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„Si iată a venit un bărbat, al cărui nume era Iair si care era mai-marele sinagogii. Si căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în 
casa Lui, Căci avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, si ea era pe moarte. Si, pe când se ducea El, mulţimile Îl împresurau. Si o 
femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge si cheltuise cu doctorii toată averea ei, si de nici unul nu putuse să fie 
vindecată, Apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui si îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Si a zis Iisus: Cine este 
cel ce s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, Petru si ceilalţi care erau cu El, au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc si Te 
strâmtorează si Tu zici: Cine este cel ce s-a atins de mine? Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva. Căci am simţit o putere care a 
iesit din Mine. Si, femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând si, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce cauză s-a 
atins de El si cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: Îndrăzneste, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace. Si încă vorbind El, a 
venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe Învăţătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te 
teme; crede numai si se va izbăvi. Si venind în casă n-a lăsat pe nimeni să intre cu El, decât numai pe Petru si pe Ioan si pe Iacov si 
pe tatăl copilei si pe mamă. Si toţi plângeau si se tânguiau pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme. Si râdeau de El, 
stiind că a murit. Iar El, scoţând pe toţi afară si apucând-o de mână, a strigat, zicând: Copilă, scoală-te! Si duhul ei s-a întors si a 
înviat îndată; si a poruncit El să i se dea să mănânce. Si au rămas uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a 
întâmplat.”                                                                                                                                                                      (Luca 8, 41-56) 

În Sfintele Evanghelii ni se descriu trei învieri: învierea fiului văduvei, învierea fiicei lui Iair şi învierea lui Lazăr. 

Îngăduiţi-mi să spun ce îmi relevează mie fiecare înviere în parte. 

Învierea fiului văduvei este minunea prin care Hristos ne spune: “Nu mai eşti singură, Eu sunt cu tine! Ca dovadă, ia-ţi 

fiul înapoi… de acum Eu sunt Fiul vostru!”, deci nu mai există singurătate, ci ajutor dumnezeiesc prin El. 

Învierea fiicei lui Iair, de astăzi, este dovada că în Hristos şi numai Hristos, este viaţa! Iair era mai-marele sinagogii, 

este unul dintre cei care învăţau legea Vechiului Testament pe popor, dar acum se afla într-o încercare grea şi vrea să salveze 

viaţa copilului. Este reprezentantul legii, dar legea nu dă viaţă. Prin această minune ne spune Hristos: "Eu sunt Calea, 

Adevărul şi Viaţa. Plinirea legii se află în Iubire, viaţa este rodul credinţei şi răspunsul rugăciunii. Legea pe care o ţineţi cu 

atâta îndârjire nu te izbăveşte de moarte, nu duce la viaţă, ci este lipsită de dragoste şi astfel nu poate învia omul. Dar acum 

Eu sunt cu tine şi îţi dau viaţa din Viaţa Mea!" Lui îi spune Hristos: "Nu te teme, ci crede…"   

Iar în ceea ce priveşte învierea lui Lazăr, cred că mesajul este foarte scurt: "Eu sunt prietenul tău! Acum suntem fraţi! şi 

astfel nu mai există moarte pentru tine, ci viaţă". 

Din toate trei rezultă că sub nicio formă nu vrea Hristos să ne pierdem credinţa, nădejdea, rugăciunea. 

Ceea ce mă impresionează în mod plăcut este faptul că niciunul dintre cei trei înviaţi nu au vorbit despre ceea ce au 

văzut "dincolo", nu s-au apucat să scrie "evanghelii" dând explicaţii şi amănunte nouă celor care nu am fost plecaţi din 

lumea aceasta, ci cred că doar au urmat cu smerenie Lui Hristos. Ar fi putut, îndreptăţiţi fiind, să spună ceva în plus faţă de 

cei care vor să se arate învăţaţi ai lumii, dar nu au făcut-o pentru că nu asta le era "misiunea", ci prin însăşi minunea trăită 

au fost şi sunt mărturisitori ai lui Hristos. 

Şi un gând ce nu-mi dă pace în ultimul timp: "văzător cu duhul" nu este darul prin care unii Părinţi (sau chiar şi creştini) pot 

vedea viitorul său cele ascunse ale omului, cel ce-ţi poate descoperi lucruri pe care tu nu le ştiai, ci a fi "văzător cu duhul" 

înseamnă a-ţi ţine ochii deschişi spre a vedea greşelile altora în ceea ce priveşte modul în care trăiesc şi a le folosi ca să-ţi 

îndrepţi viaţa spre folosul tău, nu al lui. Înseamnă a conlucra cu Harul lui Dumnezeu spre a învăţa din orice şi oricând, 

ce-mi este de folos spre a nu mă pierde în viaţa aceasta. Dacă fratele nu a înţeles mesajul încercării prin care trece, eu cu 

ajutorul Harului văd şi mă îndrept pe mine fără să mă smintesc de fratele. Şi credeţi-mă, este cea mai mare binecuvântare pe 

care o poţi avea în negura acestei vieţi. 

Părintele întotdeauna caută şi reuşeşte să-şi salveze copilul, pe părinte însă, cine îl salvează? 

Arhim. Siluan Vişan - www.crestinortodox.ro/ 

Să ne „încăpăţânam”, deci, să preţuim aceste valori inestimabile, pentru că ele ne mai ţin!… Să preferăm acest 

„comportament” - fie el şi dispreţuit ca „medieval”, dar care izvorăşte din adâncă şi profundă evlavie a neamului acestuia faţă 

de Dumnezeu şi sfinţii Lui - în locul vacarmului de pe stadioane sau alte locuri de distracţie „modernă” şi „la modă”. Să 

preţuim învăţătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care ne-a dovedit şi astăzi că nu este un „amăgitor”, cum susţineau cei 

care vroiau să-L denigreze şi să-L discrediteze, căci prin semnele şi minunile Sale Şi-a legitimat puterea şi învăţătura Sa 

dumnezeiască. Să rămânem credincioşi moralei şi tradiţiilor pe care le păstrăm de două milenii şi să rămânem creştini 

adevăraţi, chiar dacă „se va râde” de noi ori vom fi dispreţuiţi, căci ştim că de acolo, din adâncurile trăirii noastre, ca şi din 

racla Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, izvorăsc binecuvântarea şi viaţa cea veşnică, având credinţa că prin aceasta Hristos 

ne va învia şi pe noi aşa cum a înviat-o astăzi pe fiica lui Iair. 

Să ţinem aproape de Dumnezeu şi să ne rugăm şi pentru cei care râd de noi şi ne dispreţuiesc. Să ne vedem de credinţa 

noastră, de valorile noastre perene, pentru că numai aşa vom rămâne vii şi după moarte, când vom fi înviaţi şi vom petrece 

împreună cu Hristos în vecii vecilor, Amin”. 

PS Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanatilor - www.crestinortodox.ro/ 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                         Programul săptămânii   27 octombrie  –  3 noiembrie  2019 
 

Duminică    27 octombrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Cuv.Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor) – Pr.Ticu 

Luni            28 octombrie         17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți           29 octombrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri     30 octombrie            9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                31 octombrie   

Vineri            1 noiembrie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri            1 noiembrie          17 - 18 - Slujba acatistului - Pr.Ticu 

Sâmbătă        2 noiembrie      7.30 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți (Moşii de toamnă) - Pr.Ticu 

Sâmbătă        2 noiembrie         17 - 18 Vecernia duminicii  a 22-a după Rusalii - Pr.Dragoş 

Duminică      3 noiembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr) – Pr.Dragoş 

Duminică      3 noiembrie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

 

Duminică, 27 octombrie - Sf.Cuv.Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor. 

            Luni, 28 octombrie -  Sf.Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti;                                              
                   Marţi, 29 octombrie – Sf.M.Mc.Anastasia Romana; 
                           Miercuri, 30 octombrie – Sf.Ap.Cleopa; 
                                   Vineri, 1 noiembrie – Sf.Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia; 

                                       Sâmbătă, 2 noiembrie – Pomenirea morţilor - Moşii de toamnă. 
                                                                                                  

                                        28 octombrie 1952 – Mircea Vulcănescu - Raporturile creștinului cu vremea modernă 

                    Ceea ce pierde prin aceasta lumea modernă este înțelegerea sensului real al suferinței. În lumea omului  

                  modern, durerea nu are loc. Toată strădania lui e să o înlăture și dacă-dintr-o întâmplare nu reușește-el nu se  

                  poate potrivi cu ea. Nu-i poate afla rost. Ci moare lăuntric, deznădăjduiește, sau se-ndrăceşte. 

                          Criza moralei are însă rădăcini mult mai adânci, căci această criză nu mai e o simplă criză a regulilor  

                  de purtare, ci e o criză a stării de har.  Creştinismul nu este o morală nouă, ci religia adevărată. Actul 

moral e ordonat către organizarea vieţii de aici, act din lumea aceasta; în timp ce actul religios constă într-o legătură mistică 

cu „lumea de dincolo”, cu transcendentul. Preceptele religioase, dacă sunt, nu pot avea în vedere decât pregătirea pentru 

lumea cealaltă, faţă de care această viaţă nu are nicio importanţă, sau o importanţă relativă, de pregătitoare a celeilalte… 

Raporturile creștinului cu vremea modernă nu sunt și nu pot fi altele decât raporturile lui cu veacul, cu lumea de aici, în 

genere. Și drama pământească a creștinului e că e silit să trăiască rupt între două lumi, că viața lui e în chip necesar o 

deschidere de aripi.  

 Această ruptură interioară, această neliniște a inimii omului până ce nu se va odihni în Dumnezeu, e prețul cu care 

trebuie să plătim respectul feței noastre omenești, de făptură a Acestuia, fără să riscăm a ne pierde! Iar celor care ne-ar 

spune că prin aceasta ne înstrăinăm de lumea de aici și de durerile ei, le vom răspunde dimpotrivă că cu atât mai bine vom 

sluji cu adevărat acestei lumi, cu cât ne vom strădui s-o vedem în adevăr la locul ei, așa cum îi este rostul, supusă 

rânduielilor lui Dumnezeu; și cu cât vom fi totdeauna cu gândul la rostul ei și al nostru adevărat, care stau dincolo de  

                    noi!                                                                                (Mircea VULCĂNESCU, Creştinul în lumea modern, p.90.) 

                      29 octombrie – 10 ani de la mutarea la Cer a părintelui Teofil Părăian cel cu inima mare 

                   „Sunt mare pentru cei ce mă ascultă, sunt mic pentru cei ce nu mă ascultă şi sunt de nimic pentru cei ce mă  

                    ocolesc ! “. 

                             Părintele Teofil a fost un  „dar al lui Dumnezeu, om al bucuriei, bătrân frumos, duhovnic odihnitor de  

                    oameni, echilibrat, realist, cu zâmbetul mereu pe chip. Părintele Teofil Părăian a fost un om împlinit, un om 

fericit. Nevăzător, dar luminat, om al rugăciunii, părintele Teofil şi-a întemeiat viaţa pe credinţă şi cultură. A fost şi rămâne 

un reper luminos şi sigur, o persoană care a întrupat concret bucuria şi certitudinea credinţei, un propovăduitor al 

credinţei lucrătoare prin iubire. A fost un ziditor de suflete şi a renăscut pe mulţi la viaţa duhovnicească în Hristos şi în 

Biserică prin predicile, conferinţele sau îndrumările sfinţiei sale“. (Mitropolitul Ardealului, Laurenţiu Streza) 

                        27 octombrie - Sf.Cuv.Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor                           https://basilica.ro/ 

Între anii 1769 și 1774, fiind război între împărăția Rusiei și Poarta Otomană și cuprinzând rușii, cu armatele, țările 

românești, generalul Petru Saltîkov a trecut Dunărea și, pornind război asupra Rusciucului, a ocupat și câteva sate de peste 

Dunăre, între care și satul Basarabov, unde se aflau moaștele Sfântului, pe care, luându-le, voia să le trimită în Rusia. 

Un creștin dreptcredincios, anume Hagi Dimitrie, aflându-se într-acea vreme lângă general, a căzut înaintea lui cu 

rugăminte, ca să nu înstrăineze sfintele moaște, ci să le dăruiască Ţării Româneşti, pentru pagubele şi suferinţele pe care le-

au pătimit locuitorii ei din pricina războiului și s-o mângâie cu acest dar. Înduplecându-se, generalul a dăruit sfintele 

moaște Țării Românești. 

În anul 1774, pe timpul Mitropolitului Grigorie al II-lea al Țării Românești (1760-1787), primindu-le tot poporul cu 

mare cinste și evlavie, le-a așezat în biserica cea mare a Sfintei Mitropolii a Munteniei. 

Și îndată a simțit poporul ocrotirea și sprijinul Sfântului, întrucât nu numai că a încetat războiul dintre ruși și turci, ci a 

contenit și boala ciumei cea înfricoșătoare. Și mult ajutor și mare folos câștigă toți cei care cu credință se închină la moaștele 

Sfântului!    De atunci și până astăzi au rămas în biserica aceasta, chiar dacă, în vremurile de prigoană ateistă, 

necredincioșii au dorit să le scoată afară și să dărâme din temelii biserica și reşedinţa patriarhală. Dar Sfântul Dimitrie nu a 

îngăduit aceasta, ci a făcut să cadă tirania și a păzit neatinsă catedrala care-i adăpostește cinstitele moaște. 

 

 

 

 

2 noiembrie – Moşii de toamnă - „Fraţilor, despre cei ce au adormit, nu voim să fiţi în neştiinţă, ca să nu vă 
întristaţi, ca ceilalţi, care nu au nădejde, pentru că de credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa (credem) că 
Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus, îi va aduce împreună cu El.” (I Tes. cap. IV). 




