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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 să-mi 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) 

Iată câteva dintre motivele pentru care am ales ca titlu „Despre păcatul nesimţirii”, pe marginea pildei de faţă. Şi deloc 

întâmplător. Acest păcat este foarte frecvent în zilele noastre şi lupta împotriva lui nu este deloc uşoară. Căci păcatul nesimţirii 

face casă bună cu averile obţinute fraudulos (acele „tunuri” despre care se vorbeşte tot mai des), cu mândria şi egoismul, cu beţiile 

şi desfrânarea, cu lenea şi implicit, dispreţul faţă de munca cinstită, cu insensibilitatea faţă de semenii aflaţi în suferinţă etc. etc. 

Aşa se face că mai la tot pasul ne lovim de purtători ai păcatului nesimţirii: funcţionarul care, plătit fiind să fie serviabil, ne 

tratează cu aroganţă şi dispreţ; vânzătorul, căruia-i cumpărăm marfa cu bani câştigaţi cu sudoare, face orice ca să ne înşele cumva; 

muncitorul (tâmplar, instalator, zidar ş.a.), pe care-l angajăm şi-l plătim ca atare, ba îi mai dăm şi mâncare şi băutură, face lucru de 

mântuială; şeful, indiferent de treapta şefiei lui, caută să fie simţitor, de faţadă, desigur, numai cu cei superiori în funcţie, iar cu 

subalternii se poartă fără pic de omenie; subalternul, care, profitând de bunătatea şi îngăduinţa noastră, face totul numai de „ochii 

şefului”, fără nici o participare sufletească; politicianul, care se arată simţitor doar în campaniile electorale, în rest fiind surd şi orb 

la cei cărora le-a promis să-i servească; vecinul, pentru care eşti vecin doar când are nevoie de tine; rudenia, care te recunoaşte de 

rudă atâta timp cât ai o funcţie sau bani şi poate profita. Omul de pe stradă, care atunci când are un obiect de aruncat nu caută un 

coş de gunoi, ci-l aruncă unde se nimereşte. 

Exemplele ar putea mult să continue, dar nu vrem să exagerăm şi nici să generalizăm, căci există, din fericire şi mulţi semeni 

cu bun simţ. Practic, am putea relua exemplificările de mai sus (funcţionarul, vânzătorul etc.) şi să recunoaştem, cu obiectivitate, 

buna lor comportare. 

Dar nu putem trece sub tăcere faptul că pilda „Bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr” se poate „citi” astăzi în nenumărate 

situaţii, la toate nivelele societăţii, atât printre „aleşii naţiunii”, cât şi printre simpli alegători. 

Să remarcăm, însă, un fapt esenţial: bogatul, cu toată averea lui, nu are nume în Evanghelie, pe când săracul cel smerit are 

un nume, vrednic de pomenire, LAZĂR (şi ce nume frumos: în ebraică, de unde provine, „el azar” înseamnă „Dumnezeu a 

ajutat, Dumnezeu a miluit”). 

În cazul lui s-a adeverit cuvântul psalmistului care spune: „Întru pomenire veşnică va fi dreptul” (Psalm 111, 6). 

Pe când acelui bogat nemilos, singurul nume ce i s-ar putea da ar fi NESIMŢITUL. Ei bine, acelaşi nume îl merită toţi cei care îi 

calcă pe urme. Toţi aceia pe care i-am pomenit mai sus şi alţii, desigur, pe care nu i-am pomenit. 

În loc de concluzii, vom remarca acest fapt: adevăratul bogat este omul smerit, credincios lui Dumnezeu şi cu dragoste faţă 

de semeni, iar cel cu adevărat sărac este cel care nu-L are pe Dumnezeu. 

De aceea, întrebăm şi noi o dată cu Fericitul Augustin: „Săracilor, ce vă lipseşte dacă-l aveţi pe Dumnezeu? Bogaţilor, ce aveţi 

dacă vă lipseşte Dumnezeu?”. 

De aceea, ne rugăm cu smerenie: „Ajută-ne, Doamne, să avem bogăţia săracului Lazăr!”. Amin.  

Prof. Univ. Vasile Gordon – www.doxologia.ro 

Hristos Domnul este Călăuza noastră spre împărăţia Sa, a cărei cale o cunoaşte ca nimeni altul. Trebuie să-L credem pe 

Hristos. Pe El, iar nu pe noi, cu ochii şi urechile noastre gata de amăgire, cu teoriile noastre pierzătoare. El, prin Sine, ne-a deschis 

şi raiul şi iadul, ca să nu ne lăsăm înşelaţi de duhuri şi vedenii îndoielnice. El a lăsat pe morţi să ne înştiinţeze asupra a ceea ce 

ne trebuie ca să ne mântuim — de faţă cu El, ca să putem cunoaşte adevărul despre cealaltă lume. 

A lăsat pe morţi să ne predea adevărul pe care trebuie să-l ştim ca să nu ajungem la nemilostivirea bogatului, ci la răbdarea 

lui Lazăr, la credinţa şi la nădejdea acestuia; ca să nu privim nimic din această lume drept al nostru, ci drept un împrumut pe 

care ni-l face Dumnezeu, pentru mântuirea noastră şi a celor apropiaţi nouă. Slăvit şi lăudat fie Domnul nostru Iisus Hristos, 

împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Sfântul Nicolae Velimirovici -  www.crestinortodox.ro/ 

http://www.doxologia.ro/


  

 

 

 

 

 

 

 

Programul săptămânii  30 octombrie – 06 noiembrie 2016 

                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică       30 octombrie     8  - 12 - Sf.Liturghie (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr) - Pr.Ticu 

Duminică       30 octombrie    17 – 18 -  Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu 

Luni               31 octombrie    17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli - Pr.Ticu 

Marţi             01 noiembrie  - - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri        02 noiembrie     9  - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Ticu 

Joi                  03 noiembrie   

Vineri            04 noiembrie     9  - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri            04 noiembrie   17 – 18 - Slujba acatistului - Pr.Ticu 

Sâmbătă        05 noiembrie      7.30 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi (Moşii de toamnă) - Pr.Ticu 

Sâmbătă        05 noiembrie         17 – 18 -  Vecernia Duminicii a 24-a după Rusalii - Pr.Dragos 

Duminică       06 noiembrie     8  - 12 - Sf.Liturghie (Învierea fiicei lui Iair) - Pr.Dragos 

Duminică       06 noiembrie    17 – 18 -  Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragos 

 

      HALLOWEEN – ÎNTRE LUMINĂ ŞI ÎNTUNERIC (extras)        Virgiliu Gheorghe     http://www.familiaortodoxa.ro/2016/10/05 

  An de an, Halloween-ul adună tot mai mulţi tineri, de multe ori chiar sub egida instituţiilor de învăţământ. E „la modă”, deşi românilor nu 

le spune mai mult decât imitaţia la care parcă sunt condamnaţi astăzi. Cât de inofensivă sau periculoasă este această așa-zisă sărbătoare ? 

        Halloween este o sărbătoare păgână celtă, care dintru început avea o funcţie magică. În credinţa celților, în noaptea de Halloween 

spiritele aveau acces la lumea noastră, căci graniţele dintre cele două lumi erau cumva deschise, iar oamenii erau îndemnaţi să ia anumite 

măsuri ca să se apere de aceste spirite. Toate acele acte aveau (sau au) o conotaţie magică: tu, folosind nişte măşti sau nişte obiecte, te 

războieşti ori te împrieteneşti cu aceste spirite. 

         Pe de altă parte, imediat după Halloween, adică în ziua de 1 noiembrie, închinată zeului Samhain, „Domnul morții”, druizii îi 

aduceau jertfă atât animale, cât şi oameni. Această practică a dispărut cu timpul, însă practicile de divinaţie au rămas până astăzi. Deci 

Halloween este prototipul unei adevărate sărbători păgâne, unde ritualul magic joacă un rol esenţial. 

      În anul 835, biserica din Apus și-a asumat această sărbătoare, integrând-o în calendar ca prăznuire a tuturor Sfinţilor. De-a lungul 

timpului a reuşit într-o anumită măsură să o „îmblânzească”, să o golească de conţinutul ei magic. 

       Dar ceea ce întâlnim astăzi nu mai este nici măcar sărbătoarea Halloween aşa cum era ea percepută de irlandezi în secolul al XIX-lea. 

Acum, Halloween este o sărbătoare americană, un produs al mass-mediei, al culturii de consum, dar şi al curentelor de renaştere a 

păgânismului din societatea americană. Cu alte cuvinte, investiţia în magic şi ocult (= ascuns, misterios) care se face în prezent 

în produsul Halloween, în America, depăşeşte cu mult magia care îl însoţea în trecutul nu prea îndepărtat, la el acasă. 

          Copiilor le place pentru că sunt atraşi de ceea ce văd la televizor. Vor şi ei să fie ca cei de acolo, vor şi ei să fie „interesanţi”. Iar 

dacă la şcoală tot se organizează un eveniment Halloween, atunci, de ce nu!  Halloween-ul „vinde bine”. Vinde costume, vinde 

spectacole – deci există un interes comercial, iar presa este plătită să facă publicitate. Dar nu e doar atât. Răspunsul este, cred, unul 

mai complex. Halloween-ul vine la pachet cu tot ceea ce înseamnă „cultura morţii”, care este promovată obsesiv astăzi de mass-media. Cu 

alte cuvinte, presa are interesul de a promova această pseudo-sărbătoare, după cum are interesul să promoveze pornografia sau 

homosexualitatea. Ea face ceea ce i se comandă. 

        Dar pot fi oare izgonite duhurile rele de alte duhuri rele, sau de oameni care îndeosebi le invocă? Vrăjitorii nu se închină lui 

Dumnezeu – iar duhurile morţilor, ce pot face ele împotriva demonilor? Lumea Halloween-ului este mai curând o lume infernală, deci 

prietenoasă duhurilor rele, locul în care acestea petrec şi se odihnesc. 

        Copiii nu percep ceea ce se întâmplă de Halloween ca pe un ritual magic, ci doar ca pe o joacă distractivă, însă nu este aşa. Costumele 

îl iniţiază pe copil într-o lume a duhurilor rele, a morţilor. Imagistica întunecată pe care o propune această aşa zisă-sărbătoare ar trebui să 

ne spună totul. A îmbrăca un costum, a intra într-un rol, chiar dacă în joacă, nu e deloc o joacă, poate deveni un lucru foarte serios. 

Noi, creştinii, chiar credem că aceste spirite malefice există. Ele nu rămân nepăsătoare la aceste invocări pe care le facem prin jocurile 

de Halloween. Cred că nu conştientizăm ce înseamnă cu adevărat magia şi care este puterea ei. Magia este foarte eficientă şi foarte 

periculoasă. De lucrul acesta nu ştiu dacă se îndoieşte cineva. Ceea ce nu realizăm însă este faptul că vizualizarea unor fantasme nu 

înseamnă altceva decât invocarea acelor spirite. Intrarea în rolul unor spirite, intrarea în comunicare voită cu acestea poate să 

deschidă poarta către o astfel de însoţire. 

      Cercetările au demonstrat că, pe parcursul participării și implicării în scenariul mitului respectiv, individului chiar i se imprimă acele 

stări mentale sau sufletești care caracterizează persoanele mitologizate. Participarea la sărbătoarea Halloween induce o stare psihologică în 

care excitația și fascinația sunt asociate cu un sentiment de spaimă mai mult sau mai puțin intens, în funcție de gradul implicării. În acest 

context, individul, în mod firesc, urmează actele proprii personajelor în pielea cărora a intrat. 

      Expunerea copiilor la scene înfricoşătoare are consecinţe asupra dezvoltării lor emoţionale. Pediatri şi psihiatri americani au constatat 

că, drept urmare a fricii resimţite în copilărie, copiii vor manifesta mai târziu o atracţie pentru paranormal şi practici oculte. 

      „Părintele” satanismului, Anton Szandor LaVey, afirmă că „Halloween este una dintre cele mai mari sărbători în calendarul 

satanic”. Pe de altă parte, vedem care sunt consecinţele. Ocultul îi fascinează pe tinerii din noile generaţii, chiar dacă au primit o educaţie 

creştină. Cei mai mulţi nu înţeleg ce înseamnă această pseudo-sărbătoare şi care pot fi consecinţele.  Dincolo de bomboanele împărţite, 

imagistica răului pe care o promovează Halloween-ul nu poate conduce decât la sporirea comportamentului violent, a 

infracţionalităţii şi a criminalităţii, adică la faptele proprii duhurilor necurate, pe care Halloween-ul le invocă. 

       Ar trebui să ne gestionăm  mai bine puţinul timp liber pe care îl avem pentru a-l acorda şi unor activităţi care, îi vor proteja pe copiii 

noştri în faţa ofensivei culturii morţii. Şi, poate că, înainte de toate, este vorba de mărturisirea pe care o facem. Dacă iniţiativa nu va 

pleca de la acest nivel şi nu vom face ceva, în câţiva ani riscăm să-i depăşim pe americani la nivelul efectelor negative ale culturii morţii 

care este promovată astăzi în mai toată mass-media. Biruinţa lor este aceea de-a ne face să credem că nu se mai poate face nimic, în 

timp ce a noastră este să credem că, dacă ne facem datoria, întreprinzând tot ceea ce depinde de noi, Dumnezeu va face restul. 

 




