de Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, de către Guvernul României, în limita alocărilor bugetare anuale, precum
și de organele administrației publice locale. În acest context, aprobarea iniţiativei legislative a domnului Remus Cernea ar constitui o discriminare între Catedrala
Mântuirii Neamului și orice alt locaș de cult, al oricărui cult religios recunoscut din România, sprijinit financiar de către stat. Menţionăm că în alte state din lume,
marile catedrale s-au construit şi cu sprijinul financiar al Statului sau prin acordarea de facilități fiscale pentru societățile comerciale care au contribuit la edificarea
acestora. De exemplu, Catedrala Națională din Washington DC (SUA), Catedrala Iisus Mântuitorul din Moscova (Rusia), Catedrala Sf.Sava din Belgrad (Serbia) etc.
Viitoarea Catedrală Patriarhală sau Catedrala Mântuirii (eliberării) Neamului va fi un obiectiv arhitectural şi turistic important pentru Bucureşti, singura capitală
europeană care nu are încă o Catedrală reprezentativă pentru credinţa majorității locuitorilor săi (două milioane de creștini ortodocși). După cum
sume importante de bani au fost alocate de la bugetele de stat centrale și locale pentru Biblioteca Naţională, Teatrul Național şi Arena Națională, obiective reprezentative
din București, deși nu toți cetăţenii merg la bibliotecă, teatru sau stadion, tot astfel este justificat şi sprijinul financiar de la Stat pentru Catedrala Mântuirii Neamului.
Atitudinea ostilă a domnului Remus Cernea faţă de noua Catedrală s-a manifestat şi în anul 2007, când Asociația Solidaritate pentru libertate de conștiință,
condusă pe atunci de dânsul, a pierdut definitiv și irevocabil în fața instanțelor judecătoreşti o acțiune în contradictoriu cu Patriarhia Română. Domnul Remus Cernea
ignoră cu bună-ştiinţă mențiunea explicită din Legea cultelor nr. 489/2006, potrivit căreia Cultele religioase recunoscute pot beneficia, la cerere, de
sprijin material din partea statului pentru cheltuielile privind… construcții noi (art. 10 alin 6). În concluzie, recenta inițiativă legislativă provocatoare
a domnului Remus Cernea are ca scop legiferarea de către Parlamentul României a unei interdicţii de finanţare a viitoarei Catedrale Patriarhale, iniţiativă care intră în
contradicție cu Constituția României (art. 30) şi Legea cultelor nr. 489/2006.
(Biroul de presă al Patriarhiei Române / 25.11.2015)
Programul săptămânii 29 noiembrie – 6 decembrie 2015
Duminică
Duminică
Duminică
Luni
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică

Ziua
29 Noiembrie
29 Noiembrie
29 Noiembrie
30 Noiembrie
30 Noiembrie
1 Decembrie
2 Decembrie
3 Decembrie
4 Decembrie
4 Decembrie
5 Decembrie
5 Decembrie
6 Decembrie

ORA
8 - 12
16 – 17
17 – 19
8 - 12
17 - 18
10 - 11
9 - 10
9 – 11
17 – 18
8 – 11
17 – 19
8 - 12

Slujbe
- Sf. Liturghie (Dregătorul bogat-Păzirea poruncilor) – Pr.Dragoș
- Vecernia și acatistul Sf.Apostol Andrei
- Sf.MASLU de obște – cu preoţi invitaţi din parohiile vecine
- Sf. Liturghie (Sf.Apostol Andrei) – Pr.Dragoș
- Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoș
- Te Deum – Pr.Dragoș
- Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoș
- Program administrativ (zi liberă)
- Taina Sf.Maslu
- Slujba acatistului – Pr.Dragoș
- Sf.Liturghie și pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoș
- Vecernia, acatistul Sf.Nicolae și Litia – Pr.Ticu
- Sf. Liturghie (Tămăduirea femeii gârbove și Sf.Nicolae) – Pr.Ticu

