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”Şi după aceea, S-a dus într-o cetate numită Nain şi cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi multă mulţime. Iar când S-a 

apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare din cetate 

era cu ea. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l 

duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te. Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei lui. Şi 

frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe 

poporul Său. ”                                                                                                                                           (Luca 7, 11-16) 

Vine Hristos şi ne spune: "Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa" (Ioan 14, 6), "Adevărat, adevărat vă spun vouă: cine 

ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel care M-a trimis pe Mine, are viaţa veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat din 

moarte la viaţă!" (Ioan 5, 25), iar viaţa este binecuvântare şi bucurie. Şi de ea mă tem? Şi de Hristos mă tem? Încă 

suferim de "sindromul lui Adam": frica de a vedea pe Dumnezeu? 

Prin păcat ne-am despărţit de Dumnezeu, prin despărţire am înţeles ce am pierdut şi prin pierdere am înţeles durerea. 

Aceasta este consecinţa păcatului: durerea, chinul crud prezent în suflet. Lacrima ce parcă arde. Dar, moartea pune 

capăt păcatului, nu existenţei! Moartea este îngăduită de Dumnezeu "pentru că răutatea sa nu fie fără de moarte". 

Durerea numai când este împărţită se înjumătăţeşte. Şi în această durere Hristos este lângă noi. Cel mai probabil este 

faptul că nici mama, nici mulţimea de la înmormântare nu cunosteau cine este cel pe care-L găseau la poarta cetăţii. Dar asta 

nu-L împiedică să spună mamei: "Nu plânge!" şi s-o mângâie cu prezenţa Lui: Viaţa!. Dovadă: se apropie de sicriu şi zice: 

"Tinere, ţie îţi zic, scoală-te!". 

Tânărul se ridică şi începe să vorbească, este din nou în viaţă. "Morţii sunt pentru El ca şi cei vii" spunea Sf. Nicolae 

Velimirovici, deoarece în afară de păcat nimic nu ne poate despărţi de El. 

Este readus la viaţă şi dat mamei lui nu numai pentru a arăta mulţimii ca El are puterea de a învia şi morţii, ci pentru a mai 

salva un suflet. Pentru că aşa cum sufletul fără trup nu poate să se nevoiască spre mântuire, tot aşa şi trupul fără suflet nu 

poate face nimic. Şi pentru încă odată vedem cât de importantă este viaţa aceasta. Ce mare binecuvântare ni s-a dat! 

Dacă-mi permiteţi, când citesc această minune îmi vine în minte o simbolistică ce se ascunde aici. Această mulţime - 

probabil toată cetatea, care împreună cu mama plâng pierderea unui copil - ar fi reprezentarea lumii după izgonirea din Rai, 

care acum plânge şi se jeleşte pentru că a pierdut tot ce era mai de preţ. Înţelegeţi? Ce este un copil pentru părinţii săi? 

Totul! Se poate compara durerea pierderii unui copil cu ceva? Nu! 

Plângeam cu toţii despărţirea de tot ce era mai important şi mai de preţ în viaţa noastră. Aşa era starea lumii înainte de 

venirea lui Hristos. Iar acum odată prezent în viaţa noastră ne arată cu simplitatea ce-L caracterizează ca moartea nu 

mai este un obstacol între noi şi Tatăl, nici pedeapsa pentru păcate. "pentru că n-aţi primit iarăşi un duh al robiei, spre 

temere, ci aţi primit Duhul Înfierii prin care strigăm: Avva! Părinte!" (Rom. 8, 15). 

Şi acum pentru a înţelege şi mai bine, să punem în faţa noastră cele două imagini ce ne sunt prezentate aici, la început: 

durerea morţii, lacrimile suferinţei; şi la sfârşit: bucuria vieţii cu Hristos. Acelaşi lucru îl putem face la fiecare minune 

săvârşită şi descrisă nouă, cum era bolnavul înainte de întâlnirea cu El, şi cum era după. Concluzia este clară: în Hristos 

durerea se transforma în bucurie, suspinul suferinţei în lacrima bucuriei, iar bucuria poate fi veşnică. 
                                                                                                                 Arhim. Siluan Vişan - www.crestinortodox.ro 

Însa pentru a putea asculta şi primi cuvântul lui Dumnezeu este nevoie să te opreşti din plâns - de aici şi îndemnul 

adresat văduvei din Nain: "Nu plânge!" Să încetăm a ne mai plânge de familia în care ne-am născut, de relele şi abuzurile pe 

care le-am suferit, de vecini, de ţară în care trăim, de "ghinioanele" care ne urmăresc în viaţă, de preotul care nu se ridica la 

înălţimea standardelor noastre, de viitorul sumbru pe care-l întrezărim, de trupul nostru însuşi sau de neputinţele noastre 

şamd, şamd. Pe scurt: să nu ne mai plângem de milă! Apoi, să primim Trupul Său spre a se atinge de al nostru (cum 

altfel, dacă nu prin împărtăşanie?), iar mintea noastră se va încredinţa de Cuvântul care o va şi trezi şi o va ridica, tânără 

şi dornică de viaţă, din sicriul în care s-a cuibărit până acum. Până nu vom face astfel, noi suntem cei mai de plâns, chiar mai 

mult decât cei cu boli grave şi care sunt, doar medical vorbind, pe moarte.                            

                                                                                                              pr. Constantin Sturzu -  www.crestinortodox.ro 

Iar Cel care atât de lesne învia pe alţii a înviat El însuşi din morţi, şi S-a arătat în cer şi pe pământ ca Lumina cea mare 

care nu poate fi stinsă, ci tot mai mult se înteţeşte, tot mai mult străluceşte. Noi toţi în această lumină vieţuim. Şi această 

Lumină a luminilor se va arăta încă o dată, curând, şi o vor vedea toţi viii şi toţi morţii. Şi va fi aceasta la sfârşitul veacurilor, 

la capătul istoriei omeneşti, când Iisus Domnul nostru vine să judece toţi oamenii care au trăit pe pământ, de la Adam până la 

sfârşit. Atunci se va vedea încă o dată, în plinătatea lui, adevărul cuvintelor Mântuitorului: „Adevărat, adevărat zic vouă, că 

vine ceasul, şi acum este, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi cei ce vor auzi vor învia”. Minunea învierii 

fiului văduvei din Nain a fost săvârşită şi din milă faţă de o mamă îndurerată, dar şi pentru credinţa noastră în 

obşteasca înviere din morţi, în minunea minunilor, în dreptatea dreptăţilor, în bucuria bucuriilor. Slavă şi laudă Domnului 

nostru Iisus Hristos, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii 

vecilor. Amin.                                                                                         Sfântul Nicolae Velimirovici -  https://doxologia.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                         Programul săptămânii   6 octombrie  –  13 octombrie  2019 
 

Duminică    06 octombrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Învierea fiului văduvei din Nain) – Pr.Dragoş 

Duminică    06 octombrie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

Luni            07 octombrie         17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți           08 octombrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri     09 octombrie            9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi                10 octombrie   

Vineri          11 octombrie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri          11 octombrie         17 - 18 - Slujba acatistului - Pr.Dragoş 

Sâmbătă      12 octombrie           8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți - Pr.Dragoş 

Sâmbătă      12 octombrie         17 - 18 -  Vecernia Duminicii a 21-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică    13 octombrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Pilda Semănătorului) – Pr.Ticu 

Duminică    13 octombrie         17 - 19 - Vecernia şi acatistul Sf.Cuv.Parascheva - Pr.Ticu 

 

  Duminică, 6 octombrie – Sf.Ap.Toma. 
                             Luni, 7 octombrie -  Sf.M.Mc.Serghie şi Vah; 

                                                Sâmbătă, 12 octombrie – Sf.Cosma, Episcopul Maiumei. 
                                                            
                     Sfântul Apostol Toma, ocrotitorul întârziaților                                                   www.crestinortodox.ro/  

 Sf.Chiril al Alexandriei afirmă că atunci când Toma spune: "dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor nu voi 

crede...", el spune de fapt: "Nu voi crede că El mai poate fi văzut, de nu voi pune degetul meu în urma cuielor". Așadar, 

îndoielile noastre nu sunt îndoielile lui Toma. Pe Toma îl vom înțelege mai bine, dacă nu ne vom opri din căutarea lui 

Hristos.  

 Din Scriptură aflăm că Hristos, pentru a-l încredința pe Toma că natura umană nu a fost desființată prin Înviere, 

Se arată după opt zile din nou Apostolilor și îi spune lui Toma: "Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna 

ta și o pune în coasta Mea și nu fii necredincios, ci credincios". (Ioan 20, 27) Iar Toma mărturisește: "Domnul meu și 

Dumnezeul meu". Cântările liturgice ale Bisericii ne vestesc că atunci când Toma a atins coasta Mântuitorului înviat din morți 

s-a atins de "osul dumnezeirii Sale". Deci, Toma nu a mărturisit doar Învierea lui Hristos, ci și dumnezeirea Sa.  

 Ne place să credem că Toma a fost un necredincios și să facem din el modelul necredinței noastre. Cât de dulci ne 

sunt cuvintele: dacă apostolul care a stat atâta vreme lângă El nu a crezut și a avut nevoie de semne, cum oare voi reuși eu să 

cred? Și mulți rămân în necredință, spunând că de-ar avea parte de minuni, ar crede. Minuni sunt zilnic, numai că noi ne 

asemănăm israeliților care deși făceau drumul din robia Egiptului spre Țara Sfântă și erau hrăniți în chip minunat în fiecare zi, 

au ajuns să se închine la idoli.  

 Interesant este că între Apostoli, Toma este mereu un întârziat. Nu este prezent la prima arătare a Domnului ucenicilor 

și nici la Adormirea Maicii Domnului. A fost rânduiala lui Dumnezeu ca Toma să întârzie, ca prin pipăirea urmelor 

cuielor din trupul lui Hristos și a coastei Lui, să se dea o dovadă și mai hotărâtă despre învierea Sa. Tot prin pronie 

divină, Apostolul Toma nu a fost prezent la înmormântarea Maicii Domnului. Sosind trei zile mai târziu, a cerut să se 

deschidă mormântul Maicii Domnului pentru a-i săruta mâinile acesteia, dar intrând în mormânt, l-a aflat gol. Așa am aflat 

că Maica Domnului nu a fost supusă stricăciunii. Dacă Sfântul Toma este numit ocrotitorul întârziaților, e bine să precizăm 

că nu este ocrotitor al celor care întârzie din comoditate, ci din dumnezeiască rânduială.  

 În concluzie, nu trebuie să ne îndoim de credința lui Toma. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dăruiască necredința 

lui Toma, ca să putem mărturisi și noi "Domnul meu și Dumnezeul meu" (Ioan 20, 28).                 Adrian Cocoşilă 

 

        O moarte de creştin – Teodora Stamate de 15 ani              

                                                             https://bacau.robo-stiri.ro/2019/10/02/seri-de-priveghere-la-capataiul-teodorei-2/ 

În data de 1 martie 2019, pe site-ul Doxologia al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei apărea un anunţ legat de acordarea unui 

sprijin financiar necesar tinerei Teodora Stamate, fiica mai mare a părintelui Florin Stamate din Parohia Şesuri, 

Protopopiatul Moineşti, judeţul Bacău, diagnosticată cu sarcom Ewing (o tumoră malignă osoasă extrem de rară).  

Pe 29 septembrie 2019, tatăl Teodorei, preotul Florin anunţa pe facebook  moartea acesteia, transmiţând şi ultimele dorinţe 

ale Teodorei. 

“Hristos a înviat! Iubiții noștri prieteni... Duminică 29 Sept. ora 12, Teodora, fiica noastră iubită a plecat la Domnul. După 

un șir lung de suferințe s-a dus acolo unde nu este durere nici întristare nici suspin, ci viață fără de sfârșit.  

 A plecat în ziua în care surioara ei Ilinca împlinea exact două luni. A plecat după ce ne-a pregătit pe fiecare dintre noi 

pentru acest moment. Cu doar câteva zile în urmă a împărțit toate lucrurile ei fiecărui frățior în parte, apoi ne-a spus că 

dorința ei este să fie înmormântată în cimitirul mănăstirii de maici Paltin-Petru Vodă-Neamț, acolo unde de câțiva ani 

mergea în vacanță și petrecea clipe înălțătoare alături de maici. Ne-a rugat să o îmbrăcăm în costum popular românesc.   

A dat fiecărui frățior câte un sfat; ne-a întărit pe noi părinții mulțumindu-ne pentru tot ce am făcut pentru ea și cerându-și 

iertare de la toți. M-a întrebat cum va putea să mulțumească vreodată tuturor celor care au ajutat-o și s-au rugat pentru 

ea...I-am zis că, făcând și ea același lucru pentru toți...  

      Și așa... împăcată cu toți, cu sine și cu Dumnezeu în timpul slujbei sfântului Maslu după prima Evanghelie s-a stins 

în tăcere dăruindu-ne o ultima lacrimă ce-i curgea din ochișor.  

                                                                                                                           Pr. Florin Stamate-tatăl Teodorei  

 Vă mulțumim vouă tuturor celor care ne-ați fost alături în aceste grele încercări ale vieții, căci fiecare în parte ați alinat 

într-un fel sau altul suferințele grele ale Teodorei. Cu siguranță nu va uita pe nimeni și veți fi pomeniți de ea în Cer...”  

     Înmormântarea a avut loc joi, 3 octombrie 2019, la Mănăstirea Paltin – Petru Vodă, orele 11.00. 
   

  Dar noi, creştinii care citim aceste rânduri, ce am face ştiind că ni s-a apropiat sfârşitul ? 




