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”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) 

Sfântul Evanghelist Luca informează pe cititor că acest tânăr  era  un dregător oarecare, ce s-a dus la Domnul Hristos şi 

L-a întrebat ce să facă ca să moştenească viaţa de veci. Domnul Hristos i-a spus să păzească poruncile şi i-a spus şi care 

porunci. În convorbirea Domnului Hristos cu tânărul bogat, cu dregătorul acela sunt cuprinse cinci porunci din ceea ce numim 

noi Decalog, adică: ”Să nu curveşti, să nu ucizi, să nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă şi cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama 

ta". În Sfânta Evanghelie de la Marcu, pe lângă aceste porunci mai avem una, a şasea. El a pomenit cele cinci porunci pe care 

le-a pomenit şi Sfântul Evanghelist Luca şi a mai adăugat una, şi anume ”să nu înşeli pe nimeni", iar Sfântul Evanghelist 

Matei, şi el prezintă şase porunci, iar a şasea, cea de la Sfântul Matei, este: ”Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi".  

Prin urmare sunt şapte porunci de toate. Sunt cinci din Decalog (să nu curveşti, să nu ucizi, să nu furi, să nu depui mărturie 

mincinoasă, să nu minţi şi să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta); dacă adăugăm Sfânta Evanghelie de la Marcu (să nu înşeli 

pe nimeni) avem şase şi dacă luăm în consideraţie şi cea din Sfânta Evanghelie de la Matei (să iubeşti pe aproapele tău ca pe 

tine însuţi) avem şapte. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să ne silim cu toţii să împlinim aceste porunci, pentru că altfel 

nu intrăm în împărăţia lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, în epistola I către Corinteni, spune: "Nu vă faceţi socoteli 

greşite: nici curvarii, nici sodomiţii, nici malahiştii, nici nesăţioşii de avere, nici cei răi de gură, nici închinătorii la idoli, 

nici beţivii, nu intră în împărăţia lui Dumnezeu". Deci, să ne fie de luare-aminte! 

Omul acela care se interesa de viaţa de veci a zis către Domnul Hristos că acestea toate le-a împlinit. Noi am fi putut zice 

la tinereţe că le-am împlinit pe toate? După ce am trecut de tinereţe până la bătrâneţe am putea zice că le-am împlinit pe 

toate şapte? Nu cumva am înşelat pe cineva, nu cumva am urât pe cineva, nu cumva am făcut păcate trupeşti, nu cumva am 

furat, nu cumva am minţit? Deci Sf.Evanghelie care s-a citit astăzi este pentru noi ,,vreme de cercetare", prilej de cercetare a 

vieţii noastre, şi apoi, cei care am ajuns bătrâni, ne putem întreba şi la bătrâneţe aceleaşi lucruri şi ne putem cerceta dacă 

suntem la măsurile tânărului aceluia sau suntem cu bătrâneţe umbrită: fie prin înşelăciune, fie prin minciună, fie prin altceva 

din cele pe care le pot face bătrânii. Ştiţi ce păcate fac bătrânii cel mai mult? Două feluri de păcate: cu gura şi cu ura. 

Tânărul acela, după ce a spus că a împlinit toate poruncile, Domnul Hristos, cunoscătorul inimii, a privit la el cu drag. 

Ar putea zice cineva: Bine, bine, dar noi ştim că el n-a împlinit ceva ce i-a zis Domnul Iisus Hristos să împlinească, că nu s-

a lepădat de bogăţiile sale. E drept, dar asta nu înseamnă că nu i-a fost drag Mântuitorului Hristos.  

Asta nu înseamnă că trebuie să căutăm să fim bogaţi ca să facem bine; dacă eşti bogat te mântuieşti ca bogat, dacă 

eşti sărac te mântuieşti ca sărac. Fiecare se mântuieşte în rândul cetei sale. A zis Domnul Hristos cuvintele acelea, că 

bogaţii vor intra cu greu în împărăţia lui Dumnezeu şi atunci ucenicii s-au minunat şi au zis: „Bine, dar atunci cine poate să 

se mântuiască?". Domnul Hristos le-a răspuns: ,,Ceea ce e cu neputinţă la om, e cu putinţă la Dumnezeu. " Deci dacă-i vorba 

să ne mântuim prin puterile noastre, prin ce avem noi, prin ce dăm noi şi aşa mai departe, nu ne putem mântui. De ce? Pentru 

că mântuirea nu-i de la noi, ci de la Dumnezeu, şi atunci, dacă mântuirea e şi de la Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu 

poate să mântuiască şi pe cei care nu sunt în stare să se desprindă ei înşişi de bogăţiile lor. 

...Să ne gândim la toate acestea în folosul nostru. Să ne întrebăm: căutăm noi împărăţia lui Dumnezeu? Căutăm noi viaţa 

de veci? Ne ferim noi de păcate? Îndeplinim poruncile lui Dumnezeu? Împlinind poruncile lui Dumnezeu, putem renunţa 

măcar la prisosul nostru. Ne gândim la faptul că e un dar de la Dumnezeu, că suntem într-un popor, facem parte dintr-un 

popor care s-a născut creştin şi trăim creştineşte până la măsura aceea, încât văzând oamenii faptele noastre cele bune să 

preamărească pe Tatăl nostru cel din ceruri. Să ne gândim la toate acestea şi să cerem ajutor de la Dumnezeu ca şi prin 

rugăciunile Sfântului Andrei - cel întâi chemat, să înaintăm într-o viaţă pe care o binecuvântează Dumnezeu acum şi o 

binecuvântează în vecii vecilor. Amin! 

Arhim. Teofil Părăian – ”Credința lucrătoare prin iubire”, Ed. Agaton, Făgăraș, 2009 
 

 

Dacă bogăția lumii acesteia ar fi putut adaugă viață, sau ar fi putut să mântuiască, atunci faraonii încă ar mai fi trăit, 

sau Raiul ar fi fost cumpărat de cei bogați și săracii nu ar fi avut nicio șansă de mântuire. Raiul nu-i un club al celor aleși 

(după concepțiile noastre lumești), ci o familie mare ce iubește necondiționat și fără interes, curat și respectuos. 

Inima este cea care ține trupul în viață, însă din câte se pare tot de ea depinde și viaţa viitoare. Vei fi bogat cu adevărat 

atunci când Îl vei iubi pe Hristos mai mult decât averea pământească, pentru că acolo unde este inima ta, acolo este și 

bogăția ta.                                                                                       Arhim. Siluan Vişan - www.crestinortodox.ro 
 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                      Programul săptămânii   24 noiembrie  –  1 decembrie  2019 
 

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 

Luni              25 noiembrie         17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți            26 noiembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri       27 noiembrie            9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                 28 noiembrie   

Vineri           29 noiembrie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri           29 noiembrie          17 - 19 - Vecernia, acatistul Sf.Ap.Andrei şi Litia – Pr.Ticu 

Sâmbătă       30 noiembrie           8 – 12 - Sf.Liturghie (Sf.Ap.Andrei ) şi pomenirea celor adormiți  – Pr.Ticu 

Sâmbătă       30 noiembrie         17 - 18 -Vecernia duminicii  a 15-a după Rusalii - Pr.Dragoş 

Duminică       1 decembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Cea mai mare poruncă din Lege) - Pr.Dragoş 

Duminică       1 decembrie         17 - 19 - Taina SF.MASLU de obşte – parohia MĂRŢIŞOR  

 

                                 Dumnezeu vine la noi ca un copil                                                      www.crestinortodox.ro 

                        Fiul lui Dumnezeu vine în această lume ca prunc. Dorește să pătrundă în inimile noastre fără să ne 

                        înspăimânte, fără să-și arate puterea și forţa, ci numai prin iubire. Și din acest motiv, orice om ar trebuie să-

L primească fără rețineri. Însă pentru că iubim mai mult cele trecătoare, nu mai suntem interesați de nașterea pruncului 

Dumnezeu în noi. Să nu uităm că spre deosebire de nașterea noastră biologică, nașterea pruncului Dumnezeu înlăuntrul 

nostru nu se poate face fără consimțământul și participarea personală a fiecăruia dintre noi. Prin aceasta omul 

descoperă asemănarea sa cu Dumnezeu, prin faptul că participă la propria sa zămislire. 

Hristos ar fi putut să vină pe pământ într-un trup de adult, căci nimic nu este cu neputință la Dumnezeu, dar vine ca prunc, 

pentru ca noi să ne îngrijim de El.  "Vedem că Mântuitorul Iisus Hristos respectă libertatea și demnitatea fiecărui om. El 

nu forțează, nu se impune, ci se propune. El vine în lume smerit, sub forma unui copil inocent, curat, pe care poți să-l 

iubești sau poți să-l ignori, poți să-l ocrotești sau poți să-l lași să moară. Copilul nu se poate hrăni singur după naștere, nu 

se poate îmbrăca singur, nu se poate mișca singur, ci pentru toate acestea are nevoie de ajutor. El este dependent de iubirea 

celor din jur. Deci, Mântuitorul Hristos este Dumnezeu-Copilul, Cel Atotputernic devine cu totul neputincios ca Om. De ce? 

Pentru că El respectă libertatea noastră și vrea să fie primit cu iubire, așa cum primești un copil, nu de teamă sau din 

constrângere, ci din convingere. Prin faptul că Dumnezeu vine în lume nu ca om adult cu forță fizică, ci vine în lume ca un 

copil plăpând, smerit, nevinovat și neajutorat vrea să ne spună că Dumnezeu se propune, nu se impune oamenilor. Dacă vrei, 

Îl primești că locuitorii din Betleem sau Îl respingi ca locuitorii din casele bogate ale Betleemului. Libertatea aceasta de 

a-L primi pe Dumnezeu sau de a-L respinge, de a-L iubi sau de a-L ignora, este dată în însuși faptul că Dumnezeu vine la noi 

ca un copil". (PF Daniel, Patriarhul României) 

Să luăm aminte că Hristos nu S-a născut doar trupește acum două milenii, ci Se naște duhovnicește în sufletul fiecărui 

credincios, prin Sfintele Taine, prin viață de asceză și prin păzirea sfintelor porunci. "Deci, fiecare din noi Îl putem zămisli pe 

El în sufletul nostru, nu în chip trupesc, spune Sf.Simeon Noul Teolog, cum L-a zămislit Fecioara și Născătoarea de 

Dumnezeu, ci înțelegător și ființial, prin harul Sfântului Duh". Prin nașterea Sa în chip de prunc, Mântuitorul nu doar lasă pe 

om să aleagă dacă Îl primește sau Îl respinge, ci ne descoperă și un alt adevăr uitat: că în fața lui Dumnezeu suntem cu toții 

niște prunci ai Săi. Așadar, El devine copil și pentru a ne descoperi cât de mare este iubirea părintească a Tatălui. 

 

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) 

  Duminică, 1 decembrie 2019, orele 17.00, sunteţi aşteptaţi la Sf.MASLU de obşte de la Parohia MĂRŢIŞOR. 

 

                                      Luni, 25 noiembrie -  Sf.M.Mc.Ecaterina; Sf.M.Mc.Mercurie; 
                         Marţi, 26 noiembrie – Sf.Stelian Paflagonul; 
    Sâmbătă, 30 decembrie – Sf.Ap.Andrei, cel Întâi chemat; Sf.Ier.Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei;                                     
                                                    

                                                             Sâmbătă, 16 noiembrie – Sf.Ap. şi Evanghelist Matei; 
                                                                                                  

 

25 noiembrie -  Sf.M.Mc.Ecaterina  - “Sfânta Ecaterina este o mustrare pentru poporul nostru. Mustrare 

mai întâi pentru femeile a căror minte le este la frumuseţea trupească şi nu se îngrijesc de cea sufletească. În al 

doilea rând este o mustrare pentru bărbaţii care se dovedesc inferiori femeilor. Iar în al treilea rând este o 

mustrare a noastră, a clericilor, deoarece nu aducem suflete aproape de Hristos cum a făcut Sfânta Ecaterina, 

ci mai degrabă le gonim“.               MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA     www.cuvantul-ortodox.ro/ 

 

 
                    Ce înseamnă cuvintele „Ţie, Doamne”?                                     (Sf. Ierh. Nicolae Velimirovici, "Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi") 
La sfârşitul fiecărei ectenii, preotul cheamă poporul să se dea în chip deplin Domnului Hristos, zicând: „Pe noi înşine, şi unii pe alţii, şi toată viaţa noastră 

lui Hristos Dumnezeu să o dăm!” La care poporul răspunde: „Ţie, Doamne!” Acestea sunt nişte cuvinte foarte importante, şi pot fi aplicate în multe 
împrejurări din viaţa omenească. Când ai sănătate şi spor la treabă, înalţă-ţi inima şi zi: „Ţie, Doamne!”  Când oamenii te cinstesc şi te laudă, spune-
ţi în sinea ta: „Nu eu merit asta, asta nu se cuvine mie, ci – Ţie, Doamne!”  Când îţi trimiţi copiii la muncă ori la şcoală ori în armată, binecuvântează-i 
din pragul casei tale şi zi: „Îi dau în grijă – Ţie, Doamne!”  Când te lovesc invidia omenească şi necredinţa prietenilor, nu cădea cu duhul şi nu ţine 
amărăciune în inima ta, ci zi: „Toate acestea le dau spre judecată şi dreptate – Ţie, Doamne!” Când mergi în urma sicriului ce poartă tot ce ai mai drag, 
păşeşte cu vitejie ca atunci când duci un dar celui mai mare Prieten, şi zi: „Acest suflet drag ţi-l aduc în dar – Ţie, Doamne!” Când se vor aduna asupra ta 
chipurile întunecate ale ispitelor drăceşti, şi suferinţelor, şi bolilor, nu deznădăjdui, ci spune: „Ajutor şi milă cer – Ţie, Doamne!” Când îngerul morţii 
va veni la patul tău, nu te speria – prieten este -, ci iartă-te cu această lume şi spune: „Sufletul meu pocăit îl dau în mâini – Ţie, Doamne!”  

 

 

 

Hristos se naște, slăviți-l! Hristos din ceruri, întâmpinați-l!, Hristos pe pământ, înălțați-vă! (Sf.Grigorie Teologul) 




