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Omul trece prin moarte ca printr-o poartă. Dar dincolo de poartă are 

întinsă înainte, aşteptându-1, veşnicia în care a trăit vremelnicia. 
BogăŃia l-a făcut pe bogat egoist, materialist, nemilostiv, încolăcit de 

plăceri; nu s-a dezvoltat sufleteşte, nu şi-a format chip nemuritor de a fi. 
Pe Lazăr, bubele şi sărăcia l-au desfăcut din înlănŃuirea cu viaŃa. El 
răbda în nădejdea că nu va fi tot aşa, în nădejdea unei dreptăŃi a lui 
Dumnezeu. Nu s-a înşelat în credinŃa sa. Toată suferinŃa şi meditaŃia sa, 
meditaŃie simplificată desigur, dar existenŃială foarte sigur, au realizat 
din Lazăr un cetăŃean spiritual al Cerului. 

Nici bogăŃia în sine, precum nici sărăcia în sine, n-au calitatea de a 
te osândi sau ferici pe planul veşniciei. Atitudinea sufletului faŃă de 
ele e aceea care determină veşniciile. Pot fi bogaŃi care se mântuiesc şi 
pot fi săraci care se osândesc. 

Unul din chinurile iadului e şi acesta: că văd fericirea drepŃilor. 
Văd, pricep, înŃeleg tot ceea ce erau îmbiaŃi să vadă, să priceapă, să 
cunoască şi să trăiască încă de pe când erau pământeni - şi n-au vrut. îşi 
aduc aminte de oameni, de alŃi oameni, de Lazări, - ceea ce nu făceau pe 
pământ. Nu mai discută dacă este sau nu este Dumnezeu. Acum I se 
roagă, dar e târziu. Când bogatul era pe pământ râdea de nădejdea 
dreptului şi de rugăciunea lui; acum râd dracii de rugăciunea sa. 

Cea mai sfâşietoare rugăciune e aceasta: de-a trimite Dumnezeu, de pe 
ceea lume pe asta, pe Lazăr să le spună la cei cinci fraŃi ai săi (Sfântul 
Maxim Mărturisitorul ar zice: cele cinci simŃuri): cum stau lucrurile 
după moarte, ca să nu vie şi ei în acest loc de muncă. 

Rugăciune, altfel motivată în sine, dar refuzată de Avraam, zicând că 
au Legea şi au RevelaŃia! Iată motivarea divină a refuzului: îi cunosc: 
„Dacă nu ascultă de Moise şi de ProfeŃi (Legea şi RevelaŃia) chiar de va 
şi învia cineva din morŃi, tot nu vor crede". De fapt aşa a şi fost: Iisus a 
înviat din morŃi, şi, din vremi în vremi a împlinit Dumnezeu, în diferite 
forme, această rugăciune biblică din adânc de genune, dar cei 
necredincioşi tot ca ei au rămas: încremeniŃi în absoluta nepăsare. 

Iată aceasta e o mare primejdie: o primejdie infinită, din cauza unui 
timp pierdut. 

Părintele Arsenie Boca, ”Cuvinte vii”, Prislop 23.10.1949 
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Aici doar ne pregătim locul din lumea cealaltă. 
Cuvintele acestea: "între noi şi voi mare prăpastie este", se 
potrivesc şi pentru viaŃa pe care o trăim noi. ToŃi oamenii buni 
sunt depărtaŃi de oamenii răi. ToŃi oamenii cumsecade sunt 
depărtaŃi de oamenii care nu sunt cumsecade, chiar dacă 
trăiesc împreună. Sunt de multe ori în aceiaşi familie. Nu se 
potriveşte soŃul cu soŃia, nu se potrivesc părinŃii cu copiii, nu 
se potrivesc fraŃii între ei. De ce? Pentru că între unii şi altii e 
mare prăpastie. 

Ce fel de prăpastie? Să ştiŃi că nu vin toŃi oamenii la fel în 
lumea aceasta: unul aduce o moştenire rea, altul una bună; 
din părinŃi, din bunici, aduc în lumea aceasta o moştenire. 
TalanŃii pe care îi dă Dumnezeu în existenŃa lor. Şi această 
stare cu care vine omul, îl desparte de la început pe unul 
de celălalt. 

Ne despart răutaŃile, adică oamenii buni cu cei răi nu pot 
fi laolaltă, chiar dacă se silesc. Omul cel bun îl îngăduie pe 
celălalt, îl ajută, dar oamenii răi nu suferă nimic, n-au nici un 
fel de îngăduinŃă, sunt gata numai să dărâme în jurul lor ca să 
poată trece ei să-şi facă drum[...] 

Iar dacă avem îndoială, dacă suntem gata să răspândim 
relele şi spurcăciunile, atunci să rămânem muŃi, aşa cum a fost 
sortit să rămână mut, o vreme scurtă, şi Dreptul Zaharia. 

Să ne ajute Bunul Dumnezeu, prin rugăciunea Maicii 
Preacurate şi ale tuturor sfinŃilor, să ne întărim în gânduri 
bune, să ne intărim în dorinta de a spori binele, în dorinta de a 
curma relele din noi. 

Să ne ajute Dumnezeu să desfiinŃăm distanŃele dintre 
noi, să dorim fiecare binele celuilalt, întru aceasta să se 
preamărească Dumnezeu, care este unirea tuturor, spre 
fericirea noastră, aici pe pământ, spre fala lui veşnică şi spre 
fericirea cea veşnică în care nădăjduim să ajungem, după ce 
vom trece din viaŃa aceasta. Amin! 

Părintele Teofil Părăian  

” 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 porŃii 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-Ńi 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-Ńi aminte că ai primit cele bune ale tale în viaŃa 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 trimiŃi în casa 

tatălui meu, Căci am cinci fraŃi, 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 morŃi 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 morŃi.” 

              (Luca 16, 19-31) 

 „Să credem, cel puŃin, mărturiei celor de dincolo, punându-ne în locul lor. Cei care sunt în chinuri nu mint; părându-le rău 

pentru noi, ei vor ca ochii noştri să se deschidă, ca să nu ajungem în locul chinurilor lor. Despre aceste lucruri nu putem vorbi 

aşa cum vorbim adesea despre întâmplările obişnuite: “Ei, o să treacă într-un fel sau altul”. Nu, asta n-o să treacă “aşa, 

cumva”. Trebuie să avem la temelie credinŃa cea bună, ca să nu nimerim în locul bogatului din pildă.”   

Sfântul Teofan Zăvorâtul 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

    
                                          

   

 
 

 
Programul săptămânii    4 noiembrie    2012 – 11 noiembrie  2012 

Ziua ORA                              Slujbe 
Duminică     4 noiembrie 8 - 12 - Sf. Liturghie (Bogatul nemilostiv) 

Duminică     4 noiembrie 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză (Calendarul) 

Luni             5 noiembrie  17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil 

Miercuri      7 noiembrie 9 – 11 - SfinŃirea mică a apei 

Miercuri      7 noiembrie 17 - 19 - Vecernia , acatistul Sf.Arhangheli si Litie 

Joi                8 noiembrie 8 - 12 - Sf. Liturghie (Soborul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil) 

Vineri           9 noiembrie 9 - 11 - Sf.MASLU 

Sâmbătă       10 noiembrie 8 - 12 - Sf.Liturghie  şi pomenirea celor adormiŃi  

Sâmbătă       10 noiembrie 18 - 19 - Vecernia Duminicii a 25-a după Rusalii , acatist şi litie 

Duminică     11 noiembrie 8 - 12 - Sf. Liturghie (Pilda samarinenului milostiv)- sfinŃirea bisericii 

 

InvitaŃie la sfinŃirea bisericii MărŃişor 
În urma lucrărilor de repictare a Bisericii Mărţişor va avea loc resfinţirea picturii, eveniment ce va 

avea loc duminică 11 noiembrie 2012 si va fi oficiat de P. S. Varlaam Ploiesteanu în jurul orei 9.00 . 
Biserica va fi deschisă in continuare până seara târziu, pentru ca toţi cei care doresc, atât bărbaţi, 

cât şi femei, să poată să treacă si să se inchine în Sf. Altar. 
Împlinirea sărbătorii este dată si de prezenţa Dvs., de aceea vă aşteptăm cu bucurie. 

 
HRAMUL bisericii MărŃişor, Joi, 8 noiembrie 2012 când biserica noastră îşi serbează 

ocrotitorii, pe Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil 
Arhanghelii au misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari ale lui Dumnezeu, de a descoperi 

proorociile cele înalte ale îngerilor şi prin ei oamenilor. Sfîntul Grigorie Dialogul zice despre Arhangheli: 
"Aceştia sînt cei care înmulŃesc sfînta credinŃă între oameni luminînd înaintea lor cu lumina Sfintei 

Evanghelii, descoperindu-le tainele credinŃei celei drepte". 
SfinŃii Arhangheli sînt în număr de şapte, care stau înaintea tronului slavei lui Dumnezeu, după 

cum spune însuşi Sfîntul Ioan Evanghelistul: Ioan, celor şapte Biserici care sînt în Asia ... şi de la cele 

şapte Duhuri care stau înaintea Scaunului Lui (Apocalipsa 1, 4). Şi aceştia sînt: Mihail, Gavriil, Rafail, 
Uriil, Salatiil, Gudiil şi Varahiil. Fiecare arhanghel are o anumită misiune divină de îndeplinit. 

Mihail, ce se tîlcuieşte "puterea lui Dumnezeu", este voievodul oştilor cereşti şi cel dintîi din ceata 
SfinŃilor Arhangheli. El poartă sabie de foc şi are slujba de a păzi legea lui Dumnezeu şi de a birui puterea 
vrăjmaşilor. Cînd Lucifer a greşit în cer a stat Arhanghelul Mihail în mijloc şi a strigat: Să luăm aminte! 

Din clipa aceea a încetat căderea îngerilor. Tot Mihail s-a certat cu diavolul în pustiul Arabiei pentru 
trupul lui Moise, zicînd: “Ceartă-te pe tine Domnul!” (Iuda 1, 9). De asemenea, el a însoŃit pe poporul 

ales din Egipt în pămîntul fădăduinŃei. El a adus cele zece pedepse peste poporul cel împietrit al lui 
Faraon. El s-a arătat păzitor oştilor lui Isus Navi, căruia i-a zis: Eu sînt Voievodul oştilor Domnului şi 
acum am venit (Iosua 5, 14). El a stins cuptorul celor trei tineri din Babilon. El a păzit pe Daniil cu viaŃă, 

în groapa cu lei. El a adus foc şi pedeapsă peste  Sodoma şi Gomora. El a dat biruinŃă lui Ghedeon în 
luptă. El a scos viu pe Lot din Sodoma. El a făcut multe minuni, precum cea din Colose, minunea din 

Mînăstirea Dochiarul (Sfîntul Munte) etc. Iar la sfîrşitul veacului, tot el, împreună cu ceata arhanghelilor, 
va suna din trîmbiŃă, va scula pe cei morŃi şi va aduna toate limbile la judecată, după mărturia Sfîntului 
Apostol Pavel (I Tesaloniceni 4, 16). 

Gavriil, ce se tîlcuieşte "bărbat-Dumnezeu", este arhanghelul bunelor vestiri de bucurie, care are 
misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari dumnezeieşti. El nu mai poartă sabie de foc, ci crin de 

neîntinată bucurie. El este foarte dulce la vedere şi plin de dumnezeiască blîndeŃe. Pentru aceasta a şi fost 
ales şi trimis de Dumnezeu la Fecioara din Nazaret să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului. 

Tot el a adus vestea zămislirii Maicii Domnului dumnezeieştilor ei părinŃi Ioachim şi Ana. El a vestit în 
templu Sfîntului Zaharia că soŃia lui va naşte la bătrîneŃe pe Sfîntul Ioan Botezătorul. El a dus vestea cea 
bună Anei, mama proorocului Samuil. Sfîntul Arhanghel Gavriil a dus la cer rugăciunea Fecioarei Maria 

cînd petrecea în templu. El a pus nume Sfîntului Ioan Botezătorul. El a vestit păstorilor că în Betleem s-a 
născut Mesia. El a cîntat cel dintîi “Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, între oameni 

bunăvoire! “(Luca 2, 14). El a învăŃat pe păstori să cînte. El a descoperit magilor taina întrupării. El a 
liniştit pe Iosif cînd voia să lase pe Fecioara Maria. El i-a poruncit să fugă în Egipt cu Pruncul şi iarăşi să 
se întoarcă în Nazaret. Sfîntul Gavriil ocroteşte pe fecioare, acoperă pe mame, păzeşte pe prunci, duce 

rugăciunile cele fierbinŃi la Dumnezeu şi aduce înapoi împlinirea cererilor. El slujeşte tainelor celor mari 
şi ajută la înmulŃirea şi mîntuirea neamului omenesc. 

 

 

 
 


