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”Şi iată, un învăţător de lege s-a ridicat, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Iar Iisus
a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti? Iar el, răspunzând, a zis: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima
ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Iar El i-a zis: Drept ai
răspuns, fă aceasta şi vei trăi. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu? Iar Iisus,
răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au
plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea şi
un levit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a
făcut milă, Şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de
oaspeţi şi a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când
mă voi întoarce, îţi voi da. Care din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut
milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.” (Luca 10, 25-37)
Un dialog între un învăţător de lege și Cel prin care s-au rânduit toate. Probabil era o frământare a lui în ceea ce priveste viaţa
de apoi, de aceea a mers la Hristos, iar din câte se pare cunoștea ce scria în lege. Doar că și el căuta un motiv să se scuze pentru
ne-faptele sale. Căci din păcate, numai asa se poate interpreta acea întrebare retorică: "Și cine este aproapele meu?"
Si încearcă Mântuitorul printr-o pildă superbă și plină de înţelesuri să-i explice, să ne explice... punându-ne în faţa faptelor și nu a
teoriei. Lăsându-mă în voia gândurilor, am realizat care este diferenţa dintre învăţătura si cuvântul lui Dumnezeu si
"învătătura" omului către om. Trebuie să dau un exemplu ca să mă intelegeti...
Să zicem că același om "a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort" ca și
atunci, dar acum se schimbă continuarea. Același caz în zilele noastre: stirea celui ce a fost tâlhărit si lăsat pe jumătăte mort în
stradă apare aproape pe toate posturile de televiziune... Reporterii au alergat la locul faptei si încearcă să afle amănunte despre
victimă... Cine este, încotro mergea si câţi bani avea la el... După care investigatia continuă prin a incerca să se dea pe posturi
profilul tâlharilor... Apare Poliţia... Organele încearcă să investigeze trecutul victimei si dusmanii lui... Primii suspecti sunt căutati.
Dacă omul talhărit este vreo "personalitate", oamenii politici isi vor declara dezacordul pentru astfel de gesturi sau vor trimite flori
la spital; în orice caz, promit că vor face lumină în cazul de faţă!... Camerele de filmat o vor însoţi pe victimă pană la spital cel mult,
după care toti vor critica societatea care este nedreaptă și hotii care-și fac de cap!... Noi suntem impresionati de drama acestui om...
După aceea liniste... Există ceva si mai important...
Cele mai multe ocazii de a-ti ajuta fratele rămân undeva la nivelul gândurilor, pentru că suntem prea obositi de atâtea stiri.
Exact asta este diferenta dintre invătăturile de care spuneam, pentru că Hristos nu vine să ne teoretizeze si mai mult viata, ci
incearcă să ne spună că trebuie să facem ceva! El insusi nu a stat lângă Tatăl Ceresc rugându-se ca noi "să ne băgăm mintile in
cap", ci "aducându-ne aminte, asadar, de această poruncă mântuitoare si de toate cele ce s-au făcut pentru noi: de cruce, de
groapă, de Invierea cea de-a treia zi, de inăltarea la ceruri, de sederea cea de-a dreapta Tatălui si de cea de-a doua si slăvită
iarăsi venire..." (Rugăciune Sf. Liturghie) să luăm aminte!
Să luăm un exemplu... Sfântul Nectarie, un sfânt contemporan, urmând exemplul Mântuitorului ajuta tot sufletul intristat prin
cuvânt, prin rugăciune, prin milostenie, prin orice credea de cuviintă că poate alina sufletul omului. Văzându-i Dumnezeu
dragostea, îi dăruiește puterea de face minuni, de a tămădui îndeosebi cancerul si nu numai. Si exemplele pot continua...
Părintele Paisie Aghioritul într-o discutie cu un pelerin îi explica care este diferenta dintre un crestin si un budist spunându-i: "să
zicem că suntem pe o plajă unde se roagă un crestin, iar un budist meditează... la un moment dat, din mare se aude strigătul unui
om ce cere disperat ajutor, dând din mâini si inecându-se. Budistul fără să facă niciun gest isi continuă meditatia, crestinul lasă
metaniile si sare in apă să-si salveze fratele!..."
Distanta de la teorie până la faptă este mai mică decât de la minte până la mână, dar trebuie să pornească din inimă. Inima
este izvorul bucuriilor precum iubirea este izvorul virtutiilor. Asa cum inima pulsează sangele către toate organele, tot asa
numai iubirea îţi va da puterea să pui în practică dorinta. Si este nevoie de multă putere pentru toti si pentru toate!
Să incepem prin a nu uita un lucru, că "dragostea caută intotdeauna un prilej să ajute, indiferenta caută intotdeauna o scuză..."
Arh. Siluan Vișan
In concluzie, putem spune că Evanghelia Duminicii a XXV-a după Rusalii este o Evanghelie a milostivirii si a vindecării. Iar
iubirea nesfârsită a lui Dumnezeu-Tatăl, arătată in iubirea milostivă a lui Iisus Hristos fată de toti oamenii si împărtăsită Bisericii
si lumii întregi prin Duhul Sfânt, ne îndeamnă să arătăm si noi iubire milostivă fată de toti oamenii, spre slava Preasfintei
Treimi și mântuirea noastră. Amin!
† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Eveniment:
Marţi, 11 noiembrie 2014, între orele 13.00 – 15.00, la Facultatea de Teologie “Justinian
Patriarhul” a avut loc susţinerea Tezei de Doctorat “Teologia comunicării și a comuniunii” a
Doctorandului Alexandru Mălureanu, licenţiat în Teologie și fiu duhovnicesc al parohiei noastre.
A obţinut titlul de Doctor în Teologie cu calificativul maxim: “Summa cum laudae”.
Ne bucurăm de această frumoasă și importantă realizare din viaţa lui. Felicitări !
importantă
și frumoasă
realizare. Zugravul și Sf.Grigorie Taumaturgul - Ȋntr-o frescă de la
17 noiembrie
– Sf.Cuv.Lazăr
Mănăstirea Visoki Decani, Sf.Cuv. Lazăr Zugravul este reprezentat alături de Sf.Grigorie
Taumaturgul. Tradiţia hagiografică ne spune că Lazăr Zugravul, a intrat de foarte tânăr în monahism,
şi a trăit în era finală a iconoclasmului (lupta împotriva icoanelor), fiind osândit pe vremea
Împăratului Theofil (829-842). O cronică se referă chiar la un dialog dintre Theofil împăratul cu
monahul Lazăr, reprezentat în “Synopsis de istorii”, a lui Ioan Skylitzes , un cronicar bizantin din
sec. al XI-lea. În lumea rusă “Viaţa lui Lazăr Zugravul” a fost consemnată de Sf. Dimitrie a Rostovului (canonizat în 1757). Nu
era un zugrav oarecare, era un cărturar de mare clasă, din moment ce apare reprezentat într-un dialog direct cu însuşi împăratul
Bizanţului, şi se pare că şi contribuţia lui retorică a dus la triumful icoanelor, în 843.
http://ochiuldeveghe.over-blog.com
20 noiembrie – Sf.Proclu a fost patriarh al Constantinopolului între anii 434 și 446. A fost remarcat
pentru intensitatea rugăciunii sale și pentru studiul Sf. Scripturi. Ucenic al Sf. Ioan Gură de Aur a fost
hirotonit ca diacon și ca preot de către acesta. În 438, arhiepiscopul Proclu a readus moaștele Sf. Ioan
Gură de Aur la Constantinopol de la Comana și le-a înmormântat în Biserica Apostolilor. Acest lucru i-a
împăcat pe sprijinitorii Sf. Ioan Gură de Aur, care se separaseră în urma exilării acestuia.
În vremea lui Proclu a început să fie folosit Trisaghionul. Conform tradiției, în timpul unui cutremur,
în timpul unei slujbe de rugăciune către Dumnezeu, un băiat a avut o vedenie, iar după ce și-a revenit a
spus că a văzut îngerii și pe Dumnezeu cântând: "Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte",
ceea ce și poporul a început să cânte, adăugând: "Miluiește-ne pe noi." La această rugăciune, cutremurele sau oprit. Această rugăciune s-a păstrat ca parte din Sfânta Liturghie în Biserică până în zilele noastre.
http://ro.orthodoxwiki.org
21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia sau Ovidenia) - De ce prăznuim
astăzi acest praznic? De ce să nu rămână Sfânta Fecioară acasă la ea, în loc să o conducă părinţii și să o predea
la templu ca să crească acolo, ca să trăiască acolo? Ce înseamnă aceasta ? Aceasta este pentru noi toţi o mare
taină, taina sfintei educaţii. Toata taina aceasta ne înfăţișează pentru ce este creat omul și ce trebuie să facă
din sine, de ce se nasc copii în această lume, cum trebuie să-i educăm. Iată, Sfânta Fecioară Maria a fost
educată nouă ani în templu, și însoţită în templu, așa cum se spune în cărţile bisericești, ca să se educe întrun mod sfânt, ca să dobândească educaţie sfântă. Și ce înseamnă aceasta? Ca să-și sfinţească sufletul, ca
să-și sfinţească mintea, ca să-și sfinţească voia, ca să-și sfinţească întreaga fiinţă. Căci omul de aceea este
creat, ca să fie sfânt, căci voia lui Dumnezeu, spune Sf. Apostol Pavel, este sfinţirea noastră. Aceasta vrea
Dumnezeu de la noi: ca să ne sfinţim, să devenim Sfinţi, ca viaţa noastră să fie sfântă. (Sf.Iustin Popovici)
ATITUDINI ÎNAINTEA ALEGERILOR
Poporul român a fost sortit istoric să aleagă întotdeauna. Și am rezistat aici unde suntem datorită unității de credință și de limbă.
Ce putem face în fața unor alegeri dificile în viață? Cel mai bun lucru pe care îl putem face este să ne rugăm lui Dumnezeu: pentru
luminare, pentru înțelegere, pentru pace și dragoste față de aproapele. O alegere înțeleaptă în orice situație de viață înseamnă să pui binele
celorlalți mai presus de binele și confortul personal, să alegi în perspectiva veșniciei, nu urmărind o posibilă „realizare” sau „satisfacŃie”
imediată.
Exprimarea opiniei personale în astfel de momente nu trebuie să aducă dezbinare. Să nu uităm că noi creștinii avem întotdeauna o opțiune în
plus față de ceilalți. Noi Îl avem și trebuie să-L alegem mai întâi pe Hristos. Numai dacă Îl avem alături pe Hristos, putem alege mai departe cu
conștiința împăcată, pecetluind rugăciunea noastră cu aceleași cuvinte pe care voievodul martir Constantin Brâncoveanu le-a rostit în fața nedreptei judecăți
omenești: „Doamne, fie voia Ta!”.
Diacon Marian Mugurel Crăciun

Programul săptămânii 16 noiembrie – 23 noiembrie 2014
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Ziua
16 noiembrie
16 noiembrie
17 noiembrie
18 noiembrie
19 noiembrie
20 noiembrie
21 noiembrie
21 noiembrie
22 noiembrie
22 noiembrie
23 noiembrie
23 noiembrie

ORA
8 - 12
17 - 19
17 - 18
9 - 11
17 - 19
8 - 12
17 - 19
8 – 11
17 – 18
8 - 12
17 - 21

Slujbe
- Sf. Liturghie (Pilda samarineanului milostiv) – Pr. Dragoș
- Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză – Pr. Dragoș
- Acatistul Sf.Arhangheli – Pr. Dragoș
- Program administrativ (zi liberă)
- Sfinţirea mică a apei – Pr. Dragoș
- Vecernia Intrării în Biserică a Maicii Domnului, acatistul și Litia
- Sf. Liturghie (Intrarea în Biserică a Maicii Domnului) – Pr. Dragoș
- Slujba acatistului – Pr. Dragoș
- Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiţi - Pr. Dragoș
- Vecernia Duminicii a 26-a după Rusalii – Pr. Dragoș
- Sf. Liturghie (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina) – Pr. Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză – Pr. Ticu

