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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) 

    “Suntem ispitiți în două chipuri: sau prin necazurile care încearcă inimile noastre, ca pe aur în cuptor, vădind, 

prin răbdarea în suferințe, tăria inimilor noastre, sau adeseori chiar prin bunăstarea materială, care pentru mulți este o astfel 

de încercare a tăriei inimilor noastre. (…) Printre alte multe pilde de ispite care ne vin de pe urmă unei vieți înfloritoare și pline 

de belșug este și bogatul despre care ni s-a citit azi în Evanghelie. Bogatul acesta avea bogăție, dar mai nădăjduia alta.     

 Și Dumnezeu cel iubitor de oameni nu l-a osândit de la început pentru purtarea lui lipsită de recunoștință, ci mereu îi 

adaugă altă bogăție la bogăția de mai înainte, doar-doar îl va sătura odată și-i va înduplecă sufletul să fie darnic și milostiv.  

 Cărui om nu i-ar fi milă de un suflet atât de chinuit? Nefericit, din pricina belşugurilor țarinilor sale; nefericit, din pricină 

bogățiilor pe care le avea; și mai nefericit, din pricină celor așteptate. Pământul nu-i produce roade, ci-i odrăslește suspine; 

nu-i adună belșug de roade, ci griji, necazuri și încurcătură groaznică. Se plânge la fel cu cei săraci. Oare cel strâmtorat de 

sărăcie nu da drumul aceluiași strigăt: „Ce voi face? De unde hrană? De unde haine?” Aceleași cuvinte le rostește și bogatul: 

„Ce voi face?” Se tânguie, măcinându-ise inimă de griji. Ceea ce bucură pe alții, aceea îl mistuie pe lacom.”  

 „De-ar curge în valuri bogăţia“, spune Scriptura, “nu vă lipiți inima de ea“. Tu, însă, bogatule, pui stavilă bogăției care se 

revarsă, astupi găurile prin care poate să iasă. Ce-ți face însă bogăția stăvilita și închisă? Pentru că-i închisă cu silă 

înăuntru și-i prea multă, rupe stăvilarele, dărâmă hambarele bogatului și dărâma jitnitele lui întocmai ca năvala dușmanilor. 

Bogatul, însă, nu se da bătut; zidește alte hambare mai mari, și nu-i sigur de nu le va lasă tot stricate moștenitorului său.”  

“Mi se pare că boala sufletului lacomului se aseamănă cu patima mâncăcioșilor care voiesc mai bine să crape de prea multă 

mâncare decât să dea celor lipsiți ceea ce rămâne. Gândește-te, omule, la Cel care ți-a dat bogăția! Adu-ți aminte de tine 

însuti, cine ești, ce administrezi, de la Cine ai luat bogățiile tale și pentru ce ai fost preferat multor oameni! Ești slujitorul 

bunului Dumnezeu, iconomul semenilor tăi.” “De unde este, dar bogăția ta? De spui ca o ai datorită întâmplării, atunci ești un 

necredincios, că nu cunoști pe Creatorul tău și nu mulțumești Celui ce ți-a dat bogăția. De mărturisești că o ai de la Dumnezeu, 

spune-mi motivul pentru care ai primit-o de la El. Nu este oare nedrept Dumnezeu că a făcut între oameni o repartiție neegală a 

bunurilor? Pentru ce tu ești bogat și acela sărac? Negreșit, pentru ca tu să-ți primești răsplata bunătății tale și a administrării 

credincioase a bogăției, iar acela să fie cinstit cu marile recompense ale răbdării. Tu, care bagi totul în sânurile nesăturate ale 

zgârceniei, cum poți socoți că nu nedreptățești pe nimeni când lipsești de cele de trăi pe atâția nevoiași? Cine-i lacom? Acela 

care nu se mulțumește cu cele ce are! Cine-i hoț? Acela care ia cele ce sunt ale fiecăruia dintre noi! Oare nu ești lacom, nu ești 

hoț când îți însușești cele ce ți-au fost date în administrarea ta? Pâinea, pe care tu o ții, este a celui flămând; haina, pe care o 

păstrezi în lăzile tale, este a celui dezbrăcat; încălțămintea, care se strică în casele tale, este a celui desculț; argintul, pe care-l ții 

îngropat, este al celui nevoiaș. Deci, pe atâția oameni nedreptățești câtor ai putea să le dai din avuțiile tale.”  

“Vorbeşti întru ascuns cu tine însuți, dar cuvintele tale sunt judecate în cer. De asta, de acolo îți vin și răspunsurile.  

 – Care sunt cuvintele bogatului?  – „Suflete, ai multe bunătăți strânse! Mănâncă, bea, veselește-te în fiecare zi!“  

 Ce nebunie! De-ai avea suflet de porc, n-ai putea să făgăduiești sufletului altceva! Atât de dobitoc ești, încât să dai 

sufletului mâncărurile destinate trupului și dai sufletului acelea pe care și stomacul le da afară! De ți-ar fi sufletul 

virtuos, de-ai fi plin de fapte bune, de-ai fi prieten cu Dumnezeu, da, atunci ai avea dreptul să spui sufletului tău să se bucure! 

Dar pentru ca te gândești la cele pământești, pentru că pântecele ți-e dumnezeu, pentru că ești cu totul trupesc, robit patimilor, 

ascultă-ți numele ce ți se potrivește, nume pe care nu ți l-au pus oamenii, ci însuși Domnul: „Nebune, în această noapte, îți vor 

cere sufletul tău de la ține! Iar cele ce-ai gătit ale cui vor fi?“  

   Batjocură cuvenită nebuniei lui e mai mare ca osânda cea veșnică. Avea să fie luat de pe pământ în puțină vreme și totuși 

își făcea planuri de viitor, spunând: „Strica-voi jitnitele mele și mai mari le voi zidi!“  De le vei umple pe acestea, ce vei mai 

născoci oare? Le vei strica din nou și iar le vei zidi? Poate fi oare o mai mare nebunie să te chinui mereu să zidești cu zel și să 

dărâmi cu zel? De vrei, ai jitniţe: casele săracilor!  “Voi, dacă vreți să mă ascultați, deschideți toate ușile hambarelor 

voastre, dați drumul bogăției să curgă cu îmbelșugare! După cum apele unui rău mare când străbat pământul prin 

numeroase canale îl fac roditor, tot așa și voi, dați drumul pe felurite căi bogăției să se reverse în casele săracilor! Dacă 

fântânile sunt sleite din când în când, dau mai multă apă. Dar dacă se lasă apa în fântână, aceea se strică. Tot așa și 

bogăția: dacă stă pe loc este nefolositoare; dar dacă se mișcă și-i data și altora, este și folositoare tuturor, și rodnică.”  

 “Să dea Dumnezeu să nu pățești și tu ca acest bogat! Pentru aceasta s-a scris în Evanghelie pilda bogatului, ca să fugim de 

asemănarea cu el.  Ai dat celui flămând; dar ce ai dat rămâne tot al tău și ți se întoarce cu adaos. După cum grâul care 

cade în pământ dă rod celui ce l-a aruncat, tot așa și pâinea dată celui flămând aduce mult folos mai târziu. Să dea Dumnezeu 

că sfârșitul lucrării pământului tău să fie început al seminței cerești!”     

                                                                                                       Sf.Vasile cel Mare     (www.cuvântul-ortodox.ro)  



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            Programul săptămânii  19 noiembrie –  26 noiembrie 2017 

Duminică      19 noiembrie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina) - Pr.Dragoş 

Duminică      19 noiembrie 16  - 18 - - Sf.MASLU de obşte la Parohia Înălţarea Domnului (Pr.Florin Voineag) 
Luni               20 noiembrie  17  - 19 - Vecernia Intrării în Biserică a Maicii Domnului şi Litia - Pr.Dragoş 

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

Miercuri        22 noiembrie    9 - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Dragoş 

Joi                  23 noiembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Vineri            24 noiembrie    9 - 11 - Taina SF.MASLU 

Vineri            24 noiembrie  17  - 18 - - Slujba acatistului - Pr.Dragoş 

Sâmbătă        25 noiembrie    8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți - Pr.Dragoş 

Sâmbătă        25 noiembrie 17 - 18 - Vecernia duminicii a 30-a după Rusalii - Pr.Ticu 

Duminică      26 noiembrie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Dregătorul bogat şi păzirea poruncilor) - Pr.Ticu 

Duminică      26 noiembrie 17  - 19 - - Sf.MASLU de obşte la Parohia Sf.Cuv.Parascheva (Pr.Ioan Roşu) 
 

INVITAŢIE :  Parohia “Ȋnălţarea Domnului” ne invită, duminică, 19 noiembrie 2017, orele 16.00, la Sf.Maslu 

de obște (preoţi: paroh Pr. Florin Voineag și Pr. Gheorghe Giba) (Şos. Olteniţei, nr. 188 B – în spatele Mega Image) 

Luni, 20 noiembrie         – Sf.Grigorie Decapolitul 

Marţi, 21 noiembrie       – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului  
Joi, 23 noiembrie            – Sf.Cuv.Antonie de la Iezerul Vȃlcii 

Sȃmbătă, 25 noiembrie   - Sf.M.Mc.Ecaterina şi Sf.M.Mc.Mercurie 

Duminică, 26 noiembrie – Sf.Stelian Paflagonul 

f.St 

 

                                            Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că acelora este Ȋmpărăţia Cerurilor” (Fericirea a 8-a) 

                              21 noiembrie - Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa (1925  +2006)  În fiecare zi strigam la Dumnezeu: „Doamne,  

                      uşurează suferinţa!” Şi în loc de răspuns, de uşurarea suferinţei, aveam o suferinţă şi mai mare. Aşa ani de zile. Şi vedeam că  
                      toţi mureau în jurul nostru şi ne gândeam că mâine murim şi noi. Dar am ieşit din închisoare, am trecut în Occident, am mers pe  
                      la biserici, am vorbit despre ce s-a întâmplat în închisoare şi pe urmă m-am întrebat: „De ce suferinţă? Ce păcate a făcut 
poporul român sau rus ca să aibă o suferinţă aşa de atroce? În timp ce noi, în Occident, în America, trăim în belşug, avem viaţă bună, 
suntem păcătoşi, practicăm pervesiuni şi trăim fericiţi. Ce s-a întâmplat? De ce? Ce păcate a făcut poporul român?” Era întrebarea pentru 
mine. Însă, într-o mănăstire protestantă din Elveţia am găsit o cărticică şi un citat din Paul Claudel care spune aşa: „Dumnezeu n-a venit în 
lume ca să pună capăt suferinţei umane. El n-a venit în lume nici măcar să explice suferinţa. Dumnezeu a venit în lume să umple 
suferinţa umană de prezenţa Lui”. Şi atunci am înţeles de ce Dumnezeu ne-a dat suferinţa, de ce nu ne-a uşurat-o atunci când I-o 
ceream. Pentru că, cu cât sufeream mai mult, cu atât prezenţa Lui era mai mare în inima noastră.              

                                                              

                        25 noiembrie - Marin Naidim (1922 +1999) - "Moartea, ca și viața, sunt niște taine de-ale lui Dumnezeu. Să trăim în așa fel  
                     încât până și dricarului să-i pară rău când ne va duce la groapă. Dumnezeu ne-a dat o ocazie ca să ne răscumpărăm  
                     viața viitoare, trăind-o pe aceasta așa cum trebuie. Să nu pierdem ocazia, căci vine ceasul când ți se va spune: "Gata!" Și  
                     ce rău îți va părea că ai pierdut ocazia! Cu cât ai făcut până atunci, cu atât rămâi. Ai fi vrut să faci mai mult, acum nu se mai  
                     poate, ceasul nu mai poate fi dat înapoi. Nu mai încape nici o amânare. Contează atitudinea pe care o vei avea în fața  
                     morții. Să nu fii laș, să nu te sperie și să abjuri. De viteaz și moartea se teme. (...) Fiecare moare singur. Să mergem mai  
                     des la cimitir, ca să ne reculegem. Mormintele ne inspiră gânduri înalte. Tăcerea mormintelor ne îndeamnă la meditație.  
                     Moartea cuiva drag te face să te simți și tu muritor și să privești mai serios viața."                          www.crestinortodox.ro 

                                          Marţi, 21 noiembrie  –  Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) 

                              Veniți astăzi, bunilor creștini de pretutindeni, să lăudăm intrarea celei pline de Dar în Biserica Domnului. Să lăudăm astăzi,  
                              prin dragostea și faptele noastre cele bune, pe Fecioara cea neprihănită, pe Maica lui Hristos Mântuitorul lumii, pe  
                              leagănul creştinătăţii, pe mijlocitoarea mântuirii noastre, care neîncetat se roagă pentru noi în cer. Căci atunci în templu  
                              cu îngerii vorbea, iar acum cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, neîncetat prin rugăciune vorbește. Atunci de preoți în  
                              Sfânta Sfintelor se păzea, iar acum de heruvimi și serafimi în veșnicul Sion se proslăveşte. Atunci  de fecioare curate  
                              se îngrijea, iar acum pe toate fecioarele și mamele pămantului cele credincioase cu milă le îngrădeşte. Atunci cu  
                              zidurile marelui templu se acoperea, iar acum toate marginile lumii cu cinstitul ei omofor le acoperă. Atunci de arhierei 
cu grijă se învăţa, iar acum pe noi pe toți frica Domnului ne învaţă. Atunci de îngeri cu mană cerească se hrănea, iar acum tot pămantul 
de mila Maicii Domnului se îndestulează. Atunci templul cel neroditor pe Fecioara o ascundea, iar acum Biserica cea cu mulți fii pe 
Maica mântuirii noastre în toată lumea o arată. Atunci câteva fecioare pe Fecioara o lăudau, iar acum toate popoarele lumii cu netăcute 
cȃntări pe Stăpana lumii o cinstesc. Atunci câteva făclii pe Fecioara o împodobeau, iar acum și soarele  și stelele și luna pe Maica  
                          Domnului cu raze de lumină o împodobesc.                                     (Părintele Iachint al Putnei)     www.cuvantul-ortodox.ro 

                                         Luni, 20 noiembrie – Sf.Grigorie Decapolitul era de loc din Isauria-Asia Mică, grec de neam, născut în secolul  
                         al VIII-lea. Renunțând la căsătorie, s-a dus la mânăstire și a ajuns călugăr desăvârșit. Apoi, pe vremea iconoclasmului, a  
                       mărturisit despre sfintele icoane în multe cetăți: Bizanț, Isauria, Roma și Tesalonic. La bătrânețe s-a urcat singur pe 
Muntele Olimpului și a sihăstrit acolo în mari și grele nevoințe, în ispite și lupte de la diavoli. Apoi, îmbolnăvindu-se de hidropică, a coborât 
din munte și a murit la Constantinopol, în secolul al IX-lea. Cuviosul Grigorie, zis și Decapolitul, a fost preot, mare pustnic și nebiruit 
apărător al sfintelor icoane. Pentru sfințenia vieții lui, l-a proslăvit Dumnezeu cu neputrezirea trupului și cu darul facerii de minuni, atât în 
viață, cât și după mutarea sa. Auzind de aceste sfinte moaște, boierii Craiovesti, Barbu, Pârvu, Danciu și Radu, ctitorii Mănăstirii 
Bistrița, au răscumpărat cu bani și au adus cu multă cheltuială sfintele moaște ale Cuviosului Grigorie, la ctitoria lor, în ultimul deceniu al 
secolului al XV-lea (1490). Din anul 1490 până astăzi sfintele moaște se află nestrămutate de la Mănăstirea Bistrița.     www.crestinortodox.ro 
   
 

 

 

 

 




