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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) 

Călător, dar nu în grabă, pe acest pământ este Hristos. Numai noi oamenii vrem să fim - dacă se poate - veşnici pe acest 
pământ. Din oraş în oraş, din sat în sat, din casă-n casă, însă în tot acest pelerinaj nu face altceva decât să predice iubirea lui 

Dumnezeu, să mângâie durerea, să vindece bolnavii, să învie pe cei morţi sufleteşte sau trupeşte. Oare s-a schimbat ceva 

acum? Ceea ce pe mine mă frământă în legătură cu minunea de astăzi, este faptul că pe fiica lui Iair a înviat-o Mântuitorul la 

rugămintea tatălui ei, iar noi adesea auzim de faptul că unii părinţi şi-au pierdut copilul. Oare nu-l putea învia şi pe-al lor? 
Îmi plânge sufletul la astfel de evenimente triste, însă nu pot eu răspunde în locul lui Dumnezeu! Dar pot să vă întreb ceva: 

Scrie undeva în Biblie că vom fi veşnici pe acest pământ? Rămâne o taină ce se desăvârşeşte în credinţă, de ce acceptă ca o 

mamă sau un tată să treacă prin această suferinţă. 
În Sfintele Evanghelii ni se descriu trei învieri: învierea fiului văduvei, învierea fiicei lui Iair şi învierea lui Lazăr.  

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 afla 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…" şi astfel îi răspunde rugăciunii. 
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, îndreptățiți fiind, să spună ceva în plus față de 
cei care vor să se arate învățați ai lumii, dar nu au făcut-o pentru ca nu asta le era "misiunea", ci prin însăși minunea trăita au 

fost și 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 binecuvantare pe care o 

poţi avea în negura acestei vieţi. 

"Icoana morţii nu înspăimântă pe cel înţelept şi nu este socotită ca sfârşit de cel credincios. Pe cel dintâi îl împinge din 
nou spre viaţă şi-l îndeamnă la lucru, pe cel de-al doilea îl întăreşte în nădejdea într-o soartă mai bună. Pentru amândoi 

moartea este viaţa…" (Goethe). Părintele întotdeauna caută şi reuşeşte să-şi salveze copilul, pe părinte însă cine-l salvează? 

                                                                                                                       Arhim. Siluan Vişan - www.crestinortodox.ro/ 
 

Vă cer să observați aici minunata pricepere de a acționa. Deși știa că fata murise, El zice n-a murit ci doarme. De ce ? 
Pentru ca râzând de El, să mărturisească limpede că fata murise. Probabil ar fi fost unii printre ei care să nege slava Sa și să 

nu accepte minunea dumnezeiască, zicând că fata nu era încă moartă. Vindecarea de boală nu era ceva extraordinar 

pentru Hristos. El a spus că fata este adormită, pentru ca ceilalți să mărturisească de fapt că aceasta murise. Nimeni 
nu poate spune că Iisus a spus un neadevăr. Pentru El, fiind viu prin natură, nimic nu este mort. Crezând cu tărie în învierea 

morților, El îi numea pe aceștia cei adormiți, tocmai din acest motiv. Ei vor învia în Hristos și, precum spune Sfântul Pavel, 

vor vieţui împreună cu El (Rom 6, 8).                                             Sfântul Chiril al Alexandriei - https://doxologia.ro 
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                                                      Programul săptămânii  7 noiembrie  –  14  noiembrie  2021 

 
Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Învierea fiicei lui Iair) – Pr.Ticu 

 17 - 19 - Acatistul Sf.ARHANGHELI, Vecernia şi Litia 

Luni 8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Arhangheli) şi parastas ctitori (HRAM) – Pr.Ticu 

 17 - 18 - Acatistul Sf.Ier.Nectarie de la Eghina –  Pr.Ticu 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

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

Joi  Sf.M.Mc.Mina 

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.Maslu 

 17 - 18 -  Acatistul Sf.Martiri şi mărturisitori Năsăudeni –    Pr.Ticu 

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

 17 - 18 - Vecernia duminicii a 25-a după Rusalii –  Pr.Dragoş 

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

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului –   Pr.Dragoş 

         Luni, 8 noiembrie – Soborul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil; 

                     Marţi, 9 noiembrie – Sf.Ier.Nectarie de la Eghina. 

                                Joi, 4 noiembrie – Sf.M.Mc.Mina; Sf.Mc.Victor; 

                                Vineri, 12 noiembrie – Sf.Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni; 

                         Sâmbătă, 13 noiembrie – Sf.Ier.Ioan Gură de Aur şi mama sa, Sf.Antuza; 

            Duminică, 14 noiembrie – Sf.Ier.Grigorie Palama. 

                                  

                                                  

              

Marţi, 9 noiembrie – SFÂNTUL NECTARIE DE EGHINA – AJUTORUL CELOR NEMANGAIATI. Minunea din 

copilărie. SĂ AVEM CURAJUL SĂ SCRIEM SCRISORI CĂTRE CER!                                         www.cuvântul-ortodox.ro/ 
 ,,Hristoase al meu, m-ai întrebat de ce plâng. Mi s-au rupt hainele, mi s-au prăpădit încălțările de mi-au ieșit degetele 

afară și mor de frig. Mi-e foarte frig acum iarna. …. Iartă-mă că Te necajesc. Mă închin Ție și Te iubesc eu, robul Tău, 

Anastasie.” A pus scrisoarea într-un plic, și pe plic a scris adresa: ,,Pentru Domnul nostru Iisus Hristos – în ceruri”. 
Contează mai puțin ce s-a întâmplat după ce a scris această scrisoare. Important este că a scris-o. Important este că a avut 

nădejdea că această scrisoare va ajunge la destinație. Sfântul Nectarie ne învață nu să întrebăm ,,de ce?”, ci să cerem 

ajutorul dumnezeiesc. Sfântul Nectarie ne arată că nici lipsa hranei, nici lipsa hainelor sau a încălțărilor nu trebuie să ne 
îndepărteze de Dumnezeu. Ci cu cât mai mari sunt încercările cu atât mai mare trebuie să ne fie credința. Și totuși ce s-a 

întâmplat după ce Anastasie a scris scrisoarea? Dumnezeu a intervenit într-un mod smerit. Dacă scrisoarea ar fi ajuns la poștă, 

poate că vreun poștaș ar fi aruncat-o, sau poate că și dacă ar fi citit-o, tot nu ar fi putut să îl găsească pe expeditor pentru a-l ajuta. 
Dar Dumnezeu a rânduit ca un negustor să se ofere să ducă scrisoarea la poștă, pentru a-l scuti pe Anastasie de drum, căci afară 

era frig. Citind pe plic destinatarul scrisorii, negustorul a fost curios să citească scrisoarea. Și, citind-o, și-a dat seama că din 

rânduiala lui Dumnezeu ajunsese să o citească. A făcut un colet cu haine, încălțări, mâncare și bani, și l-a trimis lui Anastasie 
împreună cu o carte poștală pe care scria: ,,De la Hristos, pentru Anastasie”. Coletul nu ar fi fost trimis dacă Anastasie nu ar fi 

scris mai intâi scrisoarea... Sfântul Nectarie ne învață să ne rugăm lui Dumnezeu. Nimic nou, nimic ieșit din comun.  

 Sfântul dă mărturie prin propria viață că Hristos nu lasă rugăciunile fără räspuns, că Hristos răspunde în chip minunat la 
cererile credincioșilor. Ce vom face, deci? Vom scrie cu toți scrisori către cer? Da, vom scrie. Așa cum au scris toți creștinii, încă 

de la întemeierea Bisericii. Scrisorile noastre sunt rugăciunile. Scrisorile noastre sunt scrise uneori cu lacrimi, alteori cu 

bucurie, uneori cu mâhnire, alteori cu recunoștință. Să avem curajul de a-i scrie lui Dumnezeu, să avem curajul de a-i scrie  
                                                 Maicii Domnului, să avem curajul de a le scrie sfinților. Și să nu deznădăjduim dacă ajutorul nu  

                                                 vine atunci când vrem noi. Dacă noi îi cerem, Dumnezeu îl va trimite cu siguranță. Anastasie a  

                                                 răbdat  vreme îndelungată înainte ca suferința sa să primească ușurare. Dar această suferință nu   
                                                 a rămas neroditoare: a fost treaptă a sfințeniei.             Sf.Ierarh Nectarie din Eghina, Minuni 

  

 

                                        Luni, 8 noiembrie – Soborul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil - De la greșeala lui Adam și a Evei, 

                              dar parcă din ce în ce mai mult cu cât curge istoria și se îndreaptă spre punctul ei final, lumea și noi oamenii 
                               parcă nu mai suntem împreună cu îngerii. Parcă legătură pe care Dumnezeu a instalat-o între noi și îngeri nu 

mai este evidentă. Desigur, îngerii nu au dispărut, ci noi nu mai avem capacitatea să le sesizăm prezența și aproape simțim și 

credem că lumea este lipsită de îngeri. Pentru că un înger al Domnului nu poate sta acolo unde este murdărie, acolo unde este 
necurăție. Se întreba Sf.Siluan Athonitul: cum poate Duhul cel Sfânt, cel smerit al lui Dumnezeu să locuiască într-o inimă și într-o 

minte trufașă? Aceeași întrebare o putem pune: cum poate sta îngerul lui Dumnezeu lângă cel care nu are neprihănire, lângă 

cel care nu are curăţie, lângă și în cel care nu are sensibilitate, gingășie, candoare – lucruri pe care [lipsa lor] le întâlnim tot mai 
des în noi înșine și în cei de lângă noi. Sărbătoarea  Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, este un strigăt al Bisericii, un glas 

al lui Dumnezeu care răsună cu putere. Un cuvânt al conștiinței creștine, glas care se adresează locuitorilor pământului astăzi și 

dintotdeauna. Și anume, să găsim calea cea potrivită, cu ajutorul Celui de Sus, pentru a face loc îngerilor în viața noastră. 
Așadar, doriți să aveți viață de înger? Împliniți voturile monahale, cei din mănăstiri. Voiți să aveți viață de îngeri cei din 

lume? Păziți-va patul neîntinat, adică credinciosia soțului față de a lui soție și soția față de bărbatul ei. Nașteți prunci, creșteți-i 

cu frică de Dumnezeu, cu rușine de oameni și cu dragoste de neam. Și atunci și casa, și familia, și mănăstirea pe de altă parte, 

vor fi pline de îngeri, pline de harul lui Dumnezeu de care avem o imensă nevoie.           IPS Teofan     www.cuvantul-ortodox.ro/ 

 

Hristoase al meu, m-ai 
întrebat de ce plâng. Mi s-au 
rupt hainele, mi s-au prăpădit 
încălțările de mi-au ieșit degetele 
afară și mor de frig. Mi-e foarte 
frig acum iarna. M-am dus 
aseară la stapânul meu și m-a 
alungat. Mi-a spus să scriu 
acasă, alor mei, să-mi trimită ei. 
Hristoase al meu, de atâta amar 
de vreme muncesc aici și n-am 
trimis maicii mele nici un bănuț… 
Acum, ce să mă fac? Cum să o 
scot la capăt fără haine? Tot 
muncind, s-au rupt. Iartă-mă că 
Te necăjesc. Mă închin Ție și Te 
iubesc eu, robul Tău, 
Anastasie 

  


