
 

 

 Evanghelia Duminicii a  

douăzeci și șasea după Rusalii  
Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina  

Luca 12, 16-21 

 

 

 Zis-a Domnul Pilda aceasta: unui om 

bogat i-a rodit ţarina şi se gândea în sine, 

zicând: ce voi face, căci nu am unde să-mi 

strâng roadele mele? Dar şi-a zis: aceasta 

voi face: voi strica hambarele mele şi mai 

mari le voi zidi; şi voi strânge acolo toate 

roadele mele şi bunătăţile mele. Apoi voi 

zice sufletului meu: suflete, acum ai multe 

bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-

te, mănâncă, bea, veseleşte-te. Însă 

Dumnezeu i-a zis: nebune, în această noapte 

vor cere de la tine sufletul tău; iar cele ce ai 

strâns tu ale cui vor mai fi?  

 Aşa se întâmplă cu cel care-şi adună 

comoară pentru sine însuşi, şi nu în 

Dumnezeu se îmbogăţeşte.  

 *** 
 Ce face bogatul, înconjurat demulțimi 

nesfârșite de binecuvântări? În dificultate și 

nehotărât, folosește cuvinte ale săracilor, 

spunând: Ce voi face? Nu se gândește la cele 

viitoare, nu-și ridică ochii la Dumnezeu, nu 

găsește ca fiind vrednice de agonisit acele 

comori ale sufletului care se află în cer. Nu 

prețuiește dragostea pentru săraci și nici nu 

dorește răsplata ce aceasta o aduce. Nu este 

alături de cei aflați în suferințe și nici nu este 

mișcat sau trezit de mila față de ei. Mai fără de 

minte decât atât, își adună pentru tot restul vieții 

sale, de parcă ar putea lua ceva cu el din cele ce 

se află pe acest pământ și spune în sinea sa: voi 

zice sufletului meu: „Suflete, ai multe bunătăţi 

strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, 

bea, veseleşte-te”.  

(Sf. Chiril al Alexandriei, Comentariu la Luca, 

Omilia 89) 
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Duminica a douăzeci și șasea după Rusalii  

 PROGRAMUL SĂRBĂTORII 

HRAMULUI 

24-25 noiembrie 2017 

 

*Vineri, 24 noiembrie, ora 17.00  - Slujba 

Vecerniei unită cu Litia, în sobor de preoți 

învitați   

*Sâmbătă, 25 noiembrie, ora 8.00 - Slujba 

Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie, în sobor de 

preoți invitați 

 

Vă invităm cu drag să participați la aceste 

momente de bucurie duhovnicească! 

Hramul Bisericii noastre,  

24-25 noiembrie, Sfânta Mare Mc. Ecaterina 

Curată mireasă a lui 

Hristos, caută din ceruri 

către cei care te cinstesc 

cu caldă credință, 

Muceniță Ecaterina, 

plinindu-le cererea. 

Cu ochi milostiv vezi-mi 

și acum, Sfântă Muceniță, 

tulburarea sufletului și 

mână de ajutor imi 

intinde, Ecaterina, că vin 

la icoana ta. 

Vărsându-mi vrăjmașul cu 

vicleșug în suflet, 

fecioară, amărala 

plăcerilor, mort m-a arătat 

viclenește; ci tu degrab, 

Muceniță, viază-mă. 

 

Din Paraclisul  

Sf. M. Mc. Ecaterina 
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Chipul Patriarhului Justinian 
 
„Ctitor în chip minunat în timpuri potrivnice 

Patriarhul Justinian a avut o activitate vastă, atât personal, 

cât și prin instituțiile generate la inițiativa sa. Redăm mai jos 

doar câteva dintre marile sale reușite, care arată cât de mult 

a lucrat Dumnezeu prin el, în vremuri de prigoană. Nu vom 

vorbi despre restaurarea multor biserici și mănăstiri, ci doar 

despre câteva reușite publice neverosimile în contextul 

regimului comunist. 

În plină ascensiune a regimului comunist, Patriarhul 

reușește ceea ce nu se reușise în toată perioada interbelică: 

prima canonizare a mai multor sfinți români, în perioada 

1950–1956. Atunci, Biserica a confirmat oficial cinstirea de 

care se bucurau Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfinții 

Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest și Sava, mitropoliții 

Transilvaniei, Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion și 

Sofronie, Sfântul Mucenic Oprea și Sfântul Ierarh Iosif cel 

Nou de la Partoș. 

În 1966, când regina Angliei i-a oferit un Rolls 

Royce, în chip de prețuire, el a cerut să îi fie transformat 

acest cadou în hârtie specială pentru a tipări Biblia. După 

doi ani, numai după ce a arătat conducătorilor statului că în 

Coreea de Sud se distribuie 200.000 de Biblii, în România 

fiind nevoie de 1.000.000, a obținut aprobare pentru 200.000 

de exemplare, o cifră uriașă pentru cine știe ce însemna 

aprobarea unui tiraj de carte religioasă în perioada 

comunistă. 

În condițiile în care regimul comunist desființase 

episcopii la instaurarea sa, Patriarhul reușește în 1975 să 

reînființeze episcopia de la Alba Iulia, cu ocazia sărbătoririi 

Unirii lui Mihai Viteazul, și episcopia de la Tomis, despre 

care a explicat mai-marilor vremii că este un simbol și 

garantul existenței românilor pe acele meleaguri de-a lungul 

veacurilor. 

Între vocațiile sale se numără și cea de ctitor al 

statutului preoților în societate și al învățământului teologic, 

atât din punct de vedere al recuperării profesorilor 

persecutați ori închiși de regim, cât și din punct de vedere al 

pregătirii viitorilor preoți. Iată un cuvânt adresat studenților 

teologi, care ține cont și de greutățile inerente slujirii 

preoțești, și de contextul politic al țării: „Dacă în viața 

Dumneavoastră nu veți uita să stați de vorbă cu Dumnezeu 

mai mult decât cu oamenii, prin rugăciune, chemându-L la 

tot pasul în ajutor; dacă puteți păstra în inima 

Dumneavoastră pe Dumnezeu neîncetat, nimeni nu va putea 

să vă stea împotrivă”. 

Patriarhul Justinian a înțeles rostul monahismului și i-

a sprijinit dezvoltarea într-o perioadă cu totul potrivnică. În 

Referatul privind activitatea contrarevoluționară desfășurată 

în cadrul mănăstirilor, întocmit de Departamentul cultelor, 

din 6 octombrie 1958, se arată că el este principalul 

promotor și responsabil pentru mărirea numărului de monahi 

și organizarea mănăstirilor: „patriarhul face din problema 

organizării vieții monahale una din preocupările cele mai de 

seamă”, citând apoi propriile sale cuvinte: „această acțiune 

este «inițiată și condusă direct de patriarh»”. 

Dorind să revigoreze monahismul, s-a îngrijit atât de 

partea duhovnicească, dar și de cea materială. De exemplu, a 

văzut în părintele Cleopa pe cel care putea să îndrepte 

monahismul pe calea sa adevărată și i-a dat acestuia 

ascultare să vegheze asupra mai multor mănăstiri din 

Moldova. S-a ocupat ca mănăstirile să aibă o activitate 

economică prin care să se întrețină, înființând în ele centre 

de meșteșuguri, în special ateliere de țesut covoare în 

mănăstirile de maici, ceea ce a asigurat necesitățile traiului 

zilnic în condițiile sărăciei de după Al Doilea Război 

Mondial și după confiscării proprietăților de către regimul 

comunist. 

Multe dintre inițiativele sale au fost împiedicate, total 

sau parțial, în urma unor lupte de ani de zile de către regimul 

comunist. De exemplu, statul nu a permis canonizarea 

voievozilor Ștefan cel Mare și Constantin Brâncoveanu (vor 

fi canonizați după căderea comunismului, în 1992), dorind 

să păstreze aceste figuri exemplare ale istoriei românilor 

doar în sfera politică, cenzurând lucrarea duhovnicească pe 

care ei au desfășurat-o. 

După scoaterea studierii religiei din școală, s-a luptat 

ani de zile pentru a face educația religioasă în biserică, însă 

nici aceasta nu a fost aprobată. 

În 1959, prin Decretul 410 au fost scoși din mănăstiri 

majoritatea călugărilor. Tot acum au fost desființate cele 56 

de școli monahale înființate prin hotărârea patriarhului 

Justinian în mănăstirile importante. De asemenea s-a interzis 

călugărilor și călugărițelor să urmeze cursurile Institutului 

Teologic și pe cele de doctorat. 

Lupta pentru monahism a durat ani în șir. Prin faptul 

că, datorită în principal Patriarhului Justinian, închiderea 

mănăstirilor nu s-a întâmplat de la început, în anii 1948–

1949, Biserica și românii au câștigat zece ani de monahism. 

Și nu numai țara noastră, ci întreaga lume, căci în acei ani s-

au format ori au scăpat de moartea în închisoare părinți care 

au ajuns cunoscuți nu doar în spațiul ortodoxiei mondiale, ci 

în întreaga lume creștină. Reușita de a amâna măsura de 

limitare forțată a numărului de călugări a fost cu atât mai 

importantă cu cât, după 5 ani, în 1964, a slăbit presiunea 

asupra mănăstirilor. 
 

Cred întru Unul Dumnezeu 
Atât pentru credincioșii implicați în problemele 

Bisericii, cât și pentru aparatul de stat, Patriarhul Justinian 

era simbolul rezistenței Bisericii. Pe lângă presiunea 

Occidentului, el a avut o contribuție decisivă în a determina 

statul să recunoască oficial drepturile Bisericii și libertatea 

credincioșilor, chiar dacă de facto a lucrat împotriva lor. 

Odată cu recunoașterea funcționării legale a BOR, statul a 

recunoscut Mărturisirea de credință a Bisericii, care a fost o 

adevărată lucrare dogmatică făcută de cei mai buni profesori 

de teologie ai vremii. De asemenea, a obținut salarizarea 

parțială a preoților de către stat, ceea ce însemna 

recunoașterea contribuției lor la binele public și oprea 

posibilitatea incriminării pe motive de credință. Pentru a 

persecuta credincioșii sau preoții, statul trebuia să folosească 

alte motivații decât cele religioase – așa cum s-a întâmplat, 

de altfel, dar într-o măsură mai mică. 

Într-o societate bazată pe frică, prestația publică a 

patriarhului era o gură de aer pentru normalitate și o stavilă 

pentru o persecuție publică vădită. Pentru cine lupta 

patriarhul? Pentru fiecare suflet al turmei lui. Iar unele din 

aceste suflete au folosit din plin curajul și spațiile de 

manifestare a credinței create de către patriarh. 

În 1959, este convocată o adunare a tuturor studenților 

la medicină, în jur de 5.000, în care primarul Bucureștilor îi 

acuză că merg la biserică, aprind lumânări, se închină, sărută 

icoanele. Doctorul George Stan, viitorul medic al 

Patriarhului, își amintește cum o studentă din anul VI, „mică 

de statură, pe fața căreia se citea blândețe și bunătate”, a fost 

prima înfierată nominal: 

Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor 

Ortodoxiei în timpul comunismului 
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- „Dumneata ce crezi, tovarășă?” a întrebat-o primarul. 

Aceasta a răspuns tare, clar și cu demnitate: 

- „Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul 

cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor”. Era 

primul articol al Crezului, explicat în Mărturisirea de credință a 

Bisericii Ortodoxe aprobată de către stat. Adunarea a fost 

încheiată, căci de-acum primarul s-a temut că Occidentul va 

spune că în România este persecutată credința. 

 

Toți suntem familia Patriarhului 
În fața statului comunist, Patriarhul a știut să realizeze 

câteva unități pe care s-a bazat de-a lungul întregii confruntări. A 

realizat o unitate aproape desăvârșită între membrii Sfântului 

sinod, între ierarhi și preoți, o unitate în domeniul social între 

cultele recunoscute de stat, o implicare a BOR în mișcările 

ecumenice mondiale și în cele de promovare a păcii, ca mijloc de 

a păstra legătura cu exteriorul. 

Toate acesta sunt făcute temeinic, dând fiecăruia atenția 

cuvenită. Blândețea Patriarhului era îngemănată cu fermitatea, 

curăția credinței era îngemănată cu respectul pentru oameni, 

indiferent de credința lor, capacitatea de a vedea rolul bisericii în 

spațiul internațional, de a-și afla locul corect între celelalte 

Biserici Ortodoxe surori și între religiile lumii, era îngemănată cu 

grija pentru detaliu, pentru o catapeteasmă care era dăruită unei 

biserici a românilor din străinătate, ori un veșmânt de preot pe 

care a rânduit să îl primească orice preot nou-hirotonit. 

Într-o zi de pomenire a morților, îl vede pe poetul Tudor 

Arghezi, care venise la părintele Bartolomeu Anania, la Palatul 

Patriarhiei. Îi duce acestuia o ulcică cu cireșe, după cum era 

obiceiul în Vâlcea natală, de sufletul mitropolitului Iosif 

Gheorghian, cel care îi fusese părinte duhovnicesc fostului 

monah și ierodiacon. Câtă semnificație într-un gest atât de 

gingaș, în condițiile în care între un patriarh și un călugăr care și-

a abandonat cinul ar fi putut fi loc de morală și mustrare, ce nu ar 

fi fost, însă, suportate de Arghezi! Un detaliu, dar astfel de detalii 

sunt asemenea niturilor care mențin unitară o construcție uriașă. 

Pe lângă capacitatea de muncă necesară, a reușit toate 

acestea și prin harisma de a fi părinte pentru mulți fii, de a pune 

laolaltă caractere diferite, pentru un bine comun. A fost cu 

adevărat părinte pentru toți și în toate. Preocupările lui s-au întins 

de la cele mai mici detalii, până la cele mai mari obiective, 

duhovnicești sau materiale, cu dragostea unui părinte și cu 

discernământul și puterea primite de la Dumnezeu pentru această 

dragoste jertfelnică. 

Iubit de toți cei care erau conștienți că fusese părinte 

pentru întreaga Biserică, pentru cei care îl iubiseră, și pentru cei 

care nu îl iubiseră, pentru cei care l-au slujit cu credință, și pentru 

cei care l-au trădat, mijlocitor pentru cei care l-au ascultat și 

pentru cei care nu l-au ascultat, Patriarhul se îndrepta spre 

întâlnirea cu Hristos. Cu o sănătate din ce în ce mai șubredă, la 

anii bătrâneții, după toate eforturile făcute, este internat la 

spitalul Elias în ianuarie 1977. Pe 26 martie este externat, fără a 

fi fost înștiințat de dezastrul produs de cutremurul din 4 martie 

1977. Ajuns în Piața Victoriei, când vede un bloc dărâmat, îi 

țâșnește din inimă cuvântul plin de grijă: „Dar ce s-o fi întâmplat 

cu bisericile mele?”, după mărturia Patriarhului Teoctist, ucenic 

apropiat al său. 

Sufletul său este luat de Părintele ceresc, din trupul ostenit, 

și dus să vadă chipul duhovnicesc al Bisericii mărturisitoare pe 

care o slujise cu toată ființa sa, ca preot, ca patriarh pentru 

aproape 30 de ani, fără cârtire și fără să se lepede de această 

cruce unică, atât de grea, a slujirii ca patriarh în vremuri de 

prigoană. Va fi înmormântat la Mănăstirea Radu Vodă.  

 

(text după Revista Cuvinte către tineri 2014) 

Bogat este omul care a agonisit 

rugăciunea, postul, milostenia şi 

dragostea 
 
 Strâmtă şi îngustă e calea ce duce la viaţă, şi 

aceasta este: strâmtorarea pântecelui, băutul apei cu 

măsură, puţinătatea pâinii, înfrânarea limbii şi a ochilor, 

tăierea voii noastre, răbdarea necinstirilor, 

binecuvântarea celor care ne blestemă, facerea de bine 

celor ce ne urăsc. Fericiţi cei ce merg pe această cale, că 

a unora ca aceştia este Împărăţia Cerurilor! 

 Bogat este cel care a agonisit rugăciunea, 

postul, milostenia şi dragostea faţă de toţi. 

 Să grăbim, fraţilor, către pocăinţă, să grăbim cât 

mai este vreme! Vremea ni s-a dat spre mărturisirea 

păcatelor, spre plâns şi înfrânare, iar nu spre desfătări şi 

veselii. 

(Patericul Lavrei Sfântului Sava) 

 

Să nu mai zici „nu pot”, ci „Doamne, 

bunătate şi învăţătură şi cunoştinţă mă 

învaţă!” 

 
„Prost sunt şi fără de ştiinţă; cum, dar, pot să fac 

poruncile Domnului?”. Iată că s-a arătat ţie acum în ce 

fel vei plăcea lui Dumnezeu şi să nu mai zici: „Nu pot”, 

căci de vei voi, împreună cu aceştia, te vei apropia de 

Stăpânul, ca David, zicând: „Bunătate şi învăţătură şi 

cunoştinţă mă învaţă, căci poruncilor Tale am crezut”. 

Şi iarăşi: „Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti 

Dumnezeul meu”. Şi încă: „Ajută-mi, şi mă voi mântui 

şi voi cugeta la îndreptările Tale pururea”. Pentru că tot 

cel ce cere va lua, şi cel ce caută află, şi celuia ce bate i 

se va deschide. 

Să nu zici iarăşi: „În lume sunt şi cu grijile lumeşti legat 

sunt şi nu pot să fac toate poruncile Domnului”. De vei 

voi acum ca desăvârşit să le faci pe ele şi să te lepezi de 

lume şi să-ţi iei crucea ta ca să mergi în urma Domnului 

Tău, lucru care mai bun îţi este ţie decât toate, apoi eşti 

liber să o faci. Iar de nu poţi să faci aceasta, apoi, şi în 

lume fiind, sileşte-te să placi lui Dumnezeu; căci se 

poate, şi în lume fiind, ca cineva să facă poruncile lui 

Dumnezeu, pentru că multe chipuri de pocăinţă şi de 

mântuire a oamenilor sunt. 

Într-o rânduială de viaţă este fiecare, iar de va voi să se 

nevoiască, să gândească tare, în mintea sa, că sfinţii cei 

vechi, în lume fiind, împreună cu femeile şi cu copiii 

petrecând şi în bogăţie şi în case mari fiind, alţii încă 

stăpânind şi popoare întregi, care li se încredinţaseră de 

la Dumnezeu, şi durere multă şi grijă de lucrurile cele 

pământeşti având, au plăcut şi lui Dumnezeu întru toate, 

precum au fost Avraam, Isaac şi Iacov, David şi Iosif şi 

Iov. Aceştia toţi au fost în lume, trăitori împreună cu 

femeile. Dar, şi aşa, toate poruncile Domnului le-au 

făcut. Dumnezeului nostru slavă! (Sfântul Ghenadie, 

(Proloagele, volumul I, Editura Bunavestire, p. 515) 
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PROGRAM LITURGIC ÎN 

ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ 

 
Duminică, 19 noiembrie 2017 

* 08:00 Utrenia și Liturghie  

Luni, 20 noiembrie 2017 

07:00 Utrenia și Liturghia Sf. Ioan Gură de 

Aur; Spovedanie 

18:00 Slujba Vecerniei; Spovedanie 

Marţi, 21 noiembrie 2017, Intrarea în 

biserică a Maicii Domnului 

08:00 Utrenia și Liturghia  

Miercuri, 22 noiembrie  2017 

*07:00 Utrenia și Liturghia Sf. Ioan Gură de 

Aur; Spovedanie 

Joi, 23 noiembrie 2017 

07:00 Utrenia și Liturghia Sf. Ioan Gură de 

Aur; Spovedanie 

Vineri, 24 noiembrie 2017 

*07:00 Utrenia și Liturghia Sf. Ioan Gură de 

Aur; Spovedanie 

*10:00 Slujba Sfântului Maslu 

*17.00 Slujba  Vecerniei unită cu Litia, în 

cinstea Sf. Mari Mucenițe Ecaterina, 

ocrotitoarea parohiei 

Sâmbătă, 25 noiembrie 2017, HRAMUL 

BISERICII  

*08:00 Utrenia și Sf. Liturghie oficiată în sobor 

de preoți invitați  

*18.00 Slujba  Vecerniei 

În cadrul Sfintei Liturghii, care se oficiază 

zilnic, creștinii pot primi Sfânta Împărtășanie 

(copiii sub 7 ani şi persoanele care s-au spovedit 

şi au primit binecuvântare de la părintele 

duhovnic). 

Biserica Toma Cozma 

Detalii pe site-ul parohiei: 

www.parohiatomacozma.ro 

„Râurile  nu-și beau propria apă. 

Pomii nu-și mănâncă propriile fructe. 

Soarele nu strălucește pentru el 

însuși, iar florile nu-și săspândesc 

mireasma doar pentru ele. A trăi 

pentru alții e o lege a naturii. Viața e 

frumoasă când ești fericit, dar e 

împlinită cu adevărat abia atunci 

când alții sunt fericiți datorită ție ” 
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