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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) 

Hristos Domnul la porţile Nainului. După ce în Capernaum vindecase sluga sutaşului, a unui păgân în care Domnul a văzut 

credinţă mai multă decât la cei din Israel (Lc 7, 1-10). Dacă în cetatea aceea întâlnise boala şi-o biruise, aici şi-acum Hristos 

întâlneşte moartea, contrafacerea bucuriei... Nu-i uşor de închipuit ce tablou era acolo, câtă durere şi jale înconjurau pe biata 

văduva al cărei unic copil (Lc 7,12), deci unic pământesc sprijin, era dus să fie dat ţărânei. Să fi remarcat în văduva aceasta 

Hristos taina văduvei din Sarepta Sidonului, duioasă disperare a aceleia (3 Regi 17,18)? Aceea care s-a luat de piept cu "omul 

lui Dumnezeu", Ilie, cerându-i viaţa înapoi? Sau poate era ceva din - putem admite deja - văduvia propriei Maici şi din 

aducerea-aminte (înainte vedere) a faptului că undeva, tot la margine de cetate, Fiul Mariei, Unul-Născut, se va da iarăşi 

"sicriului de taină mântuitoare" - ce este Crucea, spre mântuirea oricărui suflet. Cert este că Hristos, întâlnind durerea maicii, 

face din moarte, bucurie. Aşa cum numai El este în stare să facă! 

Odată, prin al doilea an de preoţie, în oraşul meu natal, am fost martorul unei îngropăciuni (căci nu înmormântare era) care 

m-a cutremurat mai mult ca altele. Un tânăr se sinucisese, undeva într-o pădure. Şi familia, prieteni, colegii toţi, cu bătăi în 

piept şi urlete de durere se despărţeau de tânărul acela. Pentru ca preot - după rânduiala cuminte a Bisericii - nu era, pe 

margine, nişte lăutari cântau bucăţi triste - mare parte din ele romanţe... În durerea mamei copilului aceluia era cea mai 

dramatică lupta din câte mi-a fost dat să văd... Stăm pe margine - tocmai înmormântasem pe un om tare drag mie - şi, cu 

nodul în gât, îmi imaginam pe văduvă din Nain... Câtă deznădejde, când nu este prezent Hristos! După ce l-au aşezat în 

groapă şi au plecat toţi, m-am dus lângă moviliţa de lut galben şi-am rostit "Tatăl nostru..." Nu de dragul celui care îşi grăbise 

plecarea, ci din solidaritate - poate necanonica - cu femeia aceea, mama de rana cu văduvă din Nain. Nu ştiu de unde a răsărit 

lângă mine. Poate că nici nu plecase... Pe faţa ei se aşezase o umbră, fină cât o pânză de păianjen, o umbră de nădejde. Pe 

care nu eu i-o dădeam, ci taina aceasta a prezenţei lui Hristos în întâmpinarea disperaţilor lumii. 

Mi-am înţeles atunci, mai mult ca oricând, Dumnezeul Căruia-I slujesc şi a Cărui iubire mi-e hrana cerească şi 

pământească. El rămâne Făcătorul de minuni; ba, mai mult, El e Minunea, pentru că El e Viaţa. Când m-am întors între ai 

mei, mama mea a fost cea care, simţindu-mi plânsul, mi-a pus capul pe umărul ei, m-a mângâiat şi mi-a zis: "Dragul 

mamei..." Este reacţia care mi-a confirmat că toate maicile au în inima lor ceva din sabia care trece prin inima Maicii 

Domnului. Şi-am înţeles că de dragul unor astfel de fiinţe, icoane de duh ale împlinirii Iubirii, Hristos schimba moartea-n 

bucurie. Vă închipuiţi coloana de oameni care duceau - tot în cântare lăcrimată - pe tânărul din Nain cum s-a întors acasă. 

Cum este să răspunzi: Unde-ai fost? La o înmormântare. Sau... Unde-ai fost? La o Înviere!!!" 

Părintele Constantin Necula - www.crestinortodox.ro 

Prin urmare învierea fiului văduvei e o lecţie, e doar o lecţie despre moarte şl nemurire pe care Mântuitorul a dorit s-o dea 

celor care-L ascultau atunci şi nouă, celor care îl ascultăm acum. Ţineţi minte, o lecţie, doar o lecţie din care aveau de învăţat 

despre moarte şi nemurire.Va să zică a făcut în prezenţa lor această înviere, ca să le arate că poate face o înviere din morţi, în 

sensul în care Profetul Iezechiel, în capitolul 37, prorocise despre învierea morţilor. Ce înseamnă aceasta? Insemna că 

ucenicii lui Ioan trebuiau să se ducă la el şi să-i spună: „Da, L-am văzut pe Iisus făcând semnele despre care profeţii au zis că 

le va face numai Mesia. Printre aceste semne ara văzut şi o înviere din morţi." Acesta era lucrul cel mai mare pe care l-ar fi 

putut vedea ei. Mântuitorul l-a oferit în mod intenţionat. 

Aşadar femeii şi celorlalţi le-a dat lecţia nemuririi sufletului. Lui Ioan Botezătorul şi ucenicilor lui, şi tuturor celor care au 

mai auzit acest răspuns, le-a dat învăţătura despre Sine ca Mesia, ca trimis al lui Dumnezeu, şi ca Fiu al lui Dumnezeu, 

fiindcă numai Dumnezeu poate face astfel de minuni. 

Acum înţelegem şi pe acel „Fericiţi cei ce plâng" din Predica de pe munte. Iată că această femeie care a plâns, dintr-o dată 

şi-a văzut plânsul transformat în fericire, în bucurie. Dacă există nemurire, atunci trebuie să existe şi o dreptate. Toate 

nedreptăţile care se fac şi pe care le suferim aici, în măsura în care nu le putem îndrepta - fiindcă trebuie să facem totul spre a 

le îndrepta -, dar în măsura în care nu le putem îndrepta, bolile incurabile, răutăţile altora, ale celor cărora nu le putem dovedi 

că suntem nevinovaţi, toate nedreptăţile care se fac şi pentru care plângem, să ştim că vor fi compensate. Dacă există 

nemurirea sufletelor şi dacă există Dumnezeu, toate vor fi compensate. De aceea: „Fericiţi cei ce plâng, că aceia vor fi 

mângâiaţi." 

Există prin urmare această lege a compensaţiei, fără de care noi nici n-am putea trăi. Nu ajungem noi de atâtea ori să zicem, 

când ni se face o nedreptate pe care n-o putem îndrepta sub nici o formă, nu ajungem să spunem: „Trebuie să existe un 

Dumnezeu Care într-o zi să pună lucrurile la punct. Nu se poate ca nedreptatea să biruiască în veci!" 

Mitropolitul Antonie Plămădeală -  www.crestinortodox.ro 

http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfantul-ioan-botezatorul/
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                                     Programul săptămânii  18  octombrie  –  25 octombrie  2020 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Ȋnvierea fiului văduvei din Nain)  -   Pr.Dragoș 

    17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului -   Pr.Ticu 

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

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

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

Joi   

Vineri   9 - 11 - Taina Sf.MASLU            

    17 - 18 - Slujba acatistului –    Pr.Ticu 

Sâmbătă     8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi  –  Pr.Ticu 

     17 - 18 - Vecernia Duminicii a 23-a după Rusalii –  Pr.Dragoș 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea demonizatului)  -    Pr.Dragoș 

     17 - 19 - Vecernia și acatistul Sf.M.Mc.Dimitrie -    Pr.Dragoș 

                                                         Duminică, 18 octombrie – Sf.Ap.și Evanghelist Luca;   

                                               Luni, 19 octombrie – Sf.Prooroc Ioil; Sf.Cuv.Ioan de la Rila;                                  

                              Miercuri, 21 octombrie – Sf.Cuv.Mărturisitori Visarion și Sofronie;  Sf.Mc.Oprea; Ioan din Galeș și Moise Măcinic: 

                                                 Joi, 22 octombrie – Sf.7 tineri din Efes; 

                                                       Vineri, 23 octombrie – Sf.Ap.Iacob; 

                                                                   Sâmbătă, 24 octombrie – Sf.M.Mc.Areta; 

                                                 

Luni, 19 octombrie – Sf.Ioan de Rila (cca. 867 – 946) este ocrotitorul poporului bulgar. A fost unul dintre primii sfinți canonizați după 
încreștinarea bulgarilor. Este atât întemeietorul monahismului bulgar cât și al primului așezământ monahal din Bulgaria, Mănastirea Rila. 
Inițial păstor, la vârsta de 25 de ani a trăit în singurătate în mai multe locuri, înainte de a se duce în Munții Rila, unde și-a petrecut restul vieții.  

Sfântul Ioan de Rila era cunoscut, încă din timpul vieții, ca făcător de minuni. Țarul Petru I a întreprins o călătorie de 120 km, până în 
Munții Rila, pentru a se întâlni cu Sfântul Ioan și a lua povățuire duhovnicească. Acesta refuza să-l întâlnească. Împăratul a trimis un soldat 
pentru a-i oferi darurile pe care la adusese sfântului. Sfântul Ioan a păstrat numai o mică parte din mâncare, și i-a înapoiat tot aurul și celelalte 
daruri de valoare, spunându-i țarului că nu călugării au nevoie de aur, ci împărații, pentru a putea apăra țara și a-l oferi săracilor. 

La puțin timp după moartea sa (18 august 946), moaștele sale, făcătoare de minuni, au fost mutate în Sofia, în timpul lui Petru I. După 
ce regele maghiar Bella II a cucerit Sofia în 1183, moaștele Sfântul Ioan de Rila au fost trimise în capitala Ungariei până în 1187, când au 
fost readuse în Sofia. În anul 1194, Țarul Ivan Asen I a ordonat ca moaștele Sfântului să fie mutate în Veliko Târnovo, noua capitală. Au fost 
înapoiate Mănăstirii Rila în anul 1469 cu permisiunea Sultanului Murad II. Sf.Ioan de Rila este reprezentat pe reversul monedei bulgare de o 
leva începând cu anul 2002. 

 
      Miercuri, 21 octombrie -  Sfinţii Mărturisitori din Ardeal, martiri ai dreptei credinţe 

În veacul al XVIII-lea, Transilvania era sub stăpânire străină, aflată în cadrul Imperiului Habsburgic. Catolicismul era 

în plină ofensivă, încercând, prin Contra-reformă, să recâștige terenul pierdut în fața protestantismului și, prin alte strategii, să 

câștige în defavoarea Ortodoxiei. Metodele silnice, bazate pe forță brută, au fost folosite însă asupra popoarelor ortodoxe, lipsite 

de apărare, aflate dincolo de lege și de protecția oferită de aceasta. Metoda folosită de catolicism în ofensiva sa în aceste teritorii 

lipsite de organizare politică proprie a fost numită „uniatism”. Alegând să nu forțeze o înfruntare directă cu credincioșii 

ortodocși, catolicii au imaginat o modalitate mai “diplomatică” de a determina lepădarea de dreapta credință și primirea 

ereziilor catolice. Prin uniatie, li se promitea celor aflați sub stăpânire habsburgică faptul că își vor păstra „ritul” lor de 

răsărit, adică forma slujbelor, a portului bisericesc ortodox, fiind adăugat „doar” o recunoaștere a dogmelor catolice – rolul 

Papei, erezia filioque și altele. Această metodă dădea impresia că răul făcut „nu e așa mare”, și că, având în vedere că se 

păstrau rânduielile (exterioare!) de fapt nu era decât o adaptare inteligență la exigențele și vitregiile vremurilor. Pentru cei pentru 

care ortodoxia însemna numai o rânduială exterioară, un simplu obicei moștenit, desigur că acest „aranjament” gândit de iezuiți a 

fost cel mai sigur mijloc de catolicizare, adică de… lepădare a dreptei credințe. 

 Multe au fost nelegiuirile puterii imperiale de la Viena asupra Bisericii ardelene şi inclusiv a slujitorilor şi credincioşilor 

ei, dar şi mulţi au fost vajnicii luptători pentru apărarea credinţei ortodoxe împotriva silniciilor stăpânilor Ardealului din veacul al 

XVIII-lea, pe numele lor: Oprea Miclăuş, ţăran din Sălişte - Sibiu, care a îndurat moarte pentru dreapta credinţă, ieromonahii 

Visarion Sarai şi Sofronie de la Cioara, de lângă Orăştie, preoţii Moise Măcinic din Sibiel şi Ioan din Galeş, prăznuiţi în fiecare 

an la 21 octombrie, ierarhii Ilie Iorest şi Sava Brancovici, prăznuiţi la 24 aprilie, şi mulţi, mulţi alţi bărbaţi, femei şi copii.  

 

                  Duminică, 18 octombrie - Sfântul Apostol și Evanghelist Luca s-a născut în Antiohia Siriei. Îl întâlnește pe Hristos în  

                   Teba Boetiei, loc în care se îngrijea de bolnavi în calitatea sa de medic. Crezând în El, Sfântul Luca ajunge să se numere 

printre cei 70 de Apostoli. Împreună cu Sf.Ap.Cleopa, el L-a văzut pe Domnul înviat pe drumul către Emaus. După Pogorârea 

Sfântului Duh, Luca s-a întors la Antiohia și l-a ajutat pe Pavel să vestească Evanghelia Domnului. 

A scris o Evanghelie și cartea Faptele Apostolilor adresate dregătorului Teofil. Evanghelia se remarcă prin cele 33 de parabole 

ce împodobesc Evanghelia Sfântului. A predicat Evanghelia în Italia, Dalmația, Macedonia și Grecia. 

Este socotit și patronul iconografiei creștine, el fiind cel care a pictat primele icoane ale Maicii Domnului și prima icoană a 

Sf.Ap.Petru și Pavel. Simbolul lui este un taur care semnifică rangul preoțesc și de jertfă al Mântuitorului.                                      

A trecut la cele veșnice la vârsta de 80 de ani, când niște păgâni l-au spânzurat de un măslin în cetatea Tebei din Boetia. 

Constantie, fiul împăratului Constantin, a adus moaștele sfântului din Teba și le-a așezat în Biserica Sfinților Apostoli, sub 

sfânta masă, alături de cele ale Sfinților Andrei și Timotei.                                                                                    www.crestinortodox.ro/ 

 

 

 




