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Duminica a 26-a după Rusalii
(Pilda bogatului
căruia i-a rodit ţarina)

Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi
face, că n-am unde să adun roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi
voi strânge acolo tot grâul şi bunătăţile mele; Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru
mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la
tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se
îmbogăţeşte în Dumnezeu.
(Luca 12, 16-21)
Pentru cei mai mulţi dintre noi bogăţia este o binecuvântare, sărăcia un blestem! În acelaşi timp însă, putem inversa criteriile
prin care evaluăm situaţia în care ne aflăm, şi astfel: bogăţia poate fi un blestem şi sărăcia o binecuvântare… Totul ţine de
felul în care acceptăm şi trăim slăvind pe Dumnezeu. Nimic din ceea ce ni se întâmplă nu trebuie privit ca pedeapsă de la
Domnul, ci din contră trebuie să înţelegem că suntem într-un proces de educare duhovnicească. Însă nu noi putem stabili
programul "lecţiilor", ci Învăţătorul care ştie puterea de înţelegere a fiecăruia.
Parabola bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr, nu face altceva decât să ne dezvăluie realitatea văzută de noi şi adevărul
asupra existenţei noastre. Deoarece vedem cele două stări: a vieţii de pe acest pământ şi a existenţei după moarte. Dar din păcate,
în loc să ne rugăm pentru a ne lumina şi pe noi Duhul Sfânt asupra adevăratului sens, de cele mai multe ori devine subiect de
discuţii ce ne clătină credinţa şi împiedica progresul duhovnicesc.
De multe ori spunem că viaţa este un dar de la Dumnezeu… Cât de mult punem în valoare acest dar? De ce viaţa aceasta?
Să ne amintim cum este descris în Vechiul Testament păcatul şi discuţia lui Adam cu Dumnezeu: “De aceea femeia, socotind că
rodul pomului este bun de mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit, pentru că dă ştiinţă, a luat din el şi a mâncat şi a
dat bărbatului său şi a mâncat şi el… Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umblă prin Rai, în răcoarea serii, s-au
ascuns Adam şi femeia lui de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii raiului" (Facere 3, 6-8).
Urmează celebrul dialog între Adam şi Dumnezeu: "Adame, unde eşti? Răspuns-a acesta: Am auzit glasul Tău în Rai şi m-am
temut, căci sunt gol, şi m-am ascuns..."
Rezultatul faptei: "De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din grădina cea din Eden, ca să lucreze pământul din care fusese
luat" (Facere 3, 9-23)
Cred şi mărturisesc că înainte de a conştientiza Adam şi Eva ce au făcut, Domnul S-a pocăit înaintea lor pentru păcatul ce-l
săvârşiseră. Omul este dovadă incontestabilă a puterii creatoare ce o are Iubirea, iar lui Dumnezeu Îi pare rău că şi-a
pierdut făptura ce-o iubea cel mai mult. Deci, viaţa nu este altceva decât răgazul ce ni-l dă Dumnezeu, aşa cum i l-a dat şi lui
Adam până la “răcoarea serii", pentru că ACUM NOI CUNOAŞTEM binele şi răul, nu putem rămâne spectatori fără a ne decide.
Incontestabil şi un alt amănunt: există Rai şi Iad. Există clipa când fiecare din noi va discuta cu Dumnezeu precum Adam
(clipa judecăţii personale) şi o hotărâre: împreună cu El sau în afară Edenului. Mi-a plăcut cuvântul lui N. Iorga: "pierzi în viaţă
ani şi de la moarte ceri o clipă!"
Interesant faptul că bogatul îl vede pe Lazăr în Rai, dar Lazăr nu. Şi-mi aduc aminte de un cuvânt al Pr. Paisie Aghioritul când
discuta cu o mamă care-l întreabă: ”- Dacă eu sunt în Rai şi fiul meu ajunge în iad, o să-l văd? Acesta o să mă vadă?”. ”- Când
noi suntem într-un salon cu luminile aprinse şi afară este noapte, noi nu putem vedea afară, însă cei de afară ne pot vedea pe noi.
La fel şi în Rai, pentru că dacă vedeau cei din Rai pe cei ce sunt în iad, nu ar mai fi existat Raiul...”
Dacă suntem bogaţi sau săraci, "fiecare să se cerceteze pe sine însuşi" şi împreună să ne rugăm: "Străluceşte în inimile
noastre, Iubitorule de oameni, Stăpâne, lumina cea curată a cunoaşterii Dumnezeirii Tale şi deschide ochii gândului nostru spre
înţelegerea evanghelicelor Tale propovăduiri" (rugăciunea dinainte de citirea Evangheliei în timpul Sf. Liturghii).
Arhim. Siluan Vişan - http://www.crestinortodox.ro
Slujba înmormântării nu trebuie să ne deconcerteze, când ne provoacă lacrimile, lamentaţiile şi sfâşierile sufleteşti.
Dimpotrivă, să ne facă să simţim şi mai profund "prăpastia" dintre "noi" şi "ei", cei plecaţi, prăpastie peste care va trebui
să trecem într-o zi şi noi şi trebuie să-i ştim din vreme toată încărcătura de gravitate. Cu fiecare mort, ar trebui să facem, cu
anticipaţie experienţa morţii noastre. A definitivei dezrădăcinări de aici. Căci întoarcere nu mai este, şi cu ce ai plecat, întru
acelea vei trăi acolo. Şi cine ştie cum? Ca bogatul? Ca săracul? Ca cel ce ai fost aici, în mod sigur. Asemenea teme, oricât ni leam lămuri, rămân mereu deschise meditaţiei noastre cele mai profunde.
IPS Antonie Plămădeală - www.crestinortodox.ro

23 noiembrie – Sf.Cuv.Antonie de la Iezerul Vâlcii (+1719) era vesel la căutătură, iute la fire, dar
grabnic iertător. A stat in sihăstrie 28 ani si a trăit în total 92 ani. După îngroparea sa, s-a arătat de mai
multe ori în vis ucenicilor săi, ca fiind în biserică și cu o cruce strălucitoare la piept. Ucenicului său celui
mai apropiat i s-a arătat zicându-i: „nu te întrista pentru ducerea mea din această lume, ci mai mult bucurăte că sunt la odihna veșnică. De aici mă voi ruga pururea pentru voi". Multă vreme Sfântul a voit să rămână
în „smerenie" și să nu i se descopere moaștele. A fost canonizat în 1992.
www.crestinortodox.ro

"Pentru mântuire sunt necesare trei lucruri. Primul: răbdare; al doilea: răbdare; al treilea: răbdare. Da îţi mai
trebuie ceva: milostenie. Nu trebuie să dai vaca! Nu ţi-a cerut Dumnezeu vaca, niciodată! Ferească Dumnezeu! Nici viţelul.
Da' sticla de lapte trebuie s-o dai! Şi încă un lucru: rugăciunea. Pasul şi Dumnezeu! Pasul şi Dumnezeu! Fără răbdare,
fără milostenie şi fără rugăciune nu se poate mântui omul!"
Părintele Cleopa Ilie (1912 – 1998)
25 noiembrie – Sf.Ecaterina și Stânca Sfintei Ecaterina (+ 305). Ȋn sudul Peninsulei Sinai pe
vârful muntelui Gebel Katrin, la altitudinea de 2400 m se află o mică capelă. Potrivit tradiţiei, aici au
fost descoperite moaștele Sf. Ecaterina, care a fost trasă pe roată, simbol care apare si în icoanele ce o
reprezintă, iar pe 25 noiembrie 305, a fost decapitată. Cinstitele ei moaște le-au luat în acel ceas sfinţii
îngeri și le-au dus cu cinste în Muntele Sinai. In secolul al IX-lea, la cinci sute de ani de la martiriul
Sf.Mc. Ecaterina, un călugăr a avut o vedenie în care se făcea că trupul plin de lumină al Sf. Ecaterina
era ridicat de îngeri pe un vârf în apropiere de Muntele Sinai, unde a rămas neatins. Urmând sfatul
acestuia, călugării de pe Sinai au urcat pe vârful respectiv și aici, au dat peste moaștele sfintei. De atunci
vârful poartă numele Sfintei Ecaterina. Ulterior, stânca a fost încorporată într-o capelă, închinată Sf.
Ecaterina. Clădirea-capelă este menţionată în unele însemnări de călătorie ale pelerinilor, începând cu
sec. al XVI-lea, iar trupul sfintei a fost așezat intr-o raclă aurită în Mănăstirea Sfânta Ecaterina ce avea să
fie cunoscută începând cu secolul al XI-lea.
www.crestinortodox.ro

"Dacă l-aş iubi (cu adevărat) pe Dumnezeu, m-ar întrista aşa de tare păcatul meu, oricât de mic ar fi, încât
mintea mea nu ar mai putea fi aţintită către greşelile fratelui meu."
Părintele Iustin Pârvu (1919 – 2013)
26 noiembrie – Sf.Stelian, ocrotitorul copiilor – Sf. Stelian Paflagonul s-a născut în veacul al VI-lea în
Adrianopole, în provincia Paflagonia (în Turcia de astăzi). Bucuria senină a chipului Sf. Stelian a fost
caracteristica sa definitorie, pentru că zâmbea mereu. Conform tradiţiei, a fost căutat de către mercenari lacomi
și ispitit cu tot felul de propuneri pentru a-și vinde darurile și a-l jefui de bogăţia sa cea curată, dar pentru acești
oameni, el a avut întotdeauna același răspuns: că a fost plătit în avans pentru munca sa, atunci când pacea Sf.
Duh a venit peste el. Iar în timp ce ei se îndepărtau, el continua să zâmbească.
A trăit până la adânci bătrâneţi și se spune că atunci când a fost înmormântat, chipul său încă păstra strălucirea
unui zâmbet discret al luminii Domnului.
Sf. Moaște ale Sf.Stelian se păstrează la Biserica Sf. Stelian - Lucaci din București, unde se află din anul
1736, fiind dăruite acestei biserici de către Mitropolitul Ștefan al Ţării Românești, ctitorul acesteia. Fragmente ale moaștelor
Sfântului mai sunt și la Biserica Mihai-Vodă și la Biserica Icoanei din București.
http://tineriortodocsi.webs.com

“Păcat spre moarte este tot păcatul nepocăit. Chiar de s-ar ruga un Sfânt pentru un
asemenea păcat al altuia, nu e auzit."
Sf.Marcu Ascetul

INVITAłIE: Suntem invitaŃi duminică, 23 noiembrie, orele 16.00, de către părintele Florin Voineag de la parohia
ȊnălŃarea Domnului (unde a slujit părintele Stanciu Gheorghe), să participăm la Sf.Maslu de obște . Vă așteptăm.
Programul săptămânii 23 noiembrie – 30 noiembrie 2014
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Ziua
23 noiembrie
23 noiembrie
24 noiembrie
25 noiembrie
26 noiembrie
28 noiembrie
28 noiembrie
29 noiembrie
29 noiembrie
30 noiembrie
30 noiembrie

ORA
8 - 12
16 - 18
17 - 18
9 - 11
9 - 11
17 - 19
8 – 11
17 – 18
8 - 12
17 - 19

-

Slujbe
Sf. Liturghie (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina) – Pr. Ticu
Sf.MASLU de obște la parohia Ȋnălţarea Domnului (Pr.Florin Voineag)
Acatistul Sf.Arhangheli – Pr. Ticu
Program administrativ (zi liberă)
Sfinţirea mică a apei – Pr. Ticu
Taina Sf.MASLU
Slujba acatistului – Pr. Ticu
Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiţi - Pr. Ticu
Vecernia, acatistul Sf.Andrei și Litia – Pr. Dragoș
Sf. Liturghie (Dregătorul bogat și Sf.Ap.Andrei ) – Pr. Dragoș
Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză – Pr. Dragoș

