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”Si iată, un învăţător de lege s-a ridicat, ispitindu-L si zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să mostenesc viaţa de veci? Iar 

Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citesti? Iar el, răspunzând, a zis: Să iubesti pe Domnul Dumnezeul tău din toată 

inima ta si din tot sufletul tău si din toată puterea ta si din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Iar El i-a zis: 

Drept ai răspuns, fă aceasta si vei trăi. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Si cine este aproapele meu? Iar 

Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, si a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat si l-au 

rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea si, văzându-l, a trecut pe alături. De 

asemenea si un levit, ajungând în acel loc si văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el si, 

văzându-l, i s-a făcut milă, Si, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn si vin, si, punându-l pe dobitocul său, l-a 

dus la o casă de oaspeţi si a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat gazdei si i-a zis: Ai grijă de el si, ce vei mai 

cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da. Care din acesti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: 

Cel care a făcut milă cu el. Si Iisus i-a zis: Mergi si fă si tu asemenea.”                                                                (Luca 10, 25-37) 

  Trebuie să știm și să înțelegem că tatăl tuturor răutăților și izvor a tot vicleșugul este diavolul. Acesta cu viclenie a înșelat 

la început pe strămoșii noștri Adam și Eva și cu înșelăciunea cea vicleană i-a scos din rai (Fac 3, 1; II Corinteni 11, 3). Dumnezeu 

urăște pe omul viclean (Psalm 5, 6). Sfânta și dumnezeiasca Scriptură arată că „inima omului este mai vicleană decât orice și 

foarte stricată! Cine o va cunoaște?” (Ieremia 17, 9). Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a arătat că vicleșugul este un păcat care, 

împreună cu altele, își are izvorul și rădăcina în inima omului, zicând: „Căci dinlăuntru, din inima omului ies cugetele cele rele, 

desfrânările, bețiile, uciderile, adulterul, lăcomia, vicleșugurile, înșelăciunile, pizma, hula, trufia, ușurătatea” (Marcu 7, 21-22). 

Omul fățarnic este nesincer, prefăcut, fals și viclean, căci una gândește și alta vorbește. Cuvântul lui este da, iar lucrul său nu. 

Oamenii fățarnici cinstesc pe Dumnezeu numai cu buzele, după cum arată Sfânta Scriptură, zicând: „Poporul acesta se apropie de 

Mine, numai cu gura și cu buzele Mă cinstește, iar cu inima este departe de Mine” (Isaia 29, 13), și dumnezeiescul prooroc 

Ieremia, arătând același lucru, zice: „Aproape ești Tu, Doamne, de gura lor, dar departe de inima lor” (Ieremia 12, 2). Oamenii 

fățarnici sunt cucernici numai la arătare (II Timotei 3, 5). Mântuitorul nostru Iisus Hristos a asemănat cu aluatul păcatul fățărniciei, 

zicând către ucenicii Săi: „Păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia” (Luca 12, 1). Dar de ce Mântuitorul a asemănat cu 

aluatul pe fățarnici? Iată de ce! 

De aceea și Sfântul Apostol Petru îndeamnă pe toți creștinii să fugă de vicleșug și fățărnicie (I Petru 2, 1). Păcatul fățărniciei 

duce pe mulți la erezie, la rătăcire și este, nu numai un prilej de sminteală, ci și de pierzare pentru mulți. Marele Apostol Pavel 

a arătat că în vremile cele de apoi, mulți fățarnici și vicleni se vor arăta: „Duhul grăiește lămurit, zice el, că în vremile cele de apoi 

unii se vor depărta de la credință, luând aminte la duhurile cele înșelătoare și la învățăturile diavolilor prin fățărnicia unor 

mincinoși, care sunt osândiți în cugetele lor” (I Timotei 4, 1-2). 

Dumnezeu pe oamenii fățarnici îi socotește urâciune (Isaia, 1, 11-14); oamenii fățarnici se cunosc după faptele lor (Matei 7, 15-

20). Pedeapsa lui Dumnezeu ajunge pe cei fățarnici (Marcu 12, 40; Iov 15, 24). Fățarnicii mai ales în vremurile din urmă se vor 

arăta (I Timotei 4, 2; II Timotei 3, 5) De oamenii fățarnici trebuie a fugi și a ne îndepărta (II Timotei 3, 5-6). 

Iată până la câtă întunecare și înșelare spirituală ajunge omul cel viclean, fățarnic și iubitor de argint. 

Vă rog, frații mei, să fugiți ca de moarte de păcatul vicleniei și al fățărniciei și ce aveți în inimă aceea să aveți și pe buze. 

Să nu fim fățarnici în fapte și în cuvinte, ca să nu cădem în osânda lui Iuda vânzătorul. Să vă creșteți copiii în frica de Dumnezeu, 

învățându-i să nu spună minciuni, să asculte, să iubească Biserica, rugăciunea, milostenia și citirea cărților sfinte. 

Așa de vom face, vom fi în pace și cu Dumnezeu și cu aproapele nostru și vom avea pacea și bucuria Duhului Sfânt în inima și 

conștiința noastră. Amin.                                                                                              Arhim. Ilie Cleopa  -  www.doxologia.ro 
 

 

Limbajul faptelor bune săvârșite în situații concrete, este mai convingător decât orice vorbire pentru oamenii aflați în nevoi 
Îndemnul cuprins în pilda samarineanului milostiv este să arătăm iubire față de aproapele prin fapte, nu doar prin cuvinte: 

„Pilda samarineanului milostiv nu conţine doar o istorioară frumoasă, ci ea este pentru noi toți un program, un îndemn la fapte 

bune, iar dacă lucrăm cu iubire și bucurie pentru mântuirea altora, lucrăm și pentru propria noastră mântuire, deoarece harul 

iubirii milostive a lui Hristos unește pe aproapele care ajută cu aproapele care este ajutat. Desigur, putem rosti predici frumoase 

despre iubirea de Dumnezeu și de aproapele, dar limbajul faptelor bune săvârșite în situații concrete, fapte izvorâte din iubire 

sinceră, smerită și milostivă, este mai convingător decât orice vorbire pentru oamenii aflați în nevoi, răniți de patimi, suferinzi de 

boală, sărăcie sau singurătate. E necesar ca Biserica să organizeze cât mai multe programe de ajutorare a celor aflaţi în 

dificultate și împreună cu statul, cu diferite instituții sau organizații şi sponsori să contribuie la alinarea suferinței lor. Astfel, mulți 

oameni vor simți că Bunul samarinean nu este o pildă din trecut, ci este iubirea lui Hristos lucrătoare și în prezent”. 

Preafericitului Părinte Patriarh Daniel – basilica.ro 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

Programul săptămânii  13 noiembrie – 20 noiembrie 2016 

                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică       13 noiembrie     8  - 12 - Sf.Liturghie (Pilda samarineanului milostiv) - Pr.Ticu 

Duminică       13 noiembrie    17 – 18 -  Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu 

Luni               14 noiembrie    17 – 18 -  Acatistul  Sf.Arhangheli - Pr.Ticu 

Marţi             15 noiembrie  - Inceputul Postului Crăciunului 

Miercuri        16 noiembrie     9  - 10 - Sfinţirea mică a apei  - Pr.Ticu 

Joi                  17 noiembrie  - - Program administrativ  (zi liberă) 

Vineri            18 noiembrie     9  - 11 - Taina Sf.MASLU 

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

Sâmbătă        19 noiembrie      8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi  - Pr.Ticu 

Sâmbătă        19 noiembrie       17 – 18 -  Vecernia Duminicii a 26-a după Rusalii - Pr.Dragos 

Duminică       20 noiembrie       8  - 12 - Sf.Liturghie (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina) - Pr.Dragos 

Duminică       20 noiembrie    17 – 19 -  Vecernia Intrării în Biserică a Maicii Domnului - Pr.Dragos 

         13 nov. - Sf.Ioan Gură de Aur (347 – 407)             14 nov. – Sf.Grigorie Palama   

 15 nov. – Sf.Cuv.Paisie de la Neamţ       16 nov. – Sf.Ev.Matei           17 nov. – Sf.Grigorie Taumaturgul 

                              Sfântul Ioan Gură de Aur despre taina postului minţii  (extras din Omilii la Postul Mare)       

                           Precum după sfârşitul iernii, când începe vara corăbierul duce în mare vasul său, ostaşul curăţă armele sale şi  

                      îşi pregăteşte calul său de război, lucrătorul de pământ îşi ascute secera, călătorul începe cu curaj călătoria sa cea  

                      îndelungată şi luptătorul se găteşte pentru arenă, aşa şi noi, când a sosit timpul postului, ca o vară a sufletului,  

                      precum ostaşii să curăţim armele noastre, precum lucrătorii de pământ să ascuţim secerile noastre, precum  

                      corăbierii împotriva valurilor, poftelor celor fără de rânduială să opunem cugetările cele sfinte, precum călătorii  

                      să începem călătoria la cer şi precum luptătorii să ne gătim pentru luptă. Căci creştinul este un lucrător de 

pământ, un corăbier; un ostaş, un luptător şi un călător.  

Dacă tu eşti luptător, trebuie să păşeşti pe locul luptei dezbrăcat; dacă eşti ostaş, trebuie să te arăţi la bătălie înarmat. Cum 

însă sunt cu putinţă: totodată a fi dezbrăcat şi înarmat? Ascultă! Dezbracă-te de treburile lumeşti şi vei fi gol ca un luptător, 

armează-te cu armele duhului şi vei fi înarmat ca un ostas;  dezbracă grijile cele vremelnice, căci timpul postului este un timp de 

luptă, armează-te cu armele duhului, căci nouă ne stă înainte un greu război împotriva Satanei şi a puterii lui. De aceea noi 

trebuie să ne dezbrăcăm, pentru ca diavolul să nu se poată apuca de nimic, şi să fim înarmaţi din toate părţile, pentru ca să 

nu putem fi răniţi de nicăieri. Lucrează acum ogorul sufletului tău, smulge spinii şi pălămida, seamănă în locul lor cuvântul lui 

Dumnezeu, pune şi sădeşte plantele cele frumoase ale înţelepciunii, şi atunci tu vei fi un duhovnicesc lucrător de pământ. Secera 

duhului tău, care se tocise prin necumpătare, prin post iarăşi se va ascuţi; pregăteşte-te de călătorie la cer, păşeşte pe calea cea 

aspră şi îngustă, căci cel subţiat prin post poate mai uşor să treacă prin uşa cea strâmtă. Furtuna patimilor trebuie acum să o 

linişteşti, valurile poftelor celor fără rânduială să le domoleşti, corăbioara sufletului tău să o scapi, să întrebuinţezi toată prevederea 

şi vei fi un cârmaci duhovnicesc. La toate acestea postul ne dă prilej şi învăţătură. Eu însă înţeleg nu postul cel obişnuit, ci 

postul cel adevărat, adică nu numai înfrânarea de la mâncare, ci încă şi înfrânarea de la păcate; căci nu, singur postul 

bucatelor în sine, ci numai postul cel adevărat poate mântui pe om. 

Aşadar, pentru ca noi să nu ne ostenim în zadar si să ni se răpească folosul postului, să cercetăm cum şi în ce chip trebuie să 

postim. Fariseul acela din Evanghelie încă postea (Lc. 18, 10 şi urm.), dar aceasta nu i-a folosit la nimic, ci s-a întors deşert în casa 

sa, pe cand vameşul, care nu postise, 1-a întrecut. Ninivitenii au postit şi iarăşi au dobândit harul lui Dumnezeu. Dar şi jidovii 

posteau, fără ca aceasta să-i fi mântuit. Dar, ce însuşiri a avut postul ninivetenilor si prin ce au îmblânzit ei mânia cea mare a lui 

Dumnezeu. Era oare postul lor numai înfrânare de mâncare şi îmbrăcarea hainelor de jale ? Nicidecum, ci era o schimbare a 

toată viaţa lor.  

Cinstea postului stă numai în înfrânarea de la mâncare, ci întru înfrânarea de la păcate, iar cine mărgineşte postul său numai la 

a nu mânca, acela necinsteşte postul mai mult. Tu posteşti! Bine, dar arată-mi aceasta prin fapte ! Prin ce fapte ? – întrebi tu. Iată: 

când vezi un sărac, fie-ţi milă de dânsul; când vezi un vrăjmaş, împacă-te cu dânsul. De vezi pe aproapele tău norocit, nu-l 

pizmui. Ţine ochii tăi în frâu, ca să nu arunce priviri poftitoare şi necurate. Nu numai gura ta trebuie să postească, ci încă şi 

ochii şi urechile, picioarele şi mâinile şi toate membrele trupului tău. Mâinile tale să postească rămânând curate de averea cea 

nedreaptă şi de lăcomia câştigului. Picioarele tale trebuie să postească nemergând la desfătările cele necuviincioase. Ochii trebuie să 

postească neuitându-se cu poftă şi cu aprindere. Privirea este mâncarea ochilor. Dacă privirea este neiertată, păcătoasă, vatămă 

postul, ducând tot sufletul la pierdere. Ar fi cea mai mare nebunie a opri gurii chiar mâncarea cea învoită, iară ochiului, dimpotrivă, 

a-i îngădui privirea cea păcătoasă. Tu te înfrânezi de carne. Bine. Dar nu-ţi lăsa nici ochii a căuta la pofta cărnii. Încă şi urechile tale 

trebuie să postească. Dar postul urechii stă în a nu asculta clevetirile şi vorbele cele rele asupra cuiva. Încă şi gura trebuie să 

postească, înfrânându-se de la vorbele cele de ruşine şi de înjurături sau sudalme; căci ce ar folosi, dacă noi nu mâncăm carnea 

dobitoacelor, dar ca nişte fiare sălbatice sfâşiem numele cel bun al fraţilor noştri ? 

Să te fereşti a asculta pe cel ce vorbeşte rău de aproapele tău... Căci diavolul pentru aceea ne-a împins la acest obicei 

rău, pentru ca noi să nu ne îngrijim de mântuirea sufletului nostru, şi ca răspunderea noastră să o facă mai mare. Şi defăimarea 

nu numai pentru aceea este ceva rău, pentru că noi avem să dăm seamă despre fiecare cuvânt, ci şi pentru aceea că defăimarea ne 

răpeşte orice dezvinovăţire pentru păcatele noastre, făcându-le mai grele şi mai de osândit. Cine critică cu amărăciune 

păcatele altora, acela nu are a aştepta nici o iertare pentru păcatele sale. Căci Dumnezeu ne va judeca nu numai după mărimea 

păcatelor noastre, ci şi după cum am judecat noi pe alţii. De aceea Hristos a zis: „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi” (Mt. 7, 1).     

www.doxologia.ro      

 




