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„Şi iată a venit un bărbat, al cărui nume era Iair şi care era mai-marele sinagogii. Şi căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga 
să intre în casa Lui, Căci avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, şi ea era pe moarte. Şi, pe când se ducea El, mulţimile Îl 
împresurau. Şi o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei, şi de nici unul 
nu putuse să fie vindecată, Apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Şi 
a zis Iisus: Cine este cel ce s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau cu El, au zis: Învăţătorule, 
mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează şi 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 ieşit din Mine. Şi, femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a 
spus de faţă cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El şi cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta 
te-a mântuit. Mergi în pace. Şi 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 şi se va izbăvi. Şi venind în casă n-a lăsat pe 
nimeni să intre cu El, decât numai pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacov şi pe tatăl copilei şi pe mamă. Şi toţi plângeau şi se tânguiau 
pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme. Şi râdeau de El, ştiind că a murit. Iar El, scoţând pe toţi afară şi 
apucând-o de mână, a strigat, zicând: Copilă, scoală-te! Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi a poruncit El să i se dea să 
mănânce. Şi au rămas uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.”              (Luca 8, 41-56) 

 

Textul evanghelistului Luca este cât se poate de clar. Întors din ţinutul Gherghesenilor - unde paguba-n porci e mai de socotit 
decât biruinţa-n suflete izbăvite de diavol - Hristos este rugat de „un bărbat numit Iair, care era mai-marele Sinagogii” (cf. Lc 8, 
41) să meargă la el acasă pentru a-i vindeca fetiţa. În mulţime, îmbulzit, de Iisus se atinge o femeie „care avea scurgere de 
sânge” (Lc 8, 43) de doisprezece ani, se vindecă şi, nerămânând ascunsă, binevesteşte. Îndemnat să renunţe la ajutorul 
„Învăţătorului” (cf. Lc 8, 49), căci fiica sa a murit, bărbatul acela citeşte dincolo de rabbinul din Iisus, identificând pe 
Dumnezeu-Omul, Cel Care poate acorda sigiliul regesc al Învierii întru cerească cetăţenie. Drama poate merge mai departe în 
desfăşurarea ei. Căci Hristos Dumnezeu cere credinţă şi, în ciuda zâmbetelor celor din jur (mereu plini de duh de superioritate, 
de deşteptăciune, de ipocrizie neroditoare), sparge zidul morţii, reaşezând fata în altarul vieţii nemuritoare. 

Dacă am fi citit ca pe o poveste toate acestea şi tot am fi fost atinşi de eroismul dramatic al întâlnirii dintre Hristos şi 
moarte. O inimă de tată pusă la bătaie ca să reaşeze inima fetei în ritmul vieţii. Mereu puşi pe a lăuda şi a preamări maternitatea, 
am uitat, nu de puţine ori, să redăm aura de cuviinţă a paternităţii lucrătoare în Hristos, să-i dăm bărbatului iarăşi demnitatea 
pe care dintru început Dumnezeu a aşezat-o în el: rege al creaţiei, ca om, dar şi preot al familiei, făptuitor de pâine la masa 
comuniunii familiei. Furaţi oarecum de jertfa permanentă pe care o poartă adânc în zidirea ei femeia, uităm, poate şi furaţi de 
mentalităţi străine de noi, să resărutăm mâna părintească a tatălui, cel care, într-un eroism cotidian fără seamăn, face ca familia 
să fie deplină. 

Actul de credinţă al tatălui - mereu mai mare peste biserica - familie - readuce la viaţă mădularul bolnav, iată, chiar mort, al 
trupului tainic care este familia (ecclesia domestica). Că demersul lui, oricât ar stârni zâmbete de ironie, este unul de om 
puternic, dispus să facă efortul smeririi de dragul înălţării. Căci, să ne aducem aminte, Iair, ca şef de sinagogă, era bărbat (deci 
mândru) din neamul lui Israel (Neam mândru) pus peste bărbaţii lui Israel (întreit motiv de mândrie bărbătească). 
Leapădă hainele acestea sociale şi se-mbracă în sacul smereniei de dragul copilei sale. Aceasta cred eu că a văzut Hristos. 
Această adâncă încercare a lui Iair de a fi tată, mai înainte de toate. 

Lecţie adâncă pentru noi, taţii familiilor în Hristos. Furaţi uneori de faţa, de chipul pe care-l avem social, de puterea cu 
care Biserica sau frăţietatea ne-a investit, uităm că mai aproape ni-e mântuirea trecând-o prin fiii noştri, prin copii. Biserica 
nu-i locul unde să ni se ceară să facem carieră din regula nebună a lumii, răstignind totul de dragul a ceea ce ascundem în spatele 
ideii noastre despre „misiune”. A lăsa familia pradă singurătăţii, lipsei de sprijin, lipsei de comunicare, doar ca să anuleze 
singurătatea, lipsa de sprijin, să reaşeze la punctul cel mai înalt comunicarea altora, nu-i lucru dumnezeiesc. Câţi dintre copii 
nu se pierd, că noi, prea plini de funcţiile sau slujbele noastre mereu orientate spre alţii, nu uităm că ei, ai noştri, au 
dintâi nevoie de noi. Că a fi părinte sau frate celorlalţi presupune să fii tată şi prieten mai întâi alor tăi. Că mucenicie nu 
înseamnă a ucide pe ceilalţi ai tăi, din casa ta şi din familia ta, pentru ca să mergi tu cât mai departe şi să câştigi sufletele cât mai 
multora. Ci, nici pe acelea lăsându-le, nici pentru aceştia, ai casei, să nu precupeţeşti nici un efort. 

Pentru că eu cred că aici se va juca „marea carte” a jocului în care diavolul investeşte efortul său prostesc. În distrugerea 
familiei prin diluarea (uneori sub masca bunei intenţii) funcţiei paternale a tatălui, transformat într-un „funcţionar” aducător de 
bani şi bunuri, şi nu în stâlpul de foc care ţine familia pe calea Canaanului ceresc în pustia canaanită a lumii pe care-o trăim. 

Parafrazând, putem spune: „Fiţi, dar, taţi, precum şi tatăl fetei acesteia - după chipul Tatălui - tată este”. Adică purtător de 
rugăciune smerită înaintea lui Dumnezeu, de cugetare adâncă la valoarea Celui Care Se află pururea în faţa noastră. 
Căci învăţătorul din sinagogă ştie - cu inima pe care doar un tată rănit de moartea copilului său o are - că în faţa sa nu-i doar 
Învăţătorul, cât, pentru el, mai ales, Învietorul.              Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula  - www.agnos.ro 

                                                                                                                

 



 
 

Programul săptămânii  9 noiembrie – 16 noiembrie 2014 
                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică     9  noiembrie   8  - 12 -  Sf. Liturghie (Ȋnvierea fiicei lui Iair)  – Pr. Ticu 

Duminică     9  noiembrie 17  - 19 -  Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză – Pr. Ticu 

Luni             10  noiembrie  17  - 18 -  Acatistul Sf.Arhangheli – Pr. Ticu 

Marţi            11  noiembrie   - -  Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri      12  noiembrie   9  - 11 -  Sfinţirea mică a apei – Pr. Ticu 

Vineri           14  noiembrie  9 - 11 -  Slujba Sf. Maslu  

Vineri           14  noiembrie 17  - 19 -  Slujba acatistului – Pr. Ticu 

Sâmbătă       15  noiembrie  8 – 11 -  Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiţi  - Pr. Ticu 

Sâmbătă       15  noiembrie 17 – 18 -  Vecernia  Duminicii a 25-a după Rusalii – Pr. Dragoș 

Duminică      16  noiembrie   8  - 12 -  Sf. Liturghie (Pilda samarineanului milostiv)  – Pr. Dragoș 

Duminică      16  noiembrie 17  - 21 -  Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză – Pr. Dragoș 

 

      9 noiembrie – Sf.Nectarie de la Eghina – “Pacea si sfintenia sunt două condiții necesare pentru cel ce 

ȋnsetează să vadă fața lul Dumnezeu. Pacea este temelia pe care se sprijină sfintenia. 

      Sfintenia nu rămâne intr-o inimă tulburată si mânioasă. Mânia, când rămâne mult timp ȋn suflet, duce la 

dusmănie si ură ȋmpotriva aproapelui. Din această pricină trebuie să ne ȋmpăcăm ȋndată cu fratele nostru, ca să nu 

ne lipsim de Harul lui Dumnezeu care ne sfintește inima.” – Sf.Nectarie (1846 – 1920) 
 

         Eveniment: 

                                                   Joi, 6 noiembrie 2014, între orele 16.00 – 17.00, la staţia de metrou Constantin Brâncoveanu    
                                             a avut loc un eveniment festiv organizat de METROREX București, în cadrul căruia a fost  
                                             dezvelită o placă comemorativă dedicată Sf. Martiri Brâncoveni. Placa  a fost oferită de către  
                                             Arhiepiscopia Bucureştilor, în contextul anului 2014 dedicat comemorării Sf. Martiri Brâncoveni. 
                                                     La eveniment a fost prezent părintele Mihai Aurel, vicar administrativ al Arhiepiscopiei  
                                              Bucureştilor, care a rostit un cuvânt de învăţătură despre domnitorul român, părintele Ioan 
Armași, protoiereu al Protoieriei sect.4 Capitală, reprezentanți ai METROREX , artiști ai Asociației “Arta nu mușcă” și 
preoți din sectorul 4. Programul a cuprins binecuvântarea plăcii comemorative, “Balada Brâncovenilor” interpretată de  Corul 
„Cantus Domini“ al ASTOR și câteva piese de muzică clasică interpretate de tineri artiși de la Asociaţia „ARTA nu mușcă”. 

 
                                             Sărbătorile săptămânii: 
Duminică    9 noiembrie – Sf.Nectarie de la Eghina (1846 – 1920) 
Marţi         11 noiembrie – Sf.M.Mc. Mina (sec. IV) 
Miercuri    12 noiembrie – Sf.Martiri Năsăudeni și Sf.Ioan cel Milostiv 
Joi              13 noiembrie – Sf.Ioan Gură de Aur  (347 – 407) 
Vineri        14 noiembrie – Sf.Grigorie Palama (+1359) și  începutul Postului Crăciunului 
Sâmbătă    15 noiembrie – Sf.Cuv.Paisie de la NeamŃ (+1794) 
 

De vineri, 14 noiembrie 2014, începe postul Naşterii Domnului. Prin durata lui de 40 de zile, ne amintim de postul lui 
Moise de pe Muntele Sinai, când acesta aștepta să primească cuvintele lui Dumnezeu scrise pe lespezile de piatră ale Tablelor 
Legii. Astfel, creştinii postind 40 de zile, se învrednicesc să primească pe Cuvântul lui Dumnezeu întrupat si născut din Fecioara 
Maria. 

În fiecare sâmbătă si duminică cuprinse între 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului în Biserică) si 20 decembrie 
(pomenirea Sfantului Ignatie Teoforul), avem dezlegare la peste. Marti si joi nu mâncăm pește ci numai untdelemn și vin. Dacă se 
întâmplă să cadă un sfânt marti sau joi (25 si 30 Noiembrie, 4, 9 Decembrie), care să aibă Doxologie mare, atunci mâncăm 
pește.             

În ziua de Ajun se mănâncă de post şi numai seara.                                                      www.crestinortodox.ro 

 

 

13 noiembrie – Sf.Ioan Gură de Aur   
"Să nu îi părăsim nicicând pe cei căzuţi, chiar de am şti că n-or să ne asculte."  
„Nimic nu e mai sfânt decât gura ce în scârbe ridică mulţumire lui Dumnezeu” – Sf. Ioan Gură de Aur  (347 – 407) 
 

11 noiembrie – Sf.M.Mc. Mina și orașul Abu Mena-  Ȋmpărații romani Arcadius si Honorius  au hotărât 
construirea unui oras impresionant exact ȋn acel loc unde au fost descoperite moastele Sf.Mina, oras care s-a numit 
Abu Mena (abu – părinte, sfânt). Acest oras, avea să devină vestit in intreaga lume crestină, ca un loc de 
mângâiere, izbăvire, tămăduire, ocrotire, salvare. Va fi unul dintre cele mai căutate locuri ale crestinătăţii în perioada 
secolelor V-VII (d. Hr.). Din păcate, la venirea arabilor in Egipt, o parte dintre ei au atacat orasul și biserica, acestea 
fiind distruse si rămânând în timp doar ruinele .... Acum, în acel loc, se află o impresionantă mănăstire (construită de  
papa Kyrillos VI, conducătorul Bisericii Copte) unde odihnesc, spre vesnică inchinare, moaștele mucenicului. 

 




