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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 sămi 

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) 

Lazăr n-a făcut nici un bine, pentru că n-a putut să facă bine. El doar a stat cu umilinţă la poarta bogatului rugând pe 

Dumnezeu şi acceptând toată suferinţa sa fără să cârtească. Bogatul n-a făcut nici un rău, dar nici bine n-a făcut. El 

mânca şi se veselea, dar din fărâmăturile de la masă lui nu dădea săracului Lazăr. 

A nu face bine este un păcat. Linia aceasta care desparte binele de rău este aşa de subţire ca un fir de aţă invizibil. 

Trebuie să fii foarte atent. Degeaba spui: eu nu fac rău, dar nu fac nici bine; nu mă interesează ce face altul, îmi văd de 

treaba mea, sunt cinstit, merg bine, am bani la bancă, mi-am cumpărat case… Dar n-ai făcut nici un bine, nu te-a mişcat 

suferinţa celuilalt. Nu te-a mişcat să dai în dar lui Dumnezeu, nu te-a mişcat să legi rana celui căzut, nu te-a mişcat să 

cercetezi pe cel de la spital sau pe cineva bolnav în casă. N-ai zis nimănui: eşti un om bătrân, hai să te duc eu la spital sau la 

doctor! Ai stat, ai trecut ca un lemn prin toată lumea aceasta, o viaţă întreagă şi tu crezi că firul acesta, subţire ca o 

zare, te-a despărţit pe tine de cel rău. Şi nu este adevărat. Toată această viaţă a ta ai fost de partea cealaltă a firului 

care separă binele de rău. 

Pentru că spun Sfinţii Părinţi aşa: răul nu are fiinţă, el este numai înlocuirea binelui, căci acolo unde binele nu se face 

se instalează răul. Dacă n-ai făcut bine, atunci ai făcut rău, să ştii, pentru că trăim într-o lume nebună, de suferinţă, de 

războaie, de dureri, de crime, de sărăcie. 

Foarte bogată este America şi noi suntem oarecum bogaţi. Dar sunt şi mulţi săraci, vedeţi câtă lume săracă este? 

Nicăieri nu am văzut aşa mulţi cerşetori cum vedeţi în America. Am fost în Europa, am colindat, dar n-am văzut atâţia 

cerşetori, homless sau nebuni care să umble pe străzi, să doarmă iarna, să îngheţe şi să moară chiar pe străzi. Pentru că 

există în America ceva care ţine de bogat, de omul căruia i-a rodit ţarina. Toată ţarina Americii noastre este foarte roditoare, 

mă refer nu numai la pământ, mă refer la mintea americană; creierele pe care le aduc din alte părţi sunt foarte roditoare, fac 

tot felul de lucruri, dar toate le fac pentru viaţa aceasta. Nu se gândesc la Dumnezeu. Omul de rând se gândeşte, dar cei de 

sus nu se gândesc la Dumnezeu, pentru că sunt copleşiţi de mulţimea roadelor. Îşi fac hambare tot mai largi, miliardele 

cresc parcă ar creşte în copaci, cheltuielile cresc… dar lipseşte ceva. Lipseşte ceea ce a spus Mântuitorul: că nu au 

adunat întru Hristos. Cine nu adună în Hristos, risipeşte. 

Mai bine să fii sărac, dar să aduni întru Hristos, decât să fii bogat şi să intri în infern, fără nici un fel de ajutor. 

Pentru că numai faptele bune te însoţesc dincolo, în lumea cealaltă. Faptele bune, pe care le-ai făcut ori nu, te judecă pe 

tine. N-ai să poţi să te judeci acolo, n-ai să poţi să zici: Doamne, stai că mai este unul mai rău decât mine, sau altul a făcut 

altceva mai rău. Pentru că în faţa lui Dumnezeu nu eşti decât tu singur. Nu mai există alt preot Gheorghe, numai eu sunt. 

Adică Dumnezeu nu mă judecă în comparaţie cu altul, pentru că fiecare răspunde pentru faptele lui şi nu răspunde altul 

pentru fapta mea. 

Nici averea nu te aruncă in iad, nici sărăcia nu te aruncă ȋn rai, ci modul în care le administrezi, modul în care le pui 

în raport cu Dumnezeu şi cu semenii tăi”.                                  Părintele Calciu Dumitreasa - www.crestinortodox.ro/  

Să ne gândim cât de vinovaţi suntem în faţa lui Dumnezeu, că de am trăi numai o zi, tot n-am scăpa de păcat aşa spune 

dreptul Iov. Şi când stărui în păcat şi nu te ridici, nu te cureţi, şi nu accepţi suferinţa ca Lazăr cel din Evanghelie, 

când te revolţi împotriva suferinţei şi împotriva lui Dumnezeu, atunci nu faci altceva decât să te răzbuni pe tine 

însuţi, curmându-ţi veşnicia, şansa veşniciei în lumina lui Dumnezeu. 

Noi avem înainte viaţa şi ne angajăm atât de mult în viaţa aceasta pământească, încât uităm că murim; ni se pare 

că moartea priveşte pe altul, nu ne priveşte pe noi, şi aceasta este o mare înşelare. Pentru că, [şi] dacă ne-ar suporta 

Dumnezeu cât de multe în această viaţă, tot murim. Trăim o sută de ani şi până la urmă tot murim; şi murim când nu ştim, 

căci moartea este totdeauna neaşteptată. Pentru unii, moartea este intrarea în neant: „s-a terminat cu mine!” Ei, nu-i chiar 

aşa. Murim ca bogatul din Evanghelie şi intrăm într-un imperiu în care nu putem face nimic pentru binele nostru. 

Puneţi la inimă cuvintele Mântuitorului din Evanghelia de astăzi şi lucraţi cu nădejde faptele mântuirii. Amin. 

Părintele Sofian Boghiu - www.crestinortodox.ro/ 
 

Părintele%20Sofian%20Boghiu
http://www.crestinortodox.ro/


 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Programul săptămânii  1 noiembrie –  8  noiembrie 2020 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr)  -  Pr.Ticu 

     17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului -  Pr.Ticu 

Luni     17 - 19 - 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 - 19 - Vecernia, acatistul Sf.Arhangheli și Litia (Hram) – Pr.Dragoș 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Sf.Arhangheli ) și parastas ctitori – Pr.Dragoș 

     17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoș 

              Duminică, 1 noiembrie – Sf.doctori fără de arginți Cosma și Damian; 

                        Marți, 3 noiembrie – Așezarea moaștelor Sf.Gheorghe ȋn Lida; 

                              Miercurui, 4 noiembrie - Sf.Cuv.Ioanichie cel Mare;                              
                                     Duminică, 8 noiembrie – Soborul Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil; 

                                Să știți că pe diavol nu-l sperie nimic mai mult decât dragostea dintre voi! 

            Românul, din firea lui, este slab în inițiativă. Ne descompunem așa! Nu avem simțul ordinii, al disciplinei, al ascultării, 

al respectului! Ne osândim unii pe alții și ne blestemăm singuri prin ura și ranchiuna dintre noi. Nici măcar în încercări grele nu 

suntem uniți! Acest vrăjmaș al dezbinării are putere asupra noastră deoarece petrecem în mândria aceasta „elevată”. 

Să fim uniți, să ne înțelegem cu iubire, să ne ținem cât mai aproape, atât în prezent, cât și în viitor. Vin vremuri foarte 

grele, în care ne vor înregimenta ca pe niște dobitoace. Cuvintele mele știu că sunt privite cu foarte multă îndoială, dar așa va 

fi! Nu spun că sfârșitul lumii e acum, ci doar începutul durerilor, asupra cărora eu vă fac atenți. Pentru că nu vor fi păstori 

și preoți care să vă dea o explicație, să vă explice greutatea vremurilor în care trăim. 

Să ne ținem într-o unitate și dragoste deplină pentru unitatea și apărarea Bisericii Ortodoxe. Suntem o mână de oameni 

loviți din toate părțile, fără nicio milă. Să știți că pe diavol nu-l sperie nimic mai mult decât dragostea dintre voi! De pildă un 

demonizat. Un demonizat este stăpânit de 3, 4, 5 demoni și îi aud uneori cum urlă și spun că doar dragostea îi alungă. Aceasta este 

situația în care ne aflăm și noi, acest om al zilelor noastre este stăpânit de diavol, pentru că lipsește dragostea dintre noi. 

                                                                             (Fragment din Revista Atitudini Nr. 64, Convorbiri cu Părintele Justin Pârvu) 

 

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 sâmbătă, 7 noiembrie 2020 de la orele 

17.00. Sf.Liturghie de duminică 8 noiembrie va fi urmată de parastasul părintelui Mihail Tătărâm şi al 

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

4 noiembrie - Sf.Cuv.Ioanichie cel Mare (+846) s-a născut în Bitinia și a trăit în timpul împăratului Leon Isaurul (717-740). 

În tinerețe a luptat pentru distrugerea icoanelor. A renunțat la iconoclasm în momentul în care un călugăr, care apăra cultul 

icoanelor, i-a spus pe nume, deși se vedeau pentru prima dată. A fost și un soldat remarcabil, reușind să-i salveze 

viața împăratului într-o luptă cu bulgarii.  S-a retras din armată după încheierea luptei cu bulgarii și a ales să-și petreacă 

viața în mănăstire. A fost un luptător pentru cinstirea sfintelor icoane. Împreună cu patriarhul Metodie și cu împărăteasa 

Teodora, a restabilit cinstirea sfintelor icoane. 

Rodul luptei sale pentru dreapta credință este mărturisit și astăzi în slujbele bisericești:  

"Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ţie!". 

 

                                                            Duminică, 1 noiembrie – Sf.doctori fără de arginți Cosma și Damian  
                                        O femeie oarecare, cu numele Paladia, zăcând pe patul durerii de mulţi ani, a auzit de aceşti sfinţi că tămăduiesc  
                                    toate bolile, şi a trimis la dânşii cu rugăminte ca să vină la ea, căci era aproape de moarte. Sfinţii, ascultând  
                                    rugămintea, au mers în casa ei şi îndată femeia, după credinţa sa, a dobândit tămăduire.  Aceasta a vrut să-i  
                                    răsplătească cu daruri. Dar aceştia n-au vrut să ia, că niciodată nu luaseră nimic de la nimeni, fiindcă nu vindeau 

darul pe care îl aveau de la Dumnezeu. Deci, femeia a cugetat că măcar pe unul dintr-înşii să-l silească prin rugăminte, să primească de la 
dânsa cât de puţină răsplată; şi, luând trei ouă, a venit în taină la Sfântul Damian, rugându-l să ia de la dânsa acele ouă în numele Sfintei 
Treimi. Iar Damian, auzind de numele lui Dumnezeu în Treime, a luat de la femeie acel mic dar.  Sfântul Cosma, înştiinţându-se de aceasta, 
s-a mâhnit foarte mult. Apoi, sosind mutarea din viaţă a Sfântului Cosma, acesta a poruncit, aproape de ieşirea sufletului din trup, să nu 
fie pus Damian lângă dânsul, când se va sfârşi, pentru că a călcat porunca Domnului şi a luat plată de la femeie pentru tămăduire. 

Deci, odihnindu-se în Domnul, Sfântul Cosma, după câtăva vreme a venit şi ceasul sfârşitului lui Damian, mutându-se din viaţa aceasta 
vremelnică la cea veşnică. Iar oamenii chibzuiau unde să-l îngroape, că ştiau porunca Sfântului Cosma şi nu îndrăzneau să pună pe Damian 
lângă fratele său. Şi fiind ei în nepricepere, a alergat îndată acolo o cămilă, care fusese mai înainte îndrăcită, şi pe care o tămăduiseră 
sfinţii.  Aceea a grăit cu glas omenesc că, fără îndoială, să-l pună pe Damian aproape de Cosma, de vreme ce nu pentru plată a luat de 
la femeie acele trei ouă, ci pentru numele lui Dumnezeu. Şi aşa cinstitele lor moaşte au fost puse împreună, la locul numit Firaman. 

 

 

 

 

 




