
         
 

   Anul VIII nr. 46 (409) 

      17 Noiembrie 2019 
 

Duminica a 26-a după Rusalii 

(Pilda bogatului căruia      

i-a rodit țarina) 
 

     www.parohiamartisor.ro 
   

Parohia Mărţişor 

 
        2019 - Anul omagial al satului romȃnesc 

 

 
 
 

 
 
 
 

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) 
 

 

O reţea întreagă de magazine ne oferă o gamă largă de bunuri pentru masă; ne cumpărăm îmbrăcăminte cât mai des şi mai 

diversă; păşim cu mândrie căci şi încălţămintea ne este elegantă şi în funcţie de ocazii şi anotimpuri; mergem la frizerii şi 

coafor pentru a ne înfrumuseţa şi mai mult, machiatul este aproape deja sinonim cu spălatul pentru că a devenit o necesitate 

pentru multe femei (fără să fie!); dormim confortabil pe saltele şi paturi comode; urmărim ştirile din toată lumea la televizor 

sau la laptopuri cât mai avansate din punct de vedere tehnologic; etc. să nu mă lungesc cu vorba pentru că exemplele pot 

continua. Într-un cuvânt: trăim confortabil! Oricât de săraci am fi, trăim mult mai bine decât strămoşii noştri. În acest 

sens există un progres. Dar un progres foarte dăunător sufletului, căci rămânem cu ochii pironiţi pe aceste "frumuseţi" 

şi uităm de suflet, de Dumnezeu. Mai mult decât atât, mulţi încep şi se încred în ceea ce au agonisit! Şi aici se produce 

acea prăpastie mare, atât de mare cât şi prăpastia dintre Lazăr ce se afla în sânul lui Avraam şi bogatul ce se afla în chinuri. 

Adevărul este că toţi ne naştem cu dorinţa de a ajunge bogaţi. La un moment dat începem să credem că ne mulţumim cu 

puţin, dar puţinul acesta trebuie să ne acopere TOATE nevoile. Iar în cele din urmă dacă nu am reuşit ceva din acestea, 

începem să avem sentimente ce conduc la un comportament mai mult decât neadecvat unui creştin. 

Iubiţii mei, Sfinţii Părinţi considerau bogăţia ca fiind furt! Citiţi şi voi ce spune Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ioan Gură de 

Aur şi ceilalţi referitor la bogăţie şi veţi înţelege de ce i-au condamnat pe bogaţi şi de ce au împărţit cu săracii averile lor. 

Îngăduiţi-mi însă să vă împărtăşesc şi un alt gând: bogăţia este o povară. O sarcină grea pe umerii tăi, o viaţă ce nu are pace. 

Uitaţi-vă la cei bogaţi care au tot ce le doreşte sufletul, câţi însă au pace? Câţi dintre ei sunt mulţumiţi de ei înşişi? 

Spunea un gânditor că "bogat nu este cel care are multe, ci cel care are cele mai puţine nevoi!". 

Asta au înţeles aceşti mari Sfinţi Părinţi şi au împărţit din dragoste tot ce aveau fraţilor. Bogăţia nu îţi oferă altceva decât 

griji! Iar ei vroiau să trăiască cercetând, împlinind şi dăruind totul pentru Domnul. Hristos este singură "bancă", singurul 

"cont" care îţi dă fără să-ţi ceară înapoi nimic! Absolut nimic. 

Dar, "cred şi mărturisesc" după cum spunea Pr. Galeriu, că înţelesul acestei pilde spuse de Mântuitorul este altul: Eu -Iisus 

Hristos, ca Fiu şi trimis al lui Dumnezeu- mă adresez şi ascult ce spune sufletul tău! Aud şi încerc să comunic acestui "adânc" 

al fiinţei tale pe care tu îl neglijezi şi care este nemuritor, căci rămâne veşnic cu sau fără Mine. Acest "adânc" de care vorbea 

apropape neîncetat Pr. Galeriu, acest "adânc" mă fascinează din ce în ce mai mult. 

Acum putem înţelege de ce de multe ori avem impresia că Dumnezeu nu ne aude rugăciunea. Pentru că rar ceea ce avem 

pe buze este ceea ce purtăm în suflet, de foarte puţine ori sentimentul se identifică cu cuvântul în comunicarea cu ceilalţi. 

Iar atunci când acestea se unesc, nu numai Dumnezeu ne ascultă, ci reuşesc să comunic cu "adâncul" celui de lângă mine. 

"A te pregăti de moarte înseamnă a te îmbogăţi în Dumnezeu" spunea Sf. Nicolae Velimirovici, aceasta este "bogăţia în 

Dumnezeu" la care se referă Mântuitorul astăzi. Acest gând că rugăciune să ne însoţească: "cealaltă vreme a vieţii noastre în 

pace şi-ntru pocăinţă a o săvârşi. şi sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, neinfruntat, în pace şi răspuns bun la 

înfricoşătoarea judecată a lui Hristos, să cerem".                                     Arhim. Siluan Vişan – www.crestinortodox.ro 
 

 

Un bogat neliniştit de bogăţia sa este mai de plâns decât cel mai de plâns dintre săraci. Copiii lui, crescuţi sub 

presiunea unor moşteniri înşelătoare, devin victimele unor scenarii demne de orgolizat, constatând mereu că, preocupaţi de 

bunul mers al boabelor din hambar, sufletele lor sunt cumpărate, plecările de acasă fiind recuperate cu gesturile disperate ale 

unei cadorisiri ieftine şi meschin echilibrate. Nu, bogăţia unor copii nu-i moştenirea în cifre prin care li se infatuează 

sufletele, ci multă dragoste care-i creşte, atenţia la gesturile lor cele mai nesemnificative, acelea care le vădesc personalitatea 

şi-i umplu de respect în raport cu ei înşişi. Nu, bogăţia părinţilor nu sunt săruturile cumpărate în strălucirea de mall a prea 

deselor şi prea lungilor plecări din casă, ci cuminţenia sărutărilor de mână, preţul nespus al purtării de grijă. Nu, 

bogăţia caselor noastre nu-s numărul camerelor, mobilarea lor, confortul pe care-l inventariază, ci căldura inimii care 

sprijină ritmul de har al casei, plămada de curăţie care vindecă necurăţia din jur. 

Hambarele inimii deschise purtării de grijă a lui Dumnezeu îngăduie grâului celui duhovnicesc să ne lumineze ungherele 

cele mai adânci ale cugetului. Postul Crăciunului, post în aşteptarea Betleemului, Casa Pâinii, cere umplerea acestui 

hambar tainic de roadă virtuţilor celor în Dumnezeu. Acest grâu, măcinat la moara vieţii de zi cu zi, umple cuptorul de foc al 

mărturiei cu plămada de pită nouă a prăznuirii Pâinii ce se pogoară din Cer, fără de care, oricât de ample ne-ar fi hambarele, 

am găzdui în ele doar pleava şi neghina, deznădejdea şi moartea. Fie nouă pâine-n hambar gândul la roada în Hristos a vieţii! 

Nu lipsindu-ne de munca ieşirii din sărăcie, dar nici sărăciţi de prea multă dorinţă a îmbogăţirii. 

Părintele Constantin Necula - www.crestinortodox.ro 
 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                      Programul săptămânii   17 noiembrie  –  24 noiembrie  2019 
 

Duminică      17 noiembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina) – Pr.Dragoş 

Duminică      17 noiembrie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

Luni              18 noiembrie         17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți            19 noiembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri       20 noiembrie            9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Miercuri       20 noiembrie          17 - 19 - Vecernia şi Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

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

Vineri           22 noiembrie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri           22 noiembrie          17 - 18 - Slujba acatistului Sf.Antonie de la Iezerul Vâlcii – Pr.Dragoş 

Sâmbătă       23 noiembrie           8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți  - Pr.Dragoş 

Sâmbătă       23 noiembrie         17 - 18 -Vecernia duminicii  a 30-a după Rusalii - Pr.Dragoş 

Duminică      24 noiembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Dregătorul bogat-păzirea poruncilor) – Pr.Ticu 

Duminică      24 noiembrie         16 - 18 - Taina SF.MASLU de obşte – parohia Înălţarea Domnului – Pr.Florin VOINEAG 

 

                      21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - Dintre sărbătorile închinate Maicii Domnului,  

                  numai "Bunavestirea" are la bază un eveniment istoric consemnat în Sfânta Scriptură (Luca I, 26-38). Despre  

                  celelalte sărbători, evangheliile canonice nu ne dau mărturii, informațiile provenind din Sfânta Tradiție și din  

                 evangheliile necanonice (apocrife). 

                     Părintele profesor Ene Braniște afirmă că această sărbătoare a luat naștere în secolul VI. "Pe 20 
noiembrie 543, Justinian a zidit la Ierusalim, lângă ruinele templului, o biserica închinată Sfintei Fecioare, care a fost numită biserica 

Sfânta Maria "cea nouă". Conform obiceiului, a două zi după sfințire, adică pe 21 noiembrie, a început să fie serbat hramul 

(patronul) bisericii, adică însăși Sfânta Fecioara, serbarea fiind consacrată aducerii ei la templu". 

Începând cu dată de 21 noiembrie, în cadrul slujbei Utreniei, se cântă Catavasiile: "Hristos Se naște, slăviți-L! Hristos din ceruri, 

întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! …" Este o sărbătoare care ne pregătește și pe noi să-L facem pe Hristos să Se nască tainic 

în noi.  Nu este de ajuns să știm că Fecioara Maria a fost dusă la Templu și a stat până la vârsta de 15 ani. Important este să 

descoperim că prezența ei în Sfânta Sfintelor, e roditoare: face ca Fiul lui Dumnezeu să Se nască din ea. Deci, Hristos Se va naște, 

va muri și va învia tainic cu tot omul care viețuiește în Biserică. 

În această zi, copiii puneau crengi de măr în vase cu apă. Acestea, ținute în lumină și căldură, înmuguresc și înfloresc, și sunt 

folosite în noaptea de Anul Nou drept sorcove. Să nu uităm că în colindele românești se cântă, în plină iarnă, despre florile dalbe, flori 

de măr, sau despre măruţ, mărgăritar. Dacă am fi cu luare aminte la colinde, nu am avea cum să nu ne întrebăm ce măr ar putea face în 

decembrie flori dalbe? Și de ce măr? Pentru că strămoșii noștri știau de la bătrânii lor că acea nuielușă a Sfântului Nicolae trebuie să fie 

una de măr, iar dacă aceea înflorea până de Nașterea Domnului, înseamnă că sfântul a mijlocit pentru iertarea celui căruia i-a dăruit 

crenguța, flori dalbe.                                                                                                                                                         Adrian Cocoșilă    

 

Duminică, 24 noiembrie 2019, orele 16.00, suntem invitaţi să participăm la 

Sf.MASLU de obşte de la Parohia Înălţarea Domnului (Paroh Pr.Florin VOINEAG) 

                                                                  Iertarea, începutul oricarui post                                                                          www.crestinortodox.ro 
              Când ne pregătim de post, trebuie să ne pregătim și de iertare. Minunat ar fi că ori de câte ori ne greșește cineva, noi să-l iertăm și să ne 

rugăm pentru îndreptarea să. Însă, din cauza păcatelor noastre, suntem de multe ori lipsiți de dragoste și acest lucru se vede din neputinţa noastră 
de a ierta pe cei care ne-au făcut rău. Perioadele de post ne ajută să punem în rânduiala firea noastră, în sensul de a lepăda tot ce ne desparte de 
Dumnezeu și a înmulți tot ce ne apropie și ne unește cu El. Sfinții Părinți văd în prezența celor care ne fac rău, medicamente de însănătoșire a ființei 
noastre. Iată cum ne grăiește Sf.Ioan Casian despre pacea cu semenii: "Să-i mulțumeșți fratelui care te-a ocărât sau te-a întristat căci prin el ți-ai 
cunoscut boala; să te rogi pentru el și să primești cele ce-ti vin de la el ca pe niște leacuri date de Însuși Domnul. Dacă însă te vei mâhni, e ca și 
cum I-ai spune lui Iisus: nu voiesc leacurile Tale". Iertăm, că să fim iertați. Iertăm ca să ne asemănăm cu Dumnezeu. Nimeni nu se poate curăți de 
păcate, atât timp cât nu a lepădat de la sine ura și nu încercat să fie în pace cu toți semenii.   Să luați aminte nu doar la schimbarea modului de a ne hrăni, 
ci mai ales la schimbarea modului de a fi. Deci, ori de câte ori vine vorba de post, suntem datori să începem cu începutul: iertarea.           

  

 

 

 Cel mai mare eveniment care s-a petrecut vreodată în istoria omenirii este Naşterea Domnului. Un 

eveniment cu urmări neaşteptate şi nebănuite. Intreaga istorie a omenirii este orientată după acest 

eveniment. Numărătoarea anilor se face în legătură cu Naşterea Domnului.  

Sfinţii Părinţi consideră această sărbătoare ca pe o re-creare, o re-naştere, o facere din nou a lumii, cu 
însemnătatea şi cu urmările pe care le are. Evenimentul acesta este de mare însemnătate sufletească, 

duhovnicească. Când Dumnezeu Se face om, Se întrupează, ia trup omenesc şi Se face om asemenea nouă, însă 

fără de păcat. Sfinţii Părinţi, intr-un cuvânt, spun „Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca să-l poată face pe om 

dumnezeu. 

Şi rostul cel mare al întrupării Domnului este acesta, ca omul să fie ajutat să-şi recapete din nou 
demnitatea şi starea pe care o avea înainte de căderea protopărinţilor, când omenirea întreagă s-a prefăcut 

din pricina aceasta. Şi omenirea se găsea în întunericul necunoştinţei. „Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul 

nostru, Răsărit-a lumii, Lumina cunoştinţei. Lumea era bolnavă, după cum spun Sfinţii Părinţi. Boala cea mai 

de seamă era aceea că omenirea uitase că are scânteie dumnezeiască şi se îngrijea numai de trup şi de cele 

din afară, era robită materiei, robită trupului şi plină de încredere în sine, socotindu-se pe sine ca Dumnezeu.  

Mântuitorul a venit ca să vindece omenirea prin întruparea Sa. De vreme ce lumea decăzuse în stadiul 
acesta, nu se putea ridica singură. Nici altcineva nu putea s-o ajute. A trebuit să vină însuşi Dumnezeu, să 

coboare pe pământ Fiul lui Dumnezeu, să Se întrupeze. A fost necesară întruparea şi venirea Mântuitorului 

Hristos prin tămăduirea lumii, prin aducerea mijloacelor necesare ca ea să se refacă, să renască din aceasta 

decădere şi să se asemene cu o nouă creaţie. Omenirea a căpătat o nouă cale, un nou fel de a înţelege lucrurile. 

Mântuitorul, venind, ne-a arătat cu viaţa şi prin învăţătura Lui care este calea cea nouă pe care a adus-o El 
pentru ca omenirea să găsească drumul cel bun.                                                         Părintele Petroniu Tanase 

 




