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Duminica a 26-a după Rusalii
(Pilda bogatului căruia i-a rodit
țarina)
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)
Domnul Iisus Hristos ne-a spus că aşa se va întâmpla cu oricine este împovărat de astfel de preocupări, care se îmbogăţeşte mai
mult în cele materiale decât în cele duhovniceşti,care nu împarte surplusul pâinii sale oamenilor săraci, ci îşi construieşte noi jitniţe.
Lor le vor fi adresate cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul: Iată, securea sta la rădăcina pomilor: tot pomul ce nu face roada bună se
taie şi se aruncă în foc (Matei 3, 10). Astfel va fi secerat oricine care, la fel ca şi bogatul nebun, nu vrea să ştie că în jurul lui trăiesc
mulţi nevoiaşi, mulţi oameni flămânzi, dar nu se gândeşte să ofere surplusul de pâine acelora. Şi acest bogat se gândea doar la
sine. Gândea că va trăi mulţi ani şi se va desfăta de averea lui. Dar Domnul i-a luat viaţa.
Să ne înfricoşăm de acest exemplu, să ne înfricoşăm de securea care ne poate secera în orice moment,să ne gândim la ce
înseamnă să te îmbogăţeşti în Dumnezeu. Aceasta înseamnă că treptat, de la o zi la alta, să te luminezi, să te curăţeşti şi să te
sfinţeşti.
Cine se îmbogăţeşte în Dumnezeu? Se îmbogăţeşte acela care devine mare prin muncă, cu migală, care de la o zi la alta se
leapădă de mândrie, de iubirea de sine, de aroganţă, care devine treptat sărac cu duhul. Se îmbogăţesc cei din ai căror ochi curg
lacrimi – lacrimi pentru acea necurăţie care îi înconjoară, pe care n-o pot suporta inimile lor, lacrimile unei dureri nemăsurate pentru
şuvoaiele de sânge cu care popoarele creştine înroşesc faţa pământului. Se îmbogăţesc cei care fără de lacrimi nu pot privi la Crucea
lui Hristos. Şi fericiţi, bogaţi în Dumnezeu devin aceşti oameni care plâng cu aceste lacrimi sfinte. Sufletele lor întinate se spală şi
ei devin smeriţi şi buni, şi faţă de toţi se poartă cu dragoste şi cu blândeţe. Aceştia devin flămânzi şi însetaţi de dreptate, de
dreptatea supremă a lui Dumnezeu. Nu pântecele lor flămânzeşte, ci inima lor nesăţios flămânzeşte de adevăr, curăţie, dreptate şi
bine. Ei devin impreuna-patimitori cu toţi oamenii şi milostivi, îşi împart toată averea celor nefericiţi care îi înconjoară. Nu se
îngrijesc să-şi construiască case mari, ci tot ce le rămâne dau apropiaţilor lor flămânzi şi însetaţi. Şi li se curăţa inimile de orice
necurăţie păcătoasă, de dispreţul faţă de oameni, de aroganţă, de preaînălţarea de sine, de necurăţia gândurilor, de dorinţele întinate.
Şi aceştia devin curaţi cu inima.
Aceste persoane deseori suferă persecuţii pentru Hristos şi pentru Evanghelia Lui.Sunt grele aceste persecuţii, dar îi îmbogăţesc
în Dumnezeu pe cei care le rabda în chip cuvenit. Din persecuţii ies sporiţi duhovniceşte, se întorc curăţiţi, trecând prin focul şi apa
cumplitelor încercări ale credinţei. Şi lor le este pregătită Împărăţia lui Dumnezeu.
Iar cei care sunt batjocoriţi pentru că Îl iubesc pe Hristos, pentru că cred cu toată inima în Evanghelia Lui, cei care sunt ocărâţi,
care sunt prigoniţi se îmbogăţesc peste măsură, fiindcă şi lor le este făgăduita Împărăţia lui Dumnezeu. Şi în persecuţiile pentru
Hristos, şi în batjocurile pentru Hristos, sporesc în slava lui Dumnezeu inimile lor. Şi ei se schimbă nu doar interior, ci
se transfigurează şi exterior, fiindcă ochii lor devin pătrunzători şi privirea lor nu mai seamănă cu privirea oamenilor din lume.
Zâmbetul curat, luminos radiază de pe feţele lor bune şi blânde.
Uitaţi-vă la icoana Cuviosului Serafim de Sarov, care se afla în faţa voastră. Observaţi ce privire are, ce ochi uimitori, ce
înfăţişare, şi veţi vedea cât este de bogat duhovniceşte acest plăcut al lui Dumnezeu. În el s-au împlinit cuvintele pe care le-a spus
din cele mai vechi timpuri regele Solomon: „Luminătorul Domnului este sufletul omului, care a cunoscut adâncimile
inimii”. Sufletul Cuviosului Serafim de Sarov a fost îndreptat toată viaţa în străfundurile inimii, cunoscând adâncimea ei şi atingând
înălţimi nemăsurate ale sufletului. Şi a ajuns Cuviosul Serafim luminător al lui Dumnezeu şi luminează întregii lumi.
Astfel va fi cu oricine îşi propune scopul de a nu se îmbogăţi în cele pământeşti, ci în Dumnezeu.Şi se va însenina faţa lui şi se
va lumina privirea lui, şi va fi luminător al lui Dumnezeu, care îşi revarsa lumina să peste toţi cei care îl înconjoară.
Aşa să lumineze lumina lui Dumnezeu şi în inimile voastre în faţa oamenilor, ca văzând faptele voastre să preaslăvească pe Tatăl
vostru Care este în ceruri! Amin.
(Sf.Luca al Crimeei
www.cuvantul-ortodox.ro)
Cum poate cineva investi practic în Dumnezeu, spune Hristos, puţin mai jos, în continuarea parabolei: „Vindeţi averile voastre şi
daţi milostenie; faceţi-vă pungi care nu se învechesc, comoara neîmpuţinata în ceruri, unde fur nu se apropie, nici molie nu o
strică!” (Luca 12, 33).Milostenia este alternativa „adunării în hambare“, a economisirii pentru tine, a investiţiei în tine. A face
milostenie înseamnă a înveşti în Dumnezeu. În limba romana se mai păstrează cuvântul de mulţumire când primeşti
milostenie: „Bogdaproste!“, care se traduce prin „Dumnezeu primeşte!“
(Pr. Constantin Coman www.cuvantul-ortodox.ro)

Hristos se naște, slăviți-l! Hristos din ceruri, întâmpinați-l!, Hristos pe pământ, înălțați-vă!
Cântați Domnului tot pământul!
Sf.Grigorie Teologul

Acțiunea „Tineri, plantăm pentru viață!” - În ziua de sâmbătă, 14 noiembrie 2015, parohia

Mărțișor a luat parte, prin câțiva din tinerii ei reprezentanți, la acțiunea „Tineri, plantăm pentru viață!”
organizată de parohia Parcul Călărași și Protoieria Sector II Capitală, care a coincis cu inițiativa națională
de împădurire a ținuturilor țării, desfășurată în aceeași zi și intitulată „Plantăm fapte bune în România”.
A fost o zi splendidă ca de primăvară, nicidecum de toamnă târzie, în care mâinile noastre necalificate
s-au ostenit pentru revigorarea „plămânilor” țării, compensând puțina pricepere cu multă dragoste și
dăruire. S-au format echipe de câte doi, un săpător și un plantator, și nu a fost deloc ușor, întrucât terenul
Mănăstirii Antim pe care am plantat puieții fusese exploatat de curând, fiind nevoiți să ne luptăm nu doar cu propria stângăcie, ci
și cu încăpățânatele rădăcini ale trunchiurilor retezate.
La amiază, aerul, pădurea și pământul de pe mâini au făcut ca modestul pachețel cu mâncare primit
din partea mănăstirii să fie mai gustos decât un meniu de restaurant, iar la sfârșitul zilei am fost
răsplătiți nu doar cu bucuria lucrului în echipă, ci și cu aprecierile celor de la Ocolul Silvic Dâmbovița,
care s-au arătat foarte mulțumiți de prestația unor începători ca noi, anunțându-ne că am reușit să
Diacon Marian Mugurel Crăciun
plantăm un număr de 1.600 de puieți de gorun.
De când se pot cânta colinde ? Găsim în slujba Utreniei din ziua Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21
noiembrie) următoarea Catavasie: "Hristos Se naşte, măriţi-L, Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L, Hristos pe pământ, înălţaţi-vă!”,
cu nota: “din această zi, aceste Catavasii se cântă până la întâia zi a lui Ianuarie”. Deci Sfinţii Părinţi, au făcut o legătură
telogică foarte clară între Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului - când cea aleasă de Dumnezeu să-I fie Maică a intrat în
Templu pentru a primi în pântecele său cel preacurat, la plinirea vremii, pe Însuşi Fiul lui Dumnezeu - şi Praznicul Naşterii
Domnului, când Soarele dreptăţii ne-a răsărit.
Rezumând, colindele se pot cânta între 21 noiembrie şi 1 ianuarie, putându-se prelungi până pe 7 ianuarie. Pr.Costin Butnar
25 noiembrie – Sf.M.Mc.Ecaterina (+305) “este o mustrare pentru popor. Mustrare mai întâi pentru femeile a
căror minte le este la frumuseţea trupească şi nu se îngrijesc de cea sufletească. În al doilea rând este o mustrare
pentru bărbaţii care se dovedesc inferiori femeilor. Iar în al treilea rând este o mustrare a noastră, a
clericilor, deoarece nu aducem suflete aproape de Hristos cum a făcut Sfânta Ecaterina, ci mai degrabă le gonim.”
Mitropolitul Augustin de Florina (Omilie de seară din biserica Sfintei Treimi Ptolemaida, 26.11.1978)

26 noiembrie - Sfântul Stelian (sec.VI) - s-a preocupat în principal de copii, nu doar de cei neputincioși trupește, ci și de cei care aveau nevoie de îndrumare duhovnicească.
El a creat probabil prima grădiniță din lume, unde mamele își puteau lăsa copiii în siguranță, în timp ce se îngrijeau de treburile zilnice.
Va deveni și sfântul protector al copiilor încă nenăscuți. Bucuria senină a chipului Sf. Stelian a fost caracteristica sa definitorie, pentru că zâmbea mereu.
Rugăciune de dimineaŃă (scrisă de Părintele Arsenie Boca)
www.crestinortodox.ro
Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă ca astăzi toată ziua să mă lepăd de mine însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac şi astfel,
Ńinând la mine, să Te pierd pe Tine. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea Preasfântului Tău nume să-mi lucreze în minte mai mult decât
fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată păcătuiesc în tot ceasul.
Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus Ńină pe ochii minŃii, uitarea s-a
întărit în noi ca un zid, împietrind în noi inimile noastre şi toate împreună au făcut temniŃă în care Te Ńinem bolnav, flămând şi fără haină, aşa risipind în
deşert zilele noastre, umbriti şi dosădiŃi până la pământ. Doamne, Cel ce vii între oameni în taină, ai milă de noi şi pune foc temniŃei, aprinde dragostea
în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre şi fă lumină sufletelor noastre. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, vino şi Te
sălăşluieşte întru noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi mintea
rămân neputincioase. Doamne, Cel ce vii în taină, ai milă de noi, căci nu ne dăm seama cât suntem de nedesăvârşiŃi şi cât eşti de aproape de sufletele
noastre şi cât ne depărtăm noi prin păcatele noastre. Ci luminează lumina Ta peste noi, ca să vedem lumină prin ochii Tăi, să trăim în veci prin viaŃa Ta.
Lumina şi Bucuria noastră, slavă łie! Amin.

INVITAŢIE :

Duminică, 29 noiembrie 2015, orele:16.00 – Vecernia și acatistul Sf.Apostol Andrei
orele 17.00 - Sf.Maslu de obște (cu preoţi invitaţi)
Programul săptămânii 22 noiembrie – 29 noiembrie 2015

Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică
Duminică

Ziua
22 Noiembrie
22 Noiembrie
23 Noiembrie
24 Noiembrie
25 Noiembrie
26 Noiembrie
27 Noiembrie
27 Noiembrie
28 Noiembrie
28 Noiembrie
29 Noiembrie
29 Noiembrie
29 Noiembrie

ORA
8 - 12
16 – 18
17 - 18
9 - 10
9 – 11
17 – 19
8 – 11
17 – 19
8 - 12
16 – 17
17 – 19

Slujbe
- Sf. Liturghie (Bogatul căruia i-a rodit ţarina) – Pr.Ticu
- Sf.MASLU de obște – 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
- Sf.Liturghie și pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu
- Vecernia duminicii a 30-a după Rusalii – Pr.Dragoș
- Sf. Liturghie (Dregătorul bogat-Păzirea poruncilor) – Pr.Dragoș
- Vecernia și acatistul Sf.Apostol Andrei
- Sf.MASLU de obște – cu preoţi invitaţi din parohiile vecine

