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Și, iată, venind un tânăr la El, I-a zis: Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?  Iar El a zis: De ce-Mi 

zici bun? Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile. El I-a zis: 

Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb; Cinsteşte pe tatăl tău şi pe 

mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.  Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-

mi mai lipseşte? Iisus i-a zis: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în 

cer; după aceea, vino şi urmează-Mi.  Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Iar Iisus 

a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăţia cerurilor. Şi iarăşi zic vouă că mai lesne 

este să treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu. Auzind, ucenicii s-au uimit 

foarte, zicând: Dar cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputinţă, la 

Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă.                                                                                               Matei 19, 16-26 

Toate întrebările Judecăţii vor fi alcătuite cu verbul a face. De aceea, probabil, cea mai potrivită întrebare care s-ar pune 

unui om venit de Dincolo, ar fi aceasta: Ce să fac ca să moştenesc şi viaţă de aici, să-mi rezolv şi viaţă de aici, dar să 

moştenesc şi viaţă de dincolo? Să nu mă duc la durere şi suspin, ci la bucurie şi fericire. Ce să fac? Ce e de făcut? 

Am făcut această introducere, fiindcă am vrut să ajung la textul Evangheliei de astăzi, pe care eu aş numi-o Evanghelia 

întrebării esenţiale. A fi avut tânărul bogat sentimentul că se afla în faţa Celui care putea să-i dea răspunsul cel mai autorizat? 

Probabil. Va fi fost informat că Acesta dă răspunsuri la întrebările esenţiale şi atunci s-a gândit să-i pună întrebarea esenţială: 

"Ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?" 

Ce interesantă e această conversaţie! E interesantă pentru că asistăm la o conversaţie între Dumnezeu şi om. Aflăm despre 

modul cum gândeşte Dumnezeu, despre modul cum vorbeşte Dumnezeu cu oamenii şi, iată, vorbeşte pe înţelesul nostru, 

vorbeşte în felul nostru de a vorbi. 

(...)În fapt, problema cu bogăţii şi mântuirea stă aşa: cei care au averi, dar nu le folosesc cum trebuie, adică nu asociază la 

folosirea lor şi pe cei în nevoie, aceia sunt supuşi unui nou examen. Şi nu unui examen pentru urcarea pe treaptă a doua, 

aceea a desăvârşirii, ci chiar pentru validarea în treaptă întâi, a mântuirii! Sau, şi mai simplu: dacă ai din ce ajută pe alţii, 

dar nu-i ajuţi, atunci cu anevoie vei intra în împărăţia Cerurilor, chiar dacă ţi se pare dovadă concretă a credinţei. 

Trebuie să fim şi prin fapta ceea ce suntem prin credinţă. Cele în legătură cu bogăţia sunt în directă legătura şi cu "Să nu furi" 

şi cu "Să iubeşti pe aproapele ca pe tine însuţi". Cea dintâi priveşte acumularea bogăţiilor, cea de a doua folosirea lor. Bogaţii 

ar trebui să înţeleagă că nu e bine să se lase înlănţuiţi de bogăţia lor, căci aceasta e trecătoare şi rămâne aici. 

Tânărul care a plecat "întristat" nu era întristat numai pentru că nu s-a putut hotăra să-şi vândă averile, ci şi pentru că îşi va 

fi dat seama cât e de egoist. De fapt, nu respecta în întregime nici poruncile, decât formal, ceea ce Mântuitorul nu i-a mai 

spus, dar l-a făcut să înţeleagă că e aşa, atunci când l-a pus în alternativă de a alege desăvârşirea în schimbul vinderii averilor. 

”Ca să fii desăvârşit” se poate înţelege şi în felul următor: Ca să fii desăvârşit în împlinirea poruncilor. 

Omul singur, numai cu puterile lui, nu poate să ajungă sus - aceasta vrea să spună Mântuitorul. Ceea ce este însă cu 

neputinţă la oameni e cu putinţă la Dumnezeu, fiindcă la credinţa şi la faptele noastre bune, se adăugă harul, se adăugă 

ajutorul lui Dumnezeu. Când noi pornim, şi Dumnezeu porneşte. 

Aceasta vrea să spună Iisus atunci zand zice: "Ceea ce e cu neputinţă la oameni, e cu putinţă la Dumnezeu". Voi singuri nu 

puteţi, dar e de ajuns să vreţi, e de ajuns să începeţi, e de ajuns să faceţi un pas. Pentru următorul vă va ajuta Dumnezeu, căci 

zice: "Eu sunt cu voi în toate zilele vieţii voastre" (Matei 28. 20) şi "Fără de Mine nu puteţi face nimic" (loan 15, 5). 

La oameni e cu putinţă să nu cadă în mrejele egoismului şi ale indiferentei faţă de cei în nevoie, ale mândriei şi ale 

duhului stăpânirii, când îi prinde grija strângerii de bogăţii. Unii se mai trezesc şi, când se trezesc, îi ajută Dumnezeu să 

folosească bogăţia pentru alţii. Pe alţii îi trezeşte Dumnezeu. Convorbirea cu tânărul bogat, stăpânit de bogăţiile lui agonisite 

cine ştie cum, s-a încheiat pentru tânăr în tristeţe. Convorbirea care a urmat, cu apostolii, după plecarea tânărului, fiind vorba 

de bunuri agonisite de ei cinstit, prin muncă, şi desigur, destul de puţine, s-a încheiat în speranţă. 

Aşa se încheie şi în viaţa de toate zilele şi în faţa judecăţii lui Dumnezeu, situaţiile similare: cu unii în tristeţe, cu alţii în 

speranţă. Înainte de a încheia meditaţia noastră, aş propune tuturor un mic examen care ne va uşura şi mai mult înţelegerea. 

Ce-am face dacă recomandarea pe care a făcut-o Mântuitorul tânărului bogat, ne-ar face-o nouă? - "Vinde-ţi averile, 

da banii săracilor, şi urmează-Mi Mie!" Ce am face? Las aceasta la conştiinţa şi spre meditaţia fiecăruia. 

Dacă cineva ar zice că nu ştie până la ce limită acumulările de bunuri nu sunt un impediment pentru intrarea în împărăţia 

Cerurilor, cred că i-am putea indica următorul principiu: Este bogăţie şi devine o piedică în calea mântuirii, tot ceea ce îţi 

prisoseşte! Cu ceea ce îţi prisoseşte poţi fi de folos altora. Dacă totuşi păstrezi acestea, fără să le foloseşti nici tu, fără să le 

dai nici celor cărora le lipsesc, atunci intri în categoria bogaţilor pe care i-a avut în vedere Mântuitorul. Şi să reformulam, 

aşadar şi recomandarea: Da din prisosul tău şi aşa vei urma Mântuitorului. Dacă poţi da şi din "neavutul" tău, că 

văduva care a dat cei doi bănuţi, poate unicii, şi care a fost preţuită mai mult decât orice bogat, atunci e cu atât mai bine! O 

faci? Cât o faci? La această fiecare poate medita, şi aşa îşi va pune la examen credinţa şi ucenicia faţă de Mântuitorul. Va 

rămâne trist, sau se va bucura intru speranţă?                                  IPS Antonie Plămădeală - www.crestinortodox.ro/ 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           Programul săptămânii  30  august  –  6 septembrie  2020 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Tânărul bogat) și parastas Pr.Aurel – Pr.Ticu 

    18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoș 

Luni    18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marţi   

Miercuri    9 – 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi   

Vineri   9 - 11 - Taina Sf.MASLU            

    18 - 19 - Slujba acatistului – Pr.Ticu 

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

  18 - 19 - Vecernia Duminicii a XIII-a după Rusalii – Pr.Dragoș 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie  (Pilda lucrătorilor răi) – Pr.Dragoș 

    18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Dragoș 

    Duminică, 30 august – Sf.Ierarhi Varlaam, mitropolitul Moldovei și Ioan de la Râșca și Secu; 

              Luni, 31 august – Așezarea ȋn raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; 

                       Marți, 1 septembrie - Ȋnceputul anului bisericesc: Sf.Dionisie Exiguul; 

                           Miercuri, 2 septembrie – Sf.Ier.Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului; 

                                Vineri,  4 septembrie – Sf.Prooroc Moise; 

                                   Sâmbătă, 5 septembrie – Sf.Prooroc Zaharia și Dreapta Elisabeta; 

                                           
Duminică, 30 august – Sf.Ierarhi Varlaam, mitropolitul Moldovei (1590 - +1657) - În timpul păstoririi Mitropolitului Varlaam al Moldovei a 

fost zidită frumoasa biserica a Mănăstirii "Sfinții Trei Ierarhi" din Iași, ctitoria cea mai de seamă a domnitorului Vasile Lupu, sfințită în anul 
1639. În anul 1641, în această biserica, evlaviosul Mitropolit Varlaam a așezat moaștele Cuvioasei Parascheva, dăruite domnitorului Vasile 
Lupu de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, în semn de recunoștință pentru ajutorul oferit de el acesteia, în vremea Patriarhului ecumenic 
Partenie. Prin evlavia sa, Mitropolitul Varlaam a sporit mult în rândurile credincioșilor cinstirea Sfintei Cuvioase Parascheva. 

Pentru a întări credința ortodoxă și a-i lumina pe tineri, Mitropolitul Varlaam l-a îndemnat pe domnitorul Vasile Lupu să întemeieze la Iași, în 
anul 1640, prima școală de grad înalt din Moldova, după modelul Academiei duhovnicești de la Kiev, înființată acolo de Sfântul Ierarh 
Petru Movilă. Noul așezământ de cultură din Moldova, în care se preda în limbile greacă, slavonă și română, se află în incinta Mănăstirii "Sfinții 
Trei Ierarhi" din Iași, având la început și profesori trimiși de Mitropolitul Petru Movilă al Kievului. După ce domnitorul Vasile Lupu a pierdut 
scaunul domnesc în anul 1653, Mitropolitul Varlaam s-a retras la mănăstirea să de metanie, Secu. A mai trăit patru ani, stramutandu-se la 
veșnicele locașuri către sfârșitul anului 1657. Toate cele agonisite în timpul vieții sale le-a dăruit Mănăstirii Secu. Marele Mitropolit Varlaam al 
Moldovei a fost înmormântat în zidul de miazăzi al bisericii Mănăstirii Secu. 

 
 1 septembrie - Începutul Anului Nou Bisericesc a fost instituit de Sfinții Părinți la Sinodul I de la Niceea. Ei au stabilit 

să se sărbătorească data de 1 septembrie ca un început al mântuirii creștinilor, în amintirea intrării lui Hristos în mijlocul 

adunării evreilor vestind tuturor anul bineplăcut Domnului.  Un alt motiv al sărbătoririi anului bisericesc în prima zi a lunii 

septembrie este tradiția moștenită din Legea Veche, potrivit căreia în această zi a început creația lumii. Tot în ziua de 1 

septembrie, Biserica a rânduit să fie pomenit Sf.Cuv.Dionisie Exiguul, din Dobrogea, care a alcătuit cronologia creștină, 

numărând pentru întâia oară anii începând de la Hristos. Cândva, românii sărbătoreau și anul nou civil la 1 septembrie.  

"Anul Nou începea, la Români, cu toamna. Așa cum ziua liturgică începea cu seara. Ridicolul Plugușorului, mutat în 

miezul iernii, nu miră pe nimeni. Combinația între pornirea plugușorului și iarna grea, omătul mare este trecută cu vederea. De 

parcă brazda de sub plug s-ar trage în miezul iernii pe undeva prin această lume! De fapt erau arăturile de toamnă, iar în 

această privință este o vorbă veche: cea mai proastă arătură de toamnă este mai bună decât cea mai bună arătură de 

primăvară. Și Românii nu făceau arături de primăvară decât în cazul unor catastrofe naturale ce distrugeau tot ceea ce ar fi 

trebuit să fie recolta primăverii. Iarăși, să-ți închipui că se fac arături în ianuarie înseamnă să te fi înstrăinat cu totul de lucrarea 

pământului. . 

În cancelariile Țărilor Române tot 1 septembrie era data de început a anului, așa cum era în toate Bisericile ortodoxe, 

în toată Ortodoxia. Din secolul al XVIII-lea, în vremea cumplită a domniilor fanariote, tradițiile românești și tot ce este 

ortodox în general devin „de nedorit”, „înapoiere”, „primitivism” etc. În această vreme se face și trecerea la Anul Nou pe 1 

ianuarie, de Sfântul Vasile cel Mare. 

Sfârșitul anului bisericesc, ca de altfel și începutul lui, se află sub ocrotirea și binecuvântarea Sfintei Fecioare Maria, 

Maica Domnului, deoarece cea mai mare sărbătoare la sfârșitul anului bisericesc este Adormirea Maicii Domnului, în data de 15 

august, iar la începutul anului bisericesc, prima mare sărbătoare este Nașterea Maicii Domnului, la 8 septembrie. 

Vineri,  4 septembrie – Sf.Prooroc Moise este cinstit pe 4 septembrie. Sfântul Moise a trăit cu 1500 de ani înainte de 

Întruparea Domnului Hristos şi a trăit la curtea faraonului. El ne-a lăsat scrise primele cinci cărţi din Sfânta Scriptură. Este 

persoana aleasă de Dumnezeu să scoată poporul lui Israel din robia egipteană. La 40 de ani a fugit în Madian, lângă Muntele 

Sinai, pentru că a ucis un egiptean. După alţi 40 de ani, pe care i-a trăit ca păstor, Dumnezeu i-a poruncit să scoată evreii din 

Egipt. Pentru că faraonul nu a vrut, Dumnezeu a bătut Egiptul cu 10 pedepse, iar faraonul şi oastea sa au fost înghiţiţi de mare 

după ce a fost despărţită de toiagul lui Moise pentru ca evreii să ajungă pe celălalt mal. Alţi 40 de ani au călătorit evreii prin 

pustiu, unde Moise le-a fost proroc şi legiuitor. Sfântul Moise a murit la 120 de ani, fiind înmormântat pe muntele Nebo. 

 

 




