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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) 

Întâiul cuvânt - “nu plânge”. “Nu plânge” i-a spus Domnul femeii. Cu ce gând, dragii mei, credeţi că a adresat Hristos 

cuvintele “nu plânge”, femeii de astăzi? Prin “nu plânge”, Domnul a vrut să încredinţeze pe văduva că fiul ei este viu, aşa 

după cum vii sunt toţi cei care au plecat de aici, trăind în veci. Să nu vă lăsaţi înşelaţi de necredinţa unora, care spun că 

după viaţa aceasta dispărem în neant, ca celelalte vieţuitoare care nu au suflet. Dacă suntem creştini, trebuie să credem că 

Domnul a înviat ca să ne încredinţeze şi pe noi că după moarte urmează învierea, că după această viaţă urmează o 

alta, pentru care, de fapt, suntem chemaţi noi să ne pregătim cu multă minuţiozitate. 

Al doilea cuvânt, asupra căruia merită să ne oprim astăzi, este cel pe care l-a adresat Hristos celui plecat deja pe tărâmul 

celălalt: “Tinere, ţie îţi zic, scoală-te”. Nu este pentru prima dată când Domnul minimalizează moartea. Aduceţi-vă aminte, 

când a înviat pe fiica lui Iair, ce le-a spus celor ce veniseră la căpătâiul tinerei? “Nu plângeţi; copila n-a murit, ci doarme” 

(Lc. 8, 52). Iată deci că şi astăzi, la fel ca la învierea fiicei lui Iair şi la fel ca în cazul dreptului Lazăr, Hristos ridiculizează 

moartea, realitatea aceasta care ne îngrozeşte pe toţi, căci parcă de nimic nu ne este frică în viaţa aceasta mai mult ca de 

moarte! Din păcate, ne este frică mai mult de moarte, decât de Dumnezeu; mai degrabă ne îngrijim să nu murim 

trupeşte, decât să luăm aminte să nu păcătuim, ca să nu murim astfel sufleteşte în veci! 

Al treilea cuvânt, la care ar trebui să medităm astăzi, este acela că Hristos „i l-a dat (pe fiu) mamei sale”. I l-a dat ca pe 

un dar, arătând că viaţa este un dar, aşa după cum naşterea de prunci este un dar pentru familia care doreşte să aibă 

copii. Spun aceasta, pentru că este la modă acum că familiile să dea naştere la cât mai puţini copii, unul-maxim doi, socotind 

că sunt prea sărace ca să îşi permită şi un al treilea sau un al nouălea copil. Minciună, menită să scuze fie puţina credinţă sau 

insuficienta încredere în Dumnezeu, fie comoditatea noastră modernă, pentru că bunicii noştri nu erau mai bogaţi decât noi, şi 

totuşi nu considerau naşterea de prunci sărăcie. Nu aveau nici maşină, nu aveau nici vilă, nu-şi petreceau nici concediile în 

străinătate şi, cu toate acestea, dădeau naştere tuturor copiilor pe care li-i dăruia Dumnezeu. Puneau pe masă nu două-trei 

feluri de mâncare, ci mâncau o simplă oală de fasole cu toţii şi creşteau mult mai sănătoşi şi mai viguroşi. Din cei nouă sau 

doisprezece copii - şaisprezece fraţi are astăzi un ierarh din Sfântul nostru Sinod - are şi Dumnezeu de unde să-Şi aleagă 

pentru mănăstire şi preoţie, ca să-I slujească Lui. Dar dacă familiile au un singur copil, care creşte egoist, căci nu va învăţa 

niciodată ce înseamnă să împartă ceva cu cineva, şi va moşteni singur întreaga avere a părinţilor lui, nu va deveni el oare un 

monstru, ridicat pe mormântul fraţilor săi avortaţi? Biserica noastră ne avertizează, vizavi de moda uciderii de prunci prin 

avort, că acesta este păcat înaintea lui Dumnezeu, pentru care vor răspunde nu numai femeile, ci şi bărbaţii, dacă şi-au dat 

împreună consimţământul pentru ucidere. Responsabilitatea este deopotrivă a amândurora. 

Iată, aşadar, câte lucruri putem învăţa din evanghelia de astăzi! Învăţăm, în primul rând, că trebuie să abordăm moartea 

cu mentalitate şi conştiinţa creştină, pentru că nu avem motive să ajungem la disperare ori să ne pierdem credinţa atunci 

când survine aceasta. Ea nu este cel mai mare rău care ni se poate întâmpla, pentru că mai rău decât moartea este 

iadul, adică despărţirea veşnică de Dumnezeu.  

Mai învăţăm din evanghelia de astăzi şi faptul că la Dumnezeu moartea este ca un somn, ca o adormire, nu neant, nu 

dispariţie, nu nefiinţă, care ne-ar putea într-adevăr îndreptăţi disperarea. Căci, aşa cum ne trezim dimineaţa pentru a trăi o 

altă zi, aşa ne vom trezi şi din moarte la o altă viaţă, pentru că moartea nu este veşnică, decât în înţelesul despărţirii de 

Părintele veşniciei. Ne vom trezi din morţi la trâmbiţele îngerilor care vor suna Parusia, ca Domnul să ne judece pe toţi, după 

faptele noastre. Asta este moartea la Dumnezeu, trecere şi adormire, nu catastrofa catastrofelor. Noi numim locul unde 

ne îngropăm morţii „cimitir”, care înseamnă în limba greacă ”dormitor”. Aceasta pentru că cei dragi ai noştri, pe care i-

am dus la cimitir, nu au trecut în nefiinţă, ci se odihnesc întru aşteptarea învierii şi a vieţii de veci, ca şi cum ar dormi. De 

aceea a poruncit Hristos tânărului de astăzi „scoală-te”, despre fiica lui Iair a spus că „n-a murit, ci doarme”, iar despre Lazăr 

a zis că „a adormit”. 

În sfârşit, mai învăţăm din evanghelia de astăzi că viaţa este dar al lui Dumnezeu, şi de aceea nu putem pune stăpânire 

pe ea, ca să nu-L uzurpăm pe El. Pentru obrăznicia noastră de a decide în locul Său, Domnul s-ar putea să refuze la un 

moment dat să mai binecuvânteze cu partea Lui de binecuvântare atunci când, după zece ani de ucis copii sau refuz al darului 

Sau, te hotărăşti şi tu într-un final să fii mamă şi tată. Nu aşa, ci trebuie să respectăm darul vieţii, să îl luăm în serios, să 

ducem o viaţă bineplăcută lui Dumnezeu, potrivit Evangheliei Lui, pe care El ne-o tot propovăduieşte duminică de duminică. 

Să-L rugăm, aşadar, pe Hristos Domnul, să ne înţelepţească şi să ne lumineze să pricepem învăţătura Sa, să punem în 

inimile noastre aceste valoroase învăţături pe care ni le propovăduieşte în Evanghelia Sa şi să ducem viaţa bineplăcută Lui, 

Amin!”                                                                   † Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanatilor - www.crestinortodox.ro 
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                                                      Programul săptămânii  10 octombrie  –  17  octombrie  2021 

 
Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Invierea fiului văduvei din Nain) – Pr.Ticu 

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

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

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

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

 17 - 19 -  Vecernia şi acatistul Sf.Cuv.Parascheva 

Joi 8 - 12 - Sf.Liturghie ( Sf.Cuv.Parascheva ) – Pr.Ticu 

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.Maslu 

 17 - 18 -  Acatistul Sf.Gheorghe –  Pr.Ticu 

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

 17 - 18 - Vecernia duminicii a 21-a după Rusalii –  Pr.Dragoş 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Pilda semănătorului) –  Pr.Dragoş 

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Dragoş 

  Marţi, 12 octombrie – Sf.Ierarh Cosma, episcopul Maiumei (†787) - Rămânând orfan de tânăr, a fost luat de tatăl 

Sfântului Ioan Damaschin şi crescut de acesta. Pentru că era înstărit, a luat în casa sa un dascăl învăţat şi înţelept pe care-l 

chema tot Cosma. Şi i-a dat aceluia în seamă pe fiul său Ioan şi pe fiul său cel de suflet, Cosma, să-i înveţe meşteşugul cărţilor. 

Crescând, Ioan şi Cosma au plecat din casa părintelui lor şi au mers la Mănăstirea Sfântul Sava şi s-au făcut monahi. El a 

cinstit cu cântări Învierea lui Lazăr, Intrarea Domnului în Ierusalim, Cina cea de taină şi Patimile cele de voie ale 

Domnului nostru Iisus Hristos, precum şi alte praznice dumnezeieşti. Lui se atribuie compunerea Axionului "Cuvine-se cu 

adevarat", dar numai partea a doua a acestui axion : "Ceea ce ești mai cinstită...". Partea de la început a Axionului s-a scris 

mai târziu, secolul al X-lea de un călugăr din muntele Athos. A luptat împotriva iconoclaştilor şi după o viaţă curată a trecut în 

pace la Domnul.                                                                                                                                               https://ziarullumina.ro/ 

           Luni, 11 octombrie – Sf.Apostol Filip; 

                  Marţi, 12 octombrie – Sf.Ierarh Cosma, episcopul Maiumei; 

                          Joi, 14 octombrie – Sf.Cuv.Parascheva de la Iaşi; 

                                     Sâmbătă, 16 octombrie – Sf.Mc.Longhin Sutaşul; 

                                                 Duminică, 17 octombrie – Sf.Proroc Oseea; 

              

 Chibzuința nebunului                                                                                    Augustin Păunoiu         Sursa: ziarullumina.ro 

 Odinioară, viaţa monarhilor, a stăpânilor diferitelor țări, se desfășura potrivit unui ceremonial la care participau toţi curtenii 

şi slujitorii respectivului stăpân. Un rol aparte la aceste manifestări îl avea măscăriciul (bufonul); acesta era singura persoană care, 

distrându-şi stăpânul, spunea multe adevăruri neplăcute despre oamenii importanţi ai vremii şi chiar despre monarh. Oricui îi era 

îngăduit să râdă de el, dar nimeni nu avea voie să se atingă de viața lui, oricât de critice ar fi fost remarcile sale. Un nebun a 

primit într-o zi de la regele său un băț. – Ține acest băț, zise stăpânul, și nu-l lăsa din mână decât atunci când vei întâlni un om 

mai nebun ca tine. Aceluia poți să i-l dai. Nebunul a încuviințat. De atunci, fie că sta, fie că pornea la drum, totdeauna îl vedeai 

cu bățul în mână. Trecuseră câțiva ani și prințul căzu bolnav. Nebunul veni să-l vadă și rămase în picioare, lângă pat, rezemat în 

băț. – Cum se află stăpânul meu?, întrebă el cu atenție. – Rău de tot, răspunse regele. Văd bine că va trebui să plec curând de aici. 

Nebunul începu să plângă. – Și când te vei întoarce, stăpâne? Peste o lună? – Nu, suspină regele. – Poate peste un an? – Vai! Nu! 

– Dar peste cât timp, stăpâne? – Niciodată! Nu mă voi mai întoarce niciodată! – Niciodată!, repetă nebunul încremenit. Dar, 

stăpâne, te-ai pregătit de drum pentru o lipsă așa de îndelungată? – Pregătiri de plecare? Nici una. Nici nu am gândit măcar.– Și 

tu vei pleca în curând… Ești gata să părăsești casa ta, ca să mergi în tărâmuri de unde nu te vei mai întoarce niciodată și n-ai 

făcut nici o pregătire de plecare. Ține bățul, stăpâne! Ia-l. Eu n-am întâlnit până acum un om așa de nebun ca tine!                                                                                                     
 

 Joi, 14 octombrie – Sf.Cuv.Parascheva de la Iaşi                                Pr.Ciprian Negreanu         www.cuvantul-ortodox.ro/ 

A trăit puțin. N-a trecut de 25 de ani. Și prin aceasta, Biserica vrea să ne spună că această fată, această fecioară până la 25 de 

ani s-a pregătit desăvârșit ca să împlinească porunca lui Dumnezeu. Până la 25 de ani! Iar noi să nu pierdem vremea, 

că nu știm nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului! Aceasta înțelegem din această Evanghelie. Atrage atenția 

asupra faptului că nu știm vremea și vârsta și timpul la care Dumnezeu ne cheamă să ne înfățișăm în fața Lui sau că ne cheamă să 

intrăm în cămara de nuntă și că la ea, ca și trăsătură duhovnicească puternică a fost aceea că nu a pierdut vremea, nu a pierdut 

timpul, nu a zis: «Lasă, acuma stau, lasă acum nu mă dăruiesc cu desăvârșire lui Dumnezeu, lasă acum, poate mai am timp!». Ci 

s-a dăruit desăvârșit de la început, de când au putut să mijească în mintea ei și în inima ei înțelesurile acestea. Sf.Parascheva a 

disprețuit părerea lumii, vorbele lumii și a lăsat toate ale lumii ascultând de cuvântul lui Dumnezeu. A socotit mult mai prejos 

toate sfaturile și cuvintele lumii și a socotit mult mai presus și mai valoroase sfaturile lui Dumnezeu și cuvintele Lui.  

 

17 august - Sf.Gheorghe Pelerinul - Începând din copilărie și tinerețe, apoi mai accentuat după pelerinajul de la Ierusalim și Muntele 

Athos, alesul lui Dumnezeu Gheorghe Lazăr își dedică viața unei slujiri neobișnuite pe care o urmează cu toată puterea. Fără să fie 
înduplecat de frig și de arșiță, desculț și cu capul descoperit vara și iarna, cu Evanghelia iubirii dumnezeiești și toiagul sărăciei și al 
înstrăinării de lume la care adăuga șoaptele rugăciunilor sale neîncetate. „Cu picioarele crăpate ca nucul uscat” din pricina gerului sau a 
arșiței, cu pletele udate de ploaie sau zvântate de vânt, omul lui Dumnezeu purta pururi cu el mărturia crucii, dar totodată, prin ochii săi 
senini ca albastrul cerului și prin zâmbetul său netulburat de amărăciunile vieții, revelația învierii îşi împrăştia în cercuri tot mai largi lumina ei .  

 


