
În această Duminică, a 22-a după Rusalii, 
am ascultat cu toţii pericopa evanghelică 
din capitolul 16 al Evangheliei după Luca, 
în care ni s-a înfăţişat Parabola bogatului 

nemilostiv şi a săracului Lazăr. 

Întâlnim de o parte pe cel bogat, al 
cărui nume Evanghelia nu ni-l 
spune, care se îmbrăca în porfiră şi 

vison, trăia în lux şi îmbuibare, în 
petreceri şi desfrânări, în uitare de 
Dumnezeu şi de oameni. Cu înfăţişarea 
strălucitoare, dar cu inima întunecată şi 
lipsită de orice podoabă. Trupul 
îmbrăcat în mătase, iar sufletul învăluit 
în viclenie, înşelăciune, mândrie, ava-
riţie, desfrânare, furt şi alte întunecate 
haine ale păcatului. Orb la suferinţele 
celor din jur, surd la strigătul după 
ajutor şi nesimţitor, indiferent la toată 
suferinţă din jurul său. 

De cealaltă parte, săracul Lazăr era 
vrednic de iubit, nu pentru sărăcia lui 
materială, ci pentru bogăţia lui spi-
rituală. Scriptura nu ne îndeamnă să 
iubim sărăcia în sine, nici să o dorim. 
Ea ne învaţă să iubim şi să ajutăm pe cei 
care, din multe pricini şi de multe ori 
fără voia lor, ajung într-o astfel de stare. 
De aceea Lazăr reprezintă pe omul 
vrednic de iubit şi de ajutat oricând şi 
oriunde s-ar afla. Sub cumplita sa 
înfăţişare generată de sărăcie şi mizerie, 
sub hainele lui zdrenţăroase, sub bubele 
care îi acoperă trupul se află un om, un 
frate al nostru care trebuie ajutat. Lazăr 
nu şi-a pierdut în timpul durerii nici 
credinţa în Dumnezeu, nici încrederea 
în oameni, nu şi-a pierdut răbdarea, iar 
în inima lui n-a încolţit ura sau pornirea 
de a se răzbuna. De aceea, atunci când 

oamenii l-au uitat şi bogatul nu s-a 
interesat de el, măcar cu fărâmiturile 
care cădeau de la masa lui, atunci l-a 
căutat iubirea lui Dumnezeu şi i-a 
învăluit sufletul cu bunătăţile netre-
cătoare ale împărăţiei Sale. 

Înţelegem din cuprinsul parabolei că 
şi bogatul nemilostiv, şi săracul Lazăr 
au mers fiecare la locul meritat: bogatul 
în iad, iar săracul Lazăr în rai. Dacă 
Lazăr a dobândit Raiul, înseamnă că a 
avut nişte merite de care evanghelistul 
nu pomeneşte, dar care pot fi uşor de 
intuit. Faptul că era sărac nu trebuie 
luat ca un merit, căci bine s-a zis că 
„bogăţia în sine nu este un păcat, iar 
sărăcia nu este o virtute”. În orice vreme 
au existat şi săraci, şi bogaţi, precum şi 
astăzi, şi precum va fi şi de acum 
înainte. Dar adevărat este faptul că unii 
dintre săraci sunt plini de patimi şi 
păcate, iar mulţi dintre oamenii înstăriţi, 
care au dobândit multe bunuri prin 
muncă cinstită duc o viaţă virtuoasă în 
frică de Dumnezeu şi preocupare faţă 
de semeni. Astfel, există mulţi săraci 
care din cauza patimilor şi păcatelor 

BOGATUL NEMILOSTIV ŞI SĂRACUL LAZĂR
În sine nici sărăcia nu ne mântuie, nici bogăţia nu ne pierde

pierd Raiul, precum există mulţi bogaţi 
virtuoşi şi generoşi care pentru dărnicia 
lor dobândesc „sânul lui Avraam”. 
Bogatul din parabolă a pierdut Raiul nu 
pentru faptul că era bogat, ci pentru 
faptul că nu s-a interesat de durerea, 
boala, lipsurile şi suferinţa prin care 
trecea un semen de-al său şi pentru 
patimile în care se complăcea fără să 
lupte împotriva lor şi fără să caute să le 
preschimbe în virtuţi. Putea foarte uşor 
să preschimbe ignoranţa în atenţie faţă 
de cel suferind, zgârcenia, calicia, 
lăcomia în dărnicie faţă de cel lipsit, 
mândria de a se îmbrăca în cele mai 
luxoase haine şi risipă, în smerenie şi 
cumpătare în ceea ce priveşte îmbrăcă-
mintea, bucatele şi petrecerile. Omite-
rea tuturor acestora l-au aruncat pe cel 
bogat în gheenă. Păcatul esenţial pentru 
care bogatul din Evanghelie a pierdut 
Raiul este păcatul ne-simţirii, căci s-a 
dovedit insensibil la suferinţa săracului 
bolnav de la poarta sa. 

Lazăr, deşi sărac, nu cerşea, nici nu 
cârtea, nu era deranjant, gălăgios sau 
linguşitor, ci îşi purta Crucea cu 
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Duminica a 22-a După Rusalii
(Bogatul nemilostiv  

şi săracul Lazăr)
sf.sfinţit mc. Zenovie, episcopul 

ciliciei, şi soRa sa, Zenovia;  
sf. ap. cleopa



Părintele Teofil a fost şi rămâne un reper 
luminos şi sigur, o persoană care a întrupat 

concret bucuria şi certitudinea credinţei,  
un propovăduitor al credinţei lucrătoare prin 

iubire. A fost un ziditor de suflete şi a renăscut 
pe mulţi la viaţa duhovnicească în Hristos  

şi în Biserică prin predicile, conferinţele  
sau îndrumările sfinţiei sale. Nevăzător,  

dar luminat, om al rugăciunii, Părintele Teofil 
şi-a întemeiat viaţa pe credinţă şi cultură.

Părintele Teofil s-a născut la 3 martie 
1929 într-o familie de plugari din 
satul Topârcea, din apropierea 

Sibiului, primind la botez numele de Ioan şi 
fiind primul dintre cei patru fraţi. S-a 
născut fără vedere, motiv pentru care 
urmează cursurile unei şcoli primare pentru 
nevăzători la Cluj-Napoca, între anii 1935 
– 1940. Îşi continuă cursurile la o şcoală de 
nevăzători la Timişoara, între anii 1942 – 
1943, iar până în 1948 urmează tot la 
Timişoara cursurile liceale într-un liceu 
teoretic pentru văzători. În această perioadă 
îl cunoaşte pe părintele Arsenie Boca de la 
care deprinde rugăciunea minţii: „Doamne 
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluieşte-mă pe mine păcătosul”, rugăciune 
pe care continuă să o exerseze încă înainte 
de intra în monahism. Preocuparea pentru 
viaţa religioasă şi pentru aprofundarea 
cunoştinţelor teologice îl determină să 
urmeze cursurile Facultăţii de Teologie din 
Sibiu, între anii 1948 – 1952, iar la 1 aprilie 
1953 ia hotărârea de a intra în obştea 
Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de 
Sus. După patru luni este călugărit în ziua 
praznicului Adormirii Maicii Domnului şi 
primeşte numele de Teofil, cuvânt provenit 
din limba greacă ce se traduce cu „iubitor 
de Dumnezeu”. La şapte ani de la călugărie, 
tot de praznicul Adormirii Maicii Domnului, 
părintele Teofil este hirotonit diacon de 
către Mitropolitul Nicolae Colan, iar la 13 
mai 1983, după 23 de ani de diaconie este 
hirotonit preot de către Mitropolitul Antonie 
Plămădeală. Tot atunci primeşte şi hiro-

tesirea întru duhovnic. În anul 1986 
părintele Teofil este hirotesit protosinghel, 
iar în anul 1988 arhimandrit.

S-a impus ca reprezentant de excepţie al 
monahismului prin intermediul unei neo-
bosite activităţi cultural-teologice con-
cretizate prin conferinţe, în peste 80 de 
oraşe ale ţării, cu teme teologice, lucrări 
scrise (38 de cărţi) şi intervenţii media. 
(doxologia.ro)
„Să te depăşeşti şi să te dăruieşti!”.

Părintele Serafim (n.r. a trăit între anii 
1912 - 1990 şi a fost duhovnic timp de 50 de 
ani la mănăstirea Brâncoveanu), Dumnezeu 
să-l odihnească, mi-a spus odată, cu ocazia 
unei spovedanii, un cuvânt scurt, şi anume 
un cuvânt de ordine: „Să te depăşeşti şi să 
te dăruieşti!”. Nu mi-a dat nici o explicaţie 
şi m-am gândit eu singur că ar fi vorba 
despre depăşirea prin credinţă şi dăruirea 
prin iubire.

Putem să ne silim să iubim pe Dumnezeu 
şi pe oameni cât putem noi mai mult şi 
atunci suntem pe calea cea bună, suntem în 
cuprinsul fericirii, ştim să ne coborâm la 
cel la care trebuie să ne coborâm şi ştim să-l 
ridicăm pe cel pe care trebuie să-l ridicăm. 
Cum se poate face aceasta o ştie numai cel 
ce iubeşte.

Este important de ştiut că un om cu 
iubire este întotdeauna şi cuviincios, şi 
politicos.

Să nu uităm niciodată de om, de omul de 
lângă noi, mai ales de omul de lângă noi, 
pentru că omul de lângă noi este pus anume 
ca prin el să ne înmulţim iubirea. Se spune 
în Pateric – Sfântul Antonie cel Mare are 
cuvântul acesta – că: „De la aproapele vin 
şi viaţa, şi moartea. Că dacă folosim pe 
aproapele, pe fratele, pe Dumnezeu do-
bândim, şi dacă greşim fratelui, lui Hristos 
greşim”. Iar Cuviosul Ioan Colov spunea 
că: „Nimeni nu clădeşte o casă de la 
acoperiş în jos, ci de la temelie în sus”. Şi 
întrebat fiind ce înseamnă acest cuvânt, a 

PĂRINTELE TEOfIL PĂRĂIAN
Duhovnicul ce a înmulţit binele şi bucuria

Împăcare
Cu sufletul spre Domnul am strigat: 
Iisuse-al meu, de pacea Ta mi-e sete. 
Mă ţine lutul meu, de lut legat, 
Şi-n van vrea fierea lumii să mă-mbete. 
Spre Tine merge dorul meu întreg, 
La Tine-mi este orişice dorire. 
Ci lasă-mă de lut să mă dezleg, 
Să vadă sufletu-mi a Ta mărire. 
Mi-e sete de odihnă, Doamne-al meu, 
Mi-s mâinile şi tălpile o rană. 
Din coastă sânge-mi picură mereu, 
În drumul de păcat şi de prihană. 
Primeşte-mi, Bune, sufletul stingher, 
Găteşte-mi Însuţi locul de hodină, 
Mă lasă astăzi să mă înalţ la cer, 
Dezleagă-mă de haina mea de tină. 
Şi glasul Domnului grăi răspuns: 
Durerea ta mă sfâşie de milă, 
Când plânsul tău la mine a pătruns, 
Mi-a înflorit o rană-n piept, copilă. 
Ridică-n slavă ochii tăi uimiţi 
Şi-mi vezi durerea spinilor pe frunte; 
Priveşte-n ochii mei de plâns topiţi, 
Şi-n palme vezi-mi chinurile crunte. 
Eu n-am cerut atunci să vin în Sus, 
Deşi Părintele ceresc mi-e Tată; 
Din cupă am sorbit amar nespus, 
Şi cupa mea e-n veci nedeşertată. 
Dar rana ta mă doare mai cumplit, 
Pe cruce-am sângerat şi pentru tine! 
Te-am cunoscut din veci şi te-am iubit, 
Şi-i grea povara dragostei depline. 
Şi-am îngânat, cu duhul umilit: 
Primeşte-mă-n iubirea Ta cerească, 
Şi lasă Doamne-n lutul istovit, 
Dureri şi răni în sânge să-nflorească. 

Zorica Laţcu

vom lua aminte la acestea, ne vom 
asemăna lui Lazăr care, spre deosebire 
de bogatul nemilostiv care nu are nume, 
este pomenit şi în Evanghelie şi în 
„sânul lui Avraam”, căci „întru po-
menire veşnică va fi dreptul” (Psalmi 
111, 6). ❖

Părintele Adrian Chiriţă

pe care le-am cultivat. Înţelegem că 
există viaţă după moarte, există rai şi 
iad şi stă în puterea noastră să hotărâm 
care este starea către care tindem. 
Observăm cât de importantă este pozi-
ţionarea noastră faţă de cele materiale 
şi modul în care suntem receptivi faţă 
de semenii noştri aflaţi în nevoi. Dacă 

răbdare, demnitate şi nădejde. Deci era 
smerit. Pentru aceste virtuţi a ajuns în 
„sânul lui Avraam”. 

Din cele enunţate mai sus se desprind 
mai multe învăţături. În primul rând 
înţelegem că trebuie să ne împodobim 
sufletul cu virtuţi, căci din lumea 
această nu vom lua nimic decât virtuţile 

zis: „Temelia este aproapele, ca pe el mai 
întâi să-l folosesc, pentru că de el atârnă 
toate poruncile lui Hristos”. Deci în-
dreptarea noastră, înaintarea noastră, 
depăşirea de noi înşine – toate sunt în 
măsura în care relaţiile noastre cu cei din 
jurul nostru, cu cei apropiaţi ai noştri, sunt 
bune. ❖

Arhim. Teofil Părăian,  
din vol. „Veniţi de luaţi bucurie”



Hramul de toamnă al bisericii Şerban Vodă

SĂ-L CINSTIM CUM SE CUVINE PE SfâNTUL CUVIOS PAISIE dE LA NEAMţ

Iată că ne apropiem cu paşi repezi  
de al treilea hram al bisericii noastre, 

Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ.  
Bogaţi suntem, căci îl avem ocrotitor pe 

acest mare stareţ care a rescris istoria 
isihasmului în ţara noastră şi în Biserica 

Ortodoxă în general, a condus obşti mari 
monahale, a tradus manuscrise patristice 

şi ne-a dat, nouă şi ruşilor, Filocalia.

Ne pregătim aşadar de hram. Cu 
mic cu mare, căci este vremea 
să fim alături, umăr la umăr, 

ca să facem ca această sărbătoarea să 
fie cunoscută de cât mai mulţi, iar 
biserica să devină neîncăpătoare pentru 
toţi cei ce doresc să i se închine, să-i 
mulţumească, şi să se roage Sfântului 
Paisie. 

Ne dorim ca parohia toată să fie în 
sărbătoare şi câţi mai mulţi enoriaşi să 
ia, cu bucurie parte, atât la organizarea 
şi pregătirea acestui hram, dar şi la 
slujbele din ajunul şi din ziua prăznuirii 
Sfântului Cuvios Paisie.

Ca şi în alţi ani, cu siguranţă ne vom 
bucura de cel puţin o slujbă arhierească, 
şi de un numeros sobor de preoţi, mai 
ales la slujba de priveghere din ajun.

Desigur, este nevoie de multă muncă 

şi implicare pentru a organiza o astfel 
de sărbătoare. De aceea, vă invităm pe 
toţi să participaţi şi să contribuiţi cu 
ceea ce puteţi, pentru ca şi anul acesta 
truda noastră, a tuturor, în egală măsură 
a preoţilor, a membrilor consiliului şi 
comitetului parohial, şi a enoriaşilor, să 
fie răsplătită de frumuseţea slujbelor, a 
bisericii şi de comuniunea în rugăciune 

Programul bisericii Şerban VoDă În PerioaDa 30 octombrie - 6 noiembrie 2016
Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 30 octombrie 0800-1200 Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri  2 noiembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 4 noiembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie  
 1700-2000 Vecernie cu Litie, Acatist, Molitfele Sf. Vasile, repetiţie cântări
Sâmbătă 5 noiembrie 0600-1100 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea celor adormiţi - Moşii de toamnă
 1700-1800 Vecernie
Duminică 6 noiembrie 0800-1200 Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair) – Utrenia, Sf. Liturghie

a cât mai multor credincioşi. 
Şi ne dorim să transformăm acest 

hram al nostru într-o sărbătoare pentru 
toţi bucureştenii, care, chiar dacă nu 
participă la ea, să ştie şi să vorbească 
altora despre ea, şi să-şi dorească să 
vină în biserica Şerban Vodă măcar 
odată pe an pentru a se închina la racla 
Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ. ❖



Când face Biserica pomeniri  
pentru cei adormiţi?

Biserica face şi ea pomenirea 
răposaţilor, rugându-se zilnic pentru ei în 
slujbe, ca de pildă la Litie şi Miezonoptică, 
dar mai ales la Sfânta Liturghie. Aici 
pomenirea se face de mai multe ori, dar 
îndeosebi la Proscomidie, la ieşirea cu 
cinstitele Daruri şi după Sfinţirea Daru-
rilor, în cursul rugăciunii de mijlocire 
generală pentru vii şi morţi, când preotul 
pomeneşte în taină pe toţi răposaţii, cu 
cuvintele „Pomeneşte Doamne, pe toţi cei 
adormiţi întru nădejdea învierii şi a vieţii 
celei de veci şi-i odihneşte pe dânşii, 
Dumnezeul nostru, unde străluceşte lu-
mina feţei Tale”.

Să nu lipsim niciodată  
de la Sfânta Liturghie

Nimic altceva nu este mai de folos 
pentru cei adormiţi decât a aduce pentru 
aceştia Jertfa cea fără de sânge sau a fi 
pomeniţi în timpul săvârşirii ei. Lucrul 
acesta le pricinuieşte multă uşurare şi 
bucurie. De aceea, pe lângă panihizile 
cu Liturghie, pe care le facem anume 
pentru răposaţi, e bine să aducem 
prescură şi pomelnic cu numele lor, 
pentru a fi pomeniţi de către preot la 
fiecare Liturghie. ❖

(Sursa informaţiilor-eparhiaargesului.ro)

contribuŢia enoriaŞilor ParoHiei Şerban VoDă Pentru anul 2016 a Fost stabilită la 100 lei

MOŞII dE TOAMNĂ
pomeniri pentru tot neamul nostru adormit

În Biserica Ortodoxă se face  
sâmbătă, 5 noiembrie, pomenirea tuturor 

celor adormiţi întru Domnul.  
La Moşii de toamnă credincioşii se roagă 

pentru toţi cei adormiţi din neam.  
Cel mai important lucru pentru  
cei adormiţi este să-i pomenim  

la dumnezeiasca Liturghie.

După Sfânta Liturghie, urmează 
parastasele de obşte pentru cei 
trecuţi la Domnul. La fiecare 

Sfântă Liturghie când preotul iese cu 
Cinstitele Daruri în mijlocul bisericii 
pomeneşte pe strămoşi, moşi, părinţi, 
fraţi şi surori şi pe toţi cei adormiţi din 
neamul nostru. Căci noi, când plecăm 
la Domnul, nu facem decât să ne adău-
găm la neamul nostru, la cei care au 
plecat din lumea aceasta. Din această 
cauză îi pomenim pe cei plecaţi ai noştri 
şi cel mai important lucru pe care îl 
putem face este să săvârşim Sfânta 
Liturghie pentru ei.

Sâmbăta este dedicată  
amintirii celor răposaţi

Învăţătura de credinţă ortodoxă ne 
spune că fiecare zi de sâmbătă este 
dedicată amintirii morţilor, pentru că 
trupul lui Hristos s-a aflat în mormânt 
în ziua de sâmbătă şi S-a coborât la cei 
morţi pentru a le vesti mântuirea. În 
această zi Biserica Ortodoxă a rânduit să 
se facă mijlocire pentru toţi cei adormiţi, 
atât pentru drepţii care au murit împăcaţi 
cu Dumnezeu, cât şi pentru cei ce au 
murit pe neaşteptate şi fără pregătirea 
necesară. Aceste mijlociri au drept scop 
ca Dumnezeu să-i învrednicească de 
milostivirea Sa, să-i judece cu blândeţe 
şi să-i aşeze în ceata drepţilor.

Ce sunt parastasele?
Parastasele sunt ierurgii speciale, la 

care trupul mortului, nefiind de faţă, este 
simbolizat prin colivă. Se numeşte paras-
tas, de la cuvântul grecesc Paristimi - a 
se înfăţişa înaintea cuiva, a mijloci, deci 
rugăciune de mijlocire pentru răposaţi. 
Parastasul este o prescurtare a slujbei 
înmormântării. Partea de căpetenie o 
alcătuiesc rugăciunile de dezlegare şi 
iertare, rostite de preot la sfârşitul slujbei, 
urmate, ca şi la înmormântare, de „Veş-
nica pomenire”. Se săvârşeşte în biserică, 
după Sfânta Liturghie, iar când e cu 
putinţă, şi la mormânt. 

Ce se aduce la parastas?
La parastas se aduc întru pomenirea 

celui răposat colivă, pâine şi vin. Coliva 
închipuie trupul celui adormit şi este un 
semn al credinţei noastre în înviere şi 

nemurire. Făcută din boabe de grâu, pe 
care Domnul le-a înfăţişat ca purtând în 
ele icoana sau asemănarea învierii tru-
purilor: aşa cum bobul de grâu, ca să 
încolţească şi să aducă roadă trebuie să 
se îngroape mai întâi în pământ şi apoi să 
putrezească, tot aşa şi trupul omenesc 
mai întâi se îngroapă şi putrezeşte, pentru 
ca să învieze apoi întru nestricăciune 
(Ioan 12, 24; 1 Cor. 15, 36)

De aceea, la „Veşnica pomenire”, 
rudele şi prietenii celui adormit ridică 
vasul cu colivă, legănându-l pe mâini, 
în semn de comuniune sau legătură cu 
răposatul. Acelaşi lucru închipuie şi 
gustarea din colivă, după binecuvân-
tarea ei.
De ce facem pomeni sau praznice?

Pomenile sau praznicele morţilor sunt 
mesele care se fac în cinstea şi pomenirea 
morţilor. Ele sunt rămăşiţe ale vechilor 
agape sau mese frăţeşti, cu care era 
împreunată în vechime slujba înmor-
mântării. Despre ele pomenesc vechile 
rânduieli bisericeşti: „Noi îi poftim pe 
săraci şi nevoiaşi la ospăţ, pentru ca astfel 
serbarea noastră să devină pomenire 
pentru odihna sufletului celui adormit, 
iar pentru noi, mireasma bine plăcută lui 
Dumnezeu” (Tâlcuire la cartea Iov 
(atribuită lui Origen), cart. III).

multe. Pictura care încă nu s-a terminat, 
este foarte proaspătă, de aceea se afumă 
acum atât de uşor! Faceţi cunoscut acest 
îndemn al preoţilor noştri şi celorlalţi 
participanţi la parastas. 

Şi aşa să vă fie primită toată jertfa pe 
care o faceţi în numele adormiţilor voştri, 
iar lor să le fie veşnică pomenirea, în 
veci de veci! ❖

La Moşi va fi multă lume în 
biserică, de aceea ne vom îngriji 
ca toţi să poată să-şi pună 

coliva, vinul, şi colacul sau pâinea pe 
masă, aşa încât rezumaţi-vă DOAR la 
acestea pentru a le pune pe masă.

Apoi, nu uitaţi SĂ APRINDEŢI CAN-
DELE (cu capac) NUMAI când începe 
parastasul, şi doar una singură, nu mai 

De ce trebuie să avem grijă atunci când 
venim la biserică pentru pomenirea  

celor adormiţi ai noştri?

orarul centrului ParoHial Pentru coPii si tineret
Ziua ora meditaţii cine răspunde
Luni 1800-1900 Matematică - clasele VII-VIII Prof. Stuparu Germina
Joi 1400-1530 Limba română / Matem. clasa a IV-a Prof. Rusescu Georgeta
Duminică 1315-1500 Matematică - clasele VII-VIII Ing. Tomescu Paul


