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Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume 
Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar şi câinii 
venind, lingeau bubele lui. Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost 
înmormântat. Şi în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui. Şi el, 
strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească 
limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, 
şi Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a 
întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis: 
Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, căci am cinci fraţi, să le spună lor acestea, ca să nu vină şi ei în acest 
loc de chin. Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avraam, ci, dacă cineva 
dintre morţi se va duce la ei, se vor pocăi. Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici 
dacă ar învia cineva dintre morţi.                                                                                                           (Luca 16, 19-31) 

Nu există zi în care să nu auzim la știri de moarte. Nu există clipe în care să nu ne întristăm de decesul cuiva, mai 

mult sau mai puțin apropiat nouă. Dar cu toate acestea ne gândim foarte rar, dacă nu deloc, la propriul nostru sfârșit. Din 

păcate trăim ca și cum nu am muri, și murim ca și cum nu am fi trăit. Nu aș putea explica în cuvinte trăirile Preotului ce 

slujește cu toată dăruirea și își pune sufletul pentru cei pe care i-a cunoscut. Fiecare înmormântare este o frământare profundă 

pentru el, o rugăciune ce devine mult mai stăruitoare în faţa lui Hristos, căci nu poate consola precum și-ar dori familia, dar 

poate mijloci pentru mântuirea sufletului. 

Și în aceste profunde dureri, adesea m-am întrebat: De ce nu ni se descoperă starea în care se află sufletul celui plecat 

dintre noi, ci există o tăcere ce parcă ne mărește agonia? N-ar fi mai bine dacă am ști clar că sufletul s-a mântuit sau nu? Cu 

toate că avem mărturii despre viaţa de dincolo, n-ar trebui să fim și noi personal înștiințați? Într-una dintre aceste clipe, am 

avut gândul că prin această tăcere ne este păstrată libertatea! 

Da! până în ultima clipă a vieții Dumnezeu respectă libertatea pe care ne-a dăruit-o. Iar dacă noi ne frământăm, ne 

facem bine nouă. Ca să fiu mai înțeles: gândiți-vă că sufletul celui plecat a ajuns în sânul lui Avraam, păi ne-am liniști, ne-am 

bucura și ne-am continua viaţa de până acum; dacă am vedea chinurile prin care trece, nu am mai avea pace și după cum 

suntem cârtitori în față lui Dumnezeu de cele mai multe ori, L-am învinui pentru acest lucru (noi eram siguri că se va 

mântui!?) Ne-am răzvrăti fără să știm adevărata judecată a Domnului, în loc să continue rugăciunea pentru cel adormit, ne 

vom simți insultați. De ce nu luăm aminte la învățăturile Sfinților Părinți? Slujba înmormântării se adresează mai mult 

nouă decât celui adormit. 

Din câte am observat, există trei categorii de oameni: cei care cred în viață după moarte, cei care nu cred deloc nici în 

Dumnezeu și nici în moarte, și cei care spun că Raiul și iadul sunt aici pe pământ! Nu știu cum să-i conving să creadă, dar 

cred și eu că în această viață există o pregustare a vieții viitoare. 

Atunci când am conștientizat că viața noastră în Biserica este în, prin și cu Hristos, fără îndoială am trecut de la viață la 

moarte (cf. Ioan 5, 25) și suntem martori ai Învierii. Dar nu martori pasivi, ci activi; nu teoretic, ci practic! Exact ca fiul 

risipitor, morți am fost din cauza păcatului și acum trăim prin iertarea lui Hristos! Pentru că Sf. Simeon Noul Teolog 

spune: "dacă omul nu va vedea încă din această viață Lumina necreată, să nu se aștepte să o vadă în cealaltă viață". 

Greu cuvântul, dar să nu deznădăjduim! Nu trebuie să avem viziuni că să vedem cu ochii trupești Lumina. Ea pătrunde 

în suflet prin felul în care privești o icoană, prin bucuria pe care ai simțit-o când ai fost la Biserică, prin gândul care te-a 

luminat să faci o fapta bună, prin tresărirea conștiinței că ai făcut un păcat, prin lacrima ce te însoțește la spovedanie, prin 

pacea iertării primite de la Domnul, prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului când prin lucrarea Duhului Sfânt 

"toți devenim purtători de Lumină", după cum spune într-o altă scriere același Sfânt Părinte. 

Iar dacă printre noi există oameni care nu cred în nimic şi o duc bine bucurându-se de bogăţiile lor, să nu vă întristaţi! 

Căci spun Sfintii Părinti că nu există pedeapsă mai mare de la Dumnezeu, decât să te lase în voia ta. Iar voia noastră 

singură nu duce niciodată la El! Ei şi-au întors spatele către Dumnezeu, s-au incredintat în cele avute si "se bucură de cele 

bune", insă singurul lucru pe care l-au câştigat a fost "a murit si bogatul şi a fost înmormantat cu alai mare!” 

Parcă avem mereu o balanţă în mâna prin care trebuie să ne decidem: cu sau fără. Prin fapte tot la fel: cu sau fără 

Hristos. Un sigur lucru este sigur, că într-un fel sau altul ceva iubim. Acum nu are importanţă dacă este cu sau fără Hristos. 

Fratilor, Vă rog din suflet: aveţi grijă ce iubiţi in viata aceasta, pentru ca din cate mi se pare, iadul este locul  în care nu 

te poti bucura de ceea ce ai iubit mai mult decât pe Hristos!                 Arhim. Siluan Vişan - www.crestinortodox.ro 

Iată, ce frumos IMN închina Sf. Ioan Gură de Aur, milosteniei: "este o artă si încă una din cele mai bune. Dacă orice 

artă este utilă omenirii, nici una nu este mai utilă ca milostenia. Nicio altă artă nu ne pregăteşte înălţarea, nu ne ţese veşminte, 

nu ne înalţă case din nămol, precum milostenia! Ea nu ne smulge din mâinile morţii, ea ne procură gloria vieţii viitoare si 

ne clădeşte locuinte cereşti. Milostenia nu permite, de asemenea, să se stingă candelele noastre. Ea ne justifică şi ne face mai 

albi ca zăpada”.  Căutarea lui Dumnezeu nu este altceva decât calea de la saracia bogatului nemilostiv la bogăţia 

săracului Lazăr.                                                                                        Preot Sever Negrescu - www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                         Programul săptămânii   3 noiembrie  –  10 noiembrie  2019 
 

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

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

Luni              4 noiembrie         17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți            5 noiembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri       6 noiembrie            9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi                 7 noiembrie          17 - 19 - Vecernia Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil şi Litia (cu preoţi invitaţi) 

Vineri            8 noiembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil) şi parastas ctitori– Pr.Dragoş 

Vineri            8 noiembrie          17 - 18 - Slujba acatistului - Pr.Dragoş 

Sâmbătă        9 noiembrie           8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți  - Pr.Dragoş 

Sâmbătă        9 noiembrie         17 - 18 Vecernia duminicii  a 25-a după Rusalii - Pr.Ticu 

Duminică      10 noiembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Pilda samarineanului milostiv) – Pr.Ticu 

Duminică      10 noiembrie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu 

 

Duminică, 3 noiembrie – Aşezarea moaştelor Sf.Gheorghe în Lida; 

              Luni, 4 noiembrie -  Sf.Cuv.Ioanichie cel Mare;                                              
                          Vineri, 8 noiembrie – Soborul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil; 

                                       Sâmbătă, 9 noiembrie – Sf.Ierarh Nectarie de la Eghina; 
                                                                                                  

                                           8 noiembrie – Soborul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil  
                              Sfinții Mihail și Gavriil sunt cei care duc la îndeplinire porunca milei și a dreptății lui Dumnezeu. 

                               Sf.Arhanghel Mihail este reprezentat în iconografie în haine de ostaș, având în mână o sabie de foc.   

                                  Este rânduit de Dumnezeu ca dreptatea Sa să biruiască în istoria mântuirii. El este cel care, în  

                                momentul căderii unor îngeri a strigat: "Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!", restabilind 

ordinea. Potrivit Tradiției, la judecata de la sfârșitul chipului acestei lumi, morții vor învia la glasul trâmbiţei sale. 

        Sf.Arhanghel Gavriil este purtătorul veștii milei dumnezeiești față de oameni. A vestit că Fiul lui Dumnezeu Se 

va întrupa din Fecioara Maria pentru mântuirea omenităţii. În icoane apare în veșminte sacerdotale, purtând în mână ori un 

crin, semnul veștii celei bune, ori o sferă cu însemnele lui Hristos, arătând că el este mesagerul mântuirii umanității. 

       Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil  sunt patronii spirituali ai Jandarmeriei Române. Motivul este faptul că cei 

doi conducători ai oștilor cerești sunt simboluri ale luptei împotriva răului. 

INVITAŢIE la HRAM:  Sunteţi invitaţi să participăm la sărbătoarea “Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil”, al doilea  hram 

al bisericii Mărţișor, începând cu privegherea din seara de joi, 7 noiembrie 2019 de la orele 17.00, la care vor participa 

preoţi, apropiaţi ai bisericii noastre. Sf.Liturghie de vineri va fi urmată de parastasul părintelui Mihail Tătărâm şi al 

celorlalţi ctitori. Sărbătoarea va fi mai frumoasă prin participarea dumneavoastră şi a invitaţilor. Vă aşteptăm cu mult drag! 

                   4 noiembrie -  Sf.Cuv.Ioanichie cel Mare - păştea vitele satului său din Bitinia. Era foarte credincios, fiind  

                 povăţuit de Duhul Sfânt. Când îşi făcea rugăciunea, îşi însemna turma sa cu semnul crucii şi rămânea nemişcată  

                 şi nerisipită de fiare şi de tâlhari. La vârsta de 43 de ani, fiind voinic, a fost luat în armată. Însă a devenit un 

înverşunat luptător împotriva cinstirii icoanelor. În urma întâlnirii cu un călugăr care l-a convins că sfintele icoane 

trebuie cinstite, pocăindu-se, după 24 de ani de slujbă ostăşească, a renunţat la mărire şi s-a retras pe muntele Olimp. 

Timp de 12 ani a trăit în post şi rugăciune. Abia apoi a intrat în monahism în Mănăstirea Eristi. Şi învăţând pe de rost toată 

Psaltirea, a primit de la Hristos darul de a merge pe apă, de a se înălţa de la pământ în timpul rugăciunii, darul de a fi de faţă 

fără a fi văzut şi darul tămăduirii. S-a retras apoi într-o chilie lângă mănăstirea sa, pe muntele Antida şi a avut fericirea, înainte 

de sfârşitul său petrecut la vârsta de 94 de ani, de a fi părtaş la biruinţa cinstirii sfintelor icoane din anul 843.  

 Rodul luptei sale pentru dreapta credinta este marturisit si astazi in slujbele bisericesti: "Nădejdea mea este Tatăl, 

scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ţie!".         https://ziarullumina.ro/ 

 

 Mai-marilor Voievozi ai oștirilor cerești, rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii, ca prin rugăciunile voastre să ne acoperiți cu 

acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupești, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul și strigăm: Izbăviți- 

                      ne din nevoi, ca niște Mai-mari peste cetele Puterilor celor de sus.    (Troparul Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil) 

                          9 noiembrie – Sf.Ierarh Nectarie de la Eghina a primit la botez numele Anastasie (gr. „Înviere“). 

                   Într-o dimineaţă de iarnă, domnul Temistocle, un om blând cu suflet mare, se îndrepta spre prăvălioara lui. Era  

              frig. Mergea strângându-şi pe el paltonul, când îl vede pe micul Anastasie. - Unde te duci, Anastasie? Nu te duci  

             la lucru? O să răceşti. Nu eşti îmbrăcat gros. - Mă duc la poştă să duc nişte scrisori. - Dă-mi-le mie. Trec eu 

acum pe la poştă. Hai, fugi înapoi la lucru, că o să răceşti! - Vă mulţumesc mult, domnule, spuse  dârdâind de frig. Ce i-a 

venit domnului Temistocle, că s-a uitat pentru cine sunt scrisorile. Una era pentru un negustor, alta era... „CĂTRE 

DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS, ÎN CER“. S-a oprit şi a început să zâmbească. - Săracul băieţel! Ia să văd ce cere... 

A deschis scrisoarea şi a citit „Hristoase al meu, Hainele mi s-au rupt, pantofii mi s-au stricat şi mi-e frig. Din ce-mi dă 

stăpânul nu-mi ajunge nici de mâncare. N-am reuşit să trimit aproape nimic mamei mele, care este săracă. Ce să mă fac 

acum? Cum ies eu din iarnă, Doamne? Ajută-mă! Mă închin Ţie! Robul Tău, Anastasie“ - Comoară scumpă, spuse 

domnul Temistocle şi a plecat spre casă. A pregătit un pachet cu haine călduroase de iarnă - flaneluţe, un palton, pantofi, 

şosete de-ale copiilor lui - şi s-a dus apoi la poştă. Peste două zile, l-a şi văzut îmbrăcat în haine călduroase. Îi veneau 

numai bine. Ochii copilului străluceau de bucurie. Ba luase pe chip şi o adiere de lumină tainică, căci cine poate şti câte 

nu şi-au spus seara la rugăciune Domnul şi micuţul Său rob... Domnul Temistocle s-a bucurat mult să-l vadă fericit pe acel 

băieţel. Omului nici nu i-a trecut prin cap că sufletul pe care-l ajutase va ajunge cândva Sfântul Nectarie, făcătorul de 

minuni...                                                    Mănăstirea Radu Vodă îl are ca protector din 2002 pe Sf.Nectarie de la Eghina. 

 

 

 




