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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) 

„Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău." 

Iată care este răspunsul lui Dumnezeu la cele ce gândea bogatul 

căruia i-a rodit din belşug ţarina. Faptul că Dumnezeu îi spune 

bogatului "în noaptea aceasta vor cere de la tine sufletul tău" nu 

este întâmplător. Noaptea este de fapt simbolul întunericului 

care a cuprins mintea acestui bogat. În momentul în care noi avem 

astfel de gânduri prin care îl alungăm pe Dumnezeu din viaţa 

noastră, suntem cuprinşi de un întuneric spiritual. Lumina 

harului dumnezeiesc se îndepărtează de la noi şi rămânem pradă 

duhurilor necurate care vor cere sufletul nostru pentru a-l duce 

acolo unde este plângerea şi scrâşnirea dinţilor. "Nebune" este un 

apelativ dur, dar pe deplin meritat de acest bogat care se raporta 

la sine şi la cele din jur ca şi cum Dumnezeu nu ar exista, ca şi 

cum el ar fi centrul Universului. În Psalmi se spune: ”Zis-a cel 

nebun în inima să: "Nu este Dumnezeu!" (Psalmi 13,1). Exact 

asta a spus, cu alte cuvinte, şi bogatul care se vedea doar pe sine 

în tot ceea ce i se întâmpla şi care, mai mult, îşi făcea planuri 

"pentru mulţi ani". Dumnezeu îi aduce însă aminte că, aşa cum nu 

el şi-a hotărât venirea pe lumea aceasta, tot aşa nu poate hotărî el 

asupra duratei vieţii sale. Moartea vine năprasnic de multe ori. 

Vedem cum cei din jurul nostru mor deseori pe neaşteptate. 

Numai Dumnezeu ştie momentul în care sufletul nostru va fi luat 

la ceruri, de aceea trebuie să fim pregătiţi în orice clipă pentru a 

ne încheia socotelile cu această viaţă, mai ales că nu luăm nimic 

cu noi dincolo, indiferent de rangul şi de bogăţia pe care o avem. 

În concluzie, trebuie să reţinem trei aspecte, trei învăţături din 

pildă de astăzi. 

Prima este aceea că trebuie să ne raportăm la bunurile din 

lumea aceasta ca fiind proprietăţi ale lui Dumnezeu. Noi chiar 

şi peste lucrurile care, din punct de vedere legal, suntem 

proprietari trebuie să ne considerăm a fi doar nişte administratori 

temporari. Această atitudine ne va scuti de multe iluzii şi, mai 

ales, de dorinţa pătimaşă de a ne înmulţi bunurile. 

În al doilea rând nu trebuie să uităm niciodată ca dincolo de 

faptul că trebuie să asigurăm trupului cele necesare, esenţial este 

a asigura sufletului nostru cele duhovniceşti. Peste comorile de 

pe pământ suntem puţină vreme stăpâni (sau administratori, cum 

spuneam mai înainte), dar peste comorile pe care le adunam în cer 

cu adevărat vom fi proprietari pe vecie pentru că sunt bunuri 

nepieritoare, care nu putrezesc şi nu ruginesc. 

A treia mare lecţie pe care ne-o oferă pilda de astăzi este că 

trebuie să ne gândim la moarte în fiecare zi, nu doar cei în 

vârstă, ci şi cei mai tineri. Să fim conştienţi că nu putem, cu 

puterile noastre, să ne prelungim viaţa nici măcar pentru o 

secundă şi că doar Dumnezeu este izvor al vieţii noastre, aşa cum 

spune şi dreptul Iov: "În mâna Lui El ţine viaţa a tot ce trăieşte şi 

suflarea întregii omeniri" (Iov 12, 10).  

Pr. Constantin Sturzu - www.crestinortodox.ro 

Cu adevărat, viața unui om nu este din averile sale 

sau din preaplinul său. Cel care este bogat față de 

Dumnezeu, este cu adevărat fericit, căci și-a pus 

nădejdea în cele folositoare. Cine este acesta? Vădit, 

cel care se mulțumește cu puțin și care nu iubește 

bogăția, ci mai degrabă virtutea (Lc. 10, 42). Este cel 

ale cărui mâini sunt întinse pentru a-i ajuta pe cei 

săraci, alinând suferințele celor nevoiași după 

mijloacele și deplina sa putere. Acesta adună comori în 

cer în hambarele cele mai de sus. Unul ca acesta își va 

afla dobândă la virtutea să și răsplata cuvenită vieții 

sale drepte și fără vină. 

Sfântul Chiril al Alexandriei – www.doxologia.ro 

Bogăţia cuiva slujeşte la răscumpărarea lui (Pilde 

13, 8). Acest nebun nu a avut acest fel de bogăție. 

Evident, el nu și-a răscumpărat sufletul ușurând povara 

săracilor, căci el își aduna averi pieritoare. Repet, își 

aduna comori pieritoare, în timp ce era pe punctul de 

a-și pierde sufletul, neoferind nimic Domnului în fața 

Căruia urma să se înfățișeze. Cum va ști unde să 

privească atunci când la judecată va începe să audă 

cuvintele: Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să 

mănânc? Plănuia să-și umple sufletul cu desfătări 

necumpătate și zadarnice și cu mândrie, nesocotind 

pântecele celor săraci. Nu a înțeles că pântecele 

săracilor sunt cămări mai trainice decât hambarele 

sale. Poate că ceea ce aduna el în hambarele sale era 

chiar atunci prădat de către hoți. Dar, dacă ar fi adunat 

averi în pântecele săracilor, ar fi fost desigur digerate 

pe pământ, dar în cer le-ar fi în siguranță. Bogăţia 

cuiva slujeşte la răscumpărarea lui (Pilde 13, 8). 

Fericitul Augustin - www.doxologia.ro 

Diavolul nu-și leapădă vicleniile nici chiar în 

mijlocul ostenelilor noastre; de aceea, la anumite 

perioade de timp, trebuie să avem grijă să ne 

împrospătăm puterile. Căci de nu, mintea, preocupată 

cu bunurile acestor vremi, se va bucura la vreme bună 

și la vederea țarinii roditoare. Când roadele sunt 

adunate în hambare, ea îi va spune sufletului: ai multe 

bunătăţi strânse; mănâncă. Și atunci, va auzi o voce 

dumnezeiască, mustrându-l și zicând: Nebune! În 

această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele 

ce ai pregătit ale cui vor fi? La aceasta ar trebui să se 

gândească cu grijă cei înțelepți, întrucât zilele vieții lor 

sunt puține și sfârșitul necunoscut, iar moartea nu ar 

trebui niciodată lăsată uitării de către cei ce trebuie 

să moară. Cei ce sunt muritori nu ar trebui să ajungă 

nepregătiți în fața ei.        Leon cel Mare – www.doxologia.ro 
 

http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/


 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Programul săptămânii  22  noiembrie –  29  noiembrie 2020 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina) -  Pr.Dragoș 

     17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului -  Pr.Dragoș 

Luni     17 - 18 - Acatistul Sf.Antonie de la Iezerul Vâlcii –   Pr.Dragoș 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri    9 – 11 - Sfințirea mică a apei și Acatistul Sf.M.Mc.Ecaterina –   Pr.Dragoș 

Joi    9 – 10 - Acatistul Sf.Stelian, ocrotitorul copiilor –   Pr.Dragoș 

Vineri   9 - 11 - Taina Sf.MASLU            

    17 - 18 -  Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe –   Pr.Dragoș 

Sâmbătă     8 - 11 - Sf.Liturghie și pomenirea celor adormiți – Pr.Dragoș 

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

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor) -   Pr.Ticu 

     17 - 19 - Vecernia și acatistul Sf.Ap.Andrei -   Pr.Ticu 

         Luni, 23 noiembrie – Sf.Antonie de la Iezerul Vâlcii; 

                 Miercuri, 25 noiembrie - Sf.M.Mc.Ecaterina; Sf.M.Mc.Mercurie; 

                              Joi, 26 noiembrie – Sf.Cuv.Stelian, ocrotitorul copiilor; 

 

                    Luni, 23 noiembrie – Sf.Cuv.Antonie, pustnicul de la Iezerul Vâlcea, ale cărui Sfinte Moaște sunt cinstite  

                în biserica Schitului Iezer, este unul dintre sfinții români care a trăit în vremea domniei voievodului Matei  

                Basarab și a Sf.Constantin Brâncoveanu. Născut într-unul din satele învecinate peșterii în care s-a nevoit,  

                sfântul a intrat în obștea Schitului Iezer, unde s-a nevoit vreme de mai mulți ani. Dorind să sporească  

               nevointele duhovnicești, sfântul a cerut binecuvântare, de la episcopului Ilarion, spre a merge în Sf.Munte  

               Athos. Acesta nu i-a dat binecuvântarea , intuind folosul pe care îl vor avea monahii din zonă. 

În anul 1690, însă, dorind a petrece în desăvârșită liniște, pentru o neîncetată rugăciune, Sfântul Antonie a luat 

binecuvântare de la starețul schitului și s-a retras într-o peșteră din Muntele Iezerul. Deoarece nu avea un locaș de rugăciune, 

cuviosul a primit binecuvântarea de să-și sape în stâncă un modest paraclis, la care a săpat vreme de trei ani. Când a fost gata, 

paraclisul cuviosului a fost sfințit de către episcopul Ilarion de Râmnic.  

Pentru o și mai aspră nevoință, sfântul purta un brâu format din lanțuri de fier. Hrana sa era după ceasul al nouălea, 

doar pâine și apă; vin și alte băuturi nu folosea niciodată. Nu dormea pe pat, ci rezemat puțin, ca odihnă a multor osteneli. 

Cobora la schit doar în duminici și sărbători, pentru a participa la Sfânta Liturghie și a se împărtăși cu Sfintele Taine. 

Cuviosul Antonie era la statură mărunțel și puțîn gârbov, iute la fire, dar grabnic iertător. Cu harul lui Dumnezeu, 

cunoscându-și sfârșitul vieții, Sfântul Antonie a chemat la sine pe ucenicul său, ieromonahul Nicolae, cu patruzeci de zile mai 

înainte, spunându-I, în taină: "Sfârșitul mi s-a apropiat. După mutarea mea la cele veșnice, să pui trupul meu în groapa ce am 

săpat-o la ușa Peșterii." În ceasul al noulea, în ziua de 23 noiembrie 1719, la vârsta de 92 de ani, după 28 de ani de nevoințe 

pustnicești, Sfântul Antonie de la Iezer a trecut la cele veșnice, fiind înmormântat lângă paraclisul săpat de el însuși. Acest 

paraclis, numit astăzi "Peștera Sfântului Antonie", este vizitat și astăzi de pelerinii care urcă muntele aspru al 

Iezerului.                                                                                                                                                          www.crestinortodox.ro/ 

 

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 

 

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

Miercuri, 25 noiembrie - Aşezată la poalele Muntelui Sinai, Mănăstirea „Sfânta Ecaterina” se înalţă chiar pe locul de 

unde Dumnezeu i-a vorbit lui Moise dintr-un rug cuprins de o flacără nepământeană, în același loc de unde Sfântul Proroc a pornit 

pentru a se ruga lui Dumnezeu și a primit Tablele Legii cu cele zece porunci.  

În anul 330, Sfânta Elena a construit în locul Rugului Aprins o mică biserică închinată Născătoarei de Dumnezeu și un 

foișor care să servească ca adăpost pentru monahi. Ȋn secolul al VI-lea împăratul Iustinian (527-565) a ordonat construirea 

unei cetăți mari și puternice, care să împrejmuiască construcțiile Sfintei Elena. Ctitoria Sfântului Împărat Iustinian a fost 

numită iniţial „Sfânta Mănăstire Împărătească de pe Muntele Sinai, unde a păşit Dumnezeu”. Pentru a-i apăra pe călugări de 

repetatele raiduri ale triburilor arabe, împăratul a adus aici câteva detaşamente de soldaţi valahi, ca să apere lavra. Aşa se face că, 

timp de sute de ani, strămoșii noştri şi-au adus o contribuţie importantă la protejarea mănăstirii. 

După cucerirea peninsulei Sinai de către arabi în anul 641, mănăstirea și-a continuat netulburată existența, după ce 

Mohamed a semnat celebrul Ahtiname, prin care musulmanii au datoria de a-i apăra pe monahi și de a nu le percepe taxe.  

În prezent, în mănăstire se nevoiesc 25 de monahi de mai multe naționalități, iar slujbele se oficiază în greaca bizantină. 

 

 

 

 

 




