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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) 

Reacţia: Reacţia bogatului dregător, una cu reacţia noastră. Când ni 

se cer lucruri legate de filosofia credinţei, de mărturisirea cu gură a 

crezurilor noastre, când expunem cele pe care le credem, suntem eroici. 

Plini de râvnă şi soluţii pentru alţii. Când vine însă vorba de propria 

noastră viaţa, dezastru. Or, aici este esenţa creştinismului! Hristos nu S-

a întrupat în nici un caz pentru a ne învăţa texte pe de rost, pentru a ne 

face noi biblioteci de exegeze, dicţionare de termeni creştini, teze de 

doctorat. Hristos a venit ca, întrebat de fiecare dintre noi „Ce să fac ca să 

moştenesc viaţa cea de veci", fiecăruia dintre noi să-i adreseze răspunsul 

necesar, chiar dacă el nu este cel scontat. Răspunsul Său are astfel o parte 

pentru fiecare şi o altă comună, care a devenit sensul deplinătăţii în 

Hristos a lumii: „Vino şi urmează Mie!" 

Înţepenirea sufletească: Nu ştiu ce a dat reacţia de fugă a dregătorului. 

Sfatul de a vinde tot sau cererea prietenească de a-L urma pe El, pe 

Hristos? Pentru că de multe ori am remarcat că renunţăm uşor la cele ale 

noastre, mai ales când nu le prea avem, dar foarte greu la noi, la cele 

din noi la care ţinem, la idolii noştri dinăuntru, catapetesmele noastre 

de minciuni din care ne hrănim viaţa, ca ea să fie suportabilă. Exemplele 

cele mai la îndemâna sunt în noi înşine. De aceea cred că mai greu i-a fost 

dregătorului greu de urmarea lui Hristos nu lepădarea de avere, 

Mântuitorul descoperindu-ne încă o dată că nu bogăţia este problema, ci 

înţepenirea sufletească pe care o produce ea. 

Căutam răspunsuri semipreparate: Textul mai este actual? Sigur. 

Doar atât că, astăzi, noi L-am întreba pe Hristos cum să facem bani, cum 

să trăim cât mai mult, cum să ne ascundem păcatele, cum să şmecherim 

viaţa sau prostii de genul când vine cutremurul, dacă există marţieni sau 

nu... Ce mai, am face un talk-show cu Hristos, penibili şi plini de ifose. 

De ce? Pentru că mântuirea şi-a pierdut din centralitate, s-a rupt sufletul 

nostru de marile întrebări, căutam răspunsuri semipreparate, 

călduţe, care să nu ne tulbure amiezele şi nopţile, să nu ne tulbure 

dregătoriile tulburi din care ne câştigăm părutele noastre veşnicii. Sigur că 

este actual. Citiţi-l mai des, inclusiv păstorilor voştri sufleteşti, aduceţi-le 

aminte, cu timp şi fără timp, că esenţa mântuirii lor este mergerea cu 

Hristos, pe Cale, fără falsuri în rostire şi trăire. Şi nu pierdeţi din vedere 

că atunci când Îl întrebaţi pe Hristos despre cele pe care le aveţi de făcut, 

s-ar putea să nu vă dea răspunsul pe care-l aşteptaţi, pe gustul vostru, 

ci pe sufletul Lui. Aici este cheia finalului acestei Evanghelii: „Ceea ce 

este cu neputinţă la oameni, este cu putinţă la Dumnezeu" (Lc 18, 27). 

Hristos este Răspunsul!: Despre acea deşertare de orgoliu şi slavă 

vorbeşte Hristos! El este primul care face exerciţiul acesta al lepădării de 

Sine, pentru a ne face posibile şi apropiate toate cele necesare Cerului. 

Hristos este Răspunsul! De aici valoarea dumnezeiască a întrebării „ce să 

fac ca să moştenesc viaţa cea de veci". Hristos spune să ne facem EL. 

Ca atunci când ne întrebau, mici  fiind, ce vrem să ne facem când o să fim 

mari. Hristos să ne facem, urmându-L. 

Pr. Conf. Univ. Dr. Contantin Necula – www.crestinortodox 

Tatăl este bun. Fiul este bun. Sfântul Duh este 

bun. Totuși, nu sunt trei buni, ci numai un singur 

bun. Hristos spune: Nimeni nu este bun, decât 

unul Dumnezeu. Domnul Hristos nu a răspuns la 

întrebarea dregătorului pentru ca acesta, vorbind 

ca și cu un simplu bărbat prin cuvintele bunule 

Învățător, să nu-L considere doar un simplu om. 

De aceea nu i-a spus: Nimeni nu este bun, decât 

unul Tatăl, ci Nimeni nu este bun, decât unul 

Dumnezeu. Doar prin Tatăl, s-ar fi înțeles că doar 

Tatăl cel ceresc este bun. Dumnezeu, însă, include 

în sine atât pe Hristos, cât și pe Duhul Sfânt, 

pentru că întreaga Treime este bună. 

Fericitul Augustin – www.doxologia.ro 

Că mai lesne este a trece cămila printre urechile 

acului, decât să intre bogatul în împărăţia lui 

Dumnezeu. Când au auzit porunca aceasta, sfinții 

s-au hotărât să fugă de această greutate a 

bogățiilor, împărțindu-și averile. Prin această 

împărțire a averilor către cei săraci, și-au 

ridicat comori veșnice. Apoi au luat crucea și i-au 

urmat lui Hristos. Unii i-au urmat și s-au 

desăvârșit prin mucenicia lor, precum v-am mai 

spus, în timp ce alții, prin jertfa lor de sine, nu au 

fost mai prejos în virtutea adevăratei filozofii. 

Amintește-ți că este poruncă a lui Hristos 

Împăratul nostru și Dumnezeu, care ne duce de la 

lucrurile vremelnice și ne face părtași la cele 

veșnice. 

Sf.Ioan Damaschin – www.doxologia.ro 

În evanghelia aceasta, cel ce se apropie de 

Hristos este numit dregător. Credea despre sine că 

știe Legea și cugeta că îi și învățase întocmai și pe 

alții. Gândea că-L va putea osândi pe Hristos 

pentru că a adus legi noi, legi ale Sale, și că a 

nesocotit poruncile date de preaînțeleptul Moise. 

Dregătorul vine la Hristos și se preface că 

vorbește cu inimă bună. Îl 

numește Învățătorule, spune că este bun și se arată 

a fi dornic de a-I fi ucenic. Spune, ce să fac ca să 

moștenesc viața veșnică? Bagă de seamă, cum 

dregătorul amestecă măgulirea cu înșelăciunea 

și viclenia, precum ar amesteca oțetul cu mierea, 

închipuindu-și că în acest chip ar putea amăgi pe 

Hristos. 

Sf.Chiril al Alexandriei – www.doxologia.ro 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Programul săptămânii  29  noiembrie –  6 decembrie  2020 

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

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

Luni     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Sf.Ap.Andrei ) - Pr.Ticu 

     17 - 18 - Acatistul Sf.Andrei Șaguna – Pr.Ticu 

Marţi   

Miercuri    9 – 11 - Sfințirea mică – Pr.Ticu 

Joi  - Program administrativ (zi liberă) 

Vineri   9 - 11 - Taina Sf.MASLU            

    17 - 18 -  Acatistul Sf.M.Mc.Varvara – Pr.Ticu 

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

     17 - 19 - Vecernia, acatistul Sf.Ier.Nicolae și Litia - Pr.Dragoș 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Tămăduirea femeii gârbove - Sf.Ier.Nicolae ) - Pr.Dragoș 

     17 - 19 - Vecernia și acatistul Sf.Mc.Filofteia  - Pr.Dragoș 

         Luni, 30 noiembrie – Sf.Apostol Andrei; Sf.Ier.Andrei Șaguna; 

             Marți, 1 decembrie – Sf.Prooroc Naum; Sf.Filaret cel Milostiv; 

                 Miercuri, 2 decembrie – Sf.Prooroc Avacum; Sf.Cuv.Porfirie Cavsocalivitul; 

                      Joi, 3 decembrie – Sf.Cuv.Gheorghe de la Cernica; Sf.Prooroc Sofonie; 

                           Vineri, 4 decembrie – Sf.M.Mc.Varvara; Sf.Cuv.Ioan Damaschinul; 

                                Sâmbătă, 5 decembrie – Sf.Cuv.Sava cel Sfințit; 

                                      Duminică, 6 decembrie – Sf.Ierarh Nicolae; 

 

 

         Luni, 30 noiembrie - Pestera Sfântului Andrei                                                                        www.crestinortodox.ro/ 

Peștera în care  a viețuit Sfântul Apostol Andrei cât timp a propovăduit pe teritoriul românesc, se află la aproximativ 4 km 

sud-est de localitatea Ion Corvin, jud.Constanța. În actuala biserica din peșteră, în pronaos, într-o nișă, se află un fel de pat, 

scobit inițial în piatră, despre care tradiția spune că pe el se odihnea apostolul Andrei. În vara anului 1944, Peștera 

transformată în biserica a fost sfințită de către Ep.Tomisului, Chesarie Păunescu. La scurt timp după aceasta, trupele rusești 

invadatoare au distrus-o. Abia după 1990, prin râvna cuviosului monah Nicodim Dincă, biserica a fost refăcută și redată cultului.  

Sfântul Sinod al Biserici Ortodoxe Române a hotărât în anul 1995 ca sărbătoarea Sfântului Andrei să fie însemnată cu cruce 

roșie în calendarul bisericesc, iar în anul 1997 Sf.Andrei a fost proclamat "Ocrotitorul României". Ziua de 30 noiembrie a fost 

declarată sărbătoare bisericească națională, iar din 2012, această zi a devenit zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează. 

 

                  Cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur despre milostenie:                                                                                   https://basilica.ro/ 

 Milostenia este o mare şi aleasă virtute, un mare dar şi mai mult decât atât, este începutul tuturor bunătăţilor.  

 Că săracul întinde mâna, iar Dumnezeu este Cel ce primeşte. 

  Nu ţi s-a poruncit să osândeşti tu lenea, ci să alini sărăcia. Nu ai fost pus să învinuieşti păcatul, ci să vindeci suferinţa! Nu să ocărăşti 
trândăvia, ci să întinzi mână de ajutor celor căzuţi! Nu să ţii de rău viaţa cerşetorului, ci să-l scapi de foame. Dar noi facem dimpotrivă. Nu 
uşurăm sărăcia celor ce întind mâna cu datul din averi, dar zgândărim cu noianul învinuirilor rănile săracilor. 

 

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

Marți, 1 decembrie - Cuviosul Filaret Milostivul  a trăit pe la anul 780, pe timpul împăraților Constantin și Irina. Era de loc din părțile 
Paflagoniei. S-a căsătorit cu Teozva și a avut trei copii. Dumnezeu l-a binecuvântat cu multe averi. După un timp, Dumnezeu a 
îngăduit diavolului să-l sărăcească,  încât nu-i mai rămâne nimic. Aflându-se în această stare, Cuviosul Filaret nu s-a mâhnit și nici n-a 
cârtit împotriva lui Dumnezeu. S-a arătat ca un alt Iov. 

Când a cunoscut că i se apropie sfârșitul, a chemat toate rudele sale și le-a prezis cele ce aveau să se întâmple fiecăreia. A adăugat însă și 
aceste sfaturi: "Să nu uitați, fiilor și rudeniilor, iubirea de săraci. Să cercetați pe cei bolnavi și pe cei din închisori! Să apărați pe văduve 
și pe orfani! Să nu poftiți lucrurile altora! Să nu lipsiți de la slujbele și liturghiile Bisericii! Și ca să spun pe scurt, să nu încetați de a 
face ceea ce m-ați văzut pe mine făcând". După ce a spus acestea și s-a rugat pentru ei, a adormit în pace.                                   

www.crestinortodox.ro/ 
            Vineri, 4 decembrie – Sf.Cuv.Ioan Damaschinul  

“Adusu-mi-am aminte de proorocul ce strigă: eu sunt pământ şi cenuşă; şi iarăşi m-am uitat în morminte şi am văzut oase 

goale şi am zis: oare, cine este împăratul sau ostaşul, bogatul sau săracul, dreptul sau păcătosul?” … 

Mulţi, Doamne, 

îmi pot vindeca rănile 

pe care mi le-a făcut 

viaţa… dar, 

 nimeni  

afară de Tine 

nu poate vindeca rănile 

pe care 

eu 

le-am făcut 

Vieţii… 

 

Din: Rugă înaintea unui 

paraman 
 de  Marius Iordăchioaia 

 

Sâmbătă, 5 decembrie - Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit (n. 439 - d. 532) a fost un monah din Palestina care a alcătuit 

primul tipic (regulă) monahală de organizare a slujbelor bisericești de peste an, așa-numitul „Tipic de la Ierusalim”.  

Academia Domnească Sfântul Sava a fost întemeiată în anul 1688, în centrul orașului București, la inițiativa stolnicului 

Constantin Cantacuzino, ca instituție de învățământ superior. Odată cu întemeierea Academiei Domnești începe și istoria 

învățământului superior din Țara Românească, cu predare în limbile greacă și latină. Ȋn anul 1818 Vodă Caragea a dispus 

scoaterea acestuia de sub tutela mânăstirească. A reorganizat-o, sub numele de Școala Națională Sfântul Sava, numindu-l în 

fruntea instituției pe cărturarul Gheorghe Lazăr. În anul 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza va împărți Academia Sfântul 

Sava în două instituții: Universitatea din București și Colegiul Sfântul Sava. 

 




